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 !اشاری ار،یاون دخترو برام ب _

نداشت. از  اشیدستور رحمیبا آن لحن ب یتناسب چیاش هزنانه فیلط یصدا

 ه...فاصل یبا کم دیاو، شا یو من هم پ رفتیم نییدانشکده تندتند پا یهاپله

 سالم استاد!  –

 بار نیاول یبرا دیو او شا گفتیم شدیاز کنارش رد م یکه هرکس یزیچ تنها

تکان  شانیبرا یسر یتظاهر را فراموش کرده و حت شناختمشیکه م یاز وقت

 . دادینم

و وجه اشتراک  رفتندیم نییها باال و پاکه از پله ییدختر و پسرها پیاک

محافظ و  کیمن که مثل  یافهیبود به ق نشانینگاه متعجب و سنگ شانیهمگ

 .رفتمیم شانیاستاد عصبان یسرباز پ

 پدرم. میافتاد، محل کار قد یبه اتاقک نگهبان نگاهم

 .زنمی! دارم با تو حرف ماشاریحواست کجاست،  –

ر د ییبایاز ز یزیدادم. چ تشیشده از عصبان دهیچیرا به صورت درهم پ نگاهم

 جز... به خورد،یچشم نمصورتش به

 کردن حواسم را داشت! پرت  تیقابل !یاو قلوه یگوشت ش؟یها... لبدیشا

شده بود را با نوک انگشت باال داد و با  رهیکه در نور آفتاب ت اشیطب نکیع

 شده و پرحرص ادامه داد:کنترل ییصدا
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دختره برام آبرو نذاشته! تمام دانشگاه دارن حرفش رو  گمیدارم بهت م –

. برو از هر کشنیو هورا م زننیمشت گوساله هم براش کف م هی زنن،یم

 .ارشیو برام ب رشیکه رفته بگ یگورستون

ساله  وچندیمورب، در نگاه اول س اهیس یهاصاف و روشن، کنار چشم پوست

سنش را  هایعقب رفته و جوگندم شیموها یارنگ قهوه یول د،یرسینظر مبه

خرج رنگ و مش و کوفت و زهر مارش  یکل دانستمیکه م ییموها. داندیلو م

 ! کندیم

قب ع شدیکه م یینگاه به من گردنش را تا جا یرا پشتم گره کردم، برا دستانم

 داد. 

 د.هم فشررا به شیها.دندانرمیپدرم پرستار بگ یبرا دیبرگردم با یتا وقت –

 کنم. یم زیرو به حسابت وار شنهیهز –

 چند روز مجبورم سر کار نرم. –

 در هوا تکان داد. یدست حوصلهیب

 چقدر؟ رقمش رو بگو. –

 را عقب راندم. ندیبنش مهایلب ٔ  تا گوشه آمدیکه م یپوزخند

 او. یبرا یباال بود، حت متمیق رقم؟

 گفتن به پدرم که کم از خوان هفتم نبود! ماندیم فقط

 .دیمشت به تشک تخت کوب با
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 !یو به امان خدا ول کنمن یتو حق ندار –

 . زنهیرضا هم سر م اد،یبرم! مجبورم. زنگ زدم پرستار م دیمن با –

 ! ارهیپت ٔ  کهینه سگ اون زن یتو پسر من کار؟یچ خوامیمن پرستار م –

 که... کردیرا تلفظ م «ارهیپت کهیزن» یجورکی

 .شنوهیست، م. آروم بابا! خونهسیه –

  گم؟یمگه دروغ م –

خونه بهمون  یخوب و داد زدنات کس یخاطر اخالقابه یوقت یباشه، ول –

 به ما جا داد. کهیزن نیهم داد،ینم

 نمیا دم؟یکش یچ دنیفهمیچون درد داشتم، مگه اونا م زدمیداد م –

 که ساکته. رهیگیم شوهیکرا

 هه! محتاج پولمونه آخه! –

فکر نکنم  نیکردم بلندش کنم و به ا یانداختم، سع شیبازوها ریز دست

 . کندیبلند شدن با من نم یبرا یایهمکار

ادامه  شیهابه غر زدن دادم،یرا انجام م اشیشخص یکه کارها یتمام مدت در

 داد.

 لچر؟یبذارمت رو و یخوایم –

 .رهیگیکمرم درد م نم،یبش تونمینم –
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 باشه. استراحت کن. –

 کرد. زیزخم بستر گرفت پزشک تجو نکهیمخصوصش را بعد از ا تشک

 یهاها و لباسوپرتخرت ریرا از ته کمد، ز امکوهنوردی یاتاقم رفتم. کوله به

 .دمیکش رونیشده بمچاله

کوله عمالً  نیشد و ا دایپدرم پ یماریب یهاکه نشانه یدو سال، درست از زمان

 بدون استفاده افتاده بود.

نه کوه، نه کافه، مسافرت که  گذاشتم،یبا دوستانم قرار نم گریبود د هامدت

 ! چیه

آنها  یایدن دمیکنند، فهم رمیتولدم جشن گرفتند تا غافلگ یبار که برا نیآخر

 . خبرمیکرده و من ب رییچقدر تغ

که  دمیدیم بهیمشت غر کیها... فقط لذت حات،یتفر شان،یهادغدغه سطح

 نداشتم. شانیهااز حرف یدرک

ها را پر کند، فقط شکاف توانستیهم نم دایآ نیمنتظر و غمگ یهاچشم یحت

 داد. ترمیفرار

شب بدون  کیو من  شدیم یریسبب خ دیدختر احمق نازپرورده شا نیا حاال

 . گذراندمیبابا م یهاصدا زدن

خواستن،  واقعی کمک تا داشت توجه جلب ٔ  جنبه شتریکه ب ییهازدن صدا

 .کردینبود، اما تجربه به من ثابتش م یباورکردن
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 !اشاری! اشاری –

 بله بابا! –

 بذار کنار دستم. اریرو ب یفالکس چا –

 تذکر دادم. دهیفایب

 .یبخور یچا ادیز دینبا یدونیتو که م –

 جلوم، فقط منت بذار. یذاریم یچا هی –

 .اورمیآشپزخانه رفتم تا فالکس را ب به

 مامانت زنگ نزد؟ –

 دوباره صدا زد. دیکه نشن یجواب زد؟یزنگ م دیبا چرا

 پرستاره بلد نباشه.  دیداروهام رو بهم بده بخورم، شا –

 .ختیانگشتم ر یداغ رو آب

 باال رفت.  میصدا کالفه

ه بهت گفت یمونیبرگردم. تنها م تونمینده، من برم نم شیبابا، لطفاً فرار –

 باشم!

 آب سرد گرفتم. ریش ریرا ز انگشتم

م و تما دهیکه خودم خر یمیشهباز قد پیج زدم،یم نیبنز پیبه ج دیراه با سر

 انجام داده بودم. مانیخانه قبل نگیرا داخل پارک رشیتعم یکارها
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بابا،  یهاادیمن و داد و فر یاز سروصدا هاهیهمسا تیخاطر شکابه نکهیا تا

 صاحبخانه جوابمان کرد.

ص از دستش خال دیبا کردیم یادآوری بمیخش ورق قرص داخل جخش یصدا

 شوم.

 به اتاقم رفتم.

 نیآوردم، تشک تختم را بلند کردم و تا آخر رونیب بیرا از ج اگرایقرص و

 قرص را پرتاب کردم. دیرسیکه دستم م ییجا

ه ک یزیانگعطر نفرت یهفته را خالص بودم، از خوردنش، از تحمل کردن بو نیا

 . انداختیم را به ولوله مبود و در عمل معده متیقظاهرا گران

 کردم. هرچند که...  ینثار زندگ رلبیز ییو ناسزا دمیکش یقیعم نفس

گور پدر » که  گفتیو هربار منطقم م کردمیرا مرور م طیبا خودم شرا بارها

 عاشقی و عشق از که هارابطه ٔ  و ببر! همهپس حالش ،یحاال که مجبور ا،یدن

 .«بتاستمصی ٔ  خودش مادر همه از،ی. نستین

 ماندم.  رهیخ امزدهغیبه سر ت نهیبه صورتم زدم و در آ یآب

هم مثل  یکی داد،یتن م یبه هر خفت شیهایخاطر بدبختمثل من به یکی

نما کرده بود خودش را انگشت جانیدنبال هدلش را زده و به ریز یخوش نینار

 . کردمیم شیدایو پ رفتمیم دیو من با

 . دیلرز بمیدر ج امیگوش
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پر  ٔ  مهیهم ن نیداشتم، ا شیهارا از لطف حماقت یزیاس واراماس نیا حداقل

 من. وانیل

 

 

 نینار

 

که صبح در برابر  یجنگل ی. مرزهاشدهدهیبر هایدرخت ٔ  پر بود از تنه اطرافم

 . شدیچشمانم بود دور و دورتر م

 کردیدلگرمم م شانیهاقیزدن و تشو دوستانم دور درخت، صدا یچادرها فقط

 تر.راسخ ممیو در تصم

رفتن  نینشستم و از ب پهنی ٔ  شاخه یدرخت، رو یروز باالروز، سه شبانه سه

 بودم را تماشا کردم. که به خاطرشان آمده ییهادرخت

و با  کردند،یم حتینص زدند،یحرف م آمدند،یم ساعتمیهر ن برهاچوب

 .رفتندیم رلبیز یهافحش

کرد. با لباس  حتیدر ظاهر نص د،یهم آمد، حالم را پرس ییحیروز قبلش 

 .دیرسینظر مناآشنا به یبنددار کم یهاو آن کفش یجنگلبان

را  میمن به درخت بسته بود جا ریراحت نشستنم ز یکه برا یچوبتخته

 .کردیم خالی ٔ  تنه یتر از نشستن روراحت
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سرگرم شدن به  یبرا دیو من با دیبه ده درصد آخر رس امیدوم، شارژ گوش روز

 .کردمیاطراف قناعت م یتماشا

 که ناگهان کردمیسرم را با چشم دنبال م یتا باال کوچکی ٔ  پرواز پرنده ریمس

 مرا از جا پراند. بلندی ٔ  نعره

 .ینیزم روی سه ٔ  شماره شمارم،یتا سه م –

 او باشد. یصدا توانستینم نی! انه

 !کی –

 از جا تکان خوردم. رحمشیبلند و ب کی ٔ  با شماره 

 .نمشیتا بب دمیجلو کش یدرخت را گرفتم و خودم را کم یهاشاخه

 !اشیبود، خود احمق لعنت خودش

از ارتفاع  یبود حت رممکنیخوردکن بود که غبلند و اعصاب یحدبه شیصدا

 دهم. صشینتوانم تشخ یمترپانزده

 باشد. یگردی کس نداشت امکان ترسناک، و صاف ٔ  با آن قد بلند، کله 

 .ترسمیکردم: من نم زمزمه

 .دیرسیداد بزند، دستش به من نم توانستیم خواستیدلش م هرچقدر

 غرش آن. یآمد، شمردنش ال یبرقاره یصدا

 دو! –
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 .کردینم یشوخ

 .دمیجلو کش شتریرا ب سرم

  ؟یبکن یخوایم یمثالً چه غلط –

 نی... امیپا ریآمد و لرزش درخت ز یبرقاره یصدا بعد ! سه را نشمرد.نامرد

 شدن بود. یدرحال خال میپا ریداشت، ز تیواقع گرید

 داد زدم: بلند

 !یو ندارجرأتش –

 یصدا کرد و ترس را به جانم نشاند. دنیتنم شروع به لرز رزی ٔ  شاخه ناگهان

 هازشلر .دیایخواهش که او کوتاه ب ایو  کردیبلندتر بود التماس م هیاز بق میمر

خورد و  یاش تکان وحشتناکتنه .دیبریدرخت را م یجد یجد شد،یم شتریب

 ریثتأیکه من نشسته بودم کج شد، چند سانت ترسناک. وزنم هم ب یسمت به

 در افتادنش نبود...

که چند روز به بدنم داده بودم حاال خودش را نشان  یو تشنگ ییغذاکم

 نداشت. ادنستیاز ضعف توان ا میپاها داد،یم

که از  نمیبب توانستمیباال م نیقدم عقب گذاشت و به باال نگاه کرد، از هم چند

 سر و گردن بلندتر است. کی هیبق

 بود. ستادهیا رحمیجالد ب کی هیدر دستانش شب یبرقاره با
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 که بشنود داد زدم: یطور بلند،

 ! ازت متنفرم!اشاریمتنفرم،  –

 خورد. نیبه زم کشیرا از باال محکم به طرفش پرت کردم، نزد امکوله

لمس  ریغرش درخت، ز یرا به درخت چسباند، صدا اره برداشت. یبلند قدم

 نییرا به پا سرم بدنم منتقل کرد. یتک اعضارا به تک یدستانم وحشت واقع

 و با تنفر داد زدم: دمیکش

 .امیاحمق! دارم م ه،یکاف –

 یسنجاب باال کیبه باال بود، انگار به  تفاوتشینگاه سرد و ب د،یکش عقب

 شده باشد. رهیدرخت بلوط خ

... قلبم از درد فشرده شد. نتوانسته بودم دمیپوست درخت کش یرا رو دستم

 .هیاز او محافظت کنم نه او و نه بق

 یکباری ٔ  شاخه یرا رو میپا رفتم. نییاش بند کردم و پارا به تنه دستم

 یعل ای یصدا خم شد.  ینرمشاخه به دم،یلرز یم، از ضعف و خستگگذاشت

نگه  تررا دور تنه محکم میبازو دوستانم باال رفت. غیبرها و جگفتن چوب

را با فشردن از پا درآوردم، حاال، با  کالجمگشتم.  پایدنبال جابه دوباره داشتم.

 رفتم. ترنییپا یبا هر بدبخت باالخره تر بود. برهنه نگه داشتن خودم راحت یپا

 برهنه افتادم. و یقو یبازوان انینگذاشته بودم که م نیرا زم میپا هنوز

 است. اشاری دانستمیم دهیند
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 ولم کن، احمق! –

 برها جلو آمد.از چوب یکی

انداختن.  یزندگرفقاش ما رو از کار و  ونیسر جدت ولش نکن، جوون! ا –

 کرده. دادیسر ما داد و ب نایخاطر امهندس تا حاال صد دفعه به

دستم را آزاد کرد، اما قبل از  یاهیکند. ثان میفروکردم که رها شیرا بازو ناخنم

 اش انداخت.شانه یبلند کرد و رو نیفرار کردنم مرا از زم

 یهاز برادهاز عرق بود، اما تنش پر ا سیاش خ. شانهدیبه پشتش چسب صورتم

 .دیچیجنگل در مشامم پ یبلوط، بو

 .دمیمشت به کمرش کوب با

 ...دزدنشی. دارن مرهیم نیگاو احمق! جنگل داره از بولم کن! ولم کن، کله –

را بسته بود،  اشیشانیپ یاقرمز و کهنه یابرها که با نوار پارچهاز چوب یکی

 . ختیو نمک ر دیخند

 باال. رهیم گهیدرخت د هیاز  مونیم نی! عایولش نکن –

فقط  اشاری یهاشانه روی ٔ  وارونه یایاز دن توانستمیجلو آمد، م میمر

 .نمیرا بب اشیبندرنگ یهایکتون

 .دیلرزیم شیباشد، اما صدا یجد خواستیم

 .کنمیم تیازتون شکا د،یاالن ولش نکن نیآقا! اگه هم –
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 و باال رفت.  دیچیها درهم پبچه یکه برود، صدا دیها چرخبه آن توجهیب اشاری

داد زد که  یتیچنان جد با اش بودم.شانه یبرنج رو یگون کیمانند  هنوز

 ها ساکت شدند.بچه

 هاتون.خونه دیاردو تموم شد! برگرد –

 شماره گرفت. تیآورد و با تظاهر به عصبان رونیرا ب اشیگوش انیشا

 .یبه خانم ذاکر زنمیاالن زنگ م نیمن هم –

ف ک ششینما یبرا دی. باشودینم دایمنطقه پ نیدر ا یآنتن میدانستیم همه

 . زدندیم

 .ارهیرو داره م تیامانت اشاریبگو  ،یزنگ زد –

 امخالی ٔ  . معدهفشردیرا در خود م مپاهای محکم ٔ  حلقه کیمانند  شیبازو

 .اشنهیبه س دمیرا کوب میآشوب بود، پاها

 .نیتمومش کن، بذارم زم –

 رانم فروکرد.  یهاچهیمحکم در ماه یرا به تالف انگشتانش

 گرید یزهرچشم برا کیکرد،  ممیوادار به تسل هایحسیتمام ب یاما فرا درد

 وپا نزدن.دست

 آمد. کینزد الیژ

 اعتراض به... یفقط برا م،یهست یگروه فرهنگ هیما  د،یببخش –

 از کنارش گذشت. توجهیب
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 :دمیکه غر میاز محوطه دور شد یقدم صد

 .نی! بذارم زمهی! کافاشاری –

 دستور داد. د،ینپرس

 !یکنیفرار نم –

 نه! –

 گذاشت. نمییپا

 .دیرا محکم گرفت و دنبال خودش کش میبازو اما

 یاز خستگ یاثر چیبراق شده بود، ه یشرج یاز هوا یجز گردنش که کمبه 

نه کند شدن  ،یزدننفسنه نفس شد،ینم دهید شیهاشانه یکشاندن من رو

 ... شیهاقدم

 شدیم یکه به آسفالت منته خاکی ٔ  به جاده یبا ما آمدند، وقت یها کمبچه 

ه و نگ دیمرا کش میدور بازو شتریو با فشار ب ستادیا شانیروروبه میدیرس

 داشت.

و  یو امروز کیش یهاپیو ت نیج یهادسته جوان با شلوار کیما،  گروه

تفاوت  اشار،ی ٔ  دهیچیپو عضالت درهم دهیدر مقابل سر تراش ،یهنر شیموها

 و عضله بود. چهیگاو! فقط ماهکله احمق تا آسمان بود. نیاز زم

 دستور داد:   پرتحکم

 تهران! دیگردیهمه برم –
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 داد. یروسر ریفرش را ز یموها میمر

 شن؟یم یدرختا چ –

 داره! یجنگلدار نجاینداره، ا یبه شما ربط –

 پوزخند زد. میمر

 مجوز داده؟ دنشونیبر یکه برا –

 .دیاز ترس تکان خورد و عقب پر میمر ادشیفر با

 .کنمیهمه تهران! وگرنه براتون گزارش رد م –

 .امدیکوتاه ن انیشا

 .یستین یاتو کاره ؟یکه چ –

 .دیشد یمزاحم کار جنگلدار گمیدانشگاه و م امیمن به عنوان شاهد م –

 بود. یخودیب دیها باال رفت. تهداعتراض بچه یصدا

 ها که تمام شد نگاهشان به من برگشت.و غرغر پچپچ

 را شانیهالهیمهمانخانه اتاق گرفته و وس کیها در نماند. بچه مانیبرا یاچاره

 آنجا گذاشته بودند.

 .ینینشمنتظر فرمان عقب میبود یاخوردهلشکر شکست مانند

 زمزمه کردم: ناچار

 .امیرو جمع کنم م هاشلهیو وس یها. فعالً! منم با عمو خداحافظبچه میبر –
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 رفتند. انیافتاده سمت لندرور شا ییهابا شانه هابچه

دادند به من  حیترج هیکرد، بق یآمد و در آغوشم گرفت و خداحافظ میمر

 .ندیدربند از دور خداحافظ بگو

 .گرفتیدرد م شتریهر لحظه ب میازودور ب شیهاقفل شدن انگشت یجا

 .دمیرا کش میبازو

 :دیغر

 ببندمت؟ نیبه ماش دیبا –

 نه!  –

 ؟یبر یخوایپس کجا م –

 اعتراف کردم. ناچاربه

 دارم. ییدستشو –

 عقب برداشت. یرا از صندل یآب معدن یرا درجا رها کرد و قوط دستم

 برو پشت اون درختا. –

او از  یهاچشم شیحاال تحمل حقارت پ ی. ولکردیدرد م یتنم از خستگ تمام

 تر بود.همه سخت

 .میالزم نکرده، بر –

 .کردنگاهم  رهیخ ت،یرا گره کرده و با جد اشیبلند و مشک یابروها
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 !یگند نزن نیبه ماش اره؟یطاقت م هاتهیکل –

تا آنجا تحمل  توانستمینداشتم نم یاساعت راه تا خانه عمو بود، چاره کی

 کنم. 

 

 .دمیضرب از دستش کشرا به یبطر

 !خورهیحالم ازت بهم م –

 

 پرت کرد و سوار شد. نیزم روی را لبش ٔ  گوشه گاریسبرگشتم، ته یوقت

 

 را خاموش کردم. گاریسپا ته با

 

 ؟یکنیتو خاموش م ره،یبگ شیآت ؟ینیبینم ؟یجنگله، کور نجایا –

 

 نگاهم نکرد.  یرا چرخاند، حت چیسوئ

 زدم. گاریسلگد را محکم به ته نیآخر

 ام را برداشتم.و از کنارش کوله رفتم

 .دمیکش رونیرا ب خالی ٔ  مچاله زیفرهیدست گرداندم و کس داخلش
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 را حس اشرهینگاه خ توانستمیم داشتم،یبرم نیزم یرا از رو گاریته س یوقت

 کنم.

 و پرتشر گفتم: برگشتم

ش رو معده خوردش،یم ادیم یوونیح ایپرنده  هی نجا،یا یکنیولش م ونیا –

 .کنهیداغون م

 شتریخرس تنبل، از صورت او ب کی ٔ  چهره یبرگرداند. حت تفاوتیرا ب سرش

 .دادیاحساس را بازتاب م

 صبر... ایخدا کردم؟یتا تهران تحملش م دیسوار شدم. چطور با کنارش

 شد عمه دنبالم فرستاده؟ یچ –

 را نداد. جوابم

 .شدمی وفادار سنگ ٔ  اندازهاو به آمدیم انیعمه درم یپا یوقت

 جاده در ما از جلوتر درخت ٔ  پر از تنه ونیکام کی م،یاول را که رد کرد چیپ

 بود. یشدنم کاف وانهیدوباره د یها برادرخت دنید راند،می کنانلقلق

 .برنیم نیدزدا! قاتال! دارن جنگل رو از ب –

 نهال بکارن. دنیکه بر ییدرختا یجا بندنیقرارداد م مانکارایپ –

 !گنیدروغ م ؟یدینهال د –

 گرفت.  امخودداری ٔ  ماندهته ریز تیکبر اشیو خونسرد یالیخیب
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 انتظار عقل داشت. شهیالبته ازت نم –

 اشاره کردم. یبه راه جنگل

 .همونینم نجایا یچیه گهیتا چند سال د نن؟یرو بب نجایهات ابچه یخواینم –

 مزاحم.  کینگاه گذرا، مثل نگاه کردن به  کیبرگشت، فقط  سمتم

 دار شم.تا بچه رمیگیمن زن نم –

 که مجبور شه هر روز تحملت کنه. ی! ظلمه در حق زنیحق دار –

 را نداد.  جوابم

نگاه به  کیزنگ خورد.  اشیگوش ،یزندگ یهانشانه نیشدن اول دایبا پ 

ه ک رمشیصفحه، و آن را از داشبورد برداشت و سمت من پرت کرد، خواستم بگ

 افتاد. میپا یرو

 عمه بود. ٔ  شماره

 ؟یچ یعنی... هال؟ ه ؟یکرد ویس یچ یم رو تو گوشعمه –

 جواب بده! یعوض فوضول –

 .دیچیعمه در گوشم پ یعصبان یکه وصل شد صدا تماس

 !اشاری –

 منم، عمه! –

 منه.  ی! فقط شرت برایفتین رمی! فقط دعا کن گینار –
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 سالم.  –

دختر لوس  هی ؟یهست یتو چ ست؟یز طیحافظ مح یشد ه؟یباز یفکر کرد –

و ت یبرموکت غیرو با ت یرویپ شیچند سال پ نیدلش! هم ریزده ز یکه خوش

 ! یجنگلدار سرئی بود، همونجا ٔ  بچه یرویتازه پ دن،یشمال سر بر یجنگال

 سخت عمه به دادن پس جواب ٔ  اندازهدرخت ماندن به یچند روز باال نیا تمام

 .نبود

 .گردمیفعالً که سالمم، دارم برم –

اونجا خشک  ینایزم یرو فیشرنه! هنوز خون کاک یگیم ،یابچه گمیم –

 !؟یریگیم یرو باز یچنشده! آخه چرا همه

 . ادامه داد:دمیلبم را به دندان کش ٔ  گوشه

 رو له و لورده کردن؟ ییحیزدن بابا  یخبر دار –

 راست نشستم. میسرجا

 نه! –

 و ادامه داد: دیرا با تمسخر کش «آره»

! منم که مهم چیه ییحیباال! حاال بابا یاز درختا بر یفقط چون تو هوس کرد –

حل م یکنه، اعتبار من تو خمیو ببره اتاقش و توبدانشکده من سیرئ ستم،ین

 !ستین جاتچیبه ه کدومچیسؤال. ه ریکارم بره ز

 قطع کرد. تیبا عصبان تماس
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 را سمتش پرت کردم. یگوش

 تو رو دنبالم فرستاده! نیهم یپس برا –

 .امدین شیخم به ابرو یحت

 . دادیرنگ م رتغیی امدلشوره عمو ٔ  شدن به خانه کیبا نزد

 

قبر  یهاآرامگاه روستا بود، ساختمان کوچک وسط سنگ یمادرم، متول یعمو

 .کردندیم یاش نگهداررا در صندوقچه یمیقرآن قد کیکه 

 

 از آن پیبود. با نگه داشتن ج ستادهیو نوساز ا نقلی ٔ  خانه وانیا یرو ییحی

 .دمیپر رونیب

 

 :دمیبا استرس پرس یآمد. قبل از هر حرف جلو

 

 حالش چطوره؟ –

 بهتره. –

 

 من بود. ریش تقصهمه –

 دزد بهش زده.  –
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ازت  ،یتو خبرمون کرد دنیفلور هم باور نکرده، دزد کجا بود! حتماً فهم عمه –

 زهرچشم گرفتن.

 

 بود. دهیخاموش دراز کش یاتاق شدم. کنار بخار وارد

 

 عمو! –

 شد. زیخمین دنمیبا د 

 

 طرف صورت پرچروک و مهربانش کبود و متورم بود.  کی

 

 .دیجه رونیب میزده و پربغض از گلووحشت «یوا»

 

 جان! خوبم. نیخوف نکن، نار –

 

 جان چوب خوردن داشت؟ رمرد،یدلشان آمده بود؟ پ چطور

 

 :دمیتوپ ییحیبه  ارادهیب
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 ؟یتو کجا بود –

 

 .دیرا کش نمیآست ییحیبابا

 دم،یبود... اول سر و صدا شن کیداشت. چند نفر بودن، هوا تار ینبود! نگهبان –

 سرم.  ختنیر رونیرفتم ب یفکر کردم اومدن قرآن بدزدن. وقت

 د؟یزد زنگ سیبه پل –

 کردن و رفتن. میاومدن گزارش تنظ –

 ها را به من زده باشند.دادم، تمام تنم کوفته شد. انگار کتک هیتک وارید به

 رفت.  رونیب ییحیو  دیدر سکوت دراز کش عمو

 .افتادندیدر خطر م زانمیواضح بود، عز اخطارشان

روستا، برپا  سدعانوی مال، ٔ  در خانه اشاریکه  یبه آتش بلند وانیا یرو شب

 .کردمیکرده بود نگاه م

 : دمیپرس

 کنه؟یم کاریمال چ –

 تنها شده. یلیکه زنش مرده خ یاز وقت –

 زدم. پوزخند

 کنه.  دایشفا پ نیا هیسیدعا بنو هی ست،یامشب تنها ن –
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 آمد. ترکیاز نزد ییحی ٔ  خنده یصدا

 ود.ب ریگنیزم یلیزنش بنده خدا خ سه،ینویدعا نم گهیزنش مرده د یاز وقت –

 دادم. هیهره نشستم و به ستون تک یرو

 .یفتین –

 غره رفتم.چشم شیبرا

 . فتادمیدرخت ن یسه روز از باال –

 سؤال داخل چشمانش اعتراض کردم. دنید با

 میاالن مستق دیوگرنه با ن،ییپا اومدمی! انقدر تابلو نباش! شبا مییحیاه!  –

 غذا خوردم.  شکی. چند روزه اندازه گنجزیالید رفتمیم

 کنار آتش رفت. ستادهیا اشاریبه  نگاهم

 . انداختیم هیصورتش سا یرو یکیبه عرض شانه باز، نور و تار ییپاها با

 از دل یمانند مبارز باستان د،یرسیصورتش م یو تا رو دیکشیزبانه م آتش

 ها.گذشته

 زمزمه کرد: ییحی

 .یشیالعاده مجنگلبان فوق هیتو  –

 شد. نیغمگ یآه نفسم

 .میکه کرد ییکارا نای ٔ  نداره مگه نه؟ همه دهیفا –
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 جواب من بود. سکوتش

 اشاره زد. اشاری به

 ؟یگردیباهاش برم –

 من هم مشخص بود. جواب

 ام تکاند.شانه یرا از رو یالیبا نوک انگشت، خاک خ 

 .یالغر شد یلیخ –

 .دمیپر نییهره پا از

 شام حاضر کن. رمیدوش بگ هیتا  ،ینگرانم یلیخ –

 منتظر جوابش شوم از کنارش گذشتم. نکهیا بدون

 .کردمیکه گذشت فکر م یدوش به چند روز ریز

بوده، پس چرا  جنگلداری ٔ  با اجازه انددهیکه بر یدرختان گفتندیم برهاچوب

 خبر نکردند؟ سیراحت شدن از دست ما پل یبرا

 .شدمیشان متنفر مآوردن صورت عمو، از همه ادیبه با

تان تابس چند ...میرا که باهم بود ییهاتابستان شتریبود. ب نجایعاشق ا مادرم

 هفت؟ هشت؟  شد؟یم

که  یجنگل شد،یاز خاطراتم کمرنگ نم میرفتیکه به جنگل م ییهازمان

 .ماندیاز آن نم یزیچ یزودبه
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 داد، ساعت رفتن را گفت و رفت. ییحیصبح آمد، نان تازه را به بابا اشاری

ا ب امیاز همراه نانیاطم کی. ستیبرگشت چ یام براکه برنامه دینپرس یحت

آزاردهنده  دنشیدرچشم نشدن با من و نظر نپرسخودش داشت که کنار چشم

 .شدیم

که  دادمیم یدلدار خودم بهمردک انگار ارث پدرش را از من طلبکار بود.  اصالً

ر که د یچند ماه نیتحملش کنم، مثل هم ستمیمجبور ن گرید میدیرس یوقت

 ایوسط اصرار داشت  نیهم ا ییحی.  دمشیدنمی و بودند مانده ما ٔ  خانه

 خوشش اشاریبا اتوبوس برگردم. نگفته مشخص بود از  ایخودش مرا برساند 

 ٔ  مزاحمش شوم و نه حوصله خواستمیبود که نه م نجایمشکل ا اما .امدهین

 .داشتم را اتوبوس

 ود. گذاشته ب میبرا اریو گوجه و خ رینان و پن یکم کیداخل پالست ییحیبابا

زود رفت سر کار، وگرنه برات  هم صبح ییحیدخترم!  گه،دی زنه بدون ٔ  خونه –

 .کردیدرست م یزیچ ییکوکو

 نیتو ماش تونمیدور باشه نم ری. مسادهیهم از سرم ز نیممنون! هم یلیخ –

 بخورم.  یزیچ

 .دیچرخ یاما در چشم سالمش خوشحال شد،یچشمش ورم کرده و باز نم کی

 .یرو بشکن یدل کس ادیدلت نم ،یمثل مادرت –

 آمد. نیاز کنار پرچ پیبوق ج یصدا
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 کردم. یخداحافظ عیسر

 نیدستم به سمت ضبط رفت، اما نداشت. از ا ن،ینشستن در ماش محضبه

 بود. ازاندازهشیب یلکنته داشتن دستگاه پخش انتظار

 بوق زد و به راه افتاد. ییحیبابا یبرا

  اول را توانستم با آن سکوت مزخرف تحملش کنم. ساعتمین فقط

عقب رها شدم.  یصندل یخودم را رد کردم و رو صندلی دو ٔ  فاصله نیب از

باز شد  میهاچشم یچقدر گذشت، اما وقت دانمیزود به خواب رفتم، نم یلیخ

 .میبود دهیبه اتوبان رس

 .دهیفایرا چرخاند، ب چیخاموش شد. چند بار سوئ صدایب ن،یموتور ماش ناگهان

کنار جاده رفت و کامل از  یراند، فقط چند متر در خاک هیرا به حاش نیماش آرام

 .ستادیحرکت ا

 شد. ادهیپگفت و  یلعنت د،یکف دست به فرمان کوب با

 .دیکش رونیب یصندل ریعقب را باز کرد، جعبه ابزارش را از ز در

 :دمیپرس کنجکاو

 خراب شد؟ –

 .کنهینه! داره استراحت م –

 سؤال کوچک را هم نداشت. ابله! کی دنیپرس اقتیل
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 .اوضاع راحت نخواهد بود دمیرا که باال زد، از غرغر کردنش فهم کاپوت

 بردم. رونیرا از پنجره ب سرم

 زنگ بزن امداد خودرو. –

 . خودم بلدم.رنیگیخداتومن پول م –

 .دمیهم سابرا به میهادندان تیعصبان با

 خونه. میفقط بر دم،یمن پولش رو م –

 .ستنیبلد ن یکیاز من مکان شتریاونا ب بت،یپولت رو بذار ج –

 .دیدل دعا کردم راست بگو در

آوردم، تا زدم و  رونیام باز کوله یاز نشستن چند روزه. شال کردیکمرم درد م

 سرم گذاشتم. ریز

 

درخت ترسناک  یباال دنیها خوابحس معلق بودن در فضا را داشتم. شب هنوز

 از کابوس سقوط. شدیبود، پر م

 

خودش را به  یاز کنارمان جا هانیعبور ماش یکم گرم شد. صداکم چشمم

 ها داد. ها و خواندن زنجرهگنجشک کیجکیج

 بودم، هالک و کوفته. خسته
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 اش کرد.و پاره دیخوابم پر انیم یادهینخراش یصدا

 کار داره. نتیماش م،یرو برسون تیما آبج یخوایم –

. دمیپوست صورتم احساس کردم و از جا پر یرا رو یزبر دست دنیلغز

 دست مردانه را به عقب پرت کردم. اریاختیب

 از وحشت به تقال افتاد. امنهیکوچک، وسط س یجوجه رنگ کیمثل  قلبم

 و نفسم بند آمد. دمیرا شن اشاری یصدا

 .ادیخواست باهاتون ب دیشا دیاز خودش بپرس ست،ین میآبج –

 پرپشتش برق زد.  شیانبوه ر یکنار من از ال ستادهیمرد ا یهادندان

 زیچ. همهدیگرم را به صورتم کوب یبا سرعت از کنارمان رد شد و هوا ینیماش

 از وحشت گر گرفت.  تنماز آن بود که وسط کابوس باشم.  تریواقع

 .دیکش نیبه داخل ماش شتریبزرگش را ب کلیزد و ه هیتک شهیبه ش مرد

 شد.  قیو دق زیبدنم ر ینگاهش رو

 .دمیخودم را در آغوش کش زشیپوشاندن تنم از نگاه ه یبرا ناخودآگاه

 لبخند زد.  تمندیو رضا دیکش لشیبیبه س یدست مرد

 نمیا م،یکه کمکت کن می. نگه داشتهامونهینم جوابیب ریکار خ گنیم –

 .متیرسونیثوابمون. پا شو، خوشگله! ما م ٔ  زهیجا

 .خوردیتکان مگر مرد سمتم در هوا تکاناشاره انگشتان
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 ...اشاری –

را  میزحمت صدازدم، اما خودم هم به شیکه باز شد، با تمام توان صدا در

 .دمیشن

 .دیچرخ اشاریسمت  جیسرگردان و گ نگاهم

 ٔ  نسخه دم،یبودند را واقعاً د ستادهیکه دو طرف او ا گریدو نفر د تازه

 .یمرد کنارم؛ بزرگ، پر از خالکوب ٔ  شدهکپی

ترسناک  یهالیگور نیمرا با ا خواستینبود، واقعاً م فشانیکه حر حاال

 بفرستد؟

 .دمیسرم چسبزدم و به در پشت غیج اریاختیکه باز شد ب نیماش در

 .یش ادهیکمک کنم پ خوامینترس، مادمازل! م –

 ... خودم...نمتوینه! ممنون. م –

 برگشت.  نیاز من رد شد و به داخل کاپوت ماش اشاری تفاوتیب نگاه

و  اهیبه مرد کنارش که لباس س توجهیداد و ب نشیبه ماش یفحش غرغرکنان

 سمت جعبه ابزارش خم شد. به کردیگشاد، ترسناکش م

 راه امزدهوحشت صورت ٔ  و از کناره دیچک میموها انیعرق از م یاقطره

 .گرفت

 بود، سمت او برگشت گفت:  ستادهیا کمیکه نزد یمرد

 مش؟یداش؟! واس تو فرق نداره؟ ببر –
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 را برداشت. نشیترآچارها را هم زد، بزرگ اشاری

 .نجایا رمی. من گدشینه برسون –

 به من که از ترس درحال سکته کردن بودم سر کارش برگشت. ینگاه بدون

ه در ب شترینفس زنان، ببه سمتم هل داد و من، نفس شتریاش را بباالتنه مرد،

 .دمیچسب

 ازیپ کباب و یبو د؛یچیدوباره باز کردن دهانش، بخار گند نفسش در صورتم پ با

 .دهیگند

 قلبم را از تپش انداخت. شیبم و کلفت صدا تن

 .میهست، در خدمت باش یبلندیشاس هیخوشگله،  –

 .دیعقب کش یکم نشانینشان دادن ماش یبرا

جلوتر بود رفت و به لبخند  یکه کم یانهیدوکاب یوتایلرزان، سمت تو نگاهم،

 برگشت. میروچندش مرد روبه

خودم  یهادر گوش مینفس افتاده بودم و صدااز ترس به نفس گرید حاال

 .دیچیپیم

زمزمه کردم. اما همزمان دستم پشت بدنم دنبال  یرا با درماندگ «اشاری» دوباره

 در را باز کنم و وسط جاده بدوم. توانستمیم دی. شاگشتیم رهیدستگ

 سمتم دراز شد. یبزرگ و پُرمو یهادست

 برسو... میخواینترس! م ا،یب –
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سرش پشت اشاری افتاد. یصندل یاش روتنه یآخ بلند یبا صدا ناگهان

 بود با آچار بزرگ. ستادهیا

 چفت شد.  میدور ران پا ییهاانگشت

 د،بلن باشد؛ من ٔ  از حنجره توانستیفقط م دیچیما پ انیکه در م یبلند غیج

 .زتی و خراشگوش

را باال گرفتم. وحشت به  میجلو و عقب چنگ کردم و پا یرا به صندل دستم

 داد.  واروانهید یتوان میپاها

  .دمیکوب یصندل یلگد به کوه گوشت رو با

 دوباره و دوباره... 

 به شانه، به سرش... 

 یپرت شد لگدها رونیبه ب نیاز ماش ی... فقط وقتدشیدینم میهاچشم

 را تمام کردم. وارموانهید

لندتر ب شدیم کینزد اشاریکه از پشت به  یکس دنیبود، با د امدهینباال  نفسم

 .دمیکش ادیفر

 یو آن را در خود گرفت، مانند مار دیچیاز پشت، دور گردنش پ میضخ ییبازو

 .چدیاش بپکه به دور طعمه

 کمک... یزدم و خواستم جلو بروم، برا ادیرا فر!« نه» 
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 یگردنش را آزاد کند آچار را در دستش چرخاند و محکم به زانو نکهیا یجابه

 .دیمرد کوب

 کرد. شیگفت و رها یآخ بلند مرد

 هبیغر نیرا فقط توانستم از هجوم سوم ییو برق چاقو دمیشن یکیرک فحش

 .نمیبب

 گذشت و خون فواره زد. شیابرو انیچشمش، از م یمتریلیاز چند م چاقو

 ماندم؟یکرد... اگر تنها م یپشتم را خال اشاری« آخ» یصدا

 عقب رفت... یکه راه افتاد کم یبه دست، جاخورده از حجم خون چاقو مرد

 ترمزشین کیو بعد از  زدندیبوق و چراق م ،یریدرگ دنیبا د هانیماش

 .رفتندیم

 یهم برابود، آن ستادهیا کمی ٔ  هم با فاصله یاول که ترمز کرد، دوم نیماش

 تماشا.

روان بود،  نیزم یرو شیانگشتها یخم شده بود، خون از ال نیزم یرو اشاری

 .شدیبلند م شیپرت کردم داشت از جا رونیبه ب نیکه از ماش یاما همان

 بردم و سمت جاده داد زدم.  رونیب نیرا از ماش سرم

 ! تو رو خدا!دیکمک! کمکمون کن –

 را باال گرفت. اشیها گوشاز راننده یکی

 زدم: ادیفر بلندتر
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 . سیپل دیزنگ بزن د؟یریگیم لمیف یاز چ –

 برگشت. گریمن و همد اشار،یبه  دیجد یهانیمردها از ماش نگاه

 فرار کردند. نیهم سمت ماش گرید یگفت، دوتا یرا که اول «میبر»

 .شدیآبدار دور م یهاو با دادن فحش دیلنگیبود م دهیضرب د شیکه زانو آن

 شدن نداشتم. ادهیجرأت پ فتادندیراه ن تا

 برسم. اشاریکردم به  یپرت کردم و سع نییخودم را به پا نیماش از

 ساکت. بیبود، عج ساکت

 زده و نشسته بود. هیتک نیماش یهابه چرخ

 ... دیچیهم پخون به دنیاز د دلم

 زانو زدم. نیزم یرو کنارش

 رهیسرعت تگذاشتم. شال به شیابرو روی و گرفتم را شالم ٔ  گوشه اریاختیب

 شد. 

و  کردهخی یهاانگشت با برداشتنش، خون باز هم قُل زد و راه افتاد. محضبه

 دوباره شال را گرفتم که صورتش را پاک کنم...  حسمیب

 . دیدستم کوب ریز محکم

 و بکش.دستت –

 .ادیداره خون م –
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 به درک! –

س پ یشتربی خشونت با را شد دراز سمتش به باز من، ٔ  را که بدون اراده دستم

 زد.

 زمزمه کردم: ناباور

 کمکت کنم. خوامیم –

 باال برد. تیرا با عصبان شیصدا میهابه چشم رهیرا باال گرفت، خ سرش

 !ریخون بگتهران، خفه می! تا برسنیتو ماش فتیب ؟یکمکم کن یخوایم –

 .ستیآدم ن کنهیم یکه رانندگ ینیکن ا فکر

 . دمیعقب کش زدهبهت

 کمکت کنم. خوامیمن فقط م ؟یهست یزیچ ،یاوونهید –

 کرده بود. اشبستهمهیچشمش رفته و ن کیداخل  خون

! همه رو رونیب شدهیم کشتا حاال بهم کمک کرده بعدش از تو خرخره یهرک –

 .خوامی! کمک نمنی. حاال گم شو تو ماشکننیباهام دوالپهنا حساب م

 گفت؟یم انی. داشت هذخودش نبود درحال

 برو رد کارت! ؟یکنیم گایرو ن یچ –

 از ترس تکان خوردم. ادشیفر با
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رفتم، اما باز هم  نیاز جا بلند شدم و سمت ماش دیلرزیکه م ییدست و پا با

 . اوردیدلم طاقت ن

 یهالهیوس یال یخوروهیم یبود. با چاقو زیسرم برداشتم، تم یرا از رو شالم

 .اش کردماز وسط پاره ییحیبابا

 سرم انداختم.  یومعوج روطور کجآوردم و همان رونیام باز کوله یگرید شال

مشغول  امده،یسرش بند ن یرا به او که هنوز خون رو خودم آمد. شیپا یصدا

از  یخون جار ٔ  کهیبار به را سمتش گرفتم. یآب ٔ  پارچهبود رساندم. ریتعم

 زخمش اشاره کردم.

رو بند  یزیخونر دیبا م،یبر نجایو از ا یکن ریرو تعم پتیج یخوایاگه م –

 .یاریب

و دور سرش  دیمکث کرد... بدون نگاه به من پارچه را از دستم کش یاهیثان

 از درد به هم فشرده شد. شیهالب .دیچیپ

 دانمگریتفاوت که گهگاه سرم را برم نیبا ا میبعد دوباره در جاده بود قهیدق ده

 بند آمده. اشیزیتا مطمئن شوم خونر

 ؟کجایی –

 را خواندم. اساماس

 خونه. کینزد –

 .من ٔ  خونه ایب –
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 م. خسته –

 ؟یاریبهونه م یدار –

 .نمیبب یپتای ٔ  همان سه کلمه یرا از ال اشیقراریخشم و ب توانستمیم

 .امیم –

 حواسم را پرت کرد. نینار یصدا

 نگه دار.  –

 .میبود دهیدور و برم نگاه کردم هنوز که نرس به

 چرا؟  –

 داروخونه کار دارم. –

شد، الغر بود  دهینگاهم به دنبالش کش منظوریب رفتیداروخانه که م سمت

 دهید کلشیدر ه یجذاب زیچچی. اگر باسن گرد و کوچکش نبود هیلیخ

 .شدینم

ضربان گرفته و در تمام سرم پخش  میفرمان گذاشتم درد در ابرو یرا رو سرم

 .شدیم

 برگشت. یوقت

کوتاهش را با  یموها فرمان را نداشتم. یتوان برداشتن سرم از رو یخستگ از

 انگشت پشت گوشش فرستاد. 
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سرم  یرو شدهفیکث یبه شال آب یرا با نگران اشیگرد و عروسک یهاچشم

 گرداند.

 را سمتم گرفت. لونینا کی

 هم هست. کیوتیبیگرفتم. آنت نیباند و چسب و بتاد –

 بزنند. هیبخ میتا به ابرو میگوشم وزوز کرده بود که به درمانگاه برو ریبار ز چند

 زمزمه کرد: دیرا که د امیتفاوتیب

 .یشد یجورنیخاطر من ابه –

 یهم بزرگ نبودند. فقط آنقدر ادیزل زده بودم، ز اشیخرگوش یهادندان به

 دخترانه و معصوم به صورتش بدهند. یه حالتک

 !معصوم؟

که  بستیم تیهاهیبه ر یریبود، زنج ریوپاگزمانه دست نیدر ا تیمعصوم

 .ینفس بکش گذاشتینم

 داخل دستش اشاره زدم. یهالهیوس به

 ! رونیبندازشون ب –

 حرفم باز ماند. دنیاز تعجب شن دهانش

 معاف کرد. نیجواب نار دنیزنگ زد و مرا از شن امیگوش

 اشار؟ی ،ییکجا –
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 پدرم؟ کردم؟یرا چه م رضا

 .گردمیبرم گهیساعت د دویکیبرم.  دیاومده با شیپ یکار هیرضا!  ن،یبب –

 بار زنگ زده. مامانم تا حاال ده ؟یگیم یچ –

 و مجبور بودم.« مجبورم» گفتم

 من پرستاره رو رد کردم که بره. یکینزد ی. گفتییبره دستشو خوادمی بابات –

 رضا را نشنود. یگوشم گذاشتم تا صدا گریرا سمت د یگوش

 رفت؟ یدفعه قبل ک –

 پرستار بود. یول روز،ید –

 .ادیبزنه االن م نیرفته بنز اشاریباشه بهش بگو  –

 لبم نشاند. یرو یرنگگفتنش لبخند کم «نیبنز. »دیخند یپق 

 کرد. با فشار تماس را قطع  انگشتم

 .دادیداشبورد آزارم م یرو کیپالست

اُرد دادن که  یریسشکم ی. از روخوردیهم مو تظاهر به یدوستاز انسان حالم

 نداشت. یکار

 پرت کردم. شیپا یرا برداشتم و رو سهیک

 !؟یکنیم کاریچ –

 پر من نباش!دخترجون! دم ن،یبب –
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 تو اصالً... ه؟یچه کوفت گهیپر ددم ؟یچ –

 و به فحش نه. دیچرخیم غیبه ج زبانش

 .دمیبه خدا. من فقط برات دارو خر یاوونهید –

 و نگاه کن! من –

 و طلبکار در صورتم زل زد. ییرا باال گرفت و با پررو سرش

به کار من نداشته باش! قرار بود برم  ی! کاریچیه ،یبد ،یخوب گمیبهت م –

 گم؟یم یچ ی. گرفتمیشناسیرو نم گهیکه آوردم. حاال هم همد ارمتیب

 ؟یدینم صیتشخ گهید یزایتو کمک رو از چ یعنی –

 . دار ویکن مارمیتو خونه و ت یاریب یکه بخوا ابونمخی تو ٔ  گربه ام؟یمن چ –

 .یریبرام بگ یژست ناج ستمیدرخت هم ن

 را سمتم پرتاب کرد. دستش

منتت رو  ادیاستاتهام؟ مگه من خوشم م سونیج ؟یهست یک یفکر کرد –

وجدان داشتم. اونم به درک! بذار زخمت عفونت کنه تا مغز بکشم؟ فقط عذاب

 .فتهیخرابت از کار ب

خم شدم و در را باز  شیپا یکوچه نگه داشتم. از رو ی. ابتدامیبود دهیرس

و با  دیعقب کش یاش را از صندلبرود. بند کوله نییپا ترعیکردم تا سر

 شد. ادهیبرداشتنش پ
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 . پدرم منتظرم بود؛ مرددیدوواحد ٔ  طبقهکی ٔ  سمت خانه رفت، خانهنگاهم 

 رفتن و نرفتن. نیشدم ب

 .دمیها باال دواز پله عیرا داخل کوچه پارک کردم و سر نیماش

 آمد. رونیبود. در باز شد و رضا ب ستادهیدر واحد ما ا یجلو نینار

 خانم. دییبفرما –

 کنارشان رد شدم، تخت پدرم وسط هال خانه بود. از

 اجینام او کرده بودم، حاال که به من احترا به طمیمن بل ،یدر زندگ ییجاکی از

 بگذارم. شیتنها توانستمیداشت نم

 بابا؟ ،یداشت ییدستشو –

 را سمت در ثابت نگه داشت. سرش

 سالمت کو؟ –

 سالم.  –

 .خوامینم گهینه! االن د –

 مرا به خانه بکشاند.  خواستیم فقط

 دارد. هیبه بخ اجیصورتم احت گفتیدم در، به رضا م نینار

 .گردمی. زود برمرونیب رمیبابا! من م –

 باالخره سمت من برگشت و بلند غر زد: پدرم
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 .یتللیللیدنبال  یریم یگوشه انداخت نیو امن ؟یبر یخوایدوباره کجا م –

دور  شدهدهیچپی ٔ  به خودم افتاد، پارچه ونیزتلوی خاموش ٔ  در صفحه نگاهم

 کردم و در یها را پلعقاب لمیف فلش گذاشتم.  یرا روشن و رو ونیزیتلو سرم.

 بابا بود. یهاهیو رضا و گال نینار یسرم پر از صداتمام مدت، خانه پشت

 اشاره کردم. لمیبابا برگشتم و به ف سمت

 تموم شه اومدم خونه. نیا –

 بود. دهیکنم، به زخم چسب شیانداختم که پارچه از دور سرم جدا دست

 راه گرفت. امیشانیباز کردنش، خون گرم کنار پ با

 بسته شد، زرزر زنانه هم قطع. در

 

 سمتم آمد و با وحشت به صورتم زل زد.  رضا

 با خودت؟ یکرد کاریچ –

سرم  یشده روطور لولهداخل دستش را باز کرد و باند را همان لونینا فوراً

 گذاشت.

 نگهش دار. –

 گشت. شتریرا ب هالهیوس انیم

 بدجوره. یلیخ یدگیبر یگرفته، ول یاهیچند تا چسب بخ –
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 مبل نشاندم. یرا گرفت و رو میبازو

 ؟یسر خودت آورد ییابروت قاچ شده. چه بال –

بار سرش را باال  چند اشت و با چسب ثابتش کرد.زخم گذ یرا رو یباند مربع

 .بلند شدم فوراً چشمانش کنار بزند. یصاف و بلندش را از جلو یگرفت تا موها

 .گردمینداره. منم زود برم یخونه. بابا کار یبر یتونیرضا، م –

 :دیبود که پرس پدرم

 ؟یریدرمانگاه م –

 دست من بود. یعصا شد،یحساب م رهیهمه اگر گناه کب یبرا غدرو

 ساعت. هیفوقش  گردم،یآره. زود برم –

 سختم. یروزها قیو رف یبچگ یسرم آمد، همبازتا دم در پشت رضا

 بشنوم... یحتیبستم، نماندم تا نص شیرا به رو در

 نبود. دور مقصدم

. با آن ترالیخیسردتر، ب یتر، با مردمتر، باکالسمحل باالتر، خلوت چند

 .یامرده دندیفهمیتعفنت م یاز بو دیشا ،یمردیکه اگر م هاهیهمسا

و چرم  امیمیقد یهابوت یکوچه چشم چرخاندم و در آخر رو نییباال و پا به

 اش.پوستهپوسته

 باال. ایب –
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 . دیچیاغواکننده و گرم در کوچه پ شیصدا

 ٔ  رهیدستگ یرو یدستم با خستگ ز،یدر آپارتمانش، در پاگرد براق و تم پشت

 باز شود. یکیت یضدسرقت گره ماند تا با صدا

 خواب آمد.از اتاق شیصدا

 . ریبرو دوش بگ اریدرب لباسات رو –

را باز  دوش کن کندم.را در رخت میهالباس با آن وان پر از خاطره. د،یسف حمام

کف سرم  یولرم رو آب ستون شد. وارید یرو یاز خستگ میهاکردم. دست

 کرد. نیو سنگ سیو راه گرفت تا باند، آن را خ ختیر

نرم و  ییهادست بودم. منتظرش از خودش درآورد. یژمانندیق یصدا یفلز در

 گره شد. امنهیس یو رو دیچینوازشگر از پشت دور بدنم پ

 ام.ماهرانه از ستون فقراتم تا گردنم راه گرفتند و بعد چانه هابوسه

 ... صورتت؟اشاری –

 .ستین یزیچ –

 ست؟ین یزیچطور چ –

 بلندش کردم. نیدست به کمرش گرفته و از زم دم،یچرخ

 

 شیبازو چسباندمش. واریچنگ کردم و به د شیموها انیرا م انگشتانم

 .دیچیمشتاقانه دور گردنم پ
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 بودم؟  امدهین نیهم یبرا مگر طعم خون و بوسه گرفت. میهالب

 مرا نخواسته بود؟  نیهم یبرا مگر

 او بودم. دیزرخر من

 

 نینار

 .کردیم خیمرا توب نفسکیبود و  ستادهیدر آشپزخانه ا دم

پسرا هم دارن  یبا دوستام برم مسافرت، گفتم باشه! گفت خوامیم یگفت –

 صیخوب و بد خودت رو تشخ ،یبزرگ شد گهیگفتم برو! تو د ان،یباهامون م

 یریکوه م یجابه ،یکنیو اعتماد من سوءاستفاده م ی! بعد تو از سادگیدیم

  ؟یکنیدرخت و شو آف اجرا م یباال

ها را نابود جنگل زدمیتو خونه و هشتک م نشستمیم کردم؟یم کاریچ –

 .دنیعوضش االن همه صدامون رو شن ن؟یهم د؟ینکن

 داد. رونیرا خسته و آرام ب نفسش

! یکنیحساب نم جاتچیو به هآبرو و اعتبار من نکهیا ه؟یچ یدونیدرد من م –

چقدر  یدونیخاطرت مبرات نکرده بودم؟ به یکار چیمن ه ن؟یواقعاً، نار

 مسخره شدم؟
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اگه پدر و مادرت نمرده بودن، اگه »به گفتن  کردیاالن شروع م کرد؛یم شروع

خودم خونه  یاالن من برا ذاشت،نمی من ٔ  مادرم مواظبت از تو رو به عهده

 «داشتم؛ شوهر، بچه. یزندگ

پر  شب کیبرساند و  اشیکمرشکن و تکرار یهاهیحرف را به کنا نکهیاز ا قبل

 بسازد، با تظاهر به دقت، اندامش را برانداز کردم. میبرا هیو گر یخوابیاز ب

 !؟یعمه! چند روز رو که نبودم چاق شد –

 .دید شدیمواقع م نیعمه را فقط در ا وحشت

 نه –

 !ناهاشیا گه،یچرا د –

شکمش گذاشت و تا  یدستش را رو فوراً اشاره کردم. اشبرآمدهیشکم کم به

 .دیکش شیپهلوها یرو

 بودم. نیچاق نشدم، هم –

کف  یو رو دیکش رونیآن ب ریرا محکم از ز تالیجیرفت، ترازو د خچالی سمت

 آشپزخانه انداخت. کیسرام

 

 بودم، االن شصت و سه؟ چرا آخه؟ کیصبح شصت و  –

 . گذاشتینم میبرا یاکنم، اما چاره تشیاذ خواستمینم

 آوردم. رونیمرغ برفتم، چند تخم خچالیسمت کامل کردن نقشم  یبرا
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 و گرم نخوردم. یدرست حساب یغذا هیچند روزه  –

 باال رفت. شیصدا

  ؟یکنیشام درست م یدار –

 .مرغه فقطدوتا تخم –

 میرژ من ینیبیو بخور! تو که مشامت ستمیمن ن یصد بار بهت گفتم تا وقت –

 دارم؟

 .میاینظر بکردم گرسنه و مظلوم به یرا کج کردم و سع گردنم

 کنم. کاریگشنمه، خب! چ –

 شده بود. خیدرون دستم م یهامرغبه تخم نگاهش

 هم سرجاشه. هتیفکر نکن بحثمون تموم شده. تنب یبخوابم، ول رمیمن م –

 است. دهیفایاصرار ب دانستمیم

 کردم. یفلور جونم! من که عذرخواه –

 رو بده. چیسوئ –

 التماس زمزمه کردم: با

 فلور! –

 !نیماش یب نیماه! ماش کی –

 برم دانشگاه؟ یپس با چ –
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 .رنیم هیکه بق یبا هرچ –

 .دیرو خدا! من که گفتم ببخشول کن تو  –

 تکان داد. میرودستش را روبه کف

 !چیگفتم سوئ –

 برگرداندم. خچالیها را به مرغکردم و تخم پشت

 .دانشگاه ٔ  کوله ییجلو بیتو اتاقمه، ج –

بود که  ظهر آن روز انتظامات دانشگاه. یاول عمه، فردا خ؛یپشت توب خیتوب

 . میدانشگاه ولو شد یاتوبوس جلو ستگاهیا یهامکتین یرو

مرتب کرد. امروز  اشیشانیپ یرا رو اشیتونیز تیالیبا ها یدود یموها الیژ

 بود. یآب شیهاچشم

 کنه؟یم زندگی شما ٔ  اون پسر جذابه کنار خونه یجدی! جدنینار –

ذوق  مههیهمسا نکهیواسه ا دیبا یی! جمع کن لب و لوچه رو. خداالیاه! ژ –

 ادب نداره.  لونیاپس هیکنم؟ پسره 

 اون لباساست. ریخوشگل ز پککسیس هی دمیعوضش قول م –

 غش کردن درآورد. یقلبش گذاشت و ادا یرا رو دستش

ا ر اشافهیبه ق دنمیخند نکهیا یخورد. برا نیچ یاز دلزدگ امینیب یهاگوشه

 را برگرداندم. میرو ندینب
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از  ترشیباو  ی. دلم برادیکوله را باال نکش یاش افتاد، اما حتاز شانه ممری ٔ  کوله

 .سوختیخودم م

دانشگاه. چطور دلشون اومد  میاومده بود یگرم نیظلمه، تابستون به ا یلیخ –

 کنن؟ قیما رو تعل

 داد. اشیو دلدار دیچپی او ٔ  دستش را دور شانه الیژ

 دمی. بهت قول ممیایب میتونیرو م زییکه ترم پا میخدا رو شکر کن دیبا –

 بود. نیالکاتبکرده، وگرنه حسابمون با کرام یبازیپارت ناری ٔ  عمه

 .دمیبرچ لب

 رو ازم گرفت. نیعوضش ماش –

 ژست خواهر بزرگترش را حفظ و سرزنشم کرد. الیژ

 شده. خیخودش توب یخاطر ما کلانصافت کو؟ به –

 فشار داد.  را محکم میمر گردن

 خوش گذشت. یلیخ یکیمنم هستم، به من  دیها داشتبرنامه نیبازم از ا –

 زمزمه کرد: یدیبا ناام میمر

 مجوزی. جنگال هر روز با مجوز و بمیرینگ جهینت یداره وقت دهیچه فا –

 .شنیم کتریکوچ

 را دادم.  دوارکنندهیام یخبر کم تنها
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 ٔ  روستا پول بده برامون دونه یهازنگ زدم، بهش گفتم به بچه ییحیبه  –

 رو هادونه .هست اطرافش و روستا تو بلوط درخت تا چند. کنن جمع بلوط

 .میجنگل بکار یتو میبر مکنی جمع

 را باال گرفت. اشیرنگیشده و رنگفرنچ یهاناخن الیژ

 گفته باشم. د،یتنها نباش امیمن فقط م –

 .دیباالخره خند میمر

 .خرمیم لیغلط بکن! خودم برات ب –

 خانم؟ یوزوز ه،یطورنیا –

 

 به گردنش داد. یتاب میمر

 .یموفرفر –

 .دیسرم را باال کش یبوق یصدا

 اومد دنبالم. مییدخترا، دا –

 برگشتند. ابانیهمزمان سمت پژوپارس کنار خ م،یو مر الیژ

 :دیبود که پرس میمر

 که افسره؟ تهییهمون دا –

 .یبرم مرکز نگهدار خواستمی. مگهیآره. برم د –
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 خب بگو تو رو برسونه. –

 نجسن. گهیم اد،یداشته باشه از سگا بدش م رو یهر خوب ییدا –

 .دیرا پرس ییحیو بابا  ییحیحال  رفتم. نیو سمت ماش کردم یخداحافظ

 باالداده سمتش برگشتم. یگره کردم و با ابرو نهیس یرا رو میهادست

 ؟ییدا ،یکنیدعوا رو شروع م یپس ک –

 

 .دیخند بلند

 دعوا کردم.  یرو حساب شدیم هیتنب دیکه با یاون –

 باباش چطور بود؟ د؟یزنگ زد ییحیبه  –

 .مونهیتو رختخواب نم ش،یشناسیتو که م –

رق ف نیپارک بود، فقط با ا اطحی ٔ  گوشه شهیمثل هم پیج میدیخانه که رس به

را  ییدا یصدا کنمیم فکر زده بود. رونیآن ب ریبلند از ز یجفت پا کیکه 

 آمد. رونیب نیماش ریکه از ز دیشن

ند چ دشیسف یرکاب یبود. رو دهیچسب اشیاعضله یبه پاها کهنه نیج شلوار

نشان داد  ییرا به دا اشیروغن یهادست .کردیم ییخودنما اهسی روغن ٔ  لکه

 دست بدهد. توانستیو سالم کرد. نم

 .یکردیم رشیغروب تعم یذاشتیسر ظهره، جوون! م –

 برم سر کار. دیغروب با –
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 آرام حرف زدن را هم بلد بود. پس

 .یکجا به سالمت ؟یشاغل –

 .خوردیرا نم هاکیوتیبیکه آنت گفتیم شیقرمز و ملتهب ابرو زخم

 نداشت. یبه من ربط اشهیبودم بق دهیکه خر من

 :گفتم

 .زمیباال براتون شربت بر رمیمن م –

 به خانه فرار کردم. ییدا یهایو کنجکاو روزمیاز آفتاب داغ ن و

مانده  رهیخ رونیاز پنجره به ب دمیجویطورکه ناخنم را مبعد، همان قهیدق ده

 بودم.

 نیا داد،یها جواب مداده و حتماً داشت به قطار سؤال هیتک نیبه ماش اشاری

 .ستین ییجا اتاق بازجوکه همه رفتیم ادشی یمن هم گاه ییدا

 خواستیزنگ زده و م ییچرا دا دمیفهمی. حاال مدیرسیم ییحیدستم به  اگر

 را به او داده. اشاریراپرت  ییحی. آقا ندیمرا به بب

 ادهستیکرده باشد سمت پنجره و من ا را حس ینگاه ینیانگار سنگ اشاری سر

 پشت آن برگشت.

 .دیرا چسب میگلو خیاش، عذاب وجدان آمد و بو کالفه حوصلهینگاه ب دنید با

 . کردمیم دایپ خوبی ٔ  بهانه دیبا
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 یالبق خیرا پر کردم. چند  هاوانیآب گرفتم و ل ریش ریز ختم،یشربت ر تندتند

تا شده بود که رنگشان تابه ییآلبالو یهابرداشتم و داخل شربت خچالیاز 

 انداختم.

 رفتم. نییرا برداشتم و پا ینیس

 به آنها بلندبلند گفتم: دهینرس

 .کردی! پدرتون شما رو صدا ماشاریا قآ –

 گفت و شربت را برنداشته، از کنار من رد شد. لبریز یا«اجازه با»

 کرد.اش مشکوک، بدرقه ،ییدا نگاه

 کرده؟ دایپسره رو از کجا پ نیفلورا ا –

 .گذراندیم ریخبود. خدا خودش به دهیچیهم پبه یحساب شیهااخم

 را گفتم: قتیحق

 اشاری... نیروز ا هیجزو خدمات دانشگاهمون بود.  ،یضیباباش قبل از مر –

 عمه دلش سوخت. ره،یعمل باباش وام بگ یاومده بود دانشگاه برا

 خانه اشاره زدم. به

 گرمه.  یلیباال، خ میبر –
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 :دیمبل داخل هال پرس ینشستن رو محضبه

 ت کجاست؟ عمه –

 سؤالش جواب نداده بودم که در خانه باز و عمه داخل خانه شد.  به

 .دیشرا از سرش ک اشیروسر

 هالک شدم از گرما... –

 سالم کرد. نییپا یبا سر یشکر ییدا

 .ماند ثابت مانتو ٔ  دکمه یرو یاهیعمه فقط ثان دست

 باز کرد. یکییکیها را دکمه بعد

 ییحیآقا دیخاطر شاهکار جدورا. به نیبه، آقا شکراهلل! چه عجب از ابه –

 ن؟یآورد فیتشر

و بحثشان  نندینبود که آنها هم را بب ییاز دشت سر ظهر من. جا نمیا خب،

 نشود.

 بره! یدادیبهش اجازه م دیفلورا! نبا –

 به تو نداره.  یربط چیما ه یکه زندگ یمتوجه بش یخوایم یتو ک –

 یابه تاپ حلقه توجهیرفت. سرش را بلند کرد و ب ادشیمحرم نامحرم  ،ییدا

 زل زد. شیهاعمه در چشم
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 مه. اون خواهرزاده –

 منم که بزرگش کردم. نیتا حاال؟ ا یاوهو! کجا بود –

 بزرگترش منم. –

مبل رها شدم. دهانم خشک  یو رو برداشتم ینیشربت را از س وانیل نیقرمزتر

 . دیکشیسکوت پر م یاذره یبود، دلم برا

انقدر منت بزرگ کردنش رو سر من نذار، فلور! همون وقت که مادرت فوت  –

 به من. شیدادیم دیکرد با

 ؟یچ تشتربی بعد. نداشت نگهش تو، سر انداخت رو خودش ٔ  زنت بچه –

گشادش فروبرد و سرش را با  یکاغذشلوار کتان بیدستش را در ج عمه

 افتخار باال گرفت.

 ه،شینم دایزن مدرن پ هی لتونیکل فک و فام یدختر مستقله. تو هی نینار –

 ....اون

 حرفش را قطع کرد. یمحکم و جد ،ییدا

 سر من. یما، قدمش رو شیپ ادیاالن ب –

 .دیتنم از ترس لرز

 

 ونی. اکنهیبه منم رحم نم یزیواال پسر تو هفده سالشه، تو ه اد؟یکجا ب –

 بشه.  یت که چبفرستم خونه
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 مثل خواهرشه، ناموسش. ینار –

 ! ناموس؟

 اصل مطلب.قل کرده؟ برو سر خون مشترک تو رگات قل هویشده  یچ –

 و خودش را به او رساند. دیپر شیاز جا ییدا

 تو خونه؟  یکه آورد هیغولنره نیاصل مطلب ا –

 چشم از او برنداشت، در صورتش براق شد. عمه

 . کنهیم یفلجش پرستار یچشه؟ اونقدر انسان هست که داره از بابا –

کردن  یزندگ یرو ساخت برا یآدم، فرشته. پدرت واحد کنار نیاصالً ا –

ت دس یبه مستأجر آوردن نبود... اونوقت تو رفت یراض یپسرش، بعد از اونا حت

 ...ابونیرو ازخ یکی

 سنگ شد. یعمه به سخت صورت

فت و گ رلبیاهلل را ز... الاله االدیکش شیموانگشتانش را به سر کم یشکر عمو

 :دیپرس

 ش؟یشناسیتو اصالً م –

 هنوز جوابش را نداده، او ادامه داد: عمه

چاقوئه،  ی. رو صورتش جابارهیشر بودن م ختشیپسره از سر و ر نیفلور! ا –

 خوردم به در...  گهیجمع کردم م ابونیعمر اراذل و اوباش رو از خ هیکه  یبه من
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 به خاطر منه! –

 داده.باال ییبا ابروها ح،یدو به سمتم برگشتند، منتظر توض هر

 را صاف کردم. میوگل

چند نفر مزاحمم شدن، ازم دفاع کرد. اونام  وان،یاز مر میگشتیبرم میداشت –

 بهش چاقو زدن.

 الحوائج!باب ای –

 شکراهلل برگشتم و گفتم: ییدا سمتبه

 مقصر اونا بودن. –

  گن؟یاالن م –

 .دیکشیونشان مخط میبا چشم و ابرو برا کالم،یهم ب عمه

 .ستبهیغر بهیغر! یاصالً هرچ –

 تخت بود سوخت.  ریاس یکه در واحد کنار یمرد یبرا دلم

 نداره. یبه کس ی. اصالً کارنجانی. چند ماهه ایشکر ییدا آزاره،یپسره ب –

 .کردیدفاع کردنم کار را خراب م شتری. بشدیم زیکم رکم شیهاچشم

 را جلو بردم و آرامتر گفتم: سرم

 ...دادیبلنده، مدام داد و ب یلیباباش خ یفقط صدا–

 سرزنشم کرد. ییدا



 زرخرید  بانوی بارانی

58 
 

 حتماً درد داره. ضه،یخب مر –

 اعصاب نذاشته. بره،یو م ارهیم یموتورش هم هست، ه –

 داد: حیتوض عمه

 خونه. ادیباباش کارش داره م ایکه کار ندارن  ییساعتا ه،یموتورکیپ –

 کلمه را در جواب ما گفت. کی نیهم ییدا!« عجب»

 . خواستیرا م اشاریمشخصات  رفتیم یوقت امد،یکوتاه ن یول

 در جوابش پوزخند زد. عمه

 ٔ  مهیزحمت نکش، شکراهلل! قبالً خودم استعالم کردم. فقط چند تا جر –

 داره. یرانندگ

 

 اشاری

در عقب، دوزانو  یبود. جلو دهیدراز کش نیعقب ماش یهایصندل یرو بابا

 نشستم.

 رضا، کمک کن کولش کنم. –

 شد و در عقب را باز کرد. ادهیراننده پ یصندل از

 

 ام گذاشت.شانه روی و کرد بلندش برد، بابا ٔ  تنه ریرا ز دستش
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 آخ... –

 درد آورد.قلبم را به شهیاش مثل همناله یصدا

که انگار بخواهد نگهم  یکف دستش طور د،یچیالغرش را دور گردنم پ یبازوها

 چنگ شد.  امنهیس یرو فتم،ین دارد تا

اش سوارم شانه یکه رو ییهاشد؛ وقت زیبه ذهنم سرر امیکودک خاطرات

 ... دمیدیکوچک م ش،هایشانه ٔ  را از قله ایو دن کردیم

 …کردیجا را پر مهمه میهاخنده یکه صدا ییهازمان

 .دمیرا نرم بوس شیرا گرداندم و بازو سرم

 و گفت: ستادیرا زد. کنارمان ا نیماش ریدزدگ رضا

 ...یگرفتیم لچریو –

 .میبر ست،ین یراه –

 ...یطورنیا رهیگیکمرت درد م –

 .کنهیم تشیاذ لچریو –

 ابداً مهم شانیو کنجکاو ی. نگاه مردم، دلسوزمیساختمان پزشکان رفت سمت

 .دمشانیدینم گرید شدیها منبود، مدت

سرمان به بغل، پشت شاتیو آزما ،یآرآام اسکن،یتیانبوه مدارک از س رضا،

 . آمدیم
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 یرو ضیمر دنیبا د یها و راهرو شلوغ بود. منشپله یتا رو یمطب حت داخل

اتاقک انتظار کوچک،  کیدر کوچک کنار مطب دکتر را نشانمان داد؛  میهاشانه

 .یتخت فلز کیبا 

 .…راحت شد المیخ شیاز جا د،یکه کش دراز

 .رفتیم برهیشلوارم و بیدر ج یگوش

 .ستیک دانستمیم دهیند

 را از بابا گرفتم و به رضا دادم. نگاهم

 .شهینوبتمون م یک نمیبرم بب دیبمون –

 رونیتر از آن بود که بشود به تماس جواب دهم. از مطب بمطب شلوغ داخل

 زدم.

 .مدیکش رونیب بمیرا از ج یگوش داشتمیکه سمت ته راهرو قدم برم ینیح در

 چند کلمه گفت: فقط

 .من ٔ  خونه گه،یساعت د هی –

 .تونمینم –

 گرم و نازکش رفت.  یآرامش از صدا تمام

 !یایب خوامتیهروقت که م دیبا م،یچرا؟ ما قرار گذاشت –

 .گهیروز د هی بذارش –
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 .خوامتی! من امروز میامروز، لعنت –

 تو نوبتم. مهیماه و ن هیبابام رو آوردم دکتر!  –

 آمد. رونیاز دهانش ب یو کوتاه مانیپش «آه»

 قطع کنم. خواستم

 ...اشاری –

 بله! –

 کرد. مکث

 ...یاگه الزم دار ؟یپول دار –

 نه! ممنون. –

 فروکردم. بمیرا در ج یرا قطع و گوش تماس

دانه کم ها دانهرفت، شماره نییپا رشیاز مس عیو سر نیسنگ آسانسور،

 ...کیچهار، سه، دو،  شدند؛یم

 رابطه.... یرا تجربه کرده بودم، تمام روزها هشیشب

 یتا دکتر برا دیبابا، دو ساعت تمام طول کش تیبودن وضع یجود اورژانسو با

 .دیایب اشنهیمعا

 ؟یقهرمان! بهتر ،یچطور –

 .نمیبش کنهینم یاریدکتر. کمرم  ستم،یخوب ن –
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 ه.به خدا باش دتیام سلهیوس نایا یول ،یرو مرتب انجام بد یوتراپیزیف دیبا –

 .دیکش یبابا آه« خدا»اسم  دنیشن با

 ...یشدم آخر عمر لیعل –

 من. شیپ یایخودت م ی... دفعه بعد با پاهاگهینه! نشنوم د –

 گفت. رلبیجان را زکم« شاءاهللان» کی

را با او  فمیمن امروز تکل کرد،یاخالق بود و خوش و بش مهم خوش هرچقدر

 .کردمیروشن م

 داخل اتاق خودش رفتم، بدون پدرم. نهیمعااز  بعد

 اوضاش چطوره، دکتر؟–

طور سرپا همان یوقت نم،یرا نشان داد که بنش زشیکنار م یدست صندل با

 داد: حیتوض د،یرا د ستادنمیا

 یپدرت همکار یها و به نخاع فشار آورده بوده، درست! ولغده به مهره –

 .کنهیداره تمارض م یو بخوا. اگه نظر منکنهینم

به  رهیدادم و خ هیتک زشیبه م دیلرزیم تیرا که از عصبان میهاانگشت

 :دمیچشمانش غر

. االن چند شهیخوب م ی! گفتیتمارض؟ بهم قول داد یگیتمارض؟ به درد م –

 ماهه تو تخت افتاده.

 دانست؟یمن چه م یهایاز بدبخت دردیب مردک
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کراواتش، دفتر  کش،یبلوز ش د؛یباریبودن م یالکچر شیاز سر تا پا

 لوکس.  یبرق با تابلوهاوپرزرق

 به داد من برسد؟ خواستیوقت مآدم آن نیا

 توجه به حال من، آرام و شمرده جوابم را داد. بدون

سال  ۰۷جوون داشتم خودش رو باخته، اما مراجع داشتم با  ضیمر نجایمن ا –

و خوب شده. سرطان پدرت کامالً درمان شده. االن  دهینترس یضیسن از مر

 ماه شش فقرات ستون ٔ  عمل ساده هیهاشو عمل کردم، فکر کن که مهره

 روخوب بشه. فقط خودت  دممی قول بهت دکترش عنوانبه من. داره نقاهت

 نباز.

 را که ندادم تکرار کرد: جوابش

 .ستین االن وقت کم آوردن ،یجا نزن! خب؟ تموم راه رو رفت –

 بود. متیهم غن نیبرداشتم. قول داد؛ هم زیرا از م امهیتک

 یدواریاز ام یابارقه توانستیقول م کیمثل من،  یادهیآدم خسته و بر یبرا

 .امیخال ٔ  نهسی اعماق در کوچک ٔ  شعله کیباشد، 

 یبرگشت به خانه، بابا ساکت بود. چند بار سرم را برگرداندم، حت ریمس

 .نیبود؛ فقط زل زده بود به سقف ماش دهینخواب

 از عمه و برادرزاده نبود. یخانه و راهرو خبر اطیح در
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مشترک وسط آن  یراهرو کیدو واحد مستقل با  زد؛یم بیخانه عج یمعمار

 .کردیم یکیآمد را وکه راه رفت

 یشده براکوچکتر و نوساز، ساخته یاز واحدها را به ما داد؛ واحد یکی فلور

 مانده بود.  یکه فقط دخترک از آن باق یاخانواده ،ناری ٔ  خانواده

 .شتریبود و نه ب نیداشتم هم ختهیگرکه جسته یاطالعات کل

 :دیتخت گذاشتم که پرس یرا رو پدرم

 باال؟ ومدیرضا چرا ن –

 باباش دستش بود.  نیماش –

 را گرفت. میبلند شوم که بازو خواستم

 گفت؟ یدکتر چ –

 !یچیه –

  د؟یدو ساعت اون تو بود یچیواسه ه –

 

 را بغض دورگه کرده بود. شیاما صدا زد،یم تشر

 داد. حیدر مورد داروها توض –

شده؟ وضع کمرم خرابه،  لیعقلم زا یکنی! تو هم فکر ماشار؟یم، من بچه –

 مگه نه؟
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 نه! –

 بهت گفت. یچ یپس جون بکن بگو دکتره تو اون سوراخ –

و پر از  زانیآلودش در طول درمان، الغر و پوستش آوتپل و گوشت صورت

 چروک شده بود.

بود از  دهیها گم شد. ترسچروک انیو م دیاز کنار چشمش چک یاشک قطره

 ماندن. ریگنیزم شهیهم

 بود نشست. میانگشتانش که قفل بازو یکنار تختش نشستم. دستم رو

 گفت؟  یچ یبدون یخوایم –

 حواسش را به من داد. تمام

شد، چهار ماهه  کیکردن، غده کوچ یو پرتودرمان یدرمانیمیش همهنیا –

ز درد . گفت استیتو کمرت ن گهید یبابا! اون کوفت لعنت ست،یبرداشتنش. ن

گو! ب یاعلی گهیبشه! د ستیکه قرار ن نیکمرت نترس. اوضامون بدتر از ا یتو

 نکن!. لج ادیب وتراپیزیبذار دوباره ف

 ؟یاگه... اگه نشد چ –

 من که هستم، نوکرتم! –

 

 ...دهی...؟ مثل حمیچ یخسته بش –

 .دمیسردش را بوس یشانی. پزدیرا آتش م امنهیس بغضش
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 خودتم.  شیر خیندارم برم، ب یی! منم جایشیخوب م -

 :دمی. پرسساکت ماند یدودل با

 ارم؟یب وتراپیزیف –

 .دیچرخ شیهادر چشم یدیو ناام دیو ام درد

سرش را سمت پنجره  نمیرا نب شیهازده در چشماشک حلقه نکهیا خاطربه

 گرداند.

 زمزمه کرد: ف،یضع

 باشه... –

 ؟یدینم شیفرار –

 را درجا رها کرد. میبازو

 داشتم؟ کارشی. من چومدیدرآورد و ن یبازخودش مسخره –

 زدم. میروزها نیا یو عصب فیضع رمردیبه پ یخندمین

که  مکنیم دایخانم خوشگل پ هی. اصالً ارمیبرات م گهید وتراپیزیف هیباشه!  –

 باهات مهربون باشه. چطوره، بابا؟

 را بدون لبخند سمتم چرخاند.  صورتش

 زدم. چشمک

 خوشت اومدا. –
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 زد: تشر

سن توام؟ از اسب افتادم، از اصل که با تو دارم؟ هم یایمن چه شوخ –

 .فتادمین

 شکر داشت. یکه قبول کرد جا نینشست. هم میهالب یرو یاخسته لبخند

 هشت شب. د،یسمت ساعت چرخ نگاهم

 برم سر کار؟ ؟یندار یبا من کار –

 به دادم برسه...؟ یک ؟یدرد داشتم چ یبرو، ول –

 و رسوندم.خودم یزنگ بزن هی –

 .گرفتم را جواد ٔ  شماره دمیرا که د سکوتش

 جانم، داداش. –

 .امیسرتون شلوغه؟ ب –

جوابش را واضح  گذاشتینم هانیرفت و آمد و بوق ماش یآن طرف خط صدا از

 بشنوم.

 مگه؟ یدکتر نرفت –

 برگشتم. –

 سرمون. ختهیکار ر یکه کل ایب یستیپس اگه خسته ن –
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 نینار

 ٔ  عمه با دوستانش بود و رفتن من به دهکده یروز دورهم هاشنبهپنج

 .دیرسینظر مدورتر به شهیاز هم تگریچ ن،یبدون ماش یول .واناتحی

کنار  کردم،یبودن م دیاحساس مف رفتمیکمک به دهکده م یبرا یوقت

 .شدیامن فراهم م ییغذا و جا شانیکه با کمک مردم برا یواناتیح

 سرم بستم.محوطه را پشت یآهن در

ر دورم جمع کنان و منتظپارس دند،یسمتم دو دنمیها با داز سگ یتعداد

 شدند.

 .شدیم دایپ انشانیهم م ابینژاددار و کم یبودند، حت یاهمه رنگ و اندازه از

 .یومدنی قبل ٔ  . هفتهیسالم، نار –

 گم شد. زدهجانیه یهاسگ یاهویپارس و ه انیبلندش م یصدا

 جوابم را بشنود، من هم داد زدم: نکهیا یبرا

 گرفتار شدم.  –

کوتاه و دلخور  یهاام با زوزهنبرده شانیبرا ییغذا دندیمنتظر که د واناتیح

 . ستادیکنارم ا اریدرخشان و هوش یهابا چشم «ایما»اما  دند،یعقب کش

خارج از  پوشکیبه خانم ش یفرم و چکمه اصالً شباهتدر لباس ،یسمائ خانم

 دهکده نداشت. نیا
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مشخص بود ذهنش مشغول  یشگیهم یصورتش و نبودن آن برق خوشحال از

 است.

 شده، شهره جون؟ یزیچ –

. ختنیسگا ر یمرغ براشهرک، آشغال کیدوباره چند تا جوون رفتن نزد –

 بودن. یسگا شاک یاز سروصدا یاهال

 .دمید جشونیتو پ شبیکار گروه کاوه بود، د –

 واناتیح ی. ژشت حامرهیحرف تو گوششون نم م،یچندبار بهشون زنگ زد –

 رو گرفتن.

 :دمیعواقب کارشان بود. نگران پرس یپ حواسم

 زنگ زدن؟ یمردم به شهردار –

 

 را به محوطه داد و گفت: نگاهش

که از سروصدا  دهیم وونایبه ح یزیچ ایکه سم  کردیم دیتهد یاز اهال یکی –

 کرد. یفکر هی دیراحت شن. با

 .دیدیتا سگ رو غذا م ۰۵۷ نجایهم ا یجورنیهم ؟یچه فکر –

 .میکن میعق شتریب شدیکاش م –

 برگرداندم.  ایشد. نگاهم را سمت ما دهیکش نمیآست
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زحمت توانستم با به چاره،یب وانیح یهاگوش یخال جای ٔ  هزارباره دنید با

او  یبه مهربان یبال را سر موجود نیبتواند ا یکه کس میایکنار ب قتیحق نیا

 .اوردیب

از خودش  یاتمندانهیخرخر رضا یکه صدا دمیسرش کش یبه نوازش رو یدست

 درآورد.

 از محوطه اشاره زدم. رونیسر به ب با

 .وسکشیدکتر نبود تو ک –

 دوتاشون رو عمل کرد.  روزید اد،یفردا م –

 تا حاال چندتا شدن؟ –

 هشتاد. یباال –

 بود، اما کاش... متیهم غن نیهم لبم نشست. یرو تیرضا لبخند

 را پشت گردنم گره زدم. شالم

 من اومدم کمک. از کجا شروع کنم؟ یخب! ناسالمت –

 ام زد.پوشش را به شانهدستکش دست

 .مایدار یدیامروز فقط کار  –

 !زیعز م،یتهیپا –

 .دیباالخره خند و
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 دنی. هروقت به دنبود ی. از عمه خبردمیشده بود که به خانه رس کیتار هوا

 .حوصلهیو ب رید آمد،یبه خانه م رید رفتیدوستان دوران دانشگاهش م

 شان را کندم وکند همه تیشکا میهابد لباس یسر برسد و از بو کهنیاز ا قبل

 انداختم.  ییلباسشو نیدر ماش

 شدیم دایکه در حمام پ یسر و بدن معطر یبا هر شامپو دیرا هم با خودم

 .دمیسابیم یحساب

مهمان آمده بود، آن هم مؤنث،  مانهیهمسا یآمدم برا رونیحمام که ب از

 .دیرسیتا اتاقم م یحت اشیبلند و عصبان یادهایفر یصدا

 ؟یکه چ یبچه رو گرفتار خودت کرد –

 .شهفهیپدرشم، وظ –

  ؟یوبال گردنش بش دیبا یچون باباش فه؟یوظ –

 زدمیدو مسگ تیتوئه؟ تا واس خوش ٔ  فهیتروخشک من وظ ،یتو زنم بود –

از  یبه امان خدا. حاالم که اومد یولم کرد ضمیمر یدید یوقت ،یبود قمیرف

 ؟یشد ینمردم شاک نکهیا

 زن را به هوا برد. ادیفر یو دلخور تعجب

 تیضیماه بعد اون مر هیبودم.  دهیاز خودت حرف نساز! من قبلش ازت بر –

 اومد.  شیپ

 مرد نرم شد. یصدا
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بودم برات؟ بد کردم خونه رو برات  یو بگو، من شوهر بد! راستشدهیحم –

 ؟ینش لونیو س لونیگذاشتم که و

 طلبکار جواب داد: مخاطبش

 بود، حقم! مهیمهر –

محتاج  یسرپناهیاز ب خواستمی! من بهت دادمش چون نمیزن ناحساب –

 توئه. شیواس آسا میاخونه و اون خونه نای ٔ  . اگه ما آوارهینامردا بش

 را تا آخر باال آوردم. شیگوشم گذاشتم و صدا یهدفون را رو

جسم کوچک و  کیافتاد،  نییاز سقف پا یزیکه چ دمدی چشمم ٔ  گوشه از

د که افتاده بو نیزم یپنجره، رو ریز یگاریسکنار پنجره رفتم. ته عیسر .ینوران

احمق!  مردک بام رفت.سرم سمت پشت ارادهیب. شدیهنوز دود از آن بلند م

 خاموش کردن بلد نبود. گاریس

سقف، نقش  یبدهد، باال یو پدر و مادرش را آشت نییپا دیایب نکهیا یجابه

 .کردیم یدودکش را باز

 دادم: امیکردم و پ دایپ یرا در گوش اششماره

 .«نییپا زیرو نر گاراتیسته»

 .فتدیصفحه ب یرو امیتا جواب پ دیطول کش قهیدق چند

 «ره؟یبگ شیجنگل آت یترسیم»
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سهم مغز  یزیدادن، چ هاچهیبدن را به ماه یمصرف یعاقبت تمام کالر نمیا

 .شدینم

 .«شهیبرام دردسر م نهیم ببپنجره ریز عمه»

صفحه  یرو یدیجد امیکه پ زیم یرا با حرص پرت کنم رو یگوش خواستمیم

 ظاهر شد.

 .«کنمیجمعش م رمیم دارم»

 کنم: پیآمدنش باعث شد تا تا کوتاه

 «بده. یپدر و مادرت رو آشت نییبرو پا ایب ،یسیباال وا نکهیا عوض»

 آمد. ترعیجواب سر بارنیا

تر حل اون مسائل راحت یجاها فرونکن یلیتو خاگه دماغ گنده ریبگ ادی»

 .«شهیم

 !ادبیب گاوکله

 «به خدا. ،یدوزار ادب معطل واسه»

 تصور کنم. اممیرا با خواندن پ سشپوکرفی ٔ  چهره توانستمیم

 : دیچیبلند در خانه پ یادیفر

 گشنمه! گشنمه! –

 . بودم کرده فراموش کامالً را فندق …خدا یا
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 .زدیم ری... کهدشیدیاگر م عمه

 را به دهکده آورده بودند.  چارهیب وانینداشتم، ح یاچاره کردیدرک م کاش

قفسش  سمتبه .شدیسرگرم بودند که اغلب فراموش م یحدهم همه به آنجا

 طیادر گوگل شر دینداشتم با نایحاال مرغ م تا .ختمیر شیتخمه برا یرفتم و کم

موتور و در  یکه صدا دمیتختم دراز کش یرو .کردمیاز آن را سرچ م ینگهدار

 آمد.  اطیح

 .کردیذق مذق یاز خستگ میبودم، تمام کتف و کف پا خسته

 شدم. هوشیب یگرم شد و از خستگ میهازود چشم یلیخ

 ...دیخوابم خز انیکه م یاناله یصدا

 . خواستیکمک م ی... کسییجا

 ...پدرم

 کرده بود. تیسرا یداربی به کابوسم ٔ  اما ادامه دم،یاز خواب پر زدهوحشت

 ... ناله؟هیشب ییو صدا آمدیسوخته م یغذا یبو

 دنبال منبع بو چشم چرخاندم...اتاق، احمقانه به یکیتار در

 ... میخوردیما که شام نم 

پنجره به  از .ستیواقع امدهیمطمئنم کرد که آنچه شن یاپردرد مردانه ٔ  ناله

 نبود، پس...  اشیشگیهم یموتور سرجا دم،یسرک کش رونیب
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 .دیاز سرم پر خواب

 خدا... ای –

 ...دمیدو رونیبلند شدم و با سرعت ب میجا از

 ... دمیکش نییرو را پادر واحد روبه ٔ  رهیدستگ

 ...دمیبود، اما محکم به در کوب باز

 پر از درد و بغض صدا زد: یکس

 اشار؟ی –

 ضرب هل دادم.را به در

 ... آقا؟یوا –

 نییرا پا شیداشت تنه و پاها یسع دهیبربود. خسته و نفس نیزم یرو سرش

 بکشد.

 ...دمیدو سمتش

اش محکم از اش گرفتم تا بلندش کنم، اما... تنهدستم را دور شانه دستپاچه

 افتاد...  نییتخت به پا

 .دیچیدر اتاق پ رمردیپ« آخ»ام و زدهوحشت« نه!» یصدا
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 نیهنوز خواب بودم، اما ا دیشا هم فشرده بود.را از درد محکم به شیهاپلک

 را گرفتم و مرتب فشینح یپاها جیکابوس بود. گنگ و گ کی هیشب شتریب

 کردم. 

 ...یخستگ ایاز بغض  آمد،یباال نم نفسش

 م،یدسبک قآشنا، به تینهایب یانگشت لرزانش آشپزخانه را نشان داد، مکان با

 .آمدیبه هال م یاهیهنوز اپن نشده، از در آن دود س

 از او دور شوم. دمیترسیم

 شما... یول –

 نزد. یحرف یرفت ول نییباال و پا یقیبا نفس عم اشنهیس ٔ  قفسه

 ...دمیاز جا جه گرفت؟یآشپزخانه آتش م اگر

 ...امیاالن م د،یتکون نخور –

 .وردخیشد؛ البته که تکان نم دهیتلخ کش یو به پوزخند دیلبش لرز ٔ  گوشه

کوچک  ٔ  قابلمه کیغذا را خاموش کردم...  ریخودم را به اجاق رساندم و ز

 خاموش بود. رشیکه ز یتشده و خورشبرنج جزغاله

 یو بازش کردم. هوا دمیزده پنجره را با زحمت کشو زنگ یفلز ٔ  رهیدستگ

 به سقف بود. رمردیپ نگاه دوان به هال برگشتم. تازه که به داخل آمد، دوان

آن بگذارم.  یکردم سرش را بلند کنم و رو یرا از تخت برداشتم و سع متکا
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تخت نگاه نکنم، اما درد  یشده روپهن یبه مشما کردمیم یمدت سع تمام

 .رفتیدر قلبم فروم یزیت

 .دیایانداختم تا نفسم جا ب نیزم یرا کنارش رو خودم

 زمزمه کرد: نیو غمگ گرفته

 .رهیبگ شیخونه آت دمی... ترسدمیبرم خاموشش کنم، ترس خواستمیم –

 . با حرص گفتم:شدینشوم، اما نم یکردم عصبان یسع

 تنهاتون بذاره. دیپسرتون نبا –

 خواست از پسرش دفاع کند. صالیاست با

 هنوز هست... غذا آورده بود برامون. اشاریبود، فکر کرد  دهیکار حم –

 پدرش را رها و دنبال... توانستی! چطور متیمسئولیب اشاری

 .دمیکش شیتخت را رو پای ٔ  مچاله ٔ  مالفه

 لب زد: یشرمندگ با

 شدم...  لیعل –

 نلرزند مرتب کردم. کردمیم یکه سع ییهارا با دست مالفه

 .ادیتا ب مونمیم شتونیپ –

 .شهیم داشیپ گهیدستت درد نکنه، االنا د –

 به امان خدا ولش کنم. توانستمیبود که بود نم بهیغر
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 مرویروبه ٔ  و کهنه یمبل راحت یحت وار،یحواسم را از اطراف، از در، د دیبا

 ...گرفتمیم

 خاطره داشتم.  کودکی تمام ٔ  اندازهبه نجایاز ا من

موکت  یگذاشته بودم. حت نجایکم پا به ا یلیخ ،ییتنها یهاطول سال در

  نه. هالهیوس یمن و مادرم بود، اما باق یمیقد یباز نیهمان زم رمانیسبزرنگ ز

و تخت  یمیقد یقرمزرنگ با طرح یمترفرش نه کی کهنه، ٔ  نفرهشش مبل

 اددیم لیرا تشک یاهیپنجره قرار داده شده بود؛ تنها اثاث ریکه ز اهیس یفلز

 .دیآنجا د شدیکه م

 سالم و نو اتاق بود. ٔ  لهیتخت تنها وسصفحه ونیزیتلو

 براتون برنج بپزم؟ نیخوایم –

 .یبر یتونینه! م –

 ٔ  قهیبود، جل ستادهیدم در ا گرداند. سرم را سمت او اشیبلند و عصب یصدا

 فقط به او دید یوقت .زانیاز دستش آو کردیکه در آن کار م یمارکت پریفرم ها

در را باز نگه داشت و بدون حرف، با سرش سمت  کنمینم یام و حرکتزل زده

 اشاره زد. رونیب

 !رمردیپ چارهیبه پدرش انداختم، ب ینگاهمین

 .زنمیبهتون سر م امیبازم م –

 در را تکان داد. اشاری
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 !رونی، بالزم نکرده –

 .و سمت در رفتم دمیپر میسنگ رها شده باشد از جاکه از قالب یسنگ مانند

 یور رمردینگاه پ ینیتا دلم خنک شود، اما سنگ میبگو یزیچ خواستیم دلم

 پر از نفرت و سرزنش بسنده کنم. یباعث شد فقط به نگاه میهاشانه

 

 اشاری

 سرزنشم کرد. یدلخور با

 اومده بود کمکم. ؟یدیبه بچه چرا توپ –

 .دمیهم کوبدر را محکم به ارادهیب

 حد خودش رو بدونه.  دیبا –

 ...افتادمیداشتم م –

انداختم و  شیشانه و پا ریز دست چند گام بلند خودم را به او رساندم.  با

 بلند کردم... نیاش را از زمرفتهآب کلیه

 .یخوردیتکون م دینبا رسم،یمن که گفتم دارم م –

تخت گذاشتمش. خواست بخندد، اما فقط  یام گرفت. رورا دور شانه دستش

 .دیلرز شتریب شیصدا

 .نیرفت بلندم کنه، از تخت انداختم زم –



 زرخرید  بانوی بارانی

80 
 

 بدتر! گهید –

 آورده. یفکر کنم طوط –

 سرش گذاشتم. ریرا ندادم، فقط متکا را برداشتم و ز جوابش

 با اصرار ادامه داد: یول د،یرا د امیمحلکم

 . اومدیم یصدا طوط –

 بود. رهیبه در خ نگاهش

 دادم. رونیرا کالفه ب نفسم

نگاه نکن. کمک کرد، دستش درد نکنه. تموم شد رفت. دختره  یبابا اون جور –

 .فقط دردسره

 کرد. کیچشم بار میبا سرزنش برا

 داشته باشه؟ تونهیم یبچه چه دردسر –

 د. خانه عوض شو یرا باز کردم تا هوا هاپنجره

 ست؟ ولمون کن تو رو خدا.بچه نیا –

 ...خودش ٔ  عوض تشکرته؟ از خونه –

 حرفش را قطع کردم. 

 خوبه؟ مانگایبذارم؟ کان لمیبرات ف یخوایم –

 نبود. هیقض کنول
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 .هیدختر خوب –

 .دمیبه کمر زدم و سمتش توپ دست

 یرفته بود باال مونیم نیع یجورچه یدیدیم دی. باریهم فضوله هم جوگ –

 درخت.

 یدیام. با ناامخرابترش کرده دمیکنجکاوش را که به من داد، فهم یهاچشم

 گفتم:

 .اومدین بدت متو که ازشو –

. هنوز تو یدیبو م ایدنبالم ن گهیبه دمش م شناسم،یهه رو مچون عمه –

 کارش موندم که بهمون جا داد.

 وکوله... پهن کردم، همه کج شیرا رو مالفه .آمدیاز پنجره م یخنک باد

 .همونه ٔ  برادرزاده نمیا –

 .رفته مادرش ٔ  نه! معلومه به تخم و ترکه –

 .گفتینم جانشدهیاز حم یزیعمد چ از

 . دمیکش شیحرص پارچه را از رو با

 را بپوشانم.  شیجاکردم همه یو دوباره سع تکاندم

 گناه... ،یکردیدعواش نم –

 بابا؟!  –
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 پنجره داد.  یهالهیرا از من گرفت و به م نگاهش

 چشمت رو گرفته؟ نییچون تو رو از تخت انداخته پا –

 ؟یگیش مواس خاطر عمه –

 .کردی. همان بهتر نگاهم نمختیفرور امنهیدرون س یزیچ

 ش؟عمه –

 ش اومده...آره، مثالً بفهمه برادرزاده –

زده محکم و حرص ن،یگردن الغر نار یجارا پشت گردنم گرفتم و به دستم

 فشارش دادم.

 گهیبار بود. د هی نی. همنجایپاش رو بذاره ا گهید کنهیش غلط مبرادرزاده –

 .کنمیرفتم درو قفل م رونیهروقت از خونه ب

 را از کنارش برداشتم و داخل فلش گشتم. ونیزیتلو کنترل

 خسته شدم. خورهیهم متخت حالم به نیاز ا گهید –

 .دمیاو توپ به

 کن. یهمکار وتراپهیزیتموم شه؟ با ف یخوایم –

سرعت سمتش سرم به را باال برده بودم. میتلخ باشم، اما صدا خواستمینم

 . دیچرخ

 نشسته بود، سرم را به دوران انداخت.  اشیشانیکه از غصه به پ ینیچ
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 زمان نیدر ا دیشا ایو نرم حرف زدن را،  یبه من! بلد نبودم؛ محبت زبان لعنت

 همه فراموشم شده بود. مانییاو و تنها یماریب یطوالن

 گفتم: یو با شرمندگ آرام

 نمونده. یزیچ گهیآخراشه، بابا. د –

 سرزنش بود. زیلبر شیصدا

درو  نیا یکی. پوسمیتخت م نیا یحرف زدن که کار نداره! من دارم رو –

 زنده.  ای یا! مردهیبگه عبد زنهینم

 دیخودت ناام یدادن چقدر مزخرف بود وقت دامی. شدم آوار تخت ٔ  لبه یرو

 .یعالم بود

 پارک. برمتیم ینیبش لچریرو و –

 اشیآشت کردیرا از من گرفت، قهر که م فروغشیگودرفته و ب یهاچشم نگاه

 بود. نیالکاتببا کرام

 ینار یهاداشتم، حماقت یگرفتار کم وضع بود. خاطر دخترک خلهمه به نهایا

 . کردیم شترشانیب

هم از تمام  نیا زد،یم هیبه من کنا سبزیقرمه کوچک ٔ  آشپزخانه، قابلمه در

 من. یمهر مادر

 اش؛یشخص ی. بعد سراغ بابا رفتم و کارهاختمیبرنج شستم و در پلوپز ر یکم

 ما شده بود. یزندگ نیروت گریکه د یزیچ
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 یبرا یاکفاره دهم،یکفاره م گفتیم یام کسمنجالب افکار گندزده ته

 اشتباه...

تا عصر  زدمیبه رضا زنگ م دیبود. با دهیکه تمام شد، برنج هم دم کش کارها

 رمردیاز ناهار، دوباره سراغ پ بعد .میو با کمکش پدرم را به حمام ببر دیایب

 یچیپشتش را با قکم یکردم، موها نیرا ماش دشیسف کدستی شیر رفتم. 

 را با غرغر تمام کرد، تمام مدت با سکوت گوش دادم.  قهرش مرتب کردم. 

 ٔ  هیها، بقساعت ٔ  هیبق یبرا یزیچ گذاشتم،یم شیصبر و تحملم را برا ٔ  همه

 . ماندیها نمآدم

 .شدیخودم نم بیجز پوسته، نص چ،یو ه کردمیاو خرج م یرا برا خودم

 یحمام دراز بکشد، درحال پهن کردن مشما یهاکیسرام یرو آمدینم دلم

ه را ک شیهالباس کف حمام بودم که رضا آمد، با کمکش بابا را شستم. یبزرگ

 را روشن کردم. یکتر ریتنش کردم، به آشپزخانه رفتم و ز

 .شهیبه عادت هم باز،مهین ییهابود؛ با چشم دهیبرگشتم خواب یوقت

 با انگشت سقف را نشان داد. رضا

 کرد،یم یزندان اطیح یپسرش را در انبار یبندر نالیز ون،یزیداخل تلو 

 خاموشش کردم. 

 . میبام رفترضا، آرام به پشت همراه
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عصر تهران، از آمدن  نیکرده و سنگدم یرا که به بام گذاشتم هوا میپا

 کرد.  مانمیپش

 . میچند تا بارون بزنه، خفه شد ادیب زییپا –

 به اطراف بود.  دنیجوابم را نداد، مشغول سرک کش رضا

 ها. بومش بزرگهپشت –

ت نداش یجالب زیها بود، چبام ٔ  هیو کولر، مثل بق شید با خرپشته و بامپشت

 داشته باشد. یکه ارزش کنجکاو

 گفتم: تفاوتیب

 .نهیزم یکل یجلو حساب کن اطیو ح نگیبا پارک اده،یخونه ز یربنایز –

 کوبن؟یچرا نمآره.  –

ه ک یزیانگار چ ق،یسمت کوچه خم شده بود، دق. بهدیباال انداختنم را ند شانه

 را باور نکرده باشد. دیدیم

 .دیخنده خودش را عقب کش با

 ه؟یچ –

 کوتاه بام خم شدم. واریرفتم و از د جلو

 واریکنار د یکه شهردار یسبز یفضا یکوچک، جا ٔ  لچهیب کیبا  دمش،ید

 .کندیبود را م یخال یانهیگذاشته و حاال از هر سبز
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 نهال کوچک کنارش بود. کیبا  یبزرگ گلدان

 اشاره زد. نیباز به نار شین با

 .نجاستیتا شب ا کنه،یداره م لچهیبا ب –

 زدم. پوزخند

 بره. ادشی ستیز طیمح دهینکش یگشنگ –

 .یریسبود، شکم نیبدون شک هم مشکلش

 فرو برد. شیهابیدستش را ج رضا

 داشته باشه. وونهدی ٔ  برادرزاده هی ادیورق نماصالً  به اون استاد دانشگاه شق –

 زدم. هیتک واردی ٔ  لبه یرو یخستگ با

درخت  هی اطشحی ٔ  گوشه هرکی تهران، ٔ  ! فکر کن. اگه همهاشاری یول –

 شد؟یهوا هم بهتر نم ذاشت،یگلدون م هیش پشت پنجره کاشت،یم

 ها؟داره ریمرض دختره واگ –

 سرخ شد، تند رفع و رجوعش کرد. صورتش

 داره آخه؟ اطیح یگفتم. اصالً ک یزیچ هی یجورنیهم –

 .دمیکش رونیرا ب گاریکردم و پاکت س بمیدست در ج

 به پاکت اشاره زد. زدهتعجب

 بت؟یتو ج هیچ نی! ااشاری –
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 دنبال فندک گشتم. میهابیتوجه، با لمس ج بدون

 تا حاال؟  یدی! ندگارهیس –

 اشاره زد. . به دستمامدیکوتاه ن یرا گرفت، ول امهیکنا

 یبریفوقش دوتا... پاکت م ،یکی یماه کشم،یپاکته، خر خدا! منم م هی نیا –

 ور؟و اون ورنیبا خودت ا

 .دمیکش رونیب بمیرا از ته ج فندک

 .ذارمیمدته. بابام خوب شه کنار م هی نیفقط ا –

 !اشاری –

 عالمت سکوت سمتش گرفتم.را به دستم

 و ادامه نداد.  دیکوب نیبه زم یلگد

 نیدر ا ینیماش ایرد شدن موتور  یو گاه ن،یکندن زم یبود و صدا سکوت

 .یمیقد یهاکوچه

  ؟یکرد کاریبا زنه چ –

 فرودادم.  نهیرا به س دیدود و سؤال ام یتلخ

 خت.سو ریدلپذ ییبا گرما میهاهیبستم، ر نیکوتیفرار نکردن ن یرا برا دهانم

 دادم. رونیب یلیمیرا با ب دود

 .دمیم سیبهش سرو رمیم بارهی یاهفته م،یگذرونیم –
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 فشرده شد. یاز ناراحت صورتش

 آخه؟! یچ سی! سرویی. مرد توتتینگو ارواح مرده م –

 .امدیدرن ی. اما نفسم از تنگهیدادم؛ صدادار، پرکنا رونیرا ب بازدمم

اومده،  شیپ تشیموقع یاولش گفتم هم فاله هم تماشا. گفتم حاال که زور –

 بار سخت نبود. نی. اولکنمیم یحال هیمنم 

 نرفته بودند... شیکه پ ییشدن دم در... آن پاها ریحس مزخرف اج آن

مردانه که افسار اوضاع  یازیها و نخش مالفهکه خاموش کردم. خش یبرق دیکل

 را به دست گرفته بود.

 .رونیاومدم ب ساعتهمیو ن دمیتو چشاش زل بزنم کارم رو د نکهیبدون ا –

 کوتاه دهانم را تلخ کرد. یاخنده اش،یادآوری با

برات حسرته، اگه  یتو روز عاد دیکه شا یزیداره چ ی... چه حکمتیلعنت –

 باشه  یزور

  ره؟یگیکوفت م ٔ  مزه

 انداخت.  نییزد، نگاه دلواپسش را پا هیاو هم کنارم تک

 .شدیتر مخوب بود؛ حرف زدن راحت کردینگاهم نم نکهیبود، ا خوب

باالتر... انگار هر  رهیتوقعش م گذرهیم ی. هرچمدهیم. برجون رضا، خسته –

 .شهیتر مبشه تشنه ریس نکهیعوض ا رمیم ششیپ شتریچقدر ب
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 قفل شد. میدور بازو انگشتانش

 ؟یکن یخوایم یبهت وابسته شه چه غلط –

 از حال من نداشت.  خبر

 مگو را با دود آن فرو دهم.  یهازدم تا حرف گاریبه س یمحکم پک

 سر تکان داد. میتأسف برا با

   اشار؟ی ،یکرد کاریبا خودت چ –

 را باال برد. میهجوم آورد و صدا میخشم به گلو اریاختیآتشم زد. ب سرزنشش

د از . بعیخصوص مارستانیگفت فقط ب شی! دکتر عوض؟یدیمجبور بودم! ند –

پرونده رو نشون  کرد؟یقبولمون م یدو سال تحت نظر اون بودن کدوم دکتر

. کنهیطول بدم، تومور نخاعش رو داغون م گهیخورده د هیدادم گفت  یهرک

 بود. سکیهمون موقع هم عمل ر

 من بود. رحمیروزگار ب زدم،یکه سرش داد منبود  قمیرف انگار

. رفتم دانشگاه واسه وام، آوردمیبازم کم م دادمیخونه رو اگه م شیپول پ –

 . به همه رو انداختم، همه! دنیبوده، نم یگفتن قرارداد

 . آمدیم رونیب میشده از گلوتند و منقطع میهانفس

 . رفتیم نیبابام داشت از ب ،یدی! تو که دانصافیب –

 درد را قورت داد و خفه شد؟  شدیو خالص! چقدر م گفتم
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 پرت کردم. نیزم یرا رو گاریس

 !نییپا میبر –

 زد: میصدا یمانیپش با

 ! اشاری –

 نکردم. نگاهش

 .شهیم داریبابام االن ب م،یبر –

 یکه مرد و مردانه کنارم مانده بود را با اخالق گندم فرار یتنها کس آخرش

 .دادمیم

 ش؟واسه میچاله بکن میبر –

 ضرب باال گرفتم.سرم را به ش،یزنگ خنده در صدا با

 ؟یچ –

 سر و ابرو به کوچه اشاره زد.  با

 کردیم یکه سع ینگران کیاز  یو رد یداشت، شوخ یبیحال عج شیهاچشم

 پنهانش کند.

 کمکش. میبر گم،یرو م ینار –

 لبخند نزنم. نتوانستم

 ام را فشرد.برادرانه شانه انگشتانش،
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 .دمیاز بس اخمت رو د دیبخند پسر! دلم پوک –

مزخرف مرا فقط رفاقت او قابل گذران  ینشست. زندگ شیبازو یرو دستم

 .کردیم

 گوشم زمزمه کرد:   ریز

 کم کن. گارتمی. سیقمیرف –

 .گفتیحس ششم من دروغ نم یآن غروب هم گذشت، ول

 شود. شیداپی فضول دخترک ٔ  تا سروکله دیروز طول کش کیروز، فقط  کی

 نگ،یاز سمت پارک قاًیدق آمد،یدنگ مدنگ یکه صدا شدیم قهیدق پنج

دو فلور و در آخر  بایت ن،ینار دیکه پرا داریسقف ٔ  که نه محوطه نگیپارک

 آن پارک بود. ریمن ز پیج

ار بود تا بتواند سر از ک دهیتوانست سمت پنجره کش یم کهییسرش را تاجا بابا

 .اوردی. باالخره طاقت ناوردیاو درب

 دختر جون؟ ،یکنیم کاریاونجا چ –

 

باز  شیتند و ن یهاکند! با قدم شیهم که اصالً منتظر نبود پدرم صدا ینار

 سمت پنجره آمد.

 محافظ پنجره را در دست فشرد. یهالهیم

 .کنمیدرست م قفس فندق یجا برا هی! دارم یسالم، عمو عبد –
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 را کامل کرد: حاتشیمقابل سکوت بابا، توض در

 عمه گفت حق ندارم تو خونه نگه دارم. نامه،یمرغ م –

 اشاره زد. نگپارکی ٔ  گوشه واریبا انگشت به د بابا

 تا شب سکته کرده. کنن،یترکش مها زهلهاونجا که گربه –

 شد. زانیآو یبا ناراحت ناری ٔ  و لوچه لب

 مجبورم نگهش دارم، تا پنجشنبه که ببرم پسش بدم. –

 به صاحبش؟ یپس بد –

تا  تگره،یچ یآوردمش، طرفا واناتحی ٔ  نه! صاحبش که خودمم، از دهکده –

 ن؟یحاال رفت

 .دیکشیپدرم را به حرف م ماهرانه

 .رو نه یگیکه تو م نجایکه رفتم، ا تگرویچ –

 آمد. اطیاز ح یادهینخراش یصدا

 !ینار !ینار –

 و با سر به عقب اشاره کرد. دیخند زیر

 .کنهیبرم، صدام م –

 کرد. رمیغافلگ شنهادشیبا پ پدرم

 کمکت. ادیب اشاریصبر کن  –
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 .میبا اخم، به هم زل زد هالهیم یهر دو از ورا میبزن یحرف نکهیا بدون

 .شمیتون نمزدن رو خودم بلدم. مزاحم آقازاده واریبه د خیم هینه!  –

 را لعنت کردم. طانیش ند،یسگم را بب یآن رو نکهی! قبل از ادراززبان

 زنگ.و تک امیپ کیبا من تماس گرفته،  یکه کس گفتیم اینوک یآشنا یملود

 .پری! خودت رو برسون هاییتو یبعد س،یسرو رمیمن دارم م اشاری –

 انداختم. بمیرا در ج یکردم و گوش پیتا« اومدم» کی

 سر کار.  گردمیبابا، من دارم برم –

 باشه... برو به کارت برس. –

 زنگ بزن. یداشت یکار –

 بود. اطیدنگ داخل حدنگ یپ حواسش

 بچه بزن. نیسر راهت دوتا چکش واسه ا ،یریم یدار –

 مبل چنگ زدم.  یرا از رو امقهیجل

 حرف زدم؟ یواسه ک روزید همهنیا –

 چکش زدنه. هی –

 . دمیرا به تن کش قهیجل

 محلش گمیم ؟یبار شده تو به حرف من گوش بد هیآخه؟  یکنیلج م یبا ک –

 نذار.
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 گرد کرد. میبار برارا سمتم گرداند و چشمانش را سرزنش سرش

 به کار دختر مردم دارم. کاریسنمه؟ من چقدمه؟ همهم –

 آوردم. شیرا برا لمیدال دیو با تأک شمرده

ش بفهمه برادرزاده هیکنه؟ فلور فقط کاف رونمونیب نجایاز ا یخوایم –

 بابا! باور کن! م،یابونیکرده، تو خ دایبه من پ یربط نیکتریکوچ

 

 که...  زدمیحرف م شیبرا دیاز بس با یزدم، گاه رونیخانه ب از

گاه ن یحت اشانهیناش یهادنیگذشتم و به چکش کوب اطیکنار دختر داخل ح از

 نکردم.

 رفتم. سیشب سرو ازدهیساعت  تا

 کهنیا بیکه نتوانستم به خانه برگردم، عج ختیکار سرم ر یحدبه فروشگاه

به خانه  یرا وقت لشیدل . خواهدیهر بار به پدرم زنگ زدم گفت کمک نم

پدرم خام  گفتمی تخت کنار ٔ  قفس پرنده دم؛یخودم د یهابرگشتم با چشم

 کرده. انتیشده و به من خ نینار

 نداشت. نیت فشار چشد از هم پلکش ٔ  هم که خواب بود، گوشه خودش

 .دادیکار دستم م هایبازبچه نیا آخرش

زشت و بدصدا هم به آنها اضافه شده  ینایداشتم مرغ م یکم گرفتار خودم

 را بگو!  فلور بود.
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ه ب نگاهم .شدیولگرد م یهاگربه یبرا یذیسمت قفس برداشتم. شام لذ یقدم

 پدرم افتاد... 

 متوقف شدم... میدرجا مانیپش

 فرستام و ینار یبرا یظیغل لعنت

 را سمت در، کج کردم. راهم

 یبود که صدا نیبهتر از ا دادممی خبر خودم. گرفتم را فلور ٔ  شماره اط،یح در

 .بشنود ما ٔ  مرغش را از خانه غیج

 

 نینار

 .دادینشان م یفروشمرغ کیآنها را در  شانینستایا ویال

داشت داخل مغازه  شیاز رفقا یکینشده بود،  ادهیپ نیخودش از ماش کاوه

 .کردیم دیخر

 خاص نبود؟  یآقا یکاف ٔ  اندازهبه هم فشار دادم.را به میهاحرص دندان با

  ست؟یمرفه بدون درد ن کی نکهیا را ثابت کند؟!  یزیچه چ خواستیم مثالً

خودش  کردند،یغش و ضعف م شیکه برا ییو دخترها هایدر کنار مهمان نکهیا

 است؟ واناتیجنتلمن مدافع حقوق ح کی

 کی جمع کند. توانستیم دیو تمج فیتعر یهاامروز چقدر کامنت نیهم

خدا  بستندیبه نافش م «هیشوال»پستش  ریمغز! چقدر زمشت سبک
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هم  شوتیکمرد دن نی! ایصورت یدخترها ی! توهم فانتزهیشوال ! دانستیم

 نبود. 

 طورکهزدم. همان زنگ انی. بلند شدم و به شاشدیدرست نم ینشستن، کار با

 .دمیرا پوش میهاچه خبر شده، لباس گفتمیو به او م زدمیبا تلفن حرف م

 !؟ینار ،یریکجا م –

 یجلو نهیسبهکه او دست ی! گند زده بودم. طوریعمه! وا یو عصبان زیت یصدا

 .دهیرا شن زیچهمه دادیبود نشان م ستادهیدر ا

را برداشتم و بندش را از گردنم رد  فمیو خونسرد باشم. ک یکردم عاد یسع

 کردم.

 کار دارم.  –

 ؟یریم یاشدهدوباره کدوم خراب –

 .گردمیزود برم –

 ...گهید یبه خدا بر م؟کارهیچ نجایمن ا ؟یبر یخوایم کی ٔ  اصالً با اجازه –

 هیبق انیاز م ی. در کمد را باز کردم و شالگذشتیکار از کار م کردمیم رید اگر

 .دمیکش رونیب

 ...دمیرس ی. به سن قانونستمیمن چند سالمه، عمه؟! بچه که ن –

 :دیپرس یزده و عصبو مرا سمت خودش گرداند، بهت دیرا محکم کش میبازو

 قانون؟!  –
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 کرد. مانمیدر چشمانش بود که از حرفم پش یزیچ

 عمه... از دهنم دررفت...  دی... ببخشدیببخش –

از آن بود  تردندهکیتر و فلور اش زدم. ذهنم مشغولگونه یرو یآرام ٔ  بوسه

 .اورمیکه بتوانم قبلِ رفتن از دلش درب

شماره اشتراک  دیشن نکهیمحض ابه آژانس زنگ زدم. به را برداشتم و یگوش

 و تماس را قطع کرد. دیرا از دستم کش یجلو آمد. گوش دهمیم

 ؟یکنیم کاریعمه! چ –

 .میحرف بزن دیما با –

 االن نه!  –

... اگر یپارسشان... اهال یصدا شدند،یها جمع مکنم. سگ ریبود د یکاف

 چه؟ کشتندیرا م چارهیب یهاوانیح

 رونیسرم انداختم و از اتاق ب یشالم را رو اشیعصبان ٔ  افهینگاه به ق بدون

 زدم.

 .گرفتمیاسنپ م دیبا

 .دیرا از دستم کش امیو گوش دیبه من رس اطیح در

 بود. دیکارها از عمه بع نیخشک شدم. ا یالحظه

 دستش زل زدم. انیم یبه گوش زدهبهت
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 . میهم گوش یریرو بگ نمیهم ماش یتونیفلور... تو نم –

 کوتاهش را درهم گره زد. یابروها

 . خطرناکه!یندار یعنی ،یبر یحق ندار گمیبهت م –

 .دمیکوب نیپا بر زم یقراریب با

 !ستین –

و من خودم را از دست عمه  دیطول کش هیاز در وارد شد، فقط چند ثان اشاری

 و سمت او رفته بودم.  دهیکش رونیب

 .دمیجا. پولش رو بهت م هیو ببر تا ! مناشاری –

 سرم آمد و هشدار داد.پشت عمه

 !نینار –

 .دمیم ستیو برسون، دومن –

 هل داد. واردی ٔ  به من، موتورش را تا گوشه توجهیب

 را گفتم و به عمه که اسمم را با هشدار صدا زد محل ندادم. «صدیس»

 ندارم. شتری! بصدیس –

 .کردیرا درک م نیگاو ابا من نبود، کاش حداقل کله یوقت لجباز حاال

 فلور کنارم متوقف شد. یهاصندل زیمحکم و ت تقتق

 کن! یزشت بود. از آقا عذرخواه یلی! حرفات خنینار –
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گره زد و به عمه چشم  نهیس یرا رو شیهابه من، دست تفاوتیب اشار،ی

 دوخت. 

 کوچک کردم؟ شی. چرا خودم را جلوبردنمی کوچه سر تا مرا او ٔ  اجازه بدون

 عمه برگشتم.  سمت

 .هیپر از دربست ابونیخ. رمیو نبره خودم ماونم من –

 ؟یاریچطور رو حرف من نه م –

 زل زدم. اشیو به صورت عصبان دمیچرخ میدرجا مستأصل،

 ،یکنیآژانس کنسلش م زنمیزنگ م یم، فلور؟! وقتواسه یچاره گذاشت –

 رید زم؟یبه سرم بر دیبا یمن چه خاک رم،یکه اسنپ نگ یریگیرو م میگوش

 برسم کار از کار گذشته.

 انگشتان سردش را به دستم بند کرد.

 ! خطر داره.زمعزی نرو، –

  ؟یخطر چ ؟یگیم یچ –

 .شهیم دایاونجا هزار جور آدم پ –

 .کشنیمجبورم؟ مردم سگا رو م ینیبینم –

 .زتریهم بهتر، شهرم تم یلیسگ کمتر، خ هی –

 را از فشار انگشتانش آزاد کردم. دستم
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 ...ینار –

 اشاری یرا گرفت و مرا تا جلو میبرگردم و سمت در بروم بازو نکهیاز ا قبل

 .دیکش

 .ستادیا شیروروبه

  ش؟یببر یتونیم –

 سمت پنجره و واحد خودشان برگشت. اشاریمردد  نگاه

 آورد. ترنییرا پا شیصدا عمه

 رو برسون. ینداره، نار یاگه بابات کار نیبرو بب –

 تکان داد. دییبه تأ یسر

 باشه!  –

 اطاعت خشک. کی اط،یکلمه از زمان وارد شدنش به ح نیاول

 

 مواظبش باش. یببرش، ول –

 بلند از ما دور شد. ییهابا گام اشاری

 گذاشت. میهاهمراه نگاهش در دسترا به  امیگوش

 تذکر داد. یو جد آرام

 !یریخطر داشت جلو نم –
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 .دیچیرا دور خودش پ شیهاشانه یرو ریحر شال

 عمه... –

 به من، سمت خانه رفت. یو بدون نگاه دیچرخ

 ...دادمیم حیتوض شیو برا زدمیشب با او حرف م شب،

 نشناس نبودم. عمه بزرگم کرده بود، درست! نمک من

 ... فقط امروز... اما

 .گرفتمیکاوه را م یجلو دیبا

 و پدرش هم گرفتار من شده بودند. اشاری

 .زدیغر م اشاریسر  خلقکج حرف بزنم. یشدم تا با عمو عبد کیپنجره نزد به

 ...اطیبا تاپ و شورت اومده تو ح کنه،ینم ایح کهیزن –

 شلوارک پاش بود. –

 قدم به عقب برداشتم.  کی

 .گشتیراحت م شهیعمه بود؟ خب، عمه هم منظورش

ل و شا یاکوتاهش، تاپ حلقه یکه تنش بود فکر کردم، شلوارک ل یلباس به

 .نداشت یکه عمالً پوشانندگ ینازک

 . مثالً استاد دانشگاهه.کنهیو پاره مداره؟ ادعاشم آسمون یچه فرق –
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داشت  شناخت،یرا نم عمه دلم گرفت.  شیهاخودم نبود، از حرف دست

باالخره از  اشاری طرز پوشش نداشت. نیاز ا ی. فلور منظورکردیقضاوتش م

 .کردیرا متفاوت م اشافهیق ن،یو شلوار ج یمدادنوک بلوز آمد. نییها پاپله

 .ستادیا میرو یجلو

 .صدیس –

 گفتم: دهیبردهیبر جواب بود. منتظر از تعجب باز ماند. دهانم

 . یبریو مخاطر عمه منتو... تو به –

 .سرجاشه ما ٔ  معامله –

 گره زدم. نهیام را به سشدهمشت یها! دستطور؟نیا که

 .ستیدو –

 و پنجاه.  ستیدو –

 بود. صدیماه پدرم، س نیحقوق ا ٔ  ماندهته

 قبول. –

ا ر چیسوئ نکهیاز ا قبل سرش رفتم.شد، من هم پشت نشیو سوار ماش دیچرخ

 زدم. هیکارش کنا یتالف یبچرخاند، برا

 شه؟یروشن م نتیحاال ماش –
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پرقدرت در محوطه پخش شد؛ مثل  ،یمیقد پیج ی. صدادیچرخ چیسوئ

 بود. اعصابیصاحبش ب

 اوشیس بود. یخال شجای قبل ٔ  که دفعه یرا برد سمت دستگاه پخش دستش

 خواند. مهیرا از ن رهیجز یشیقم

شدم، نه از رفتن، از تنها  مانیکه گرفته بودم پش یمیاز تصم ریطول مس در

 آمد. یدردسر م ی. بوشدمیم هیو بق انیمنتظر شا کاش رفتن. 

وانت پارک  کیمدل باال و  نیخرابه، چند ماش کی کیبه شهرک، نزد دهینرس

 ٔ  که همه دید شدیاز همان دور هم م شدند؛یم یهشت نفرشده بود. هفت

 باالست. هاگوشی

 کپه گوشت جمع شده بود. کیولگرد دور  یهاسگ

ترمز کردن از  محضبه نگه داشت. دیکه رس شانیمتربه حدود پانزده اشاری

 .دمیو سمتشان دو دمیپر نییپا نیماش

 داد زدم: دنیرس محضبه

 د؟یکنیم یچه غلط دیدار –

 د. گرفتن بودن لمینفر سرشان را سمتم گرداندند، اما همچنان مشغول ف دویکی

 . ستادمیا شانیجلو

 .دشونیدیبه کشتن م دیشما فقط دار –
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به هم زدن  یباشد برا دهیها به سمتم غرش کرد، انگار فهماز سگ یکی

 ام.آمده افتشانیض

 .رنایگیبرو کنار، خانم! گازت م –

 وانت اشاره زدم.  به

 . کارتون غلطه.نجایاز ا دشیببر –

ز را ا شیپا کینشسته،  نیماش یجلو یصندل یبود. رو امدهیهنوز جلو ن کاوه

 ...کردیم میتماشا یگذاشته و با سرگرم رونیب رنگشیمشک یفرار

غر  یآورد و ناراض نییرا پا اشیبود گوش کتریکه به من نزد یموفرفر یپسرک

 زد:

 سگ کاوه مرد... ی. از وقتمیغذا آورد چارهیب یواسه سگا –

 را باال بردم. میکه کاوه هم بشنود صدا یبه کمر زدم و طور دست

 کنه؟یم راتیخ نجایا ادیها مشب جمعه –

 .دندیهمراهشان خند ینفر از پسرها چهارسه

 سرم گفت:از پشت یکی

 ...یشب جمعه که کارا –

 هشدار داد. کاوه

 !دیحم –
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 .دمیسمت او گردن کش م،رویروبه پسرک ٔ  شانه یرو از

 د؟یندار ی! شما حرفشوتیکدن –

احترام  ای بردندیو خفه. از او حساب م فیخنده آمد، اما ضع یصدا دوباره

 پولش را داشتند؟

و  دیخند یریغافلگ با زدم و هلش دادم. میروپسر روبه ٔ  نهیکف دست به س با

 .دیعقب کش

 .کردمیداشتم سرگرمشان م فقط

 غلطه. یکنیکه تو م یکاوه! کار ر،یجلوشون رو بگ –

رنگ غروب به اش در نور کمپرمژه یهاسراند، چشم شیموها یرا رو نکشیع

 .زدیسبز م

 ن.. گرسنهنیرو بب وونایح –

خوردن  یو ولعشان برا زدنرونیب یهاچشم از استخوان گفت،یم راست

 گرفتم.

 محکم باشم. کردم یسع

 شدن.  ادی. سگا زانیشاک یاهال –

 گرسنه اشاره زد. واناتیدست به ح با

 شه؟یمشکل حل م رنیبم ییغذایاز ب –
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 .کننیبراشون پناهگاه درست کن، مردم کمکت م –

 کرد. قمینشست. سکوتش تشو اشیشانیپ یاز اخم رو یاهیسا

 .رنیبشن، واکسن بگ میعق دیبا نایا –

 کرد. یسرم خوشمزگاز پشت یکس

 مشون؟یبنداز یاز مرد –

 دادم. حیبا آن نگاه وق لویبیس یتنفر نگاهم را به زرزرو با

 .شنیم میها هم عقماده –

  ؟یدونیم چی آدما ٔ  خانم دکتر! درباره ایوارد –

 افتاده بودم. ریمشت احمق، گ کی وسط

 کاوه گفتم، اما مخاطبم فقط او نبود. به

 دلقکا؟ رکیس ؟یکنیم دایدوستات رو از کجا پ –

 که با خشم طرفم آمد. ییو پاها دمیسرم شناز پشت یاعتراض یصدا

 را گرفت، اما عربده زد: آوردیم ورشیکه سمتم  یمرد کسی کاوه ٔ  اشاره با

 .هیدختره چ نیحرف حساب ا نمیبب دی! ولم کندیولم کن –

 هم بزند، سرش را جلو آورد.اش را بهژست نشسته نکهیکاوه، بدون ا

 یس یحت یبودند وقت بیرفت، عج اشقهیکنار شق یانقره یسمت تارها نگاهم

 سال نداشت. 



 زرخرید  بانوی بارانی

107 
 

 ! خوشم اومد.یمعلومه نترس –

 .ستیخوش اومدن تو ن یبرا –

 زد. یزیر چشمک

 که خوبه. نهیهم –

 شدند. ادهیاز آن پ انیو شا الیژ د،یرس انیشا لندرور

 نگاهش سمت آنها برگشت و دوباره من.  یالحظه

 شده باشد. رشیدستگ یزیچ انگار

 ... شناسمیرو م تو –

 .ستادیگذاشت و مقابلم ا رونیب نیرا از ماش گرشید یافتخار داد؛ پا باالخره

 درخت بود. یکه باال یهست یتو همون دختر –

 ٔ  گرفتم و خودم را در صفحه دهیرا نشن شیصدا یریو غافلگ نیتحس زنگ

 تماشا کردم.   اشیدود نکعی

 قدم در مقابل قد بلند او. یو کوتاه شدیم دهیقرمزم فقط د شال

 از باال متنفرم بودم.  یهاتمام نگاه از

م چشمان یافتاد و جلو رونیب شرتشیت ٔ  قهیسمتم خم شد، گردنبندش از  به

 تاب خورد.

 . دمیادامه نم گهیمنم د ،یخوریشام با من م هی –
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 :دمیکند. پوزخند به لب پرس رمیتوانست غافلگ یاهیثان

 یپز ناج یخوایبودن سر رفت؟ نم واناتیح یت از حامشد؟ حوصله یچ –

 ؟یبودنت رو بد

 را درآوردم. شیرا در هوا تکان دادم و با تمسخر ادا دستم

 . ماجتماعی ٔ  طبقه یدلسوزم، برعکس آدما ٔ  هیشوال هیمن  –

لبخند کوچک بود. هنوز صورتش را مقابل  کی میرهایدربرابر تحق جوابش

 صورتم نگه داشته بود. 

 .میکردن سگا حرف بزن میبه عقدنج راجع یجا هی هینظرت چ –

 ندارم. یمشکل یمن با شلوغ –

 گذاشت. شیموها یرا باال و رو نکشیع

 .شهیقرار باهام بذار، وگرنه تموم نم هی –

 حدس زد. شدیاصرار را نم همهنیا لیحالت صورتش دل از

 !نه –

از دست  یی. فکر کن چه کارهایزنیبرام م شام، بعد حرفات رو هی نه؟ چرا –

 .ادیمن و تو برم

 کنم؟یمن کمکت م یکنیچرا فکر م –

 دختر! من قراره کمکت کنم. ،ینگرفت –
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 کننده بود.وسوسه شنهادشیپ 

قرار شد و با سر اشاره  الیخیرا لو دادند، ب تمیرضا میهاچشم کنمیم فکر

 کرد.

 فروشه؟یرو نم پشیج قتیرف –

 که نشانه رفت گردانم.  ییرا سمت جا رمس

 مانینشسته و تماشا پشیکاپوت ج یاطرافش، رو یاهویفارغ از ه اشار،ی

 .کردیم

 .یاز خودش بپرس دیبا –

 متوانستیبود، اما حداقل با حضورش م دهیرس رید یلی. خستادیکنارم ا انیشا

 ٔ  ادکلن مردانه نیگزیرا جا ابانبی ٔ  کردهدم یعقب بروم و هوا یقدم

 بود کنم.  دهیچیپ امهیکه در ر یرگینفس

 سمت وانت اشاره کرد.به انیشا

 شن؟یم یچ نایا –

 شانه باال انداخت. مخاطبش

 کنم؟  کارشونیچ –

 .کهیکه نزد واناتیح یمرکز نگهدار هیببرشون  –

 آدرسش رو بدم. یتو گوگل سرچ کنم، به وانت دیبا –
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 از منتظر او بودند. شانیهانیگرفتن سوار ماش لمیخسته از ف دوستانش

با سر و  هانیبعد، ماش قهیدق چند رفت. یکنارمان دور شد و سمت وانت آب

 م گذاشت.اشانه یدست رو الیژ از کنارمان رد شدند. کشانییو ال ادیز یصدا

 م؟ی! برینار –

 . کردمیشدم به عمه فکر م اشاری نیسوار ماش یوقت

با  ابان،یتک و تنها، وسط ب دیفهمیاما اگر م رومینم یآرام یجا دانستیم

 بود. نیالکاتبام حسابم با کرامپسر جوان سروکله زده همهنیا

 ...اشاری –

 را به من انداخت. نگاهمین کی نصف

 ؟ینگ یزیبه عمه چ شهیم –

 .دمیقول نم –

 بودم دست انداختم. دهید مدت از او نیکه ا یزیبه تنها چ شناختمش،ینم

 .دمیبهت م گهید یصدتا –

که تا حاال با او حرف  یحد نیترنییرا به پا میرا سمتش چرخاندم. صدا امتنه

 زده بودم رساندم.

 ...اشاری –

 . دمیدستش را د یهابرجسته شدن رگ
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 . قول...دمیسر برج بهت م –

 افتاد.  یچه اتفاق دمینفهم یحت یالحظه

که  یگرد و غبار ن،یشدن ماش دهیترمز و کش یرا چرخاند، صدا فرمان

 سرمان به هوا بلند شد.پشت

باالخره  یخاک ابانیخ کنار زدم. غیج ارادهیدر را گرفتم، و ب یترس باال از

 توقف کرد. نیماش

 اشاره زد. رونیاش به بنشستهرا سمتم گرداند و با چشمان به خون سرش

 .نییبرو پا –

 از وحشت بند آمده بود.  نفسم

 من... من...  –

 تنم خم شد و در را باز کرد. یرو

 ! نییبرو پا –

ه شدم و در را محکم ب ادهینشان ندادن ضعفم پ ینشست، برا میکه به گلو بغض

 .دمیهم کوب

رد  از آن یکس بارکی یماه یسال دیکه شا یابانیکنار خ یخسته و عصب ج،یگ

 رها کرد و رفت. یناباور ایدن کیمرا با  شدیم

 ها بود.حرف نیاز ا تررحمیشود، اما ب مانیلحظه انتظار داشتم پش نیآخر تا
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پرت، آنقدر  ابانیخ کی. در آمدیها نمسگ یصدا یحت م،یشده بود دور

 دورافتاده که...

 .دمشانیند ریبه مس ی. با نگاهآمدندیسر ما مکو؟! داشتند پشت انی! شایوا

 حواسم نبود رد شده بودند.  یحتماً وقت

 به حال یکردم فکر یاش سعآوردم و زل زده به صفحه رونیب فمیرا از ک یگوش

ه ک گشتیم الیژ ای انشای ٔ  ها به دنبال شمارهشماره انیخودم بکنم. دستم م

 آمد. نیماش یصدا

نگه داشت...  میپا یکه انتظارش را داشتم جلو یکس نیرا باال آوردم، آخر سرم

 گاو برگشته بود. پس وجدان هم داشت.کله

 پرت کردم و سوار شدم. فمیرا در ک ینبود. گوش یاچاره

 بازم ولت کردن!  قاتیرف –

 بودم. حواسشون باشه منو برگردونن. ومدهیکه ن ادهیرد شده بودن. پ –

 .یاریاز زبون کم نم –

 .یشعوریب یلیخ –

 گاز فشار داد. یرا رو شیپا

 .زدیمدودو  میهاسرم نبض گرفته و چشم تمام

 آوردم و بغضم را همراه آب قورت دادم. رونیام برا از کوله یمعدنآب



 زرخرید  بانوی بارانی

113 
 

. دمیرفت فهم نییکه باال و پا شیگلو بکیرا از س نیا د،یبگو یزیچ خواست

 باالخره...  

 .هیدنیکه خر ستین نیا شینداره معن یکی یوقت –

 سرم آوار شد.  یرو ایدن

 درد داشت.  حرفش

 .یکه به حق خورده باش یلیس کی مثل

 

 اشاری

 نشده برگشتم. کینبود، هوا تار یخبر یجمعه از مشتر یهاغروب

که  گشتمیم دیدنبال کل بمیشده و داخل ج ادهیدر خانه از موتور پ یجلو

 زد. میصدا یکس

 ...اشاری –

 گرفت. اشیمشک ۶۷۲از  هیتک دایآ

 

 بودم؟ نشده او متوجه چطور خلوت، ٔ  کوچه نیا در

 ! سالم. دا؟یآ –

 :دمیبه سمتم برداشت. پرس یمردد قدم
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 ؟یسادیوا نجایچرا ا –

 .دیمرتبش کش یبه روسر یدست ،یعصب

 منتظرت بودم. –

 را از فلور گرفت. دشیبود، پس باالخره پرا یبوق آمد؛ نار یصدا

 سرتق.  ٔ  دختره

 باز کردم. شیرا چرخاندم و در را برا دیکل

 تشکر کرد. یبوقتک با

 ! اشاری –

 برگشتم. دایآ سمت

 .شدیشد کنده نم اطیکه وارد ح یاتا لحظه ینار دیاز پرا نگاهش

 بود؟ یخانومه ک –

 .دیشود. از جا پر ربطشیرا صاف کردم تا متوجه سؤال ب میگلو

 ؟یداشت یکار –

 .امنهیس یانداخت، تا رو نییرا پا نگاهش

 !دایبگو، آ –

 راستش... امشب... –
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. گرفتیکنارم بود زبانش م یوقت شهینبود، هم یدیجد زیچ دایکردن آ منمن

 اشیکه فوراً فرارلبم نشست  یرو یآوردن دوران دانشگاه لبخند ادیبا به

 دادم. 

 خطرناک باشد.  توانستیم شهیشدن هم نرم

 مون.خونه ادیامشب... خواستگار م –

 «؟یک یخواستگار برا»بپرسم:  خواستم

 فوراً تا ته ماجرا را خواندم. اما

 یهر مرد آلدهیا توانستیکه م یآرام و مهربان؛ دختر یدایآ یبرا خواستگار

 پر از عشق. یزندگ کی یباشد برا

 را محکم فشار دادم. امیشانیانگشت شصت و سبابه پ با

 ! آخر آخرش رو!دایتهش رو بگو، آ –

 .دیسر اشدهیپرصورت رنگ یرو یاشک قطره

 بگم؟« بله»نداره بهش  یتو فرق یبرا یعنی –

 زل زدم. اشیعسل یهاچشم به

 بهم نداره. یربط تینه! زندگ –

 خورده باشد، صورتش از درد جمع شد. یلیس انگار

 .دیبغض لرز ریدر مس شیصدا
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 ... چقدر منتظر موندم بابات خوب شه؟یدونی! میانصافیب یلیخ –

 به تو داره؟  یمن چه دخل یچرا؟ بابا –

 ؟یحرفت رو بزن یایخاطر اونه که جلو نمبه دیگفتم... گفتم شا –

 :دمیپرس وارنیماش

 !؟یچه حرف –

 نشست و پر از بهت زمزمه کرد: شیگلو یرو دستش

 ... اشاری –

فارغ و شاد دانشکده  اشاریهمان  ،یفسفر یو نوارها یآب ٔ  قهیجل نیبا ا من،

 بودم؟ 

که  یآمده بود همان روز یمقدی ٔ  کوچه نیبه ا دنشید یکه او برا یاشاری

 پدرش آمد، خودش را کشته بود.  شیجواب آزما

 .کردمیم شیام رهااز بند خودِ مرده دیبا

 !دایتو چشام نگاه کن، آ –

 پر اشک و لرزانش را باال گرفت. چشمان

  خوامت؟یمن بهت گفتم م –

 بزند، کف دستم را به عالمت سکوت در برابرش باال گرفتم. یحرف رفت

 من باهات قول و قرار داشتم؟ –
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 ...ینه... ول –

 ؟یکنیم کاریچ نجایپس االن ا –

 گرفت. شیهادستش را به لب پشت

 من... من دوستت دارم. –

 . دیپاش یرنگ صورت شیهاگونه یرو شرم

هوام رو  شهیچرا هم ؟ینگاهت چ ی. قبول. ولیدوستم دار یبهم نگفت –

 من... من... .یخواستیو مچرا حواست به من بود؟ تو من ؟یداشت

 طورنیباشند؟ اما گذشته، گذشته بود، هم رحمیب توانندیچقدر م خاطرات

 .رفتیم اشیخجالت یهمکالس یکه چشمش پ یاشاری

 باال انداختم. یاشانه

 رمت؟یبگ امیب دیحاال با کردم،ینگات م ،یخوشگل –

 .دیکش نهیرا پرصدا و بهت به داخل س نفسش

 یلباسچرخاندم... چوب نشیگرفتم و سمت ماش شیهارا از اشک نگاهم

 .یکیبا کاور پالست دیلباس سف ن،یپشت ماش شدهانزیآو

 نکرده بودم. رییزدم. انگار فقط من تغ پوزخند

 واسه یو رفت شیخوایدم خروست رو! نم ایو باور کنم قسم حضرت عباست –

 ؟یدیاومدنش لباس خر
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 شد. شتریب شیهااشک ختنیسرعت ر

 ...ی. من حتستیبه خدا مامان سفارش داده بود... کار من ن –

 میبازو یرو فشیظر انگشتان را از جک خالص کردم و به جلو هل دادم. موتور

 نشست.

 ...یشناسیو م... تو که مادرماشاری کنم،یخواهش م –

 ... میدر بود یجلو

 را سمتش چرخاندم. سرم

نه چون مامانت  ی. ولتیزندگ یبرو پ هیپسر خوب یدی... اگه ددایآ نیبب –

 بابات.  ای خوادیم

 حت؟ینص ؟یبگ یدار ونیفقط هم ن؟یهم –

 .یرو بکن که خوشبخت ش تیسابق آره. سع یهمکالس هیعنوان به –

 افتاد. نییپا انگشتانش

 و نگاه پر از حرفش بستم. رانیو یدایآ یرا به رو در

 اطیدر ح یلعنت ینایگفتن مرغ م« گاوکله»و  ناری بلند ٔ  خنده یصدا

 .دیچیپیم

از او نبود،  یاثر چیگذاشتم و وارد خانه شدم ه اطحی ٔ  موتور را گوشه یوقت اما

 پرنده کنار قفس. یبزرگ غذا کیجز پالستبه
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 .«اشاریسالم، » دیبدهد که بگو ادشی کردیم یهم سع بابا

 .بودم دهیشن اطیرا از داخل ح شعوریگاو گفتن مرغ بنداشت کله یادهیفا اما

 بود؟ نجایدختره باز ا نیا –

 خطاکارانه دفاع کرد. پدرم

 فندق غذا آورده بود. یبرا –

نجاتش را هم آب  ٔ  قهیجل نیبودم که آخر یقیغر هیآشوب بود، شب ذهنم

 برده. 

ال ح یحت م،یخوردیم اریو گوجه و خ رینان و پن دیبا شام آشپزخانه رفتم.  به

 مرغ درست کردن هم نداشتم.تخم کی

 ٔ  پر از اشک کند و به آشپزخانه ییهاچشم یبابا ذهنم را از حوال یصدا

 .برگرداند کوچک

 باال. اریب کمهیو بالش پشتم نیا ایب –

 بلند خودم را به تخت رساندم. ییها. با گامامدهیباورم نشد چه شن اولش

 ردماویخودم ن یبه رو اصالً تخت را برداشتم و آرام پشتش گذاشتم.  یپا بالش

 انیم یحدحواسم به به پهلو برگردانمش. یحت دادیاجازه نم شیپ که تا ده روز

 کوچه جا مانده بود که... 
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 ییتنها قهیدق چند شد. دیسرد  ناپد یدر هوا یمانند بخار امیخوشحال

 .بام بودخانه پشت نای خلوت ٔ  تا با خودم خلوت کنم و تنها گوشه خواستمیم

 ها باال رفتم.زده و از پله رونینظافت پدرم را انجام دادم و از اتاق ب یکارها

 یبود که من به زندگ یدیام نیاو آخر دی. شاکردیام مشکنجه دایآ یهاچشم

 داشتم و حاال...  یعاد

ام به او رفته و شرم و . چقدر تا مرز گفتن عالقهگفتیراست م چارهیب دختر

 دهانم را بسته بود.  شیایح

 چندان دور من دوستش داشتم. نه یزمان

 . منکردیم دایخودش را پ یشاملو دی! بهتر شد که رفت، شایبه زندگ لعنت

 اما...

 . سرم را به عقب برگرداندم.دیچیبام  پدر سکوت پشت ییهاگام یصدا

 انداختم و دودش را به اطرف پراکندم. میپا ریرا ز گاریس دنشید با

 ؟یمثل سرخپوستا عالمت ند ،یایبوم مپشت یرو یوقت شهینم –

 بر خرمگس معرکه لعنت! –

 بشمار! –

 دختر! ،یاریکم ن –

 .کردیم ترمیزد که کفر یطنتیپرش لبخند

 باالم. نیمن ا یدونستیتو که م ؟یکن یباال چه غلط یاومد –
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 :دیدستش را به کمر زد و توپ کی

 ؟ینکن نیتوه یزنیحرف م یوقت شهیم –

 نکن! برو رد کارت. «شهینم» «شهیم»انقدر واسه من  –

 را گره کرد. کشیبار یابروها

 پولت رو بدم. شماره حساب نداشتم. خواستمیم –

 از او گرفتم و به کوچه دادم. چشم

 .یاس بد یتونستیم –

 پاک شده. میگوش یهاشماره –

 بهت. دمیمن اس م –

و  الیخیب حالت از رفتن نشد.  یخبر کرد هیو به حفاظ تک ستادیا کنارم

 .انداختیآرامشش، روانم را خش م

 من؟ یدنبال بابا یافتاد یندار یاگهید یبچه! سرگرم نیبب –

 بودم.  اطیعمو خودش صدام کرد. تو ح –

قرمز و درشت  یهاگل داد،یقدش را بلندتر نشان م اشیبلند و مشک راهنیپ

 دامنش... یپا

 بپرسد.نوبت او بود که سؤال 

 باال؟ نیا یامی چرا حاال –
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 تنها باشم. –

 چال برداشت.  شیهاگونه د؛یخند

 آمده. یفضول یبود که برا یگوشیباز یدختر کوچولو هیشب

 آوردم و با فندک روشن کردم. رونیب بمیاز ج یگرید گاریس

 ساکت بماند. توانستینم

 ضرر داره؟ هیر ینوشته برا کاریپشت پاکت س یدیند –

 .کنمیدود م کنم،یرو مطالعه نم گاریمن س –

را پوشاند،  شیو موها دیشالش از سرش سر خورد. آن را کش د،یخند بلندتر

 تظاهرش به نجابت پوزخند نزنم. ینتوانستم برا

 !!اشاری –

 .دیکش شتریرا ب شیصدا

 ...اشــاری –

  ؟یشیم یمیزود صم قدرنیبا همه ا –

 . دیجواب ندادن به دهان کش یرا برا شیهادرهم گره زد... لب ابرو

 را که گرداندم، باالخره دردش را گفت. سرم

 .دادیصدا م نمیماش –

  ؟ییچه صدا –
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 .رهیراه م کشهینعره م –

 را ندادم. جوابش

 ...اشی ؟یندازینگاه بهش م هی –

 خودش را داخل کوچه خم کرد. ناگهان

 اِ... عمه اومد. –

 .نییبرو پا –

 دهانش باز ماند. میصدا تیجد از

  ؟یچ یعنی –

 ! نییبرو پا گمیم –

 .دمشکشی عقب بام ٔ  را گرفتم و از لبه آرنجش

 نشست. نیزم یرو کنارم

 .دیدرخشیم جانیاز ه شیهاجا خوردن اول، حاال چشم برعکس

 ؟یترسیم ماز عمه –

 .دیخند زیبه او رفتم. ر یترسناک ٔ  غرهچشم

هم هردو به یا. لحظهدیکه در را باز کرد و مرا د ی... فلوریبه در ورود نگاهم

 .میزل زد

 حبس کردم.  نهیزدم و دودش را در س گارمیبه س یمحکم پک
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 برگرداندم. میپا ریکرد تا در را ببندد. سرم را سمت دختر نشسته ز پشت

ساختمون، برو  یتو ومدهنی تعمه تا. ندارم دردسر ٔ  دختر! حوصله نیبب –

 .نییپا

 واقعاً تعجب کرده بود. حاال

که اومدم ازت شماره کارت  گمیفوقش بهش م ؟یکنیم یجورنیچرا ا –

 .رمیبگ

ها حرف نیتر از اسرتق یاز دستش خالص شد، ول شدیبا توپ و تشر م کاش

 بود.

 .اطیرو آورد تو ح نی. فلور ماشگهیبرو د –

 .ایشماره کارت بد –

 .دمیکش رونیب بمیاز ج یخودکار

 را گرفتم و تا خواست اعتراض کند شماره را کف دستش نوشتم.  دستش

دست من مانند پر  یو زمخت ی. در برابر بزرگفیبود؛ گرم و ظر فیلط پوستش

 پروانه بود. کی

 عدد را که نوشتم. نیآخر

 !نییحاال برو پا –

*** 
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 عرق شده بود. زیاز ذرات ر دهیتمام تنم پوش

 را به سمتم گرفت. وانیل

 برات شربت آوردم، بخور. –

 و پرش رفت. دیبه اندام سف شیهالب یرو یاز لبخند نرم و خودمان نگاهم

 را گرفتم و کنار گذاشتم.  وانیل

ا ر نمانبی ٔ  نانوشته قانون هایو او تازگ گرفتیما جان م نیب یاحساس دینبا

را  سرش .دمیتخت کش یرا گرفتم و سمت خودم رو دستش .کردیفراموش م

 گردنم نشاند. یرو قیعم یاگذاشت و بوسه میبازو یور

 یمتوقف کرد؛ زخم میخط نوازشش را زخم ابرو د،یکش میابرو یانگشت رو با

 از آن مانده بود. یدگیو بر دیخط سف کیکه حاال 

 . هیترک میهفته بر هیمسافرت،  میبر ای... باشاری –

 .ستینشدن دانستیم

 . رمیگیبابات پرستار م یبرا –

 را سمتش گرداندم و کنار گوشش زمزمه کردم: سرم

 بود؟ یقرارمون چ –

 اشییبایفقط به ز شیهاکنار چشم زیر یهاهم فشرده شد. چروکبه شیهالب

 . کردیاضافه م
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 یها را پنگاه توانستندیم شدندیم ریاگر پ یبود که حت ییهاآن زن از

 خودشان بکشند.

 ادامه دادم: دیترداحساس و  ینگفت. ب یزیچ

خونه. بدون  نیهم یفقط تو م،یشناسیو متخت هم نیهم یما فقط رو –

 دمیرو بهت م ازتیفقط سکس. من ن ،یچیبدون محبت، بدون ه ،یوابستگ

 !نیهم ،یداشتم کمکم کرد اجیاحت یچون تو وقت

و  شدیتر مرنگش برافروخته آمد،یم رونیکه از دهانم ب یاکلمهکلمه  با

 .ترنینگاهش آتش

شده بود،  یبرداشت و به صورتم زل زد. خطوط صورتش سرب میرا از بازو سرش

 . یمهر چیبدون ه

 شکمم نشست.  یطرفم گذاشت و رورا دو  شیتنم کشاند. پاها یرا رو خودش

 بود. زدهخیمرده  کی دست ٔ  اندازهگردنم گذاشت به یرا که رو دستش

متنفرم. حس  کنهیبه من نگاه م بهیغر یجورنیا ی! از چشمات وقتاشاری –

 .دهیبهم م یفاحشگ

م کم محککم د،یتنم کش یرو ن،ییگذاشت و سمت پا میگلو ریرا ز شیهاناخن

 ... ترقیو عم

 شکمم راه افتاد. یو خون تا رو دهیاز پوست خراش یرد امنهیس یرو از
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 نگاه اشک ٔ  ناخواسته یهابا آن ذره اشیستالیفقط به چشمان کر تفاوت،یب

بر خود  یچرک و عفون یهاکه روحم زخم یمن یبود برا یمعنبی درد کردم؛

 داشت.

 رفته! ادتیقول دادم فقط بهت حال بدم. تو انگار  –

 .شدنمی اتاق ٔ  کردهدم یهوا فیکولر حر فیضع باد

 اشاره زدم. امنهیس یرو شیهارد زخم ناخن به

 . یکن یهات از مردا رو سر من خالعقده ستیقرار ن –

 یابه خشم نشسته و چانه یها. با چشمدانمیاش مکه از گذشته دانستیم

 :دیلرزان غر

 ! وفتیببند دهن کث –

 اش را محکم گرفتم و فشار دادم.برهنه یبازوها

 نبود. نیقرارمون ا –

 زد: ادیفر یصورتم با درماندگ در

من آدمم، قلب  ؟ی... و برب یایب ؟یعروسک جنس هی ام؟یمن چ یفکر کرد –

 دارم.

را  نینداشتم که بدهم. خودش روز اول هم ینرم شد، جواب یاهیثان فقط

 خواست. 

 . شناختمیکه م یخودش را جمع کرد، شد همان زن ناگهان
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 ادامه داد: یحمریب با

ت که از ییهاسفته هیمن بخوام. فقط کاف یهرچ ،یکنیمن بگم م یتو هر کار –

 بابات آواره بشه؟  یخوایدارم رو بذارم اجرا... تو که نم

 ضرب رها کردم.را به شیدستم را سوزاند، بازوها اشزدهخی تن

تا  د،یدستم کش یسرم، با آن نگاه فاتحانه نشسته بود. انگشتانش را رو یباال

 گردنم امتداد داد... 

 .کردیکم تنش را گرم مجنون خواستن، کم ،یفتگیش

 یرا ابتدا شیها... لبدیرا نرم و عذرخواهانه بوس میگلو ریرا خم کرد و ز سرش

 پوست کنده شده بود...  کهییتاجا دیرد ناخن کش

 فقط یفروشتن دیگویم یکس چه .ریاز زخم و از تحق سوخت؛یم امنهیس تمام

 لیباشد تبد یهفتگ ٔ  ساعتهکی حیتفر کیکه قرار بود  یزیچ مال زنان است.

 .شدیگاه من مبه شکنجه

 ،یچون مرد هست یکنیفکر م نکهیا ،یمردانه، کامالً از جنس مردانگ یحماقت

 به تو تجاوز کند.  تواندینم یزن

 اما در عمل... ،یطرز تفکر خطرناک که تو جنس غالب نیا

 .ستین طورنیکه ا کردیبه من ثابت م میروبهرو زن

 .خودم ٔ  درباره دم،یفهم یگرید زیروز چ آن

 باشد. کنندهکتحری شهوت، ٔ  اندازهبه تواندیتنفر و خشم م نکهیا
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 ...دمشیخودم کش ریو به ز نییسرم، پا یبا تنفر از باال یوقت

 را بستم و با خشونتِ تمام تصرفش کردم... میهاچشم یوقت

 یجایجا یرو اش،نهیجناق س یرو میهاانگشتان و دندان یجا یآخر، وقت در

 ... شیهالب یرو ی... و لبخند راضدمیبدنش را د

 شدم؟یم یبه چه جانور لیکلمه وحشت کردم؛ من داشتم تبد یواقع یمعنابه

شوم و به آتشش  یدر آغوشش، جهنم گریبار د کی توانستمیم نکهیا بیعج

 بکشم.

 د؟ی! واقعاً نفرت را در چشمانم ندد؟یند

 کرد؟یشهوت کورش م قدرنیا

 کیهم دور، مثالً در گاوصندوق  دیبودند، شا میهاسفته یکیهمان نزد ییجا

 ... ای گردی ٔ  خانه

 یقدر گلودهم... آن یبود دستم را دور گردنش قفل و لبخندش را فرار یکاف

 را فشار دهم که... کشیبار

 .«یزن نیبا همچ دنیخواب یبرا دنی! احمق! مردم پول ماشاری یاحمق»

 کردم؟یاست مچرا من احساس نج پس

 .دادمیتنفر جوالن م نیبه ا دینه! نبا! نه

 ...؟ پدرم چه؟ شدندیم تریفکرها در من قو نیا اگر
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خط انداخته بود  شیرو میهاانگشت یکه جا شیپا دیپوست سف یرا رو دستم

 ...فیلط رنگ،یریش دم؛یکش

 نگاهم کرد و لبخند زد. بازمهین یهاچشم یال از

 ...اشاریم، خسته –

بلند شدم؛ از خودم، از او، از تمام  یتخت لعنت یرو از . دمیعقب کش جاخورده،

 فرار کردم. نزمی ٔ  مردانه یهالیها و مهورمون

 

 نینار

 

 از دانشکده چه خبر؟ –

 امن و امانه، عمو! –

 بد؟ ایاز دست داده، خوب بود  یماریخاطر بکه شغلش را به یمرد یبرا خبرم

 دادن گفتم: هیروح یبرا

. دنیحالتون رو پرس دیشد مونهیهمسا دنیکه فهم اییباالچند نفر از سال –

 دلشون براتون تنگ شده بود.

 افتاده بود را برداشت.  شیپتو یپلت* که رو یادانه
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لب داشتم، هزار خنده...  هیداشتن. االنم رو نگاه نکن!  کیعلسالم اشونیبعض –

 ... رهیگیخوفم م رونیحاال از بس تو خونه موندم از ب

 . ندیرا آنجا بب اشاریخواب خانه اشاره کرد؛ انگار تنها اتاق به

 .شمیم مونیپش یچ نهویبعد ع کنم،یپسر هم داد و قال م نیسر ا –

 زمزمه کردم: جانکم

 عمو... –

 م بسوزه.بق نکن، دخترجون. نگفتم که دلت واسه –

 کردم لبخند بزنم. یچشمم را فشار دادم و سع ٔ  گوشه

  د؟یبا فندق چطور –

 ش؟یببر دیبا یشده همدمم. حاال حتم –

 گه؟ینم یزیچ اشاریبمونه.  یاگه شما دوستش دار ستم،یمجبور ن –

 انداخت. اشیاستخوان ٔ  نهیبه س یغرور، باد با

 .ارهینم« نه»ف من رو حر –

 بود؟  بیغا شهیکه هم کردیدفاع م یکس از

 .ییتنها شهیمواظبتون بود. شما که هم شتریکاش ب –

 پر شد. یمحو و صورتش از ناراحت یالحظهآرامشش به تمام
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خرج  ارهینداره. اگه سر کار نره، از کجا ب ادهیعمو! راسته سواره خبر از پ یا –

کارش که صاب نیدوا و دکتر... هم یبرا رهمی حقوقم دوزار ٔ  ما کنه؟ همه

 .هیاز سر دلسوز کنهینم رونشیب

 تا آرام شود.  دیکش یصدادار نفس

 .یحق تلخ بود، نه زبان عمو عبد حرف

ک را در یمرد جوان توانستمینداشتم م یواقع یپولیاز ب یاتجربه یوقت چطور

 ... رشیگنیپدر زم یکنم که برا

که در حق او  یتمام حجم قضاوت یزده برا... خجالتکردمیسقوط م احساس

 کرده بودم. 

 سمت در برداشتم... به یقدم

 آورد. ادمیرا به  یزیداخل دستم چ دیکل اما

 هی به پسرتون دیبد نمه،یماش چیسوئ نیخرابه. ا نمیبرم دهکده. ماش دیمن با –

 نگاه بهش بندازه. 

 را کنار گذاشت. اشیدلخور

 تگر؟یتا چ یریم یبا چ –

 باشم. یشگیشوخ هم یهمان نار هیکردم شب یسع

 .یبا فِرار –

 باور نکرد. د؛یخند
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 یهاهیکنا ،یعمو عبد یهابه حرف یاصل ابانیبه خ دنیسر کوچه و رس تا

که چند ماه کنارم بودند و نشناخته بودمشان فکر  ییهاهیبه همسا اشار،ی

 کردم.

 نرفت، با پاترول آمد. شیکه به عمو گفتم پ یزیقرار با کاوه برطبق چ

 دادم. آدرس

 ؟یرو بلد واناتحی ٔ  دهکده تگر،یسمت چ میبر –

 

 .دیسمتم چرخ را به فرمان زد و دستش

 .یکلک زد ست،یقرار ن هی نیا –

 یجد یهاکه برعکس ژست آمدیم اشیشیم یهاو چشم فرمیضیصورت ب به

 مهربان باشد. نستایا یهاو مغرورش در پست

 .یکن مادهیپ نجایا ادیکاوه... تو که دلت نم –

 زدم و ادامه دادم: یینمادندان لبخند

. میحرف بزن وونایکردن ح معقی ٔ  که راحت درباره ییجا برمتیدارم م –

 قول من قوله؟ یدید

 چرا من؟ –

 گرفت. صادقانه جواب دادم: امخنده



 زرخرید  بانوی بارانی

134 
 

 خرابه.  نمیماش –

 افتاد. اشیشانیبه پ ینیچ

 .زدمیحدس م دیدنبالت با امیب یو گفت یزنگ زد یوقت –

 .کردیرا راحت م المیخ شیهالب یلبخند افتاده رو ٔ  هیتکان داد، اما سا یسر

 کنم؟یم یرو باز جنابعالی ٔ  پس قراره امروز نقش راننده –

 حد... نیتا ا گهینه د –

 .نهیچرا... هم –

شود جواب  ترعیرفت تا وس یکه م یرا سمتش چرخاندم و با لبخند امتنه

 دادم:

و از تنها که من یکرد یجنتلمن رو باز هیفکر کن نقش  دهیم تیاگه دلدار –

 .دهیراه نجات م نیرفتن ا

 بحث را عوض کند. ریمس دهدیم حیرا که چرخاند مشخص بود ترج فرمان

 دهکده؟ یرمی هاپنجشنبه ٔ  همه –

که درسا شروع شه کمتر  زییپا یول ان،یب توننیشنبه و جمعه مردم هم مپنج –

 برم. رسمیم

 .دید شدیها را از پشت فنس مسگ م،یدیبه دهکده رس یوقت

 ذوقم گفت: دنید با
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 .ینیکه ساختم رو بب یببرمت باغ وحش دیروز با هی –

 .کنهیقاچاقشون نم یرو نخرن، کس وونایاگه امثال تو ح –

 و نشد که جوابم را بدهد. میمحوطه شد وارد

 شیدایگشتم تا پ یاش سر برود، اما چند ساعت بعد کلحوصله کردمیم فکر

 زدم. شیرفتن صدا یکردم. مشغول حرف زدن با دکتر بود که برا

 اشاره زد. ایما به

 از کنارت تکون نخورده. –

 .دمیکش ایبه سر ما یدست

 !ا؟یدوسش دارم. مگه نه ما دونهیباهوشه، م یلینه! خ –

 پارس به نشان موافقت. چند

 باهوشن. یلیخ ینژاد گرگ –

 اوهوم... –

 آخر هم گفت: در .دیپرسیاو بود که سؤال م شتریبرگشت، ب ریمس در

 یبزرگ، ول قدرنیدرست کنم. نه ا یایمرکز نگهدار نیهمچ هیمنم  خوامیم –

 .ندازمیراش م

 لعنت به پول!
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تا  کردمیرو از اطراف شهر جمع م یشتریب یهاسگ تونستممی اگه منم –

 . تشونهیکم کردن جمع یراه برا نیبهتر نیبشن ا میعق

 کمکم. ای. تو هم بکنمیمن که دارم شروع م –

 کننده فقط او.وسوسه یشنهادهایپ مرد

 سمت من برگشت. شیهالب یرو لبخندمیهمان ن با

تم. گرف یکی. هر کدومشون رو از ینیرو بب وونامیتا ح یایبا من ب دیروز با هی –

 دارن. یداستان هیهر کدوم 

 بود. هیآخرش پر از کنا ٔ  جمله

 . دمیکدومشون رو نخر چیمن ه –

 که قضاوتت کردم؟  یبگ یخوایاالن م –

 نشست.  شیهالب یاز لبخند رو یاهیسا

به آدما بگه چه مرگتونه؟ مثالً  ستین یکیآخه  ؟یچ هیبق ،یدیتو نخر –

متر از  هیشما  تونیپ دیحتماً با د؟یستیتون نباشه باکالس نتو خونه وزپلنگی

  شه؟یم نیبلندتر باشه وگرنه به غرورتون توه هیمار همسا

 تو و قضاوت؟! هرگز. –

ش به چشمان حیاز تفر یبرجسته که حاال برق یبود، با خطوط دهیکش صورتش

 یاز او مرد جذاب ،یجوگندم یبا موها بیدر ترک نهاای ٔ  جال داده بود. همه

 .ساختیم
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سرگرمش نکنم و دهانم را بسته نگه دارم؛ هرچند سخت  نیاز ا شتریبود ب بهتر

 بود.

 صورتم بشکن زد. یجلو دیرا که د سکوتم

 !؟یاالن ناراحت شد –

ر تکه فقط لبخندش پررنگ دمیوبکننده در صورتش کرا محکم و تمام!« نه»

 شد.

 .نمتیبب شتریب خوادیهم که اصالً. دلم م یسطح ،یستی! دورو نیجالب –

 :دمیرا صدوهشتاد درجه چرخانده بود. کنجکاو، پرس بحث

 به چه عنوان؟ –

 .یدوست –

 محتاط باشم. گفتیم تجربه

 چه نوعش؟ –

 در هوا چرخاند. یحوصلگیبا ب یدست

 ...یدختر! فعالً خال ،یکنیکتاب مچقدر حساب –

 رو. «یخال»رو دوست داشتم،  نجاشیا –

 . آمدیبه صورتش م خنده

 بود؟ یخوش اومدن واسه چ نیا حاال–
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 بار نوبت من بود که بخندم.  نیا

 چی. من عرضه نگه داشتن هشناسمیخودمم م شناسم،یجنستون رو م –

 رو ندارم، دو روزه طرف جونش رو برداشته و دررفته.  یپسردوست

 را باال داد. شیابروها

 ...؟یکنیم یشوخ –

 ...امیهم جد یلینه! خ –

 .میباش ی. دوست اجتماعدهجدی ٔ  تجربه هی میفکر کن –

 قبول. یول اده،یرفتن ز رونیروز باهم ب هی یبرا –

 .دمیبه آن کوب ینشان دوستدستش را باال گرفت، کف دستم را به کف

 فت.را گر مشیگفتن و نگفتن. باالخره تصم انیسکوت کرد، مانده بود م یکم

و  یاهل یکی شه،یم وحشی ٔ  گربه یکین؛ گفتم زنا مثل گربه شهیهم –

 ،یتو خرابش کرد ی. ولقشنیغذا بده رف یهزارصاحبن، هرک هامی. بعضیخونگ

 .یهم زدرو به میاگربه یهامعادله

 جبهه گرفتم. فوراً

 ه؟یفقط ما بق ایگربه  یگیبه مامانتم م –

 .دیخند

 .لیناز و اص نه،پرشی ٔ  مامانم گربه –
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 محترم چه بودند؟ یگذاشتم. خودش و مردها نییرا پا گاردم

از  دیخر یهاکه با بسته دمی. فلور را دمیشده بود کنزدی ما ٔ  به محله

 .آمدیم رونیب ییفروشگاه مواد غذا

 صبر کن! صبر کن! –

 و ترمز کرد. فلور را نشانش دادم. دیرا کنار کش نیماش

 عمه فلور منه.  –

 را باز کردم. در

 که هستم. یدونیم یخوش گذشت. اگه کمک خواست یلیکاوه! خ یآقا –

 د.کر یپرسو با عمه احوال ستادیا کنارم شد. ادهیپ نیانتظارم از ماش برعکس

 کیرا به  شیدهایخر .شدیاز او برداشته نم یاموشکاف عمه لحظه نگاه

 سرش مرتب کرد. یرا رو اشیدستش داد و روسر

 .دیستین ینار یدوستا پیاز اک –

 را سمت عمه دراز کرد. دستش

 .تونییهستم. خوشوقتم از آشنا انیکاوه ک –

 دستش را گرفت. عمه

 .ناری ٔ  عمه ،یفلورا ذاکر –

 ساکت شدند، مشغول برانداز هم.  هردو
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 .دیعقب کش کاوه

 .شمیتون مرخص مبا اجازه –

 .دمیدادم و خند رونیرفت نفسم را ب یوقت

 .دیپسره گرخ –

 غره رفت.چشم فلور

 شدم گفت: نیسوار ماش یوقت

 ؟یکردیم کاریپسر جوون چ هی نیتو ماش ؟یمگه دهکده نبود –

 با اون رفتم. –

 د؟یبر کیش یجا هی شدینم یندارم. ول یبا روابطتت کار! من ینار ن،یبب –

  ؟یمشت سگ ولگرد رو نشونش بد هی ی. بردیشاپیکاف ،یرستوران

 بودم؟ یرعادیشدم. من غ رهیخ رونیب به

 .گرفتنیدوستام سراغت رو م –

 .یاافاده یدوستا –

تحمل بودن  رقابلیشمار هردومان قبول غتفاهم انگشت یهااز نقطه یکی

 .یاقهیفلور بود، تفاهم چند دق یهادوست

 انداخت. نیچ اشینیداد، و با چندش به ب نییرا پا نیماش ٔ  شهیش

 اومد؟  رونیباهات ب اوردی! طرف چطور باال نینار ،یدیگند م یبو –
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 فروخورده جوابش را دادم. یمشت شد، اما آرام و با خشم ارادهیب دستم

 .ادیخوشش م وونای. محض  اطالعت اونم از حمیدرفته بو گهیبا همد –

 م.کن دایعوض کردن بحث پ یبرا یزیعقب برگرداندم تا چ یرا به صندل سرم

 . کردیبا فلور پوستت را کلفت م یزندگ

 کردم و برداشتم.  دایرا پ یمتفاوت لونیخواربار، نا یهاسهیک ریز از

 . شناختمیبود که م یزن نیترقهیسلخوش انصافاً

آن باز نشده  یبندکه هنوز بسته ریزلباس کیذوق دست داخلش کردم و  با

 .دمیکش رونیبود را ب

 خوشرنگه... یلیخ نی... فلور... ایوا –

 قرمز شد. یآنسرعت سمتم برگشت. پوستش بهبه سرش

 ش؟یبرداشت یچ ی! براینار –

 ... نمشیبب خوامیم –

 بود... عکس پشت بسته... هیثان کیبچگانه فقط  یشاد

 .خورهینم ینگلیخواب به درد تو که سلباس نیعمه! ا یول –

 را داد. ایجواب دن نیتربیعج و

 بعدهات. یگذاشتم برا دمیتو خر یبرا –

 ها...و ال هاکسیآن را خواندم، ا یرو یعددها
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 . ستیمن ن زیسا نکهی... انیا یول –

 عقب پرت کرد. یو به صندل دیاز دستم کش یدستپاچگ با

 خب! یشیچاق م ،یالغر بمون شهیهم ستی. قرارم نزنیسایفر نایا –

ت پاک یرو برهنهمهیقرمز و عکس زن ن پورینگاهم را از چهار تکه گ نتوانستم

 لباس فقط مناسبِ... نیبردارم. ا

 

 اشاری

 را باال انداختم.  قرص

 ...یمعدنآب ٔ  شهیفرو دادمش، با کمک چند قلپ آب از ش زحمتبه

 یلعنت دیقرص سف نیرو شدن با او، به اروبه یداشتم. واقعاً امروز برا اجیاحت

 داشتم.  اجیاحت

 نجایرا تا ا کریدروپبی ٔ  رابطه نیکه ا یشهوت یداشتم و نه حت ینه حس یوقت

 ثابت نگه داشته بود.

 شدن را نشان دهم... ریخشمم از تحق توانستمینم یحت کهیوقت حاال،

فراموش کردن اتفاقات قرار قبلمان به  یحداقل دو هفته برا ایماه،  کی کاش

 ... دادیزده زمان ممنِ دل

عفونت  امنهیس یکه رو شیهاچنگ یتا جا دادیحداقل آنقدر به من وقت م ای

 خوب شدن نداشت، درمان و فراموش شود.  الیکرده و خ
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 ... من ٔ  خونه ۲اس کوتاه: ساعت  کیفقط  اما

 اش بودم.حاال پشت در خانه و

 و زنگ در را فشار دادم. ختمیر امنهیرا در س ریسم و زهر تحق ٔ  همه

که درون  ییهازدم؛ خسته، پر از حرف رونیاش بغروب از خانه روشنکیتار

 .زدیبه دام افتاده و جگرم را آتش م امنهیس

 برگشتم... به خانه  یوقت

 خنده از واحد ما بود؟ یصدا

نفس گرفت و دوباره حرف  دنی. وسط خند..ناری شاد و بلند ٔ  خنده یصدا

 زدن را ادامه داد...

 .دیاش ماسرا که باز کردم... حرف در دهان باز مانده در

 رفع و رجوع کند. خواست مبل راست نشست و سالم کرد. یرو رضا

 فرستاده بود. اپلویبرات لوب... مامانم یخسته نباش –

 که بعد از وارد شدنم همه ساکت شدند... یجور

 ...بابا لب ٔ  گوشه دهیلبخند ماس دنید

حس  شدمیکه رد م انشانیم از سالم کردم. رلبیسرم بستم و زرا پشت در

 ... دهمیم یفیسکس و کث یبو کردمیم

 آشپزخانه رفتم. سمت .میآیمن از کجا م دانستندیهمه م انگار
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 باباجان. ،یکردیم فیتعر –

 آرام جوابش را داد. ینار

 . تموم شد.نی... همگهید یچیه –

 ؟یریم شهیهم ؟یجمع کرد گاریستا االن ته یسحر رفتواقعاً از صبح کله –

کوه هم آشغاال رو جمع  گار،یسپارکا ته م،ینیچیآره. با دوستام برنامه م –

 .میکنیم

 کرد: فیخاطر آورده باشد با ذوق تعررا به یجالب زیانگار چ

دسته پسر و دختر داشتن آشغاالشون رو از  هیکوه.  میرفت شپی ٔ  هفته –

دختره از  هی. رفتم جلو و گفتم: درخته گل داده؟ کردنیم زونیدرخت آو

راه رو  نهمهیکه ا شهی... نممیجلو اومد و گفت: ما که جمعشون کرد نشونیب

 . ابود شتریب کهی! حاال وزن ژل لباش از پالستنهیسنگ مش،یبرگردون

و  زیر یها، از صدادادم. متنفر و مشمئز بودم؛ از تمام ماده هیکانتر تک به

 مان... وسط هال خانه یشان، از حضور نارزنانه

 کنار تخت پدر من... نشسته

د زده بو رونیب میهاکه از پشت دست ییهااحساس تنفر در ضربان تند رگ نیا

 .شدیتا تمام وجودم گسترده م

 هینبود، حاال که خال نیباال سنگ دیآوردیم دیداشت یبهشون گفتم چطور وقت –

 ن؟ییپا دشونیببر دیتونینم
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 سرم انیم یچون پتک شیآوا د،یهم کوبرا به شیهانقال کف دست کی مانند

 بنگ!»اکو داد: 

هم  پمونیاک یهادختره... تهش شانس آوردم بچه یکیمن بگو،  یکیآقا...  –

 بودن، اومدن جدامون کردن.

 :دیبا تعجب پرس رضا

 ؟یدعوا گرفت –

که فرار کنه  یکس نیهارت و پورت دارم، دعوا بشه اول نیو نب! نه. منیوا –

 منم.

وار در سرم و مته زینازک او بلندتر بود... ت ی. انگار صدادندیبلند خند همه

 ... رفتیفروم

 باشد.  نجاینداشت ا حق

 ... نبود من ٔ  خانواده انیم شیجا

 .کردم ریام اسپنجه انیو گوشت نرم دستش را م دمیکنارش رس یک دمینفهم

 بردم.  کینزد شیهارا تا چشم نمیخشمگ صورت

 نجا؟یا یایم یبه چه حق شه؟یسرت نم زادیزبون آدم –

 شد. زیخمیزحمت نبه پدرم

 رو! کن بچه! ولش اشاری –
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 لرزانش برداشتم و به پدرم دادم.  یهااز مردمک چشم

 سر دخترک را نشانش دادم. با

 یبدبخت یش سر رفته اومده تماشاازحوصله نجاست؟یچرا ا یفکر کرد نیا –

 ما. 

 تکانش دادم. زاریو ب محکم

 از درد فشرده شد. صورتش

 متعجب اسمم را زمزمه کرد. یو با لحن دیرضا دست آزادم را کش

را با  اشدهیپررنگ یهاحلقه زده بود، اما لب ینار ٔ  رهیت یهادر چشم اشک

 هم فشرد.تنفر به

 ونریب شیهااز لب فیضع یادستش را رها کند اما نتوانست، فقط ناله خواست

 آمد.

و پرنبض خون را  انهیکه قلبم در آنجا وحش ییجا کردیدرد م امنهیس ٔ  قفسه

 .کردیپمپاژ م میهابه صورتم، به سرم، به گوش

 باز کرد. شیام را از دور بازوآرام پنجه رضا

 ... ولش کن.قیآروم باش، رف –

 من؟  یبود... برا یپر از دلسوز شیصدا

 یگریسمت داو گرفتم و به یهایتعجب سمت رضا برگشتم. نگاهم را از نگران با

 سرزنشگر پدرم. یهاچرخاندم به چشم
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 .دیپاش میآب داغ به رو یمانند سطل تیموقع درک

 زدم.  رونیرا رها کردم و از خانه ب دخترک

 .دمیدور خودم چرخ اطیح انیم سرگردان

در  نیآخر نیاز ا توانستمینم یول رفتیباال م دیکشیدرونم آتش هرم م از

 بند پدرم بود. میبروم... پا رونیب

که به  یراهکهیخانه را دور زدم و کنار بار ،ییوجب تنها کیبه دنبال  ناچار،

 شدم. رانیکنار آن و یسکو یزدم و رو هیتک واریراه داشت به د یپشت اطیح

با  دختری ٔ  برهنه، لبخند معصومانه یزده بود؛ زنآشوب ریپر از تصاو سرم

 ... یخرگوش یهادندان

 .زدمیپا موراه جهنم، دست ٔ  انهیم ،یبرزخ در

پوست سرم زغال گداخته را باد  ری... زدیچیپیم میهاموج در گوش یصدا

 .زدندیم

 دستانم گرفتم و فشار دادم.  انیرا م سرم

دوانده بودند، من  شهیآنجا ر خت،یرینم رونیاز آن ب یفکر خراب چی! هنه

 .شدمیداشتم از درون ذوب م

 آنجا نبود. یلعنت گاریدست کردم، پاکت س بمیج در

 شد... دهیهم کوببه یدر

 بالش... انیشده مخفه یهقاز داخل خانه و هق ییهاقدم یبعد صدا و
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 ....گاریسپر بود از ته د،یچرخ میپا ریبه ز چشمم

 .ماوی اتاق ٔ  پنجره ریز گفتمی دخترک ٔ  خفه هیگر یصدا

زبان  ،یمن نامفهوم، انگار کورد یبرا یبه زبان دمیشنیرا م ییهازمزمه

 ...  اشیمادر

نکرده بود در حقم؛  یرا شکستم که بد یدل کس یوانگیاوج حماقت و د در

 را شرمنده کردم. یمردانگ

 ... خواستمیم دیعذاب جد نیفرار از ا یبرا یراه

 باز و بسته شد؛ رضا بود که رفت.  اطیح در

 وارید یهااش بلوککه تمام منظره یابلند، از پنجره ییهاشدم و با گام بلند

 فرار کردم.  بود

جرعه  کیاز  غینخواست، در یزیچ یحت زد،ی... حرف نمکردینگاهم نم بابا

 آب...

 قهر... قهر

 فرار از سکوت و نگاه پر از حرفش به حمام پناه بردم. یبرا

اما از چه؟ از کدام؟ چند قطره آب ولرم  کرد،یمرا پاک م دیآب گرم شا دوش

 کند؟ آرام را سرم ٔ  کاسه انیحجم از آشوب م نیمگر چقدر توان داشت تا ا

لجن  یتنم عطر صابون بدهد، نه بو کهنیهم قانع بودم، هم نی... به همبدنم

 مانده.
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 بعد به خانه آمد. یساعت فلور

 .دیکوبیمحکم در واحد ما را م ینشده، کس قهیدق پنج

 اش را فرستاده بود سراغم.! حتماً عمهنیخبرچ دخترک

 درو. نی! باز کن ااشاری! اشاری –

 .دیرا گرفت و کش میباز کردن در، بازو محضبه

 .کنهیدرو باز نم ی... نارایب –

 ...دانمیاز او خودم را به پشت در اتاقش رساندم، نم ترعیسر چطور

 را گرفتم و چرخاندم... باز هم، محکمتر. رهیدستگ

 :دیاز کنارم نال فلور

 . کنهیست... باز نمبسته –

 .دیبا کف دست به در کوب انده،درم

 ...!نینار –

 ؟یزاپاس ندار دیکل –

 نه... –

 زدم. کنارش

 ...نجایبمون هم –
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 رفتم. رونیاتاق ب از

 . دمیباال کش واریپنجره را گرفتم و خودم را از د یهاهنوز باز بود. لبه اشپنجره

صافش تا  یسرش نبود... موها یبود، به پهلو... شالش رو دهیتخت خواب یرو

 صورتش پخش بود...  یو رو دیرسیاش مسرشانه

 . گرفتیاز صورتش فاصله م صدایو ب فیدر بازدم ضع ،ییخرما یتارها

 ... دمیکش یراحت نفس

 بود، فقط خواب.  خواب

از آب  یفشنگش مشق ،یمانیو پش کیرا داشتم که بعد از شل یمجرم حال

 درآمده باشد.

 در را چرخاندم و بازش کردم. یرو دیکل

 

 . نشست تخت ٔ  لبه یو رو دیبه سمتش دو فلور

 ... ی... نارینار –

 

 .دیاو کوب صورت غرق خواب یقرص کنارش را برداشت و محکم رو پاکت

 

 :دیو نامفهوم پرس جیباز شد. گ شیهاچشم
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 ه؟ی...چیچ –

 ؟یچند تا خورد –

 

 :دیرا تکان داد و با تحکم پرس شیهاشانه

 ؟یچند تا قرص خورد گمیم –

 

 و منگ خواب بود. جیگ دخترک،

 اش را باال آورد.اشاره انگشت

 

 . یم دادسکته –

 اش را در آغوش گرفت.تن لمس برادرزاده و

 

 فلور افتاد. دیسف یهاشانه یرو سرش

 آخه؟ یچرا خورد ازپامی. دیهوشیساعت ب ۵ یخوریآدالت کلد م هیتو که  –

 

 زمزمه کرد: تکهتکه

 ب...بخوابم... –
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 . دادیبروز نم یداریکه در ب یدر آغوش نگهش داشت، احساسات یقیدقا فلور

 

 .دمیشنیکه نم کردیدر گوشش زمزمه م زیآممحبت ییهازمزمه

 .دیکش شیرو یاگذاشت و مالفه شیآرام در جا بعد

 

 «...باوانم»مثل  یزیرا زمزمه کرد، چ یادخترک کلمه یهالب

 

 . دیصورتش غلت یاش روبسته هایچشم ٔ  از گوشه یاشک قطره

 مذاب چکه کند. د،یسف یبود که از ابر نیبود؛ مثل ا بیعج

 

 شد. بازمهین شیهاچشم یا. لحظهدیاو را بوس یشانیپ فلور

 

 کرد: فلور... زمزمه

 

 زدم... رونیمن در خلوتشان نبود، از در ب یجا

 سرم آمد. هم پشت فلور

 

 . مزاحمت شدم... دیببخش –
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 اش.را ندادم. مقصر من بودم و لوس بودن برادرزاده اشیعذرخواه جواب

 

 مثل مادرش شده باشه... دمیواقعاً ترس –

  

ودو د شیهااز استرس چشم نکهیبود... ا ایاتفاق دن نیتربیفلور عج یدرماندگ

 صاف و محکمش بلرزد. شهیهم یبزند و صدا

 

 نشد.  داریب گهیو د دیز خوابرو هیمادرش...  –

 

در اتاق را در دست داشت، انگار منتظر رفتن من باشد تا به  ٔ  رهیدستگ هنوز

 اتاق برگردد.

 م،یآمد رونیکه از آن ب ی. برعکس اتاق ساده و خلوتدیچشمم به اطراف چرخ

 ناتیدکور و تزئ یپر شده بود، با کل یبا دو دست مبل و راحت ییرایپذهال

 . فیظر

 

 گفتم و خواستم بروم که زمزمه کرد: ریخبهشب

 

 برام مونده. که از خانواده هیتنها کس ینار –
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 نداشت. یامروز تمام یبرا امیتلخ

 

 باشه. زیرو داشته باشه که براش عز یکیخوبه آدم  –

 

خش خش ینداد. در را رها کرد و سمت تخت رفت. موقع رفتن صدا یجواب

 .دمیبرداشتن قرص را شن

 

 هم. یبرا میبود یبیعج یهاهیهمسا

 

........ 

 صبح فردا... یآن شب با من حرف نزد، حت پدرم

 .دیکشیبه خانه برگشتم با توپ پر انتظارم را م یظهر، وقت اما

 

تا بروم  دمیپوشیکه لباس م یموقع یکه کوفتم شد بماند، حت ناهار

 را ادامه داد. شیهاسرزنش

 

 واسه مهمون؟ یکنیصدا کلفت م ؟یآدم شد –
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 بار جواب دادم: نیصدم یبرا

 بهش نگفتم. یزیمن چ –

 

حق  یشدم، درست! ول لیو ذل لیعل ؟یکه نگفت یبگ یچ یخواستیم –

 .یکن یباهاش تلخ ینداشت

 

  ؟یکنیول م ارمیاز دلش درب –

 

 یآورد ریتنها گخدا رو  میتی رسه،یکه نم ی. زورت به کسیش رو ندارعرضه –

 ...یبراش عربده زد

 

 انگار دختره دو سالشه! ه؟یچ میتی –

 

 . یکرد خی یسنگ رو هیبق یسال نداره... بچه رو جلو مه،یتی میتی –

 

 ؟یکنی. حاال ول مدمیخب بابا! فهم –
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 .یریگیکه خبطت رو گردن نم نهیا یبدبخت –

 

 و مستأصلم کرده بود. کالفه

 .گهید کنمیتمومش کن بابا! خراب کردم، درستش م –

 

 افتاد و باعث شد حواسش از من پرت شود.  نییاز داخل قفس پا ییکاهو برگ

 تندی ٔ  خودم نبود، با همه دست کرد برگ را بردارد. یرا دراز و سع دستش

خودم را گرفتم که فقط تماشاگر  یزحمت جلوکردنش بازهم نگرانش بودم. به

 کمک نروم.  یباشم و برا

 ...دیخودش را جلو کش یکم

 برداشت و داخل قفس گرفت.  نیتوانست؛ برگ را از زم باالخره

کاهو را که  ی. جادیزشت بدصدا جلو آمد و آن را از دستش نوک زد و کش مرغ

 تشکر داد زد: یداخل قفسش امن کرد برا

 !ی! عبدیعبد –

 داشت... ییایبابا دن یهالب یلبخند آرام رو دنید

 فندق... یبرا یدینخر بی! ساشاری –

 نشسته بود... فروغشیب یهابه چشم نور
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 یفروشگاه، وقت یبه غروب و شلوغ دهینرس .خرمیبابا... حتماً م خرم،یم –

 تا نوبتم شود وقت دارم، سمت خانه راندم.  یساعت کیمطمئن شدم حداقل 

پا تند  یجک گذاشتم و سمت ورود یموتور را رو اط،یوارد شدنم به ح محضبه

 کردم.

 . ماست ٔ  را در خانه اشیکاریب یهانکرده و ساعت نهیبودم ک مئنمط

 در .دادیکردم او را لو م دایکه ظهر کنار تخت پدرم پ ییهاپسیچخرده

 کردم.  رشیکه غافلگ بستیدو واحد، در ما را م نیب کیبار یراهرو

 را گرفتم. شیبازو عیاز کنارم رد شود که سر خواست

 ! آخ – 

 صلح. یکردم؛ مثالً آمده بودم برا شیرها ،یمانیبا پش ضرب،به

 یچهار انگشت من رو یبلند بلوزش را باال زد، جا نیحرف، با خشونت آست یب

 دستش کبود شده بود.

 .دیطرفم گردن کش به

 .روزتهیشاهکار د نیو؟ امن یانقدر نچلون شهیم –

 . دیرسینظر مبه یشکستن کشیبار یبازو

دختر  دیرسیکه آزارش به مورچه هم نم یتوانسته بودم؟ من؟ آدم چطور

 و کبود کرده بودم. اهیرا س چارهیب
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 در دستم زیزبر و ر ی. موهادمیپوست سرم کش یکف دست، محکم رو با

 فرورفت. 

چقدر زنده بودن  ی... گاهکردیداشت مغزم را منفجر م جانممهین وجدان

 آزاردهنده باشد. توانستیوجدان م

 نداشت. یکوچولو که ضرر یعذرخواه کی

عادت ندارم  ،یمعذرت ازم طلب دار هیبودم.  یقاط کمهی روزی... دروزید –

 باشم...  یبدهکار کس

 ییبه من بپاشد. با تن صدا شیهاخشم چشم یهاشد، آنقدر که جرقه کمینزد

 :دیآرام به من توپ

 خاطرو ندادم؟ فقط بهجوابت روزید یچ یبرا یانقد به من زور نگو! فکر کرد –

 انگشتت رو یحت یجرئتش رو نداشته باش گهید کردمیم یپدرت. وگرنه کار

 .یبهم بزن

 در صورتش گرفتم. دیام را با تهداشاره انگشت

 ...یاریدرم یمؤدب باشم، پرروباز یذاری! خودت نمنیبب –

 دستش برگشت.  یرو یبه کبود نگاهم

 .دمیلب گز مان،یو پش سردرگم

 خرگوش! ن،یبب –

 درشت کرد، اما منتظر حرف، نگاهم کرد. میرا برا هاشچشم
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 .مینداشته باش گریبه کار همد یکار ایب م؛یذاریقرار م هی –

 و گفت: دیکش نییرا پا نشیآست طورکههمان

 نی. اگه دستمم نشونت دادم واسه ادمیقول نم ،یاریدرب یبازم برام قلدرباز –

 کبود نشه. گهیبود که د

دخترها آنها را کوتاه  ٔ  هیرفت؛ مثل بق اشیو کمان کیبار ینگاهم سمت ابروها

 نکرده بود.  یخطو خط

 را وسوسه کند، جز من. یهرکس توانستیم بازشمهین شهیهم یهالب

 درشان کرد.  ٔ  رهیرا بند دستگ دستش

 گفتم: عیشوم، سر مانیپش نکهیاز ا قبل

 پدرم. شیپ یایب یتونیم –

 را تاب داد. گردنش

 ت نداشتم.به اجازه یاجیها! ها! من احت –

 واحدمون. یایب یتونیوسط حرف من نپر! م –

 :دیرا باال داد و مشکوک پرس شیابرو یتاکی

 آزاد؟ یعنی –

 :دیدوباره پرس نان،یاطم یرا ندادم. برا جوابش

 واحدتون؟ امیب خوامیهروقت م تونمیم –
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 ندارد. یاجیام احتبه اجازه گفتیاالن م نیهم

 .ستمین ینه! فقط وقت –

 چرا نه؟ –

 . می! بحث ندارهیکیحرفم  –

 شده زمزمه کرد:را رها کرد. سرگرم رهیدستگ

از اعتماد به  ییت بشم؟ خداعاشق کماالت نداشه یدی... نکنه ترساشاری –

 .ادینفست خوشم م

 و پررو الیخیب یهاآدم یمن ادا یبرا توانستیبودم، نم دهیرا د نقابشیب من

 .اوردیرا درب

 .یکی میبودم؛ بود و نبودش برا دهیرس یتفاوتیبه ب نکهیا بیعج و

 را سمتش گرفتم. نشیماش دیکل

 و سالم. حیصح –

 شد. دیناپد یآنبه اشیدلخور د،یرا از دستم قاپ دیکل

 ؟یکرد رشیتعم یک –

 صبح، هوا روشن بود. ۲ –

ام که رفته یهوا دنبال تنها کار روشنکیکه تا صبح خوابم نبرده و تار نگفتم

 بند بزند.سرم پوزه یبه صداها
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 شه؟یچقدر م رشیپول تعم –

 تومن. ۶۷۷ –

 نرم شد. لبخندش

 داره؟ رادیسر برج بدم ا –

 نه! –

 ؟یچ فیتخف –

 .گرفتیم صدیازت س رگاهیتعم –

 را در دست چرخاند.  چیبحث، سوئ الیخیب کالً

 ...ینده، چرب پسی! به بابام چنیبب –

 در دست. یمطالعه و خودکار نکیضرب باز شد؛ فلور بود، با عواحدشان به در

 نجا؟ای خبره چه –

 .رمیفاصله بگ یتر رفتم تا از نارقدم عقب کی ناخودآگاه

 اش تشر زد:برادرزاده به

 ؟یلحظه ازت غافل شدم، کجا رفت هی! ینار –

 سر بزنم. یرفته بودم به عمو عبد –

 دلخواهش را که نگرفت، نگاه پر از سؤالش سمت من برگشت.  جواب
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کنه  یپدرم، سع شیپ ادیب خوادیاگه م گفتمیتون مبرادرزاده داشتم به –

 .ادیب ستمیکه من ن ییهاساعت

 اش جبهه گرفت.عمه یجابه ،ینار

 چرا اونوقت؟ ینگفت –

 متوجه شود. دیدادم، شا حیتوض شیبرا شمرده

بابام  یشخص یبه کارها امیکه ب کنمیمن کارم رو دودره م نکهیخاطر ابه –

 .رونیب یاون بهت بگم از اتاق بر یجلو خوامیبرسم. نم

زبانش را  دمیبار د نیاول برای. شد جمع خودش در فلور ٔ  غرهبا چشم ینار

 .دیخجالت کش یکرد و کمغالف 

 بود. یفلور که سمت من آمد سرد و جد نگاه

 مزاحم پدرت نشه. گهید دهیقول م نینار –

 !دمیمن قول نم –

 اش را از چشم برداشت.مطالعه نکیع فلور

 !ینار –

 پدرم مجبور شدم دخالت کنم. خاطربه

 نبود. نی. منظورم ایخانم ذاکر د،یاشتباه متوجه شد –
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 یفرو دادم، سع امنهیهر دو به من زل زده و منتظر بودند. هوا را به س حاال

 نظر نرسم.به چارهیکردم ب

 پدرم تنهاست.  –

 بود.  آنها، سخت یحرف، نشان دادن ضعفم جلو نیا گفتن

 صحبت نداره...باشم، اون هم رونیمن مجبورم مدام ب –

باال رفته باشم.  یلنددادم، انگار از کوه ب رونیرا کالفه و خسته ب نفسم

 مقابلم بود. ستادهیا یهازن یدلسوز نم،یسنگ ٔ  نهیتر از سآزاردهنده

 .ادیب ستمیمن ن یحرف من همون بود که گفتم وقت –

 !؟ینار ،یدیشن –

ماندم و فلور و  من تکان داد و از کنارش به داخل خانه رفت. یسر مخاطبش

 بود. دهیتاب شیدر باز، رو یکه از ال ینور ٔ  کهیبار

 .دیبلعیو تمام اطرافمان را در خودش م شدیمتورم م سکوت

 کردم؟یتشکر م دیبا

 زمزمه کردم. بعد هم به واحد خودمان رفتم. رلبیو ز دهیرا جو «خداحافظ»

 

 نینار
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 یمحل میمختلف اطراف شهر، نتوانسته بود یروز گشتن در چند جا کیاز  بعد

 .میکن دایرا که به دردش بخورد پ

ه گرفته بود د نیماش ینشستن در صندل ادیکه از ز یو کوفته، با کمر خسته

 .میدیشب به خانه رس

با کدام  دانمیام، نمبا کاوه دیفهم یفلورا چند بار زنگ زده بود، اما وقت عمه

 راحت شد. الشیاعتماد، خ

نصف عرض کوچه را  شیآساغول نیمان پارک کرد. ماشدر خانه یروروبه

 اشغال کرده بود.

 ی. برانندیبب بهیغر کی نیآن وقت شب مرا در ماش هاهیمهم نبود همسا میبرا

 من هم.  یمهم نبودند برا هابتیفلور، غ

 ؟یدیپرس پشیبه جاز دوستت راجع –

 اشاره کردم.  زدیبرق م اشقهیکنار جل یهایفسفر ،یکیکه در تار اشاری به

 اوناهاش اومد. –

 .کردیدر خانه پارک م یرا جلو موتور

 :دیپرس دیباترد

 برادرته؟  –

 نه! –

 .کنهیم زندگی شما ٔ  آخه انگار تو خونه –
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 .مونههیهمسا –

 حرف بزند. اشاریشد تا با  ادهیپ

 زدم. شیشدن، بلند صدا اطیاز وارد ح قبل

موتور  یول دم،ینداد، نفهم ایسالم سرش تکان را داد  یجا. بهدیما چرخ سمت

 را به داخل هُل داد.

 ه؟یموتورکیپ –

 واضح ٔ  جهینت نیداشت. حتماً از صندوق پشت موتور به ا ریانگار تحق لحنش

 بود.  دهیرس

کاوه آزارم داد؛  یصدا ریاما تحق شد،یخودم کار عار حساب نم یبرا هرچقدر

 اطرافش بود...  یمردتر از رفقا اشاری

 ...  دانستمیکاوه را نم خود

خودش را در زرورق ادب  یحدبه میکه باهم گذرانده بود یتمام طول ساعات در

را  رشیمن تا آن روز نظ دیشا ای دیاینظر ببه یرواقعیبود که غ چاندهیو متانت پ

 بودم. دهیراحت اطرافم ند یهادر آدم

 .میدیرس اشاریبه  اطیح داخل

 . ستادیکردم، ا شیصدا

 گره کرد.  نهیس یرا رو شیهادست دیما که چرخ سمت
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تر و برجسته وارید یرو یهااش در نور کم چراغسوختهآفتاب یهاچهیماه

 .آمدیچشم م به شهیاز هم تریقو

 از سالم، کاوه سر حرف را باز کرد. بعد

 خوب دارم.  یمشتر پتیج یبرا –

 کرد.نگاهش  یخنث اشار،ی

 .ستین یفروش –

 یهاخیکند، البته که ذوب  دایاو پ خیذوب کردن  یبرا یکرد راه یسع همراهم

 ...یاگلخانه یو هوا نیزم شیلطف گرماتر بود. هرچند بهآالسکا راحت

براش  یمطمئنم پول خوب شناسمش،یم ه،یمیقد ینایدوستم عاشق ماش –

 .دهیم

 خودم سرهمش کردم، قلق داره، اونم فقط دست خودمه. ست،یحرف پول ن –

 یهم وقتدست آوردن پول! آنبه یبود برا تیموقع نیشق! بهترکله مردک

 داشت. اجیواقعاً احت

 انداخت. اطیکنار ح پیبه ج یبا تعجب نگاه کاوه

 آره؟ ،یواقعا خودت سرهمش کرد –

 حرف بزند گفت: چیپ کیانگار از باز و بسته کردن  تفاوت،یب اشاری

 .کردم ریآوردم و تعم ریگ یها رو نتونستم بخرم، اسقاطقطعه یسالمِ بعض –
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 از تعجب باال رفت. شیشد، صدا ریواقعاً غافلگ کاوه

 .نهیتو رو بب دیبا ادی!! شهیهست یک گهیخدا... تو د ای –

 من برم. پدرم کارم داره. –

 نبود. یبازماست نیهمه ذوق کاوه اجواب آن یی! خدان؟یهم

 :دیرا که رد کرد، کاوه، شوکه، پرس یورود در

 بود؟ ینجوریاالن ا ای نه؟ینرمالش هم –

 .چسبهینم ینیتفلون فرد اعال! تضم –

 .دیبلند خند کاوه

 اد؟ینظر بانداخته که گنگ به  غیابروش رو ت –

 میگلو خیانداخته بودم ب شیکه به ابرو یخط یاز جنس عذاب وجدان برا یآه

 را فشرد.

 نبوده. ینه! عمد –

 .ادیم رشیگ یکار کنه، پول خوب ادیشه یکن برا شیتو راض –

 باال انداختم.  یاشانه

 . زنمیبا باباش حرف م یول رسه،یمن که زورم بهش نم –

 به خانه انداخت. ینگاه

 .نجاستیتون اپس خونه –
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 اوهوم. –

 رفتن نداشت. الیخ

  ؟یامی باهام هم فردا –

  م؟یدنبال جا بگرد –

 مکث کرد. یکم

 هیتشکر  یآشنا برام بگردن. غروب برا یبنگاه سپرمی. مرمینم گهینه! د –

 ؟یایقهوه باهام بخور. م

پا کنم. فردا هم روز خدا بود، و آن پانیاز آن بودم که بخواهم ا ترخسته

 .آمدندیکه بدون دانشگاه کش م ییروزها

 تا فردا. ریخ. فعال شب بهدونمینم –

 را گفت و رفت..« نمتیبیم بعداً»

*** 

قرارمان زنگ زد عمه خانه بود و البته تمام  یادآوری یکاوه برا یفردا، وقت عصر

 . دیمکالمه را شن

آلود بود، اما بازهم سکوتش غم سر زدم. مسکن خورده و خواب یبه عمو عبد 

 داشت.

 !یعمو عبد ،یاگرفته –
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 .ستین یزیچ –

 ه. شد یبهم بگو چ گه،ینکن د میقا –

 بود. دهیکه نچک اشکی کرد، پاک را چشمش ٔ  انگشت گوشه با

 .رمیواکر بگ دیدکتره گفت با –

 تمام شده بود، منظورش از دکتر او بود؟ وتراپیزیاش با فجلسه تازه

 ...خریراتون مب ،یگیم اشاریبه  –

 ... زدی. عمو داشت حرف از پول مدیدر دهانم ماس حرف

 نگران بود.  یالک ینداشت، عمو عبد یمتیواکر که ق یول

 .رفتیکه با واکر راه م اشیمادربزرگم انداخت، سال آخر زندگ ادیمرا به واکر

هنوز آنجا  ادگارهایکه  ییکشاند، جا زیخاطرات مرا سمت اتاق عز ناگهان

 بودند.

 ...میما دار –

 عالمت سؤال در صورتش سمت من برگشت. کی با

 براتون. ارمیم نیمادربزرگم بود، البته اگه بخوا! مال میواکر دار –

 جان داد. شیبه صدا یدواریام ناگهان

 واقعاً؟ –

 تو اتاقشه. –
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 ؟یبد ذارهیم ؟یت چعمه –

 .خداشه از. مهربونه من ٔ  عمه –

 لباس ست کرده بود.  میبه واحدمان برگشتم، فلور سر کمدم رفته و برا یوقت

 .کردیتخت افتاده، خودش هم کمد را مرتب م یشلوار رو ،یروسر مانتو،

تاناکورا؟! چهار  ایکمده  ستیرو! معلومم ن ناای کن مرتب! شلخته ٔ  دختره –

 .شهینم دایدرمون توش پلباس درست کهیت

 یفرق میست و ناست آن برا وجهچیهچند تکه پارچه که به یو بحث برا جر

 واقعاً ارزشش را نداشت. کردینم

 .... تو...ی! مؤدب و خانوم باش. پسره با دوستا؟یسفارش نکنم، نار –

 نکرد.  دایرا پ صفت

 با دوستات فرق داره، مشخص بود جنتلمنه. –

 کرد؟یم نیعمه داشت کاوه را تحس ن؟یتحس

 . فقط وقت رفتن، کفشدمیپوش شیهاهیباران توص ریرا ز اشیانتخاب یهالباس

 الج راحت عوض کردم.ک کیرا با  زیتپاشنه نوک

قدم زدم. قدم زدن را دوست داشته و دارم... از  ابانیکرده بود... تا خ رید

 مردم، رد شدن را....  نیاز ب روها،ادهیپ

م دوستانش ه م،یکافه رفت کیو سوارم کرد. به  دایپ یاصل ابانیبه خ دهینرس

 جمع بودند. 
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 شد هم بود. یعصبان میهاکه از متلک لویبیمردک س آن

 کرد. تمیآنها هدا زیدستش را پشتم گذاشت و سمت م کاوه

 ستار؟! ،یچطور –

 خان!کاوه –

 دادند. دست

 جواب داد. دهیکش« خانوم! ک،یوعل» کیمن، با  لبریسالم ز به

 ؟یشده به دلقکا افتخار داد یچ –

 جواب بدهم که کاوه هشدار داد. خواستم

 مهمونمه. نیستار!! نار –

 .کردندیپچ منشسته بودند که باهم پچ گرشیدختر در طرف د دو

و  دیسف ییهاخاص، با رنگ ییبود، فضا کیپر از عطر قهوه و عود و ک کافه

 است.  شانیاما مشخص بود پاتق رفقا اه،یس

تر از نبودم... رنگارنگ دهیمن که ند یحت کردند،یم رهیچشم خ یول دخترها

 ...دانمین... و نمکه تا آن زما دخترهایی ٔ  همه

که در  یحدبردارم، به شانیکیچشم از اندام  توانستمیخودم نبود، نم دست

بود  کینزد اورده،یها طاقت ناغراق شده بود، دکمه یفوقان یهااز محدوه یبعض

 پرواز کنند. 
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 گوشم پچ زد: ریز کاوه

 کلهم. که،یش ژل و پالستهمه –

 .دمینگاهم را دزد د،یدو میهاخجالت رنگ به گونه از

 ...یمن دنبال نچرالم... خداداد –

 کردم؟تابلو نگاه  یلیخ یعنی

 رمیبگ دهیکردم نشن یقهوه و سع یانداختم، به طرح قلب رو نییرا پا سرم

 آخر را... یهاجمله

 .دیسرم را باال کش یبلند و قاطع یپچ دخترها، صداپچ یصدا نیب

 گوله... هی –

 . دیچیگلوله در گوشم پ ریسف

 گفته بود دادم. رحمبی لحن آن با را ممنوعه ٔ  را به ستار که کلمه نگاهم

 !؟یچ –

گوله  هیدست من بودا واسه هر کدوم  اد،یخوشش م وونایست که از حکاوه –

 .خورهیکه به کجاشون م بستمیبعد شرط م ذاشتم،یکنار م

 را سمت صورتم گرفت. دستش

 بنگ!  –
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و ناخودآگاه اخم را  دیبه آن برخورد کرده باشد عقب پر یانگار گلوله واقع سرم

 نشاند. امیشانیوسط پ

 ستار؟! –

 کاوه؟ نظرمه خب. ه،یچ –

 گفتم: شیزدم و با اشاره به سرتاپا پوزخند

 .ادیبهت م –

 .یلیتفنگ؟ خ –

از دخترها که تا  یکی کافه به صدا در آمد. در .زدیهم محال آدم را به لبخندش

 بود به در اشاره زد. رهیبه ستار خ نیبا لبخند و تحس شیپ یقیدقا

 .انایاومده، ک یک دینیاونجا رو! بب –

 نگاهم سمت در برگشت. اریاختیب

 تیالیها کیبلند بود با  شیدار. موهاو شلوار زاپ دیسف یهود کیبا  یدختر

 ... یآب

 همه را وادار به جواب کرد. اشیشاد و پرانرژ سالم

تک به دست همه بهدستش را باال گرفت و تک کف ما آمد. زیسمت م میمستق

 خندانش را به من داد. نگاه کاوه نشست. گریسمت د یصندل کوباند.

 .میوارد دارتازه –
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 جوابم نبود. منتظر لبخند زدم. زحمتبه

 کاوه!  گشت،یسمن دنبالت م – 

 .دیاش نوشقلپ از قهوه کی کاوه

 بذار سرش گرم گشتن باشه. – 

 ... طیناآشنا بودن مح زش؛یچبودم، از آنجا... از همه متنفر

زوزه آرامش  یو صدا دمیدرخت خواب یرا داشتم که باال یشب اول حس

 .دیدزدیم

 کرده. دایها! روت کراش پدختره گناه داره ،یوونیح –

 .زدیزنگ م شیخنده در صدا یهاهیمامسخره. ته ای کردیم یدلسوز دانمینم

 زد. هیاما کنا ستار

 توش گمه! اسمنیکاوه انقدر سمن داره،  –

 را داد. انایجواب ک د،یکاوه نگاه پرحرف دوستش به من را ند

 هیاگه ما پسرا با  رهیم ادشونیدخترا  نکهیا ا؟یمشکل کجاست، ک یدونیم –

 ه؟یک میدینم اتیکه جزئ یبه تنها کس م،یدختر بخواب

 .دیخند ستار

 مستر حافظ. –

 داشت، ادامه داد: یپر دل
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 ...یمن ادا یرفته تو اتاقش، االن برا نایعموم با سزن یده بار جلو –

 . کردم گره قهوه فنجان ٔ  را به دسته دستم

 . گرفت دندان به را لبش ٔ  به من انداخت و گوشه ینگاهمین کاوه

را  ییهااگر من کنارش ننشسته بودم قصد گفتن چه حرف دانستیخدا م فقط

 داشت.

 داد: حیمن برگشت و توض سمت

 حاال بند کرده به من. دهیغیهمه رو ت –

 :دیوارد پرستازه دختر

 شون کجاست؟خونه دونهیم یک –

 خودشان، دونفره کرد. نیزل زده به من جواب او را داد و بحث را ب ستار،

 . ناییمانییشده اون پاخراب هیحتماً  –

 :دیکردنش پرس رورویز نیمنو را برداشت و در ح ایک

 پمون؟یآوردش تو اک یاصالً ک –

 .کنهیربا جذب مرو مثل آهن الیخزوخ نی! فقط اون اویمعلومه، آر –

 من ثابت بود... یستار با آن نگاه بُرنده رو یهاتمام مدت بحثشان چشم در

 ...دیلرز دستم

 را صاف کرد. شیگلو کاوه
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 .کردمیفقط خودم را رسوا م شدمیبلند م اگر

 .کردیام مادکلنشان داشت خفه یکه بو یینهایا نینبود. ب نجایا میجا من

 میبرا یاجتماع نیکه تأم یاانهیاز حقوق ماه دمیکشیکه نفس م ییهوا یحت

 بود.  شتریب ختیریم

 نداشتم.  متیگرانق یبا برندها ختهیآم یهوا نیعادت به ا من

 یالیسمت طالقان رفت، به و عیسر یلیماندم تا بحث عوض شود که خ منتظر

 .کاوه ٔ  تازه

 بلند شدم. میجا از

 ! ؟ینار –

 برم. دی! من بادیببخش –

 نشست. میشد و بر گلو ریپوزخند ستار ت و

 را چنگ زدم و راه افتادم. فمیکاوه ک یهامنتظر نشدم، بدون توجه به صدا زدن

 و راهم را بست. دیدر به من رس رونیب

 تنها باشم. خوامیبرو کنار! م –

 !ینار –

 از کنارش رد شوم. خواستم

 .یرفت گهید یبر –
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 داشت؟ شک

 منظورش من بودم. تیدوست عوض –

 نه! –

 .ی. تو هم فقط باهاش همپا شدگفتیو مچرا؟! من –

 نار... ،یکنیاشتباه م –

ه به را روادهیزدم و از عرضش گذشتم و در پ ابانیبه خ هاتشیبه توج توجهیب

 افتادم.

 ...ینار –

 پر کردم تا نفس بکشم. نیرا از دود و بنز امهیر

 توجه نکردم. آمدیکه کنارم م نشیماش به

 جواب دهم. شیهاتا با آن به صدا زدن میاز گلو آمدینم ییصدا

 

 .کنمی! بذار برسونمت... خواهش مینار –

 . رفتیو م شدیم خسته

 سوار شو! خواهش کردم. –

 نتوانستم خواهش کردنش را تحمل کنم، سوار شدم. باالخره
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 ت،سین هیکن قضنکنه ول یبود. تا تالف طورنیهم شهی... همهیانهیستار ک –

 حرف. هیشده  یحت

 ثابت نگه داشتم. ابانیرا سمت خ سرم

 . دیرانش چند بار کش یرا رو دستش

 !یکردیم نیاون روز به دوستام توه دیتو هم نبا –

 تا آخر باز شد. دهانم

 :دمی. انگشتم را سمت خودم گرفتم و پرسدمیسمتش چرخ به

 من؟! مقصر منم، کاوه؟  –

 از نظرت درست بوده. یرو کرد ینه! معلومه که نه! کار –

 خب؟! –

 تار؟!س یکیمنم،  یکی. ستنیهمه مثل هم ن یریدرنظر بگ دی! تو با؟ینار یول –

 کودک! کیبالغ دربرابر  کی... کردیم خی! مثل فلور داشت توبفلور

 بحثمون تمومه، کاوه!  –

 بود. یبخار یرو اتیب یهانان یبه خشک میصدا

 !ینار –

را در آغوش  میپاها خواستیکه از من م یلیرا از او گرفتم. در مقابل م نگاهم

 بدهم مقاومت کردم... هیتک شهیو سرم را به ش رمیبگ
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 تا وسط شهر...  حتی نشکستم، را سکوتم ٔ  روزه یول 

 خاطره. یزندگ کی ٔ  محله اندازه کیبه  دنیرس تا

 میشدم. برا ادهیپ نینگفته از ماشخداحافظ را گفته دن،یمحض رسبه

تا در  حاتشیها و توجمهم نبود، درست مثل تمام حرف اشیعذرخواه

 مان.خانه

... نمشیبب خواستمی. نمآمدیاز اتاق عمه م تیال کیموز یصدا اط،یح داخل

 را... کسچیه

کوچک،  ٔ  کهیبار کیگذشتم...  اشاری یگارهایسته یرا دور زدم، از رو خانه

 نفر...  کی شدن رد ٔ  اندازه

زده... تاب زنگ کی... یمترکی شش ٔ  متروک خانه... اندازه یپشت اطیح و

 ...راینام یزنده... خاطرات ییهاگذشته

 تاب نشستم. یرو

 .ذره کی یحت خورد،یتاب نم گریکرده دها بود لجنخورد، سال تکان

 ...زییپا شناسایی ٔ  جوخه د،یآمد و دورم چرخ واریاز د یسرد سوز

 متوقف شد. یو همان حوال دیچیموتور هوندا در کوچه پ کی یصدا

و وارد خانه  دیواکر افتادم. بلند شدم تا به او برسم، اما دو ادیکه صدا خورد  در

 شد.

 پدرش کار واجب داشت. حتماً
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 .نداشتم را دنجم ٔ  حال برگشتن به گوشه گرید

 خانه رفتم. به

 موم را از پوستش کند. یابود. تکه ستادهیا نهیآ یجلو عمه

 از درد جمع شد. صورتش

 ! خوش گذشت؟ یچه زود اومد –

 زد. میکه ندادم، دوباره صدا جواب

 ؟ینار –

 بد نبود. –

 به اتاقم برود، سؤالش متوقفم کرد. خواستم

 چطور؟  –

 جواب دادم.  ناچاربه

 نچسب بودن.  یلیدوستاش خ –

 کرد. اخم

 .یباهاشون گرم باش یتو نخواست دیشا –

 عمه! –

 زدم،یم شی. هر بار که صداشهیگفت، مثل هم« جان»در جوابم  ناخودآگاه

 بود.  خمیاگر درحال توب یحت



 زرخرید  بانوی بارانی

181 
 

 فزا بود. جان بیش عج«جان» و

 از دستم افتاد...  فمیتازه گرفته بود. ک یاز آشناها دلم

 خسته، پاکشان سمتش رفتم و از پشت در آغوشش گرفتم. ییهاقدم با

 دادم. هیاش تکسرم را به شانه

 عاشقتم، فلور جونم. –

 نرم و مادرانه مهربان شد. دستم را گرفت و فشرد. صورتش

 منم دوسِت دارم... منم... –

 . دادیعطر خانواده م هایرسختگی ٔ  همه با

 ...یاگه نبود –

 شد. یکن چ فیمو به مو برام تعر –

 کردم. زیالتماس چشم ر با

 !گهیوقت د هی –

 باال رفت، اما کوتاه آمد. لبش حرص ٔ  گوشه

 .دمیرا عقب کش خودم

 ؟یرو بدم عمو عبد زیفلورا جونم! واکر عز –

 شده. و شسته زیواکر تم کیدر واحدشان بودم، با  یبعد جلو ساعتمین
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 مشکوک به واکر و بعد من چشم دوخت. یبا نگاه اشاری اما

 ؟یخوایازم م یعوضش چ –

 درشت کردم. شیرا برا میهاچشم 

 تو؟ یگیم یچ –

 بدهکارت باشم. خوامینم ؟یخوایم یعوضش چ گمیم –

 .گرفتیوگرنه نم کردمیم یفکر دینبود، با یامغرور غد! چاره مردک

  ؟یبلد یندارم. نجار اجیاحت یزی... واقعاً چخوادینم ریتعم نمیماش –

 را محکم و قاطع گفت.!« نه»

 معامله. یزده داشتم براتاب زنگ کی تنها

 .میبر ایب –

 سرم راه افتاد.حرف پشت بدون

 گوشخلوت سه اطیبه ح میدیو رس نگیاز سمت پارک بارنیا م،یرا دور زد خانه

 من. یبچگ هایخلوت تمام ٔ  کوچک، اندازه

 . نیبب ونیا –

 اشاره زدم. یمیو قد ریتاب پ به

 ؟یدرستش کن یتونیم –

 .دیکش اشیبه صندل دست



 زرخرید  بانوی بارانی

183 
 

 زنگ زده. –

 شه؟ی. درست منمیبیم –

 تکان خورد. یاکرد و لجبازانه فقط ذره یژیکرد تکانش دهد، ق یسع

 

 .کنمی! من فقط روش کار میخریسنباده، ضدزنگ، رنگ، همه رو خودت م –

 قبول. –

 به کمرش رد. دست

 .میشیم حسابیواکر رو ب متیق –

 موافق بود. شدیفقط م تشیجد دربرابر

 قبول! –

 .یحسابیرا دوست داشتم؛ نفس معامله تا ب نیانگار ا یول

 

 اشاری

 بره... خواستیدختره نم –

 .زدیحرف م ناری ٔ  نبود؛ درباره دنیبه پرس الزم

 .ونریکرد باهاش بره ب شیهه راضکه عمه هیک وزپفی ٔ  کاوه نیا ستیمعلوم ن –

 چشم فلور را گرفته بود. نشینبود؛ ماش یکس کاوه
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 یکاوه بندازم. برا نیهم قیرف نینگاه به ماش هی رمیبابا! من دارم م نیبب –

 ساعت هشت اومدم. نیهم

  ؟یگردیبرم یک –

 امنهسی ٔ  قفسه دیپرسیسؤال را م نیبگذارم و ا شیتنها خواستمیکه م هربار

 .افتادیم ریرجیاز شدت فشار به ج

 شت؟یپ ادیبگم رضا ب یخوای. مستیمعلوم ن –

 ندارم.  ینه! کار –

 برات؟ رمیپمپرس بگ –

 . لگن رو فقط دم دست بذار.کنمیم شیکار هینه! خودم  –

 زیوخجست امنهیاستقاللش دلم در ساندک دنیعوض شده بود. با د مانیجا

 که کودکش مستقل شده باشد.  یکرد؛ مانند پدر

 گمیباشه م ریبندازم، اگه قابل تعم نشینگاه به ماش هی رمیپس من م –

 بکنم.  تونمیوآمد نم. رفتنجایا ارنشیب

 برو! –

 .امیزود م –

 .یبود دهیتا حاال رس یافتادی. راه مگهیبرو د –

 او نوبر بود.  یاخالقبه خوش پدر
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 :دتوپی زدن تشر ٔ  ادامه در

 نیهم سوا بذار تو فلش، کل فلش شده ا رو ایآر دیجمش یلمایف نیا –

 !یبادومچشم یهاابروبرداشته

مورد  یهالمیها به دنبال فتخت برداشتم و داخل پوشه یرا از رو کنترل

 اش گشتم...عالقه

 و ناآشنا شده بود. بیغروبیعج یهااز نام یبه بازار لیتبد فلش

 به واهلل. نکن تو رو یزبونمن بلبل یبرا ،یخودش بگ یجلو یجرئت ندار –

 یو خوراک زنهیحرف م نهیشیم نجایا ادیم دنشوندی ٔ  به بهونه کهنیهم –

 .شهیگرم م سرم خوره،یم

 کیآنقدر که حاال  گذاشتم،یم شیتنها شهینبودم، هم شیبرا یپسر خوب من

توانسته بودند خأل  یاکره یهاالیدختر با سر کیو  شیبا قارقارها اهیمرغ س

 را پر کنند. اشییتنها

 ...یعذرخواه کی خواست،یرا م شیموسر کم دنیدلم بوس

 من رفتم. –

 .شیپ ریخ –

 آن شهر، ٔ  سکه گرید ٔ  مهیکه مرا به ن یآنقدر یداشت، حت نیبنز پیج

 .برساند باالباالها

 رفت. زنگ یرو دستم
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 بود؟  یدر نگه داشت. مهمان یروروبه یاسپرت نیماش

 آمدن انتخاب نکرده بودم. یرا برا یشب خوب انگار

 .دیچیدر کوچه پ یفیظر یصدا

 بله؟! –

 کار داشتم. ادیبا آقا شه –

 باز شد. یکیت یبا صدا در

 نشد.  ی. خبرستادمیا اطیح انیم

 یبعد پسر جوان یقیرا گرفتم و منتظر ماندم. جواب نداد، فقط دقا اششماره

 سمتم آمد.

 .یحدس زدم اومد دمیت رو دسالم. شماره –

 دراز کرد.  دست

 . میحرف زد ی. تلفنادمیشه –

 سالم. –

. تازه کهکالسی ٔ  کوپه هی. اطحی ٔ  تو! گذاشتمش گوشه ایب ؟یسادیچرا وا –

 آوردن برام.

 .ندازمینگاه بهش م هیفقط  –

 .دیکف و دست زدن چرخ یسرم سمت صدا یاهیثان
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 جا قحط بود؟ ن؟یرزمیز

 ...ایها براش جشن گرفتن. تو هم بست. امشب بچهتولد کاوه –

 .دیخند مزهیب

 .هیدمشکیتم امشبمون سف –

 خنده!  بود. دلقک خوش امیبلوز مشک منظورش

قوزک پا و  یکوتاه... نگاهم رو یبود، شلوار کش دهیپوش دیسراپا سف خودش

 بود. زهیکالجش رفت. الغر و ر

 کجاست؟ نیماش –

 ...واریکنار د –

 زد. اشاره

 .یاومدیروز م –

 نبود.  تشیموقع –

 .ادهی. نورش زبونههیسا ریاونجا، ز –

 .کنمیم رشیاگه تونستم، تعم ندازم،ینگاه م هی –

 .دیرا از من نشن خواستیکه دلش م یزیکنم چ فکر

 کرد؟ وفتیتعر قدرنیا یپس کاوه واسه چ –

 جا کردم.ابزارم را در دستانم جابه جعبه
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 کاوه. شیرو ببر پ تمیتونستم که فبها، نتونستم شکا ندازم،ینگاه م –

 .دیخند

 !اری!! چته، پسر! جوش نیاو –

 ...دمشیو د

 ...اهیس شورولت

 زمزمه کردم: ارادهیب

 عروسکه... –

 آره... –

 شد. رانی. فقط چند تاش اون زمان وارد الندریس ۸ ک،یکامارو نسل   –

 زده گفت:و ذوق دیام کوبشانه به

 خودشه... راش بنداز، پسر! –

 ...یلذت ببر کشانیکالس ییبایز دنیاز د یتا حت یعاشق باش دیبا فقط

 زد و او دل کند. شیصدا!« ادیشه» یکس

 !یکنیچه م نمیبب –

 .دیساختمان دو سمت

 ... دمیاش کشبدنه یرو یدست ،یمصنوع ینورها ریرفتم، ز جلو
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 رقص نور...   ک،یموز یصدا

اش درحال کنک ر،یتعم الیخیدانشگاه بود... االن ب ای رستانیدوران دب اشاری اگر

 بود. انشانیم طنتیش یحت ایو  نیرزمیجمع داخل ز انیم

 ...اشزهینه حالش را داشتم، نه جانش و نه انگ گرید یول

عروسک به من بدهد؟ من  نیا ریبابت تعم خواستیچقدر م یپسرک قرت یعنی

 که...

 ...یحواسم پرت شود ول خواستمینم

 .کردمی گرم را تولد ٔ  معرکه یدختر انگار

 موافقن؟ ایک ارم؟یبراتون لباسام رو درب –

 ٔ  خانه نیرزمیز یهاپنجره شانیهاقیبلند پسرها و تشو یسوت و هورا یصدا

 .انداخت لرزه به را درندشت

 خوشگله! ار،یدرش ب –

 بود.  هیبلندتر از بق یادهینخراش ٔ  نعره

 !ارهیدرن ینامرده هرک –

کشدار و پر از ناز دخترک آشنا بود، آنقدر که مثل مته درون مغزم فرو  یصدا

 برود.

 .دیبد یرأ ارم؟یدرب ؟یشلوارم چ –
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 همه با هم، بلند، سوت زدند.  پسرها

 ... آها... کنمیقبوله... اول دکمه رو باز م ارم،یشلوار درم –

 نازش بود؟ ای زدیقصد کشدار حرف م از

صاحبخانه  نیماش ریتعم ینداشت. من برا یداخل خانه به من ربط یاهویه

 آمده بودم.

 سالم بود... کاپوت را باال زدم. نماشی ٔ  بدنه

 کرد. قشیدوباره تشو دهنخراشی ٔ  نعره صاحب

 خوشگله؟ گریج ،یخوایلخت شدن کمک نم یبرا –

 ...الشیخی...؟ بافتمیچرا دارم م –

 را ترکاندند. نیرزمیرسماً ز گرید پسرها

ه ک یشال اش،یبلند و رنگ یهادامن ریفکر کردم، ز ینار یچرا به پاها دانمینم

 .خوردیخدا از سرش سر م ٔ  شهیهم

 برده بودش. یاش را از فلور گرفته و به مهمانغروب آمده و اجازه کاوه

 بکن اون بلوزت رو. –

 کرد.  قشیبود که تشو ادیشه

 شان... خور، همهمفت یپولدارها
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 .دیاز آنچه که با شتریخنده آشنا بود، ب ی! صدای. لعنتدیمست خند دخترک،

 ...دینیبیرو م نمیو بکنم که سوتبلوزم –

 ...یپر از ناز لعنت لحن

 را درون مشت محکم فشار دادم. آچار

 . رفتم.. نیرزمزی ٔ  شدن سمت پنجره مانیبه خودم پراندم و قبل از پش یفحش

ارم ک یرو توانستمینم شدمیچهارزانو نشستم. امشب تا مطمئن نم شیروروبه

 تمرکز کنم.

 با بادکنک... زیم کیبزرگ و  یباندها یابود، گوشه یکارنهیسالن آ دورتادور

 باالتر از یکم ،یمترمین یاوارهیبا د رفت،یکه بخار گرم از آن باال م یاستخر

 ... نیزم

هم داخل  نفری چند. بودند شده جمع آن کنار ٔ  که در محوطه ییپسرها دختر

 استخر...

 .پرش کنار استخر شد یسکو یقفل دختر رو میهاچشم اما

 صورتش مشخص نبود. کند،یرا م دشیسف بلوز

 صافش صورتش را پوشاند. یموها د،یکش رونیبلوزش را از سرش ب یوقت

 خورد، انگار که نتواند تعادلش را حفظ کند.  یدیتکان شد یالحظه

 آمد... هبقی ٔ  خنده یصدا
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 صورتش کنار زد. یکرد و آنها را از رو شیرا بند موها دستش

 الحوائج...باب ای

 ...بازمهین یهالب ،یدرشت عروسک یهابود، با آن چشم ینار

 یاالب نیو شلوار ج دیسف نیسوت کیفقط با  ار،یو ناهوش جیگ یبا نگاه لرزان،

 ...هاگرگ ٔ  وسط گله یبود، مانند خرگوش ستادهیپرش ا یسکو

عقب  اشیکه روسر ییهابا دستش تنش را پوشاند... مانند وقت یالحظه

 .گرداندیبرم شیو آن را سرجا رفتیم

 چه به خوردش داده بودند؟ هایعوض نیبود؟ ا مست

 ...دیهجوم آورد و نفسم را بر امنهیو خشم به س رتیغ

 .دمیکشیخانه و صاحبش را به آتش م نیا من

 بود که مرا بلند کرد و سمت در دواند.  یو جنون یوانگیام فقط دآن لحظه حال

 ... دمیبا لگد محکم به آن کوب ستادم،یدر ا یروروبه

 یاهیشان را ثانو همه دیمانند بمب ترک اهویه انیم شیتا آخر باز شد. صدا در

 ساکت کرد.

 .دندیزدند و پسرها عقب کش غیزودتر ج دخترها

 .دیدر عمق آن درخش ییاز آشنا یسمت من برگشت، برق یمست نار نگاه

 خنده، مستانه و کشدار گفت: با
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 ...یرو خراب کرد زمیتپی... استریگاو احمق! اومدکله –

 شد. یکیو دستم از شدت فشار  آچار

 و گام برداشتن. دنیدو ٔ  انهیم یزیچ زدم،یرفتم؛ قدم نم سمتش

 ...یهم بزنبه یتونی... پرشم رو نماشاری –

 تمام سرم را پر کرد... یزیکه نداشت...؟! درد ت دنیپر الی.. خمن پشت کرد. به

 ... ینار پرواز

که فراموش کرده بودم را صدا زدم و  یی... خدادیکه به اطراف پاش یآب یصدا

 .دمیدو ترعیسر وار،وانهید

 رسدیبه او نم دانستمیم نکهیاش نشستم و دستم را با البه یاستخر، رو کنار

 سمتش دراز کردم... 

حالم را خرابتر  زشیو ه حوقی ٔ  داخل استخر گرفتش... خنده یاز پسرها یکی

 کرد...

 دراز کردم. شیدستم را با تحکم سو

 ...ای! بیش من. ناربده –

 ... زدیم جیگ

 یکردنم کاف تروانهید یکه برا بیترک کی د،یهم که به چشمانش دو اشک

 بود...
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 . دمیکش رونیرا گرفتم و از آب ب دستش

باسنش نشست و او را به باال هل داد  یکه رو یانگشتان پسر خواستیم دلم

 بشکنم تا جرئت نکند لمسش کند.

 بود...  دهیکه به صورت و تنش چسب سیخ ییآمد، با موها رونیآب ب از

بود، با  دهیچشمم پرده کش یکه به رو خونی ٔ  خشم، جنون، همه تمام

 یرو نفسشیو ب جانیکه دور کمرم حلقه شد و هق ب یکیبار یهادست

 رفت. نیبخار شد و از ب امنهیس

 را از صورتش کنار زدم. شیلمس، موها نیسرانگشت و کمتر با

 بلوزت کو؟ نجا؟یا یکنیم غلطی چه! احمق ٔ  دختره –

 نگاهم کرد. جیگ

 سطح آب... یر روشناو دیسمت استخر برگشت... به بلوز سف سرم

 ...دمی... در پناه و حفاظ تنم گرفتمش و چرخدیسوت کش داریبلند و خر یکس

از استخر، گرفتم و محکم  دنیمحض کنار کشسرما... به ای یاز مست د،یلرزیم

 تکانش دادم.

  ؟یخورد یچ –

 ...؟ دیلرزی! چرا میلعنت

 و دمیکش رونیباز شوند از سرم ب شیهادکمه نکهیام را بدون امردانه راهنیپ

 تنش کردم. 
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دور کمرش انداختم. آخ که چقدر دلم  فتادن،ین یدستم را برا کیخورد،  تلوتلو

 را بشکنم. کشیگردن بار خواستیم

 ؟یبهت دادن، نار یچ –

 گرفته زمزمه کرد: ییخورد، با صدا نیاز بغض چ اشچانه

 ... داد نزن سرم...اشاری –

 زد. دوباره خر و نرم شدم. هیبه من تک پناهیو ب لرزان

 من بود. یزندگ یدختر دردسر واقع نی! ادردسر

  ؟یایراه ب یتونمی –

 کندمش... نیانداختم و از زم شیپاها ری. دستم را زدیبه من چسب شتریب

 ...میزدیم رونیشده باز آن خراب دیبا اول

را به  ینار ،یمشک یرکاب کی... با دمیدور تا دور استخر د نهیرا در آ خودم

 که هنوز در دست داشتم... یچسبانده و آچار امنهیس

 از جنون نعره زدم: پر

 تیو اُفق دایتا خودم پ رونیب اریت رو بجنازه ؟یرفت یکاوه! کدوم گور –

 نکردم.

 آمد. نییها پابود، چون از پله دهیرا از جهنم شن میصدا

 ...یحواسم را جمع کرد... گوش یزیبزنم، برق چ یحرف نکهیاز ا قبل
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 از پسرها نگاه کردم. یکیداخل دست  یگوش به

دست من  ریمادر و خواهرت رو از ز دیدرز کنه، با نجایاز ا لمی! فابوی! یهو –

 .ومدمیکارو نکنم از کمر بابام ن نیاحد و واحد اگه ا ی. به خدایکنجمع 

 ...ستادیا انمانیو م دیجلو آمد، قبل از او کاوه دستم را کش پسر

 ! آروم...اشاری –

 . دادیدنگ صدا مرا قطع کردم... سرم دنگ حرفش

 گرفته... لمیف یک نیبگرد بب –

 ...میارینم یگوش ایما تو مهمون –

 دست رفقات؟ گوشکوبه؟ هیچ نیا –

 ...رهیگینم لمیف –

 .ختمیر میهابرگشتم، تمام خشم و تنفرم را چشم هیبق سمت

 یک دینیپخشش کنه، به جان پدرم، رفتم سراغ مادر خواهرش. بب یهرک –

 گفتم!

 سمت کاوه رفتم. توجهیو اعتراض باال گرفت، ب پچپچ

 بخوردش؟ یداد ی! امانت بود دستت. چناموسیب –

 آن وسط بلند شد. ،یمردانه و بلند یصدا

 .ستیاون ن ریولش کن. تقص –
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 .دیوارد چرخسمت تازه ز،یت نگاهم،

 . دیرسینظر مبه یراض یِتماشاچ کی هیشب ش،هایلب ٔ  وزخند گوشهبا پ

 داخل دستش را باال گرفت. السیگ

 بود... تیظرفیب یلیدختره فقط کوکتل خورده... خ –

 هم سمت او برگشت. کاوه

 ؟یداد یبهش چ یستار؟! تو عوض –

 :دیسمتش غر یبا طلبکار مرد،

 کوکتل خورده، فقط ده درصد الکل داشت. گمی! میچیه –

 .شد حمله ٔ  و آماده دهیکاوه کش یهاچهیماه تمام

 !یگیدروغ م یسگ دار نی! عیانهیآشغال ک –

 دنیدر یبودند برا یبه من نداشت، کاف یاجیها احت. جنگ سگدمیکش کنار

 هم.

 او گرفت. یرومرا روبه یجا قشیرف

 سگ؟ یگیبه من م یغربت هیواسه  –

تو؟!  یهست یچ ؟یبال رو سرش آورد نیکه بهت زد ا یحرف هیواسه  ؟یتو چ –

 ؟یشیآروم نم یزیاصالً؟! تا زهرت رو نر یآدم

 ...کار نداشت ارهیمن به اون پت –
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 ...دیبا مشت به صورتش کوب کاوه

جمع شده، دختر و پسر  جاکی باًی... حاال همه تقردندیکش غیج دخترها

 را نداشتند... شانرفقای کردن جدا و آمدن جلو ٔ  عرضه

 ..ماند. حرکتی. اما برعکس انتظارم فقط بدیمشت، حرف در دهان ستار پوک با

 اشاره زد. یاز تنفر به نار کیبار ییهاو با چشم ختیر نیزم یدهانش را رو آب

 ؟ییدختر؟ انقدر بدبخت زنا هیخاطر به –

 مهمونمه.  –

 ...یهواخور یزدینم میج گهید یکیبود، با  زیعز یلیخ –

 شقیاو جمع شد جواب رف دنیکه از نشن الشیبرگشت، خ یکاوه سمت نار نگاه

 را نداد.

از  یتا پاکش کند، رد دکشی لبش ٔ  پوزخند زد. آرنجش را گوشه ریبا تحق ستار

 نشست... راهشیپ یدیسف یرو یسرخ

 و بعد من انداخت...  ینگاه پر از حرفش را به نار نیآخر

 رفت.که جمع شده بودند تنه زد و  ییکرد، به آنها پشت

 ...دمیرا باالتر کش ینار

 .کردمیدورش م نجایاز ا دیبا
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خنک آه از نهادم بلند کرد. دخترک  یزدم، برخورد هوا رونیکه ب نیرزمیز از

 بود.  سیخ

 داخل کوچه بود.  رون،یب پیسوز داشت... ج یکم هوا

 بلند شد.  ینیماش ریدزدگ یصدا

 .رسونمتیم –

 را بلند و مطمئن گفتم.!« نه»

ه. نگهش دار دیبا یکیحسابت پاکه. تازه  یفتبی مورأ  ما ریتو جاده گ نیبا ا –

 ؟یچ رونیو پرت کنه بحالش بدتر شه خودش

 :دی. پرسگفتینم راهیب پر

 کجاست؟ نتیماش –

 کوچه.  –

 بده. چیسوئ –

 نبود. یااما چاره خورد،یهم مدرآوردنش حالم به یبازسیرئ از

 به من بود.  اشهیگذاشتم، کمرش را نگه داشتم، هنوز تک نیرا زم ینار یپاها

 آوردم و سمتش گرفتم. رونیب بمیرا از ج چیسوئ

 سرم پرت کرد.پشت یکس یرا برا دیدستم کش از

 .اطیح یتو اریرو ب نشی! ماشادیشه –
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 .میکاوه، داخل جاده بود نیعقب ماش یصندل یبعد، رو یقیدقا

 گذاشته بودم. میپاها یپردردسر را دراز کرده و سرش را رو ٔ  دختره

 .دمیشنیعضالت شکمم م روی غرغرش ٔ  خفه یگذشت، صدا یربع کی

 نرم و گرم باشه. دیشکمه؟ شکم با نیا –

. اگر سوار داشتیبودن برنم یهم دست از غر زدن و ناراض تیآن موقع در

 .گذاشتمیحسابش را کف دستش م میکاوه نبود نیماش

 و در آخر آرام گرفت. دیشکمم کش یرا چند بار رو صورتش

 سردمه... –

 .دیکامل سمت پشت چرخ کاوه

 بهتره؟ –

 بود. داریوبخواب یرا ندادم، نار جوابش

خروپفش  یانگار صدا یالحظه کرد،یم ارشیکم هوشسرما داشت کم نکهیا با

 .دمیرا شن

هم بلوزش را  نشیبودند. سوت سیشلوارش، پوست تنش، همه خ ش،یموها

 .کردیدار منم

 گوشش زمزمه کردم: ریآرام ز

 ؟یاریرو درب رتیزلباس یتونیم –
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 لباسش بردم... بازهم تکان نخورد. رینکرد. دستم را آرام ز یحرکت

 به کاوه نگاه انداختم... نهیآ از

 برلیز یو فقط گاه رفتیگاز متخته یخاکستر تختِیخلوت پا یهاابانیخ در

 .انداختیبه عقب نگاه م نهیو از آ کردیغرولند م

 .دیدیرا نم دستم

 ...دیو به قزن رس دیسر اشزدهخیدر امتداد پوست  انگشتانم

کردم... دوخت نبود، راحت جدا  دایکنارش را پ یهارهیکردم و بعد گ بازش

 .شدیم

اما  دادم،ینم صیتشخ نیفرق سگک کمربند را از قزن سوت یروزگار یروز

از ب قهیدق کی ریز دیرا چطور با نیسوت کیماهر بودم که بدانم  یحدحاال... به

 کنم... 

 هب حرص با را لبانم ٔ  نبود که بتوان به آن افتخار کرد. گوشه یزیالبته چ و

 را از بند آزاد کردم.... شیهاو شانه دمکشی دندان

 ...  رفتینم شتریپ انگشتم

 . کردمیم دیکه با یبه جز کار یبود، راه یگریراه د کاش

 . شدیآلوده نم یبودم، هرچقدر لجن، دستم به لمس ناموس کس هرچه

 یاسفنج دیسف نیحاال با ا آوردم. رونیبلوزش ب ریرا از ز سیلباس خ باالخره

  کردم؟یچه م



 زرخرید  بانوی بارانی

202 
 

 بی. مچاله کردم و داخل جانداختمینم شرفیب نیا نیداخل ماش مطمئناً

 شلوارم فرو.

 ...!اشی –

 را دور کمرم حلقه کرد و از پشت به هم گره زد. شیهادست

 . شناختیمرا م واقعاً

 خراب نبود، حداقل بعد از افتادن در آب.  ادیز حالش

 یکس ،یبرادر ،یکتک مفصل از پدر کی آمدیهوش مبه یبود وقت حقش

 مرد!  کی د،یایتا حالش جا ب خوردیم

 اش فاصله داد.رفت و آنها را از شانه سشیخ یسمت موها دستم

 داشت.  یزرنگ یبدون مرد بود؛ فلور فقط ادعا شانخانه

 رهیبچه را از دا نیدرصد ا۰۷کوکتل  گفت،یشک نداشتم ستار راست م حاال

 خارج کرده بود.

 فلور! 

 کردم؟یفلور را چه م

 تکان خورد. میپا یوشدت لرز، ر از

 د.فشردن نمان شتریب یبرا ییجا گریدور کمرم سفت شد که د یحدبه شیبازو

 سردمه... –
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 :دیبود که پرس کاوه

 نه؟ ایدکتر  مشی. ببرشهیداره بهتر م –

 به دادم. راحت نیی. نگاهم را پامیرا به دکتر ببر ینار دیترسی! میعوض مردک

 بود. دهیو آرام خواب

 و ادامه داد: دیبه فرمان کوب یمشت

 .ادیشدن با من ب یزور راضبدم؟ به یش رو چجواب عمه –

. فقط ناز ستنی پدرجدت پدر ٔ  کردن فلور عرضه یراض میبگو خواستیم دلم

 اش را بفرستد.داشت برادرزاده میکرده بود، از همان اول تصم

 کن. ادیرو ز یبخار –

 .میشیخفه م میدار یجورنیآخرشه بابا! هم –

 را خواب بود... اما آخرش چه؟ یساعتمین

 را تکان دادم. دستش

 !! پا شو...ینار –

 نامفهوم زمزمه کرد. یاصوات

 ت... پا شو!... عمهمیاخونه کینزد ینار –

 به من نگاه کرد. ارتریاما هوش د،یدر حدقه چرخ شیهاچشم

 و.... جمع کن خودتمیاخونه گهید ساعتمین –
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 بردارد... دوباره سقوط کرد. میکرد سرش را از پا یسع

 بود... بمی... تو جمیگوش –

 شده حتماً. سیخ –

 هم لرز برداشت. شیصدا

 بگم؟ یبه عمه چ –

 .میکنیم اتیبه حال گندکار یفکر هی میبذار برس –

 من نبود. ریتقص –

 را گفت و اشک از چشمانش راه گرفت. نیا

 .سوختینم شیمن که برا دل

تعارفم کردن خوردم... من لباسم رو تو اون همه  یحتماً من بودم که هرچ –

 آدم...

 ! یعقلیب ،یستیمقصر ن تو

 که بود بلند شد و سمت من نشست. یهر زحمت با

 .یباش شعوریب نقدریا یتونیحالم بده... چطور م –

 دهانش گرفت. یلرزانش را رو انگشتان

 شمردم. شیرا برا هاتیواقع یجد یلیخ

 سرووضعت. نمیست. من با تو، ا. فلور ته جادهمیرسیم میچون دار –
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در آن  فشیآورد، به بلوز من که چهارپاره استخوان و اندام ظر نییسرش را پا

 گم شده بود نگاه کرد.

 لباسا برم خونه، خونم حالله.  نیبا ا –

 جواب دادم: حوصلهیب

 بازم شکر... گرده،یعقلت داره برم –

 کاوه... ی. گوشدیچیپ نیناآشنا در ماش یودمل

 ته!خدا، عمه ای –

 .دیرا از دستش قاپ اشیفوراً گوش ینار

 به آن زل زد.  دهیترس یصورتش نگه داشت... لحظات یروروبه

 را صاف کرد. شیرا گرفت و صدا مشیتصم باالخره

 سالم، عمه!  –

 .دمیشنیفلور را م یصدا

 چرا خاموشه؟  تیگوش –

 شارژ... شارژ تموم کرده.  –

 ؟یدرآورد یبازالیخیبازم ب شم؟ینگران م یگینم –

 .دیببخش –

 خونه؟ یایم یک –
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 دستش را گاز گرفت، اما فوراً خودش را جمع کرد. پشت

 شب اونجا. رمیسر راهه. م یشکر ییعمه! خونه دا –

 صدات چرا گرفته؟ ؟یچ –

 بپرس و مطمئن شو... ییزنگ بزن از دا یخوایخوبم، فلور! م –

 کردن. نیسنگسکوت کرد، در حال سبک یلحظات

هم رو  شیکن. به اون پسر عوض دیباشه... فقط قبل خواب در اتاقت رو کل –

 نشون نده.

 را زمزمه کرد. «چشم»

 زل زد. یرا که قطع کرد، به گوش تماسش

 من... من تا حاال بهش دروغ نگفته بودم... –

 تلخ بود. اشهیگر

 زد. شیصدا کاوه

 من... ؟ینار –

 منفجر شد. به سمتش داد زد: ینار ناگهان

 هم ادیسرم ب ییشدم. هر بال ادهیپ ابونیوسط خ ادیتو خفه شو! صدات درب –

 .ستیمهم ن

 داد...  هیتک نیمن فاصله گرفت، به در ماش از
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 نشیفنیف یصدا یشده، آرام... فقط گاهرا در آغوش گرفت؛ جمع دستانش

 .آمدیم

 نینار

 یادکلن ناآشنا، و بو یشامپو، کم یکم زد؛یموج م امینیب ریز یبیعج ٔ  حهیرا

 ...بهیغر یتن

 ... گرید ی... جنستربهیفلور، غر ایاز جنس تن من  نه

 یزبر که با پاها یپتو کیمن نبود...  یپتو ینرمتر از همه به... مهمپتو

 ام...برهنه

 ... دمیجا پر از

 شلپ افتادن من در استخر... یصدا

 کاوه در کنار لرز تن من... نیماش یگرما

 شد. دهیکوب به صورتم «اکنون»

 ...بهیغرآشنا اتاق

 ... بهیغر یهالهیو دکور و وس یکودک یآشنا

 بود.  زانیمردانه از آن آو یهاکه لباس یپشت در زیآو با

 ...کیمکان هایکتاب از پرشده کوچک ٔ  کتابخانه کیمطالعه؟!! با  زیم

 آشوب شد.  اممعده
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 در اتاقش بودم... اشار،ی!!! من بدون شلوار، با بلوز اشاری اتاق

 هیکه فقط شب بهیغر کی یبا باز لم،یف کیشده از پاره ییهامانند تکه شب،ید

 ... شدیمن بود در سرم پخش م

 سر من. یو پرصدا شانیذهن پر یبه بزرگ شنمای ٔ  پرده کی یرو

 آورده شده بودم. ههمسای ٔ  به خانه اریهوشمهیمست و ن لمیف انیپا

 ...کردیکه نم یی... حاال درمورد من چه فکرهایفکر کردن به عمو عبد با

 نکنم. هیگر یچارگیرا در دهانم فرو بردم تا از شدت ب مشتم

 بخاری ٔ  لوله یروشن، شلوارم رو یکرده و گرم بود، بخاراتاق دم یهوا

 ...زانیآو

 دنیجز نپوشبودن بدنم، به یعاد دنیرا کنار زدم، خدا مرا ببخشد... اما با د وپت

 ... دمیکش یشلوار، نفس راحت

 داریآلود را وادار کرد آنقدر ببود که مرا تا اتاق آورد. من خواب ادمی... اشاری

 . اورمیرا درب سمیبمانم که شلوار خ

 خواستیم نکهی... اکردمیخشمش را حس م ستاد،یکرده اپشت مدتتمام

 بکوبد...  واریسرم را به د

 پتو که رفتم...  ریز

 ...یخبریخواب بود و ب آمد،ینم ادمیرا  هیبق

 را روشن کرده، شلوارم را گذاشته بود تا خشک شود. یبخار
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از او، از پدرش، از تمام خاطرات  خواست؛یرفتم، دلم فرار م نییاز تخت پا

 ...شبید ٔ  دزدهیب

 در را آرام باز کردم...  دم،یشلوار را پوش عیسر

 چه؟ شبیخواب بود... د عمو

 کرد. داریآب... همان که مرا ب ریش یصدا

 آشپزخانه رفتم. به

 .رفتیکه باال م یبخار ،یقور کیاجاق، با  یروشن رو یکتر

 .شستیرا م نکیداخل س یهاظرف داشت

 خونه. رمیمن م –

 سر بر نگرداند. یحت

با بلوز من و شلوار، از  شهی. اگه مدیدار فتشری عموتون ٔ  خونه یجنابعال –

 فلور، برو! شیپ یبرگرد جونتدایی ٔ  خونه

 فلور...؟ –

 ست.. خونهاطهیتو ح نشیماش –

 .دیظرف را در آبچکان گذاشت و سمتم چرخ نیآخر

 ؟یهم برده بود فیلباسات جا موند، ک شبید –

 .کردیکار نم فکرم
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کارت  ،ییکارت شناسا ؟یکه جا نذاشت یمهم زیچ شبتید یهالهیتو وس –

 ...یعابر

 .ستین یزیچ هیچرا؟!  –

 ؟یچ –

 من کو؟ نیسوت –

 ! ن؟یسوت –

 دستم را به کمر زدم. طلبکارانه

 .تنم بود شبیهمون که د –

 .دیکش یاکالفه نفس

کنار  یمشک لونیکنم. تو نا یدرازمست دست یمن عادت ندارم به دخترها –

 .تخته

 دست تو چراست؟ –

. اصالً الزمه بهت بگم یبستیم لیقند یداشت ن،یمن درآوردم، تو ماش –

 ؟یشده بود لیپات ۰۷۱که با کوکتل  یشما بود شبید

 !رحمیب مردک

پا کله یسگکه با عرق ستمین یامثل شما حرفه نه،ییپا تمیکه ظرف دیببخش –

 شم.
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 در هوا تکان داد. یاز چانه زدن دست خسته

 گم شو بابا! –

 !شعوریب –

 بودم. جی... انگار هنوز گکردیرد مد سرم

خانم معلما  یمن ادا یبگذره بعد برا یکه زد یساعت از گند ۶۰بذار حداقل  –

 ! اریرو درب

 یک یبرا یکنینزدم! فکر م بیآس یاگر هم گند زدم به خودم زدم! به کس –

 !؟یشکیکردم؟! ه کاریچ شبیمهمه که من د

 ؟یکشیاز کارات خجالت نم ؟چی خودت –

 آبتون بازه. ریتو؟! از صبح تا حاال ش ایخجالت بکشم  دیمن با –

 :دیبه ابرو انداخت و به من توپ یاز تعجب باز ماند... گره دهانش

 .دمینصفش رو من م اد،یقبض آب که م –

 االن حرف از پول زدم؟ –

 کوله کرد و جواب داد:وبه کمر زد، لبش را کج دست

 !یزدیحرف م ،یمل ٔ  هیدر مورد آب، سرما یپس! داشتنه  –

 آدماست. آب نباشه... یموضوع زندگ ؟یپس چ –

 شعار بدهد، مطمئنم!  خواستیم
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که دستت دادند  یزیچطور هر چ شبید دیبگو خواستیم یبود، حتم نیهم

 ؟یتو عقل دار ؟یخورد

 که اشتباهاتم را در صورتم بکوبد...  یکس خواست،یرا م دنشیشن دلم

 ،یبخار ی... اگر شلوار روکردمیرا باور نم شبمیخودم دختر خاطرات د یوقت

 نبوده...  یفکر کنم واقع توانستمیتن من نبود م اشاریلباس 

 خواب... کیبود،  الیخ کاش

 یاولش آرام، و بعد کم د؛یبودم خند حتشیکه منتظر نص یالحظه ق،یدق یول

 ...نیبلندتر و غمگ

 خش برداشت...  شیگذشت که صدادر سرش چه  دمیفهمیم کاش

 و لجنم!ت نجایکنم، بچه! خودم تا ا حتتیکه بتونم نص ستمین یمن... من... کس –

 نییاپ دیحلقش، آنجا که نفس با یاشاره کرد؛ درست باال شیانگشت به گلو با

 .رفتیم

 ...اشاری –

 زد. شیصدا یعبد عمو

 :دمیپرس احمقانه

 باباته...؟  –

 رفتم... واریسمت د یکم



 زرخرید  بانوی بارانی

213 
 

 دونه؟یم –

 باال انداخت. یاشانه

 ...دیفهمیم دیبا یکیفلور و بابام  نیب شبید –

 سوخت... امیآشفتگ یدلش برا انگار

نه  دونه،یو بد شدن حالت رو م یاشتباه ٔ  وهیمنگفتم بهش. تا آب یزیچ –

 .شتریب

 شد. یوجودم پر از قدرشناس تمام

 ممنون...  –

 ...یعمو عبد یجلو میتشکر نکردم، اما آبرو شبشیتمام لطف د یبرا

 .یتو ازم متنفر ؟نگفتی بهش چرا –

 اون دوستت داره... رمرد،یپ –

 دهانم نشست.  یانگشتانم رو رشده،یغافلگ

 تلخ و گنداخالق نشسته در باورم. اشاریبود به تمام شناختم از  خونیشب مثل

 بود...  ستادهیزده ازنگ یهانتیبا کاب یمقدی ٔ  پنجره آشپزخانه ریز

و  کردیم ییخودنما شتریب دهیپرجذب رنگ یاش در رکابپرعضله کلیه

 کار سخت او را ساخته بود. ست،یورزش ن ٔ  جهینت دانستمیم

 قرارم داده... ریتأث ظاهرش تحت کردمیاعتراف م دیبا
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تر بودند، حاصل بدنش که روشن هیسوخته و بقپوست صورت آفتاب بیترک

 ها در آفتاب کار کردن... ساعت

 کردم بپرسم: یخودم را راض زحمتبه

  ؟یچرا کمکم کرد –

 زد. پوزخند

 .ستیخر درون دارم؛ دست خودم ن هیمن  –

 کرد؟یم نیخودش توه یمردانگ به

 تر... دخ ایجان؟! ب ینار –

 ندادم. جواب

 دخترم! خجالت نکش. –

 چشمم پر از اشک شد. ٔ  کاسه

 ... اشاریسرانگشت چشمم را پاک کردم. زل زده بودم به  با

 پشت نشست. میهالب یطرح شکسته رو کیکردم لبخند بزنم، فقط  یسع

 برداشت و سه فنجان بزرگ... ینیس کیکرد. 

لبم  یرو یلبخند .ندیمنِ شکسته را بب ی. الزم نبود کسدمیکش یقیعم نفس

 نشاندم و به سالن رفتم.

 ؟یخوایسالم عمو! مهمون نم –
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 !یاصابخونه –

عمو،  و دیاینظر بمانتو به هیبلند بود. دعا کردم شب میبرا اشاری یمشک بلوز

 لباس پسرش را نشناسد.

 بود. یداشتنروشن و دوست لبخندش

 !ی! نارینار –

 فندق؟! یچطور –

 یبرا ماهرانه. میکرد یمهمان و صبحانه را باز شیشدند؛ نما یرا همباز امیباز

نه حضور ساعت هشت من در  ست،ین بیعج زیچچیدل من تظاهر کردند که ه

 .ورودی کنار خانه، داخل من ٔ  شدهجفت هایکفش نه آنها، ٔ  خانه

 کرد. امیآرام حرف زدن را کارگردان خواسته باشد؛ عمو هم همراه انگار

 زنگ خورد. تک زیم یساده رو یاینوک کی

کرد و از خانه  یخداحافظ عیرا که خواند، سر گوشی ٔ  صفحه یاسم رو اشاری

 زد. رونیب

 

 باشم. یکردم عاد یشد. سع نیسنگ سکوت

 پسر بداخالقت رفت. –

 داد.  امی. انگار حالم را بفهمد، دلداردیخند عمو
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 رفته. ادشی یچتا غروب همه رون،یب . برهمییسر هزار سودا هیما مردا  –

 لب زدم: ارادهیب

 خدا کنه. –

دادم چند  یم حی. خجالت که نه! اما ترجکشمیخجالت م اشاریاز  کردیم فکر

 .نمشینب یروز

 عمو ماندم، تا ساعت نه که فلور رفت و به خانه رفتم.  شیپ

 خراب شده. امیربع بعد، از تلفن خانه به او زنگ زدم و گفتم گوش کی

 زنگ بزند. یشکر ییواقعاً نگرانم شود و به دا نکهیاز ا قبل

. دوش گرفتم، خانه دمی. تا ظهر دور خودم چرخگذشتیکش آمده، نم زمان

 مرتب کردم. 

 قطره باران. کیاز  غیبود، اما در یابر هوا

 دهیفا بارنیرا جارو کردم، اما ا اطیح یحت شدیکه ذهنم شلوغ م یمواقع مثل

 .امدین اشیپ یداشت، آرامشن

. کاش فقط گند زده ستیچ یاز گندکار اشاریمنظور  دمیفهمیداشتم م تازه

 بودم... 

شروع شد که خدمتکار  یدنیآن نوش نیریاش از طعم شهمه ،یزیآبرور نیا

 تعارف کرد.

 . خواندن ذهنش سخت نبود... کردمینگاه ستار را حس م یزیت یاول مهمان از
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قط ف ،یینه بو ،یالکل داشته؛ نه طعم تلخ شدیدوم... هنوز باورم نم یدنینوش و

 بود. نیریش

 ضدزنگ، دستکش کار... همه کنار تاب بود.  سمباده،

نشستم و با اکراه خودم را  واریکنار د یسکو یدستکش را برداشتم. رو ارادهیب

 .دمیدر آغوش کش

به سمتم که درحال  یبود... وقت دهینرس اشاریخراب کرده بودم... اگر  من

 بودم... دنیپر

کرد،  یاو بود... مردانگ ٔ  و ترس آن لحظه ینگران شبمدی ٔ  خاطره نیترپررنگ

 ... هیآشنا در حد همسا کی یبرا

 .شهیمجالت سرت نم! فکر کردم خجالتیش مونیپش یپس بلد –

دستکش را دست کرد. سمباده را  گردی ٔ  به من لنگه توجهیآمد. ب جلو

 برداشت و به جان تاب افتاد.

 .یتر بودتحملقابل ،یپا شو برو رد کارت! صبح که طلب داشت –

شروع به حرف  اریاختیزبانش بود؛ بخود تلخ دیفهمیکه دردم را م یکس تنها

 زدن کردم. 

گرم کردن آب. آدم تو سرما  یچقدر آب اسراف کرده بودن؟ گاز برا یدید –

 ره؟یگیم یاستخرپارت

 کنم و سر حرف باز شود.  زیآونگفت تا بتوانم دست یزیچ
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 و آرام زمزمه کردم: مانیپش

 برم. خواستمیعمه گفت برو... کاوه گفت تولدمه... نم –

 :دمیناچار پرسنداد... به محل

 ؟یکردیم کاری... اونجا چشبید –

 اومده بودم. قشیرف نیماش ریواسه تعم –

 ...گمیرو م ریتعم ؟یرینم گهید –

 .دیتر سمباده کشگفت و محکم!« نه»

 را لرزاند. میگناه بغض شد و صدا احساس

شده برات... خوشحال بودم...  دایکار خوب پ هی! فکر کردم اشاریببخش،  –

 .شتریب یعمو عبد یبرا

 .دیسمتم چرخ ناگهان

 ... شیه –

 لبش گذاشت... و تمام تنم سکوت شد. یرو انگشت

 شمعامله کردم... اگه خوب نشه خرخره طانیبا ش شیبابام نه! من سرِ سالمت –

 ...جومیرو م

 ...دمیداخل صورتش عقب کش یدرندگ دنید با

 .دمیسرم چسبپشت واریبه د دهیبرنفس
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 عقب راندنش گفتم: یزده براو وحشت تکهتکه

 .ازت ترسمیم... حرف نزن. یجورنیا –

 کرد: دیتأک د،یترد یاذره یب رحم،یو ب خشک

 زنا از مردا، فقطنه! بترس مردا ٔ  فقط از من، از همه! ترس خوبه. نهیبترس نار –

 یبترس... ترس خوبه؛ مواظبته. شجاعت، ول شتریب برنمی سر پنبه با که

 داشته باشه. ریدل ش ستیخرگوش خوب ن هی ی. براکنهیم رتیش

 پشتم را لرزاند. شیهاحرف نینافذ ب مانیداشت، ا مانیا گفتیکه م یزیبه چ

ست. سکه یرو هیکه فلور نشونت داده  ییایهست، دخترکوچولو! اون دن –

 بهت دروغ گفته که آب تو دلت تکون نخوره...

 .ینیآدما خوبن. تو بدب –

 بود.  رایو گ یقو شیقاطع، صدا نگاهش

 . ییغذا ٔ  رهیزنج هیوحشه،  اتیح هی اینگاه کن، دختره! دن –

 طبقه ساخت. هیشب یزیچ اشیپوش و دست خالدستکش دست با

 را تکان داد. نشییپا دست

پله  هیبره باال.  تونهیفقط غذا م نییپا نی. از امییاییباال یغذا ا،ینییما پا –

 .خورنتیم ،یکه جاته بر ییباالتر از جا

که  دمیدیکرد، م تیدهان باز نگاهش کردم. از باور چشمانم احساس رضا با

 .شودینرم م یکم
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 ! میسوپ شامشون یپولدارا، ما فقط خرگوش تو یداره، بچه! برا قتیحق –

 .شیهاحرف رحمیب قتیحق ایاز ترس  دم؛یخودم لرز به

 ...اشی –

 در صورتم گرفت. دکنندهیرا تهد انگشتش

 .مبهیغر هی شهیتو هم ی! برااشارمی! من «اشی»نگو  یه –

 .دیلرز امچانه

 .یاگه نجاتم داده باش یحت –

 اگه نجاتت داده باشم. یحت –

 . کردمیبه گردنم داشت که تا ابد فراموشش نم ینی. دآمدمیکوتاه نم من

 ...اشاری ،یخوب یلی... تو خشبی! دیاگه تو نبود –

 پوزخند تلخ را گرفت. کیلبش طرح  ٔ  گوشه

 شبید ازیتا پ ریفلور، س شیپ رفتمیبودم م ینه! اشتباه نکن! اگه آدم خوب –

من  یرو داشته باشه. ول شییجوجه طال یکف دستش تا هوا ذاشتمیرو م

  کنم؟یم کاریچ

. از خشونت حرکتش دهان دیکش شیهالب یرا به عالمت بستن رو انگشتش

 من هم بسته شد.
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 کنمیم فیرد حتی. برات نصزنمیم پیخونه دهنم رو ز نیموندن تو ا یبرا –

 گمیبه خودم م یهم دوباره خرِ پسره شد یدرد نداشته باشم. وقتکه وجدان

 و سننه، من که گفتم بهش.من

 درد داشت. کردیبچه فرضم م نکهیو ا یلجباز

 .شمیمن خر نم –

 «.اگه»گفتم  –

ر د ی. دستکش را با درماندگکردیکه اشتباه نم اشاری. گفتیراست م دیشا

 .چاندمیدستم پ

. شمیو دارم غرق م دمیشدم.... آب رو به خودم کش یکاغذ قیقا هی هیشب –

 شب تنها موندم... هیکردم. فقط  کاریچ شهیباورم نم

 به نگاهش نشست.  یدلسوز یاذره فقط

 هی. منم ستمیکشه نمن اون گوش یگوشت رو بکشه. ول یکی ستین بدم –

 شون! از همه ترشرفیب دمیشا ه،یمثل بق وزمیپف

در عمل خودش  میرومرد روبه زد،یعملشان لنگ م یو پا زدندیحرف م همه

 .کردیرا به من ثابت کرده بود، حاال خودش را له م

 رونیبه ب مینگفته بودم از پشت گلو یکه در تمام عمرم به کس ییهاحرف

 جوم آوردند.ه



 زرخرید  بانوی بارانی

222 
 

 دفتر روزنامه رفتیروز که داشت م هی...! بابام خبرنگار بود... اشاری ،یدونیم –

صبح تا ظهر، از  هی ٔ  و تصادف کرد... بابام مرد، فقط اندازه دیبر نشیترمز ماش

 متیق یشجاع بود... ول یلی. خدیمن طول کش یمیتیکه پدر داشت تا  یآدم هی

حاال...  یبهش افتخار کردم، ول شهی... هممیشجاعتش رو من و مامانم پس داد

 تنها موندم... یلیخ

 خورد و ناله کرد. یوزنش تکان ریتاب نشست. تاب ز ٔ  گوشه

 قلب گرفتم.نشستنش قوت با

مبل  یهال، رو یروز صبح رفتم مدرسه، ظهر که اومدم مادرم هنوز تو هی –

د اون بو نور،یمادربزرگم. فلور اومد ا شیخواب بود. پتو انداختم روش... رفتم پ

... من ترس رو اشی ،ی. ولشناسمیرو م« از دست دادن»زد. من  غیکه اول ج

داره؟ ترس از مرگ  یچه معن ی... اگه بترسم زندگکنهی... فلجت مخوامینم

فتن ر رونیاز در ب هی تونهیم دنیو نکش دنکشی نفس ٔ  فاصله یوقت هیمعنیب

 نشدن باشه. داریو ب دنیخواب هیو برنگشتن، 

 زد. پوزخند

 از مردن بدتر بشه؟ تونهیم یهر روزِ زندگ ؟یاز مردن؟ گفتم از مردن بترس –

 هم باز کرده... یهارو به ناگفته یاچهیهرکدام در م،یهم نشسته بود یروروبه

 ها و نگاهش دهانم را زهر کرد.حرف یتلخ

 ! فوقش شش سال...اشاری ،یتو فقط چهارپنج سال از من بزرگتر –
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 .دیکوب گرشیرا به دست د دستکش

 هیمعامله کردم؛  طانیعمره. بهت که گفتم با ش هیوقتا شش سال  یبعض –

هفته بهت وقت  هی دمیشب، شا هیتو  ،یشمی بزرگ... دوسرسوخته ٔ  معامله

... ستیپاک ن یچچیه ست،یقشنگ ن یچچی. هیبزرگ شد گهیبده، بعد د

 ش گند و کثافته...همه

 . دیبر نفسم

 درد نامش را زمزمه کردم: با

 ...اشی –

 شد.  بلند

 دادم. رونیزحمت برا به نفسم

 .میکن زیکوه رو تم میخوایها هم هستن. مکوه؟ بچه میجمعه بر یایم –

 اش را باال داد. شکسته ینشست. ابرو شیهالب یلبخند رو باالخره

 . من که منم.ستین فتیفلور حر –

 دیچیپیم میهاو در نفس شدیکه مانند بخار از قلبم بلند م یدیترد با

 را زده بودم... میهاحرف

 دانستمیم اش،یاپرمژه و قهوه یهاچشم انیم تیاندک رضا دنیاما حاال، با د 

 .توانمیکه م

 اطراف اشاره کرد. به
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 ه؟یموضوعش چ کهیکوچ اطیح نیا –

 .  کردیداشت بحث را عوض م میپاهم پابه او

 پشتش قناس شده. نیپدربزرگم خونه رو رو به قبله ساخته. زم –

 دستکش را به سمتم گرفت. ٔ  لنگه

 متیش رو تموم کن. قنشده سمباده کیبلند شو، خرگوش! پا شو تا تار –

 حسابیحواست باشه واکر رو ب شتره،یادنت از کار کردن من بآموزش د

 .مایشد

 دستکش را گرفتم. دیباترد

 من درستش کنم؟  –

 .کنهیفندق مغزت رشد م هیآره. کار خوبه. اون  –

 کرد و سمت خانه رفت. پشت

 داد زدم: سرشپشت

 خان! اشاریفندق مغز توئه،  –

 

 اشاری

 رمیگ امیداشتندوست نماشی ٔ  اتاقم، درست وسط خواندن مجله داخل

 انداخته بود.
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 توشه. میچهمه ،یکارت مل ،ییکارت دانشجو د،ی! کلنی! بباشاری –

 

 ؟یاداره کار داشت ای یمهمون یرفتیم یداشت –

 یتا راض کندیچقدر خودش را کنترل م دادینکردنش نشان م یجوابحاضر

 شوم. مجله را ورق زدم. 

 .رمیگیاونارم م ارمیرو ب پیج رمیم یپا شو برو. وقت –

 .نشست پنجره ٔ  لبه یرو زانیآو ییهاشانه با

 ریجا مونده. حاال فلور گ فمیزنگ زد به فلور، بهش گفت که ک شبیکاوه د –

 .یکاریست، تو هم که بداده خودم برم. امروز جمعه

 کاوه زنگ زده به فلور؟  –

 آورد. نییپا دییرا به تأ سرش

 . ندیرا بب ینار دیچیزرنگ! داشت برنامه م مردک

 ...اشاری گه،ید میبر –

 .رمیگیم وهاتلهیوس ارمیرو ب پیج رمی. من میایب خوادیتو نم –

 رو بهت ندادن. فمیک دیاصالً شا –

 .دیباال کش ارادهیب م،یابرو یتاکی

 دن؟یرو نم فتیتو رو بهم دادن، ک –
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 تو فرقون! ختهیفلور از صبح مخم رو ر م؟یباهم بر شهیم یحاال چ –

 شده نگاهش کردم. دادم و سرگرم هیمطالعه تک زیم یصندل به

 ؟یدیترس –

 نه! –

 لبم نشست.  یرو یشخندین

نگذارم، فقط چون جرئت تنها  شیکند تنها امیراض سوزاندیفسفر م داشت

 رفتن نداشت. 

 خانم! ترسو

 تا اونجا. یبد هیکرا دی...! فکر کن چقدر بااشی –

 گفته بودم؟ یبهت چ –

 هان؟ –

 .اشارینه،  اشی –

 باشه... –

 .اشاریباشه نه، بگو چشم  –

 .دمیزحمت از دهانش شنرا به« باشه» کی. چاندیهم پرا به شیهالب

آن سر شهر  نیماش شدی. دو روز مگفتیرا هم بد نم هیکرا یبود، ول سرتق

 . افتادمیافتاده بود. پول تا آنجا رفتن را جلو م
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ف لط میبود بفهمد کارش برا یداشت، فقط کاف فیپررو تشر یکاف ٔ  اندازهبه

 اخم کردم. شیاست. برا

ات هو دیبا خورهیم یبه توق ی. تا تقشمیم گاردتیکم دارم بادکم یول ام،یم –

 رو داشته باشم.

 تا بناگوش باز شد. ششین

 م؟یبر یک –

 کنارش ینیآب، داخل س وانیل کی ر،ینان و پن یکردم. کم یدگیبه بابا رس

 اگر گرسنه شد خم شود و بردارد. توانستیگذاشتم. م

 میجلو اهشیس دیمنتظرش شدم. پرا یاصل ابانیزدم و سر خ رونیخانه ب از

 نگه داشت.

 عقب را باز کردم.  در

 !نیعقب نش یخدا! مثل طلبکارا صندل ای –

 دادم. هیتک یبه او نشستم و سرم را به صندل توجهیب

 جلو، کامل، سمت عقب برگشت.  یوسط دو صندل از

 که.  رمیگی. گازت نمنیجلو بش ایب ه؟یاداها چ نیا –

 بخوابم. خوامیم، بچه! مخسته –

 !کهیجلو، مرت ایب –



 زرخرید  بانوی بارانی

228 
 

 دادن بهت بگو مسافر زدم. ریراه گ نیاگه ب خوابم،یمن م –

 :دیغر پرحرص

 مسافرکش مادرته. –

 .دیدهانش کوب یانگار از خودش انتظار نداشته باشد رو بعد

 . یاری! از دست تو! سنگ رو به حرف مدی! ببخشدیببخش –

 را بستم. میهاچشم

 . کنهیآژانس بانوان. مامانم آژانس بانوان کار م –

 :دیرفت. با تعجب پرس ادشیغر زدن  کالً

 ! مگه چند سالشه؟؟یجد –

 چهل و پنج. –

 بابات؟  –

 . بابا تنهاست.میزود برگرد میپنجاه و شش. بر –

 راه افتاد. باالخره

 زمزمه کرد:  یناراحت با

 شکسته.  یلینداره... خ یسن یعمو عبد –

بود... مرا هم با هر  اشیخوابیب یهابودم... پدرم شب قبل، از آن شب خسته

 . کردیم داریب یابهانه
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 شو! داری! باشی! اشی –

 .گفتیرا م نیآشنا که ا دیدر سف م؟یبود دهیرس

 در باز شد. میاآمده فیو ک پیدنبال ج نکهیگفتن ا زدن زنگ و با

 ...دیرسینظر متر بهبزرگ اطیروز، ح ییروشنا در

امتداد داشت و بازتابش در استخر  نیتا زم واریمجنون کنار د یدهایب ٔ  شاخه

 ...ساختیم ایالعادهفوق ٔ  منظره اطیح

 و سمت ما آمد. رونیبود که از در ساختمان ب ادیشه

 ...سالم... سالم –

 . ستادیام، بدون لبخند اشانه به شانه ینار

 . دیخوش اومد –

 گرم؟ یرا داشت؟ احوالپرس یزیباز، انتظار چه چ شیآن ن با

 سالم. –

 .یدیند یحسابدرست نمیماش یحت ،یرفت ییهویپسر؟! اون شب  ،یچطور –

سمت  اریاختیبه هم فشرده شد، اما نگاهم ب میهاگفتنش لب« پسر» از

 رفت. بانیسا ریعروسک ز

 .دیرا به سمتش کش میسکوتم، بازو دنید با

 جعبه ابزارتم هنوز اونجاست. م،یبر –
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 . میهمراهش رفت ناچاربه

عقبش  یصندل یتر پارک بود. جعبه را برداشتم و روطرفآن یکم پیج

 گذاشتم. 

 بود. شیرو چیسوئ

 داشتند.  تیدزد کجا بود! البته که امن ها،نباالنشی ٔ  در محله نجا،یا

تا فقط  یدادیجواب پس م یکل دیشهرک با یعبور از نگهبان یبرا یوقت

 . یرا داشته باش ابانشخی به ورود ٔ  اجازه

 .زدیبال نم اجازهیمحافظت، پرنده هم ب یهاهینگهبان و ال همهنیا با

 .میبرو میمعذب بود؛ منتظر که بگو یسمتشان. نار برگشتم

 اما... ادیشه

نگاه به  هی یینجایحاال که ا ایبدرسته.  یلیوک. کارت خدادمیرو د پتیج –

 شورولت منم بنداز. 

 به اصرارش گفتم: توجهیب

 .میبر دیبا –

 ...اشاری –

از  اوردهیندستوجدان داشت که کارم را بهزد. عذاب میبود که آرام صدا ینار

 ام.دست داده
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 .دیبه سپر کش یدست ادیشه

 ؟یدی. کجا آموزش دیکن رشیمنتظر بودم برام تعم –

 شیکه بودم چند سال پ یرستانی. دبرگاهیتعم رفتمیتابستونا م ییاز راهنما –

بود.  کیکالس یبود، تخصصش مدال دهیمان دوره دکار کردم؛ آل یمهندس هی

 بود. کیمکان ممیرشته دانشگاه

 نداشت.  تیاهم یاذره میدر چشمانش برا داشدهیاحترامِ پ

هم  هایموتورکیپ کردیچطور؟ فکر نم دار بود.خنده یدهان باز نار فقط

 داشته باشند؟  یدانشگاه التیتحص

 .دیدیرا م هیو بق آمدیبه فروشگاه م دیبا

 .دمیکش ادیرا از دست شه ینار دیکوچک و سف فیک

 !؟ینار م،یبر –

 راهمان را گرفت. یجلو

 ... راستش... دینه! نه! صبر کن –

 :دمیپرس حوصلهیدرهم گره خورد. خشک و ب میابروها

  رسه؟یم یک –

 ؟یک –

 .یخاطرش معطل کردهمون که ما رو واس –
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 شد. کمینزد یقدم ینار

 اشار؟ی ،یگیم یچ –

س. حاال اون چطور خبردار شده معلومه منتظر کاوه کنه،یمدام به در نگاه م –

 .دیپرس دیآقا با نیرو از هم

 برگشت. یبود. سمت نار دهیفایب انکار

 .نتتیبب خوادیباهات کار داره. م –

 را با حرص از دستم گرفت. فیک ینار

 !میوقتشه بر گهید –

 را بست. یدستپاچه و هول، راه نار اد،یشه

 .یصبر کن برسه. اون شب هم قبول کن خودت مقصر بود –

 نگاه پر از حرفش را سمت من برگرداند.  ینار

 کشاندم. نمیرا گرفتم و سمت ماش شیبازو

 سرمان راه افتاد.پشت کاوه

 تولدش کوفتش شد. با ستار قهر کرد... –

شده و آن را روشن کردم و سمت  پی. سوار جمیدیرا نشن شیهاحرف هیبق

 رفتم. یخروج

 زمزمه کرد: جانیترس و ه یبا کم ینار
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 .زنهیحرف م شیداره با گوش –

 و آن را باز کرد. دیپر نییپا نیدر، فرز از ماش دم

 .فتدیرا بردارد و راه ب دشیخارج شدم، منتظر ماندم تا او هم پرا یوقت

 هنیراه افتادم. اما نگاهم از آ د،یآیسرم مراحت شد پشت المیخ نکهیا محضبه

 به عقب بود. 

 مثل برق یاهیکه اسپرت س میفاصله نگرفته بود شتریدوسه کوچه ب هنوز

بود،  خودش را به جدول بکوبد. دیبود پرا کیمردک احمق نزد .دیراهش را بر

 کاوه!

، ترمز فشار آورد یرو یمخالف بود، کم میبه راهم ادامه بدهم، اما پا خواستم

از  ینداشت تا کس یگوش یحت آمد؟یسرش م ییو بال رفتمیم اگر .یفقط کم

 بکند.  توانستینم یبودند. اصالً کاوه، کار ابانیخ وسط حالش باخبر شود.

 ...هم تفاهم دیو در آخر شا کندندیرا وام شانیهاسنگ دیو شا زدندیم حرف

 به من چه؟ اصالً

شد و سرش سمت جاده و من  ادهیپ نشیاز ماش یکه نار دمید نهیآ از

 ....دیچرخ

 .زدیهم براعصابم را به توانستیدور هم نگاه منتظرش م از

 از تنها نبودن آمده بود... نانیاعتماد به من و اطم با

 و ببرد... ندازدیکولش ب یاو را رو توانستی. مشناختمیکه کاوه را نم من
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 .دیشنیرا نم شیصدا یحت یساکت... کس یهاابانیخ نیدر ا برد؟یم اگر

 «؟یگاردشیباد یو برو! نکنه واقعاً توهم زدبهت نداره! راهت ی! ربطیلعنت»

 ...دیسمت من چرخ یسر نار دوباره

 شد. یکیبه فرمان  دنیپدال ترمز، با مشت کوب یرو امانهیوحش فشار

 ولش کنم...   توانستمیخر نم منِ

 گاز فشار دادم. یرا رو میعقب گرفتنم و پاشوم، دنده مانیپش نکهیاز ا قبل

 شد. کیمردانه و پرسرعت به آنها نزد توانستیم کهییتاجا یمیقد نیماش

 دیبه نگاه کاوه نشست مطمئنم کرد با دنمیکه با د یشدم. خشم ادهیپ

 بلند بود. ینار یصدا .گشتمیبرم

 نبوده ازم دلخور یحاال کس تا یتولدمه... گفت ی. گفتایامشب ب هیفقط  یگفت –

 من... –

 .نداد او به زدن حرف ٔ  اجازه ینار

و وسط اون همه آدم زد... من بتیساعت نشده غ هیهنوز  ؟یکرد کاریتو چ –

 ...یزی... آخرشم اون آبروریتنها گذاشت شناختمیکه نم

را گره کرده و سرش را  شیهابود، اما مشت دهیدو شیکه بغض به صدا نیا با

 باال گرفته بود.

 با هم... میختیبرنامه ر یما کل ؟یچ ی! مرکز نگهدارینار –
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باهات کار کنم؟  یخوایروت حساب کرد، م شهیشب نم هی ٔ  اندازه یوقت –

 ؟یچ یوسطش ولم کن

 جواب. ینکرد برا دایپ یفروبرد؛ حرف اشیجوگندم یکاوه دست در موها

 .دیکاوه کوب نیماش ریبه تا یلگد

 بکش کنار تا نزدم بهش!  ونیا –

کاوه کوچک و  رنگاهیغول س یکه جلو دشیافراشته سمت پرا یبا سر بعد

 رفت. دیرسینظر مبه یمیقد

 بلد بود از خودش دفاع کند. والیه نیبرگشتم، ا خودیب

 را گفت و به من زل زد.« بحثمون تموم نشده. یبرو، ول» یسر نارپشت کاوه

ردم پشت ک ندیرا نب تشیدربرابر حرص خوردن و عصبان شخندمین نکهیا یبرا

 و راه افتادم.

 دودآلود و آشنا، ذهنم مشغول بود. یهابه محله دنیرس تا

 را پس یسیو ک تیموقع نیچن ینداشت. کدام دختر یهم عقل درست ینار نیا

 زد؟یم

غرور که  نی. اآوردندینباشد غرور م یکه خال یبیو ج ریسالم، شکم س تن

 داشت.  یدراز شود اسم خوب یکس یدستت جلو گذاشتینم

 بود؟ آهان! مناعت طبع... هچ



 زرخرید  بانوی بارانی

236 
 

او هنوز  دم،یبه خانه رس یوقت . آمدیاداها نم نی! غلط اضافه! به من که اهه

بود،  هرظ .میبگو شیتمام، اتفاقات را برا اتیانتظار داشت با جزئ بابا بود. امدهین

 که وارد شد اشاره زدم. یدر و نار به .میخوردیم یحاضر دیغذا با

 . من برم ناهار بذارم. دیخود وراجش رس –

 اشیپرانرژ یبود صدا اریگوجه و خ یو پ خچالیسرم داخل  یبعد، وقت یقیدقا

 .دمیرا شن

 .ریخ. ظهرت بهیسالم عمو عبد –

. دو دمیرا بستم و به هال سرک کش خچالی. در دیچیکباب در خانه پ عطر

 کنار تخت گذاشت. یعسل زیم یرا رو کبارمصرفیظرف 

 کنم یفلور رو راض تونمیم نمیخودمونم بردم. برم بب یناهار مهمون من. برا –

 بذاره کنار. ومیامروز رژ هی

 .کردیتازه داشت غذا درست م اشاریجان.  یدستت درد نکنه، نار –

 .دیذرونروز بد بگ هی یدستپختش حرف نداره، ول دونمیم –

به دل  کردیرا مسخره م امیآشپز ده،یاگر ند یبود، حت عیگرم و وس اشخنده

 نگرفتم.

اشاره و وسط هر دو  یهادر راه ببندد،  انگشت نکهیدر رفت، قبل از ا سمت

 هم چسباند.دستش را به

 سرش گوش درست کرد و آنها را تکان داد.  یرو
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 سوپ. یخرگوش... اما نه خرگوش تو کی یهاگوش

 ... مانیهابودند، کنار لباس ختهیر نیزم یها کنار تخت، رومالفه

 ٔ  رهیمات و ت یهاداشت با لباس ریتناقض چشمگ کیقرمز  ریحر خوابلباس

 من.

 پوست، اندام پر و یدیخانه را به سف نیبه ا دنیکرده بودم تمام راه تا رس یسع

جز اجبار  زیچاش فکر کنم، همهدرباره یاکنندهکیتحر زیبه هرچ ،یاپنبه

 مان.رابطه

مثل همان ماه  کردم،یتر نگاه متخت و آغوش او منعطف یهاساعت نیبه ا دیبا

 . نجایتا ا رساندیاول که شهوت مرا م

اجبار  یبا فوکوس رو دادم؛یبود که داشتم از دست م یزیروانم چ سالمت

 با او...  یهمخواب

 شتری... مثل بطنتیش کیقرار است،  کی نیکردم که ا نیخودم تلق به

 همساالنم...

 آمد. شیکه صدا بستمیشلوارم را م پیز

 ه؟یچ نیا –

 سرم را به سمتش برگرداندم.  توجهیب 

 و یخال میپا ریدر دستانش... شوکه شدم. انگار ز اگرایورق قرص و دنیبا د اما

 فرو رفته باشم. خیاز  یااچهیدرون در
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 بود. دهیچیهم پبه شیهالب

 من؟ شیپ یایتو با قرص... با قرص م –

 شد. حرکتبی شلوارم ٔ  دگمه یرو انگشتانم

 .دیاز بهت و درد لرز شیصدا

 تحملم؟  رقابلیمن انقد غ یعنی –

. دهانم را با دیچیدرونم پ یاز هر زمان دتریبودن، شد یواقع یعوض کی حس

 جان کندن باز کردم.

 دست نزدم بهش.. یکنیاشتباه م –

 قرص درون انگشتانش مچاله شد. ورق

 .سروپای! تو آشغال بیخورده شده. خورد –

 .امیب یمجبورم کرد ست؟ین ادتی م،یمال دفعه قبله... باهم قهر بود –

 از بهت گشاد شد. شیهاچشم

 با تو یرو فدا میچ... من همهیقدرنشناس یلی! خ؟یایب یمجبور؟! مجبور شد –

 بودن کردم.

 .دفاعبی برهنه، نشست؛ تخت ٔ  لبه یور

 رو بهت دادم. مباکرگی من... من –

 .اوردیرا درب هاگناهیب یادا توانستیبود. نم یروادهیز گرید نیا
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... منت یرو تجربه کن یسکس واقع یخوایم ی... خودت گفتیخودت خواست –

 ؟یذاریرو سرم م یچ

 .کردندیدهانم را از سرب داغ پر م دیبا

برداشت و  نیبلند شد. مالفه را از زم شیبه خون نشسته از جا یچشمان با

 از حرص. دیلرزی... انگشتانش مچدیکرد دور خودش بپ یسع

تف  هیکف دستت  ی. کسیبود دهیکور.... منت همه رو کشبه! نمکیعوض –

 داد؟یش راه متوِ آواره و بابات رو تو خونه یننداخت... من نبودم ک

 در راه خدا موش نگرفته بود... که  یاگربه

 .کردیتف م رونیبه ب واروانهی... کلمات را ددیدور خودش چرخ هدفیب

 نکهینه ا یله بزنمن له یبرا دی. تو بایریگیفطرت! خودت رو باال متوِ پست –

 کفشم رو بدم دستت... یندار اقتی... تو لیبخور اگرایو

 .بگذرد خشمش طوفان ماندم منتظر برهنه، ٔ  ! با باالتنهصدای! بخفه

 گند! بدبخت! ی. بویدیعرق م یبو شهیهم –

 خودم را وادار کردم که جواب ندهم. یسخت بود، ول شیهانیتوه دنیشن

 .نجایا ایتا چند هفته... ن نمت،یبب خوامینم –

کند...  یتالف خواستینبود... نم یشدنکه به قلبم نشست وصف یآرامش

 پدرم...

 بردم تا بلوزم را بردارم. نییرا پا دستم
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 لرزانش کمرم را خم کرد. یصدا

 ؟یکه ناراحت شد یحداقل تظاهر کن یتونینامرد...!! نم –

 ...شدینم نیغمگ طورنیو ا زدیبازهم تلخ حرف م کاش

 بودم.  شرفیب یعوض کی! من یعوض

 .شدم آوار تخت ٔ  لبه یرا مشت کردم و رو بلوز

 ...شدیراست نم میهاشانه

 شتره؟یچرا؟ چون سنم ازت ب اشار؟یچرا  –

 نه! –

 ؟یپس چ –

 چرا؟ دانستمی. من چه مدیپرسیسخت م سؤال

 بلوز را چرخاندم. 

 .ستیرابطه ظاهر او ن نیجواب را از من طلب داشت. حقش بود بداند مشکل ا

 مرفتیخودم م دیوسط، شا اومدیزد و بندا نم نی. اگه امیرفت شیبد پ دیشا –

 تو کفت.

 به صورتش نگاه کنم.  توانستمینشست. نم شیآرا زیم یصندل یرو

 فلور. ،یدیرو غلط چ شهیپا –
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 یهر ساعت نکهیام. از اخسته شده شیهاییاز زورگو میبگو توانستمیم کاش

 که دلش بخواهد زنگ بزند و احضارم کند...

 .دیلرزیم یکه انگشتانش جمع شده و عصب دمیرا د شیپا

 .یرابطه خسته شد نی. بعد... فکر کنم خودتم از اینبود ینجوریاوالش ا –

 شد. دتریشد شیپاها تکان

 ...یاریدست برو به یکی یبخوا هی. فقط کافیتو خوشگل –

 آخر را پرت. ریت دیسکوتش استفاده کردم و باترد از

 .میتمومش کن ایب –

 آورد. ورشیو سمتم  دیجه شیپاها یرو ناگهان

 ها؟! آشغال!  م؟یتمومش کن ایب یبه من بگ یهست یتو ک –

 را در گوشتم فرو برد. شیهاکرد و ناخن میرا قفل بازو انگشتانش

 .رونیم بپا شو گم شو از خونه –

 ... دیممتد سوت کش میهاگوش

 .آمدیکه به جوش م یکه تمام شد و خشم یصبر

 من نبودم... انگار

 .چاندمیدستش را گرفتم و پ مچ

 . آخ...آخ.. –
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 زدم: ادیصورتش، با تمام توان فر در

که  یتوهم زد یجدی! جدیو درآوردبس کن... خفه شو! تو هرزه پدر من –

  ؟یارباب من

 ؟یشد وونهیولم کن... آخ... د –

و... من هارم، فلور...! دستت رو نکن تو حلق من، من نیبودم... بب وونهید –

 .کنمیقطعش م

 یهاچشم هیاشک بود، شب زیحاال از درد لبر... چشمانش که چشمانش

 معصوم... 

 کردم.  شیرها ضرببه

 اش درون سرم منفجر شد.هق فروخوردهافتاد و هق نیزم یرو

 

 ... شدیتکه م... قلبم... داشت تکهایخدا

 ...کردممی فرار مسمومش ٔ  خفه یاز آن اتاق و هوا دیبا

 خورده عقب رفتم... و ضربه جیگ

به  یدر خروج یاتاقک گاز بود. سرم را به جستجو نیفرار، کدام سمت ا راه

 اطراف چرخاندم.

 متنفر بودم. نهآی درون ٔ  بدنما! از خودم، از درنده ٔ  نهیآ
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 یبرا ینی. کمپدندیچمی برنامه اصفهان به رفتن ٔ  ها داخل گروه دربارهبچه

 .رودندهیاعتراض به خشک شدن زا

 دار بود. کردن عمه خنده یراض یبرا شانیشنهادهایپ یهاروش

 را میهاتخت گذاشتم و گوش یرا رو یآمد. گوشاتاقم  رونیاز ب یبیعج یصدا

 کردم. عمه بود؟  زیت

ند و پا ت یبهداشت سیرفتم... سمت سرو رونیو از اتاقم ب دمیپر نییتخت پا از

 درش را باز کردم...

 .زدیخم شده بود و عق م یفرنگتوالت یرو فلور

 .دمیسمتش دو ییدمپا بدون

 فلور... فلور جونم...  –

 خم شدم. کنارش

 ...ستین یزی... چینترس، نار –

 گچ بود. به رنگ پوستش

 ؟یمسموم شد –

 نه... انگشت کردم تو حلقم... –

 یفیضع ی«چرا»آمد؛  رونیب« چرا؟» کیزده فقط دهان منِ مبهوتِ وحشت از

 . دینشن یحت دیکه شا
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 .خورهیهم مچاقم... حالم از پهلوهام به –

 حال خرابش را نداشتم.  دنیکبود شده بود. تحمل د شیهاو لب دهیپر رنگش

 ؟یاریباال ب یخوایرو م ی. آخه چیخورینم یزیتو که چ –

 .رمیخودمو بگ یفروشا... نتونستم جلو... از دستینیریش هیخوردم....  –

 ؟یهم خوراکها، آناز دستفروش دیمن و خر کتِیبا ات فلور

 کمرش را راست کند... نتوانست.  خواست

 جونم...فلور –

 بازوانم گرفتم.  انیلرزانش را م تن

 .دیلرزیکه در آغوشم م ییمن بود، او کسهمه

 کردم با ماساژ گرمش کنم. یرا گرفتم و سع اشزدهخی انگشتان

 درمانگاه...  میبر دی... بایزد خیعمه!  –

 کمک کند. توانستی... او ماشاری 

 دکتر. متیببر ادیبگم ب اشاریبرم به  –

 .دیچیپ میهابه بندبند انگشت انگشتانش

 نه! خوبم!  –

 به من داد و از من پنهانش کرد...  یاقرمز و پراشکش را لحظه یهاچشم
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 بودم، هرگز! دهیفلور را ند یدرماندگ وقتچیعمرم ه در

 ما رو برسونه درمانگاه. ادیبذار بگم ب _

 داد زد: باًیتقر

 گفتم نه! –

 ...دیببخش –

 نشان بدهد. یرا عاد تشیرا کرد که وضع شیسع تمام

 ...ادیب یکس خوادیتخت. گفتم نم یکمک کن برم تو –

 باشه...  –

 شدم...  اشیمتوجه الغر شتریب دم،یچیکمک دور کمرش پ یرا که برا دستم

آدم توپر، وزن  کی یبرا یداشت، ول شتریب زیهم از من، حداقل چند سا هنوز

 را از دست داده بود. یادیز

 باال آوردن... نیو حاال ا ها،یگرسنگ نیشک نداشتم. ا شد؛یم ضیمر داشت

 .دادمیم اشیحواسم را به سالمت شتریب دیبا

 . شدیبه وسواس م لیداشت تبد یبه اندام و الغر شاتوجه

 بود...  تریعصب شهیاز هم کردم،یکه دقت م حاال

اما خطر را  آوردم،یم ادیشمار بهآرامش و لبخند او را انگشت یهاساعت دیشا

 گوشم... خیحس کردم، ب
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قند آب شیبه آشپزخانه رفتم و با سرعت برا د،یتخت دراز کش یرو یوقت

 درست کردم.

 ش را برگرداند.صورت دیرا که شن وانیبرخورد قاشق به ل یصدا

 .یبخور یزیچ هی دیعمه! تو رو خدا. تو با –

 .ستیم نگرسنه –

 تخت نشستم. یرو کنارش

 .یآب خورد وانیتا حاال فقط چندتا ل روزیقنده. حواسم بهت بود. از دآب نیا –

 عنوان معده ندارم.به یزیباور کن انگار چ –

  ه؟یکارا چ نیا –

 بود. یاز هر زمان تردهیپررنگ دشیسف پوست

 کردم. خواهش

 قلپ... هیخاطر من... به –

 پشت کرد. کامل

 برات سوپ درست کنم. رمیپس م –

 به من انداخت. ینگاهمین دهیترس

 . زنهیهم مو بهغذا حالم یبو –

 .دستهکی کلتی. هیداشته باش لویک ۲۰بس کن، عمه! تو فوقش  –
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 گاز یبه اعتراضش سمت آشپزخانه رفتم. قابلمه را رو توجهیشدم و ب بلند

 گذاشتم. 

 را باز کرده بودم تا مرغ بردارم که... زریفر در

 مرغ از دستم افتاد. ،ییشدن در دستشو دهیهم کوببه یبا صدا

 .دمیرا رها کردم و به آن سمت دو خچالی در

خشک و  یهازدنعق ینشسته بود و صدا نیزم یرو یبهداشت سیدر سرو دم

 .دیچیپمی آن کوچک ٔ  بلندش داخل محوطه

از دست دادن بود؛ رفتن پدر، مادرم،  یاز حال بد فلور مثل تمام روزها وحشت

 ...زیعز

 .یسمت در واحد عمو عبد دم،یدو رونیو از خانه ب برگشتم

 .دمیلرزانم به آن کوب یهابا کف دست 

 .داد شدن وارد ٔ  اجازه یعمو عبد ی«بفرما» یصدا

 داد زد: دنمیبا د نایم مرغ

 !ی! ناربی! سینار –

 کو؟ اشاری! یعمو عبد –

 محو شد. امیمگیسرآس دنیبا د یعموعبد لبخند

 سر کاره. –
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 . برگشتم

 داد زد.  سرمپشت

 شده؟ یچ –

 . رفتیدلش هزار راه م رمردیپ

 ببره. ییو جامن خواستمی. میچیه –

 کردم تا لباس اشیزور راضداده بود. به هیتک واری. عمه نشسته و به دبرگشتم

 بپوشد.

 .میدیممکن به درمانگاه رس پیت نیتاترتابه با

عمه نوبتشان را به ما  یحالیب دنیدرمانگاه، با د ینشسته در راهرو ضِیمر چند

 دادند. 

 .بازمهین یاکرکره یهاکوچک بود، با پرده مطب

 ای ،یس دیشا کرد،می مشکل را او سن زدن حدس دکتر خانم ٔ  سبزه پوست

 . شتریب دیشا

 صبح، درد شکم؟  یکوفتگ د؟یدار یجز تهوع چه عالئمبه –

 نه! –

 !د؟یستیباردار ن –

 زده به دکتر نگاه کرد؛ شوکه شده بود.بهت عمه
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 او جواب دادم: یجازدم و به یامؤدبانه لبخند

 مجرده. –

 ساکت نگاه کرد. یبه او دیبا ترد دکتر،

 خانم! –

 خشک و بلند بود. شیبه خودش آمد. صدا عمه

 نه! –

 ؟یاریباال ب یکرد یخودت سع –

 جوابش را داد. عمه

 .دیچیهم پم بهبار نه! فقط معده نیومد –

قرص ضد تهوع هم براتون  هینوشتم.  یتیبراتون سرم و آمپول تقو –

 .سمینویم

 نسخه کوباند و آنرا به دستم داد. یرا پا مهر

 :دمیپرس

  ن؟یهم –

  زد. یمصنوع یلبخند دکتر

 ! نیهم –

 . اشیتفاوتیب نیا داد،ینم یخوب حس
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 .هیم چمشکل عمه دیشما که نگفت –

 .زدمیو جواب را حدس م دمیپرس

که به خودش  یماریب ی. برامارهیجسم ب ی. کارم مداواامیدکتر عموم هیمن  –

ش بکشه بدنشه رو از معده ازیکه ن ییغذا کنمیم یو سع دهیم یگرسنگ

 روانکاو. شیپ دشونیببر دی. باادیازم برم قدرنیهم رون،یب

 بلند شد، ساکت و غرق فکر.  عمه

 . کردمیم قیو داروها را به خانه آوردم. خودم سرمش را تزر سرم

 یبرا اط،یهالل احمر را گذرانده بودم، محض احت ٔ  هیاول یهاکمک ٔ  دوره

 .یکمک به مردم در مواقع اضطرار

............. 

  غروب بود. کینزد

بود، از  شیهاکه داخل اتاقش و سرش در برگه و کتاب شهیبرعکس هم عمه

 .کردیتماشا م ونیزیو تلو دهیصبح وسط هال دراز کش

 یتکانخوب بود؛ خانه لمی. دلدمیاطرافش چرخ یزکارتمی ٔ  هم به بهانه من

 و شروع دانشگاه. زییپا دنیقبل از رس ،یتابستان

. کردمیآماده م شیبرا یکالرو کم یمقو یروز مدام مواظبش بودم. غذاها چند

 بود. یدواریام ٔ  هیهم ما خوردیکه م یکم یغذا

 گذاشتم و سمتش رفتم. زیرا کنار م یریزنگ تلفن، دستمال گردگ یصدا با
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 :دیپرس یبعد از احوالپرس یشکر ییدا

 ؟یساواش زنگ زده، تو جواب نداد –

 ؟ییافتاده، دا یحتماً متوجه نشدم. اتفاق –

 .نتتیبب خواستی. مرانیا ادینه! فقط داره م –

 اتفاق خوب، بعد از چند وقت کشمکش و استرس. کی

 .زنمیبهش زنگ م –

 :دیپرس هیکه کرد، عمه با کنا یخداحافظ

 ت؟ییداگفت خان یچ –

 .رانیا ادیساواش داره م ییدا –

 برگشت. ونیزیسمت تلو

 .کندیم یتفاوتیتظاهر به ب ایاست  تفاوتیب دمینفهم

هنوز داخل  ،یدرخشان از شاد یهاساواش و او کنار هم، با آن صورت عکس

 قرار داشت. مانیآلبوم خانوادگ

شان که همه یبود از زندگ یانگار برگ داشت،یآن را برنداشته و برنم یکس

 نداشت. قتیگمانم حقگذشته و تمام شده، اما به

به آن صفحه، نگاه  دنیروح فلور جا مانده بود که با رس یناسور رو یزخم

 .بردیکه حواسش نبود ماتش م یگاه یول د،یدزدیم
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 در آشپزخانه بود، آن را برداشتم و به اتاقم رفتم.  لیموبا

 مگفتیم یزیچ دیفلور نشنود؛ شا دادمیم حیو ترج زدمیحرف م ییبا دا دیبا

 . هرچند مطمئن نبودم تصوراتم درست باشد. دیکه نبا

 از پانزده سال... شتریبعد از گذشت ب یعنی

من  یخواستی. فقط میرو جواب داد ی. چه عجب گوشییدا زیبه! عزبه –

 نگرانت شم؟ رمردیپ

 شود. یطوالن اشیگذارگله نگذاشتم

 .کردمیم زیخونه رو تم . داشتمدیببخش –

 ظرف آمد.  یصدا

  ؟ییدا ،یرستوران –

 .شهیم دایشام پ یامشتری ٔ  سروکله گهیآره، چند ساعت د –

 گفتم و ساکت شدم. یآهان

 خب، چه خبر؟–

 باشد.  یآرام و عاد میکردم لحن صدا یسع

 ؟یگرفتار بودم. شما خوب کمهیچند روزه عمه فلور حالش بده.  –

 .دینرس قهیبه دق یول ه،یچند ثان دیسکوت شد، شا یخط کم یسو آن

 !؟یگفت یبه شکر –
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 به اون چرا؟ –

 ش شده؟حاال چه –

 شده. فیست. اعصابش ضععمه؟! خسته –

 .دیچیپ یدر گوش شیزد، صدا پوزخند

 اعصاب فلور؟ اونو از فوالد ساختن.  –

ر و دوباره س داردیرا از سر برم یتصورش کنم که چطور کاله آشپز توانستمیم

 .کندیم

 ؟یخودت چطور –

 .کردیحرف را عوض م دینبا

 باشد.  تفاوتیحق نداشت راجع به عمه ب

 چند سؤال فیرفع تکل یحداقل برا توانستینمانده بود م یاگر تعلق یحت

 بپرسد. کردیم یاش نگهدارکه از خواهرزاده یکس سالمتی ٔ  ناقابل درباره

 .ستمیاون خوب نباشه، من خوب ن –

 غر زد: کالفه

 ؟یکنیم یفلور رو با خودت چرا قاط –

 خط قرمز من بود. با حرص جواب دادم: عمه

 اصالً؟  شهیم ؟یجدا کنم؟ چطور یخوایم –
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 . شودیجلودارم نم یزیکه گل کند چ امیرگ کورد دانستیم

 زمزمه کرد:  انهیجومهربان، صلح یلحن با

 نگفتم که من... یزیچ –

 ندادم، ادامه داد: یجواب یوقت

 به حسابت؟ زمیپول بر ؟یندار اجیاحت یزیچ –

 . دیکش تیبادکنک صبر من کبر ریاشتباه را گفت؛ ز ٔ  جمله

 باال رفت. میو صدا تیشدم از عصبان زیلبر

، کلفتهمه گردن ،ییخواستم؟ چهارتا تا دا هیتا حاال ازت پول خواستم؟ از بق –

 .ستین یوکسردست دراز کردم جلوتون؟ االنم ممنون! کم

 :دیپرس جی. سردرگم و گدیکش یاخسته آه

 امروز؟  هیمشکلت چ –

ل سا همهنی. باالخره بعد از امیندار ازین ی! فقط خواستم بگم به کسیچیه –

 .رونیب میرو از آب بکش ممونیگل میگرفت ادی ییتنها

 نزدم. یمن که حرف بد ی... ولزکمیداره، عز شیزبونت ن –

 ٔ  اجازه یسه روز پراسترس و خستگ یبود، ول نیریگفتنش ش زکمیعز

 یها انبار شده روهم کم نبودند، در طول سال هاهی. گالدادینم خلقیخوش

 دلم.
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چرا  دیدیپرس تونیکیماره. چرا؟  شیزبون فلور ن گهیبرادرت هم م –

 . بدوندیپدر و مادرم مردن، فلور من و مادربزرگم رو به دندون کش یتلخه؟وقت

 ...یکمک چیه

 را قطع کرد. حرفم

 .یانتخاب نکرد ویوقت خوب ؟یبنداز کهیت ی! زنگ زدنینار –

ند. چ ییلویک ی. نارایترت برس؛ به رستورانت، مشترمهم یباشه. برو به کارا –

 .یکن تیزنگ نزن که رفع مسئول گهیفقط د

 و چه شد! کردممی فکر چه. فشرد را قرمز ٔ  نقطه انگشتم

 را گرفته بود.  میگلو بغض

و سرپا بودن فلور بود... با  یخاطر قونفس من بهبهقدرت و اعتماد تمام

. من بودم و فلور، فقط ما و نه کردمیرا احساس م مانییتنها اشیضیمر

 .گرید کسچیه

 . نشستم پنجره ٔ  لبه یرو

اش باال و من به بهانه فتدیب نییاز بام به پا ینوران یانقطه نکهیا دیبه ام دیشا

 حرف بزنم و او... ایمرد دن نیترتلخ یبروم و برا

 .دیدر دستم لرز یگوش

 هم فشرده شد.به میهاشماره، دندان دنی... با دیعنی

 کاوه؟! ،یگیم یچ –
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 سالم! –

 سالم. حرفت رو بزن. –

 ؟یهست یعصبان –

 االن، از تو نه! پس بگو! –

 زنگ زدم.  ادیشه ی! براینار نیبب –

 خب! –

اون  خوادیم ه،یمیقد یهانیماش شگاهینما هیرو الزم داره.  اشاریواقعاً  –

 . هرچقدر بگه.دهیبهش م یقراضه رو برسونه. پول خوب

 بهش بگو با خودش حرف بزنه. –

 .قمهیرف ادیرو. حرف بزن باهاش. شه کدوممونچیتماس ه ده،یجواب نم –

 چرا. اشاری یمهم نبود، اما پولش برا میاو برا رفاقت

 .دمیقول نم –

 ...یحق با توئه. ول یازم دلخور –

 .زنمیباهاش حرف م یول دم،یگفتم قول نم –

 .کنمیجبران م –

 .دهیزحمت نکش! از شما به من رس –

 .کردم پرت تخت ٔ  گوشه نیترییرا قطع و سمت انتها یگوش
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 فلور قلبم نرم شد. دنیزدم، با د رونی. از اتاق که بریبودم، دلگ خسته

 .ستادمیبود ا دهیدراز کش شیکه او رو یمبل راحت کنار

 بازشهیمادربزرگ سر سجاده و قرآن هم د،یها پر کشبه گذشته ذهنم

 .شیروروبه

زور خودم رو تو بغلت جا به اومدمیم ،یدیکشیتا دراز م ادتهیعمه!  –

 کردم؟یم

 زد. لبخند

 بود و خسته. یخال شیهاچشم

 .کردمیولت نم وقتچیه –

 .یبزرگ شد هوهیتا کالس پنجم، بعد  –

 بزرگ را از پشتش برداشتم. یهابالشتک

 ؟یکنیم کاریچ –

 

 برو عقب! برو عقب! –

 . وونهید ینکن. بزرگ شد –

 .یشیفوقش له م –

 گذاشتم. شیبازو یاندام الغرم را کنارش جا کردم و سر رو زوربه
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 نشست. میهالب یو رو دیسرک کش لبخند

 اومده بود. نیی... فلور خونم پاشیآخ –

 .میدور کمرم حلقه شد، درست مثل قد دستش

 ...!ینار –

 جانم، عمه! –

 .را قورت داد و سکوت کرد بغض

 گفتنش را نداشت. الیدر قلبش بود، خ هرچه

 .دمیاش را بوسچانه ریز

 .دیرسیزورش به من نم «ییتنها»نبود، اما کنار او  گرید امیکودک آرامش

 

 اشاری

 .آمدمیکنار م مانیپسردر خلوت پدر گاهشیبا حضور گاه و ب کمکم

 

 . زدیجا حرف مهمه از

به  دشی. اصالً ددیدمی خودش ٔ  لوحانهصداقت ساده ٔ  چهیرا از در ایدن تمام

 فرق داشت... ایدن

 ما.  یبود در بطن مردگ یزندگ ی. نارمیداشت رادیما ا دیشا دانمینم
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برداشته، کنار پدرم  خچالیشسته را از  یحاال که آمده، کاهوها نیهم مثل

 .خوردشانینشسته و م

 کند خوب بود. اشیپدرم در خوردن همراه شدیباعث م کهنیبود؛ هم خوب

 آشپزخانه رفتم.  به

 یشام ختم؛یو آب را در قابلمه ر گوشتیکم ا،یآبگوشت؛ نخود، لوب یبرا

 پز و آسان.مردانه

 یزیچ خواستیم کند،یکه منتظر فرصت نگاهم م دمشیهال که برگشتم د به

 داشت. دیو ترد دیبگو

 مبل نشستم. یرا برداشتم و رو کنترل

 ...ادشهی ٔ  بود... خونه نهیاون ماش –

 برگشتم. سمتش

 گفت؟یرا م یانیاع اطحی ٔ  افتاده گوشه یبایز کیآنت

 کنه. رشینکردن تعم دایرو پ یهنوز کس –

 .کننیم دایپ –

 .یتو درستش کن خوادیم ادیکاوه زنگ زد. شه –

 به جانم نشست، اما... دیترد یکم

 . ارزهیراهش دوره... نم –
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 ؟یچ نجایا ارنیبگم ب –

 جالب شد. موضوع

  اط؟یتو ح –

 آورد. نییپا دییعالمت تأرا به سرش

 داره؟  یکارفیچقدر کث یدونیم –

 کرد. قمیتر تشو. گرمدیرا جلو کش خودش

، تو خونه یکنار اطیح یذاری. تازه ممیداشته باشه، ما که مهمون ندار –

 نداره. دید نگ،یپارک

 گرفت. دیترد لیرا دل سکوتم

 .دهیبهت م یهرچقدر بخوا –

 تومن... ۶۷ –

 :دیتعجب و کشدار پرس با

 تومن؟ ونیلیم ستیب –

 آره. –

 داره؟ متیمگه اون ابوقراضه چقدر ق –

 گفتم: میهالب یرو یشخندیبا ن

 ...یلیخ فتهیراه که ب –
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 درجه باال رفت. نیتا آخر شیابروها

 نه بابا؟! –

 .ستین یخوشگل که پولاون بچه یبرا –

 فرار من...  طیبل ،یپسر باالشهر یتومان... ناقابل برا ونیلیم ستیب

 من و پدرم... م،یرفتیم نجایا از

 پسرا فحشه، مگه نه؟ یخوشگل برابچه –

 .نشستیتصور فرار هم لبخند به لبم م از

 آره. –

 .دهیدخترک ورپر دانست،یرا م اشی. معندیخند بلند

 .دیچیاتاق پ انیم یابهیبم غر یصدا

کارمند بانک شدن.  کهیسر مرتاز صدقه لتونیجانتون خوبن، کل فام ییدا –

 !کشی! ارواح خیساالرستهیشا

 شد. رونیحواسشان پرت ب دوباره

 .دیرسینظر نمبه یشدنتمام ههمسای ٔ  داد و قال از خانه یصدا

 گفت: نانیبا اطم ینار

 گفته. یاخبار چ ستیکار خبراست؛ معلوم ن –

 .دیسمت پنجره کشتخت پدرم  یراه داشت خودش را از رو کهییتاجا
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. او انگار کنجکاوتر بود، اوردیتا بهتر سردرب دیهم از کنارش گردن کش پدرم

 :دیپرس

 ه؟یربطش به اخبار چ –

 طلبه، زنش اصولگرا.شوهره اصالح –

 نتوانست به حرفش نخندد.  پدرم

  ؟یدونیاز کجا م –

و ر گهی. همدامتهیشون قبرعکس، خونه ای زننیگند م هیهر موقع اصولگراها  –

 ماه عسلشونه. ناینگه، ا یزیاخبار چ ینیبیروز م هی. کننیمسخره م

 تا آسمونه که. نیگرفته؟ فرقشون زم نویکه پسره ا هیحاال چطور –

ازدواج کنه. مادرش هم  یگرفته سنت میباکالساست، تصم نیپسره از ا –

مثل خودش رو براش  یکی. خب معلومه رفته هایاخانم جلسه نیاز ا ه،یمذهب

 کرده.  دایپ

 .آمدیبه او م دیخوردن با جی. هودمیخریم جیهو دیزد. با شیبه کاهو یگاز

  د؟یدیخانومش رو تو کوچه ند –

 ها کردم.و رو کردن کانال ریشروع به ز دستبهکنترل

 گفتم: میهالب یرو یشخندیبا ن

 ...یلیخ فتهیراه که ب –
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 درجه باال رفت. نیتا آخر شیابروها

 نه بابا؟! –

 .ستین یخوشگل که پولاون بچه یبرا –

 فرار من...  طیبل ،یپسر باالشهر یتومان... ناقابل برا ونیلیم ستیب

 من و پدرم... م،یرفتیم نجایا از

 پسرا فحشه، مگه نه؟ یخوشگل برابچه –

 .نشستیتصور فرار هم لبخند به لبم م از

 آره. –

 .دهیدخترک ورپر دانست،یرا م اشی. معندیخند بلند

 .دیچیاتاق پ انیم یابهیبم غر یصدا

کارمند بانک شدن.  کهیسر مرتاز صدقه لتونیجانتون خوبن، کل فام ییدا –

 !کشی! ارواح خیساالرستهیشا

 شد. رونیحواسشان پرت ب دوباره

 .دیرسینظر نمبه یشدنتمام ههمسای ٔ  داد و قال از خانه یصدا

 گفت: نانیبا اطم ینار

 گفته. یاخبار چ ستیکار خبراست؛ معلوم ن –

 .دیسمت پنجره کشتخت پدرم  یراه داشت خودش را از رو کهییتاجا
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. او انگار کنجکاوتر بود، اوردیتا بهتر سردرب دیهم از کنارش گردن کش پدرم

 :دیپرس

 ه؟یربطش به اخبار چ –

 طلبه، زنش اصولگرا.شوهره اصالح –

 نتوانست به حرفش نخندد.  درمپ

  ؟یدونیاز کجا م –

و ر گهی. همدامتهیشون قبرعکس، خونه ای زننیگند م هیهر موقع اصولگراها  –

 ماه عسلشونه. ناینگه، ا یزیاخبار چ ینیبیروز م هی. کننیمسخره م

 تا آسمونه که. نیگرفته؟ فرقشون زم نویکه پسره ا هیحاال چطور –

ازدواج کنه. مادرش هم  یگرفته سنت میباکالساست، تصم نیپسره از ا –

مثل خودش رو براش  یکی. خب معلومه رفته هایاخانم جلسه نیاز ا ه،یمذهب

 کرده.  دایپ

 .آمدیبه او م دیخوردن با جی. هودمیخریم جیهو دیزد. با شیبه کاهو یگاز

  د؟یدیخانومش رو تو کوچه ند –

 ها کردم.و رو کردن کانال ریشروع به ز دستبهکنترل

 .زنندیطرح م یدر دفتر زندگ یتررا انگار با مداد پررنگ ریاز تصاو یبعض

تاب از ذهنم پاک نخواهد  یرو نیدخترک غمگ ریتا آخر عمر تصو دانستمیم

 سنگ... یرو یشگیهم یحجار کیشد، مانند 
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 شد،یم دهیکش نیزم یدامن بلندش که با تکان خوردن تاب رو ،ینار

 ... دیدیو حال را نم ایاش که انگار دنغرق خاطره یهاچشم

 .پوشاندیو صافش را نم ییخرما یکه از سرش فرار کرده و موها یشال

 .گشتمیبرم دیبرگردم؛ حتماً با خواستم

 سؤالش... دنیبا شن اما

 ! اشار؟ی ،یخندیتو چرا نم –

 .کنمیم شیکه تماشا دیمرا د پس

  ؟یکنیهر و کر م شهیمثل تو که هم –

سخت  یبه چشمانش وادارم کرد جواب بدهم، ول لبخند نزد. غم نشسته یحت

 بود تلخ نشدن.

 دنیکه خند کنهیو پرِ خون مدهن آدم زنهیم نیهمچ یوقتا زندگ یبعض –

 بره. ادشی

 د؟یفهمیچه به او گفتم؟ او چه م یبرا

 رفتم. واریکنار د یهالهیاز وادادنم سمت وس یحرص

 کار کنم. یذاریحاال هم پا شو برو. نم –

 نشست.  واریو خالف جهت من، کنار د روروبه

 زد.  هیتک واریرا قائمه و به د شیپاها
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 به گوشم نشاند. کردیرا که زمزمه م ینیغمگ یآواز یو نوا دیوز یگرم باد

 من کنارش هستم. انگارانگارنه

 . ستیعمه حالش خوب ن –

 داشت؟ خبر ما ٔ  او از رابطه دانست؟یثابت شد. او م هیپا یاز شوک رو دستم

 بگم.  یکنم، به ک کاریچ دونمینم –

 ... دیکش آه

 ... انیشانیف شانی. دوستاشم همه تمیندار یکینزد لیفام –

 از او نداشتم.  یخبر چیو ه گذشتیقرارم با فلور م نیاز آخر یاهفته کی

 . آمدیو م رفتیم نیب نیهم ا یلعنت خودیب وجدانعذاب

 .دمیرا برداشتم و تکه رنگ زرد محکم  را تراش کاردک

 نکرده بودم! یپدر وجدان! من کار گور

 اگه من نبودم، االن شوهر داشت... بچه... –

 .شدینم کشینزد یمرد چیناراحت بود. با آن اخالق گند فلور ه خودیب

 ... اشاری –

که داغ دل من بود انتخاب  یدرددل یرا برا بهیچطور من غر رفت؟ینم چرا

 کرد؟

 .شدیحداقل ساکت م کاش
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 ...اشی –

 :دمیغر

 ... بگو!بنال –

را انتخاب کرده،  یمخاطب اشتباه دینازک کرد... باالخره فهم یچشمپشت

 ادامه نداد.

 برده بودم که بلند شد و غر زد: ادیرا از  حضورش

 قرار بود من درستش کنم. –

 شده. زانیآو شیهالب میبگو توانستمیم دهیند

 . یجاها رو خوب نکند یدستت جون نداره. بعض –

 ...من درست یگفت ،ینگفت ونیتو ا –

 از اصرار، حرفش را قطع کردم. کالفه

 نشدم. مونیش تموم شد، ضدزنگ و رنگش با تو. فقط برو تا پشسمباده –

 ...اشی –

 باعث شد سمتش بتوپم. شیمحو و شاد داخل صدا ٔ  خنده

 برو! –

 گردش دوباره براق شده بودند. یهاچشم

 .یهست یتو آدم خوب –
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 جواب نشد و رفت... منتظر

................. 

 را با سالم و صلوات و کانتر مخصوص حمل آوردند. نیماش

 تا کمتر جلب توجه کند. ندیایبودم ظهر جمعه ب گفته

 یسرشان شلوغ بود، ول لیحتماً روز تعط اد،یکارگرها نه کاوه آمد نه شه همراه

 کاوه را شک نداشتم!  شد،یم داپی هم آنها ٔ  زود سروکله ای رید

 رفتم. نیرا باال زدم و سمت ماش میهانیآست

 خوشگله، مگه نه رضا؟! –

 .نشی! ببینار یه –

 هم به جمعمان اضافه شد. یرا سمت در خانه گرداندم. نار سرم

 و شاد جواب رضا را داد: نازدار

 دوست ندارم، فقط اسپرت. کیمن کالس –

 کاوه!  یبازاسباب نیحتماً مثل ماش –

 پوزخندم اخم کرد. دنید با

بار  نیاول یبزرگ، و شلوار... برا یهابود با چهارخانه دهیمردانه پوش راهنیپ

 بلندش کنده. یهاراهنیکه دل از پ دمیدیم

 من از زندان فلور... یآزاد سیکامارو شدم... تند یمحو تماشا دوباره
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 ...ریتعم ی. فقط برادهیتومن بهم م ستیش بپسره واسه –

 دارم. یمن چه حال دندیفهمینم هیبق

 افتاد. نییکنارم پا ییموکش

طرف  کیصاف و براقش  یکه غرغرکنان خم شد تا کش را بردارد، موها یوقت

 .ختیر نییبه پا شانه

 بلند متنفرم. یاز مو –

 از خنده و تعجب گفت: یاهیمابا ته رضا

 خب کوتاه کن. –

 آن برد تا جمعشان کند. ریکه شال را برنداشته، دست ز دمدی چشم ٔ  گوشه از

 یموهاش رو کوتاه کنه. جور دیدختر نبا گفتی. مدادیمادرم هرگز اجازه نم –

. االن، ادیه من خوشم نمنه بلند ک اد،یگذاشتم که نه کوتاه باشه که اون بدش ب

 هم من. هیهم اون راض

 کرد؟یم یشوخ

 را گفتم: تیواقع

 نه اون. یهست ینه تو راض –

 غر زدنش برگشتم. یانگار به فکر فرورفت، اما با صدا یاهیثان

 نجا؟یا هیچ هالونینا نیا –
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 برداشت و باز کرد.  نیرا از زم دهایخر و

 .ستادیسمتش رفت و کنارش ا رضا

 .میبودم دور هم بخور دهیخر یمال منه، ران –

 ...لونهیچند تا نا نیا یول –

تون زنگ زد رب گوجه نداشتن، از سر کوچه اشاری اومدم،یآره. داشتم م –

 .دمیخر

 ه؟یچ گهید یسوم نی. الونیدوتا نا –

 . ردیکرد تا بازش نکرده از دستش بگ یسع رضا

 دست نزن. مال مادرمه. –

 بازش کرد.  ینار

 رضا؟!  –

 تکانش داد.را باال گرفت و در صورت رضا تکان یپد بهداشت ٔ  بسته

 ه؟یچ نایا –

 هان؟ –

 ست؟یچ صورتی ٔ  بسته دانستینم ینار یعنی

 ه؟یچ نیا یدونیتو نم ؟یشد وحشی چرا –

 سرش گذاشت. یرا رو شیو صدا دیرضا گردن کش سمت
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 لونینا همهنیوپرت اخرت کهیدو ت نیا گمیدارم. دارم م کاریپد رو چ –

 آره؟  خواد؟یم

 وواج، احمقانه به دهان او نگاه کرد.هاج رضا،

 کیپالست یدونیم« دارم، ممنون. لونیآقا، نا: »یبه فروشنده بگ یریمیم –

 یارث باباته؟ حت نینشه؟ زم هیبمونه و تجز عتیهزار سال هم تو طب تونهیم

 ت؟ واسه بچه یارث بذار یخوایارث بابات باشه نم

 از ترس عقب رفت. رضا

 ؟ی... چرا رد دادیبود، نار لونینا هی –

 .زدیم غیج باًیتقر گرید ینار

من  لونینا هی. یانداخت لهیوس هیتاست. ته هرکدوم سه نیا لون؟ینا هی –

رو  نیآخر... ما آدما پدر زم یعمه... و ال یکیکچل!  نیا یکیبندازم دور! 

 تو؟  ی... کورمیدرآورد

پرچم کرده بود از  یبالدار خاله را که نار ینوار بهداشت یپاکت صورت رضا

 .دیدستش کش

 ،یبش دیسرخ و سف دیتو االن با ؟یکشیها. خجالت نممال ناموسمه نیا –

 !وونهدی ٔ  دختره
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سته پد ب هی. دیازباله دیتول نیکه ماش دیبکش دیت باخجالت رو تو و پسرخاله –

بدنشه خجالت  کیزیکه ف یزیچ یبرا دیکنم؟ اصالً زن چرا با مشیکه قا هیچ

 د؟یکشیخجالت م زایچ یلیبکشه؟ مگه شما پسرا واسه خ

 بود. یدنیرضا د ٔ  افهیق

ن که کن یم میتا سوراخ قاتو هفت نویدخترا ا هی. بقیهست یک گهیبابا، تو د –

 ...نهینب یکس

 نبود.... دست خودم کردمیم شیتماشا خندان

 ها فرو کرد. از پاکت یکیرا داخل  دهاخری ٔ  همه ینار

 .دادیبه رضا دستور هم م زدیرا تا م هیبق کهیدرحال

 .یکنیها رو تا هرچند بار که جون دارن ازشون استفاده ماضافه لونینا نیا –

 و دیکوب اشنهیها را در سبسته ینار امدهین رونیاز دهان رضا ب« بابا... برو،»

 آخش را درآورد.

 .دیخندیرضا هم همراه من م حاال

 ستیز طیمامان من به مح یاز پد بهداشت یتونیچطور م ینار ییخدا –

 ؟یبرس

 دیکه بدنت تول یدکربنیاکسیاز د دنت،ی! از نفس کشیزندگ یعنی ستزی –

 گاگول جان! د،یرس طیبه مح شهیهم م کنهیم

 آورده بود به من تشر زد: که کم رضا
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 االغ؟! ٔ  کهیمرت ،یخندیم یتو به چ –

 حواسم را سمتش کشاند. ناری ٔ  شدهمهربان یصدا

 ...؟نجایا یاینم شتریرضا! چرا ب –

 چطور؟  –

 بودم. دهیاخمو رو ند نای ٔ  من تا حاال خنده –

 جمع شد. اریاختیب میهالب 

 ... یبهت رو بده. واال ترسناک خوادینم دشای – 

 .یمغزتو شُل ستم،یمن ترسناک ن –

 بر بدن. میبزن یمرغ رُبتخم میکه کوفتمون شد بر ی. رانمیآقا! من تسل –

 برداشت. نیکوچکش چ ینیب

 ه؟یچ گهیاون د –

 .رمیبگ یخشخاش یاستادشه. منم برم بربر اشاری ؟ینخورد –

همراهم به واحد ما آمد. از فلور  یرا به من داد و رفت، نار شیهالهیکه وس رضا

 نبود. یخبر

 جا بود.خانه خُلقش به یشلوغ دنیبا د بابا

 .اری... واکر رو بینار –

 ؟یچرا، عمو عبد –
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 با دست به واکر اشاره زد. بابا

 ... گهید اریب –

 روشن شد. امنهیس

 بابا؟ ،یاریدرب یبازپهلوون یخوایم –

 زد. لبخند

 گذاشتم. شیواکر را جلو خودم

 .رساند تخت ٔ  کم به لبهرا کم شیپاها

 کمرش را گرفتم. ستادنیا یخواستم کمکش کنم، نگذاشت، اما برا 

 :دیتوپ

 ولم کن. –

 ...یلیرفتم، اما نه خ عقب

 زد. غیج یعمالً از خوشحال یلرزانش را که برداشت، نار قدم نیاول

 را هم لرزان برداشت. یبعد کرد. قدم هیاما به واکر تک د،یلرز شیپا یالحظه

از نوکش !« ی! عبدیعبد»و  رفتیقفس کوچک م یسوو آن سونیبه ا پرنده

 ...افتادینم

 نگاهم کرد. بابا

 پدرسوخته؟ ،یخندیم یبه چ –
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 قتیمرغه، انگار داره تشو ... واسنایداد ریمن گ دنیهمه امروز به خند –

 .کنهیم

 ...شمیاز جام بلند م کنهیتعجب م چارهیفندقِ ب –

 توانست حرف بزند. یباالخره نار

 .افتمیپس م یمن... من... االن از خوش –

 کرد. یهم تالقخندانمان به یهانگاه

 برداشتم. یسمتش گام بلند د،یپدرم لرز یپا

 کن. نیتمر وتراپیزیبا ف سیبابا! خودت رو خسته نکن. وا –

 راه افتادم، ردش کن بره. گهیو ندارم، من که دش رحوصله –

 ...نیو بببس کن، بابا! کارش درسته. خودت –

 را گم کرد... شیپاوبابا او هم دست دنیبا نان تازه وارد شد... با د رضا

 مانهمه ٔ  خنده یبلند زد. صدا یسوت دوانگشت کیرا درآغوش گرفت و  نان

 .کرد پر را خانه

داشت سنگ تمام  یبه ما سر نزده بود... حاال ول یشاد شدیها مماه دیشا

 .گذاشتیم

 و کوچک ٔ  وسط سفره ازیمان حاضر بود با چند پربع بعد عصرانه کی

 .یاگوجهرب یهامرغبزرگ پر از تخم ٔ  تابهماهی
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. رضا تختش را باال ندیکرد بنش یدوغ را که وسط گذاشتم پدرم هم سع پارچ

 کرد. میآورد و تنظ

راه دهانم خشک شد.  ٔ  انهیآمد. لقمه م یکیهمان نزد ییاز جا اینوک کیموز

 ... یگوش یرو امیو پ« هال»اسم  دنیبرداشتم و با د یتخت فلز ریرا از ز یگوش

اش را با اسم بود اسم عمه دهیکه د یرفت. روز ینگاهم سمت نار ناخودآگاه

 ام... کرده ویهال س

 .ندازدیا به شک باو ر توانستیسرچ کوتاه در نت م کی

 «م.خونه برو»

 انگشتانم فشرده شد... لعنت!  یال یگوش

 بلند شدم. میجا از

 برم، بابا... دیمن با –

 پکر شد. رمردیپ

 که.  یامروز کار ندار یگفت –

 برم... دیزنگ زدن. با –

 .کردینم مرهای! آشغال ٔ  بلند شدم... هرزه میجا از

 گرفتم. یاقهیدقدوش پنج

 نبود....  یشدن... تظاهر را بلد نبودم، خشمم پنهاندمیپوش لباس
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 . کردندیهال که آمدم سفره را جمع م به

 زدم.  رونیرا گفتم و از خانه ب.« گردمیبرم زود»

 ...دیبه من رس اطیح وسط

 بند شد. میبه بازو کشیبار یهاانگشت

 اشار؟ی ،یریکجا م –

 سر کار!! –

 .ستادیبرابرم ا محکم

 ؟یزنیم رونیاز خونه ب هاوونهید نیو ع یکنی، پدرت رو ول مکار یبرا –

 .ششهیرضا پ ست،ی. بابامم تنها نستین یواشکی –

 که خودش را به ما رساند اخم کردم. ییبه رضا رو

 رضا؟ ،یگفت یزیتو بهش چ –

 نه واهلل. –

 شد. دهیکش دستم

 .پرسمیخودم م –

 را خشن و محکم پس زدم. دستش

 ؟یفهمینم نداره. یبهت ربط –
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 پدرت فقط تو رو داره. ؟یریکجا م یعصبان نجوریا –

 !؟بخوری وبابام ٔ  که غصه یهست یاصالً تو ک –

 باشد. میکرد دربرابر جنونم مال یسع

 خودت دردسر درست... ی... برایناراحت ،یهست یتو االن عصبان –

  فلور نگران من شده بود. یِتی! اوه! توئاوه

 .رومیو دعوا م یریدرگ یبرا کردیم فکر

 رونیکه به تو ربط نداره ب یو از تو مسائلدماغت نیا ینگرفت ادیآخرش  –

 ؟یبکش

 .ستادیا میتر جلومحکم لجباز،

 .یبر یحق ندار یتا آروم نشد –

 زر نزن. یالک ،یدونینم یوقت –

 از کنارش رد شدم. یاتنه با

 ریآوردم. ز رونیب خم شدم. از داشبورد ادکلن را مشت کردم و پیج داخل

 .دمیکش شیمحکم و خشن رو میهاکردم و با دست یگردنم اسپر

 .کردیحرکات دستم را دنبال م شیهاچشم

 که قراردعوا دارن؟ هییکسا هیشب مافهیق –

 لب زد: دی. با تردشدیم جیتازه داشت گ حاال
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 ...هس ی... عصبانینه! ول –

ونم را خ رساندمیم یو او را به اوج لعنت رفتمیم دیباز با نکهیفلور... ا فکر یحت

 به جوش آورد.

 آره؟  ؟یبدون یخوایم –

و سرش عقب  دیچسب پیبه سمتمش هجوم بردم که به صندوق عقب ج چنان

 رفت.

 .دیرا کشدستم  رضا

 ...اشاری –

خون خودش بود. حق نداشت مدام علتش هم ینداشت نگرانم باشد وقت حق

 . اوردیها را دربفرشته یاطرافم پرسه بزند و ادا

 ؟یفهمیم یآخه تو چ –

 .کردیحاال خواهش م رضا

 .... ایجان من... کوتاه ب –

 را هل دادم و کنار زدم. او

 ه؟یدختره چ نیحرف حساب ا نمیبذار بب ؟یگیم یچ –

 .مستادیا اشنهیسبهنهیبرگشتم و س یمنصرف شوم سمت نار نکهیاز ا قبل
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 یشده هست که صاحب منه. وقتشهر خراب نیا یتو یکیبرم!  دیمن با –

 .دهیو خرمن نکهیا یعنیصاحب  گمیم

 نامفهوم را کامل کند.!« یوا» یاز تعجب باز ماند... نتوانست حت دهانش

 ...یسمٌ ز،یزدم؛ ت پوزخند

با  ه؟یچ ینیبب یگوگل کن یخوایدارم. م یجنس کیشر هینگفتم بهت؟ من  –

 الخط نشونت بدم؟رسمشکل و

 شد.  ترظیاش پوزخندم غلباکره یهابه چشم و گوش دهیوحشت دو از

 از خباثت خنک شد. حقش بود...  امنهیس

 لذت ادامه دادم: با

. ادیعرق خوشش نم یاز بو رم،یدوش بگ ششیبرم پ نکهیقبل از ا دیبا –

 ؟ینار ،یفهمیشامپو بدم. م یدوست داره بو

 ...شدیم قیانگار تازه به دوش گرفتنم دق ینار

 اما نتوانست.  رد،یرا بگ میخواست جلو رضا

شه. هر بار که براش لخت  ریکه ازم س یمن مال اونم. تا وقت ده،یو خرمن –

 ....شمیم

 ار دادم.دستانم گرفتم و با قدرت فش نیرا ب سرم
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. وضع هامشهیر ریز زنینفت بر وانیل هی نهی! هر بار که... مثل اینتلع –

 رن،بیم یبرقبا اره هویاز من بهتره. اونا رو  یکنیکه تو ازشون دفاع م ییدرختا

 .کنهیذره خشک مو داره ذرهمن

آن  یانهیآ یهاو او با آن چشم زدیمن! ته چشمانم درد قل م یبود؛ خدا درد

 .دیدیرا م

 شد.و خسته  ریانگار پ شیحرف زد، صدا باالخره

 شش؟یپ یریچرا م هیانقدر عوض یوقت –

 .نجاینداره! گم شو از ا یبه تو ربط –

 به روح خر درونم... سگ

 ... همدم پدرم بود.نمیبغضش را بب نتوانستم

 تر زمزمه کردم.نرم یکم

 دارم؟ یستیمن باهات رودربا –

 عالمت نه باال داد.را به سرش

 گم؟یمن بهت دروغ م –

 نه... –

 دختر... گم،یواس خودت م غمبری! به پری. به پفتیدنبال من راه ن –

 تمام شد...  توانش
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 بود... نیسنگ او فیضع یهاشانه یمن برا یزندگ قتیحق

 خمش کرد. دیب یهاشاخه مانند

 ...دی.... باگفتمیم دی... بادمیکش عقب

 .دیکه رضا او را کنار کش دمیبغل د ٔ  نهیسوار شدم، از آ یوقت

 ...رفتمینبود. م یرنگ یاهیاز س باالتر

 نداشت. یکه غرق شده بودم فرق یمن یو کمتر برا شتریوجب لجن ب کی

 

که  شیهاخانه یهااز پنجره یحت ش،یوارهای... از کوچه، از ددمیاش رسخانه به

 متنفر بودم. دندیدیو حقارتم را م شدندیانگار چشم م

 «تموم شه... یلعنت نی... زود... ماشیریم»

 زدم.را برداشتم و به او زنگ  یگوش

ممکنه شک کنن بهم و زنگ  رن،یو م انیم هاهیکوچه موندم. همسا یمن تو –

 بزنن صد و ده. 

 .امدین ییصدا چند لحظه یبرا

سنگ گرد اونجاست. برش دار،  هیدم در،  یمرمر یباشه. برو تو جا گلدون –

 اونجا گذاشتم. دیکل هی یمواقع اضطرار یرو بکن. برا نیزم کمهی



 زرخرید  بانوی بارانی

283 
 

 را دیرا بستم و کل در همانجا بود که آدرس داد. دیرفتم، کل یسمت جاگلدان

ام که بعد انج یکار یبرا ستادمیوسط خانه نا یوقت تا گذاشتم. یدیداخل جاکل

کنار خانه، هر دو گاوصندوق تمام گوشه کی دنبال نداشتم. یادادم نقشه

هال خانه را بلند  یاقهوه یهایراحت یحت نبود.  یخواب را گشتم خبراتاق

خاموش را  خچالی یتمام کشوها و حت داخل نبود که نبود. یاسفته یکردم... ول

 .چیکردم، ه رورویز

 بود... ینداشت، لخت و خال یالهیوس خانه

 ...ستدیایقلبم از حرکت م کردمیاز کوچه حس م ینیرد شدن هر ماش با

 را گشتم...  رشیرنگ را برگرداندم و زکرم یهافرش یهالبه

 .دادیصدا م کیتکیباشد، ت یوسط سرم ساعت بزرگ انگار

 . ممکن بود هر لحظه برسد...کردمیعجله م دیبا

 بازار بود...آشفته هیبه اتاق خواب افتاد، هنوز از قرار قبلمان شب چشمم

 ... نیزم یافتاده رو ٔ  مالفه

 بدون روکش... تخت

 ... با تمام سرعتم سمتش رفتم آن را بلند کردم...تشک

 ...یآنجا نبود ول گشتمیکه دنبالش م یزیچ

 ...نامهغهیص
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روز مبادا، اصرار  یبرا یکارمحکم مان وفلور از ترس لو رفتن رابطه لیاوا همان

 ... مشیریکرد بگ

 ... یمواقع اضطرار یبرا نانیاطم دیکل کیحالل و حرام، فقط  یبرا نه

 ...ماههکی ٔ  نامهغهیص

 اش کرده. گفت پاره ختیکه ترسش ر بعد

 حرف زد که باور کردم... ینانیچنان اطم با

 .کردمیترکش م دیبود که با یهم عادت مزخرف« کردن باور»

 و تشک را رها کردم...  دمیرا قاپ کاغذ

 . ..کردمیفرز پنهانش م دیبا

 !پیخانه، نه! ج داخل

 ....دمیرا باز کردم و به کوچه سرک کش اطیح در

 انداختم. نیزدم و خودم را داخل ماش رونینبود. با سرعت از خانه ب یخبر

راحت  المیکاغذ نحس را داخل داشبورد فرو نکرده و درش را نبسته بودم خ تا

 نشد.

 تو؟ یچرا نرفت –

 بود.  ستادهیرا که باال گرفتم کنار در ا سرم

 گذاشت و مشکوک نگاهم کرد. شیموها یرا رو اشیدود نکیع
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 رو قفل نکردم... نماشی در کردم فکر بعد تو، رفتم –

 زد. پوزخند

 .دزدهیلگن رو نم نیا کسچیه –

 نگاهش سمت در خانه رفت. مشکوکش کرده بودم. دوباره

 شدم و جلوتر از او راه افتادم.  ادهیپ کردم خونسرد باشم. یسع

 زیکه چ دیرس جهینت نیشد و کنارم سمت خانه آمد، حتماً به ا الیخیب

 در خانه ندارد و فکرش امن شد. یباارزش

 ... ستادمیوسط هال ا 

 ام فروبردم.کهنه نیداخل شلوار جرا  دستم

 عمرش را کرده بود...  امیاسرمه راهنیپ یحت

 رو!چه به زن برندپوش روبه مرا

 باز کرد. دنیکش کیچسبان مانتواش را با  یهادکمه

 ... پوریگ یهابا لبه یمشک ریحر تاپ

 رونیدرحال ب دشیسف یهایفشار آورده و گو شیهانهیتنگ به س ریزلباس

 بودند...  اشقهیزدن از 

 لباسش... ایدر اندام  یرادیا نیبدون کوچکتر ز،یانگو هوس آراسته

 نکنم...  که برداشته بودم فکر یکردم به کاغذ یسع
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 کشاندم...  شیهانهیخط س یرا پ نگاهم

 ...چیه جه؟ینت

 کیبود تا حداقل  بیکه غا یطانیسقف، و ش کی ریزن، ز کیمرد و  کی

 وسوسه را در من زنده کند...

 مردگان بود؛ سکون، سکوت. یایدن امنهیس

 .. .کردیمثل من تلف نم یکارش را خوب بلد بود، وقتش را با گناهکار سیابل

تا با لذت طناب  رفتیم یاش از من سررفته، دنبال عابد و زاهدهم حوصله او

 .ندازدیب گناهشیب به گردن

 در من جوانه نزد. یکی یتح نیزم یهاتمام وسوسه از

 خواب رفت...سمت اتاق فیاز من بالتکل نگاهش

 کش آمد... یاش به لبخندخوردهرژ یهالب

  ؟یبا تنوع چطور –

 آمد. جلو

 ...دیکش امنهیس یوار رورا نوازش دستش

 مبل... ها؟ یرو –

 ...زدیم یبه گود لریکانس ٔ  هیچشمش با وجود ال ریز

 مبل نشستم. یو رو دمیفشار آورد... عقب کش امنهیدست به س با
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 نشست. میپاها یرا دو طرف بدنم گذاشت و رو شیپاها

 اش... مورد عالقه شنیاو... پوز ریاز من باالتر بود و من ز حاال

 در سکس هم دنبال تسلط بود، مانند رفتار و حرف زدنش... یحت

 بود... مردد...  بیعج بارنیا شیها... چشمیول

 شود... دهیبه کجا کش خواهدیسکس، م یقرار برا نیا داندیخودش نم انگار

از  گریو با دست د چاندیدستش را به دور گردنم پ کیبا تملک  یاگونهبه

 فشار داد که... نییبه پا امنهیس

 غلط بود...  نجایا یزیچ کی

 فلور...  حس

 را به... شیبود جا مانیدر قرارها شهیکه هم یشهوت

 دستش را گرفتم. مچ

 ...ستینکن! تو حالت خوب ن –

 نشسته بود. میپا یبلند کرد، هنوز رو میاش را از روتنه ناگهان

 آره؟! ست؟یمن حالم خوب ن –

 ... انگار...یشد بیعج –

 ...دیپر رونیسرخش ب یهااز لب یبلند خندتک

 ؟یتو قرصات رو نخورد ایشدم  بیمن عج –
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 بود... ادشیرا  ی... قرص کوفتکردیکه فراموش نم البته

 …بودند نهیها پر از کچشم ش،یبغضِ صدا نیع در

 ضربه زد. امنهیس یکف دست رو با

 زن دوستتون داره. هی دیبفهم هی. فقط کافدیگوه هیشما مردا همه  –

 و راستش را گفتم: دمیخند اریاختیبود... ب قتیجنون، گفتن حق نیباالتر

 ... یگیبه خودتم دروغ م یفلور... از کِ ،یتو دوستم ندار –

 :دیزده غررا جلو آورد و زل صورتش

که جلوت کم آوردم از خودم  ییهاخاطر تمام لحظهدوستت ندارم... اصالً به –

 متنفرم...

 گرفت، توانم رفت... میصدا

 منم... –

 ... میکه فقط چند سانت فاصله داشت به هم زل زد ییهاصورت با

 .دیچکینم یپر از قطرات غم شده بود، ول شیهاچشم ٔ  کاسه

 داد. رونینفسش را پرصدا ب

 . میدار تموممهیکار ن هیما  –

 شد. یزندان امنهیدر س بازدم

 گردنم نشاند. یرو ینرملبش نشست. دستش را به یرو یتلخ لبخند
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 . میباطلش کن دیرو با غهیبگم ص خوامی... ماشارینترس،  –

 را نداشت. میپا یجان بلند شدن از رو یدر تنش نمانده باشد، حت یحس انگار

 .دیچک اشدهیکشسرمه هایچشم ٔ  از گوشه یاشک قطره

 تو... یفرصت رو بهت بدم... ول نیز اومده بودم آخروامر –

 التماس کردم: ارادهیب

 عمر عذاب وجدان رو بهم نده...  هینکن...  هیگر –

 ... دیچرخ میهاچشم نیب نگاهش

 :دمیپرس نرم

 هست. تیزیچ هیشده... تو  یمن و تو فقط... بهم بگو چ –

 یونمانده باشد ر شیبرا ی.... انگار جاندیکش نهیجان به سرا کوتاه و کم نفسش

 ...دیتنم دراز کش

 ... حق نداره... ادیداره م گنیبهم زنگ زد... م –

ا ر دنشیدو طرف بدنم افتاده بودند. توان در آغوش کش فیبالتکل میهادست

 نداشتم. 

 باشد؟  توانستیدادن به فلور چگونه م یدلدار

 ش؟یدیچند وقته ند –

 رو برسونه...  یپارسال اومد در خونه، نار –
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 را لمس کردم... شیباال آوردم و بازو یدستم را کم کی

 .بیآرام اما عج د؛یخند

 دهیکه خواهر دامادشون بودم و هزار بار د یش منکه خانواده یهمون وقت –

و نگاه کرد. همون موقع  سادیاون فقط مثل بز وا دن؛یو نپسند دنیبودن، د

 من مرد. یبرا

 سکوت کردم. فقط

 داره شنومیم یوقت یفراموشش کردم، ول گمیم یو بکن... هسال! فکرش ۰۱ –

 بود که رفت. روزیانگار د ران،یا ادیم

 باشد...  کنندهرانیحد و نیتا ا توانستیچطور م عشق

 و دوست داشت... اون من –

 از عشق نداشتم. یتصور چیه

 .کارهمهیهق نهق کیکوتاه، مانند  د؛یدوباره خند

 بشه؟  یچه حال دمیخواب یکیبهش بگم با  یکنیفکر م –

 برق به چشمانش جرقه زد. و

 رفت...  راهنمپی ٔ  دکمه یرو دستش

 را گرفتم.  کشیبار مچ
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گرفت... بدنم به لمسش  نییراهش را به پا امنهیس یکه از رو گرشید دست

 بود. انتیعند خ نیو ا داد،یجواب م

 نشست... شیهالب یاز قدرت رو یناش یلبخند

 ...ادشهیو ... بدنت مننیبب –

ماندم و  می... اما سست سرجازدمیم رونیجهنم ب نیو از ا شدمیبلند م دیبا

 تکان نخوردم... 

بارو  نی! فقط ااشی... ی... رفتیبد لیتحو ونی... بذار ماششهیتموم م داره»

 « تحمل کن...

 رفت. نفسم

 بود؟  یچه کوفت گرید «اشی»

 اشی... اسمم را دوباره در گوشم صدا زد: ینار یصدا

 در کثافت و لجن...  غرق

 خانه به مقدسات را صدا زده باشم...بود که در هرزه نیا مانند

 ... کردمیخودم را دفن م میرودر آغوش زن روبه دیراه داشتم... با کی فقط

 ام.کرده یچه غلط رفتیم ادمی دیشا

 یو او را رو چاندمیقفل کردم. بدنش را پ شیهارا جلو برده، دور شانه دستم

 مبل کوباندم...
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پوست گردنش  یگردنش فروبردم و زبانم را رو یسرم را در گود واروانهید

 ... دمیکش

 دهانم تلخ شد از طعم ادکلن... تمام

 انگشت فشردم... انیفرو کردم و بدنش را م اشقهیدستم را در  توجهیب

 ...دیکشیسوت م میها... گوشدمیو نشن دمیرا شن زشیر آه

 ... ورق برگشت...یول

 فشار آورد و مرا عقب راند... امنهیت به سبا هر دو دس ناگهان

 سرم را باال گرفتم... زناننفس

 ...زدیبرق م یروزیاز پ شیهاچشم

 :دیبه من توپ یو دستور قاطع

 من بلند شو! یاز رو –

 ...ی...؟ ولیچ –

 ....کردم ادا را نامفهوم ٔ  چند کلمه نیزحمت ابه میهازدننفس انیم

 من بردار! یتن لشت رو از رو –

 کودن! ٔ  چهیباز کیاو زل زدم، مثل  به

 و با لذت کلمات را ادا کرد. شمرده

 ... نجایامروز اومدم ا ن،یفقط برا هم –
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 تر شد. واضح بشیعج لبخند

 و من پست بزنم...  یو بخوابودم تو من اومده–

 .دیجه رونیب میاز گلو یاخفه ٔ  خنده

 تر بروم... فشار آورد تا عقب امنهیس یرو شتریب

 ... دیرا باال کش سرش

 .شدندیدهانش به سمتم پرتاب م انیاز م کلمات،

 بلند شو! –

 العمل نداشتم...عکس توان

و  امیبعدش م یکرد چقدر برام گرون تموم شد؟ فکر یدونیاون قرص... م –

 و؟خودم کنمیم لیخوار و ذل قدرنیمن ا یعنی شم؟یم رخوابتیز

 ...؟ی... چپس –

 فرورفت... امنهیدر س شیهاانگشت

 ت کنم، بعد بهت بگم نه....... اومدم تشنهکردمیم یتالف دیبا –

 بود... زیتنفرانگ شیهالب یرو لبخند

 بود؟  یاشک، ساختگ ت،یهمه درددل، مظلوم آن

 زدن من؟ نیزم یبرا فقط

 حقم بود مگر نه؟ یول 
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 تنش کنار زد. یاز رو مرا

 .ستادیا مبل رها شدم. یرو

 ،دیکش نیی؛ بلوزش را پاکردرا در تنش مرتب  شیهاخشن لباس یحرکات با

 زد... شیدست به موها

 بااراده. ،یقو ؛یشگیهم یشده بود زن منطق حاال

 . دادیبه او قدرت م انتقام

به خودم بقبولونم  خوامیرو تحمل کنم. م یمرد چیفکر نکنم بتونم ه گهید –

 .میتو زندگ یومدین وقتچیکه تو ه

 ... دیکشیم ریت بدنم

 ...آمدیمنقطعم بند نم یهاخنده ن،یب نیشده بود و در ا انیدرم یکی نفسم

 ...کنمینم هیگر یچیه ی... من برایو پس بزنمن ی! تو حق نداشتاشاری –

 و در صورتم خم شد... ستادمیسرم ا یباال

من، واسه  یهاهگری اون بودنمون باهم ٔ  خاطره نیآخر خواستمینم –

 بدبختت ٔ  افهیق نیا خوامیم افتمیم ادتی یتو باشه! تا ابد وقت یبازیعوض

و جمع کن . حاال هم زود خودتشمیو من ازت رد م یشد کی... تحرادیب ادمی

 برو. نجایو از ا

 .دمیپرسیرا م آمدیم شیپ میبرا شهیکه هم یسؤال دیبا

 انتقام؟ ای یاستفاده کرد ازیرفع ن یاز من برا –
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 د،ینام خودتون زدرو به یچمنم انسانم. شما مردا همه ست؟یهر دو... واضح ن –

 زن شهوت نداره؟ هی نیکنیم رابطه رو. چرا فکر یداشتن برا ازین یحت

 ضربه زد و شمرده گفت: امنهیانگشت به س با

 نکردم... یتالف گهیخودت هم به فکر خونه باش. فقط شکر کن جور د یبرا –

 ... خوردیهم مفاتحش به ٔ  افهیاز ق حالم

 . کنندیو نابود م سابندیرا م گریجفت هم نباشند همد یوقت هادندهچرخ

 بوم...  آخرش

 . شوندیطرف پرت م کیبه  هرکدام

 ... کردینم دایتعهد پ یخوابگبا هم ی...کس میجفت نبود ما

 میهاچشم یرا رو آرنجماوج حماقت بود؛ زن و مرد نداشت.  دنشینفهم

 ... کیدرآمد؛ تار اشیواقع به رنگ میبرا ایگذاشتم، دن

 .کردیام نفوذ مهنوز به جمجمه شیصدا

ون چ دیم بمونبابات خوب شه تو خونه یتا وقت دمیاجازه م یخاطر نارفقط به –

 ماجرا ببره... نیاز ا ییبو خوامینم

 پرتنفر فرار کردند... یهاجمله میهالب نیب از

 ..والیعمه فلورش چه ه فهمهیچرا؟ چون م –

 را خفه کردم و دهانم را بستم. خودم
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 نترس! حرف بزن! ه؟ییوالیچه ه –

 بود... ناری به عشقش همان فلور ٔ  ماندهتنها عضو سالم کنمیم فکر

 کرد. کیآخر را سمتم شل ریت

 !یزنیهم مو! حالم رو بهجمع کن خودت –

 دور شدند... کیسرام یرو شیهاپاشنه یصدا

 اعصاب متشنجم را پوکاند. یشدن در خروج دهیمحکم کوب یصدا

 بودم. نیآوار زم شده،له

... ارمیرو سرت درم شتالفی... آشغال ٔ  ... هرزهدهیفلور... قلبت گند دهیگند –

 !یعوض

 ... دمیوسط کوب زیلگد به م با

 افتاد...  نیزم یرو اششهیشد و ش کج زیم

 در روانم نمانده بود... یسالم یتکه... مثل من که جا هزاران

 

 ینار

 ...امدیو ن دیکرده بود... غروب به شب رس رید

 ... دادیجواب نم گرفتیاش را مرضا شماره هرچقدر

 بسته بود که برگردد. امیرا به زنگ و پ اشیمادر رضا هم گوش نیب نیا
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 عادت داشت...  ییبه تنها م،یکه هر دو برو کردیاصرار م یعبد عمو

 یزیچ م،یابحث کرده اشاریمن و  کردیمشکوک شده بود، اما فکر م یکم

 .دینپرس

 .دمیکه غروب آمد دم در واحدمان به او رس عمه

 عمه! –

 جانم! –

 را برنداشت. نکشیع

 ؟یزد یدود نکیعمه؟ چرا ع یخوب –

 را گرفت. اشینیدستمال ب با

 ...کنهیم تمیسرم درد گرفته. نور اذ –

 صدات... انگار... ؟یسرما خورد –

 . کردینم هیفلور که گر یاند، ولکرده هیبود که گر یکسان هیشب

 .شمیقرص بخورم خوب م هی. خورمیانگار دارم سرما م –

 تو حالت... یول ست،ین اشاریبمونم.  یعمو عبد شیپ خواستمیم –

 .چاندیرا پ رهیدستگ

 بخوابم. خوامیبمون... منم م –

 نروم، اما داخل شد و در را بست.  خواستمینگرانش شدم، م یکم
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 . شدمی رفتن ٔ  که برگشتم رضا آماده ههمسای ٔ  خانه به

 تا برگردد. ماندمیمنتظر م دیپدرش را به ما سپرده بود، با اشاری

 به صدا درآمد. اطیشب بود که در ح یهامهین

 باز شد.  شیهادرجا چشم یول زد،یچرت م یعبد عمو

 اومد؟ –

 آره عمو. –

 را پارک کرد... نیماش

 اش افتاده بود... مردانه یهاشانه

خانه  در .دیخراشیناخودآگاه قلبم را م شدیم دهیکش نیزم یکه رو شیهاقدم

 یهاچشم شد، نفسم گرفت. ییهوایر از بخانه پ یاز حضورش هوا را باز کرد.

را باز گذاشت و کنارش  در بود. یاز هر احساس یکه قفل من شد عار حالتشیب

 بود دهیفندق هم فهم یحت زندینم یحرف کسچیه بروم... خواستی. مستادیا

سر به در باز اشاره  با جمع شده بماند. یاداد گوشه حیترج ستین یکه جو عاد

 کرد.

 نداشتم... یتوان خداحافظ یسمت عمو برگشت... حت نگاهم

 سست سمتش رفتم. ییهاشدم و با قدم بلند

 برگشته از جهنم... یابهیبود، غر هابهیمانند غر شدمیکنارش که رد م از
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 ینامربوط، هم از صدا یداشتم، هم از هجوم فکرها یخوابیشب پر از ب کی

 ...اطیبرخورد فلزات داخل ح

... کاش آزار دادن خودش را هم کردیم ریرا تعم ادیشه نیصبح ماش کینزد تا

 .کردیتمام م

با  دخوریم آشپزخانه نشسته بود، صبحانه زیشدم عمه پشت م داریکه ب صبح

 نان داغ...

 ! ریخصبحت به –

 ؟یدینون خر –

... موقع امیبا خودم کنار ب کمهیداشتم  اجی... احتیروادهیصبح رفتم پ –

 گرفتم. برگشت

ها که به گونه یرا رنگ صورت نیکرده بود... ا دایاش را انگار پشدهگم آرامش

 . گفتیم دادیم ییبایصورتش ز

 صورتم را شستم و کنارش رفتم. عیسر

 نان گذاشتم. یال ریپن یاتکه

 .یشکر ییدا شیچند روز برم پ خوامیعمه! م –

 چطور؟ –

 بهشون سر بزنم. دانشگاهه، تا وقت هست گهیچند روز د –

 برداشت. نیچ اشیاقلوه یهالب کنار
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 حاال بخور! بعد... –

 فلور! –

 باز نشد. شیهااخم

 ؟یدیبه پسرش که رو نم –

 ست.بچه واریعمه! ژ –

 . پسره از اون... دیترس دیها بابچه نیواال از ا –

 ؟یاز اون چ –

 کف دست هم از آن نخورده بود... کیبود که به نان فقط نوک زده، قد  حواسم

 .ستین یدارم. پسره هم عدد نانیباشه... برو... من که بهت اطم –

 .دمیشدنش خند یاز راض خوشحال

 بزنم. کیت یغیتمونده که با اون جوجه نیهم –

 زدم. رونیام را جمع کردم و از خانه ببعد از صبحانه کوله

 ...دیچرخ یریتعم نیمن سمت ماش ٔ  اجازهیب نگاهم

چند  دادمیم حی... ترجکردینم شیو رها دهیرا چسب میگلو خیب بیعج یحس

 .نمیرا نب اشاری یروز

 ما پاره شده بود... نیب ییهامیحر

 ...خواستمیزمان م یکم
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تمام تالشش را کرده بود تا در ذهن من از  مانییاول آشنا یهمان روزها از

 ندیکه با د یجوانمرد انسان. گفتیبسازد، اما قلبم دروغ نم والیه کیخودش 

 گفتیکه خودش م یویآن د توانستیدر تصوراتم ساخته بودم نم شیهاکمک

 باشد.

 حرف بزند.. میرضا را وادار کرده بودم برا اطیاز رفتنش، همانجا داخل ح بعد

 مجبور شده...  اشاری گفت

 ...یپول درمان عمو عبد خاطربه

 ... کردیم دایپ یگریراه د دیمن قابل قبول نبود... با یباز برا اما

 دادن... اجباری ٔ  جز تن به رابطهبه یراه هر

 تا از بس دورم شلوغ شود به او فکر نکنم... خواستمیرا م ییجا

ناهار  یخودش را برا یزنگ زدم. هنوز به خانه برنگشته بود، ول ییدا به

 .رساندیم

 مهمانشان هستم، اما انگار خبر داشت. میزنگ زدم تا بگو واریژ به

 : دیپرس

 خونه همراهته؟ دیکل –

 آره چطور؟  –

 مون؟زودتر از بابام خودت رو برسون خونه یتونیم –
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 فکر کنم برسم. –

 .ستین یزیچ نیاتاقم... بگرد بب یبرو تو –

 ؟یمثالً چ –

 .یکنیم دایبگرد پ که،یفنجون کوچ هی –

 فنجون؟ –

 ...ی.. بندازش آشغالیشناسیم ینیبب –

 ...فیآخه چرا؟ ح –

 شاته. ست،ین یمعمول –

 ؟یچ –

 برسونم کالس زبان اومدم... دوستم رو نی. اامییمن جا –

 .ستین نگیبابات تو پارک نیساختمانتونم. ماش یمن تو –

 کن... مطمئنم دوستم انداخته اونجا... یخال سطل آشغال رو –

 تخت. التیباشه. خ –

 ...یآوردیرو هم م گرتجی ٔ  . عمهزشتهیعاشقتم که نار –

 همراهش بود که تماس را قطع کرد... یدختر کوچولو یهاغیج یصدا

 ...؟! بردیدختربچه را به کالس زبان م داشت
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 پدر مادر نداشتند؟  هانیا

 ...شدمیآنچنان معصوم حساب نم گریشب استخر فکر کردم من هم د به

 یسلطنت هایمبل با ساکت، ٔ  خانه... رفتم پنجم ٔ  آسانسور به طبقه با

 ... یآب یهاپرده ،یاروزهیف

 ... رنگیغازکله فرش

 ... قهیزشت و بدسل یدکور

 دیو سف اهیس یبعدسه یهانتیپر از پر واریسر زدم... تمام د واریبه اتاق ژ اول

 بود... 

 ...یدیاز سف کیبار یاهیبودند، با حاش یمشک باًیتقر هالهیوس ٔ  همه

 آشغال...  سطل

 ... یمربع یاشهیش وانیل

 ... یاز رژ صورت یرد

 یرستانی... دختر همراهش حتماً دبردیبگ پلمیقرار بود امسال تازه د واریژ خود

 بود... 

 ...دیاز تصورش سوت کش سرم

 ... وانهید یهامانده بود؟ بچه نجایکوچولو شب را ا دختر
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 به جا نگذاشته بود... یرد ،ینظام کیشده... پسر اما مرتب و منظم تخت

 شیکه برا ییپسر کوچولو یایشدن دن دیو سف اهیس یزود بود برا یلیخ

 و عاشقش بودم... دادمیم هیهد یرنگ یهاتوپ

 گرفت. رونیاز ب ییرا دا ناهار

 را خودم درست کردم. یرازیش ساالد

 آمد؛ خانه با آمدنش زنده شد... واریبودم که ژ دهیسفره را چ لیوسا

مدل حالت داده شده،  نیباتریصافش با ز یبلندتر بود... موها ییاز دا قدش

 پاره تنش بود با بلوز گشاد و لش... نیج

 شر من... یکوچولو برادر

 .کردمیآنجا نبود حتماً بغلش م ییدا اگر

 را لب زد.« توعمه»از پشت پدرش زد و  یچشمک

 باز او... شیگفتن من بود و ن شعوریب وابشج

 جذاب بود...  سشیفیبیب صورت

 ...شدیخانواده محسوب م یبلند که امضا یآن ابروها با

 رد؟ک کاریبابابزرگت چ یمترصدیس نیت با پول اون زمعمه یدنفهمی آخرش –

 نه! –

 قاشق ساالد برداشتم و در دهانم گذاشتم. کی
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 هی دیگرفت. طال بود اونجا... حداقل با مسکونی–تجاری ٔ  براش پروانه –

 .دادیبهت م یدرصد

چون پدرم زودتر از  ،یمزخرف عهد بوق ی. طبق قانونایشما که مرد قانون –

 . یعدالتیب نیعدالت در ع برم؛یازشون نم یارث چیمادر و پدرش مرده ه

 باشد. یکردم لبخندم عاد یسع

 ...یشب اومده مهمون هیبابا! ولش کن.  –

 ...یو بعد دیرا پرس یبعد سؤال وار،یبه ژ توجهیب ییدا

 زنه؟یازش نم یحرف ؟یخونه چ –

 غر زد: حوصلهیب واریژ

 کن. ییبعد بازجو ن،ییولش کن، بابا! موقع ناهاره. بذار از گلوش بره پا –

 .دیکامل سمت او چرخ ییدا

 تو دخالت نکن. م،یزنیو خواهرزاده حرف م ییدا میدار –

 سراغ من آمد. بعد

 .شدیچهاردنگش مال تو م دیبا –

ها رو انسان ما زن نکهیهم دیدونیخودتون هم م د؟یگیرو به من م نایچرا ا –

 . میشکر کن دیبا کننیحساب م

 باعث ساکت شدنم نشد. اشیشانیاخم پ یحت
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 یایتو دن ره،یسهم بگ دومکیزن  نکهیا ؛یگیکه م یزیچ نی! همییدا ن،یبب –

. اما شما ستیهم عادالنه ن میتی هی. از ارث محروم شدن ستیامروز عادالنه ن

 .یندار نمیحق اعتراض به ا ،یچون شما با نصف ارث دادن به زنا موافق

 غره برود.به او چشم ییباعث شد دا واریژ پوزخند

 ...دیت باعمه یول –

 نیاز ا یشتریته ذهن همه هست، و من سهم ب شهیهم ندهیاز آ ترس

 ... ستییحق با دا دانستمیداشتم و متأسفانه م یفیبالتکل

 هوام رو داشته و داره. شهیفلور هم –

 ...یمن برات نگرانم نار –

  ؟چی نگران –

 ..تندهیطرز فکرت، آ ترسونه؛یو مکارات من –

 

 باغ مامان رو دارم.نده، من خونه یزیاگه عمه بهم چ یحت نده؟یآ –

 یچیه شیروستاست... بفروش هیتو  کیکوچ یباغ گردو هیاونجا فقط  –

 ...شهینم

 .ختیوسط حرفمان مزه ر واریژ

 .هیشوهر پولدار هم فکر خوب –
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 ...دمیخند

 سمت پسرک خندان گرفتم: دیرا با تهد چنگال

 !واریخفه شو، ژ –

 چقدر پزت رو دادم.. یبدون ؟یاز درخت باال نرفت گهید –

 .مدیسمت او برگشتم و خندپدرش  نیسنگ یهاحرف انینفس گرفتن م یبرا

 ها غر زد:مثل پدربزرگ ییدا

 آزادت گذاشته. یادیت زعمه –

 اون مخالف کارامه. –

 باال انداختم. یاشانه

 خب من رفتم... یول –

 . یبد رییرو تغ یچهمه یتونی! تو که نمینار –

 انگشتانم فشردم. صبرم تمام شد. نیرا ب قاشق

 یجلو یحت هی! من و بقچیبدم. من که ه رییتغ تونمیرو نم یچیمن؟ ها! من ه –

و رودخونه که هزار ساله راه خودش هیدونه درخت، خشک شدن  هیقطع شدن 

 اتیجنا نیکلفت دارن از اگردن ی... چرا؟ چون کلمیریبگ میتونیرفته رو نم

 .برنیسود م

 .دیو برعکس چرخ واریاز من به ژ یینگران دا نگاه
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 ست...بچه نیرو، ا ناینگو ا واریژ ی. حداقل جلوشهیحرفا برات دردسر م نیا –

 دست خودم نبود. دنمیخند گرید بارنیا

 یاسیو س رهیاالن م یفکر کرد شه؟یحرفا حال نیا یکلم بروکل نیا ییخدا –

 شه؟یم

 را زد. انیسوت پا واریبلند ژ ٔ  خنده

 !یعاشقتم، نار –

 تشر زد: ییدا

 ! درست حرف بزن! واریژ –

 بده. یمون فرارو شناخته. اونم از خونهمن ایدن نینفر تو ا هیبابا!  نیبب –

که  یاز آرامش همنیا جدا نشد. اشیشانیدر تمام مدت ناهار از پ ییدا یهااخم

 ینتوانستم خودم را راض یچند وقت نشده برگشتمبه دنبالش آمده بودم، شب

 بروم... ههمسای ٔ  کنم که به خانه

 گرفته بود. یهم که رفتم عمو عبد یوقت

 ...ومدهیراه نکرد روبه ریچند روزه خُلقش تنگه... از جمعه که د –

 کردم. یخبریبه ب تظاهر

 اومده... شیپ یحتماً سر کارش اتفاق –
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ه رو ساعته رفت هی. االنم نیش تو ماششبم کلهصبح تا شب سر کاره، تا نصف –

 .ادینم نمییبوم، پا

 شش؟یبرم پ نیخوایم –

 . دهیحرف گوش نم –

 .دانستمیو م «دونمیم: »گفتم

 ! خرابکله

 بام باال رفتم. یهااز پله ،یاشتراک یراهرو یانتها ییجا

نخ است که  نیچندم دانستیگرفته بود و خدا م گاریس ریرا ز فندکش

 .شودیخاکستر م

 .دیفرو داد و آن را به آتش کش گاریاخم کرد. نفسش را با نفس س دنمید با

 دور و بر من نپلک، بچه!  –

 تر. خلقکج دیو شا دمشیدیکه م لاوای همان ٔ  شده بود، اندازه تلخ

 ... گشتمیبرم دیبا

 ... گذاشتیقلبم نم اما

 اشیناج یدرماندگ دنیو با د آمدیم ادشی اشاری یهایکه مردانگ یقلب

 جمع شده بود. امنهسی ٔ  شده، گوشهمچاله

 ! امروز اعصاب ندارم.ینار نییبرو پا –
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 را حس کنم. شدیکه از او در هوا پخش م یتنش توانستمیبود؛ م آشفته

 زده دودش را به هوا فوت کرد.زد و حرص یمحکم پک

 برو! گمیم ؟یکر –

 ؟یمن ناراحت بودم تو ولم کرد یوقت –

 میکرده تماشاباشم که نتوانسته حلش کند، اخم یاختهیرهمبه کیروب انگار

 کرد. 

 نشستم. کشینزد بام، ٔ  لبه یرو

 خشم... دیو شهوت نبود، شا زهیکرد؛ غر رییچشمانش تغ نیدر زم یزیچ

 مرا بترساند. توانستینم آمدیم دیدر نگاهش پد هرچه

 ...ریکو یه داغبه رنگ خاک بود، نه خاک کف جنگل! خاک رس، ب شیهاچشم

 .شدیم تررهیو ت خوردیکه آب م ینه رس پخته، رس خام... وقت 

 شدن. لیداشت، تبد رییتغ تیقابل

 با آن ساخت. یانهیهر سفال شدیو م یدادیآنها که ورز م از

 ! مگه نه؟!یرنمی رو از –

 زدم. لبخند

 رنگ شد.کم اخمش

 باال؟ یایبابام گفت ب –
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 خودمم نگرانتم.  –

 را نرم کرد. شیبود که صدا ییفشار تنها دیشا

 جا که... اصالً...  هی رفتمی. مکردمیوگور مو گمبابام نبود خودم –

  اش؟یچرا  –

 از زبانم اخم کرد.  اشی دنیشن با

 و! از سر تا پام پر کثافته. من یشناسی! تو که نمیمن شو، نار الیخیب –

 با بهت زمزمه کردم: ناباورانه،

 ...هی... حاال اشاری ،یخوب یلیتو نداره... تو خ یبه بد یون... موضوع ربطا –

 را زمزمه کرد.« بابا برو»

 . دیسرش کش یرو یدست کالفه

 .یشیازم متنفر م یروز هی –

 بود. یپردرد و توخال شیداص

 با بهیپوزخند، غر کیخام از  یشد، طرح دهیباال کش یلبم با ناباور ٔ  گوشه

 نابلد من. یهالب

 ؟یکنیباور نم –

 جواب دادم: قاطعانه

 !وقتچیه –
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 .دادیآزارم م اشیآشفتگ

. مثل خودم که زنمیحرف م یاز چ یدونیاحمق نباش، خرگوش! تو که نم –

 .یشیازم متنفر م ییجا هیتو هم  خوره،یهم محالم از خودم به

 کردم آرامش کنم. یسع

 هی. حاال اگه با یو محل ند یاز کنارم بر یتونستیم یوقت ،یتو کمکم کرد –

 ...یباش یآدم بد شهینم لیدل یزشت رابطه دار ٔ  ائسهی

 

 از شوک باز شد. دهانش

 بهت گفت؟ یک –

 رو؟ یچ –

 که زشته... –

 چشات رو ترسناک نکن... رضا رو مجبور کردم بگه...  یاونجور –

 گفت بهت؟ یچ گهید –

 را گم کردم. میوپادست تش،یمقابل جد در

 کردم... ... منم فکررهی... گفت که خانومه پیچیه –

 اش را آزاد کرد. شدهحبس نفس

 ...یخاطر عمو عبد... بهیگفت... مجبور شد –



 زرخرید  بانوی بارانی

313 
 

 .دیرساندم که درجا عقب کش شیرا به بازو انگشتانم

 ...شهیازت کم نم یزیخب... چ ،شدی مجبور... نباش ناراحت –

 ...دیکاویسردرگم اطراف را م شیهانداد. چشم یجواب

 .تیانسان ،ی! تو شرف داراشاری –

 تلخ و بلند. د؛یخند کیستریه ناگهان

درسم رو  ضه،ینگاه کن؛ بابام مر میچند؟ به زندگ ییلویشرف! شرف ک –

 یریسارد شکم ی... تو دارینگهبان قرارداد هی.... پسر امیموتورکیهواست، پ

 . ینیهم شهی... همیدیم

 را با حرص گفت. آخرش

 . یزد، انگار نفس آخرش باشد از کپسول زندگ گاریرا به س یانیپا پک

انگشتانش  ینگرانم پ یهارا در دستش مشت کرد. چشم خاموشمهین لتریف

 رفت.

 به عقب برداشت.  یقدم

 ...گفتمیاون روز بهت م دینبا –

 .دادمیم یبلد بودم و آن درد ته نگاهش را تسل یراه کاش

 بلند. ییهاو دور شد، با قدم دیچرخ

 از خودش فرار کند. انگار
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.............. 

 

 اشاری

را داشته، حاال که عطر  دنیفقط حق نفس کش یکه از آزاد یزندان کی مثل

 ... گرفتمیقدرت م آمدیم ییرها

 

 تسیکردن قطعات سالم و ل زیو شروع کردم به تم ادهیرا پ نیقطعات ماش تمام

ل ک دادمیم حیمن بود، ترج لیبه م اگر داشتم. اجیکه به آن احت یکردن قطعات

ند بود دیکه شا یازدهزنگ یهابه قسمت یدگیو رس یشود. صافکار ادهیبدنه پ

 ... شدینم دهیو د

 .فتدیراه ب خواستیکار فقط مبار صاحب نیا اما

 زهیقطعات هم انگ ستیبا نوشتن ل یها حالم خوش بود، حتاز مدت بعد

 ..گرفتمیم

ساق سوپاپ...  کیالست لندر،ی... سرسکیدرولیپمپ ه یکامل واشرها تیک

با  یاز ساعات کار بعد اگزوز هم بود. یی... گلویکارخنک ستمیشلنگ س

 ...آمدمیبه خانه م دیجد ٔ  زهیانگ

 زییاپ ...شدیم شتریتمام کردن ب یعطشم برا کردمیکار م شتریکه ب یشب هر

 چه بهتر! شد؛یم شیدایکمتر پ یبود و با شروع دانشگاه، نار دهیهم از راه رس
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 یوقت شیهاخنده یصدا اما داشت که مدام دور و بر من بپلکد... یچه معن اصالً

لج کرد  بارکی یحت را دوست داشتم. کردیو سرگرمش م زدیبا پدرم حرف م

 یزباچقدر بچه دانستیو بابا را به پارک برد. فقط خودشان و خدا م

 اند... درآورده

پارک مسابقه  هایبچه ٔ  گرفته بود... با دوچرخه اشیبازنیخنگ ماش دخترک

 میرا برا ینار بتیمثالً داشت غ یهم وقتحد، آن نیفقط هم باباداده بودند... 

بازش  شیهم فقط اخم و توپ و تشرش مال بود... ن رمردیپ نیا لو داد. کردیم

پنجره را  یکه بابا ال کردمیظهر را جمع م ٔ  سفره .شدیم یسهم نار شهیهم

 :دیباز کرد و پرس

 ؟ینار ،یریکجا م –

را برداشته بود و  بزرگی ٔ  زدم. قابلمه دیرا د رونیباال آوردم و ب یرا کم سرم

 .بردیکشان سمت در مکشان

 به درخت دم در بدم. برمیرو شستم، دارم آبش رو م هاوهیسالم عمو... م –

 زمزمه کرد: رلبیکه رفت پدرم ز ینار

 بچه رو هم شفا بده. نیخدا ا –

 .ختیو اخطارم درهم آم خنده

 بابا؟!  –

 نداشت بشنوم، مثل گناهکارها نگاهم کرد... انتظار
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 !ه؟یچ –

 برگشت، جلوش بگو... ؟یسرش نگو! مردپشت –

 . دیخودش را باال کش یکرد و کم گاههیرا محکم تک دستش

 .نی! حاال ببگمیکه م یپس چ –

 منتظر ماندم. نه،یرا به آشپزخانه بردم و دست به س سفره

 اومد. –

 دست کرد.دست یکم بابا

 ...یدادیبهش آب م یبردیم یدیکشیم اطه،یشلنگ تو ح –

 بلند دخترانه به باال تاب برداشت. یابروها

 ... یعمو عبد فه،یواقعاً که! آب شرب ح –

 برگشت. یرا غر زد و سمت نار!« ریبگ لیتحو»به من  رلبیز پدرم

 ...شیمشت چمن بکار... قشنگ م هیپاش  –

 بزند. غیبود از وحشت ج کینزد ینار

 رهی... جون بگکنهیم زی. درخته که هوا رو تمنه!! چمن فقط اسراف کردن آبه –

 ...خوادیآب هم نم گهید

 سمت پنجره تکان داد. یکالفه دست بابا

 همون کارو کن. دهیمغزت فتوا م یمن شکر خوردم. هرچ –
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 کرد. یدلبر شیو برا دیخانم خند نازدار

 ... تو جون بخواه.یماه یلیچشم. خ –

 شده بود... فوریک فشیبه لبخند کش آمد، از تعر رمردیپ یهالب

 !خانیاز ته شجاعت عبد همنیا

انداختم تا دراز بکشم. تمام  یراحت یبرداشتم و رو ییکه رفت متکا ینار

 .کردیدرد م میهااستخوان

کردن و افتضاح به بار آوردن من،  یو آن زنگ زدن فلور و قاط روزیاز پر

 نتوانسته بودم خودم را ببخشم. 

 نداشت... یکه گناه ینار

افسارم  ادیز یتازگکه  کردمیم یخودم را کنترل، و حواسم را جمع خشم دیبا

 .رفتگیرا در دست م

تم گرف دیکشیم ریت یآن روز جهنم یادآوریکه با  ییرا پشت گردنم، جا دستم

 و منتظر ماندم حرفش را بزند و زودتر برود.

 چرخاند. فشیدر ک دست

 ... من... من... اشاری –

 بود. دیاز او بع کرد،ینم دایرا پ هاحرف

 ...خوامی. میفکر کردم... تو کمکم کرد یلیخ –
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 ...دیکش یقیعم نفس

 پاکت... کی د،یکش رونیب فیاز ک یزیرا همراه چ دستش

 آورد. رونیرا ب یمیضخ ریرا باز کرد و زنج پاکت

 شد.  زانیاز دستش آو ریزنج یپالک گل رو 

 عالمت سؤال سمت صورتش باال آمد. کیبا  سرم

 را گم کرد.  شیوپادست

 تو... یتولد من  بهش کادو داد... آوردم برا یگردنبند مادرمه. پدرم برا نیا _

 آورد. رونیرا از پاکت ب ی. دستپاچه کاغذدیاز تعجب باال پر میابروها

 ... فاکتور هم داره...اشاری ن،یبب _

 ؟یدیرو چرا به من نشون م نایا –

 گرفتمش. مال خودمه...  مییاز دا –

 سرعت سمت سرم پمپاژ شد...به خون

  ؟یگیم هیچرتا چ نیا گمیمال منه، م گمیمن که نم –

 ...یبه اون زنه رو بد تیبده یتونی... مشیاگه بفروش –

 و مبهوت نگاهش کردم...  مات

 ؟ینار ،یشد وونهید –
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 آمد...  کترینزد

ازم... از دست اون  ری. بگفهمهینم یم... کس... تا زندهگمینم یبه خدا به کس –

 خالص شو... تهیعفر

 زدم: ادیسرش فر باًیتقر

 نه! –

 کند. اموانهید خواستیدختر ساده، با رفاقتش م نیا

 اصرار کرد. ترمیمال

 ...نیگوشواره هم دارم... بب هیمن... من  اده؟یز یلیخ تی... بدهاشیچرا  –

 ...فیظر زآوی ٔ  کوچکش، با آن گوشواره یهارا کنار زد گوش یروسر

 شد. کف سرم نبض گرفت...  دهیهم ساببه فکم

 . کردمیشدن صورتم را حس م داغ

 ...ستیحرفا ن نیاصالً ا –

 شد. رنگیهم فشرده و ببه شیها. لبدیخطوط صورتش پر یاز رو ینرم تمام

 .دیام کوبدستش را محکم و با تنفر به شانه کف

 ... ششیپ یریهم نم یزورک نیپس همچ –

درد  امنهیتکانم نداد، فقط درون س یشدم... اما ضرب دستش حت ریغافلگ

 .دیچیپ
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.... مفت باشه و یاریمظلوما رو درم یادا ی! الکششیپ یبر ادیخوشت م –

 همونه که... اقتتیکوفت باشه، مگه نه... ل

معصوم...  یهابا آن چشم دستم را بلند کردم تا در دهانش بکوبم. اریاختیب

و داغ به مردمک چشمانم  خوردیکه تاب م یاگوشوارهلرزان...  یهالب

 ... گذاشتیم

  کردم؟یم یچه غلط داشتم

 افتاد.  نییزحمت مشت شد و پابه انگشتانم

 ... دهیقدم عقب نکش کیبود،  ستادهیا میروروبه هنوز

 راست گفتم آره؟  –

 از تنفر جمع شد... صورتش

 العملم نبود...تر از عکسدردناک میتنفرش برا یحت

 بلند کرده بودم؟  شیدستم را برا چطور

 ...کردیکرده بود، ترسناکم م نیکم امنهیس ریکه ز یآن جانور من؟

 ...ینار –

 یلیکمکم کند س خواستیو صادقانه م ایریکه ب یبه تنها کس خواستمیم

 بزنم؟ 

 کمک داشتم؟ اقتیاصالً ل من
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 ... شدیم دهیدر دهان خودم کوب دیمشت با آن

 را بلد نبود. حیوق یهاحرف نیا میایب اشیبه زندگ نکهیقبل از ا او

 به سمتش برداشتم...  ی... قدمامدمیکه به من پشت کرد به خودم ن یالحظه تا

 ... هرجور شده.کردمیدرستش م دیبا

 زنگ گذاشت و برنداشت. یانگشتش را رو یکس ن،یب همان

 اگر فلور بود چه؟ یکنم، ول یمحلیب خواستم

 خودم را به در رساندم و بازش کردم... ناچاربه

 که انتظارشان را نداشتم. یکسان تنها

 یرا گرفت و دست داد، اما کاوه بدون سالم و حت امیمچ دست روغن ادیشه

 یها سمت نارپله یرساند و رو اطیاز کنارمان خودش را به ح عیسر ،ینگاه

 رفت.

 .می... ما حرفامون رو نزدینار –

 گذاشت. فشیو گردنبند را داخل ک پاکت

 از اشک نداشت، فقط...  ینگاهم که به چشمش افتاد، اثر د،یرا باال کش اشینیب

 نبود... دایپ شیهاداخل چشم شبتاب

 نگهم داشت.  ادیسمتشان بروم که شه خواستم

 من در چه حاله؟ یامانت –
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 .نگیسمت پارک دیرا کش دستم

 .کردی. کاوه اصرار مزدیها پرسه مپله یحوال حواسم

 بدم. حی! فقط بذار برات توضقهیپنج دق هی –

 او شود... چیمثل کاوه حق داشت پاپ یقابل گوهرشناس

 .امدین در برابرش کوتاه ینار

 خاطر کار دوستته، وگرنه... فقط به یینجای. اگه اشناسمیمن تو رو نم –

 باز شد...  اطیح در

 .دیفقط فلور را کم داشت که الحمداهلل رس اطیداخل ح رکیس

 گشاد کرد... یریرا با تظاهر به غافلگ شیهارا بست و چشم در

 کرد؟ ارواح رفتگانش...  تعجب

 بود.  امدهیدر هم که اصالً به چشمش ن یجلو ییفضا نیماش

 کرد... رییتغ یرو به کنار نارکاوه از روبه یجا

 هم سمت آنها رفت.  ادیآمدن فلور شه با

از ب شدیرا که قفل نم رهیدستگ کردمیم ینشستم و سع نیماش یصندل یرو

 کنم.

 تو... یکردی! مهمونات رو دعوت مینار –

 کار دارن... اشاریبا  ستن،یمهمون من ن –



 زرخرید  بانوی بارانی

323 
 

 باال داد. یرا کم اشیطب نکینوک انگشت ع با

 آوردن... فیمون که تشرخونه ونی... آقازمیعز –

 بود. یرپوستیگفتنش هم از آن تذکرات ز «زمیعز»

 شد. کشانینزد ادیشه

 .میکردیرفع زحمت م میما داشت –

 باال... دیآوردیم فیتشر –

 سمت فلور برداشت. یقدم کاوه

تون با برادرزاده یکیصحبت کوچ هیاومده به کارش برسه، اما من  ادمیشه –

 داشتم.

 نکرد و باال رفت. یشتریتعارف ب فلور

و کاوه  ینار میکردیآمد و راجع به قطعات صبحت م ادیکه شه یمدت تمام

 .کردندیو آرام بحث م ستادهیپله ا یجلو

ام. تمام از طرف او رفته میبگو ستیداد و گفت که فقط کاف یآدرس ادیشه

 .گذاشتندیم ارمیلوازم را در اخت

 از رفتنشان جواد زنگ زد.  بعد

 ٔ  بودم، بعد هم سفره هامشتری ٔ  شب مشغول بردن جنس در خانه ازدهی تا

 . کردم جمع را بابا شام
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 بود. دهیو خواب خورده

 ... رساندیم یخودش را با واکر به توالت فرنگ گرید

 هردومان...  یروزها نیا یشاد نیبزرگتر

 شتریسخت بود، البته ب اشیزکاریو تم سیرفتن به سرو ینداشتن برا توان

 خودش... یبرا

 کم شد.  مانیهااز خرج شدیم روزیتر از دپمپرس هم که هر روز گران دیخر

 بخرم. یمقو یغذاها شیبرا یبا دست بازتر توانستمیم

 بود...  شبمهیساعت دو بعد از ن

و سوزش تا  دیوزیم امیشانیپ یعرق نشسته رو یهادانه یسرد رو مینس

 ... کردیعمق سرم نفوذ م

 . گرمم بود.....نشستیهوا اصالً به تنم نم یسرما اما

 و بس. دانستمیرا خودم م دردم

معرفت خرجم  کسچیجز رضا هپدرم، به یضیو مر یتمام مدت گرفتار در

 نکرد. 

 یرو د،یو چرخ دیچرخ ،ینار خندانشهیهم یهااشک نشسته در چشم ریتصو

 را داغ زد... امنهیس

 ... دیبخشیمادرش را به من م دگارایفلز زردرنگ کف دست او...  برق
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 بزنم... یلیحقش را کف دستم گذاشتم و خواستم با همان دست به او س من

 بود. محال بود بتوانم بخوابم. الیخواب، خ امشب

بود و  شبمهیانداختم... خانه را دور زدم... دو ن نیزم یرا رو میو س انبردست

 حتماً خواب. ینار

 .بود روشن اتاقش ٔ  مطالعهنه! چراغ یول

 کردم: پینشده تا مانیآوردم و تا پش رونیب بمیرا از ج یگوش

 ؟یداریب –

 :دیبعد جوابش رس هیثان سه

 نه... –

 و بعد دیکش یکوتاه غیاش زدم... جآرام به پنجره ییهانوک انگشت ضربه با

 ... نیزم یرو یزیافتادن چ یصدا

که از اتاق به  یچسباند... در نور کم شهیپنجره آمد و سرش را به ش سمت

 داد...  صیمرا تشخ دیتابیم رونیب

 آمد. رونیاز پنجره ب شیرها یرا که باز کرد، سر و موها پنجره

 شبه!!!... نصفاشاری –

 ...دونمیم –

 .دمیرا ستون کردم و خودم را باال کش میهادست
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 برق اتاق را زد، اتاق روشن شد. دیرفت. کل عقب

 ؟یشد وونهیباال؟ د ی... چرا اومدکاریچ نجایا گمیبا توام! م –

 بود. هدیبه اندام الغرش چسب فلطی بافت بلوز... نشستم پنجره ٔ  لبه یرو کج،

 زل زدم. شیهاچشم به

 تند رفتم! یلیخ یعصر –

 هان؟  –

 باز ماند. دهانش

 و؟چی –

 دستم را باال گرفتم و نشانش دادم. کف

 بزنمت. خواستمیدست خودم نبود... واقعاً نم –

 :دیمتوجه حرفم شد، با حرص توپ تازه

 !ینفهم بود یلیخ –

 .شدمیم یعصبان دیمن بود؟ انگشتم را در چهارچوب پنجره فرو بردم... نبا با

 باال رفت. یدستم نامرد –

 ...!!میبزن خواستی–

 ... خب...یبزنمت، ول خواستمینه! من نم –
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 .آمدیمنتظر همان کلمه بود، کوتاه نم فقط

 غلط کردم. –

 به عرض صورت باز شد. شیهالب یآنبه

 :دمیغر کالفه

 ببند. وشتین –

 باال انداخت. ابرو

منم  ،ی. چون غلط کرددنهیاز تو به خند دنشنی کردم غلط ٔ  مزه –

 ...دمتیبخش

  اش را جمع کرد.حساب کار دستش آمد. خنده دمیکه درهم کش ابرو

 باز بود. زیم یرو شیهاکتاب

 ؟یخرخون –

 .کنمیتموم م مهیترم آخرم. دارم سه سال و ن –

 ه؟یت چرشته –

 .ستیز طیمح –

 قدم سمتم برداشت... چند

 ... ستادهینشسته بودم و او ا من

 داشت، رفاقت... یکیاز نزد یحس کیحالت  نیا و
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  دم؟یپرسیاش نشسته و از درسش مپنجره یشب روداشت نصف یمعن چه

داخل صورتش حاال که  یمهربان دنیبروم... جلوتر آمد. د خواستم

 .دادیترحم بود، آزارم نم هیکمتر شب شناختمشیم

 ... پولیدیقرض بردار. بعد بهم م ،یری! اگه برات سخته ازم بگاشاری نیبب –

 زنه رو پرت کن تو...

 داشتم...  یچه حس دانمینم گفتیم بهیبا تنفر از آن غر نکهیا از

 . کردیبود خوشحالم نم هرچه

 بود...  نشیزتریعز یمن چه باشد، نار ینداشت فلور برا یفرق

 ...دیفهمیم ینار اگر

 بفهمد، هرگز! گذاشتمینم

 و با سر اشاره زدم. دمیکش رونیخودم را از پنجره به ب یکم

 ...میبر ایب –

 کجا؟ –

 .ای. بستیدور ن –

 ؟یجد –

 ... دیدور خودش چرخ زدهجانیه

 ... صبر کن.میروسر –
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 تمسخر زمزمه کردم: با

 .تو فقط حجاب ٔ  اسطوره –

رو صورتم  هیپوش یم، انتظار داررو پنجره یدیشب مثل جغد پردو نصف –

 باشه؟

 ....دمیپر نییاز پنجره پا

 بود... ستیو ب کی دیشا ارتفاعش

. همان دیایاز قاب پنجره باال ب کردیم یو سع دهیسرش کش یرو یقرمز شال

 .زدیمدام حرف م نیح

 انقدر... اشارمیآخه  گفتمیم ی... هبردی... خوابم نمیخوب شد اومد –

 ... دیایب نییو خواست پا دیچهارچوب نشست، چرخ یباال

 فقط سه متر زبان بود، عُرضه صفر. الحمدهلل

 کمرش را گرفتم... فتدین نکهیا یبرا

ه ب کشیبند مانده بود تا دور کمر بار کیفقط  امیاچهیبلند و ماه یهاانگشت

 هم برسند.

 .دکشی عقب انگشتانم ٔ  خودش را از حلقه دیرس نیبه زم شیپا نکهیا محضبه

 افتادم. راه



 زرخرید  بانوی بارانی

330 
 

زد و از  غیما در آن وقت شب وحشت کرده بود، ج دنیکه با د یولگرد ٔ  گربه

 . دیداخل کوچه پر وارید یرو

 .دیسرم خندپشت ینار

 ستادمیا ی. وقتمی. خانه را دور زددیدویم باًیبه من برسد تقر نکهیا یبرا

 :دیباتعجب پرس

 خب؟ –

 ...نیبب –

 و؟یچ –

 نگهش داشتم. ادیشه نیماش ی. جلودمیرا گرفتم و کش شیبازو 

 اشار؟ی ،یگیم یچ –

 .شهیتمومش کنم پول م ی! وقتنیبب ونیا –

 .... خودم بهت گفدونمیخب م –

 روشن شد.  صورتش

 آره؟! ،یکشیزحمت م نجایشبا ا یدار نیهم یپول اون زنه... برا –

 .شدیشاد م یدار، ولبغض شیصدا کمکم

 ؟ینگرفت شیپول پ نیهم یآره؟! برا نه؟یهم یبرا دنیکش یخوابیب همهنیا –

 اون زنه؟ آره؟ یبد جاهیهمه رو  یخوایچون م
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 و دنبال جواب نبود.  دیپرسیم

 .کنمی! منم کمکت ماشی –

 بود.  یمُسر اشیشاد

 ؟یکن کاریچ یخوایمثالً م –

 یزیچ هیچارسو، آچار، بدم؛  لهیبهت وس ،ینیماش ریهر وقت تو ز تونمیم –

بده، من برات  ادیفرانسه... آهان... آچار فرانسه. به من  گنیهست آخرش م

 ارمیم

 کردم.  شیتماشا یسرگرم با

 ؟یت چعمه –

 .دیخند

 یتو خونه هست یوقت میقرار گذاشته بود گفتیم شیچند روز پ نیاتفاقاً هم –

 ...امین شتونیپ

 ...یته، نارحق با عمه –

 چرا...؟ –

 .ندیبیبار است آن را م نیبود... انگار اول نیدرخشانش به ماش نگاه

 برادرش.  ادگاری یبرا اشینگران کردم،یرا درک م فلور

 د؟یفهمیواقعاً نم ینار
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 ...یمردم، نار هیمن  –

 را دور گردنش چرخاند و سرش را باال گرفت. شالش

 ! گفته بودم اعتماد به نفست رو دوست دارم؟اشیمرد زشت کچل.  هی –

 .رینه تنفر و تحق گفتیبود؛ با عالقه م نیریکچل گفتنش ش یحت

شم که اصالً چهار نخ  یوقت عاشق کساون مینشد میعامو... عاشق نشد یا –

و موهاش میدعوا گرفت یباشه وقت یکیسرش نداره؟ من که زور ندارم،  یمو رو

 ؟یکنیاجحاف م تندهیچقدر در حق همسر آ یدونیبکشم. اصالً م

 گره زدم. نهیس یرا رو میهادست

 ؟یسلنبه رو بلدقلنبه یهاکلمه نیا یاجحاف؛ آره؟ معن –

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

 ...یبلد یخوند کینه! فقط تو که مکان –

 ست؟رشته نمی! استیز طیمح –

 .کردمیم یزشت کچل گفتنش را تالف دیبا

 گرفت. خواهش کرد. دهیرا نشن امهیکنا

 کمکت. امی... بذار باشی –

 نه! –

 تماشا. میاریرو هم م یتو رو خدا... دوست دارم. عمو عبد –
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 ها.کرده ریتو هم سوزنت گ یشبنصف –

 .زدیبرق م شیهادندان

 دادم. رونیرا کالفه ب بازدمم

 یفتیاز اون باال ب کردمیهمون روز اول درخت رو کامل قطع م دبای اصالً – 

 گردنت بشکنه. حداقل االن آرامش داشتم. نییپا

 بازتر شد. ششین

 خان! اشاری ست،ین ریخود کرده را تدب –

 و خانه را دور زد. دیپاشنه چرخ یرو

 که شاخ و دم نداشت.  خنگ

 رشیغافلگ کردیها به ارتفاع پنجره نگاه ممثل احمق یرفتم و وقت سرشپشت

 کردم.

 پا داشته باشد.  یکرده بود پنجره هم مثل درخت است که جا فکر

 نگاهم کرد. مظلوم

 در واحدمون قفله. –

 قالب گرفتم. شیرفتم و برا جلو

دستم  یبدون کفشش را رو یدستش را به پنجره قفل کرد و کف پا زدهذوق

 گذاشت.
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 که رفت، من هم راه افتادم...  باال

 کند. یاز گردش امشب داستان بسازد و وراج خواستیم ماندم،یم اگر

بروم و راحت  توانستمی... مدیرا در مشت گرفته بودم... مرا بخش یفرار آرامش

 بخوابم.

 را متوقف کرد... میمرا ترساند و پاها یاهیاما ثان میهالب ینشسته رو لبخندِ

 .کردیزور باز مخودش را به ی... داشت جاگرفتیکم در ذهنم رنگ مکم ینار

 ترسناک بود.  نیا

 ی. مگه تویاز دختره بترس ستی...اصالً الزم نمیریم نجایمرد! ما از ا ال،یخیب»

 «فته؟یقراره ب یاماه چه معجزه هی نیا

 

 نینار

 گوشم پچ زد: ریز الیژ

 ... حواست کجاست؟ینار –

 ها بود.از بچه یکیآخر کالس مشغول جواب دادن به اشکال  قیدقا استاد

 اومده. مییدا –

 ه؟یهمون که نظام –

 .هیساواشم از ترک یینه! دا –
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 برق زد. الیژ یهاچشم

 جوونه؟ –

 . دمیخند

 چهل و پنج. –

 رها کرد. زیم یرا رو خودش

 .دیکوب زیم یرو استاد

سؤال دوستتون مشکل شما هم  دیبه درس. شا دیته کالس! حواستون رو بد –

 باشه.

 روی را چادرش ٔ  لبه میمر دیها بگوبچه یرفع اشکال را برا یرفت تا باق یوقت

 .دیدهانش کش

 پس؟ یچرا پکر –

 ... دونمینم –

داشتم، اما حاال، با  ییبه فلور و داساده راجع یکنجکاو کیفقط  ترهاقبل

 افتاده بود... مانیدر زندگ یتازگکه به یاتفاقات

 چک کردم. زیم ریرا ز یگوش

 داده بودند. امیدو پ هر

 کردم. پیتافلور  یبرا اول
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 .«امیدم در دانشگاه منتظرمه. با اون م ییعمه. دا دیببخش »

 :ییدا امیجواب پ بعد

 «. دلم برات تنگ شده...گهید قهیدق پنج»

از کالس  اشیبنداستاد و جمع یانیپا یهاکردم حواسم را جمع صحبت یسع و

 کنم.

 ییکه با دا شدی. نکند دلخور ممیبا هم آمده بود رفتم،یبا فلور به خانه م کاش

 ...ماندیو تنها م گشتمیبرم

 بچگانه را پراکنده کردم، فلور اهل ناراحت شدن نبود... بود؟  یفکرها

ها تا خودم را به دم در دانشکده برسانم و با بچه قهیشد ده دق قهیدق پنج

 کنم. یخداحافظ

 یکنار پژو ،یدانشکده با آن اورکت بلند و بلوز زرشک یباالتر از ورود یکم

 منتظرم بود.و  ستادهیا یشکر ییدا

 سرآشپز. کیبزرگتر شده بود، شکم  یآغوشم گرفت... شکمش کم در

  ؟ییدا ،یدیرس یک –

منتظرتم... هوا داره  نجای. دو ساعته انجایاومدم ا راستهی دن،یمحض رسبه –

 .شهیم کیتار

مادرم  ادیمرا  شهیو مهربانش داشت که هم دهیدر چشمان کش یمحبت برق

 ...    انداختیم
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 !؟یشیتر مهر روز جوون یکنیم کاریچ ،ییدا –

و سرمان را سمت  دیچیبلند تصادف در هوا پ یجواب بدهد که صدا خواست

 آن برگرداند...

 ستمد کوبانده بود. یتاکس کیآمدن از پارک به  رونیموقع ب یدیدو سف بایت

 سمت قلبم رفت.

 فلور نباشه... –

 بود. شیوشستیفلور که دو نیماش –

 عوض کرده... –

 ام....درست حدس زده دمیشد فهم ادهیکه پ بایت راننده

 خودشه... –

ود. ب دهیساب یبه پشت تاکس نیماش یجلو سپر سمت تصادف رفتم. دواندوان

 .زدیشده و هوار م ادهیفوراً پ راننده

 مگه... ی... خانوم... کوریهو –

 عمه بلندتر بود. یصدا

 راهنما زدم. یدیدرست حرف بزن، آقا... تو که د –

 ...میبه تاکس یزد کهی... تو زنرفتمیو ممن راه خودم –

 ... دندیفهمیمردها زبان هم را بهتر م
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 داشت. اتیاضیپول و ر شیداشتند که حروف الفبا یمشترک زبان

 رفت... یکه راض یاو راننده دمیرا د ییدا یاچرم قهوه فیک

 طول نکشد. ادیز نشیماش ریدعا کردم تعم حالنیباا

 گفتم: ییبه دا رو

 ... رسونمیمن عمه رو م –

 از عمه به من برگشت... ،ییسرگردان دا نگاه

که  یواقعاً فلور ستادهیکه در برابرش ا یداشته باشد زن هنوز شک انگار

 باشد. شناختیم

 نیعمه از من، و رفتنش سمت ماش دنیبزند، اما با کنار کش یحرف خواست

 ساکت شد.

 .دمیدو سرشپشت

 کند. یرانندگ نگذاشتم

سر  یمقنعه را برداشت و شال رو را پاک کرد. نکشیبرگشت، ع ریمس در

 مرتب کرد...  نهیرا در آ ششیگذاشت، آرا

 جز گفتن. یکار هر

 ... زدیداشت و نم حرف
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خورد و رفت تا استراحت برداشت،  خچالیاز  بیس کیبه خانه  دنیرس با

 ...نیکند... هم

 اسرارش نبودم. دوست؟ نه! محرم

 ...دیدیمرا بچه م دیشا

 ندارد. یواقع یهااز حرف یکه هنوز درک گوشبازی ٔ  دختربچه کی

 را چک کردم. امیگوش دم،یخواب دراز کش یکه برا یوقت

بود. از ترس فلور جرأت نداشت  ارادهیداشتم... لبخندم ب ییاز دا امیپ یکل

 زنگ بزند.

 را گرفتم. نگران بود. اششماره

 فلورا چطوره؟ –

 .دیخوبه. خواب –

 شد. یطوالن سکوتش

 ؟ییدا ،یچرا ساکت –

 کرده... من پارسال... رییچقدر تغ –

 مکث کرد و بعد اعتراف. یکم 

نبود... نصف شده... لپاش  ینجوری... ادمشیچند بار اومدم دم در دانشگاه د –

 .دهیچرا آب شده...؟ رنگش پر
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 فرق داشت. ینگران نی... اما انگار جنس اشهیبود، هم دلسوز

 . دی... بهم بگمایاون قد ؟ییشد، دا چی –

 ؟یچیه گفت؟ینم یزیفلور از من چ –

. دمیشن ییزایچ هی هاتونهیاز همسا ختهیگرنه اون، نه مادربزرگ. من جسته –

 یهم خورد. کسبه یکه بعد از مردن پدرم، قرار خواستگار دونمیفقط م

 چرا... قاًیدق دونهینم

 .کردیبه من نم دنیفهم یبرا یکمک چیه دیکه کش یآه

 م...خسته کمهی... زکمیعز دیببخش –

 سوخت. شیصدا یگرفتگ یبرا دلم

 م. شبتون خوش.منم خسته –

 کردم...  زیرا کنار گذاشتم و گوش ت یگوش

 نبود. یخبر ییاز الال امشب

 ...آمدیاو م یهافلز و گام دنیساب ینه صدا خورد،یم نیبه زم یآچار نه

عمر به  کی. تیامن دی... شارفتیو م آمدیم امنهیدرون س یچه حس دانمینم

 ... میعادت کرده بود دنیخواب اریهوش

 شدیآن را نم یهااز آدم کدامچیپوست ه ریکه ز یشهر انیزن تنها، م دو

 حدس زد...



 زرخرید  بانوی بارانی

341 
 

 هشیکه سالمش هم یفروشهیادو یحت ه،یهمسا یلبخند بقال را، مهربان پشت

 .دیرسیجلوتر از خودش م

 . کردمیم دایآرامش پ آمد،یکه م اشاری یها صداشب حاال

 ...یهست، محافظ است، حام دانستمیم

 ... یول امشب

مانده بود مرد بداخالق  خواب نرفت. ریداشت که سراغ تعم یروز سخت حتماً

ساواش به  ییدا یوقت بود. یریتازه شروع غافلگ فردا .داربیشب ٔ  خسته

وارد هال شد من  یکه عمه با لباس راحت یالحظه مان آمد، فلور خواب بود.خانه

 .گذاشتمیم زیم یمهمان، رو یرا جلو ینیریداغ و ش یتازه چا

 . ستادیدرجا ا ییدا دنید با

 ؟یکنیم کارچی من ٔ  تو خونه –

 کرد لبخند بزند. یسع ییدا

 سالم. –

 گره کرد. نهیدست به س عمه

 ! رونیبرو ب –

 کارت داشتم، فلورا.  –

 .رونیگفتم ب –
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 را اخم گرفت. شیرفت و جا ییدا لبخند

 .هیراجع به نار –

 مردد سکوت کرد. فلور،

 کرده. یپسرش خواستگار یرو برا ینار ،ییحبابای –

 ؟یهه! از ک –

 از شکراهلل. –

دست چپ و  ینار ی. تا وقتدیسبز شد نیاز زم هویکباب بهتون خورده  یبو –

 اصالً؟! هیک ی! شکر؟یشکر د؟یکجا بود شناختیراستش رو نم

 گفتن؟یم دیبا یبه ک –

 . دیکوب اشنهیانگشت به س عمه

 داره؟ دنیمن! پرس –

 .دوننیم یهمه ما رو بزرگتر نار –

 کردن. خودیب یلیخ –

 فلور... ،یچقدر تلخ شد –

 را نرم کرد. شیگونه گذاشت و با تمسخر صدا یرو یدستش را رو عمه

  ؟یدوست دار نیریجانم... ش یا –

 آرام بود. شیاز شدت فشار پودر شد، اما صدا ییداخل انگشتان دا قند
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 خوانیدوستش دارن، م لفامی ٔ  رو دوست داره. همه ینار یلیخ ییحیبابا –

 عروس خودمون بشه.

و  ریت یقبل یتو خواستگارا ی. معرفتمیشما قبالً هم خواستگار داشت لیاز فام –

 که بخوام دخترم رو بهتون بدم. دمیند تونفهیطا

 بود تا عمه...  زیبه م شتریب دایی ٔ  و گرفته یفرار نگاه

 به هم داره. یچه ربط نایا –

تماس  ادی رفتیم یگریسمت د زانمیاز عز یکیسرم از  یبحث، وقت وسط

 افتادم. ییحیبا  شیچند شب پ یریتصو

 ینزد. حت یاز خواستگار یرا که کاشته بود نشانم داد. حرف یبلوط یهادانه

 بود دستم به او برسد. ینشوم. کاف ریاشاره نکرد تا حاال غافلگ کی

 زد: هیکنا عمه

مال منه.  ینار ؟یرو فرستاده جلو که چ تو ومد؟یبرادرت چرا خودش ن –

 ؟یبه نفهم دیخودتون رو زد ای دیفهمینم

 .ستیدر شأن تو ن ادیحرفا به تو نم نیا –

 . نهیهم اقتتیو حتماً ل زنممی حرف خودش شأن ٔ  اندازه یبا هرکس –

 را با تنفر جمع کرد و ادامه داد: شیهالب

 من؟ شینشد که بفرستن پ دایشهر شما آدم قابل اعتمادتر از تو پ یتو –

 . دیکش شانشیپر یموها انیدستش را م ییدا
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. من هیخوب یلخی ٔ  بچه ییحیها جدا کن. بچه نیمن و خودت رو از ا یماجرا –

 .شناسمشیبچه بود م یاز وقت

 فلور پوزخند زد. 

 ضمانت خودت رو بکنه. دیبا یکی ؟یشیضامنش م داری –

 فلورا؟ ،یشد نجوریتو چرا ا –

زمزمه  نی.. غمگتمام شده. شیهاهیمبل نشست... کنا یما رو یروروبه عمه

 کرد:

 ساواش... –

زده  شیصدا یضرب باال آمد. انگار از غبار خاطرات گذشته، کسبه ییدا سر

 باشد که گم شده بود.

که  نهیا یکار خوب در حق من کرده باش هی تیساواش! اگه تو تمام زندگ –

خودم  شیها پسال نی... تموم ادمتیساله ند یلی... اونم االن... خنجایا یاومد

 بپرسم... تیاز خود واقع خوامیباهات حرف زدم. االن م

 .دیفلور از بغض لرز ٔ  چانه

 رمیمیهمه فلور م... اونیواشکیشد اون همه قول و قرار  یشد؟ چ یچ –

 ... هان؟ی... باوانمیبرات... جان من

 مشت شد. شیپا یرو ییدا انگشتان
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 ادته؟یچرخون بود؟  رشیگکه شماره ییزدنا... با اون تلفنا شد اون زنگ یچ –

ه مامان بفهم نکهیبدون ا ،یسبزش تو اتاق من بود... شبا که قرار بود زنگ بزن

 ٔ  ... گهوارهنمیژ ی... هه لورکهیخوندی... برام مدمیکشیتلفن هال رو م میس

 ...امزندگی

 چنگ زد... شیبه موها باال رفت و یمردانه، عصب انگشتان

 شد. دهیعمه سمتشان کش نگاه

 ...اهیس اهِیمونده ساواش؛ س اهیموهات س –

 ...هیارث –

 ها مشخص شود.آن ٔ  شهیتا ر دیرا عقب کش شیموها عمه

 شده... دی... تمام موهام سفنی. ببستین یمال من ارث یول –

 مخاطبش رفت. نفس

خاطرم ازدواج ... بهیتو تنها موند یمن در حقت ظلم کردم، فلورا... ول –

 ...ینکرد

 بلند عمه هردومان را از جا پراند. ٔ  خنده

 ساواش...  ،یامنتظر تو؟ هنوزم بامزه –

 فلورا... –

 شد. کیاز تنفر بار شیهاو چشم دیرا بر کشیسترهی ٔ  خنده ناگهان
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 !یمن منتظرت نموندم، عوض –

ه کرد لیکه عمه را به آن تبد یزن دنیاز د دیانداخت... شا نییسرش را پا ییدا

 بود شرم داشت.

 ...یحق داشت –

 که منتظرت بمونم. یرو نداشت اقتشیل –

 .دونمیم –

 فلور را لرزاند. یکهنه صدا بغض

 !یو دررفت یکرد ینامردا پشتم رو خال نیع –

 . حق با توئه.قتهیحق –

 شد. زیسرر شیهاچشم

 انگار نه ه،یترک ینامرد رفت معرفتیب.. تو .یمادرم دوستت داشت، منم. ول –

مادر که از سر  هی... من موندم و یقول ،یبوده، قرار یزیما چ نیب یزمان هیانگار 

زن عاشق  هیمن  ی... ولشدیبرادرزاده که از بغلم جدا نم هیسجاده بلند نشد و 

 .یدلسوز ٔ  هیما ده،ی... شدم ترشدخترا ٔ  بودم، ازدواج، بچه، مثل همه یزندگ

 تحکم تشر زد: با

 کالم؛ چرا؟ کیننداز!  نییبه من نگاه کن، ساواش! سرت رو پا –

 بود. یسرش را باال گرفت، نگاهش اما هنوز فرار ییدا
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و تو با اون سرووضع  تیاومدن تسل یبود. وقت یمیپدر و مادرم فکرشون قد –

بود که  نیمردا، مثل ا یتو یاومد یروسریهم بودن، ب لیفام ی... بزرگایاومد

 «.نه!» یبگ

 عمه از بهت و درد جمع شد... صورت

  ؟یروسر –

 ...یپدرم وقت –

 در دهانش خفه شد. ییدا ٔ  جمله

من بود؟ برادرم مرده بود، عزادارش بودم. تو حال  ی! دردتون روسر؟یروسر –

 خودم نبودم... 

 ، اما جواب مشخص بود.انداخت نییپا بارنیهزارم یسرش را برا ییدا

را نداشتم، اما  اشیناراحت دنی... تحمل ددیچیخورده، به خودش پزخم عمه،

 .شدیم ختهیر رونیها بعقده نیا شهیهم یبار برا کی دیبا

 ایخواهرت، ناد ختم،یمن جوون بودم، شوکه... برادرم رفت، من تو خودم ر –

 بتی... بلد نبودم داد بزنم... فقط مات موندم تا مصختمیرفت من تو خودم ر

 و از سرم بگذره... ادیب

 گرفت...  شیگلو یرا رو شیهادست

 !ادته؟یساواش... روز دفن خواهرت  –

 من. یبود، حت ادشی ییدا
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. تمام تنش مشخص بود. زدیم ادیپاره، سر قبر فر ٔ  قهی برهنه، سر با مادرت –

 !امرزدشیخدا ن

 ادامه داد: ییگفتن دا« استغفراهلل»به  توجهیب

گورستون رو  ادشیفر زد،ی... مادرت که داد منهیس یچنگاش رو یجا –

بلد باشه  زشیعز یخوبه که آدم برا نیخوبه، ساواش! ا ی. عزادارلرزوندیم

 کنه. یعزادار

 .دیدیتازه عمق ظلم را م چارهیب فلور

 بخشمشینم ؟یچیبشه؟ زنش ه یرتیمن بلد بود غ یبابات فقط برا –

گور  یمادرم... استخوناش تو یخاطر خودم، برابه... کنمیساواش... حاللش نم

 ...بلرزه دیبا

 تلخ نباش، فلورا. –

 با دست خودش را نشان داد. عمه

 ؟یاز من دار یتلخ؟ زهر، تلخه خب. چه انتظار –

 تم...شرمنده –

خدا،  ی... ولکردمیم نتیمن تنها موندم. هر روز... هر روز... هر روزِ خدا نفر –

 ...یشدیتر متر و قبراقخدا نبود. تو فقط سرحال

 و...نسوزون من –
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. کردم رد رو خواستگارام ٔ  خودم رو شناختم دوستت داشتم. همه یاز وقت –

درسام تمام شد قرار  یبود، منتظرت موندم.... تازه وقت خالی دستت تو

من صبر کرد و بعد شد عابد و زاهد  یسالگ۶۱.. پدرت تا .دیگذاشت یخواستگار

 و مسلمانا...؟ 

 .تیدنبال زندگ یرفتیبه پدر و مادرم. م یدادیرو م ینار دیبا –

 بلند شد. شیاز جا فلور

هم  یش بود... نارخونه نجایبرادرم مرد خواهرتون برنگشت. ا نکهیبعد از ا –

 کنم؟ رونشیش باز خونه دیخواستی. منجاستیش اخونه

 فلور! –

 پشت کرد تا برود. توجهیب عمه،

 .رونیکن بره ب شییرو خورد، راهنما شییکه چا تییدا –

 د. ش دهیکش دیهم کوبکه در اتاقش را به یاسر او، تا لحظهساواش، پشت نگاه

 انگشتانش زمزمه کرد: یرا پوشاند و از ال شیهاهر دو دست لب با

 شد. یو چ کردمیفکر م یچ –

 نه... عمه مهربو –

 درهم بود. درخشانششهیهم صورت

ازش نذاشتم...  یزیازش نمونده... من چ یچی... هدمیکه من د ینیمهربون؟ ا –

 .رتیغیمن ب
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 رو خدا... تو دنگی –

گذشت و  عیاز عکس مادربزرگ سر د،یسرش به اطراف چرخ قراریو ب آشفته

 به من برگشت.

آمده باشد  ادشی یزیانگار چ یفرار کند، ول خواستیاز جا بلند شد. م ناگهان

 :دیپرس

 ؟ینار هی... نظر خودت چییحی ٔ  درباره –

 م نشست.لب ٔ  گوشه یلبخند

 د؟یدیو زود نپرسنظر من –

 ت حواس نذاشت برام...شرمنده. عمه –

 هم بلند شدم.  من

کرده. اگه خودش دوستم داشت من  یخاطر باباش ازم خواستگاربه ییحی –

 . دمیفهمیم

 .دیکش شابروی ٔ  گوشه انگشت

 ؟یبود یاگه دوستت داشت راض –

 نه! –

 زبانم آمد. یرو دیتردیو ب فوراً

 نداره؟  ییحیکه  هیازدواج چ یچرا؟ مگه مالکت برا –
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 رها شود را مهار کردم. رفتیکه م یاخنده

 ٔ  شه که انقدر دوستش داشته باشم تا حاضر شم کهنه دایپ یمرد دیبا –

و خراب باشه حالم ییحیبچه مال  نکهیفکر ا حتی. کنم عوض رو هاشبچه

 ... کنهیم

 شد. ترنیسنگ اخمش

 . ستین لیکه دل نیا –

 نم.ک یوونگیباهاش د تونمینم وقتچی. هستیاون حسه ن یدوم نه،یا شیکی –

 هوات رو که تو اعتراضا داشت. –

 و. چون جنگل رو دوست داره، نه من –

 .داد جا آغوشش ٔ  و در کناره دیرا کش دستم

 کم.چاوه اد،یکه خواستگار برات ب یبزرگ شد همهنیا یتو ک –

خرجم  یکس شدیها مکه سال ییهااش را دوست داشتم. پدرانهمردانه آغوش

 نکرده بود.

 .دادیقلبم را خراش م اش،تنهایی به کردن فکر عمه، اتاق ٔ  بسته در

 .اریدست ب... دلش رو به ییدا ایبازم ب –

 سمت اتاق او نگاه کرد و من. مردد
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 یلیخ شی. حال روحهی... عصبخورهی. غذا نمییتا وقت هست کمکش کن، دا –

 بده. 

 دکتر رفته؟ شیپ –

 روانکاو.  شیبره پ دیگفت با یدکتر عموم –

 ؟یدونیو مقصر متو هم من –

 .آمدیمشکالتش که از او م ٔ  شهیر یاش که نه، ولهمه

 .ردیوجدان بگمهم نبود عذاب میصورتش زل زدم. برا به

خاطره ازش  ی... کلکردیم ینبود. بچه که بودم مدام باهام باز یجورنیعمه ا –

 از مادرم... شتریدارم... ب

 نداشت که بدهد. یجواب

 .دیرا بوس امیشانپی ٔ  و شرمنده گوشه نرم

 اش کردم.دم در بدرقه تا

 بود. ستادهیمان اوسط خانه ییفردا، ساعت ده صبح دا صبح

بحث  روزید نیهم ؟یزود نیآخه به ا یول د،یاریگفتم بهتون از دلش درب –

 .دیکرد

 غر زده سرم. یکل ی. تازه شکررانمیهفته ا هیکنم؟ فقط  کاریچ –

 چطور؟ –
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 .دیاتاق عمه گردن کش سمت

 . خودش کجاست؟ادیاز فلور خوشش نم یدونیم –

 کالس داشت. –

 .کنمیناهار درست م خواستمی. مدینیبش شمیتو آشپزخونه پ دیایب –

 براندازم کرد. شدهسرگرم

  ؟یبپز یخوایم یچ ؟یبلد یمگه آشپز –

 نگرفتم. میهنوز تصم –

 و ناهار با من باشه؟ یچطوره تو امروز فقط تماشا کن –

سر  یول دهدیرا انجام م تشیریفقط مد یداراز رستوران کردمیم فکر

نشان  هانتیکاب نیو قابلمه گشتن ب تابهیو دنبال ماه خچالیچرخاندنش داخل 

 بر آتش هم دارد.  یکه دست دادیم

 که انگار من وردستش باشم...  دادیارد م چنان

گاز  ی... قابلمه چرا لک داره... بشورش... گاز رو پاک کن، من روازیپ ،ینار»

 ...«کنمینم یآشپز فیکث

 تپلش رفته بود.. یهات و گونهپوس ریز خون

نکرده  ینیبشیآن طوفان را پ کدامچیساعت بعد که عمه به خانه آمد ه چند

 .میبود
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 بودم. دهیبلند نشن همهنیرا ا شیعمرم صدا به

 .زدیبود و داد م ستادهیاپن ا پشت

 !یکه برگشت یتو غلط کرد –

 .دیکوب زیم یرا رو بندشیپ ییدا

 م سر بزنم. اومدم به خواهرزاده –

 .من ٔ  جز خونهبه نیرو بب ناری هرجا. منه ٔ  خونه نجایا –

 شیرا کنترل کند، اما با حرص رها تشیرا باز کرد، تا عصبان نشیآست یتا ییدا

 و دست به کمر زد. کرد

 هم هست.  یمال نار –

 نام منه!انگار. سند خونه به یستین انیدر جر –

 بود. اریاختیب امیو ناباور بهت

 عمه؟! –

 گفت،یرا م قتیحق دادیو کنترل زبانش را از دست م شدیم یعصبان یوقت

 . شهیهم

 .دیمن برگشت و با کف دست به دهان خودش کوب سمت
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 سوخت و جزغاله شد. نهیس انیگاز عوض شده باشد، قلبم ماجاق یجا انگار

 شیصدابروم که سد راهم شد و نگهم داشت. رونیاز آشپزخانه ب خواستم

 .دیزد در گوشم سوت کش ادیسمت ساواش فر یوقت

 بهش نگفتم.توئه. من تا حاال نازکتر از برگ گل  ریش تقص! همهنیبب –

را به من  اشییو سرکوفت تنها شدیکه حالش بد م ییهاجز وقتبه البته

 .زدیم

 .دمیکش رونیب شیهارا از دست خودم

 باشه فلور! ولم کن. –

 زد. میصدا یام داد و با مهرباناز خودش فاصله یکم

 دلم...  زی... عزینار –

 را گرفته و درحال خفه کردنم بود. میگلو بغض

 ناراحت نشدم، فلور... ولم کن... –

 بخواهد به من بدهد گرم شد. ینیریانگار خبر ش شیصدا

 یکی. میریبگ یدو واحد هی... نجایاز ا میخونه رو بفروشم. بر خوامیمن... م –

 ؟یمستقل ش خوادیمن. چطوره؟ دلت نم یکیمال تو، 

 داشته باشد؟ توانستیم یتیمن چه جذاب یبرا ییتنها

دلت  نکهی. مگر امی. االن هم استقالل دارمینگو که انگار الله و الدن یجور –

 .یبخواد از دست من خالص ش
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 ...!!ینار –

 گرفت. اشزدهخیانگشتان  نیرا ب صورتم

 ... مال خودم...یمن یتو دختر کوچولو –

 آغوشم گرفت.  در

 دورش حلقه شد.  ارادهیب شه،یبه عادت هم میهادست

نتوانستم نگرانش  داد،یصدا م نهیقرچ درون سدلم قرچ یهاشکسته هرچند

 نشوم.

 زده. خیبازم فشارت افتاده. دستات  –

 :دیرا گول بزند پرس یااز خودش جدا کرد. انگار بچه مرا

 ؟یپخت یناهار؟ چ میبر –

 پخته. ییدا –

 از تنفر جمع شد. خواهش کردم. صورتش

 خاطر من.به –

 هر که عمه ٔ  موردعالقه یهاهیبار گذاشته بود، بام هیخورشت کدو و بام ناهار

 .ختیرینبود دور م یو در آخر چون اهل آشپز کردیم زفری سال

 . دیباال پر شیقاشق از غذا ابروها نیبرداشتن اول با
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که منتظر  یآموزالعملش بود، مانند دانشمنتظر عکس یرچشمیز ساواش

 معلمش باشد. دییتأ

به هم فشرده شد تا لبخندش  شیهاو تعجب عمه، لب تیرضا دنیبا د باالخره

 کند. یرا مخف

 .امدین شیانفجار بودم که پ کیهر لحظه منتظر  گذشت. ریخناهار به

 خورشت خورد و بلند شد. ٔ  الهیبرنجش را با پ ریکفگ کی عمه

 ...ینخورد یزیکجا فلور... چ –

 را مرتب کرد و رفت. یرا نداد، صندل جوابش

 گذاشتم. ییدست دا یرا رو دستم

 اوقات هم خورد... هیاز بق شتریب –

 صورتم چشم چرخاند.  در

 . کردیم رشیهر لحظه غافلگ دیدیکه م یاتازه یفلورا

 دادن. ریگ یرا با من شست، البته با کل هاظرف

 «نشور، زبره... نی... چربه... تفلون رو با اهیچه شستن نیبنداز... ا دستکش»

خوشمزه نخورم و  یغذا دادمیم حی... ترجمیآمد رونیاز آشپزخانه ب باالخره

 نشود. چمیپاپ همهنیا یکس

 دم کردم... یچا م،یدید الیسر م،ی. حرف زدمیهال نشست داخل
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را  یدختر عاشق خواندم،یبود... حرف دلش را از ظاهرش م نیغمگ اما

 از او نمانده...  یزیچ دیدیسرش رها  کرده بود، و حاال مپشت

 غرق فکر. کرد،یساکتش م یهرازچندگاه یمانیپش

 سر ما ظاهر شد. باالی و رفت سر خواب به تظاهر از فلور ٔ  حوصله باالخره

 بسته بود. یاهیکوتاهش را با ربان س یموها

 ساواش؟ یخوایم یچ –

 اش رفت.سر اصل خوسته راستکیاز جا بلند شد و  ییدا

 .هیترک میبا من ازدواج کن. بر –

 را باال پراند. میهاو بلند عمه شانه زیت ٔ  خنده

 نشه اونوقت. تیادیز –

 .میو بذار هردومون به آرامش برس ایاومدم جبران کنم. کوتاه ب –

 رییتغ یو رفت یولم کرد یبا وقت یمن آرامش دارم، بعدشم االن چ نکهیاول ا –

 کرده؟

 کنم. یمونده رو با تو زندگ میاز زندگ یهرچ خوامیسالمه، فلور! م ۰۵من  –

 :دیزده غرسرش را عقب داد و حرص عمه

 پدرت؟ ای لرزه؟یمادرت تو گور نم یاستخونا –

 گره خورد. ییبلند دا یابروها



 زرخرید  بانوی بارانی

359 
 

 کوتاست. ایفلورا؟ گناه داره. دستشون از دن ،یها داربه مرده کاریچ –

داخل  یهادونات شان سمت آشپزخانه رفتم.بچگانه یهاکلاز کل خسته

به دست  ینیس یوقت کردم. یو فالکس را پر از چا دمیچ ینیس یرا رو خچالی

 :دیوارد هال شدم، عمه فوراً پرس

 ؟ینار ،یریکجا م یدار –

 دادم. رونیب ینیرا کالفه از ب نفسم

هم  یخاطرجمع ی. برابرمیدونات م یعمو عبد یرو دارم که برم؟ برا ییجا –

 .اطهیتو ح اشاریبگم که 

 ه؟یک اشاری –

 در را باز و از دستشان فرار کردم. ییبه سؤال دا توجهیب

 عمو باز کردم. ی«بفرما»را زدم و با  ههمسای ٔ  خانه در

 از من استقبال کرد. زنانغیج فندق

 ...بی... سی... نارینار –

 آوردم. رونیقرمز و بزرگ را ب بیسارافونم س بیج از

 

 زد. ادیو چاپلوسانه فر دیقفس چسب ٔ  وارهیبه د بیس دنید با

 عاشقتم... عاشقتم... –
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 خانه را برداشت. یبلند من و عبد ٔ  خنده

 .یعاشقم بیفندق... فقط واسه س ،یهست یعجب سالوس –

 . عطر هل خانه را برداشت.ختمیرا داخل فنجان ر یچا

 .رفتینم نییپا میعمو گذاشتم. از گلو یبرا

 .دیکش ازهیخم یعبد عمو

 فرصت استفاده کردم. از

 .چسبهیم ییباال. هوا سرده. چا ادیب میصداش کن –

پنجره را باز  یمنتظر تعارفم بود. فور د،یچسبیخوردن نم ییبه او هم تنها 

 زد. شیکرد و صدا

 بخور. یچا ای! باشاری –

 ؟یتو دم کرد –

با واکر مسلط  یهنوز آنقدر به راه رفتن حت یداشت تعجب کند، عمو عبد حق

 نبود.

 باال. ایحاال ب –

 .کردیرا پاک م شیهادست یقرمز یزدیوارد خانه شد با دستمال  یوقت

 .یخسته نباش –

 تشکر از من تکان داد. یبرا یسر
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 ها برق زد.دونات دنیبا د شیهاچشم

 از خودتون. دیکنیم دیدار ییرایخوب پذ –

 داشت. یزندگ یاش گرمازواردررفته و کهنه یهالهیواحد کوچک، با وس نیا

 .دیبرداشتن دونات دراز کرده بود را عقب کش یکه برا ینشست، دست کنارمان

 انگشتانش رفت. یرو اهیبه روغن س نگاهم

 برم دستام رو با آب گرم بشورم. –

 .کردیم خی شیچا

 یخروپف عمو عبد یصدا دیهم که کنارمان رس یوقت د،یطول کش برگشتنش

 راه بود.به

 و زمزمه کرد: دکشی پدرش ٔ  شانه یرا آرام تا رو پتو

 اومد.  وتراپیزیست. صبح فخسته –

 اشاره زدم. ینیس به

 نخورد. شوییچا –

 آشپزخونه. مبری. خوبه براش خواب –

 را زودتر از من برداشت. ینیس

 دونفره نشستم.  زیآشپزخانه، پشت م در
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 میروو روبه ختیر یخودش از فالکس چا یکرد و برا یخال نکیرا در س شیچا

 نشست.

مانند  چشیدرپچیدست و عضالت پ یرو ٔ  رهیت یموها یروغن، ال اهیس ٔ  قطره

 بود...  اشیو زحمتکش یگناهیاثبات ب یمهر برا کی

نافذش گود  یهاچشم ریآنقدر کار کند تا ز کردیکه وادارش م یاز زن دهیند

 متنفر شدم. فتدیب

 روز؟یتون چه خبره از دخونه –

به دست  شهیکه هم یبزرگ لیدست و ساعت است یصاف رو یاز موها نگاهم

 داشت کندم و به صورتش دادم.

 ه غر زدن کردم.شروع ب ناخواسته

م بوده. خواستگار عمه ساواشیی. داشهیپخش م یو جر داره تام سرههی –

 .کننیم موونهیدارن د

 پوزخند زد. یبه بخار چا رهیخ

 گرفته. لیتحو والیعشقش رو گذاشته و رفته، حاال که برگشته ه –

 شدنم دست خودم نبود. تند

 نکرده. یعمه با من و تو که بد –

 گره خورد.  شیابروها

 . دیداغ سر کش یقلپ چا کیگفت و  «نه»
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 به من انداخت و دوباره سراغ فشردن فنجان رفت. یکوتاه نگاه

 ت...مرد گفتم... وگرنه عمه هی دیاز د –

و ج خواستم جواب دادن به من گشت. یدنبال کلمه برا یسکوت کرد، کم یکم

 را عوض کنم. نیسنگ

 ... اشاریدلم گرفته،  –

 باز شد. شیهاعوض شدن بحث اخم از

 ؟یدوستات رفتن اصفهان ناراحت –

 ؟یدونینه... تو از کجا م –

 رو فروختم. میرضا گروهتون رو فالو داره. من که گوش –

 :دمیپرس اطیاحت با

 پدرت؟ یبرا –

 بود. میکه پول شد گوش یزیچ نیاول ش،یضیهمون اول مر –

 در آخر خودش... و

 بدانم. خواستمیم

 بپرسم. دیجویکه ذهنم را م ییهابود سؤال وقتش

 ...یدونیبه من مراجع زایچ یلی... تو خاشاری –

 به من چشم دوخت. میمستق بارنیزد و ا هیتک یصندل به
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  ؟یخب که چ –

 کرد.  مانمیپش دنیاز پرس یکم تشیجد

 د؟یدیرس نجایچطور شد؟ چطور با اون، از کمک به رابطه... به... به ا –

 ؟یگیم یچ –

 زده نشده بودم... خجالت یزدن حرف یعمرم برا در

 ؟یکرد رگی زنه ٔ  چطور تو تله –

 :دیپرس سرد

پسره. هم فاله  یبرا نیبهتر از ا یچ گنیحاال چرا تله؟ مردم اگه بشنون م –

 هم تماشا...

نگه داشته بودم، اما خشمم قابل کنترل نبود. با حرص زمزمه  نییرا پا میصدا

 کردم:

 تجاوزه.  هی نی. اینرفتن ندار ایرفتن  یبرا یانتخاب –

 شد. دهیاش به باال کشمردانه یهالب ٔ  گوشه

 .لممهیف دیشا –

 او هم منتظر من بود.  ینگران منتظر ماندم حرف بزند، ول ییهاچشم با

 ... اشاری ،یستین گریتو باز –

 ... دیکش بشیج یماند... دستش را رو امرهیخ یکم
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 ... خواندمیم قرارشیب یهارا از انگشت گاریدود کردن س یبرا عطشش

 .بردیبه لب نم گاریپدرش س یجلو دانستمیرا هم م نیا

 داد. رونیرا کالفه ب نشیشد... نفس سنگ میتسل باالخره

 چندش نبود... قدرنیاز اول ا زیچهمه –

 را داخل دستش گرفت و چرخاند. دونات

ش... به آدرسش که رفتم، در رو که باز شب... بهم زنگ زد که برم خونه هی –

 باز بود... گفتم حتماً عادتشه... یلیکرد لباساش خ

گره زد. حاال نوبت  یچا وانیرا داخل ظرف گذاشت. انگشتانش را دور ل دونات

 و زبرش فشرده شود. یبود که در دستان قو یفنجان چا

اصالً عادت به  ی... ولی... من مَردم، نارشهینم بهم گفت المپ اتاقم روشن –

 که بهم کرده بود نگاهش نکردم. رو تخت لم یدله بودن ندارم... به حرمت کمک

 تا تهش رو خوندم. ستم،یداد... احمق که ن

 .دینگاهش لرز یرا به چشمانم داد. پشتم از سرما نگاهش

 ٔ  گفت فقط بهونه با خنده یالمپ رو که چرخوندم، درجا روشن شد. وقت –

 روشنم کرد... یعنیکامل افتاد...  میمرد رو داشته تا روشن شه دوزار هی دستای

 مرد...  کی یهادست

به کار و زحمت عادت داشت را مجبور کرده بود  شیهاکه دست یمرد چطور

 ... شیبرا
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 بشنوم...  گرید خواستیخالء به دام افتادم... دلم نم کی درون

 عوالم نبود، ادامه داد: نیدر ا اشاری اما

بود...  یهفته گذشت... زنگ زد شام دعوتم کرد رستوران... بابام بستر هی –

خونه رو داده بودم واسه  شی. پول پنجایا میالزم بودم... خونه رو اومده بودپول

 حساب رو که گرفتم بازم کم آوردم.صورت ص،یواس ترخ یعمل، ول

 داد: گرفت و ادامه ستش آرامضرب گرفت. بعد د زیم یدست رو با

رو  شخونه یهالهیوس ریبار برم تعم هی یاعوضش هفته کنه،یگفت کمکم م –

 …کیسمبل قدرنهمی …رو سفت کنم یچیروشن کنم. پ یانجام بدم... المپ

 ی... ولهیموضوع چ زدیحدسشم نم دیشنیاون دور و بر حرفاش رو م یکیاگه 

 چه خبره. میدونستیمن و اون... هر دو م

 یکس زد؛ینوک م یزیچهارچوب به چ یاز رو میاکری کیپنجره نگاه کرد.  به

 بود. ختهیگندم ر شیبرا

 …سخته …یعالم، ول یمن خوبم. من ته ته آشغاال گمی...! نمینار یدونیم –

 …رهیگیبکنن تو حلقت مزه زهر مار م یرو هم زور بستنی

 اش از شدت فشار منقبض شده بودند.صورت مردانه عضالت

 زمزمه کردم: ارادهیب

 ...اشاری ششیپ یبر خوادیدلم نم –

 .دیکش یقیعم نفس



 زرخرید  بانوی بارانی

367 
 

 فعالً که خالصم.  –

 .دمیرا سمتش کش خودم

 چطور؟ –

 ...رمینم گهید –

 ...اشیخوبه،  یلیخ نکهیا –

 آره... –

 نه؟  ای. خوشحال بود خواندمیصورتش احساسش را نم از

 بهیربط داشت. همان که آشفته رفت و غر جهنمی ٔ  بود به آن جمعه هرچه

 برگشت.

 لبش را به دندان گرفت. ٔ  گوشه

 بزند. توانستینم ای شدیبود که نم ییهاحرف

 تودار... ٔ  دهیچیپ یمردها

 .شناختمشانینم من

 

 

 اشاری

 .دیکوبیسرهم به در مپشت یکس
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گردنش را سمت در  دنیبهتر د یشده و برا داریبه هال که آمدم، پدرم هم ب 

 کج کرده بود.

 .دی. از کنارم به اتاق سرک کششناختمیپشت در را نم مرد

 اومدم. یسالم. دنبال نار –

 شما؟ –

 .شمییدا –

 فلور.. یعشق فرار ساواش؛

 قرمز بود... شیموها ٔ  شهیتا ر دشیسف صورت

 اهل خانه و خانواده را داشت.  یمردها ٔ  افهیق کل،یآن شکم و ه با

 نشست.  میهالب یرو یناخواسته لبخند ،یو شلوار راحت نیبا عرقچ تصورش

 

 رام و مهربان بود. یادیمثل فلور ز یزن یبرا

ا که ب یمرد نیافسار بزند نه ا اشیگریاغیبه  خواستیرا م یفقط کس فلور

 .دیرسینظر مبه یخجالت تیوجود عصبان

 ...ییتو دا ایب –

 . ستادیکنارم ا ینار

 پدرم نگاه انداخت ،یاز کنارم به اتاق، نار مرد
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 فروبرد. شیموها انیم یدست دستپاچه

 آقا... نه... سالم حاج –

 برگشت. یکه پدرم داد، سمت نار یاز جواب سالم بعد

 ...یاومدم خداحافظ –

 ؟یکن شیراض یکجا؟ تونست –

 .امی... فردا دوباره مشکری ٔ  خونه رمیم –

 داشت. فیهم که تشر بابا! دالور! سمج نه

چنگ فلور  ای یلیاز س یسر و صورتش دنبال رد یخودم نبود رو دست

 گشتم... نداشت... 

 ها بود.مال دربندمانده اشیوانگید

را هم اضافه  هاکشفیآنها را شناساند ضع میبرا یکه زندگ ییهاآدم ستیل به

 کردم.

 ادیفقط  دادند،یرا نشان م گرشانید تیقدرت داشتند ماه یکه وقت ییهاآدم

 دادند؛ینشانش م ایکه به دن نیا ای ستیواقع تشانینگرفته بودم آن بُعد شخص

 موفق، لبخند بر لب، نرمال.

 اش کند.رفت تا بدرقه ینار

 یهاپر از دونات ینیس کیو  یبا دو فنجان چا یزیآشپزخانه برگشتم. م به

 ... یمهربان
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 فرق... یلی... خیتا نار فلور نیبود ب فرق

کم را چک کردم. جواد زنگ نزده بود. کم امیها گوشفنجان دنیاز آب کش بعد

 ... رفتیآب م شیهاتماس

 ییکارفرما چیدرد هبه رفتیسر کار م مهیکه ن یوقتمهیداشتند. کارگر ن حق

 .خوردینم

دفتر  زیم یو قنددان را برداشت و رو یساده، چا لیاست ینیاز س  آقانیحس

 . دیدانشکده چ سیرئ

 سمت من برگشت. یزد و با مهربان ربغلیرا ز ینیس رمردیپ

 بابات خوبه، پسرم؟ –

 ... بهتره. آقانیشکر خدا، حس –

 رفت. رونیکه آسوده شد، فرز از اتاق ب یالیخ با

 آورد و برابر خودش گذاشت.  رونیب زیم یرا از کشو ییهابرگه یعیسم یآقا

 برگرده؟ تونهیم یپدرت ک –

 گفتم؟یعذرش را بخواهد...؟ به بابا چه م خواستیم

 ...یعیسم یآقا اد،یبتونه ب یزود نیفکر نکنم به ا –

 یزور قفل شده بود. دستش را که برااش بهشکم فربه یشلوارش رو کمربند

 ادمی قبل ٔ  و دفعه دمیتنش را ددراز کرد انگشتر بزرگ پنج یبرداشتن چا

 آمد...
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 . دمید نجایوام... فلور را هم یتقاضا یکه آمده بودم برا یروز

 مرتب داشت... یو ظاهر نقصیب یشیکه آرا ییبایز زن

که اومد، بهش قول دادم بعد از درمان  یاستعالج یگرفتن مرخص یبرا –

 ....نجایبرگرده هم

 تا برگشتن سر کار... یبهتره، ول حالش –

 .یراه داشت تا سالمت یکل ... پدر سرحال و قبراقمآمدینم حرفم

 خبر هی... دنید یشناسفهیو وظ یهمه فقط ازش خوب ه،یپدرت آدم زحمتکش –

موافقت  ،یکه داده بود یوام یخوشحالش کنه. با تقاضا کمهی دیدارم که شا

 شده.

 .دمیگذاشتم و خودم را سمتش کش زیم یکاسکت را رو کاله

 بود...  شیوقت پ یلیآخه چطور؟ خ –

 ...یکمک کنم، ول شتریب خواستیبودم. دلم م ریگیپ –

 شما؟ –

 ... شدینم باورم

پاکش  یشکمش گرفت و با دستمال چهارگوش آب یاش را رومطالعه نکیع

 کرد. 

 ؟یاالن کجا مشغول –
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 . دمیرا باال کش سرم

 فروشگاه. هیتو  –

داشت. دوباره دنبال  یبابات... مشکل اخالق یاومد جا یمانکاریکارگر پ هی –

 ؟یایو به نگهبان کمک کنه. چطوره تو ب ادیکه فعالً ب میهست یکس

 .ضهیپدرم مر ولی –

 .یاالنشم شاغل –

 .رمیوقت مپاره –

از  المی. حداقل خیرو بردار فتایو ش یبا نگهبان هماهنگ کن یتونیم نجامیا –

 برگرده سرجاش. تونهیاخالقت راحته. پدرت هر وقت تونست م

 با بابام صحبت کنم؟ دیدیاجازه م –

 یبرو و کارا ایروز ب هیست، حتماً. سالمم برسون بهش. وامت هم آماده –

 رو انجام بده... شیادار

بود بعد از مردن سهراب... حکمت خدا را شکر که درکش  یینوشدارو

 .کردمینم

 د؟یدیم مرخصی ٔ  اجازه –

 شدم.  بلند

 سالمت. فقط بابت کار زود خبرم کن.به –
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ه ک کردمیم نییرا در ذهنم باال و پا آمدهشیپ تینبسته، وضعاتاق را بسته در

 زد. میصدا یکس

 منتظرم بود. ینار

 خودم موجّه نشان دهم. دادیبه من فرصت م قهیپنج دق حداقل

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا –

 زدم و راه افتادم. ربغلی. کاله را زاوردمیسرم را باال ن 

 ...اشاری... اشاری –

 جلب نکنم تشر زدم. یکه توجه یطور رلبیز

 ...گهید یبه جا می. برنهیپر از دورب نجایا –

 دور شدم. عیندادم اعتراض کند. سر اجازه

 .دیایراه ب کمیتندتر کرد تا بتواند نزد یرا کم شیهاقدم

 .ستادمیا میدیموتورها که رس گاهیو جا نگیپارک به

 ؟یاومد نجایا یچ یبرا اشار؟یشده،  یچ –

 کردم. شیتماشا حیتفر با

 .یسوت خبردار شدسه –

 داد. لمیتحو یسرتاسر یلبخند

 .شناسنیکش رو ماره اشاری ایلیخ نجای... ایفکر کرد یچ –
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 ...ااطالعاتی ٔ  تو هم سردسته –

 ... دیخند

کوچک  یها. مقنعه چالشدیم یگریدختر د یدست فیمانتو و مقنعه و ک با

 .دادیرا نما م شیهاگونه یرو

 خاطر کار بابام اومدم. با وامش موافقت شده.به –

 شود. زانیمانده بود وسط دانشگاه از من آو. کمدیرا با ذوق سمتم کش خودش

 چقدر هست؟ –

 تومن.  ۰۷ –

 ... فکر کن...یییووو –

 .ستادیسرم ا یکه باال کردمیموتور را باز م قفل

 ... صورتت چقدر قرمز شده...اشاریخدا!  ای –

 موتور. یهوا سوز داره، اونم رو –

 پوستت سوخته. –

 را از جک خارج کردم. موتور

 ...ساینرو... وا –

که  شدمیگذاشت و قفل را باز کرد. سوار موتور م شیپا یرا رو فیک عیسر

 آورد. رونیاز آن ب یگردنشال
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 دور صورتت. چیبپ ونیا –

را  چیاز آنجا بروم شال را گرفتم و سوئ دهیما را ند یتا کس نکهیا یبرا

 چرخاندم.

 بود. ستادهیکنارم ا هنوز

 .نهیما رو باهم بب یکی شهیبرو سر کالست. دردسر م –

 ؟یدیترس قدرنیا یواس چ –

 ننیبو بکار کنم. االن من نجایا امیبه بعد ب نیقرار شده با بابا حرف بزنم، از ا –

 شه؟یم عوض نماز دخترا خلوت کردم، نظرشون درباره یکیکه با 

 موتور را روشن کردم به راه افتادم. نمیالعملش را ببنماندم تا عکس منتظر

 ام نفوذ کرد... تا داخل جمجمه یزییباد سرد پا ابانیدر خ دنیچیپ محضبه

 .ستین یو زمستان واقعاً فصل موتورسوار زیی... پاشهیمثل هم درست

 شدم...  میتسل باالخره

 .دمیچیبرداشتم و دور صورتم پ نیگردن را از خورجپارک کردم و شال یکنار

 شده و پدرم منتظرم بود.... رمید

 را گرفت و سرما را کم کرد. امینیدهان و ب یجلو شال

 قال گذاشته بود. و پرت کیک فشیشکمو... فکر کنم در ک ینار

 و هل...  نیدارچ دیشا م،یمال داد؛یم یعطر خاص گردنشال
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که مادر و  هایبرنج ینیریاز همان ش د،یع یهاینیریش داد؛یم ینیریش عطر

را با پودر برگ پرتقال خشک  شیو رو کردندیام در خانه درست مخاله

 ...نییتز

 ... دمیچیم اطیپرتقال را خودم از ح یهابرگ

 ... کردیو مادرم پودرش م کردمیخشک م یبخار یرو

 نابودشده...  یهاگذشته

 مادرم... نشانیترکیها را درک نکردم، نزدزن هرگز

 .دادیرا م دیع یعطر پاک یگردن نارشال حاال

 دود.... یرحمت به سرما و بو صد

 ... خوردیهم مبه هایاز تمام نوستالژ حالم

 دست فرمان را نگه داشتم...  کی با

 انداختم. ابانیباز کردم و به کنار خ گرمیرا با دست د گردنشال

 متر دور نشده بودم که... چند

 چه؟ امانت داده بود دستم. خواستیشالش را م یاگر نار 

 ...برگشتم

 فرو رفته بود. یدر آب جو شیهاافتاده و لبه ابانیکنار خ یسکو یرو شال

 .شستمشیم دیبا
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 ... دردسر

 .شدیدرسر م میتهش برا ینار یهامحبت یحت

 منتظرم بود. حوصلهیپدر ب کیدر خانه اما 

 ؟یگاز رو چرا بست –

 ؟یدار کاری... گاز رو چیبخار یتو فالکسه، غذا رو یبابا! چا –

 ...ی... هالک شدم از گشنگمهیو ن کی –

 

 گذاشتم... سفره را باز کردم. زیم یرا رو ایلوب ٔ  قابلمه

 رو بگو؟  ی. اصل کاریبدخلق یواسه چ –

 ممرده گهیهم نم دهیحم نیبدخلقم؟ ا یگی... مییم سر رفته از تنهاحوصله –

 زنده... ای

 رفته بودم دانشگاه... –

 شد.  زیت شیهاگوش

راحت شد که شغلش  الشیانگار خ دیموضوع را شن یانتظارم وقت برعکس

 است... شیسرجا

داشتم...  ریتعم یبرا یشتریوقت ب رفتمیتا ظهر اگر به دانشگاه م صبح

 .شدیدرآمدم هم ثابت م
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 رفتم. اطیظهر را شستم و به ح یهاظرف

 .زدیچرت ظهرش را م بابا

سرم را باال  ،یسبک یپا ینشسته بودم که صدا واریکنار د یسکو یرو تازه

 کشاند.

 .کردیالغرترش م ی... ژاکت زرد و شلوار مشکفلور

 سرم دوباره به کارم گرم شد. تفاوتیب

 !ش؟یدید –

 سکوتم عالمت موافقت بود.  گفت؛یرا م ساواش

 ؟یریباهاش م –

 کنه؟یچطور؟ برات فرق م –

 نه!  –

 رفته بود. نیاز ب نیماش یکشمیرا لخت کردم... س میسر س نیچمیس با

 سپر نشست. یرو

 که با خودشان حرف بزنند شد. یکسان مثل

 ندارم.  ندهیآ یبرا یمیتصم چیه –

 .ختمیگریکه من از آنجا م ییاو، جا ٔ  ندهیآ

 مش... و من ببخش مونهی... التماس کنه... بگه پشادیعمرم منتظر بودم ب شتریب –
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در  مشیمال یبود و صدا دمید ٔ  هیدر زاو شپای ٔ  خوردهالک قرمز یهاناخن

 گوشم... 

 من قابل اعتماد نبود. یفلور برا متیمال

 .ستمیاون دختر عاشق ن گهیشده. د رید زایچ یلیخ یبرا گهید یول –

 را کرد.  شیفقط سع ای دیخند

 شوهر و هیکنم. باهاش برم و صاحب  میترم تونمی... مستمیدختر که اصالً ن –

 بشم...  یزندگ

 .کنهیدروغ نگو، دروغ ولت نم –

ساله ۶۰پسر  هی ٔ  غهصی بگم مون؟رابطه ٔ  بگم درباره یبهش چ دبای مثالً –

 شده بودم؟

 زدم.  پوزخند

 کرده بودم. غهیساله رو ص۶۰پسر  هینه بگو  –

 از ته دل.  د،یخند بلند

 .یبهم نشون نداد ادیخودت رو ز یرو نی! ااشاری ،یدار یزیزبون تند و ت –

 .دمیزرد را هم، اندازه زدم و بر میس

 ؟یکنیمن درددل م یبرا یشده اومد یحاال چ –

 را عقب داد و به آسمان نگاه کرد. سرش
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 ...یینبود خبر داشته باشه و براش حرف بزنم... فقط تو یکس –

 سخت بود. یتفاوتیب

 ... رهیم ای مونهیم ایرو...  یچبهش بگو فلور! همه –

 .گمیم یبهش گفتم منتظرش نموندم... فکر کرد دارم شعر فلسف –

 زدم. پوزخند

 .چونیبهش بگو. نپ میمستق –

 شد. رهیبه من خ دیتابیبه آن م یزییکه آفتاب پا ییهامژه یال از

 ...اشاریم تموم نشده، من هنوز عده –

 .یاعتقاد ندار زایچ نیتو که به ا –

به خوابم و برام اخم کنه. کاله  ادینه... ندارم... چون حوصله نداشتم مادرم ب –

 گذاشتم سر خوابام.  یشرع

 باعث شد ادامه دهم. سکوتش

 بوده؟ ضعف نشون نده. وسفیساواش خودش تا حاال  یکنیفکر م –

 ؟یش یرتیبرام غ یخواینم –

 نبود.  یمون عادرابطه یدونینکن، فلور! خودت م یبا من باز –

 شدم؟ تیعاشق چ یدونیم –

 :دمیخشم غر با
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 .یستیتو عاشق من ن –

 در هوا تکان داد. یدست

پدرت از  یبرا یمحافظ... وقت تیشدم؟ اون شخص ی... جذب چیحاال هرچ –

 .یکردیدانشگاه التماس وام رو م سیرئ

 .کردیم رمیدوباره تحق زیر یلیخ

 کنم. رشیاج پولهیخودشه. چون ندار و ب یبا خودت گفت –

که  میکمک کنم.... بگذر خواستمیواقعاً م یول یکنی... باور نماشارینه  –

 بود...  کلتمیو ه افهیخاطر قبعد به یاتفاقا

 آورد. نییزمزمه پا کیرا در حد  شیصدا

 جذاب... یوحش هی –

 .کردیم ی! زنک داشت با من بازکردیم یباز داشت

 ؟یرسیم یحرفا به چ نیبس کن! تموم شده! با ا –

 شد.  ریزمهر یاهیثانخشمم به دنیبا د نگاهش

برام مهم  گهیرفتن با ساواش... خودش د رم؛یدرست رو بگ میتصم دیبا –

وتنها تو تختم جون که تک یوقت خوامیگذشت، فقط نم می... جوونستین

 یعاد یفرصت برا نیباشم که آخر مونیلحظه فکر کنم و پش نیبه ا دمیم

 کردن رو از دست دادم. یزندگ

 را باز کرد. اطیدر ح ینار
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با  یول د،یهردومان چرخ ینگاه نگرانش رو یاما در کنار هم لحظه دنید با

 لبخند فلور در را آرام بست. دنید

 . امیبرو تو. االن م –

 شده؟ یزیچ –

 با من کار داره. اشاریدرمورد خونه.  –

 را گفت و رفت. «باشه»

 رفته بود برنداشت. یکه نار یریاز مس چشم

 نده. شونیفرار انی. پسرا که منقشه دارم یلیخ شندهیآ یمن برا –

 گارد گرفتم. ارادهیب

 .شیشناسی؟ تو نمستمنظورت کاوه –

 یکنی! فکر منیسال معلم نبودم که آدما رو نشناسم. خودت رو بب همهنیا –

نگاه  هیسر راه من نبوده؟ تو رو انتخاب کردم، چون با  یمرد چیقبل از تو ه

 .کنمیکه اشتباه نم ینیبی... مشناسمیآدما رو م

 بودم. تینگاه شناخت. منم ته خرشانس هیبا  شهیرو نم یکس –

خاک از پشتش  یعاد یلیخ کهی. درحالستادیبلند شد و ا نیماش یرو از

 گفت: تکاندیم

 از من نگهش دار... یادگاریرو هم  نامهغهیاون برگه ص –
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 نگهش داشتم. د؛یدر دستم لرز نیچمیبلند شدم... س ارادهیب

 پچ زد: بیعج یصورتم با آرامش کیشد... سرش را باال گرفت و نزد کینزد

خونه  فهمم؟یمن نم یفکر کرد ؟یو برش داشت یفکر کرد یخودت چ شیپ –

 رو ازش جمع کنم.  میشخص لیرو گذاشتم فروش. رفته بودم وسا

 صورتش.  کیآوردم تا نزد نییهم سرم را پا من

 ییایرا کوبانده و از نو ساخته بود؛ دن میایکه دن یاز اخم زن یداچفول یریتصو

 ها...از آدم یترسناک و واقع یریبا تصاو ترکیتار

 الزمم شد.  دیشا دارم،ینگهش م –

 جا نکرد.جابه متریلیم اش را صدمبرنده نگاه

 به پدرم؟ مادرم؟ برادرم؟  ؟ینشونش بد یبه ک یخوایکاغذ؟ م کهیاون ت –

 عرق نشست. امیشانیپ یتلخ بود. رو ت،یواقع نیدرع شیهاطعنه

 ی. تقاضارمیدانشگاه نم گهید یرو ندارم. حت یمن کس اشار؟ی ینیبیم –

 تف مثل کاغذم اون. ندارم دادن درس ٔ  حوصله گهیکردم د یبازنشستگ

تو صورت خودت... پدر من که  پاشهیکثافتش اول م ،کنی پرتش سرباالست،

 .ستین ضیمر

 فلور...  یهاعمق چشم ینگران کیبود؛  یزیچ کی

 بکشد حرف دهانم از زدن، حرف ٔ  تا به بهانه دیایکه باعث شده بود ب یهمان

 فلور... یموجود برا نیترنفر مانده بود... مهم کی
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  ؟یچ ینار –

 یگرن نیتراهیشده باشم به س کیاش نزدکه به بچه یامانند گربه شیهاچشم

 ...دیبودم رس دهیکه تا آن روز د

 ؟یخوایها رو مدر برابرش سفته –

پولش را  کردیو فکر م کردیگوش فلک را کر م اشیشناسآدم یادعا

 .خورمیم

روم فشار  و یانقدر ازشون استفاده نکن خوامی. فقط مخوامینم یزیمن چ –

دختر خوب  هیتو هم مثل  دم،یو بهت م کنمی. من پول رو جور میاریب

. یدیند ،یدی. شتر دمیریو م. هر کدوم راه خودمونیدیهام رو بهم مسفته

 قبول؟!

 ... کردیاز شک نگاهم م شدهکیبار ییهاچشم با

 ...؟!نیفقط هم –

 حرف به او زل زدم. به نفعش بود. یب

 قبول! –

 

 

 ینار

 .دمیکاوه را د فونیآ از
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 بزن.باشه. درو  اطیتو ح دیبا یکار دار اشاریبا  هاگ –

 .نمتیبب دی. باهیکار مهم –

 . گشتمبرمی زود. کردم عمه اتاق ٔ  به در بسته ینگاه

 بود. اطیداخل ح کاوه

 سالم... –

 

 ؟یداشت یسالم. کار –

 :دیرا باال داد و با لبخند پرس شیابرو یتا کی

 ؟یهنوز دلخور –

 نماشی ٔ  رودهو دل از بزرگ ٔ  قطعه کی دنیکه مشغول ساب اشاریبه  ینگاهمین

 .دادیقلب مبود انداختم. حضورش قوت

 کاوه را که ندادم ادامه داد: جواب

 .نهیتو رو بب خوادیدلش م یلیرو آوردم که خ یکی –

 بلند پارس سگ از کوچه آمد. یصدا

 .دیبلندش شن یدر آوا شدیرا م یقراریو ب یشاد

 ...؟ی... صدانی... انیا –

 حدس بزن... –
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 .دمیباال پر یکم یخوشحال از

 .دهی... صدام رو شناستیما –

 به چشمانم زل زد. میمستق

 کجا اومده... دونهیم –

 کجاست پس؟ –

 را باز کرد.  نشیرفت و در ماش رونیب اطیح از

 .دیو باسرعت به سمتم دو دیپر رونیاز داخلش ب ایما

 نشستم. نیزم یرو

 ....ایسالم ما –

 یهاگوشم زوزه ریو ز دیمالیرا مدام به صورتم م شیگرم و پشمالو صورت

 .دیکشیکوتاه م

 . شتیپ امیدختر خوب... نتونستم ب دیببخش –

مرا  گفتیتکان داد مزده تکانکه ذوق یگوشم و دم ریپارس بلند ز دو

 ... نهیکیساده و ب قدرنیهم ده،یبخش

 دار کاوه کنارم قرار گرفت. عاج یهایکتون

 ...یو جا بزن یکن یاهل یحق ندار –
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سگ باهوش نگاه  یپر از دلتنگ یهاگرفتم و به چشم دهیرا نشن اشجمله

 کردم.

 داد: ادامه

 اون مال توئه. –

 و سرش را محکم نوازش کردم. «؟یآره؟ تو مال من: »دمیپرس ایما از

 گرفتمش.  واناتیاز مرکز ح –

 شدم. بلند

 .ادیبدش م وونایم از حعمه –

 رو دوست داره. وونایخودم نگهش دارم. مامانم ح خوامیم –

 .ستادمیشدم و مقابلش ا بلند

 کاوه؟ ،یخوایم یچ –

 .یمثل قبل باش –

 اد؟یسگ م ی... صداناری –

 آورد.  رونیباز شد عمه سرش را از واحدمان ب پنجره

 .نمیرا هم از پشت پنجره بب یعمو عبد ٔ  هیسا توانستمیم

 ست.مال کاوه –

 اش را سمت او چرخاند.افتادهکاوه نگاه برق دنید با
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 د؟یسالم. خوب هست –

آخر هفته  یرو برا ناری ٔ  . اومده بودم اجازه!  روز خوشیخانم ذاکر سالم، –

 .رمیبگ

 د؟یریم ییجا –

 باغه. هی یجشن رنگ، تو میریم میدار –

 اعتراض کردم. فوراً

 نرفتم. وقتهیلیخ وانات،یبرم مرکز ح خواستمیمن آخر هفته م –

کاوه  شنهادیپ ل،یدل نیخاطر ابه وقتچی. عمه هآوردمیم یگردی ٔ  بهانه دیبا

 .کردیرا رد نم

 ؟یوساالت بگردسنبا هم کمهی ستی. بهتر نبری بعدتر ٔ  هفته یتونیم –

 ...کردمنمی تکرار را قبل ٔ  دفعه اشتباه

 . اصالً...رمیمن نم –

 در نگاه کاوه نشست. یدلخور یکم

 زمزمه کرد: آمد و آرام کمینزد

 من مواظبتم.  –

 . ی! بهتره بر؟ینار –

 نه... کار دارم. –
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 عمه که از پنجره کنار رفت، زمزمه کردم: ٔ  هیسا

راه انداختن مرکز بهت کمک کنه... دست از سرم  یبرا کنمیم دایرو پ یکی –

 بردار!

 کنم. نانیاطم یبه هرکس تونمیمن که نم –

آمد. دستپاچه لبخند  نییها پااش از پلهشانه یرو یریربا شال ح عمه

 داد و گفت: لیبه کاوه تحو یامهیننصفه

 خوبه. ی. براش هواخورکنمیم شیمن راض –

 کرد.  کج میبرا یسرش را کم کاوه

 ...ارمیرو هم م ای... ماینار –

 ترشینگاه انداخت و شال را ب چارهیب یایاز تنفر به ما خوردهنیچ ینیبا ب عمه

 دیچیدور خودش پ

 د؟یارینم فیشما چرا تشر ،یخانوم ذاکر –

 لب نشاند. یرو یاو مؤدبانه فیلبخند ظر عمه

 مال شما جووناست. یمهمون –

 با تعجب سرش را عقب برد. کاوه

 ...دیندار یمگه شما چند سالتونه؟ سن –

 شد. یو واقع عیفلور وس لبخند
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پوستش بود که  یقد متوسط و شاداب دی. شادیرسیکاوه هم نم ٔ  نهیس یرو تا

 هم متناسب بودن اندامش... دیشا کرد،یم کینزد تیحرف کاوه را به واقع

 رنگ کرد.حس بدم نسبت به کاوه را کم یعمه کم یبود خوشحال هرچه

 شد. دهیمال میبه پا یزیچ

 کاوشگرانه به اطراف بود.  ایو کنجکاو ما یاقهوه یهاچشم

 زانو زدم.  شیجلو

 ...یبا آقا بر دی. باستیت نخونه نجای... ااینه ما –

 .دیکش یفیضع ٔ  زوزه

 سرزنشم کرد. عمه

 .فهمهینم وونه،ی! اون حینار –

 سمت ما آمد.  کاوه

 نگرانش نباش... من مواظبشم. –

 فلور بشنود، زمزمه کردم: زیت یهاگوش نکهیبا ترس از ا آرام،

 کاوه... ،یکنینم یعادالنه باز –

جذاب و مهربان  یجوگندم یبا موها بیدرشتش، در ترک یهازد. لب لبخند

 .دیرسینظر مبه

 من باشه که بهتر از مرکزه. شیپ –
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 بود. ایسر ما یشدم. دستم هنوز رو بلند

 ...امیم –

 .دیدرخش نگاهش

 ... یشینم مونیپش –

 کلمه با فلور حرف نزدم.  کی یرفتنشان حت محضبه

اف اعتر دیتن بدهم، اما با شیهامجبورم کند به خواسته استینداشت با س حق

و کمک به  ینگهدار یبرا ییبه باز کردن جا دیام یته قلبم هنوز کم کردمیم

 موانع را از سر راه بردارد.  شتریب توانستیآواره داشتم و کاوه م واناتیح

 فکر کردن به تکرار افتضاح یحت بودم،یم میهامراقب حرکت دیبا نیب نیا فقط

 .بود ترسناک قبل ٔ  دفعه

 ... اشارینبود تا به دادم برسد...  یاشاری بارنیا تازه

 کار من دست او بود....  گره

 .رفتمیبه واحدشان م دیبا

 ...محلی ٔ  آلبالو و کره یراه بود؛ نان و مرباعصرانه به ه،همسای ٔ  خانه در

 ...ایرو خدا... تو هم باهام بتو  –

 .فتمیدنبالت راه ب ستمیکه ن کاریب –



 زرخرید  بانوی بارانی

392 
 

دراز  یراحت یدل از تخت کنده و رو ی. عمو عبدختیر یپدرش چا یبرا

 بود. دهیکش

 کنم. شیحالت صدا نیترکردم با مظلومانه یسع

 زنه؟یاصالً دلت برام شور نم یعنی... اشاری –

 یمهمون ،یاریسر خودت ب ییبال هی ستین دیبع یخونه هم بمون ینه! تو تو –

 خود داره.  یکه جا

 شد. زانیآو میهالب

 من گناه دارم... –

 چپ نگاهم کرد.بارش چپچشمان آتش با

 سفره پرت کرد. ینان درون دستش را روتکه یعمو عبد

 یزیچ هی دیبچه؟ دفعه قبل که اون بال سرش اومد. حتماً با ،یریخب چرا نم –

 بشه که نشه جبرانش کرد؟ 

 بلند شد. شیکالفه از جا اشاری

همه زبون  ی. برایمهمون یبر یخوایبرو رک و راست به اون فلور بگو که نم –

 .پاودستبی ٔ  بچه هی شهیم رسهیداره به اون که م

 هم بلند شدم. من

که دلم خواسته رو  یمن که هزار بار کار اًی... ثانیاوالً فلور نه و خانوم ذاکر –

 رو مجبورم که برم... یکی نیا یکردم، ول
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 ؟یچرا مجبور یبگ شهیم –

 را به کمر زدم. دستم

رفتن ندارم؟ دفعه  یمهمون هی تیجون ظرفبگم؟ بگم عمه یبرم چ یخوایم –

 جور کرده و درب و داغون آوردم خونه؟وو جمعمن اشاریقبلم 

 خب. گهیراس م –

 متوجه پدرش شد. اشاریبار سرزنش نگاه

 تسیمعلوم ن ،یبذارم؟ بعدشم خانوم رو ببرم مهمون یک یآخه بابا! تو رو برا –

 اومدنش چقدر طول بکشه. رونیب

 .شمیپ ادیخب به رضا بگو ب –

 .ستادمیا شیروروبه

 .میریگیپرستار م یعمو عبد ی... تو رو خدا... اصالً برااشاری –

 گذاشت. نیزم یرا رو شیزحمت پاهابه یعبد عمو

ا . همون رضادیب شمیپ یکس خوادیم پرستار بخوام؟ اصالً نممگه بچه دوساله –

نم زده و  رتتی. اگه تو غمونمیتنها م ستم،ی... خودم که شل نادیرو هم بگو ن

 نذار! هیاز من ما یولش کن یخوایم

 بلند شد.  اشاری یهااز گوش دود

 ابهترون؟ازم یمهمون نیهست ا یحاال ک –
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 جمعه. –

 فردا؟ پس –

 کردم. نییرا باال و پا سرم

 . دیذاریو تو منگنه مبارتون باشه من نیآخر یول برمت،یم –

 :مینگو یخودم را گرفتم تا به عمو عبد یجلو زحمتبه

 .جونمیدمت گرم، عبد –

 .دمیدیلبخندش را م یرچشمیز اما

آنجا  ییچون در واحد خودمان را که باز کردم دا م،یداشت یانگار روز پرمهمان

 بود.

 جواب داد. حواسیرا ب سالمم

 .رمیگیم طیخودم بل یفلور! من دارم برا –

 داره؟! یبه من چه ربط –

 برگردم...  دیمن با –

 سالمت!به –

که با  ییاو یرو. دوباره روبهدیو سردرگم دور خودش چرخ فیبالتکل ساواش

 آرامش کامل به مبل لم داده بود متوقف شد.
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 گهی... ما که دیشد یراض دی... شانیرو بب میدو هفته باهام بمون. زندگ هی ایب –

 ...میرو ندار یکس

 زد. یپوزخند صدادار و پرحرص فلور

بزرگ شدنه؛  یایاز خوب نمی. امخالف بود مرده یآره. بزرگترامون، هرک –

 .یمرد شد گم؛یم کیتبر .یباالخره مستقل شد

 .دیآرام به سرش کوببا مشت آرام ییدا

 ...مونمیپش ینزن فلور... من خودم مثل چ شین –

ره گ نهیبه س یهاباال رفته بود، اما دربرابر نگاه سرد و دست یعصبان شیصدا

 ادامه داد: ممالی و داد دست از را شجاعتش عمه ٔ  کرده

هم که تموم  ی. درس نارمیهمونجا ازدواج کن یشد ی... اگه راضمیبر ایتو ب –

 خومون...  شیپ مشیبریشد م

 ...یتو به مراد دلت برس امیرو بذارم و ب ی... پس ناریمهربون ییچه دا –

و عقد  یشد یراض ا،یبمونه. اصالً تو ب یشکر شیش چند ماهه. بره پهمه –

 ... ی... من و تو و ناریبرگرد. فقط بدونم که مال من میکرد

 فلور نشست. هایلب ٔ  گوشه یشخندین

 شرط دارم. هی امیباهات ب یخوایاگه م –

 هم گره زد و با استرس خودش را سمت او خم کرد.انگشتانش را به ساواش

 .گمیو در توانم باشه نه نم یبخوا ی... هرچزمیبگو عز –
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 کرد. یمرتبش را وارس یهاناخن شیروبه مرد منتظر روبه توجهیب فلور،

سر قبرشون و باهاشون  یبر ی. حق نداروانیمر یبرگرد یحق ندار –

 .یکن یخداحافظ

 و وحشت ما را ساکت کرد. بهت

 را با سرانگشت پشت گوشش فرستاد. رنگشیدود یموها

زهرا سر قبر مادرم، روز مادر بود. حاال که رفتم بهشت یبار نیمن خودم آخر –

 بارم تو نرو... هی

 عمه؟! اونا.... ه،یحرفا چ نیا –

 کرد. زیمن چشم ر سمت

 گه؟ید یجا هی یریتو دخالت نکن! اصالً چرا نم –

 تمتوانسینم یول ستادم،یبلند شدم و کنار اپن ا میاز جا تیو باعصبان محکم

 تا نشنوند. رمیرا بگ میهاگوش یجلو

 گرفت. دایی ٔ  مردانه یصدا

 ؟یداریشون برنمن. دست از سر مردهفلورا؟ اونا مرده ،یگیم یچ –

 صدا باال برد. شیروروبه ٔ  شدهیعاص زن

که ازت  هیزیهم شد، بذار من باشم که دلم خنک شه. تنها چ کباری یبرا –

 ...خوامیم



 زرخرید  بانوی بارانی

397 
 

اصالً زنده نباشم که برگردم سر قبر  دیبرگردم. شا یک ستیمن برم. معلوم ن –

 دل؟! زیعز ،یکه تو دار هیاچه خواسته نیپدر و مادرم... ا

 یحق ندار گمی. حاال بهت میتو ولم کرد ،یمن زنده بودم، اونا گفتن ولم کن –

 سر دوتا سنگ... یبر

 انداختم. نیینداشت، سرم را پا دنیمرد د کی یچارگیب

 .یوگرنه برو... رفتن رو که خوب بلد ر،یبگ طیمنم بل یاگه قبوله که برا –

 . نداختیبه ما ن یاهنگمین یحت

و مانتواش  فیگذشت، از دم در ک چارهیب ٔ  شدهرانیو ییدا یاز جلو تفاوتیب

 رفت. رونیرا برداشت و از خانه ب

 افتاد. باًیکاناپه نشست، تقر یرو ییدا

 چاوَکم؟ گه،یم یچ نیا –

بودم که درکش  دهیشن ییهاخودم حرف یحت یوقت دادمیم حیتوض چطور

 .کردمینم

پدرم  یمنه... اگه همون موقع تو رو ریش تقصهمه نایکه ا نهیا یبدبخت –

 نبود... نیبودم االن وضعم ا سادهیوا

 قرمز قرمز شده بود. شیهاگونه

 ...یچرا سرخ شد ییدا –

 .دیبه صورتش کش یدست
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 باال. رهیفشارخونم م خورمی... حرص که مهی. فشار عصبستین یزیچ –

 سمت سقف باال گرفت.داد و سرش را به هیتک

 کنم؟ کاریچ یگیم –

 نشستم.  کشینزد

 همهنیا پدربزرگ رو حالل کرد. ینجوریا دیشا ده،یکش یسخت یلیاون خ –

 سال....

 .میگویچه م دیشنیرا قطع کرد اصالً نم حرفم

خواهرم... پدرم دوست  یاومده بودن خواستگار دمشیکه د یبار نیاول –

، بود دیدل خواهرم رفته بود... خواهر داماد سف یدختر بده، ول بهینداشت به غر

 ... خواستیدلم م شهیکه من هم یی... از همونایچشم و ابرو مشک

 لبش نشست. یخاطرات رو یادآوریاز  یجانیب لبخند

 ....یچبه همه د،یخندیهاش شدم... مدام ممن فقط عاشق خنده یول –

 من که دوستش داشتم دردناک بود. یبرا دادیکه آزارش م یحسرت دنید

 .دیرس شهایگوش ٔ  تا کناره یقرمز

 ؟ی... قرص ندارییدا –

لند اش باشد، بشانه یرو ینیزحمت، انگار بار سنگ. بهدیبه صورتش کش یدست

 شد... 
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 .شمیهوا به سرم بخوره خوب م هی. شکری ٔ  خونه رمیم –

 اش کنم، نگذاشت.بدرقه خواستم

 .ستادیآمده باشد ا ادشی یزیدر انگار چ دم

 پاسپورت داره؟ –

 شرط فلور را قبول کرده بود. پس

  .دیآره... صبر کن –

 کن. داشیتو پ رون،یرو ببرم ب نیتا من ماش –

 باز همانجا بود. گذاشت،یم شیزآرایم یدر کشو شهیگاوصندوق را هم دیکل

 گاوصندوق را باز کردم و با عجله دنبال پاسپورت گشتم. در

 صندوقچه بود... کیداخل  مدارکمان

 کردم. شیو رو ریز

  بگذارم. شیافتاد، برداشتم تا سرجا رونیب یبرداشتن پاسپورت پاکت با

 ی... با نامیآمده بود؛ مربع رونیب یااز داخل پاکت قهوه بیتکه کاغذ عج کی

 آشنا...

 ...یسماوات اشاریاسم...  ی... ولالی... عدد داشت، به ردمیکش رونیرا ب کاغذ

بود؟ در صندوق عمه  اشاری یهاسفته هانیبودم... ا دهیتا آن روز سفته ند من

 کرد؟یچه م
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از  المانیآمد و خ یمیقد دیوسفاهیس یهالمیفلش پر از ف کیجمعه رضا با 

 عمو راحت شد.

 ها بپرسم... به سفتهبه مقصد با خودم کلنجار رفتم راجع دنیرس تا

 و دهانم را کردیکه ساکتم م دیشد یترس دم،یترسیجوابش م دنیاز شن یول

 .دوختیم

 کرد.  رییتغ امیجنس دلواپس میدیرس یوقت

را  «نه!»چنان قاطع  د،یایب یگفتم با من به داخل مهمان اشاریبار به  کی فقط

 گفت که اصرار نکردم.

 . بود وارید کردیدارم... تا چشم کار م کریپغول اهیچشم از در س توانستمینم

 ...دور هم از هاخانه ٔ  فاصله چقدر

 شارژ داره؟ تیگوش –

 جواب دادم. رلبیرا آرام و ز آره

 ش؟یکجا گذاشت –

 مانتوم. بیتو ج –

 .نمیبب –

 مانتو را نشان دادم... بیج ج،یگ
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تو با مان یکه تا آخر مهمون یتونینم ؟یچ یاریمانتو رو درب یاونجا اگه خواست –

 ...یبمون

بودم که پشت در  سی. آلکردیمرموزترش م وارهاید یباال یگوزنشاخ حفاظ

 ... ستادهیا بیعجا یایدن

 ...نتوانم قبل ٔ  داشتم دوباره مثل دفعه دلشوره

 :دیغر یو عصب کالفه

 ! با توام.ینار –

 ؟یهان؟ چ –

 ؟یچ یاری... مانتو رو دربتیگوش –

 اون... بیتو ج ذارمیم دم،یپوش نیشلوار ج –

 منم اومدم اون توها... ،یاگه زنگ بزنم خاموش باش ینار –

 ناخنم را با دندان فشار دادم. ٔ  گوشه

 نرفتم... یانگار تا حاال مهمون ،یدیبه من استرس م یفقط دار –

 برگردم؟  یخوایم –

 چنگ زدم. شیبه بازو ده،یترس 

 بمون... جانی... هماشاریتو رو خدا  –
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 دیشد. انگار نه انگار او بود که تهد رهیفرمان ضرب گرفت و به در خ یرو

 بود. شتریاسترس خودش ب رود،یم کردیم

 سلف... یجامد. اونم از رو یهای! فقط خوراکیخورینم یچیه –

 آوردم. نییپا دییرا به نشان تأ سرم

 ؟یاون تو بمون یچند ساعت وقت دار –

 جواب دادم: کنگوشحرف

 .یکه بتونم بگم رفتم مهمون یاونقدر –

 چقدر؟! زمان بده! –

 سه ساعت. –

 سرزنش که نگاهم کرد گفتم: با

 ...رونمینشده ب ۱باشه.  –

 شدم.... ادهیپ نیبه خودم جرئت دادم و از ماش باالخره

 حس بود.  نیکمتر یریشدم غافلگ اطیوارد ح یوقت

بود؛  وهیباغ م کی هیشب نجایا اد،شهی ٔ  خانه ٔ  فخرفروشانه اطیح برعکس

 پر از درختچه...  فیبه رد فیرد

وتوک .. فقط تکها لخت بودند.و شاخه ختهیها ربرگ زییخاطر پابه اما

 هنوز سبز...  ییهاوهیها برگ داشتند و البته مپرتقال
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 ...یاقطره یاریو آب شدهیمخف یهادرخت... شلنگ ریز

 سالم... –

 صورت خندان شد...  کیرا که باال آوردم، نگاهم قفل  سرم

 منتظرت بودم. –

 .یچه باغ قشنگ –

کل  میرو که گرفت نیبوده... زم یمیباغ قد هی نجایباغبونه... قبالً ا ٔ  قهیسل –

 . رنیبرده بودن تا مجوز ساخت بگ نیدرختاش رو از ب

 ... چارهیب یدرختا –

 گشتم؛ نبود. یمیاز ساکنان قد ییهادنبال تنه نیزم یرو ارادهیب

 جا رو نشونت بدم...همه ایب گهیبار د هی... هیبق شیپ میبر ایب –

 نجا؟یا هکی ٔ  مگه خونه –

 بزرگ دادم... ییالیتازه نگاهم را به ساختمان و و

 ... دیدار دیبه سف یاشما پولدارا چه عالقه –

 .دیخند

 .رمیتقصبی من... بابامه ٔ  خونه –

 ... یو دلخور نهیبه دنبال ک دیشا د،یرا کاو صورتم

 مامانت هم هست؟ –
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 آره... –

 ... من... یگفتیم دیبا –

 زد. یمیمال لبخند

 .ستنی... ترسناک نایحاال ب –

 کرد... تیرا بافاصله پشتم برد و سمت خانه هدا دستش

 شدند،یم یبود، حدوداً پنجاه نفر تیسالن بزرگ خانه پر از جمع داخل

 جوان... شترشانیب

 سرمان باز شد... پشت در

 ... برگردد ما سمت سرها ٔ  که باعث شد ناگهان همه موقعیبلند و ب یسالم و

از پسرها از  یتمام سالن را برداشت... بعض یاز سالم و احوالپرس یموج

 بلند شدند... شانیجا

 .دمیخودم را کنار کش یکم

 بود... ستادهیلبخند بزرگ ا کیبا  یانسالمی مرد در ٔ  آستانه در

کاوه... فقط  یموها هی... کامالً شبیجوگندم یتر و موهااز کاوه کوتاه یکم قدش

 .کردیمتفاوتش م یپرفسور شیر

 د؟یو که بدون من شروع نکردر یمهمون –

 را گفتند.« اصالً»و « نه» صداکی باًیتقر همه
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 سالم بابا...  –

 ؟یکنینم یو معرفخان بزرگ... خانمسالم، کاوه –

 . تازه باهاش آشنا شدم.نهینار –

 نکرد. یرییمرد تغ لبخند

 ...ستادیکنارمان ا یاندامکیو بار پوشیمشک زن

 ...خودم ٔ  سالم بر ملکه –

و در برابر چشمان از حدقه  دیچپی همسرش ٔ  پدر کاوه دستش را دور شانه

 ...دیرا بوس شهایلب من ٔ  زده رونیب

 ...ندازمیب نپایی را سرم خجالت از شد باعث که کوتاه ٔ  بوسه کی

 شان، مادرش، پدرش... کند؛ خانه ریغافلگ نقدریحق نداشت مرا ا کاوه

 را که باال گرفتم نگاه متعجب و خندان کاوه به من بود... سرم

 خجالتم مقصر نبودم...  یمن که برا اما

 امیزن و شوهر نداشتم... فقط کودک کیاز  واقعی ٔ  تجربه چیه امیزندگ تمام

 در خاطرم نبود... یادیز زیکه درواقع چ

 م؟ینیبش میبر یخوای... مینار –

 ... دیزن سمت من چرخ سر
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 یبوتاکس داشت، چون وقت دیچه... شا دانمینبود... نم صیقابل تشخ سنش

 نبود... یلبخند واقع کی هیحرکت نکرد، شب یاعضله چیلبخند زد، ه

 ... معذبه..نجایا ومدهیتا حاال ن یمامان... نار –

جان، لباست تو  یمن بمون... مهد شیپ میدخترم... بر ،یخوش اومد –

 اتاقمونه، برو عوض کن. شما هم مانتوت رو بده خدمتکار...

 :دیمکث کرد و دوباره از من پرس یکم

 ؟یاریاتاق درش ب یتو یبر یخوایم –

 . کندم و به خدمتکار منتظر دادم عیرا سر مانتو

 یو بانمک مومشکی ٔ  دختربچه دنیبا د میدیهمراه زن به مرکز سالن رس یوقت

 فراموشم شد... زیچآغوش پرستارش بود همهکه در 

تپل و بندبندش بود. عاشق ملچ و ملوچ کردنش  یهااز موز در دست یاتکه

 شدم.

 و باوقار باشم نتوانستم از بغل کردنش بگذرم. نیسنگ خواستمیم هرچقدر

 آخه... یچقدر تو خوشگل –

 .دیزن با غرور و افتخار درخش یهاچشم

 مه...نوه –

 ست؟دختر کاوه –
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 ...دیبلند خند کاوه

 منه؟ ٔ  بچه مامانمه، ٔ  چون نوه یعنی! ینار –

 .دندیخندیمن م یفکر گفته بودم و حاال داشتند به سوت یاهیثان بدون

 به بچه اشاره زد. مادرش

 . مدختری ٔ  پسره... نوه –

 بحث گفتم: رییتغ یبرا

 مامانش کو؟ –

 جان... ینار نیمن موند... بش شیپ ویرفت. آر رانیاز شوهرش جدا شد و از ا –

 سال نداشت... چطور دلشان آمده بود؟ کی یحت بچه

کوچک و تپلش را سمت پرستار گرفت. زن جلو آمد و از من  یهادست

 گرفتش...

انگار از من  الشیبه من و مادرش انداخت، خ یکاوه را صدا زد. نگاه یکس

 راحت شده باشد رفت.

 یپسرها آمدند و صدا شتریشلوغ شد، ب زشانیه دور مآمدن پدر کاو با

 داد.  امیشان فرارخنده

 نشستم. یخال زیم کی یرو دنجی ٔ  بلند شدم و گوشه آرام

 فرصت کردم با دقت اطراف نگاه کنم. تازه
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 هنوز گرم نشده بودند. کنمیآرامتر بود... فکر م ادشهی ٔ  از خانه جو

اطرافشان را پراکنده  یهایها صندلکه بچه زهامی و سالن ٔ  بار در گوشه کی

 کرده بودند. 

 شه؟یشروع م یتو ک شینما –

 از جا بلند شدم.  ارادهیو ب دهیصدا، ترس دنیشن با

 کنار من ولو کرد.  یصندل یرا رو خودش

 .چسبهیبدون تو نم یایمهمون چیه گهید ییخوب شد کاوه آوردت... خدا –

 .نشاند پوزخند لبش ٔ  زد و گوشه یچشمک

 ؟یکنیرو شروع نم شتینما –

 خفه شو، ستار!! –

 هوشش. آروم باش، دختر! –

 صدام نزن. یجورنی. استمیمن اسب ن –

 به لبخند شد. لیتبد زدیمن م دنیبا د شهیکه هم یبار پوزخند نیاول یبرا

 را به سمتم باال گرفت. شیهادست کف

 .میصلح کن ایب –

 نه! –

 .یو بپامدام من یستی. مجبور نگذرهیچرا؟ حداقل بهت خوش م –
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 ...دمتیمن االن د –

 ...یکرد دمیناام –

 دهیند قیدق یقبل حت یهادفعه . ضعف نشان دادن احمقانه بود.نشستم

 همسن کاوه بود.  ساله،یس دی... شایاداشت، عضله یبودمش. قد متوسط

 زریل توانستیبود، انگار آبله گرفته باشد... م یکارو پر از کنده یمربع صورتش

 کند. 

 ...مینداره بجنگ یپسرت. لزوممنم دوست دوست ،یدختر دوستمتو دوست –

 فروخورده زمزمه کردم: یخشم با

 .ستیپسر من نکاوه دوست –

 .دیاش کشبه چانه یدست

تو با اون  ستیپسرت ناگه دوست یول یدیبه من نخ نم یاالن دار دونمیم –

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

 دست فلور!! از

 .نی. همیاومدم مهمون –

 ...اشاریبرگردم کنار  توانستمیم کردمیفقط دو ساعت تحمل م

 آمده بود.  کاش

 ستار؟! اد،یتو چرا از من بدت م –
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 مملو از غرورش را به من دوخت. یهاچشم

 یدار دمیاون شبم که د. یدار نانیبه خودت اطم یادی... زییغد و پرمدعا –

واقعاً  ی... ولیپا بشکله اومدیخوشم م کنمی. حاشا نمیداریرو برم وانیل

 رو نداشتم. یعال شیانتظار اون نما

 .دیصورتش مکارانه و با لذت خند کل

 ...یعوض –

 را به طرفم پرت کرد. یایقوط

و ر ییهایبطر یکن نانیاطم یبه کس یتونیکه نم ییباشه جا ادتیبخور!  –

 ن.بردار که در بسته

 

 پرت کردم. زیم یرا رو یبطر

 تشکر کنم؟ دیاالن با –

درصد الکل رو هم زده. مواظب  ایرفت بگم، رو قوط ادمیکه.  یآخ! نخورد –

 .یباش بدون الکل رو بردار

 را از او نخواهم. نیکه ا دمیترسیم اشنهیاز ک ی. اما آنقدررفتیم کاش

 داد. هیتک یفرو برد و به صندل بشیجشلوار شش بیرا در ج شیهادست

 تیجمع نیکرده باشد داخل سالن و ب نیکه کم یشکارچ کیمانند  سرش
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با شلوار  یمحو منظره شد... دختر اریاختیب مکث کرد.  انایک یو رو دیچرخ

 و رها...  یشراب یی... موهایاسپرت مشک تنهمیو ن نیج

 و آرام زمزمه کردم: دمیرا سمتش کش خودم

 اد؟یازش خوشت م –

 تر نشست.جا شد و جمعجابه ناگهان

 دوستام دست بزنم. ٔ  خوردهمیعادت ندارم به ن –

 نگاهش کردم. یسؤال یوقت

از دخترها  یااش را درآغوش داشت و حلقهرا سمت کاوه که خواهرزاده سرش

 دورش جمع شده بودند گرداند.

 ستار؟! ،یگیرو بهم م یچ یدار –

 نگاهم کرد. زیزد و ت لبخند

 .یپس باهوش هم هست –

 لم داد. شتریب

 .دوننیباهم بودن، همه م شیچند سال پ –

 بود مهم نبود؟ هابهیغر ٔ  خوردهمنی اگه –

 ...یاما نه واقع د،یخند

 فاحشه. این باکره ایمن زن و مرد نداره  یایتو دن –
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 .دیچیبه هم پ اممعده

 زبونتون... ریش بره زمزه –

 .خورهیهم مبه فتیکث یحالم از فکرا –

خاطر فلور دل به دل کاوه باشد که به یبار نیخودم قول دادم تا آخر به

 به قولم عمل کنم. توانمیکه نم دانستمیاما در آن لحظه هم م دهم،یم

 در دستم فشرده شد. یخوروهیم یچاقو

 ...پرینشو، استر یعصبان –

 .شدیداشت تمام م صبرم

 !؟یداریچرا دست از سرم برنم –

بزنه تو گوشم و قسر  ینشده که کس دایپ یبهت ندارم... ول یمن؟! من که کار –

 دربره...

 بخواهم که....  حی... خواستم توضگفتی... کاوه را مکاوه

 ستار؟! ،یاومد یک –

 بود. ستادهیا امیپشت صندل کاوه

 .شهیم یاقهیچند دق –

 از کنارمان رفت. یگریشد و بدون حرف د بلند

 ستار که درحال رفتن بود اشاره زدم. به
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 ؟یکرد یآشت –

 گفت بهت؟   یشده. چ نیسرسنگ یلیخ یآره، ول –

 ...یچیه –

 خسته شده، بلند شدم. هابهیشدن توسط غر دیآنجا ماندن، از تهد از

 برم.  دیمن با –

 بمونه؟  شتیبگم پ ایبرم به ک ؟ییچرا آخه؟ چون تنها –

 ... دیکه درونم جوانه زده بود دور سالن چرخ یادنبال منبع دلشورهبه نگاهم

 کرد،ینگاهمان نم یو حت ستادهیبه دست ا السگی سالن، ٔ  بار گوشه یجلو

 حضور و حواسش آزاردهنده بود. ینیسنگ یول

 برم. دیمن با –

 . دیرس کنار بار ستادهینگاهم را دنبال کرد و به مرد ا رد

 گفت؟ یزیستار چ –

 نداره. میکار م،یشد حسابینه... گفت باهم ب یعنیآره...  –

 بود. چیه شیهاو آدم یمهمان نیماندم... ربط من به ا یآنجا م دیچه با یبرا

 .ارنیبگو مانتوم رو ب –

 . جشن مونده.ی... تو تازه اومدینار –

 زمزمه کردم: وارناله
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 .شناسمینم نجایرو ا یمن کس –

 ؟یبمونم چ شتیتا آخر پ –

 دقت نگاهش کردم، واقعاً دوست داشت بمانم. با

 .یکه مدام بهم بچسب شهی. نمیمهمون دار یکل –

 ... ینیبب دیشروع نشده. با یهنوز جشن واقع –

 .ادیبودن، ازم خوششون نم ادیشه یمهمون نایا شتریب –

 گوشه سالن پخش شد. یکرهایشاد از اسپ آهنگ

 بلند سمتمان آمد. یهابا قدم انایک

 به قرمز بود. لیما یشراب بارنیبلند و پرپشتش ا یموها

 .یبازرنگ اطیح میرقص نه، کاوه.... بر –

 :دمیپرس کنجکاو

 ست؟یمگه جشن رنگ مال قبل از بهار ن –

 درخشان سمتم برگشت. ییهابا چشم ایک

 ... مونهیعوض شدن روح یبرا میریجشن بگ میمدته هوا خوب بود، گفت هی –

 خوش گذشت. یلیخ م،یکوه گرفت یتو یکیقبل  ماه

 ضرر دارن. عتیطب یرنگا برا –
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 کاوه فوراً جواب داد: ا،یتعجب ک دربرابر

 بود. ی. فروشنده آدم مطمئندمیخر یگشتم رنگ خوراک –

 به من اشاره زد. بعد

 بره. خوادیم –

 .دیباال پر ایک ٔ  شدهیطراح یابروها

 چرا؟ هنوز شروع نشده. –

 .کشهیمن و ستار خجالت م شیدفعه پ یواسه دعوا –

 .دیبلند خند دختر

 گهیها تا به همدکه بدون ماجرا باشه. خروس میندار یول کن بابا... ما مهمون –

 .گذرهی. حداقل جشن رنگ رو بمون. خوش مشنینپرن آروم نم

 بودم. کنجکاو شده یکم کردمیاعتراف م دیبا

 .اوردمیبا خودم لباس ن –

 .اوردنیکه لباس ن یکسان یبرا میاضافه دار دیبلوز سف –

مشت رنگ را به پسرش  نی. پدر کاوه اولمیبود اطیبعد همه در ح ساعتمین

 .دیپاشاند و خند

 بود... کنندهوسوسه
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ر د یکودک طنتیشد و قرمزش کرد ش دهیتنم پاش دیلباس سف یکه رو پودر

 رنگ مشت کرد. انیو دستم را م دیدو امنهیس

چند پرتاب  یبازهمان رنگ انی... میها رنگو آدم شدندیپرت م هارنگ

 به من برخورد کرد، چند نگاه خندان...  یاشتباه

 رفتند.  نیاز ب هایسبزها و آب ریکه ز ییهایداورشیهم پ دیشا

و  را از دغدغه ... همان اندازه تویکودک یهایبازبود، مانند برف یخوش حال

 .کردیجدا م استرس

 پله نشستم. یو رو دمیو خسته، زودتر از همه کنار کش خندان

 اشاره زد. امافهیبود که کنارم لم داد. به ق انایک یبعد

 مدرن شده. یهاینقاش هیصورتت شب –

 .یدیو ندخودت –

 . ومدنیهم ن هیتا بق میبشور میبر –

 ... دیحال خوشم پر اطیدر ح دنیبلند شوم که با د خواستم

 ...اشاریچند بود؟  ساعت

 

 اشاری
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 یهم فقط برادوباره دست به پاکت برده بودم. آن گاریاز چند وقت ترک س بعد

 سر شهر کشانده و منتظرم گذاشته بود. نیکه مرا تا ا  یالیخیآدم ب

 .آمدیم اطیاز ح یخنده و سوت و شاد یصدا

 یاز حال نار یزیچ دیکنم شا یها را حالجخنده یصدا کردمیم یسع

 شود. نشد که نشد. رمیدستگ

دعا  دی. فقط بادادیو جواب نم زدمی... زنگ مدادیجواب نم اشیگوش به

 تا دستم به او نرسد. کردیم

 ممتد یهاانگشتانم نگه داشتم و دوباره شماره را گرفتم، بوق یرا ال گاریس

 ...جهینتیب

 سفارش کردم؟  چقدر

کجا بود که دستش به  یشلوار لعنت نیا گذارد؛یشلوارش م بیداخل ج گفت

 .دیرسینم بشیج

 . داشتمیبرنم رنگاهیدورتر از در خانه پارک کرده بودم و چشم از در س یکم

 او هنوز سه ساعت نشده بود؟ واقعاً؟ یبرا

 دوان به سمتم آمد... دوان یدر باز شد و نار باالخره

 .خوردیرنگارنگش در هوا تاب م یوهام

رنگ شد و سرعت کم میهااخم دنیصورتش، با د روی ٔ  شاد خنده رنگ

 آمد.  نییپا شیهاقدم
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 .داخل دستم انداخت گاریبه س ینگاهمین دیکه رس امیچندقدم به

 کردم؟ رید –

 به صورتم برگشت...  نگاهش

 ! اخم نکن...اشاری یه –

 آمد... کیخودش جرئت داد و نزد به

 . رونیو سالم اومدم ب حیصح –

 دار شده بود.خش میلمس کرده و صدا گاریرا س امحنجره

 رم؟یجشن بگ دیبا –

 پرت کردم. نیزم یزدم و آن را رو گاریبه س یگریحرص پک محکم د از

 المصبت زنگ زدم؟ ها؟! یچند بار به اون گوش –

 ؟ی... نگرانم شددیببخش –

 «آره!»زمزمه کرد:  یرحمیدرونم با ب یکسرا زبانم گفت و !« نه»

 شده بودم...  نگرانش

 ...گفتیبا حضورش م امنهیآرامش س م،یپا ریز یگارهایسرا ته نیا

 ...دیکه با یزیاز چ شتریب ینگران کی

 .کردیم اموانهیسرکشم داشت د خود
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 .بمیج یتو ذارمیرو م یکه گوش –

و عقب  دیکش غی... جدمیگشادش را کش یکاغذ نیو شلوار جانداختم  دست

 رفت. 

 کو؟ یگوش ست؟یشلوار تو ن نیمگه ا –

 .دی... ببخشاشی –

 اشک آن را برق انداخت.  یبود، ول رهیت شیهاچشم

بغضش داشتم وا  دنیاز خودم زده شدم... با د دیکه از بغض لرز شیهالب

 تر شد.اخمم محکم ارادهیپس ب دادم،یم

 ندارم. تیکار گهیفقط برسونمت خونه... د... یتمومه نار –

 :دیو نال دیکوب نیرا به زم شیپا

 روز بهم خوش گذشتا...  هیتو رو خدا...  –

 دیدیرا م امینگران دیبود... نبا اشیوجدان دادن به من، خود لعنتعذاب استاد

 ... دید یول

 ... گهیجونم... ببخش د اشاری –

 را گرفتم و سوار شدم، منتظر. در

 باال. ایب –

 زدم. شیجم نخورد. با تحکم صدا شیجا از
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 ! با توام.نینار –

 .امیباال نم ینبخش –

 را چرخاندم. چیسوئ

 گره زد. نهیرا به س شیهادست

 

 .دیچیدر کوچه پ نیموتور ماش یصدا

 باال رفتم. یاین –

 .یدیو بخشبگو که من –

 .آمدیگاز فشار دادم. کوتاه نم یرا رو میپا

که  ادتی دمتی. من دفعه قبل راحت بخشمیدیکلمه فقط بگو بخش کی –

 نرفته.

 سوزن شد.کف آن سوزن دم،یسرم کش یرو یحرص دست با

 بود. دهیبخش یراحترا به نهای. بدتر از اگفتیم راست

 حاال بپر باال.  دم،یبخش –

 .دیپر پیداخل ج یفور

 ...اشاری... آق میچاکرت –

  ؟یگرفت ادیاونجا  نمیا –
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 نه دانشگاه. –

صورتش پاک  یرا از رو رنگ ٔ  ماندهیآورد و باق نییرا پا نهیآ میجاده که زد به

 کرد.

 و حرف نه... زدیدل م. موقع آمدن هم دلکردینم یپرحرف شهیهم مثل

 برد.  نیرا به دستگاه پخش ماش دستش

 نوار کاست بلند شد. ژیژقیق انیاز م یمهست یصدا

 خاک، رو درخت  یرو میسیبنو ایب

 پر پرنده، رو ابرا  رو

 آب  یبرگ، رو یرو میسیبنو ایب

 …ایدفترِ موج، رو در یتو

 ها...نبوده شیحال ستیز طیهم مح یبانو مهست –

 نخندم. نتوانستم

 خارج از نوبت بده... دیخدا شفات رو با –

 نا؟یا ایمنم  ماریآخه؟ ب سهیرو درخت بنو یواسه چ نیخب بب –

 نایمبا ه دی. باادینم ریگ گهیبابا بود. کاست د یهالهیدستگاه پخش تو وس –

 .یبساز

 .خرمیخوشگلش رو برات م هیتولدت  یبرا –
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 سرش را سمتم گرداند.

 اش؟ی هکی تولدت –

 .بهشتیارد –

 مونده. یلیخ –

تمام  زییو بهمن و اسفند... پا ید ی... حتمیدر آن خانه نبود بهشتیارد ما

 .رفتمینشده م

 گره کرد و به جاده زل زد. نهیرا به س شیهادست

 ... یو بعد یتمام شد، و آهنگ بعد یمهست

 به شلوغ و آشنا... ،یاز خلوت و الکچر کردند،یهم رنگ عوض م هاابانیخ

 لبو... لبو... نگه دار.... –

 .شد ادهیو پ دیپارک کردم. زودتر پر یبساط لبوفروش یرا کم و جلو سرعت

 نواز....چشم یبیو بخار بلندشده از لبوها و شهد قرمز داغ، ترک سرما

 .دیرا به هم مال شیهادست

 دوتا ظرف لبو... –

 را باز کرد. فشیک

 :گفتم

 .کنمیمن حساب م –
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 نه، خودم.  –

 آوردم.  رونیپولم را ب فیپشتم کردم و ک بیداخل ج دست

 .دیخند

 یسر پول شکالتا بحثمون شد؟ چ وان،یدنبالم مر یبار اومد نیاول ادتهی –

 ودلباز شده؟دست سیخس یشده، آقا

 .یپول دنگت رو بد دیبا یحرف بزن ادیز –

 .دیهم مالرا به شیهادست

 لبو خوردن داره نینه! تو بخر که ا –

 .دمیخند

 جرقه زد. یام را شکار کرد و از شادخنده زشیت نگاه

 .میزد هیتک یسنگ ٔ  وارهیبه د ابانیو کنار خ میرا گرفت لبوها

 نگاهم را سمتش کشاند.  اریاختیکشدارش ب هوووم

 یصافش از روسر یاز موها یانشسته بود... تکه شیهالب یقرمز رو شهد

 ... یآمده و صورتش را قاب گرفت، آب رونیب

 را داشت... یمهربان یکه آب شیهاخون داخل رگ مثل

 را حس کرد. امرهیخ نگاه

 را سمتم باال گرفت. ظرفش
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 س.... خوشمزهاشیبخور،  –

بفهمم  یزیاز طعم لبو چ نکهیبدون ا حواس،یرا داخل ظرفم کردم و ب سرم

 را قورت دادم یاتکه

لبو فروبرد و آن را  یادست از خوردن برداشت... چنگالش را در تکه ناگهان

 نبود. یاز آن شور و شعف خبر گریچرخاند. د

 ؟یته دارتو دست فلور سف –

 زنگ زد؛ ممتد، کرکننده. میهاگوش

 . دیسرم ناگهان به سمتش چرخ

 چطور؟! –

 نکرد.  نگاهم

 پرسم؟یمن دارم از تو سؤال م –

 .کردیدست مبپرسد و دست خواستیسؤال را م نی... از اول همنیهم

 .کردمیتر نشده دهانم را  باز متا اوضاع خراب دیبا

 ضمانت گذاشتم... یآره... برا –

 ؟یضمانت چ –

 نجات کرد. یمثل ساعت شروع به جان کندن برا مغزم
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مثل چک  یزیچ هیخونه رو بهمون بده دادم بهش...  خواستیم یوقت –

 .ارمیسر خونه نم ییراحت باشه بال الشیخ نکهیا یبرا ه؛یتخل

سمتم . صورتش را کردینم غیآزاد شد... حاال نگاهش را در یبا آسودگ نفسش

 .دیمتبلورشونده لبخندش را به صورتم پاش یگرداند و با آرامش

لبو را داخل دهانم  بعدی ٔ  درخشان، تکه یهالهیآن ت تیفرار از معصوم یبرا

 زل زدم. ابانیچپاندم و به خ

ره کنده شد و به ته د میپا ریاز ز یسنگبودم... تکه ستادهای پرتگاه ٔ  لبه درست

 بود. کیکرده بودم، اما سقوط نزد دایات پبار را نج نیسقوط کرد، ا

 و خودش حساب کرد. دیخر ایظرف لوب کیاز راه افتادن  قبل

 آخه؟ خورنیرو باهم م ینیریو ش یترش ؟یدیهم خر ایلبو، لوب یگفت –

 را باال گرفت و نشانم داد. ظرف

اقال ب. دمیخریوگرنه م زنه،ینم ینیریواسه بابات. فلور لب به ش دمیخر ونیا –

 هم دوست نداره.

 ت؟ییچه خبر از اون و دا –

 بودم تا حرف عوض شود. دهیمهم نبود، پرس میبرا واقعاً

 .یشکر ییدا شیمدت قراره برم پ هی. منم رهیگیم طیداره براش بل ییدا –

 خوبه. –

 ...ایخوشحال شد مینیبینم نکهیاز ا م؟یکنیم یخوبه؟ خونه رو خال یچ –
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 نه...  –

 که گفته بودم را حاشا کنم. یقتینگذاشت حق یو سوار شد. حت دیخند بلند

 اشیدستگاه پخش برداشت و با گوش یهابرگشتن دست از سر آهنگ موقع

 آهنگ گذاشت.

 «آتش!... یبه جون آتش؛ تش زد یآبیروسر»

 

 

 ینار

آزارم  بیو سکوتش عج زدینم حرف بسته نشسته بود. یهاچمدان کنار

 .دادیم

 عمه... –

 را باال گرفت. سرش

 جانم! –

 ست؟یحالت خوب ن –

 ست؟یچرا ن ی... ولیخوب باشه، نار دیبا –

 خانه را زدند. زنگ

 بلند شد. شیاز جا یسست با
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 را... یگریرا گرفت و من د یچمدان ٔ  دسته

را  یطلوع نکرده بود، اما صورت ساواش خوشحال پنج صبح، آفتاب اط،یح در

 .دادیبازتاب م

 آمد و چمدان دست عمه را گرفت و بعد من. جلو

 .میعمه جا زد نیها را در ماشچمدان ٔ  همه

 ٔ  واحد ما روشن بود و خانه یهاسمت خانه رفت... چراغ یافلور لحظه نگاه

 همه خواب. اشار،ی

 پشت رل نشست.  ییدا

 عقب. یصندل یاما کنار من، رو عمه

 ؟یدیخوب خواب شبیفلورا... د –

 سمت او برگشت و صادقانه جواب داد: نه. عمه

 .بردیمنم از ذوقم خوابم نم –

 پشت دستش را به دندان گرفت.  فلور

 و ندیتر از آن بود که آن را ببخوشحال ییاما دا کردم،یرا احساس م استرسش

 .دوارتریام دیشا ای

 .دیو سرکه جوش ریبه آنجا دلم مثل س دنیامام... تا رس فرودگاه

 بلند شد را دنبال کرد. نیکه از زم یبزرگ یمسافربر یمایخط پرواز هواپ نگاهم
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 نگه داشت. نگیپارک یورود کینزد ییدا

 ساواش... –

 جان دلم. –

 حرف دارم.  یتو برو به کارا برس، من با نار –

رف و ح دیتو استراحت کن دیتونیشما دوتا هم م نگ،یپارک میرو ببر نیماش –

 .دیبزن

 .میایخودمون م ست،ین ینه... تو برو. حرفامون طوالن –

 . ستادیکنار در ا مردد

 چمدونتم ببرم تو... نینداره. ا یزیچ یریتأخ نمیبب رمیباشه پس منم م –

 نه...! –

 را گفت که ساواش جا خورد.« نه!»محکم  چنان

 پس... امیباشه... باشه... زود م –

 ماند. رهیرفتنش خ ریکدر فلور به مس نگاه

 ... تونمینم یول خوام،ی... واقعاً مینار خوام،یم –

 شده عمه...؟! یچ –

 ببخشمش... تونمینم –

 . کردمیرا باور نم دمیکه شن یزیچ
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 گرفته... منتظرته... تیبل چارهیعمه! اون ب –

 .گرفت راه چشمش ٔ  از گوشه یاشک د،یخند

 داخل سالن نگاه انداخت. سمت

 . سوزهنمی براش دلم – 

 . سوختیمن دلم م اما

 دش،یجوون بوده. ببخش یلیموقع خحتماً اون ییبابابزرگ زورگو بود... دا –

 عمه... خودتونم راحت...

 دهانم را بست. ادشیفر یصدا

مال رو گه می! زندگهیعوض نیا ریواسه من آدم شده، تقص یقمراگه هر ننه –

 ... میکرد... جوون

 عمه... –

 انگشتان سردش گره زد. انیرا م میهادست

 :کرد زمزمه لرزانش چشمان در اشک ٔ  با حلقه د،یخند زیانگغم

کنم و نبودم  یخوشبخت زندگ تونستمیکه م روزایی ٔ  خاطر همهبه –

 سبک ذارمیدارم قالش م تی. االن که حرفام رو زدم، حاال که با بلبخشمشینم

 شدم.

 نشاند. اشنهیس یبازش را رو ٔ  پنجه
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 سبک شده...  یکل نجامیا –

 نگران نشوم... توانستمیداشت، نم یبیحال عج کی

 االن فقط مونده که برم... –

 کردمیترس را احساس م حاال

 ! کجا؟؟یبر –

 ... یدب دمی... االن گرم و خوبه... شاشیبرم ک دیشا –

 عمه...  –

 تر فشرد.را محکم انگشتانم

 ...یکه دوستت دارم؟ فقط تو رو نار یدونیم –

 گرفت. بغضم

 .یاز دست منم خالص ش یخوایم یول –

مدت تنها باشم. حقمه  هی خوامی. قبولش کن. من فقط میبزرگ شد گهیتو د –

 مگه نه؟!

 آوردم. نییپا دییرا به نشان تأ سرم

 کردم. خواهش

 ؟ینزیبهم زنگ م –

 نه! تو هم زنگ نزن. –
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 شده بودم. عیمط

 باشه..  –

. کاش در محبت به من خساست دیدر آغوشش فشرد و فوراً کنار کش مرا

 بودم. دهیترس یینه حاال که از تنها کرد،ینم

 .انمونی خودمون ٔ  . خونهشکری ٔ  خونه یریم –

 ندادم. قول

 ساواش بگم؟ ییبه دا یجورچه –

 زد که دوستش نداشتم. یبیبود. لبخند عج یو ناخوش یخوش نیب حالش

 دیاب یول نم،یمنم بلدم جا بذارمش بب نهیبیم یرو وقت شافهیق ادیبدم نم –

 برم.

 بدون فلور...  ایبودم، دن دهیترس

اگر از او خواهش  یحت شود،یکه بدانم منصرف نم شناختمشیم آنقدر

 بماند... کردمیم

و سمت  دیاش را کششد. چمدانش کنار در بود، دسته ادهیپ نیماش از

 که نرفته، برگشته بود تا راه خودش را برود. یمسافر فرودگاه رفت. یهایتاکس

 آمد و متوجه نشدم؟ ییکه از آن رفت مانده بودم که دا یریمات مس چقدر

 ت کو؟ عمه –



 زرخرید  بانوی بارانی

432 
 

 رفت. –

 کجا؟  –

 نگفت.  –

 :دیپرس النهدساده

 سرم اومد؟رفت تو سالن؟ پشت –

 منظورم نشد... متوجه  اولشرا نشان دادم.  هایانگشت تاکس با

 نگاه کرد...  ابانیکنار خ ٔ  شدهفیتعجب به خط رد من و دوباره با بهت و به

 یهمانجا رو حس،یب هیافتاده، چون ظرف چند ثان یشد چه اتفاقباورش  انگار

 .نشست جدول ٔ  لبه

 .ستادمیشدم و کنارش ا ادهیپ

 ؟ییدا –

 نداد. جواب

 ؟ییدا –

 !ینگو، نار یچیه –

 ساکتم کرد. اشیعصبان یصدا

 را با حرص مچاله کرد. طیبل

 سر خاک مادرم نرفتم...  وانیمر ی! من حتانصافیب –
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 داد زد: من نگاه باال گرفت و سمت

 سر کارم بذاره؟ خوادیم یدونستیم ؟یدونستیتو م –

 به عقب برداشتم. یترس قدم از

 .ادیباهات ب خوادینه به خدا... فکر کردم م –

 و ساکت شد. دگزی را لبش ٔ  گوشه مان،یترسم، پش دنید با

 .دیپوست صورتش کش یرا محکم رو دستش

 خوادیم دونستمیبرسر... چه مگولم زد... گفتم نرم شده... من خاک –

 م کنه.مسخره

 ...آمدیاز من برنم اشیدلدار یبرا یکار

 ...امینم گفتیدرآورد؟ از اول م یچرا باز –

 .دیلرز شیصدا

 ...الی... فکر و خدمیچقدر برنامه چ –

 ...ادیب خواستیدروغ نگفت... م –

 ساکتم کرد. اشغرهچشم

 با من حرف نزد... گرید
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م ککه کم یدخورشی به و نشست جدول ٔ  لبه یو خسته، آنقدر رو فیبالتکل

کرد که مجبور  هیگال رلبیزل زد و با خودش حرص خورد و ز کردیطلوع م

 :میشدم بگو

 ...هاشهیم ریپروازت... د –

که بلند شد، دوباره سمت  شیجا از را جدا کرد. هاطیاز بل یکیمشتش را باز و 

 نگاه کرد.  هایتاکس

 یهمسفرش از دستش رها و رو طیبل .شناختیمنتظر بود، فلور را نم خودیب

 .دمیزحمت شنرا به شیصدا افتاد.  نیزم

 .میشد حسابیاگه بهت زنگ زد بگو ب –

 ..یانتظارها چشمسال یکوچک بود، برا یتالف کی نینظر فلور ا از

شدم... ذهنم  نیکه سوار ماش یوقت جواب نداد و رفت. امیبه خداحافظ یحت

 کرد.  یشروع به حالج

 سرش خط زد و فرار کرد... رفت. مرا هم پشت فلور

 چمدان جا داشت، نه من.... کیکه فقط خودش و  یفرار

 رفتم؟یم یشکر دایی ٔ  به خانه دیبا

 آورد؟یرا م شیدخترهادوست واریکه ژ ییجا

 تحمل سرکشم ٔ  رفتار عمه یرا برا یشکر ییدا یهاو بار سرزنش رفتمیم

 کردم؟می
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با من هم  یکه حاال گاه یبداخالق اشاری ،یام، عمو عبدچه؟ تختم، پنجره اتاقم

 د؟یخندیم

و  گرفتدرونم شکل  ییتنها یاز رو یفلور نرفته و دلتنگش بودم. خشم هنوز

بودم که مادرش دستش را در بازار رها  یکودک مانند دستم را مشت کرد.

 کرده... 

 سرگردان و ناباور... همانقدر

چکار  دیخودش رفته بود حق نداشت به من بگو یهاکه دنبال خواسته حاال

 کنم و چکار نکنم! 

م که خواسته بود از بندش رها بود ییزهایچ ستیکه نبودم. من هم در ل بچه

 شود...

 فلور حق داشته...  گفتیبود که م یحس ام،یته ذهنم، برعکس قلب شاک اما

شان بروند، کردن خود گمشده دایداشتند دنبال پ اجیاحت یها گاهانسان ٔ  همه

 ...هیاز بق شتریفلور ب

 

 اشاری

ت راح الیبا خ توانستمیبود و م دهیاش دوباره خواببعد از خوردن صبحانه بابا

 به دانشگاه بروم.
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فرمانش  یصاف رو یبا موها یفلور پارک بود و سر نیماش اطیداخل ح اما

 داده...  هیتک

 کوتاه موجدار فلور... یو لخت، و نه موها صاف

 .ستادمیا کنارش

 چرا؟ یینجای... تو اینار –

 فرمان باال آورد... یرا از رو سرش

قت و نیا بود.  ایدن ینار نیترنیمتعلق به غمگ شیهاو چشم دهیبرچ شیهالب

 مزاحمش شده بود! یروز... نکند موقع رفتن به دانشگاه کس

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیچ –

 فلور رفت. –

 را آزاد کردم. امنهیس انیم رافتادهیگ نفس

 تییشده! از اولشم قرارش با دا یخدا لعنتت کنه، دختر! فکر کردم چ –

 ...نیهم

 ...رهیها رفت... گفت متن –

 . در را باز کردم. شدمیم ترجیلحظه گ هر

 نشستم. شیروروبه نیهم یبرا دم،یدیرا نم صورتش

 نگاه لرزانش به صورتم بود. حاال
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 ؟ینار ه،یمشکل چ –

 فلور رفته! –

 خب! –

 نکردم. یمن تا حاال بدون فلور زندگ –

اما  دم،یپس نخند اورم،یرا درب دهدیم یکه دلدار یکس یکردم خوب ادا یسع

 نتوانستم سرزنشش نکنم.

 .یخودت یش رو پا...! حاال خوبه همهیامگه بچه –

 هست. شمیپ دونستمیم شهیهم –

 .کردمینم درکش

دختر  نیعاشقانه خرج ا ام،یمادرفورالدزره زندگ شناختم،یکه من م یفلور

 .کردیم

 .شتیپ گردهیبه سرش بخوره، هرجا بره، برم ییهوا هیاونم آدمه. البد رفته  –

 .نجایا امی... گفت نییدا شیبرو پ گهیبهم م –

 ... گهیخاطر من مبه یدونیخودت م –

 غمش را به خانه داد.  زیلبر نگاه

که مواظبت  نهیا یفقط برا ،یباش نجایا خوادی! فلور عاشقته... اگه نمینار –

 باشه.
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اما پر و  نشییبه باال انحنا داشت، لب پا یکم شیباال . لبدیلرز اشچانه

 حالت بود.خوش

 از خودم بخورم. شیخاطر تماشابه یگردنپس کیبود  کینزد

 هم خورد.آب دماغت رو بکش باال حالم به –

 . کنمینم هیمن گر –

 ه؟یچ نیپس ا –

 بردم.  اشینیب ریام را زاشاره انگشت

 آورد که محکم به دستم برخورد و آخش هوا رفت. نییپا ارادهیرا ب سرش

 آزار!مردک االغ مردم –

 . دمیخند

 .نمیبب شتریاجازه نداد ب دادیرا ماساژ م اشینیکه ب یزد، اما دست لبخند

 کردم. اشادهیانداختم و پ شیبازو ریدست ز

بابام  یو عسل برا محلی ٔ  پا شو... پا شو برو واحد ما، صبحونه نون و کره –

 . بخور کامل ٔ  صبحانه هیتازه هم دم کردم.  یگذاشتم. چا

 ...یول –

هم من هستم  ی. تا وقتنجاستیت اجات امنه، خونه نجای. ااریو اما ن یول –

 اگه خودم باشم. یحت شکنم،یچپ نگات کنه گردنش رو م یهرک
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 برگشت، روشن و رقصان...  شیهاداخل چشم تابشب

 .دادیم طنتیخبر از ش یول لبخندش

 

 ...یبزن یگردنبه خودت پس دیبا یکن تمی. خودتم اذایباشه... قول داد –

 رد کارت! بچه پررو! برو –

 با خنده از من فاصله گرفت. یقدم چند

 .اشاریممنون،  –

 کارت! یگفتم برو پ –

 برم واحد خودمون. بابات خوابه. –

 .شهیکل چلچراغاش روشن م نهیتو رو بب –

 کرد که سمت خانه برود. پشت

 !ینار –

 هوم –

 .ستیبد ن یمونده، لباسا رو هم اتو کن نکیتو س شبید یواحد ما. ظرفا –

 بود. ایدن ریخبهصبح نیترنیری... شلبخندش
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خودش را  ونیزیتلو یهم جلو ینار زد،یکه آمدم، پدرم چرت ظهرش را م ظهر

 یاما پتو کرد،یروشن خانه را گرم م یبخار مبل جمع کرده و خواب بود.  یرو

 انداختم. شیآوردم و رو ینازک

ها و براق کرده بود، در اتاقم هم لباس زیرا تم نکیکن! سگوشحرف دختر

 تخت. یتاشده رو

پخش  انشیو رو درهم م ریزکه لباس ییو در کشو دهیآوردم عقلش رس شانس

 . ندشانیبود، را باز نکرده بود تا آنجا بچ

....... 

 

 گذشت.  یو شلوغ دردسریدانشگاه ب یاول کار کردنم در نگهبان روز چند

 ،یاز واحد آموزش ادیو فر غیج یظهر بود که صدا کیچهارم... نزد ایسوم  روز

 را برداشت.  اطیکل ح

از دخترها هم  یتماشا سمت ساختمان، بعض یبرا یبعض دند؛یدویم دانشجوها

دانشگاه باال  یورود ریزنج اختمان به هم خورده بود.نظم س کل .کردندیفرار م

 .دمیسمت ساختمان دوپس به شد،یداخل نم یالهیبود، وس

 یمحسن یآقا دنیکم شده بود، اما با د باًیصداها تقر دیبه راهرو رس میپا یوقت

پرنده را گرفته و  کیرا به عرض شانه باز کرده، گردن  شیکه وسط راهرو پاها

 افتاده. یبود شستم خبردار شد چه اتفاق ستادهیا
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ز ا یکیکبوتر بزرگتر. حتماً  کیاز  یکم ها،ینیتزئ نیبود از ا یمرغ کوچک

 کند. طنتیپسرها خواسته بود ش

جمع شده  دهیترس یو تک و توک دخترها زدهجانیه یمقابلش دانشجوها در

 بودند.

 سروصداها را خواباند. یمحسن ادیفر یصدا

 .دیختیهم رچه وضعشه؟ تمام نظم دانشگاه رو به نیا –

 

  ناله کرد. چارهیفشار داد، مرغ ب شتریمرغ را ب گردن

 دانشجو؟ گنیبه شما هم م –

 آمد. کیاز دخترها نزد یکی

 .دشکشتی خدا رو تو – 

 یچه کس نکهیحدس ا دم،یشنیرا نم شیو صدا دمیدیاگر خودش را نم یحت

 هم سخت نبود. ذرهکیشده  قدمشیپ

 مال توئه؟ نی! ایذاکر –

 .خدا به نه – 

وپا زد، دست چارهیرا فشار داد که ب شیرا سمت دانشجوها گرفت و گلو مرغ

 خرخر کرد و آرام شد. نکهیچند پر به هوا پرتاب شد تا ا
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 جلو! ادیب ه؟یصاحبش هرک –

 شد و التماس کرد: کیبه او نزد شتریب ینار

 .دیکنیش مخفه دیگناه داره... دار –

 متوجه من شد. آنکی 

 نکرده. ی. مرغه که گناهدیبهشون بگ یزیچ هیشما  ،یسماوات ی... آقااشی –

 ریآوردم و از ز نیی. سرم را پاشدیم مانیهردو یفقط باعث دردسر برا دخالتم

 به من متوقف شد. دهیکه نرس دمیرا د شیدار پاهالبه کاله

 .کنمیش مخفه ادیاگه صاحبش جلو ن شمارم،یم ۱تا  –

 !کی –

 خورد تا خودش را خالص کند. یتکان چارهیب ٔ  پرنده

 دو!  –

 .دیزور از دستش کشو آن را به دیسمتش پر ینار

 من. دشیمال منه. بد –

 که دزد گرفته، با غرور لبخند زد. یمانند کس یضرب باال آمد. محسنبه سرم

لرز  شیصدا گفتیکه م دروغ واضح بود. د؟یگویکه دروغ م دندیدینم واقعاً

مثل حاال که به مرغ نگاه  زد،یتازه به طرف مقابلش زل نم گرفت،یم یفیخف

 احمق! یدروغگو نه. هیو به بق کردیم



 زرخرید  بانوی بارانی

443 
 

 بلند داد زد: یمحسن

 .ایبا من ب یسر کالساتون! ذاکر نیهمه بر –

 سمت من برگشت.  یلرزان نار نگاه

 را داشته باشد؟ شیتا هوا ستین یفلور گرید دیفهمی! احمق! نماحمق

 از دخترها گفت: یکی

 موش هم بود. هی –

 دوباره باال رفت. همهمه

 سر کالساتون. دیبر عی! سردینکن ادیو زداغش ازی! پگهیبسه د –

 برگردم. یراه افتادم تا به اتاق نگهبان زودتر

 یقرمز شده بود وارد اتاق نگهبان که از اشک ییهابا چشم یساعت بعد نار کی

 شد.

 شغال! ٔ  کهینداره، مرت تیذره انسان هی –

. ندشینب ینشاندمش تا کس یصندل یروسرش بستم و را پشت در

 سرزنشش نکنم. توانستمینم

 !  یفهمنمی فندق ٔ  اندازه –

 به خودش فشرد. شتریرا ب مرغ

 .کشتشی! داشت میعوض یمحسن –



 زرخرید  بانوی بارانی

444 
 

 ورت... هیبه چپت! به  –

 رو گرفته بود. جانبلیگردن س نیشغال همچ ٔ  کهیمرت –

 تا خط کاله باال رفت. میابروها

 ...شناختمیکه م یبلیس تنها

 کجا بود؟ ه؟یخواننده ترکه؟ همون که چشاش آب –

 رفت.  غرهچشم

 را در آغوشش باال گرفت.  مرغ

 .بلیس نیا –

 گرفتم.  اشنهیرا سمت مرغ و نگاه پرک انگشتم

 جانه؟ بلیس نیا –

 آره...  –

 ...هیاچشاش که قهوه –

 هم چاقه. بلیعوضش چاقه، س –

 تشر زد: یبخندم، اما نار خواستمیم

 جانه؟ بلیس یرنگ چشما ای یو الغر یاالن مشکل تو فقط چاق –

 ادامه داد: یبا بدبخت
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 .یانضباط تهیو بفرستن کمقراره من –

 دانشگاه از فلور متنفرن.  نیا ی! نصف مرداینار –

 .ننیبب توننیزن موفق رو نم هیبدبخت.  یحسودا –

 کرد؟یجور م هیبق یتنفر را برا لیاش دلعمه گفتمیم دیبا

 .کشتشیداشت م –

 به درک! –

 .دمیکوب زیم یداغ شده بود، کالهم را از سرم برداشتم و رو سرم

الً اص برو خونه. ریمدرکت رو بگ ا،یراه برو و ب نای آدم ٔ  مثل بچه گهیترم د هی –

جک جونور و درخت و سنجاب و  ی... از هرچیراه بنداز از هرچ نیکمپ هیبرو 

 کن. تیگرازه حما

 .دیبرچ لب

 کنن؟یاخراجم م یعنی –

 .هیوثیمن فقط بدونم مرغه مال کدوم د –

 !اشاری –

 .ستین می! االن ادب مدب حاله؟یچ –

 اشاره زدم. فشیک به

 ؟یکاله دار –
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 ؟یچ –

 .ییکاله کاموا –

 .سیوا –

 را باز کند. مرغ را سمتم گرفت. فشیک خواست

 .دیسمتم گردن کش انهیجومبارزه مرغ

 .ادیازم بدشون م ووناحی ٔ  همه –

 عقل ندارن، ولشون کن. –

 .گرفتیو من طرف من را م بلیس نی. حداقل بدیرا ند لبخندم

 . زانآوی ٔ  آورد با دو منگوله رونیب یاهیس ییکاله کاموا فشیک از

 .امدیدرن شیانداختم و کندمشان. صدا دست

 حاال مردونه شد. –

 .دمشیسرم کش یرو

 ؟یکن کاریچ یخوایم –

 تمومه. فتمیش گهیربع د هیتو برو خونه،  –

 ؟یتو چ –

 . یگذاشتم رو بخار یبابام. عدس شیبرو ناهار پ –
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 نرویب یاسکناس پنج کیآوردم.  رونیپشت شلوارم ب بیپولم را در ج فیک

 و طرفش گرفتم. دمیکش

 سر راه نون بخر، نونمون کمه. –

 خودم پولش رو... ،یخریمن م یبرا –

 ناچار اسکناس را گرفت و رفت.نگاهش کردم که به تیبا عصبان چنان

نشستم، پشت به  یارفتم و گوشه شاپیدادم به کاف لیرا تحو فتیش یوقت

 ساعت تمام. کیدانشجوها، 

 یرا کس یخبر اصل یول دند،یصبح دانشگاه حرف زدند و خند یاز خرابکار همه

 کار کدامشان بوده. نکهینگفت، ا

 . کردمیم دیکه از اول با یرفتم، کار شاپیمسئول کاف شیپ

 .دانستمیخرابکار صاحب مرغ را م اسم رفتمیم سیسمت دفتر رئ یوقت

 

 ینار

مشغول باد زدن  یبا بادبزن اطیرضا داخل ح .دمیبود که به خانه رس غروب

 داخل منقل بود. یهازغال

 .دیخانم! راه گم کرد یبه! ناربه –

 م، رضا. طعنه نزن که نا ندارم جوابت رو بدم.خسته یلیخ –
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 یداخل دستش بود که آن را رو خیبا س ینیس کی سرش آمد. هم پشت اشاری

اصالً  دیکردم، شا ریچرا د دینپرس نکرد، نگاهم گذاشت و عقب رفت. نیزم

 .ستمیبودند که من خانه ن دهینفهم

 ؟یحاال کجا رفته بود –

 .دیرضا برگشتم که سؤال را پرس سمت

 با محوطه. کیساختمون کوچ هی م،ینیرو بب یملک هی میبا کاوه رفته بود –

 د؟یشازده پسند ؟یواسه مرکز نگهدار –

 .نمیکنارشان بنش یاز خستگ خواستیم دلم

 نه! گفت براش دوره.  –

 .دیخند

 .یرفت آبادوسفیتا  یسلف هیخاطر پس به –

 د؟یدونیشما از کجا م –

. کپشن هم زده وقتاستنیواسه ا نستایخانوم! ا یعصر، عصر ارتباطاته، نار –

. فقط موندم چرا «سرپناهیب واناتیح یبرا یدنبال سرپناهبه ،یمن و نار»بود 

 کرد.کامنتاش رو محدود 

  ؟یفالوش نکرده باش یکه جنابعال نیزمرانیمونده تو ا یرضا، کس یعنی –

 اش اشاره زد.بادبزن به پسرخاله با
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 من نبود. ریتقص یکی نیاون گفت فالو کنم، ا –

 را بفهمم. نشست و اشیمحلیب لیتا دل دادیهنوز نگاهش را به من نم اشاری

 .دیمنقل چ یرا رو هاخیس

 :دیبا خنده پرس شدیبلند م کهیدرحال رضا

 ؟یناهار نخورد ؟یکنیبه منقل نگاه م یجورچرا اون –

 را جمع کردم. خودم

 خوردم. چیساندو هی ادیتا کاوه ب –

 ما. شیپ ای. شام برهیگیغذا رو نم یکه جا چیساندو –

فکر نکنم، اما دلم  چارهیب وانیکردم به ح یمنقل گوشت گاو بود... سع یرو

 .دیچیهم پبه

 .خورمیمن گوشت نم –

 بروو... –

 شود.  بیعج توانستیم نقدریهم دیدیم ییفضااگر آدم اشافهیق

 دادم: حیتوض

 مجبور شم.  یفقط وقت خورم،یکم م –

 ؟یبگ واناتیاز حقوق ح ینیبش دیاگه بپرسم چرا، با –

 حرف را عوض کرد. دهیهول و ترس چاره،یزدم. جواب من واضح بود... ب لبخند
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 ...مینگرانت شد ،یکرد ردی –

 ...! جمع بست. میشد

ود ب دهیوول پوشدرشت و شلبافت دانه کیتر تکان داد. بادبزن را محکم اشاری

 . دادیو محکمش را نشان م یسنگ ٔ  نهیاز س یکه قسمت

 ...؟؟هیساعد تا زده بود، با شلوار اسلش... شب یبلوزش را تا رو یهانیآست

 .کسچیه هیخودش بود، شب اشاری

 کنه؟یم یمحلبداخم اگه نگرانم شده بود، پس چرا کم یآقا –

ود، با ب نداختهینگاه ترسناک را به من ن نیسرش را باال گرفت، تا حاال ا باالخره

 .خوردهگره ٔ  شکسته ینافذ، ابرو یهاآن چشم

 ؟یبرگشت یشب با چ وقتنیا –

 .ستادمیخطاکار صاف ا یهابچه مثل

 اسنپ. –

 نرسوندت؟ یواسه چ –

 ...منم باهاش برم خواستیدعوت بود، م یشب مهمون –

 اخم و جذبه بهتر بود. نینگاه نکردنش از ا همان

 خب! –

 تحکم وادارم کرد ادامه دهم. با
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 خواست برسوندم، نذاشتم. ام،یهم گفتم نم یوقت ...گهید نیهم –

ه را ب نیا توانستمینم یولهم اصرار نکرده بود،  ادیرساندم ز یکاوه برا البته

 .میبگو اشاری

 ؟یو فالو کردباباش یراست –

 داشت. خیدر آرام کردن جو و نجات من از توب یبود که سع رضا

 چطور؟ –

 یتورها ارن،یپولدار رو م یایکه خارج نایداره، از ا یتور گردشگر هیانگار  –

 خاص.

 دوشم انداختم. یبندش را رو کرد،یم ینیسنگ فمیک یحت یخستگ از

 گمرک ٔ  داشت درباره بارهیکاوه  دمیدرآمد دارن. شن همهنیکه ا هیچه تور –

 فکر کنم تو کار صادرات واردات باشه. زد،یحرف م تلفنی

 تور رو مطمئنم. یول دونم،یشغالش رو نم ٔ  هیبق –

 دستور داد: اشاری

 واحد ما... ایو عوض کن ب. برو لباساتشهیکباب داره حاضر م –

 .دیبرم که شما راحت باش خورم،یمن که گفتم نم –

 .ی... مثل مرده شدیاز صبح گرسنه موند –

 مرده؟! ییبود، اما مرده؟ خدا دهیپر دیشا رنگم
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 شد؟ینم دایپ یترمهربانانه هیتشب چیه

 .یممنون بابت ابزار نگران –

 رضا بلند شد.

 . می... امشب دور هم باشگهید ایب ،ناری –

 دونه بدم. بلیبرم به س –

 نشان داد. اشاریدست  رضا

 داده، دستشم نوک زده. –

 

 ٔ  سمت خانه امینگاه عصبان ارداهیکنار انگشت شستش، ب یکبود دنید با

 .دیکارتن بزرگ ته راهرو بود چرخ کیکه حاال  بلسی

 ... یوحش ٔ  کهیزن –

 .دیقاه خندقاه رضا

 بره. دی... شوهرش بدچارهیزده به سر مرغ ب ییفکر کنم تنها –

 نتوانست جوابش را ندهد. اشاری

 .میکن دایبراش پ سیابرام تاتل هی –

 .دندیهردو بلند خند بارنیا

 .دیلوس یلیخ –
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 ها باال رفتم.ندادم و از پله محل

اتاقم سردِ  یشمعک گذاشته بودم، هوا یرا موقع رفتن به دانشگاه رو هایبخار

 سرد بود.

 ...کردمیداشت که به آن عادت نم یبیحس عج خالی ٔ  خانه کیدر  یزندگ

 ...چیه ،ینه خبر ،ینه زنگ گذشت،یهفته از رفتن فلور م کی

با خودش خلوت کند،  یکردم با خودم تکرار کنم که فلور حقش بوده کم یسع

را عوض کردم و به هال  میهالباس یوقت ،یدلدار یبرا میهاهیاما با تمام واگو

 آور بود. رفتم، هنوز سکوت خانه عذاب

 بار انگار جنسش فرق داشت...  نیقبالً هم در خانه تنها مانده بودم، اما ا من

 ... آمدینم عمه

 .کردمیم یآنقدر که حس خفگ اد،یز یلیتنگ شده بود... خ شیبرا دلم

 جور هیهمسا یتن به مهمانرف یبرا یابهانه دیتنها بمانم... با توانستمینم

 .کردیم امچارهیوگرنه بغض ب کردمیم

 را زخم کرده بود. اشاریبدجنس دست  مرغ

 ... پماد

 شان رفتم.برداشتم، شال سر کردم و پشت در خانه خچالیکاالندوال را از  پماد

 لبخند بزرگ باز کرد.  کیدر را با  رضا
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 !خوار؟اهیگ ،یچطور –

 به صورتم نشست. یزندگ یاز گرما یهرم

 هال را جمع کرده و سفره انداخته بودند...  وسط

 چشمک زد. رضا

 .یایم میدونستی. ممیبشقابتم گذاشت –

م و داخل شد یگفتن عمو عبد« بفرما تو». با دیکشیپدرش کباب م یبرا اشاری

 در را بستم.

 نیزم یرا خالفش رو شیکه پاها یبا دست کنارش را نشانم داد. آن سمت عمو

 دراز کرده بود.

 .نیبش –

 کرد. ییرایپذ کالمیگذاشت، ب یبشقاب خال یرو یکباب خیس اشاری

 ...یینان و کباب و دوغ نعنا

 .سرحال گل سرسبد شام آن شب بود یِعبد عمو

 کرد؟ کاریچ یبا محسن ریمد –

 باال انداخت. یاشانه اشی

 خودش رفته بود اعتراف که مرغ منه. خانومی. ناریچیه –

 از نان کند و سمت من برگشت. یابا لبخند، تکه یعبد عمو
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 .ارهیرو سر تو درب عمه یپس نشد تالف –

 .دمیچرخ سمتش

 !؟یتالف –

وارد بود... ت چشمش رو گرفت. تازهآره... همون اوال که اومده بود عمه –

  نکرد... دهیفا ست،یاهل شوهر کردن ن نیبهش گفتن نکن، ا یهرچ

 .شدیام گرفته بود، هم دهانم از تعجب بسته نمخنده هم

ت به عمه یستیخدا هم تو رودربادانشگاه رو واسطه کرد، اون بنده سیرئ –

دفتر مردا  یکرد؛ رفت تو خشی یقشنگ سنگ رو یول یگفت... خانم ذاکر

 .هریبگ یبود انتقال کیبدبخت نزد یبهش گفت. محسن دیدهنش رس یهرچ

 !!؟یمحسن یآقا –

 آره...  –

 .دمیو ناباور خند کوتاه

 دونم؟یپس من چرا نم –

 گذشته... یچهار سال هی. شهیمال چند سال پ –

 ... دانستمینداشت که نم یتعجب

 حرف کرد،یم یفوقش تا چند روز بدخلق افتادیم شیبرا یاگر اتفاق بد عمه

 .زدینم
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 ها را شستم.مردها گذاشتم و خودم ظرف یاز شام سفره را برا بعد

 .دیچ ینیآمد. فنجان برداشت و در س اشاری یآبکش موقع

 سکه... کی ٔ  اندازه یکبود کی دم،دی را دستش چشم ٔ  گوشه از

 آب را بستم.  ریش فوراً

 ... صبر کن.اشی –

 برگشت. سمتم

 آوردم. رونیشلوارم ب بیرا از ج پماد

 دستت آوردم.  یبرا –

 را برداشت. یقور توجهیب

 تا صبح خوب شده. –

 خواهش کردم.  یرفتم و با شرمندگ جلو

 من بود، بذار بهش پماد بزنم. ریتقص –

 خالص شدن از اصرارم دست جلو آورد. یبرا

خواستم با انگشت پخشش کنم که دستش  ختم،یپماد را پشت دستش ر یاذره

 دست رد.ک شیوپالحرکت سرانگشت پخش کیبا  خودش.دیرا عقب کش

 شیرشیقلبم ر دمیدیبزرگ و زبرش را م یهاخودم نبود، هر بار که دست

 .شدیم
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 دستت پماد بخرم، ترک شده. یبرا دیبا –

 ...ینار –

 زمزمه کردم: اریاختیب

 جانم. –

 :دینرم پرس یاخم کرد ول دنشیشن با

 ؟یمواظب خودت هست –

 آوردم. نییپا دتأیی ٔ  کاوه بود. سرم را به نشانه منظورش

 ...یاومد یخوب کرد –

 .کرد النه لبم ٔ  گوشه یو کوچک نیغمگ لبخند

 رو ندارم. تنهایی ٔ  حوصله گهیبدعادت شدم، د –

 مکث کرد. یالحظه

 بام بهت عادت کرده.اب –

 جا گرفت. میهالب یو رو دیاز ته قلبم خز یلبخند

... نمکیم وقتا فکر ی. بعضدیینجای... خوشحالم که ایلیمنم دوستش دارم، خ –

 ... مادرم و پدر ٔ  ... خونهنجایا دیایکار خدا بوده ب

 یهایاقضاوتم کند از قهوه میهاحرف یخاطر باقبه نکهیرا از ترس ا نگاهم

 .دمیاش دزدزدهخاک
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 یلی. شماها خکنمیحس م میزندگ یبار حضور روحشون رو تو نیاول یبرا –

 .دیخوب

 که دستش مشت شد...  دمید

و  بینگاهم را باال آورد و به صورتش با آن نگاه عج ش،یهاشدن رگ برجسته

 ناخوانا داد.

 .اورمیکردم از حالش سردرب یرفتم و سع ترکیکردم؟ چرا؟ نزد اشیعصبان

 دم...ش یلحظه احساسات هی... فقط نمیبواقع شهیمن هم د،ی... ببخشدیببخش –

 ...ینار –

 بود. بهیاش غرگرفته یصدا

 ...تمزندگی ٔ  بدهمن آدم –

 را محکم گرفت. میبازو

 تو رو به ارواح همون پدر و... –

 اش را کامل کند.رفت. نتوانست جمله نییباال و پا شیگلو بکیس

 ...یحرف گهی... ددی... ببخشاشی ،یشد یچ –

در  یضرب رها کرد و مثل تندباد از کنارم گذشت... و بعد صدارا به میبازو

 ...یورود

 زدم...  رونیبه خودم آمدم فوراً از آشپزخانه ب نکهیا محضبه
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 ... دمیگردن کش روشنمهین اطی. سمت پنجره و حدندیدیو رضا اخبار م عمو

 نبود. دایپ دیکه با از آن یاهیسا یحت

 یبود چا دهیکه چ یداردسته یهاوانیبه آشپزخانه برگشتم و در ل یسست با

 ... ختمیر

 بود. اشاریکنار رضا و عمو نشستم حواسم پرت  یوقت یحت

 کردم و فکر کردم...  فکر

  خت؟یهم رام او را بهحرف؟ کدام جمله کدام

من به  ینداشت از وابستگ یلیدوستشان دارم ناراحت شد؟ دل نکهیا از

 خودشان بترسد... 

به آشپزخانه برگشت ساکت و  هالهیبعد با منقل کباب و وس ساعتمین یوقت

 امت بود... ص

 هرچند کوچک به من بدهد. یکه سرنخ یحرکت چیه یب نگاه،یب

 

 

 اشاری

دور  دهیچیپ یگردن نخوددر دانشگاه که خارج شدم، چند متر دورتر شال از

 .یزییپا دیباران شد ریبود ز ینار زد؛یراهنما م هیگردن دختر همسا
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 داد. بیاش را از جاده گرفت و به داخل جنگاه سرمازده ترمز کردم. شیپا کنار

 قدم جلو آمد. چند

 !یسماوات یسالم، آقا –

 از سوز هوا کال شده بود. شیهالب

 باال! ایب ؟یسادیتو بارون وا یواسه چ –

 .ییجا هیتا  میبر گهیم. قرار بود با همدنه! منتظر کاوه –

 و خونم را به جوش آورد.  دچکی اشمقنعه ٔ  آب از گوشه یاچکه

 باال بعد حرف بزن. ایب –

 شاگرد نشست.  یصندل یرا باز کرد و رو در

 ؟یساعت چند قرار داشت –

 دوازده. –

 االن ساعت دو شده. –

 صورتش را خشک کرد. یدستمال کاغذ با

نمازخونه موندم بعد اومدم سر کوچه،  کمهی .کنهیم ریزنگ زد گفت د کی –

 منتظرشم. نجایه اساعت کی

 ! تیمسئولیب مردک
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گذاشت و از سرما خودش را در  فشیکوچک ک بیرا در ج سیخ دستمال

 آغوش گرفت. 

 کنترل زبانم را از دست دادم. دیبود. به خودش که لرز سیخ سیخ شیهالباس

 ؟یاوردین نیبارون تو رو کاشته!! اصالً چرا ماش نیا یجاکش تو ٔ  کهیمرت –

 دنبالم، صبح با اتوبوس اومدم. ادیقرار بود ب –

 کاشته؟! نجایبعد دو ساعت تو رو ا –

 در خودش جمع شد. شتریب

 اومده. شیبراش پ ی! حتماً کاراشارینشو،  یعصبان –

 . میدرو ببند بر –

 .ادیکه ب مونمینه! م –

 خم شدم و در را بستم.  شیپا یرو از

 .یکنیم جایب تو –

 .شهیناراحت م ستمین نهیبیم ادیاالن م ه؟یچه کار نیا –

 گاز فشار دادم. یرا رو میپا

. یاصالً بهتر که نباش ؟یکه منتظرش یلرز بزن ابونیبارون گوشه خ نیتو ا  –

 هوا سرده؟ گهیاوزگل. نم ٔ  کهیمرت

 از دهنت... هیچ نایا –
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 .دیگویچه م دمیشنینم اصالً

و سمتش پرت کردم تا  دمیکش رونیب رشیانداختم کاپشنم را از ز دست

 بپوشد.

. من با حرف اون تا توالت یمنتظرش موند یکرد خودی! اصالً بونای بپوش –

 .رمینم

 بس کن! –

عرضه نداره عمل کنه حرف  یوقت کهیغلط کرده مرت گم؟یمگه دروغ م –

 ی. سرما بخوریسادیوا پالنگههیبارون  نیتو ا یکرد خودی! تو هم بزنهیم

 ...ستین گهیفلور که د رسه؟یبه دادت م یک یفتیب

 بود، سرم که سمتش برگشت...  بیبودنش عج ساکت

 .کردیخندان نگاهم م ییهاداده و با لب هیتک یصندل به

  ؟یچرا باز کردرو  شتین –

 نداد. جواب

 !؟ی! کرینار –

 .شنوهیم گهید یزایچرا گوشام چ دونمیاالن نم یول ستم،یکر ن –

 مثالً؟ یچ –



 زرخرید  بانوی بارانی

463 
 

من نگرانتم، مواظب خودت  ینار گهینگران و مهربون داره بهم م یآقا هی –

به سرم  یمن چه گل یبش ضیدختر خوب. مر یباش. آخه تو بارون چرا موند

 .رمیبگ

 ... مزخرافا رو نگفتم.کُ نیمن ا –

 دهیو ندمن م،یقد اشاری. اگه برات مهم نبودم مثل گهید یگیم یدار –

 ...ینگرانم ی... ولیرفتیو م یگرفتیم

 خر نشو... –

 را بم کرد. شیو صدا دیام کوبشانه یدست رو با

 !یعفت کالم داشته باش، جناب سماوات –

 عفت کدوم...  –

 ادامه داد: خندان

 .اشاری ،ینگرانم –

 در صورتش تکان دادم. یرا عصب انگشتم

 ست، ساکت شو.ساکت شو! فقط دو کلمه –

 چشم، بداخالق. –

 من نگرانش بودم.  گفت؛یاو من لرز کردم. به جان پدرم راست م یجابه
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کاوه را  یهاخاطرش حاضر بودم دندهبه دیزده به خودش لرزباران یوقت

 بشکنم.

 .دانمیخر درونم مخاطبم بود؟ نم ایگفتم  ینار به

 نگرانت بشم. دمی. بایبابام رو دار یهوا ،یدوستم –

 باال انداخت. یاشانه

 نگفتم.  یزیمن که چ –

نکرد. حتماً خسته شده  طنتیش م،یآهنگ گوش نکرد م،یحرف نزد دنیرس تا

 بود... حتماً.

 انداخت. شیپا ریبه ز ینگاه بارکی فقط

 نداره؟  یبخار نتیماش –

 سردته؟  –

 در هوا تکان داد. یدست دستپاچه

 .دمیپرس ینجوریهم نه... –

 . کردیناراحت نشدنم حاشا م یبود و برا سردش

کاوه بود، با آن  نیاالن داخل ماش دیبا یزده شدم، نار پمیبار از ج نیاول یبرا

 روشن. یراحت و بخار یهایصندل
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. مرد پشت در آشنا نبود، پوست روشن و صورت دیبا دست به در کوب یکس

 لبخند. کیداشت با  یگرد

 .دییبفرما –

امانم رو آورده مرغ م نکهیهستم. مثل ا نیجناب! من برادر بهام دیببخش –

 دانشگاه.

خواست از دهانم دربرود که خودم را کنترل کردم، اما  جانبلیاسم س یالحظه

 فوراً کنار رفتم تا وارد شود.

 دش؟یببر دیاومد –

 یاش سررفته، مرغ وحشحوصله جانبلیس نکهای ٔ  از صبح به بهانه خانومینار

 بود. دهیرا به گند کش اطیهم تمام ح یول کرد، آن لعنت اطیرا در ح

 انیرفتم دفتر دانشکده، آدرس شما رو به من دادن. خبر دادن بهتون؟ در جر –

 د؟یکه هست

 تو، تماس گرفتن با من. دییبفرما –

 من کجاست؟ یامانت –

 قدقد کرد و اعالم وجود. بلیس

 . دیتا گرفتنش طول کش یاقهیپنج دق بهیغر یبرا

 نداشت.  ینرفتم، به من ربط جلو

 .رمیتا جشن بگ ختمیاز فالکس ر یفنجان چا کی عوضش
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پله  یزنان رونفسنفس کرد،یغرغر م رلبیطورکه زمرغ را که گرفت، همان 

 نشست. 

 را نشان دادم.  یچا فالکس

  ؟یچا –

 نه.  –

 انداخت. یریتعم نیبه ماش ینگاه

 ؟یدانشگاه نگهبان –

 برم دنبال کار. دی. پدرم که خوب بشه بایموقت –

 

 و نگهش داشت. دیتقال کرد تا فرار کند، مرد خند مرغ

 احتیس یمجرد ی. بسه هرچتیزندگبرت گردونم سر خونه دی... کجا؟! بایه –

 .یکرد

 . دیچرخ اطیدور ح نگاهش رفتن نداشت. الیبود و خ نشسته

 خودته؟ نیماش –

 ...یمال مشتر –

 نگهبان؟  ای یرکاریحاال تعم –

 و هر دو. کدومچیه –
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 را برانداز کرد. میبار سراپا نیا

 ؟یامتحان داد ینشانآتش –

 سخت باشه. طشونیشرا دیبا ینه، ول –

. نسبت به یباش فیرد یجسمان یفکر کنم از نظر آمادگ رن،یگیامتحان م –

 شغل ما کمه. یارگانها داوطلب برا هیبق

 ؟ینشان هستآتش –

 آره. –

 و گفت: دیفکرم را خواند. خند کنمی. فکر مآمدیشکم بزرگش نم به

 شاهکار دستپخت خانومه. نمیامتحان که دادم، مجرد بودم. ا –

 نبود. یچندان هم از شاهکار ناراض انگار

 بابا از داخل ساختمان آمد. یصدا

 .زننیزنگ درو م –

 قابلمه در دست. کیبار رضا پشت در بود، با  نیا

 .شم مرخص من –

 نشان کنارمان آمده بود. آتش

 . دهیجد یرویکن. واحد ما دنبال ن ادداشتی رو مشماره –
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از آمدنش نگذشته،  قهیداشت که ده دق یگره زدم، چه معن نهیرا به س دستم

گذاشت،  نیقابلمه را زم یاما فور رضاشان بروم. تا به اداره دادیشماره م

هنوز فقط  من آدرس محل کار طرف را گرفت. یآورد و حت رونیرا ب اشیگوش

 بیعج شدندیکمک به سمتم دراز م یکه برا ییها. به دستکردمینگاه م

 بودم. نیبدب

 کن جبران نگه داشتن امانت مادرم. فکر –

 . گفتیبازش م شیزده و نذوق یهارا چشم نیشد، ا فوریک یحساب رضا

 دواریبه باران ام دیچکیکه از آسمان م یابه حالش هنوز با هر قطره خوش

 .شدیم

 قابلمه را باال گرفت. بهیرفتن غر با

 .پختنیخواهرا داشتن آش م –

زحمت  دیخودش با جانبلیس یکردم، ناج شدهنییتز یهاکیبه سرام ینگاه

 نداشت. یبه من دخل د،یکشیکردنش را م زیتم

مادرم بود که  ٔ  قهیزرد، سل یهابا رشته ی. آشدمیبابا کش یکاسه پر برا کی

 .کردیاش را خراب مو مزه زدیفرزانه رب مخاله خت،یریزردچوبه داخل آش م

شکار داره. پسرش مدافع  یباباش تور گردشگر بنا،یپدر و پسر هم عج نیا –

 ... وونایحقوق ح

 در دستم متوقف شد. یبعد ٔ  کاسه
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 داره؟ یصبر کن! صبر کن! باباش چ –

 گوگل اومده... یسرچ کن هی. ستین یمکیقا زیچ –

گردش، وسطش  رنیم یعنی ه؟یاغهیچه ص گهیشکار د یاصالً گردشگر –

 کنن؟یرو شکار م وونایح

 .دیرا هورت کش قاشقش

 .رکمونیزدن ما با ت شکی... نه مثل گنجنیبا تفنگ دولول و دورب –

 .ذارهیرو شکار کرد؟ دولت نم وونایح شهیمگه م _

. عکسا داخل رهیهم باهاشون م بانطیمح سته،یز طینظر مح رزی زده نت تو –

 هوا. نیهست، قوش زده بودن شاخاش ا نستایا

 نشان دادن اندازه باال برد. یرا برا شیهادست و

 شه؟یمگه م –

 .شهیم یچمشت دالر همه کیمملکت، واسه  نیچرا نشه؟ تو ا –

بود که آنهم با  جانبلیس کردمیکشتنش شک هم نم یکه برا یاپرنده تنها

 نداشت. یلیدل گریرفتنش د

 دونه؟یم ینار –

 به آشش گرم بود. سرش

 پسره بهش.  بابای ٔ  ... گفته بودم دربارهگهیحتماً د –
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 نگفته بود. یبه نار یزیخودش چ پس

اون  شه؟یخور مدم ایرفته، بعد با شکارچ یانظباط تهیمرغ تا کم هیواسه  –

 مثل روز روشنه. دونه،ینم

 رضا درشت شد. یهاچشم

 باشه؟ دهیتا حاال نفهم شهیمگه م –

 شد. رهیبه من خ اریهوش م،یهااخم دنیبا د بابا

 اشار؟یشکار برن بده،  _

 را بترسانم.  رمردینشده بود که پ یزیرا گرم غذا نشان دادم. چ سرم

 .گهیشغله د نمینه... ا –

 خودش حاال کجاست؟ –

 رضا را دادم. جواب

 .دونمینم –

 .زدیم شین میتا پشت پنجره به گلو دهیرس یکیتار یحت

 .دانستیبود؛ کجا مانده را فقط خدا م امدهیهنوز به خانه ن ینار

 شد... یدلواپس انهیاز هزار مور یاملقمه ذهنم

......... 
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 ینار

درحال هالک بودم  خستگی از بود، محض حماقت رفتن کاوه ٔ  به خانه روقتید

 به خانه برگردم.  خواستمیو م

 

هستند  مطمئن شدم دوستانش هم در خانه یآوردنم فقط وقت یبرا اصرارش

 داد. جهینت

شان در آپارتمانش جمع شده بودند تا به همه شدند،یم ینفر دوازده ده

 شبانه بروند.  یمسابقات رانندگ

پرحرارت حرف  . مدام ودنشستنینم یحت شانیهایلیخ جانیشدت ه از

 .کردندیم فیو خاطره تعر خواندندیم یکر زدند،یم

ستار به جان  قهیبه اتاقش رفت تا لباس عوض کند، ظرف همان چند دق کاوه

 ام افتاد.اعصاب خسته

 .یمسابقه؟ راه افتاد یایم –

 خونه. فقط اومدم حلزونش رو نشونم بده.  رممی زود –

 شد.  دهیبلندش به صورتم کوب پوزخند

 زنه؟یم ییهمون که روپا –

حضور در آنجا چقدر مسخره  یبرا لمیدل دمیجواب پر از تمسخرش تازه د با

 بوده، اما گردنم را صاف نگه داشتم.
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 جنتلمنه. هیکاوه  –

 بزرگ نشست.!« یخر خودت» کینگاهش  در

 پسر؟ هی یمجردخونه یحلزون اومد دنیواقعاً واسه د –

 لیدل شیبرا یدهم، اما شمرده و عصب حیبه او توض ستین یاجیاحت دانستمیم

 آنجا بودنم را گفتم.

با دکتر اونجا  میخواستیم وانات،یدرمان ح کینیکل هی میامروز با هم رفت –

ش، بعد زنگ بزنه اسنپ. گفت خونه میسر بر هی. کاوه گفت میحرف بزن

منم  دیقراره جمع ش نجایشماها هم ا دونستمیآورده... م بچه یحلزونش کل

 شدم.  یراض

 اطرف نشان دهم. یکردم خودم را سرگرم تماشا یفرار از بحث سع یبرا

 . کیو ش طوسی–یمشک یهالهیکِرم، با وس یهایواریکاغذد ،کیسرام

 یکاوه فرصتش را برا د،یکشیونشان مخط میحاال منطقم با تمام توانش برا اما

 ه بود.اعتماد من سوزاند

که انگار هرگز قرار  یواناتیپناهگاه ح یکارها یمان برادونفره یهادنیچرخ ته

 ... ولی بروم، زود شد قرار. کاوه ٔ  نبود به سامان برسد، شده بود خانه

 ادیشه یپا یکه رو دیسف یسانتستیبا تاپ قرمز و دامن ب یدختر ستار،

 نشسته بود را نشانم داد... 

 توئه، مگه نه؟ هیشب –
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 .دیپر رونیب میهااز لب یو متعجب اجازهیب ٔ  خنده

 ؟یگیم یچ –

 پچ زد: نییپا ییآورد و با صدا کیرا نزد سرش

 مگه نه؟!  یدی. تو هم فهمستنی درست دختره ٔ  درباره یزیچ هی –

 دادم. هیتک یبود، به صندل متیسانت فاصله از او غن کی

 ستارخان...  ا،یدوست دار یبازسیپل –

 دختر... ،یمخ کاوه رو زد یاساس یلیخ –

 . دمیخند یسادگبه

 تو؟! یگیم یچ –

 کرده. هیکرا یتوئه... کاوه، سفارش هیدختره شب گمیم –

 رنگ.بلوط ییو قدبلند بود، با موها الغر

 ....هیکرا شهیاون آدمه... مگه م ؟یگیم یچ –

 ... یدیبه خاله و مشخصات م یزنیزنگ م هیچرا نشه؟  –

 زد. بشکن

 در درب منزل. لیتحو –

 کرد، فروخت...  هیکرا د،یخر شدیرا م هاآدم
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 ... اشاری یهاچشم

 ساکن آنجا شده بود... ش،یپ یکه از مدت ی... خاردیخل امنهیدرون س یخار

. کاوه ناراحته چرا ستیجزو مهمونا ن یعنیبود. با ما،  نجایدختره قبل از ما ا –

 .ومدهیشب ن ۰۶

 آتو ندادن پاکش نکردم. ادامه داد: یاما برا د،یلب ماس یرو لبخندم

 .گشتیم یاتفاقاً دختره کاسبه، دنبال مشتر –

 نداشتم. نیرا در آست یشگیشکن همدندان یهاقفل شد... جواب فکم

 نگاهش کردم. میمستق ،یزاریاز ب زشدهیر ییهاچشم با

 ه؟یخونه، ربطش به من چ ارهیختر مکاوه د –

 هم قفل کرد.را جلو آورد و انگشتانش را به سرش

 . خوابهیبا فکر کردن به تو باهاشون م و ارهیاونا رو م –

 بلند شدم. میباشد، ناگهان از جا دهیزبانه کش میپا ریآتش ز انگار

 را در سرم فروکند. ضشیزد. توانسته بود فکر مر یاز سرگرم یبرق شیهاچشم

 یو با کاوه خداحافظ رفتمیم دیگرفتن را خودم هم بلد بودم. فقط با اسنپ

 . کردمیم
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 ،یآب یرا کامل باز کردم... نورپرداز در بود. بازمهین یبه راهرو گذاشتم، در قدم

بود با آب و  وارید کیبزرگ... نه!  ومیآکوار .کردیم ایرو کی هیاتاق را شب

 بزرگ و کوچک، رنگارنگ..  یهایماه

 ... نیطرح دلف یتخت دونفره با روتخت کی کنارش

 از فکر اممعده رفت.  نیاتاق بخار شد و از ب یبه تخت افتاد و تمام جادو نگاهم

که در آن تخت اتفاق افتاده بود  یآلودگناه یهاآغوشیهم ٔ  کردن به همه

 .... دیچیهم پبه

 رونیکاوه از پشت پاروان ب .آوردیم نجایرا هم به ا یامشب دختر موبلوط حتماً

 آمد... 

 ... دیمرا د د،یکش نییرا که از سر پا بلوزش

 اشاره یابه اتاقش بزنم به گوشه یانگار هر روز سر ،یو خودمان یمیصم یلیخ

 زد.

 ؟یدیحلزونا رو دبچه –

 یرو یبزرگ ییطال حلزونبود.  ییایدر واریکوچک کنار د ومیآکوار کی

 بودند. شیهازرد کوچک هم حتماً بچه یها... نقطهاشوارهید

 برم. خوامیمن م –

 لبش خشک شد. یرو لبخند

 کجا؟ –
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خوب را  یو سر راهش تمام فکرها دیچیستار در سرم هوهوکنان پ یهاحرف

 ... دیبلع

به عقب  یقدم رمیاز او فاصله بگ نکهیا یبرانداشتم،  میپاها یرو یکنترل

 میلوکه گ ی. با تنفردیبه تخت برگشت و تهوع امان بر ارادهیب نگاهم گذاشتم.

 زمزمه کردم: د،یخراشرا 

 .تونمیکمکت کنه. من نم کنمیم یرو بهت معرف یکی –

 و موشکاف صورتم را برانداز کرد. یجد نگاهش

 گفته؟ آره؟ یزیستار چ –

 دم،یدیکرده بودم حاال مخودم را کنترل  اشیدوست عوض یجلو هرچقدر

 . خوردیهم مکه نشانم داده بود به یقتیحالم از حق

من را  هیشب یاز عمد دختر نکهیبخوابد، اما ا یفروشبا هر تن توانستیم

 ... اوردیب

 !؟ینار –

 .دمیعقب کش شتریخودم را ب رد،یدستم را بگ خواست

 نشست.  یدلخور شیهاچشم ته

 االن...  یفکر کرد م؟دهیمگه من دخترند ؟یکنیچرا فرار م –

 زدم. پوزخند

 .یدید ادیدختر که ز –
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 ماند...  امرهیخ زدهبهت

 به خون نشست. شیهاچشم یاهیثانبه

 از حد خودش گذشته. گهی! دکشمشیم –

 کابوس بود.  هیاتفاقات بعد واقعاً شب تمام

ستار  ٔ  قهیبلند خودش را به هال رساند. دست به  ییهازد و با گام کنارم

 .دشیانداخت و باال کش

 .یشیهارتر م کنمیو متمالحظه یهرچ –

 .دیباال گرفت و خند وارمیرا تسل شیهادست ستار

 ته؟! چهیه –

 ؟یتو گوشش خوند یتو؟ چ ایمه من چه –

 مانده یپر از خشم پنهان ستار سمت من برگشت، اما لبخندش هنوز باق نگاه

 بود. 

 رفتم. جلو .دمیترسیمرد م نیا ٔ  نهیاز ک من

 نگفته. یزیکاوه! ولش کن. اون چ –

 داد. تکانشرا فشرد و  اشقهیتر محکم توجهیکاوه ب

 ؟یکنیمدام تو گوشش زرزر م دونمینم یفکر کرد –

 مشت کاوه نشست. نقاب تظاهرش کنار رفت.  یستار رو انگشتان
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 ؟یدختر آک و آسه تو تور کن یهرچ ستیخوب کردم! قرار ن –

کاوه  یگر گرفت. ابروها میهاهمه چشم کنجکاو از خجالت گونهآن یجلو

 گره خورد. شتریب

 ه؟یمنظورت چ –

 حاال حاال... –

 سمت دوستانش داد زد: کاوه

 آشغال حرف دارم. نین با ا! مرونیب دیتون بر! همهرونیب –

 او یکاوه همه، حت ادیفر یکند، ول یگریانجیجلو آمد تا م شهیمثل هم ادیشه

 را از جا پراند.

 !رونیب –

 رفتند. رونیرا جمع کردند و غرغرکنان ب شانیهالهیو دختر وس پسر

 پا کرد. و آن پانیا یاما کم یسفارش دختر

 ستار نشست.  هایلب ٔ  گوشه یزشت پوزخند

 بمونن خدماتشون رو بدن؟ ای یکنیم هیمادمازل منتظرن... تسو –

 به او گفت: نگاهیب کاوه

 گورت رو گم کن! ز،یم یشماره کارت بذار رو –
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ند پا ک. خواست شلوار ساپورتش را بهدیجلوبازش را پوش یمانتو عیسر دختر

لخت  ییهاو با ساق دیکاوه آن را به مشت کش!« رونیگم شو، ب»که با داد 

 .دیدو رونیب

 ام انداختم.شانه یرا رو فمیهم بند ک من

 تو بمون. –

 .رمی. مخوادینم یدعواتون تماشاچ –

 .دیرا نشن میکنم صدا فکر

 یروشده روبهگره ییهادستش را با خشونت پس زد. حاال هر دو با مشت ستار

 بودند. ستادهیهم ا

 مگه نه؟  اناست،یدردت ک –

 تو فرض کن آره! –

 با من نبود. وقتچیه ایک –

و  یموس کردتش، دور و برش موستا بهت گفتم چشمم گرفته یپس تو نبود –

 !!ش؟یاز چنگم درآورد

 آورد. لیدل شرویروبه ٔ  زده آخرمیمرد به س یشمرده و سرد برا کاوه،

 .ستمیباز نتو ازش خوشت اومد، شونزده سالش بود، من بچه یوقت –

 به غرش ستار ادامه داد: وجهتیب
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 ش، تا چند سال باهم بودن.باله یمرب د،یخواب شیبا مرب یسالگهمون شونزده –

. دخترا بود هی! اون که شبیبنگ ٔ  کهیهم نه، اون مرت کسچیمنم باور کردم. ه –

 هرگز.... ایک

 گره زد.  نهیاش را به سکردهمشت یهاکاوه دست

ش بود. التماس کرد چند بار مردهکشته ایپس. ک ادتهیهه رو آره... مرد رقاصه –

پوست  بردیبهشون شک نکنه. اگه باباش بو م یشون تا کسبرم خونه

 .کندیهردوشون رو م

 .دیکوتاه و پر از تمسخر خند ستار

 .یگیشعر و ور م یدار –

 .دونهیاز بابام بپرس؛ اونم م –

 آورد. نییستار را پا یصدا دیاز ترد ییهارگه کمکم

 زنا بود. هیمنم باور کردم. شب –

. مثل تو دیکشیم رونیآره، همون! با زبون چرب و نرمش مار رو از سوراخ ب –

فقط دختره رو نگاه کنه و حرف نزنه. چهار سال باهاش  سهیگاو وا نینبود که ع

و ت دیغیت ایکه از ک ییکه خرش از پل گذشت، رفت. االنم با پوال یبود. وقت

 آموزشگاه باله داره.  آنجلسلس

 .خورد کاوه ٔ  ستار به شانه مشت

 .یگیسگ دروغ م نیع –
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ه پسر یوقت ؟یو حرف دلت رو بزن یجلو بر یسه سال گذشته، عرضه نداشت –

 ...یکور شد ،یتو دلت انبار کرد نهیسالش بود. از بس ک ستیتازه ب ایرفت ک

 .دیکاوه کوب ٔ  نهیمشت را به س نیدوم

 .دیجا با هم بودنامرد دروغگو! همه –

حرومزاده  گفتنیهمه بهت م یاز اول دبستان... وقت میمن و تو هم با هم بود –

خور باهات دم یشکیه احسابیآدم و پولدارا ٔ  من پشتت بودم، تو مدرسه

 ...هیبق یمن آوردمت قاط شد،ینم

 خفه شو! –

 !کردیتمامش نم شد،یساکت نم کاوه

 واقعی ٔ  حرومزاده هیواقعاً درست شناختنت، تو  هیستار! بق ،یدونیم –

 ...یهست

 بود. یاشتباه بزرگ شرویروبه انفجار ٔ  کردن مرد آماده کیتحر

 !رتیغیب ،ییحرومزاده تو –

را  رد .دیو با مشت به شکمش کوب دیچیدستش را دور گردن کاوه پ شده،وانهید

دوم و سوم که به کاوه خورد و آه پردردش در اتاق  مشت باز کردم که بروم.

 یمشت یکرد از خودش دفاع کند، ول یکاوه سع انگشتانم سست شد. د،یچیپ

 قدرتش را چند برابر کرده بود.  جنون ستار را تکان نداد. یاذره یکه پراند حت
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کرد حداقل  یمحکم خم شده بود سع یهاضربه ریطورکه زهمان چارهیب ٔ  کاوه

 ش را آزاد کند...گردن

 رفتن و ماندن... انیبود، مردد م رهیدستگ یرو دستم

من وجود نداشت در را رها  یحماقت و دلسوز یبرا یمرز کهییاز آنجا یول

 جلو رفتم تا کمکش کنم.... عیسر ییهاشوم با قدم مانیپش نکهیکردم و قبل ا

 ولش کن! ستار! –

 !ناموسی! بییحرومزاده تو –

 او را از خودش جدا کند. کردیتقال م کاوه

 .دمیستار را کش یبازو

 !وونهید ش،یکشت –

 گم شو! یکیتو  –

 .دمشیعضالتش سر خورد... به لباسش چنگ زدم و کش یرو دستم

 بسه!! ولش... –

 هم زد.خورد و تعادلم را به  میبه طرفم پرت کرد که به پا یمحکم لگد

... دی... تمام اتاق دور سرم چرخدیطول کش هیبعد فقط چند ثان یهااتفاق تمام

 ... نیو بعد... با وحشت، سقوط را حس کردم و برخوردم از پشت به زم

 افتادم...  یاشهیش ءیش کی ینبود...؟ رو نیزم
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ممتد  یسوت سقوط کردم. هاشهیشخرده انیشکست و من م یبلند یصدا با

 تار شد. میهاو چشم دیچیدر سرم پ

 متوقف شد... انگار زمان  هیثان چند

 بود... ی... و بعد خفگشدیاز سقف کنده نم میهاچشم یحت

 ... شدمی... داشتم خفه مآمدیباال نم نفسم

 ببرم....  امنهیبه س ییرا باز کردم تا هوا دهانم

 درد را جستجو کرد.  یزیغر مغزم،

 بدنم انگار متعلق به من نبود...  یکجاچیه کردم،یحس نم یزیچ

که کنار سرم راه گرفت و  دمیرا د یقرمزرنگ عمای چشم ٔ  از گوشه یوقت یحت

 شد... یجار

 شیهاکه سمت من برگشت. دست دمیاز اشک، نگاه ستار را د یاپشت هاله از

 مشت کاوه صورتش را کج کرد. یباالخره سست شد، ول

 تمام شد... امنهیخس سبلند خس یهوا با صدا یبرا میتقال

 افتاد...  نییپا شانیهادست باالخره

 برداشت و کنارم زانو زد. زیمحکم هلش داد... به سمتم خ کاوه

من در آن  دنیاز وحشت د ایکه خورده بود  ییها... از مشتزدینفس منفس

 حال؟
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 ... ینار –

 درد؟ توان تکان خوردن نداشتم. ایفلجم کرده بود  ترس

خون آمد و عقب  یکی. انگشتانش سرگردان سمت سرم و تا نزددیلرز شیهالب

 .دیکش

 ؟یشد یجان... چ ینار –

 گرداندن سرم را نداشتم. توان

 ... رهیداره ازش خون م –

 و نتوانستم.« کمک» میباز و بسته شد... خواستم بگو دهانم

 ... تحمل کن...زنمی... االن زنگ مستین یزیچ –

دست تا توانست  دیچرخ بشیج یچند بار رو شیهاو دستپاچه انگشت هول

 را گرفت و شیستار بازو ناگهان. اوردیب رونیرا ب اشیبه داخلش ببرد و گوش

 .دشیباال کش

 ؟یکنیم کاریچ –

 اورژانس. زنمی! زنگ میکور –

 متعجبش سمت در برگشت. نگاهش

 ؟یستار؟! درو چرا بست –

 . ادیم سمیپل ادیباهوش! اورژانس ب –
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 !ادیب –

 بهشون؟ یبگ یچ یخوایم –

نه  انگار دادن گشت تا بلند شوم. هیتک یبرا ییبه دنبال جا نیزم یرو دستم

 ایبودند. داشتند سر کمک کردن  ریبه قصد کشت درگ شیپ قهیانگار چند دق

 .زدندینکردن به من چانه م

 آدم باش!   –

 .دادیمرگ م ریستار نف یجمله را گفت، اما صدا نیا یچه کس دمینفهم یحت

 .میکن کاسههیهم... حرفامون رو  یرو میزیفکرامون رو بر دیبا –

 نیکردم بلند شوم. سرم سنگ یو دوباره سع دمیکش نیزم یلرزانم را رو دست

 بُرنده...  یبود از درد

 کنارم زانو زد. کاوه هم افتادم. باز

. نترس، دختر خوب... االن زنگ شهیرو ش یافتی... تکون نخور... مینار –

 بابام. زنمیم

کشنده شده بود، قطره  یبه نوسان لیکه پس سرم شروع، و تبد یشدت درد از

 .گرفت راه چشمم ٔ  از گوشه یاشک

 که بخواهم کمکم کند...  یکس امد،یبه زبانم ن یکس اسم

 ییهادنبال دستبه شدیم تررهیکه هر لحظه در برابر چشمانم ت ییایدر دن فقط

 و محافظ گشتم... یروغن
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 مرد از نامردش سخت... صیافتاده بودم، تشخ ریگ یو من در اتاق نبود

 ستار ترسناک بود. یترس و لرزش صدا

 من قاتلم. رهی... اگه بمنی... خون رو ببیمن قیکاوه... تو رف –

 و او هل داد. دیدستش را محکم عقب کش کاوه

 کنم؟ کاریچ یگیم –

 ...نجایهم ادیمن آشنا دارم... م –

 که بپره... ستین یمست هی نی... اونهیجونش درم یپا ه؟یمگه الک –

 شد. کشیهول و دستپاچه دوباره نزد ستار

 ... کاوه... تو رو قرآن...رهیپام گ مارستانیب می... برقتمیمن رف –

 کاوه رفت. یهاکمک به حرکت لب یبرا دیبا ام چشمم

من هلش دادم... تو فقط  گمیرو! اصالً به همه م یچ.... همهرمیگیمن گردن م –

 ... رونیب میاون مغز پر از پِهِنت رو بردار و گم شو از زندگ

 آمد و باز و بسته شدن در... ییپا یآرام بسته شد... صدا میهاچشم

 یبود و گرما ادمیآمبوالنس  یمتوجه نشدم، فقط صدا یادیز زیچ گرید 

 ...مارستانیب نیبتاد یبا بو ختهیآم

 

........... 
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 یو پرستارها با سر دردناکم تمام شد باالخره مرا به اتاق که کار پزشک یتوق

 گذاشتند. میبردند و با کاوه تنها

 بار زنگ زده... ۵۷ت ! عمهینار –

 زد. یا. لبخند خستهرمیرا از او بگ یرا بلند کردم تا گوش دستم

 ؟یکرد رهیذخ «یزندگ»ت رو عمه –

تماسش  نی... آخراشارینگاه کردم تا متوجه منظورش شوم.  گوشی ٔ  صفحه به

 بود... ۱:۱۷ساعت 

 ... فکر کردم فلور زنگ زده.یاجهینتیب دیام چه

 جواب نگاه کنجکاوم گفت: در

 .یزندگ یعنی اشی –

 تخت افتاد. یدستم رو

 رون؟یب یبر شهیم –

 بگذارد... میکالً برود، تنها شدیم کاش

 را جمع کرد. خودش

 حتماً. بهشون سالم برسون.  –

 .ستیم ن... عمهاشارهی –
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 کرد...  دیترد یالحظه

 رفت. رونیشد و از اتاق ب مانیاما پش د،یبگو خواستیچه م دانمینم

 یپرخشم و توفنده در گوش شیرا برداشتم و شماره را گرفتم. صدا یگوش

 :دیچیپ

ت که... پوست ارمیسرت ب بالیی چنان برسه، بهت دستم فقط... نفهم ٔ  دختره –

 .کنمیزنده مرو زنده

 د،یجوشیکه به آن محتاج بودم م یحس نیترباارزش شیادهایتمام فر پشت

 ... «ینگران»

 نگرانم بود. زدهخی بیشهر عج نینفر در ا کی

 نشست: میهالب یوار روناله اسمش

 ...اشاری –

 ؟یهست یو مرض! کدوم گور اشاریو درد!  اشاری –

 داد نزن...  –

 ...اریاالن لش ب نیهم یهرجا هست –

 نمانده بود. میبرا یحرف زدن هم توان یبرا یرا صاف کردم. حت میگلو

 .مارستانمی... بتونمینم –

 ... اون... اونجا چرا؟ –
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 نشاند. میرا از دلم کوچاند و بغض به گلو ییتنها ش،یبه صدا دهیدو ترس

 خورده... هیسرم بخ –

 .دیچیپ یبلندش در گوش یهانفس یفقط صدا قهیچند دق تا

 !مارستان؟یکدوم ب –

 بخوابم. خواستمیخوبم. االن م –

 !مارستانیکدوم ب گمیبهت م –

 بود.  یگرم شدن دلم کاف یبرا دیایخواست ب کهنیهم

نفر خبردار  کیکم همان دست یریهست و اگر بم ییجا یکی یبدان نکهیا

 .شودیم

 آدرس بده! –

 عمو رو... –

 :دیلرز ادشیاز فر یگوش

 آدرس! –

 زمزمه کردم: م،یتسل

 ...یم شنیلوک –

 اش افتادم.ساده یاینوک یگوش ادی و

 .دمیرو ند ییآمبوالنس جا یبرات. من تو فرستمیم پرسم،یم –
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 ...ینار –

 نبود.  یخبر تشیاز عصبان گرید

 :دیخشم، نگران، مهربان پرس نقابِیب نرم،

 ؟یخوب –

 آ...ره... –

 

 اشاری#

 ...نجایدارم ا ضیمر گمیآقا... من م –

 .دیرا برانداز کرد و ابرو درهم کش میبار سراپا نیصدم یبرا مرد

 راش بدم تو! تونمیدارم که نم ضیبگه مر ادیاز هرجا ب یهرک –

را نگرفته در  ناری ٔ  آوردم و شماره رونیب بمیرا بازهم از ج مصرفیب یگوش

 ...بمیج

 قشیهم از رفکنم، آن داپی را کاوه ٔ  شماره توانمیآمد م ادمیناگهان  اما

 .ادیشه

 اذان صبح بود...  کینزد

 که بود...  بود

 ...دمیدیرا م یو نار رفتمیم دیبا من
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 یدارزندهشب بود. داریهنوز ب ادیشماره گرفتم و تماس برقرار شد، شه یوقت

 داشت. یخوش یآنها انگار حال و هوا یبرا

 سر پدرم، یبه اذان صبح رسانده بودم، اما باال داریرا ب یادیز یهاهم شب من

فس کردن شماره را بدون فس یباالشهر خوشگلبچه .کردیاز درد ناله م یوقت

 دچن جا خورد. مارستانمیزنگ زدم و به کاوه گفتم پشت در ب یوقت به من داد. 

 اطیح وسط باز کرد. میبعد پشت در بود، نگهبان جلو آمد و در را برا قهیدق

 راهم را بست. ،یعصبان مارستان،یب

 ! ه؟یچ یربط تو به نار –

 راهم کنارش زدم. یجلو از

 .ششیو ببر پ. منومدهیبه تو ن شیفوضول –

 و آرام گرفتن دلم. دنشید یبودم، در چند قدم همانجا

 و بده.اول جواب من –

سرگردان به دنبال دانستن حال  نجا،یحق بود: من، پنج صبح، ا سؤالش

 ؟؟؟ینار

 . کردیرا آلوده م اشیآوردن اسمم کنار او پاک یحت

 تش دست من.مسافرت. سپرده هیمجبور شده بره  ست،یش نعمه –

 :دمیندادم به راست و دروغ حرفم فکر کند، فوراً پرس فرصت

 حاال کجاست؟ –
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 جلب اعتمادش گفتم: یت. براداش دیترد یکم

 بعد. نمشیش خبر ندادم. گفتم بببه عمه –

 آمد و جلوتر از من راه افتاد. کوتاه

ود خ ینواح شتریکه ب یحدرفته بودم، به یادیز یهامارستانیچند سال ب نیا

 ... شناختمیرا با آنها م شهر

 هتل بود. هی... شبنجایا اما

 در اتاق را باز کرد...  یوقت

 ... میاکردم اتاق را اشتباه آمده فکر

کن ... ممیچیباندپ یبود... با سر دهیتخت دراز کش یکه رو ییورورنگیب دختر

 باشد...  ینبود نار

 کن...خرابخانه یآشنا بازمهین یهاآن لب یول

 خودم را پر کرد. یهاکوبش قلبم گوش یصدا

 کاوه را در مشت گرفتم. ٔ  قهی هاوانهیو مثل د دمیچرخ

 !شرفیب ،یکرد کارشیچ –

 رو ول کن! من مقصر... مقهی –

 هلش دادم. شتریب



 زرخرید  بانوی بارانی

493 
 

و سالم برگرده خونه؟ کدوم  ادیبار شده باهات ب هی ؟یتو مقصر نبود ؟یتو چ –

 ها؟ اد؟یبال سرش م یوقت یهست یگور

 مشتم نشست. یرو انگشتانش

 ... وونهیولم کن، د –

 ... ندازدیباال رفت تا صورتش را از فرم ب گرمید مشت

 ...اشاری –

 باالتر رفت. یکم بارنیا رمقشیب یماند. صدا حرکتیدر هوا ب دستم

 ! ولش کن!اشی –

را با هل  ینار یضعف صدا دنیمردک شل شد، اما حرص شن ٔ  قهیاز  دستم

م. چند قدم بلند خودم را کنار تخت رساند با کردم. یمزلف خالدادن بچه

ها مالفه یاش الو شکننده کیبار اندام. دیتنش چرخ یرو ارادهیب میهاچشم

 رفت کجا و... رونیکه صبح از خانه ب یشاداب یگم شده بود. نار

را کنار سرش  دستم کند. اموانهیرا داشت تا د لشیپتانس شهیدختر هم نیا

 :دمیصورتش غر یشده روستون کردم و خم

 الزممارستانیبزنمت که بازم ب نیاحد و واحد! تو خوب شو، همچ یبه خدا –

 .یش

 . دیخند اشرهیدار خنم یهاچشم

 :دمیتر پرسسرم را از شعاع لبخندش فاصله دادم و نرم یکم
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 کردن؟ کارتیچ –

 کاوه نبود. ریتقص –

 کرد؟یاز آن موقشنگ دفاع م داشت

 نه؟! ای یبود عرضهیب نیاز آسمون که سنگ نخورده تو سرت! با ا –

 کنان جوابم را داد.مِنباالخره مِن

 وسط. زمی رو افتادم –

 ؟یفتیو ب یکه راه بر یامگه بچه –

 داد نزن سرم... –

 که سرزنشش نکنم.  کردیم یینمامظلوم داشت

 .ستادمیکاوه ا یروو روبه دمیشد. درجا چرخ دهیام از پشت کششانه ناگهان

 ؟ینیبینم ست،یحالش خوب ن –

 .کردندیم یقراریبه صورتش ب دنیکوب یبرا میهامشت

 کاوه...!! –

 زد و هشدار داد. شیبود که صدا ینار

 خوب بود! ادیبا تو ب نکهیقبل از ا –

آمده بود،  شیپ هرچه که در صورتش ظاهر شد جوابم را داد.  یمانیپش همان

 ساده نبود. گفتیم یآنقدر که نار
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 ؟یباش رونیچند لحظه ب شهیکاوه جان...! م –

 ؟! «جان»گفت  یعوض نیا به

 را غر زد.!« نشیآخه بب» مردک

 چند لحظه فقط... –

 رونیاما باالخره کوتاه آمد و ب م،یدیونشان کشهم خط یمردها با نگاه برا ما

دو انگشت گرفت و  نیبرد، پارچه را ب نمآستی ٔ  لبه ریانگشت ز کی رفت.

 .دیانگشت چرخ کی ٔ  مهیمن، به همان لمس ن تمام چرخاند.

 .یایب یمجبور نبود –

 :دمینرم پرس اراده،یب

 ام؟یب یخواستینم –

 نه به خدا... بابات تنهاست. –

 . ششیمامانم بره پ زنمیزنگ م –

 بر لبانش نشست. یآن حال خراب لبخند با

 .سازنیمشکوک نخند. پدر و مادرم باهم نم یجوراون –

 .یشناسیتو زنا رو نم –

 . شناختمیبه واهلل که م شناختم؛یم

 .ستدندههی... مامانم ساختنیباهم نم وقتچیه –
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 بند انگشتانش بود.  نمیآست هنوز

را کنار زدم و  شیحواسم را پرت کند. جادو خواستیسؤال م کیساده با  چه

 .به خودم آمدم

 :دمیپرس ینرمش چیه یو ب یجد

 ه؟شد یسرت چ –

 را باال بردم. میباز نکرده بود که با تحکم صدا دهان

 .یگیدروغ نه! فقط راست م –

 زل زدم. زمزمه کرد: تریجد م،یایالتماس کرد کوتاه ب شیهاچشم

 دعوا شده بود. –

 تهش را خواندم. تا

 وسط. یدیپر –

 بود. به سرش اشاره زدم. دهیپهلو خواب به

 بال رو سرت آورده؟ نیا یشد! ک یبگو چ قیدق –

 هم فشرد.خشکش را به یهالب

 کاوه نبود، به خدا... دوستش، خواستم جداشون کنم، هلم داد.  –

 اش را قورت داد.آب دهان نداشته امرهیجواب نگاه خ در

 ... به جون... گمیراست م –



 زرخرید  بانوی بارانی

497 
 

 :دمیقسم خوردنش توپ وسط

 هلت داد؟!  یشرفیکدوم ب –

 . شیدیستار، ند –

 ییزهایچ دمید ابانبی در را اراذلشان ٔ  که دسته یاز روز اول میبگو خواستم

 بسته شد... باز و  نیسنگ شیهاهست، اما چشم ادمی

 تمام خشم مرا شست و با خود برد. اشزمزمه را بستم. دهانم

 تنها بودم. یلی! خاشاری ،یخوب شد اومد –

 .دیرسیم بیگوش خودم عج یبرا یحت میصدا یمهربانخرش شدم.  دوباره

 . بخواب.نجامیمن ا –

واب به خ ردیلبخندش کامل شکل بگ نکهیدارو گرفته بود، چون قبل از ا حتماً

 رفت.

 توجه کاوه ٔ  بود که به هشدارم درباره یخاطر فلوروضع و اوضاع فقط به نیا

 ! نکرد

 احمق...  یپرادعا ٔ  کهیزن

 ... نگاه شناختشان کیصورت نبود بشود با  یپالکارد رو تشانیکه شخص هاآدم

 کنار تخت نشستم، تا خودِ خودِ صبح...  یصندل یرو

 به تنم دادم...  یکه بلند شدم و کش و قوس کردیکم اتاق را روشن مکم آفتاب
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 ...کردیم یبیتنم غر یروسرم  یخوابیشبِ تمام، استرس و ب کیاز  بعد

 اردیکم به بودم. پدرم کمرساند نجایرا به امان خدا گذاشته و خودم را به ا خانه

 نگران...  ستمین دیدیم یو وقت شدیم

 انگشتانم فشرده شد...  انیتلفن م یگوش

 پدرم چه...؟  یول ماندم،یم یکنار نار دیبا

 سخت نبود. ادزی او ٔ  کردن شماره دایپ

 کرد. مانمیپش یآلودش کمخواب یصدا

 پسرم؟ ،یجانم، مامان... خوب –

 ...امییمن جا ؟یمواظب بابام باش یبر یتونیسالم. م –

 ساعت... –

 .یکه دار دی. کل... تو برودمشید –

 مگه؟ ییکجا ؟یشده؟ خوب یزیچ –

 خوبم. –

 بگو به من. ؟یپس چ –

 دلم را نرم کرد. شیداخل صدا ٔ  دلشوره

 کمکش کنم. دیاومده، با شیپ یگرفتار هیمون براش دختر صابخونه –

 ؟ینار ؟یک –
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 ؟یشناسیم –

 رضا گفت ازش... –

 به رضا بگم؟ ای یبر یتونیم –

 ی! مرخصزمیعز رم،ی. خودم میازم خواست یزیچ هیوقت  همهنینه! نه! بعد ا –

 . رضا سر کاره صبح.رمیگیم

اش درهم کتاب... همهصدقه و حسابو قربان هینشده بود، گال داریهنوز ب انگار

 نشست. شیهاصحبت انیم

 من برم... –

 اشه، پسرم! برو.ها؟! ب –

 کینزد . دیایدرب یصندل ینشستن رو یدر اتاق قدم زدم تا بدنم از خشک یکم

 نشده داخل شود.آنقدر بلند که از در بسته آمد،یبحث م یدر صدا

 .کنمیبابا! آروم باش. من درستش م –

 سمت در برداشتم.به یگرید قدم

 بود؟  یعصبان کاوه

ها بزرگ کنم؟ مثل راهبه دایبهترش رو پ تونمیکجا م اد،یمن ازش خوشم م –

 .خواستمیم یدختر نیهمچ هی شهیشده، هم

 .دیرا سرش کش شیبا تمسخر صدا پدرش
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 ؟یباش یکیعمر با  هی یتونی. میمثل شاها با حرمسرا بزرگ شد ؟یتو چ –

 !ه؟یکه دنبالشم. االن مشکلت چ تونمیحتماً م –

 چهیبپ یو؟! فکر کردوضع و اوضاعمون ینیبیبزرگتر؟! نم نیمشکل از ا –

 د؟ایسر من م ییچه بال مارستان،یب یآورد یلیدختره رو زخم و ز نیا یجنابعال

همه  گهید یو پوچ! دو فردا چی! هشه؟یم یچ یکرد یکه باز یلمیف همهنیا

 من زدنش. یحتماً آدما گنیم

کنار  ادیموضوع که ازش خوشم م نی. شما هم بهتره با افهمهینم یکس –

 ....یایب

 آمد. دشدهیکل یهادندان نیپدرش از ب یصدا

و  انیرنگ تو تختت مبهو سرخ، رنگ دیراه سبز و سفبهو راه ادیخوشت م –

 رن؟یم

 کنار. ذارمیم –

 آمد. پرتمسخری ٔ  خنده یصدا فقط

 یاز کارا کممهی یاون گردش و دور دور کردن با دختره، اصالً وقت کرد نیب –

 ...؟!یتجارت بابات براش بگ یاهیحاش

 ه؟یمگه چ ،یکنمی مجوز با شکار تو –

 از کوره دررفت. پدرش
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 یرو برا ایستیز طیمح ی! تو فقط قرار بود چند روز ادابخاربی ٔ  آخه پسره –

 ک،یاصالح ژنت ؛ینشون بد ی... گفتم کمکم کن شکار رو کار خوبیاریمن درب

 تت.انگار جو گرفته. حاال ضیو مر ریپ یوونایکشتن ح

 ...اشاری –

 کنار تخت رفتم. عیشده بود. سر داریب ینار

 ؟یخوایم یزیچ –

 زحمت باز کرد.خشکش را به یهالب

 آب... تشنمه. –

 وانیل کیبرداشتم،  یمعدنآب یبطر کی اتاق ٔ  گوشه خچالی از

 ...بارمصرفکی

 دنیکه شروع کرد به خند ندیرا آب کردم. خواستم کمکش کنم تا بنش وانیل

 .کردیم اموانهید شیهاگفتن «آخ» دنیخند وسط

 بس کن، نخند! –

 گفت.« آخ»و  دیو خند« باشه» گفت

 ...؟اشی ،یتو دار هیچه شانس نیا –

 .ردیاز تخت فاصله دهد تا دردش نگ یکرد سرش را کم ی. سعدیخند دوباره

 . بس کن!ادیسرت درد م –
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 .یدارضیطالع تو نوشتن مر یتو –

 کنه. ریخبه یکی نیو با اکن بود. خدا عاقبت منگوشحرف میقبل ضیمر –

خنده را  ای بود درد از گرفت، راه باند تا چشمش ٔ  از گوشه یاشک قطره

 .دمینفهم

 حواسش را پرت کنم.  خواستم

 ؟یشیمرخص م یک یکنیفکر م –

 عکس از سرم گرفتن. یسرهی. دونمینم –

 . زننیسر م مارستانیب یضایبه مر انیدکترا صبح م شتریب –

بم و  «ااهللی»و بعد از  دیبا انگشت به در کوب یحرفم تمام نشده بود که کس هنوز

 زمخت...

و  هدیپر یداشتند کاوه وارد شد. رنگش حساب یدو مرد که لباس نظام سرپشت

زودتر از من به خودش آمد و سالم کرد.  ینار .شدینم دهیاز آثار پدرش د یاثر

 .ستادمیسرش اکردم خونسرد باشم، تخت را دور زدم و پشت یسع

 خدا بد نده، دخترم...  –

 آمد. رونیب ینار یهااز لب یآرام تشکر

 شده؟ تیاذ یلیسرت خ –

 .نیخوردم زم دیبله. شد –
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شت دا شیرو ته لیکه سب یانسالیانگار مافوق بود جلوتر آمد. مرد م شانیکی

 .زحمت بسته شده بودشکم، به یلباسش رو یهاو دکمه

 ؟یخورد هیبخ همهنیکه ا یچطور افتاد ن؟یزم –

 را نداشت، اما مشخص بود خودش را نباخته. یشگیرنگ هم یلبخند نار

  د؟یکنیم ییازم بازجو نیدار –

 تر کرد.محکم ربغلشیکالهش را ز مرد

  ؟یکنیفکرو م نیچرا ا –

 .کنهیسؤال م ینجوریدارم هم ینظام ییدا هیمن  –

 

 لبخند زد. ارادهیب مرد

 .یپس وارد –

 اوهوم... –

 .زدمیحدس م باًیکه گفت را تقر یزیچ

 تیدگیداطالع دادن که مورد ضرب مارستانیاز پرسنل ب یکی قتشیحق –

 مشکوکه.

 رلبیبرداشت و ز نیزم یرا از رو اشیاز سمت کاوه آمد. گوش ییصدا

 .دیاو را د یمرد حتماً دستپاچگ زیت نگاه کرد. یعذرخواه
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 .کنمیخبرتون م میازتون خواست یاگهید حی. توضدیباش رونیشما ب –

پشت سر کاوه که بسته شد مرد  در جواب کرده بودند.قبل از ما از او سؤال پس

 سمت ما برگشت. 

 دخترم. ،یگفتیم –

 تهفیب یکس یاتفاقا برا نیهر روز از ا کنمیخب پرسنل هم حق دارن. فکر نم –

 . زیم یرو فتهیسر بخوره و ب کیسرام یکه تو اتاق، رو

 داشت. رنظرشیو کنجکاو ز نیزبیر مرد

 .ادینظر مو جرح بهدرمورد تو ضرب  یول –

 افتاد. نیچ ینار یشانیپ یرو

 .شمیمتوجه منظورتون نم ؟یضرب و چ –

 یمجبور نبود ادا ادیز یاما نار ست،یمنظور مرد چ دانستمیمن هم م یحت

 زیچهمه دیاالن که با نیدر حماقت تبحر داشت، مثل هم اورد،یها را دربخنگ

 .گفتیو نم گفتیم هاسیرا به پل

 شما رو کتک زدن.  نکهیا یعنی –

 بود. یکامالً واقع اشدهیترس نیه

 .زیم ینه جناب سروان! افتادم رو –

 .اوردنیبود؟ چون اقوامتون شما رو ن کی ٔ  بپرسم خونه شهیم –
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 میم سرپرستمه که االن مسافرت رفته. رفته بودرو ندارم. عمه یمن کس –

رو بهم بده  میکه قراره باهم راه بنداز یمرکز یمدارک برا یسرهی کاوه ٔ  خونه

 ...شیاتفاق پ نیکه ا

 از ضعف عرق نشسته بود.  ینار یشانیپ یرو

 :دیپرس حوصلهیب

 م؟خوردهکتک یزنا هیجناب سروان! من شب –

 مخاطبش، ادامه داد: یاهیو سکوت چندثان دیترد دربرابر

 .ستیندارم. االنم اصالً حالم خوب ن یتیرو امضا کنم؟ من شکا ییجا دیبا  –

 کینزد یکم مرد . کردیم دییحرفش را تأ شصدای ٔ  و بغض ناخواسته لرزش

 تخت شد و آرام هشدار داد:

 چیتو تکرار شه، ه یافتادنا نیو دوباره ا ینداشته باش یتیاگه االن شکا –

 بهت کرد. شهینم یکمک

 و بعد زمزمه کرد: دیترد دیسکوت و شا یکم

 .دونمیم –

 ...یترسیدخترم. اگه م نیبب –

 از کاوه؟ چرا بترسم؟ –

 م؟یباهاشون صحبت کن شهیم ه؟ینظام تییدا یگفت –
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 .دمیرس یمن به سن قانون –

 و به من گفت: دیکش شیپا یدستش را رو بعد

 ؟یدیسردمه، پتو رو م –

 پهن کردم. شیبرداشتم و رو عیرا سر پتو

 ه؟ینسبت آقا با شما چ –

 بود. دهیرا پرس دمیترسیکه از آن م یسؤال

 دهان باز کند، فوراً گفتم: ینار نگذاشتم

 .شییپسردا –

 گرفت: یرا سمت نار یابرگه مرد

 اشتباه نکن، اگه... –

 را گرفت. امضا که کرد، باالخره مردها رفتند. برگه

 اب کردم دوباره دراز بکشد. کمک رفت.  نیاز ب ینار تیرفتنشان تمام جد با

 رفتنشان تمام صبرم آتش گرفت.

 رو! شرفایب ،یزدیم ششونیآت دی! بایگفتیم دیبا –

 شد.  رهیبه من خ سیخ ییهاچشم با
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صد بار بهش فکر کردم، من  شبیو بدن. از دمن یتاوان حماقتا دیاونا که نبا –

! اشی ،یگیبود. تو راس م یو بزنن. مردن، تهش چهارتا کبودهم ذاشتمیم دیبا

 . رونیبهم نداره بکشم ب یکه ربط ییدماغم رو از اتفاقا رمیبگ ادی دیبا

لبم را محکم  ٔ  گوشه .گفتیزد. درد داشت و نممشت چنگ  انیرا م شیپتو

 .دادیفقط آزارش م بحث گاز گرفتم. 

 جلو. رفتمیدراز بکش. منم بودم م –

 داد. لمیومعوج تحوکج یلبخند

 . شک ندارم.دونمیم –

 آرام باز شد. در

 صدا رو به کاوه گفت: نیتریخی با

 حتماً به ستار بگو بهم بدهکار شد. –

 انداخت. نییسر پا کاوه

 .کردی خودت ٔ  منم شرمنده –

 من برگشت. سمت

 .کننیمرخصم م یک نی! برو بباشاری –

 .رمیمن م –

 زد. حتماً رفت تا به پدرش گزارش کار بدهد. االن نه!  رونیگفت و از اتاق ب کاوه
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 .گفتمیم ینار یبودم را برا دهیوقتش هرچه شنبه یول

 آوردم. رونیب بمیرا از ج یگوش

 ست؟یکه تنها ن یعمو عبد ؟یزنیزنگ م یبه ک –

 .اوردمیبا عجله اومدم کارتم رو ن شبیرضا. د زنمیدارم زنگ م –

 .دیرا قاپ یبلند کرد و گوش دست

که  یده تومن وام یخوایحتماً م م؟یرو بد مارستانیمگه ما قراره خرج ب –

 ؟یرو بذل و بخشش کن یگرفت

 اما از من دورش کرد. رمیرا پس بگ یکردم گوش یسع

 .یشیم ونشونی! اگه اون حساب کنه مدینار –

 کرد بلند شود.  یکنار زد و سع شیرا از رو پتو

 فعالً که اونا بدهکار منن.  –

 . دیایب نییکردم که از تخت پا کمکش

 .رفتیم سیسمت سرو اطینرم و بااحتو نرم زدیغر م هارزنیپ مثل

م رو انگار با طال کله زننیم یحساب رو جوراالن صورت ؟یچ یفکر کرد –

 کوک زدن.

 ...یباز اصرار کنم، ول خواستم

 که اشتباه بود. کردیذهنم سر باز م یهاهیدر عمق ال یترس
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تا  نیماجرا زم نیا کهیدرحال دم،یترسیم ینیفلور از هر د ٔ  هیبعد از قض من

 آسمان با مال من فرق داشت...

 

......... 

تخت من  یرو شه،یگودرفته، الغرتر از هم ییهازرد زرد، با چشم ده،یپررنگ

 خواب بود...  حال،یو ب دهیدراز کش

 ...کردمیاو حس م ینگاه نگران پدرم را هم رو ینیسنگ

 ...ما ٔ  مرده ٔ  بود در خانه یروح زندگ ینار

ر که داشتم. هر با زریآب قلم هم در فر یسوپ جو بپزم، کم شیتا برا رفتم

و  تمخیرا که داخل قابلمه ر جو جان گرفته. گفتیم پختمیبابا م تیتقو یبرا

 از اتاقم آمد. نشیفنیف یبه هال برگشتم صدا

 با چند قدم بلند خودم را به اتاق رساندم. فقط

 ؟یکنیم هی... گرینار –

 نشسته تخت ٔ  لبه یرا در دست گرفته و رو اشدهیچسبهمبه یاز موها یاتکه

 .بود

 کنم. یچیشون رو قهمه دیبا –

 ؟یچ یبرا –

 تازه...  زنه،یهم حالم رو به هم م نایا یضعف که دارم، بو ده،یخون م یبو –
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 .دیرا به باند کش دستش

 غیکف دست رو ت هی ٔ  پشت سرم اندازه یداره نگهشون دارم، وقت دهیچه فا –

 زدن.

 را به من دوخت. نشیدرشت و غمگ یهاچشم

 ؟یاریم یچیبرام ق –

به  یچیق کیرا کندم و با  کبارمصرفی ٔ  از سفره یاآشپزخانه برگشتم. تکه به

 اتاق برگشتم. 

شت پ یتکه مربع کیباند را برداشته و پانسمان را باز کرده بود فقط  یرو تور

 سرش ماند با چسب اطرافش... 

 بود که تصور کرده بودم. یزیاز چ شتریباند ب وسعت

 نق زد: چمیرا که خواستم دورش بپ سفره

 همهنیسفره پاک کردن مگه چقدر سخته که ا هی! اشار؟ی ،یدیخر هیچ نیا –

  عت؟یتو طب میزیبر کیپالست

 بود.  ختهیاوضاع سرش اعصابم به هم ر دنید با

 هیخودم  کنمینم نیوگرنه تضم رون؟یب یبکش عتیاز طب قهیدق ۵ یتونیم –

 و سالم حینبود تو االن صح یخاطر اون مرکز لعنتبه. اگه ارمیسرت ن ییبال

 .یکردیم یاعصاب من نقاش یو رو یدیچرخیم یداشت

 و آهش جگرم را به آتش... دینکرد، فقط آه کش یزبانبلبل شهیهم مثل
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 کردم مهربان باشم. یسفره را مرتب کردم و سع

 ؟یبه فکر خودت باش دیکه با یفهمیکرد؟ چرا نم دیبا کاریبا تو چ –

 شدند. یکوچک غمگنانه مخف یهاخورد و چال چیپ شیهالب

 ...اشی د،یببخش –

 ردمک سکته» ٔ  مثالً همان جمله د،ینزنم که نبا یتا حرف دمیرا به دهان کش لبم

 ٔ  الله یو مهربانانه رو دیایتا ب کردیام مکه داشت خفه «یکرد رید شبدی

 .ندبنشی گوشش

را کوتاه کند، اما دست لرزانش  شیکرد موها یرا از تخت برداشت و سع یچیق

را  یچیق که خون از دست داده بود.کنارش افتاد. جان نداشت بس حالیب

 گرفتم. 

 یگفت یچوب خداست، صدا نداره... ه نایبچرخ. بذار خودم کچلت کنم، ا –

 ... ریبگ لی! تحونیو ندادم... ببکچل، کچل... منم جوابت

 بخندانمش. نتوانستم

 دوزانو نشستم.  نیزم یرو سرشپشت

 خط صاف کوتاه کنم. کیکردم در  یسع

 پرت کردن حواسش داستان خودم را گفتم: یبرا
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 زشیآوردم خونه، هنوز ر یدرمانیمشی ٔ  جلسه نیبابام رو از اول یوقت –

رو خراب بود... رفتم حموم و تمام سرم  یلیموهاش شروع نشده بود... حالم خ

 . رهینم ادمی وقتچیه دید یو اونجورمن یبابام وقت ٔ  افهیانداختم. ق غیت

 حبس شد. نهینزد، اما نفسش در س یحرف

روش رو  ادیبرات مرتبش کنه. موهات که درب شگاهیآرا یبر یتونیم –

 . پوشونهیم

 ؟یباشه چ عیاگه بعد ضا ؟یمطمئن –

 ... مونهیخط م هیفقط  –

 شدم و وسط سرم را نشانش دادم. خم

 .ستینندازم معلوم ن غیخورده بود االن تا ت هیتا بخ ستی. بنیبب –

 و نگاهم را تا خط مقدم لبخندش کشاند. دیخند باالخره

 ...خطیخط وداغوندرب ٔ  پسره –

 اشاره کردم. میانگشت به ابرو با

 که شاهکار توئه! نمیا –

 ت.رو جذبه دهیبهت اومده، دوزار کش نیفقط ا –

 ...دیدزد یباال و سمت سرش رفت، که آن را از کتک احتمال دستم

 را لعنت کردم. طانیکه گفت، ش آخ
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 .چهیپیدرد توش م دمیسرم رو تکون هم م –

 .دیاش لرزبرداشت. چانه شیپا یمو را از رو یاتکه

 موهام... –

 ه؟یمال چ تهیگر ،ی... تو که دوستشون نداشتالیخی... بینار –

 انگار داشتم. ستنیحاال که کوتاه شدن و ن –

 ...زهیچقدر براش عز فهمهیرو از دست نده نم یزیتا چ نه،یهم زادیآدم –

 بود که مانند موج برگشت و محکم به صورتم کوبانده شد. یترسناک ٔ  جمله

 

 ینار

 از خواب یابهغری ٔ  جاماندهها با عطر تن بهصبح نکهیبه ا گریاز سه روز، د بعد

مرا به واحد خودشان  مارستانیبعد از ب اشاری شوم عادت کرده بودم. داریب

 آورده و تخت خودش را به من داده بود. 

 اما . دیخوابیپدرش م شیو پ کردیها وسط هال، تشک پهن مهم شب خودش

مو ع یبلند و عصبان یروزها فرق داشت، چون با صدا ٔ  هیانگار صبح امروز با بق

 شدم. داریب

 رو بخورم که سرطانم برگشته. یپررنگ نیبه ا ییمن چا –

 داد. یاهیثانزنانه اما بم جوابش را به ییصدا
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 بده کمرنگش کنم. –

 باز شد. یآنبه میهابه خانه آمده بود. چشم یابهیغر

 .یآورد گهی. دخوادینم –

 دست به کمرش زد. زن

 توش. زمیبر بده ببرم، آب یگیاگه راس م –

 ه؟یچ شدهیاالن من بگم فا ،یبدون دیخودت با –

 د،یچرخ یوقت و از جا بلند شد. دیکوب ینیخودش را داخل س یاز حرص چا زن

 تند و جاخورده سالم کردم.

 سالم... –

 روشن. یقدم سمت اتاق آمد. قدبلند، چهارشانه بود، با پوست چند

 م؟یکرد دارتیسالم، دخترم. ب –

 نه... –

 مادرانه، مهربان بود. لحنش

 بهت صبحانه بدم، بعد ببرمت حموم.  ایب –

 را باال کشاند. شیام ابروهازدهوحشت« نه» به؟یغر کیبا  حمام؟

 حموم.  یبر یخوایخودش بهم زنگ زد، گفت م اشاری –

 . دهدیخون م یبو میاحمق! من فقط گفتم موها گاوکله
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 . تونمیخونه، خودم م رمیم –

 .یتونیهم که تنها نم یبر –

گاو ژن کله دمیکردم فهم دایتاپ و شلوارک در حمام پ کیخودم را با با  یوقت

م، کن اشیکه توانستم راض یکار تنها را از کدام والدش به ارث برده.  ییزورگو

 هیچهارپا یرا گرفت تا رو میبازو ریز .میبود که به حمام واحد خودمان برو نیا

 آب گرم و سرد را داخل تشت باز کرد. ریش .نمیحمام بنش

 مزاحم شما شدم. دیببخش ،یمهربون یلیشما خ –

 زد. یورکی یجالب بود. لبخند شیام برافقط بخش اول جمله انگار

 بدجنسم؟ یفکر کرد –

 نه... –

تا  دیحرفم را زده بودم، با گریو مردوار بود. د یپهن، و نگاهش جد صورتش

 .رفتمیتهش م

 من کردم:من

 .کنهیم فیازتون تعر شهی! اون همد؟یجدا شد عبدی عمو از چرا –

 زد، انگار باور نکرده باشد. پوزخند

عتاد م نکهیا ایدست بزن داشته باشه  ایباشه  انتکاریمرد خ دیحتماً که نبا –

 فتگیروزه اون م گفتمی. اگه من ممیساختیبا هم نم ره،یباشه تا زن طالق بگ
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 یکار کنم، عبد رونینداشتم دوست داشتم برم ب یکه سن یشبه. از وقت

 . اومدیبدش م شهیهم

 در آب تشت چرخاند. دست

مدرسه برم،  گهینذاشت بعد از کالس نه د امرزیدرس نخونده بودم، آقام خداب –

فرمونم ازش بهتر دست شهیداد هم ادمی یو رانندگ دیخر کانیکه پ یعبد یول

 بود. 

 کرد. سیسرم را خ یجلو یآورد و موها نییآب برداشت. سرم را پا یاالهیپ

 ینه! کار تو آژانس که اصالً! آخه برا یاز خونه، نه! رانندگ رونیکار ب گفتیم –

  ؟یچ

 حس دن،یرا نفس کش نیخون مانده و بتاد یروز فقط بوشامپو بعد از دو  عطر

 داشت. یاالعادهفوق

 ن؟یطالق گرفت نیراننده بش نکهیخاطر افقط به یعنی –

 .دیچیاش در حمام پخنده یصدا

بود که  نیصبح تا شب کارش ا ره،یگزهی. رنبود نیمعلومه که نه! فقط هم –

 رید د،یروز رفتم با خواهرم خر هیبده.  ریبهم گ کنمیم کاریمن دارم چ نهیبب

 راه انداخت... یمحشر کبر نهیبود... چشمت روز بد نب کیبرگشتم، هوا تار

 ها...!!حرف نیو ا ینبود؛ عمو عبد یباورکردن
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م ! منم از لجم رفتریم کرده بود، گفتم طالقم رو بده، اونم گفت برو بگکالفه –

 تموم شده بود. یچتقاضا دادم، تا به خودم اومدم همه

 

 لجباز باشه.  ادیبه عمو نم –

 شده.  ومشتچنگیشده، ب ضیمر –

 عاشقشه. اشاری –

 ...من مامانشونن، طرف پسرا ٔ  . همهگهیشانس منه د –

 نظر خودم را گفتم.  نیهم یمن حرف نزده بود، برا یاز مادرش برا اشاریحاال  تا

 .زنیعز شهیمامانا هم –

رو نگاش کن آخه! اصالً  یباباش هم بود. عبد ریکه تقص کنهیقبول نم –

اخالق به من همه خوب و خوش یتا آسمون فرق داره. برا نیرفتارش با من زم

 برج زهرمار! رسهیکه م

 دوستتون داره. دیشا –

 . هیچه دوست داشتن نیخب ا –

 تر شده. اوالش فکر کنم...آروم یلیخوب شده خ یعمو از وقت –

 راست.اخم و تخمش به شهیمن هم یبرا –

 را آرام چنگ زد. میموها
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 براش چیپسر انگار ه نیا یول د،یو ببخشمن یباز عبد ،یضمری و طالق سر –

ه بش ضیکاش مر گفتمیو م ذاشتمیوقتا رو دلم سنگ م ینکردم. بعض یمادر

ت، اس دندههیبمونم و نگاش کنم، اما از بس لجباز و  داریسرش ب یشب باال هی

و طالق  موندمیاگه من م کردیخودش فکر م شیپ یو نگرفت. حتماحوال من

برسر که کف دست بو من خاک ی. ولاومدیبالها سرشون نم نیا گرفتمینم

 ضیهم که مر ی. عبدیجون عبد فتهیب یضیمر رم،ینکرده بودم تا برم طالق بگ

 بچه رو پر کرد. نیگوش ا یلیشد خ

 . ختیسرم ر یرو اطیرا بااحت آب

م، کمکشون باش امیزنگ نزند که ب بارهی دیسر باباش عذاب کش نهمهیا یول –

 .زنهیراه بهم زنگ مبهراه شونهیاخاطر دختر همسحاال به

 .دیدیام را نمزدهبود و صورت خجالت نییرا شکر کردم سرم پا خدا

 ... مزاحمتون شدم.دیببخش –

 .دیرا بوس سمخی ٔ  شانه یرو

 .نمیپسرم رو بب یرعنا یقد و باال کیدلم لک زده بود از نزد –

 ...دمیخند اریاختیب

قربون  گفتیشدم. همون سوسکه که م یشکل چ دونمی... نخند. میها –

 م بشم.بچه یبلور یوپادست

 .دیاز خنده لرز یاو هم کم یصدا
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 ... سر من شکست انگار واسه شما بد نشد...دایخوشحال –

 .یشد ریخ یبده، بان یخدا بهت سالمت –

 . دیپاش یآب رو یچنگ زد و کم اطیرا محکم و بااحت میموها ٔ  لبه

راه گرفت و مرا به  دیسف یهاکیسرام یاز سرم رو رهیاز آب قرمز ت یرد

 ...گرفتم آغوش در را خودم. برد کاوه ٔ  شب خانه یوحشت ظلمان

 نشستم.  شیزآرایم یصندل روی حمام ٔ  حوله با

آن چسباند و به  یزخمم را خشک کرد و باند تازه رو عیسر یلیخ خانمدهیحم

 .بپوشم لباس راحت من تا رفت ناهار کردن آماده ٔ  بهانه

خبر  د،یبود... حالم را پرس الیژ آمد. امیزنگ گوش یکشو بودم که صدا سر

 نداشتند از اوضاعم.

لوار و ش وریپول .دیطول کش یربع کیو گرفتن اخبار دانشگاه  حیدادن توض تا

 هکیدرحال ساده تمام توانم را گرفت. یکارها نی. همدمیبرداشتم و پوش یگرم

 زنگ خورد... یگوش دوباره .دمیتخت دراز کش یرو دمیلرزیاز ضعف م

 شماره آشنا نبود. تماس را وصل کردم. 

 ! ؟ینار ،چطوری –

 عمه؟!!  –

 یشاد و بلند در گوش شی. صدادیدرون قلبم درخش یستاره دلتنگ هزار

 . دیچیپ
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 ؟یدلم. خوب زیسالم عز –

 ؟ییکجا –

 دوروبرا... نیهم –

 .ادیآهنگ م یصدا –

به گوشش  میخدا را شکر کردم آنقدر اطرافش شلوغ هست که بغض صدا و

 نرسد.

 .ومدهیاومدم کنسرت، هنوز خواننده ن –

 ؟ییمگه کجا –

 .نجانیا یرانیا یارمنستانم... کل –

 . دندیکش ریت میهاهیزمزمه کردم. بخ جانمهین« آهااان» کی

 باهات خوبه؟ یشکر ؟یخوب –

 آره... –

 از حالت راحت بشه.  المیزنگ زده بودم خ –

مرا  شناختمیو نم دهیکه تا حاال ند یراحت، عمه! خوب خوبم... امروز زن التیخ

 حمام کرد... 
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 نیزم یمن است هم تختش را به من داده و خودش رو کسچیکه ه یمرد

حالم بد نشود و تنها  ستیدر آن خال تیکه جا سردی ٔ  که در خانه خوابدیم

 بمانم...

 زمزمه کردم:  یدلتنگ انیم

 ؟یایم یک –

 .دونمینم –

 ایکرد  یخداحافظ دانمینم ادیهمه فرآن انیم و هورا کرکننده شد. غیج یصدا

 ٔ  ضعف داشتم که جان بلند شدن و به خانه یحدبه تماس قطع شد. ینه، ول

 . کردمینم دایرفتن را در خودم پ هیهمسا

 در را زدند، واقعاً زنگ واحد ما بود؟ زنگ

 . یشکر ییجز دارا نداشتم، به یکه کس من

کرده بودم... کاوه بود  یگرید یجز او، اما کاش آرزوباشد به یکردم هرکس دعا

 گل.با دسته

 دادم. هتکی اشدسته به را سرم و نشستم مبل ٔ  را که باز کردم گوشه در

 برابرم متوقف شد.  شیپاها

 ؟یسالم. بهتر –

ن تکان داد ینا یگذاشت رفت. حت زیم یکه رو یگلدسته زیر یهابه گل نگاهم

 سرم را نداشتم.
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 ؟یدلخور ؟یزنی... حرف نمینار –

 حال من ساده و آشکار بود. قتِیحق

 جون بحث ندارم. یول ام،یم. از دستت عصبانخسته –

 نشست. میروروبه

 . یشد فیضع –

 بلندش را در هم گره زد. انگشتان

 نگرانت بود.... ادیب خواستیستار هم م –

که در آن شب گذرانده بودم برابر چشمانم  یآمدن اسم دوستش تمام وحشت با

 آمد... 

 .یحرفش رو بزن خوامینم –

 شد. دیانگشتانش از شدت فشار سف بندبند

 زمزمه کردم: اریاختیگفتم نگو، اما خودم ب

  مارستان؟یو نبره بمن خواستیم واقعا –

 ا ماساژ داد.ر اشیشانیبا انگشت پ شرمنده

 پوزخند ادامه دادم: با

 ونتم؟یجون خودم رو مد یعنی –

 .یخاطر کمک به من جلو اومدبه –
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 .اومدمیبود م یاگهیهرکس د –

 حسرت. دیو شا نینگاهم کرد، با تحس میمستق

 . دونمیم –

 کنار خانه انداخت.به گوشه ینگاه

 ارم؟یرو ب ی... کسیکمک ،یبرات پرستار یخوایم ؟ییتنها –

 نه! –

 ها... نگفتن انیم ماندندیحرف که م یکم د،یترد یسکوت کرد، کم یکم

 ... یبرات اعتراف کنم، نار دیبا –

 .دیو مرددش باال کش یتا لبخند ساختگ نگاهم

و  غاتیتبل یتور شکار داره... قرار بود من برا ییپدرم، چندتا یعنیمن...  –

 ...ستیز طیمح یکنم برا تیفعال یسرهی یساکت کردن افکار عموم

 د؟یدرست شن میهاگوش

  ؟یشکار چ –

 قوچ...  ،ی... بز کوهیهرچ –

 آرام کردن به سمتم باال گرفت. یدستانش را برا کف شدم. زیخمین ارادهیب

 با مجوز... تحت نظارت... –

 کشتن؟ یمجوز برا –
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 دراز بکش... –

 اگر و پوچ. چیخاطر هبه مردندیکه م یآزاد یهاوانیدفاع از ح ینداشتم... نا نا

 یرانیبه و نمیسرزم یجایوار در جانداشت. اختاپوس یادهیهم فا گفتمیم

 کرد: هیخودشان را توج ایجمالت دن نیتریمعنیب با مشغول بودند. 

که خودش  یبا کس خرهیو گوشت م یقصاب رهیکه م یکس نیب هیچه فرق –

 کنه؟یاز کوه و دشت شکار م میاون گوشت رو مستق

هرچقدر که مال ماست،  نی. زمشنیاومدن... دارن منقرض م ایاونا آزاد به دن –

 مال اونا هم هست.

تا بعد کاوه را  آمدمیرا از او گرفتم و به سقف دادم. کاش به خانه نم نگاهم

 ... نمیبب

اش نگاه مطالعه زیم یرو کیمکان یهابودم و به کتاب اشاریتخت  یرو هنوز

 .دیکش رونیب الیکاوه مرا از خ یصدا دو روز گذشته. نیمثل ا کردم،یم

 نیتر. بهرفتمیبچه بودم با پدرم م یاز وقت ست،ین یمن، شکار کار زشت یبرا –

 . میزدیچادر م ابونیب یو شبا تو میرفتیبود که با بابام م ییوقتا میدوران زندگ

 باال انداخت.  شانه

 .ستمین یبگم من شکارچ دیبا م،یببخش کمهی شهیاما خب اگه باعث م –

 ...نیو من دورب داشتیرو نکشتم. بابام تفنگ برم یوونیح چیه وقتچیه

 بحث نداشتم، توانش را اصالً. ینا



 زرخرید  بانوی بارانی

525 
 

 اومدم تا باهات مردونه حرفام رو بزنم.  –

 :دمیرا که گفت پرس نیا

 نه!؟ ای شیبساز یخواستیبه مرکز. مسؤال دارم راجع هیفقط  –

 نه! –

 .بردیهجوم م مهایچشم ٔ  و به کاسه دیچیپیسرم م انیم درد

 ؟یداد یوقت باز همهنیو امن –

 کارم بد نبود. یگیکه تو م قدرنیا –

 :دمیبه صورتش زل زدم و بُرنده پرس میمستق

 چقدر بد بود؟  –

 انداخت. نییسرش را پا شرمنده

که دوستام  ییوونای. حینیبب دیرو با ایرو دوست دارم، ما وونایمن واقعاً ح –

 د،این ینظرت کار خاصبه دی. شاگرفتمیرو ازشون م کردنیازشون مراقبت نم

 رو ندارم. یاجنبنده چیه دنیطاقت عذاب کش یول

 . دمیدیپس نم نشسته به نگاهم، لبخندش را مات م از

 . ستمیپدرم ن یمن مقصر کارا –

 بود، دستانم درحال انجماد. نییپا فشارم
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مدت  هی نیشجاعتت. ا ت،یو مهربون تیاز انسان اد،ی... من ازت خوشم مینار –

 چون... چون... با تو حرف زدن رو دوست دارم. اومدمیدنبالت م

 .دمیپرسیم دیداشت. با یصورتش مهربان خطوط

 ...یمهمون یاون دختره تو –

 .دیهم مالکف دستش را به دوباره

دارم. بده هر بار که تنها  ازیمردم، ن هی! من ؟ینار ،یدار یز من چه انتظارا –

 زنم؟یو بهت دست نم ذارمیبهت احترام م ادیم شیپ تشیو موقع میشیم

 .بردم باال صدا توانم ٔ  ماندهقابل تحمل نبود. با ته گرید نیا

 ؟یذاریسر من منت م ،یدیها خواببا هرزه یرفت –

 داد: حیتوض یرا آرام کند با مهربان یعصبان یانگار کودک نرم،

. هییم با تو در حد آشناسالمه. رابطه ۱۷من  ؟یکنیبهش نگاه م ینجوریچرا ا –

 ؟رمیبشه من روزه بگ یمون جدکه رابطه یتا وقت ی. انتظار دارمیبا هم همفکر

 غلط. ایهرحال منطق خودش را داشت، درست به گفت؟یرا م قتیحق

ت که خونه یاریرو ب یاز قصد دختر یحق ندار یبکن! ول ،یکنیم یهر غلط –

 من باشه. هیشب

 .دیاز تعجب باال پر شیابروها

 نه.... –
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 من بود... هیچرا؟! شب –

 ...ینار ست،یتو ن هیشب کسچیه –

گند  یآب شد، سر خورد و داخل شکمم افتاد، اما... بو امنهیدرون س یخی تکه

 .زدیهم مدروغ داشت حالم را به

 برو! گهی. دیهم کرد ادتیع ،یگلت رو داددسته –

 

 اشاری

 یو نار رفتیشدم. اگر مادرم زود م مانیزدنم از خانه، پش رونیبعد از ب صبح،

 چه؟  ماندندیتنها م یو عبد

چند ساعت سر کار ماندم، به همکارم  فقط داشتند.  اجیبه کمک احت جفتشان

بدهد، البته قرار شد درعوض چند روز کامل من  فتیش میزنگ زدم تا جا

 بدهم.  ینگهبان

و به شهرستانشان  ردیاش را بگدست زن و بچه توانستیبد نشد، م شیبرا

 کاوه نصف کوچه را گرفته بود.  نیماش دمیخانه که رس به برود. 

 هیشب تیاز عصبان میهارگ انیدست خودم نبود، خون م گریحالم د دنشید با

 یدوروبر نار ییبا چه رو مردک .برد هجوم سرم ٔ  سرب داغ شد و به کاسه

 یشیبه خانه از هم پ دنیرس یکه برا ییهاقدم اریاخت گرید .شدیم یآفتاب

 را نداشتم. گرفتندیم
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بودم را کنار در واحدمان پرت کردم و  دهیخر ینار یکه برا ییموزها کیپالست

 .زدم در به محکم ٔ  چند ضربه تیبا عصبان

ا فوراً از ج دنمیبا د کاوه ضرب باز کردم.در را به دمیرا که شن «دییبفرما» یصدا

 .دیپر

نکنم  و پرتش رمینگ قهیو از  ستمیخودم را نگه داشتم که فقط کنار در با یلیخ

در مورد حضور من  دینگاه کرد که انگار او با یبه نار یبا دلخور یطور !رونیب

 باشد.  نجایاز افتضاحش حق نداشت ا بعد بدهد. حیدر آنجا توض

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا –

 به من زل زد. خونسرد

 به تو جواب پس بدم؟! دی. باادتیاومده بودم ع –

 !یکه خوبه، حاال هر یدید –

 تکان داد.تکان میسرش را با تأسف برا پیخوشت یآقا

 گردنم از شدت خشم ورم کرده بودند.  یهارگ

 گم کن. نجایست. حاال گورت رو از اهنوز زنده ؟ینیشاهکارت رو بب یاومد –

 برود. رونیتا ب ستادمیرا تا آخر باز کردم و کنارش ا در

 . تنهاست.ستیش نعمه –

 .ومدهیبه تو ن شیفوضول –
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 لبش را به دندان گرفت، صورتش قرمز شده بود، اما جوابم را نداد.  ٔ  گوشه

 کرد. یشده کلمات را هجو کنترل شمرده

 موندم. ست،ین ششیپ یکس دمی. االنم دومدمین نجایخاطر تو امن به –

 :دمیتوپ یسمت نار

 ؟یی! تو تنهاینار –

 خاطرداشت بترسد؛ تازه به حق ترس از من به کاوه و برعکس نگاه چرخاند. با

گره شدند.  میهامشت ولورده کرده بود.خودش را له گریدو نفر د یدعوا

 انیم یدست بود که کنترلم را از دست دادم. یعوض نیا ریتمامش تقص

 فروبرد.  شیموها

 هم سپردتش! یش دست چه کسعمه –

 !یتو رو سننه؟! گفتم هر –

 از او دفاع کند؟ چارهیز دختر برا آرام صدا زد. منتظر بود با ینار

خودم را به او رساندم و  یک دمیزبان چرخاند نفهم یرا رو یکه اسم نار دوباره

 .ستادمیا اشنهیبه س نهیس

انگار من الواتم و تو اون  ار،یدانشگاه رو درن یاستادا یواسه من ادا –

 باالباالها...
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 .رفتم اشاره کنارمان ٔ  انگشتم را سمت دختر زرد و پژمرده نوک

سرش  یش، به خودش ربط داره، ولخونه یکرده و رات داده تو یاگه خانوم –

شمرد! موهاش رو  شهیرو نم هاشهیور جر خورده. بختا اون ورنیاز ا ؟یدیرو د

 همه رو براش کوتاه کردم. ؟یبود دهید

 را باال گرفتم. یسر نار یرو یشال مشک ٔ  لبه

خجالت  ی. ولادیدردش م نه،یسنگ یسرشه؟ روسر نیچرا ا یفکر کرد –

 . ننیسرش رو بب کشهیم

 . به حال مزخرفش پوزخند زدم. شدیبا حرص باز و بسته م اشینیب یهاپره

! هریبچه رو بگ نیکه هار نشه ا یزدیبدتر از خودت دهنه م قیبه اون رف دیبا –

 .یمواظبش باش یتوِ االغه که نتونست یش گندکاروداغونه، همهاگه درب

باز کرد که از خودش دفاع کند، شانس آورد و خودش فکش را بست،  دهان

 شدیوگرنه زحمتش مال من م

 االغ! گند! حاالم گورت رو گم کن! ،یگند زد –

 رفت...  یاو، نار یجابه

 تازه به خودم آمدم. دیهم کوبو سمت اتاقش فرار کرد. در را که به نماند

 را برانداز کرد. میسراپا ریبا تحق کاوه

 .یستیخانوم رو بلد ن هیاصالً رفتار با  –

 خورد. چیلبم با تنفر پ ٔ  گوشه
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 جناب جنتلمن! م،یدیرفتار شما رو هم د –

 . امیش که برگرده من معمه –

 را نشانش دادم. در

 !یخوش گلد –

  گفتند؟یچه م گرید زیم یرو یهاگل

 در را هل دادم و بازش کردم. اجازهیاتاقش رفتم. آرام و ب سمت

 ...ینار –

 .کردینگاه م رونبی به و نشسته بسته ٔ  پنجره ٔ  لبه یرو

 شد... اقیکه عطر تنش با نفسم ا کیرفتم، آنقدر نزد کینزد

 ...! لعنت! اشاریبه تو،  لعنت

 پر کنم؟  مشیرا از عطر مال امنهیبه خودم اجازه دادم س چطور

 اضافه! یهاغلط نیچه به ا مرا

 بزنم. شدیکه م شیرا بستم که نفسش نکشم، اما صدا دهانم

 ...ینار –

 بود؟ چرا؟ نیبرگشت. غمگ سمتم

 لرزانش نگاه کردم. دارهیزاو یهاشدم و به لب خم
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 ؟یپسره رو دعوا کردم ناراحت شد –

 که درد داشت جمع شد.  ییهامثل وقت صورتش

 خاطر کاوه بود؟!واقعاً به اشیناراحت نکند

 بره؟  یخواستینم –

 راه افتاد خلع سالح شدم... صورتش به یکه رو اشک

 ؟یکنیم هی! واسه اون گریوسط...؟ آره، نار دمیمن پر دیزدیحرف م دیداشت –

 بود.  کنندهوانهینزدنش د حرف

 ...؟!ارمشیکنم برات ب دایش رو دارم، برم پشماره –

بود که به من  ینار وصل کردند... امنهیبه س ولتستیوبستیبرق دو ناگهان

 کنند... اتدهیندیخاک بر سر نار ینده، مرد! ا وا کرد. هیتک

 ...دیچیاما دور تنش پ مغزم،یب یهادست

 نکن. هی... گروونهدی ٔ  ... دخترهیه –

 وصل بود. امنهیپنجره نشسته و سرش به س یرو

ش دروغ همه گهیپناهگاه بسازم. االن م وونایح یبرا خواستمیمن فقط م –

دکتر. خون... خون من راه افتاده بود تو  مشیبوده... اون شب... ستار گفت نبر

 خونه...

 ... آروم باش... سسیه –
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 زد. هق

 .یشیتر م! زشتوونهینکن، د هیگر –

 .دیکوب امنهیرا بلند کرد و با آن به س سرش

 .دمیداد که نشن یفحش دیچیکه در سرش پ یدرد از

 کرده بود...؟! یگردان آدم رو عاص هیکو که تو جنگل  یپس اون نار –

 اش را آرام نوازش کرد.شانه یرو اجازه،یشستم، ب انگشت

 ...؟هیچ تهیگر ،یدیتو که درسته همه رو قورت م –

 که با جون و دل باهاش دنبال جا گشتم. از درسم زدم...  ییتمام وقتا –

 خوب بوده... تتیتو که ن –

 ...بخشمشینم –

 جواب دادم: محکم

 !یکنیخوب م –

 زدم. زیآرام کردنش به گذشته گر یبرا

 یاومدیبا گردن م دمیبریدرخته رو م دیبا گمیداغ دلم تازه شد. هنوزم م –

 . نیزم

 .دیلرز امنهیس یرو سرش

 گاو...کله –
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 درخت. ها؟ یرفته باال مونیفکر کردم م گفتمیتو دادگاه م –

 پس گرفت.  امنهیو سرش را از س دیکوب میمشت به بازو با

 کنمی! دارم باهات درددل ماشاری –

 در احاطه گرفتمش. ام،هیسا ریزدم و ز هیکنارش تک وارید به

 خب.  ،ییدرد منم تو –

 را پاک کرد و نازدار پشت چشم نازک کرد.  شیهاسرانگشت اشک با

 .یو ندارمن یاشکا دنید اقتیل –

 لبم نشست. یرو دعوتیب یاز آن لبخندها یکی

 شده. بمیهم نص یچه سعادت –

 پنجره بلند شد. یمحکم کنار زد و از رو مرا

 پوککش کله. ارهیکرد مونمیپش یجورهیهر بار برات حرف زدم  –

 رفت.  رونیو از اتاق ب گفت

 .دیرسیو به انجماد م سوختیسر آنجا را هنوز م کی یاما... جا امنهیس

 کرد؟یمن خودش بود. چرا باور نم درد

 گفت شدیدردها را هم که نم ٔ  هیبق

تر، کنار تخت فلور، همان طرفبود ده قدم آن یدرد من گاوصندوق لعنت مثالً

 داخلش بود. امیکه سند بردگ



 زرخرید  بانوی بارانی

535 
 

سند  کیبود،  کمیکتاب مکان یقدم دورتر، داخل اتاق خودم، ال ۱۷من  درد

 ...نامهغهیص کیدادن خودم...  هیکرا یبرا

 زدم. رونیب ،خالی ٔ  اتاق سرد، خانه از

 .کردیم یدلبر دپلویخوش شو یدر واحد خودمان بو

را داخل بشقاب  بعدی ٔ  و تکه ینار یرا برا ماهی بزرگ ٔ  تکه کیمادرم  یوقت

 .کردیرا دنبال م شیهاحرکت دست یعبد یهاچشم گذاشتیمن م

 کرد، خودم بشقاب پدرم را پر کردم. اشیماه یهاغیت دنیکه به کش شروع

 .خورد شهینم یکه خال ونیا ؟یاریب یتونستینم یترش شهیش هی! دهیحم –

 ماست هست. –

 با سالح نرم. یاز مادرم دفاع کرد، دفاع یمان نارانتظار همه برخالف

 بعد ٔ  . دفعهیکرد یشما هوس ترش دونستیخانوم که نم دهیعمو جون، حم –

 ...ارنیمخصوص م ٔ  شهیش هی براتون

 عجالتاً ساکت شد. بابا

و  دیکه ناگهان بشقاب پدرم باال پر میچهار قاشق غذا هم نخورده بود هنوز

و موقع عقب رفتن  دیکش یکوتاه غیج ینار پخش شد. زیتمام م یرو شیغذا

 به صدا در آمد. اشیصندل

 دیسف یزیروم یرا رو یبلند یمشک یمادرم، بابا مو ی«چه مرگته؟!»جواب  در

 پرت کرد.
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 یلچک سر کن یکنیغذا درست م یدار یوقت یتونینم ه؟یچ نیا –

 .دیکوب زیم یقاشقش را رو ،یعصبان مادرم،

 فته؟یچشمت به نامحرم ب یترسیباشم، م یروسری! اگه به؟یچ –

 زد: ادیفر بابا

 بسه! اد،یاز تو غذا درن داتیشو کنه؟یتو رو نگاه م یک –

 !ست؟یشده... مو که نجس ن یاووو! حاال انگار چ –

 انگشتش را سمت سر من گرفت و داد زد: پدرم

 .ومدیمو توش درن بارهی کنه،یتا حاال داره برام غذا درست م یبچه از ک نیا –

 یبه سر صاف و براق من افتاد پق یانگشت بابا را دنبال کرد و وقت ینار نگاه

 دیلرزیکه م ییهادهانش را گرفت و با شانه یدستش را جلو فوراً . دیخند

 .دیمرا ند ظیآورد و اخم غل شانس انداخت.  نییسرش را پا

 زد که صدالبته از پدرم بلندتر بود. یداد مادرم

 ؟یو ببرمن یمهمون آبرو یجلو یحاال مجبور بود –

 شد. دهیکوب زیم روی کبود، ٔ  برجسته یهابابا، با آن رگ یهادست

 !ستین بهیغر ینار –

 صورت قرمزش را باد زد و غرغر کرد: روسری ٔ  با پره مادرم
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شوهرش  یمون جلوروز اومدن خونه هی ادتهینبود...  بهیآره! خواهر منم غر –

 .ارهیبود باال ب کیشوهرش نزد ؟یدیکش رونیمو از غذا ب

که حاال در خودش جمع شده بود ضربه  ینار یبه ساق پا زیم ریبا نوک پا از ز

 .دیزدم. از جا پر

 اشاره زدم. رونیب ابرو به با

 نجات بود، چون زودتر از من بلند شد. دنبالبه

 .زدیم ادیمتوجه ما نشد. بابا داشت فر یکس

 کنم؟ قورتش بدم؟ کارشیزلفت رو چ یخواستیم –

 رونیفسم را کالفه بمبل رها کردم و ن نیکترینزد یهال، خودم را رو داخل

 دادم.

 شروع کردن. –

 نشست. میروروبه ینار

 شه؟یم یجورنیآخرش ا شهیهم –

 بار... کم کمش... هی یاحداقل هفته ادمهی کهییتاجا –

دامنش جمع کرد و سرش را  ریرا ز شیمان بود پاهاکه خانه یچند روز نیا مثل

 زد. هتکی مبل ٔ  به دسته

مادرم  ادمهی یبحث کرده باشن. ول گهیپدر و مادرم با همد ادینم ادمیمن  –

 «... باوانم» کردیصداش م شهیهم
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 را نگاه کرد.  یدر ورود اطراف،

اومد... مثالً مادرم که  ادمی مایاز قد کمهیبودم  شتونیچند روز که پ نیتو ا –

 ...محو یول کرد،یدر رو براش باز م

 دادم. اشیدلدار

 .یبچه بود یلیخ –

 خورد. چیاز غصه پ شیهالب

نده ز ادیتا مادر و پدرم. مادربزرگم بعد از تصادف پدرم ز ادمهیفلور رو  شتریب –

 نموند، فقط چند سال...

 برود... ادمیتا  دمیپرس سؤال

 ؟ینار ،یچ یعنی« باوانِم» –

 یعنی اد،یجگرگوشه، اما در اصل از بابان و بابا م شهمی شساده ٔ  ترجمه –

ا چنان ب یعنی« باوانِم» یگیم یباالتر از جگرگوشه. وقت یزی... چپدری ٔ  خانه

 ...یمن ٔ  شهیکه انگار ر یشد ختهیدل و جانم آم

 شد...  ساکت

 نداشت؟  ادامه

 هیشب شد،یم یلحنش مثل شعرخوان زد،یآنقدر بااحساس و گرم حرف م یوقت

 ...ییالال

 .دیاز پسش سرک کش یواقع یکه تمام شد، زندگ شعر
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 مبل کش آمدم.  یرو یخستگ از

 دست نزدم. نیامروزم به ماش –

 کار داره؟ یلیخ –

 هفته. هیبکوب کار کنم، فوقش  –

 داخل آشپزخانه گوش ندهم. یهاکردم به بحث یرا بستم و سع میهاچشم

 !اشی! ی... هاشی –

 هوووم... –

 مه.گشنه –

 را مبل برداشتم.  امهیدرجا تک

 باشد. دهیانگار از اعترافش خجالت کش کرد،ینگاهم م یجور

 .یبهتر نشد چیداغونه. ه یرنگ و روت حساب –

 .خورمیقرص آهن م –

 بخرم. گریناهارت ج یبرا خواستمیم –

 خورد. نیاز تنفر چ اشینیب

 خط قرمزمه. گریبودن نداره، ج خواراهیبه گ یربط گهید –

 سر گذاشتنش بود.سربه یهوا هوا
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. برات یگفتم حتماً موز هم دوست دار ،یریچون از درخت خوب باال م –

 ...دمیخر

 بند آمد، زبانش هم. نفسش

 ...یمونی... میلی... خیلیخ –

 !نه . شدم حرفش ٔ  نما منتظر ادامهلبخند دندان کیدستم را به کمر زدم و با  

شد و سرش را  میتسل نبود.  یمؤدبانه خبر یهاحالم گرفته شد. از فحش

 ها بود که بحث کند.حرف نیتر از اداد. گرسنه هیدوباره به مبل تک

 نبود. یزیکه چ خچالیتو  –

 اومد کجا گذاشتم. ادمی –

 را از پشت در برداشتم. دمیخر لونیرا باز کردم و نا در

 :دیکه کندم، سمتم دراز کرد و پرس یگرفتن موز یرا برا دستش

 کامله؟ یغذا هیموز  یدونستیم –

 بهتره. یاز گشنگ یول رسه،ینم یناهار واقع یپابه –

 ...میرا خورد یدوم یوقت یحت آمد،یبحثشان م یصدا هنوز

 مبل پرت کردم. یاتاقم پتو و بالش آوردم و جلو از

 ! اشی –

 هان! –
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 برم واحد خودمون. گهیمن د –

 ضرب سمتش برگشت. به سرم

 کرد، اما ادامه داد: خودش را جمع امیاخم ناگهان از

خاطر من . هوا سرده، بهشممی جا هال ٔ  کاناپه یپس برو رو تختت. من رو –

 . یخوابیم نیزم یرو

 اشاره زدم. میپا ریز به

 . کنمیفرشه، شبا هم تشک پهن م ست،ین نیرو زم –

سرم باال  یو پتو را هم تا رو دمیدوباره حرف از رفتن بزند، دراز کش نگذاشتم

 آوردم.

 ...اشاری –

 !گهیبرو د ؟یخوابیعصرا نم –

  ؟یبابا و مامانت چ –

 . حرف گوش کن!رهیم گهیبرو اتاق. مامانم االن د –

و  دنیکه سمت اتاق رفت، و بعد پا کوب دمیسبکش را شن یهاقدم یصدا

که آمد و دراز  یمادرم و بسته شدن در خانه و آخرش هم عبد یغرغرها

 .دیکش

 را از خودش درآورد...  ییکرد، قژقژ کرد، هر صدا ریرجیج تخت
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 ...بردیمن خسته بودم و خوابم نم و

 

 ینار

 

 .دیهم از راه رس جمعه

 دارمیصبحم گذشت و بخواب دم انیو از م وارهادی از رضا بلند ٔ  خنده یصدا

 کرد.

انگشتم را در زخم بچرخانم و سوزشش را  خواستی. دلم مسوختیم سرم

 آرام کنم.

 ...ینینشدر رختخواب نشستم. بازهم خانه حوصلهیب

 ماندن نبودم.  جاکیو  یواریمن آدم چهارد یول

 به کوه رفتند، من چه؟! میهاصبح، دوست پنج

از  شیرفته و صدا اطینبود. عمو هم به ح یبلند شدم، داخل هال کس میجا از

 .مدآیآنجا م

آزاد بهتر  یبا هوا دیپانسمان سرم را آرام باز کردم، شا ییروشو ٔ  نهیآ مقابل

 .شدیم
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 ریگ هاهیبه بخ داد،ی... اما پارچه آزار مندارمیب شینوبت شال بود که رو بعد

حتماً  یبودم، ول دهیحاال پشت سرم و زخم را ند تا .دیکشیو آنها را م کردیم

 ...نینازن زیر یموها دم،یپوست اطرافش کش یرو دست زشت شده بود. یلیخ

خاطر حجاب نبود، البته که با سر سر کردنم به یبار روسر نیاول یبرا

 .شدیدر نماز راه به یمرد چیوداغان من هدرب

 شده بودم... ترسناک

که به صورتم  یاز اشک پر شد. مشت آب نهیدختر داخل آ یهاچشم ٔ  کاسه

 اشاریسرم حرف زد  یدگیکه از بر یکس تنها حال او را هم بهتر کرد. دم،یپاش

 سرزنش کاوه!  یهم برابود، آن

. آنقدر قشنگ شست و دیوضع و حال خراب مرا به صورت او کوب زیربهزیر

تو  هیشب کسچیرا درآوردم: ه شیادا نهیآ داخل پهنش کرد که دلم خنک شد. 

 ! ینار ست،ین

بود که  دهیرس جهینت نیبود، تازه با ا دهیتهران را چش ینصف دخترها حتماً

 . ستیمن ن یتجربگیبه ب یکس

به  و کردیم دایرا پ یکی گرید ی؛ دوفردانبود کسچیه هیشب کسچیخب، ه اما

 ادامه داشت. وبمعی ٔ  چرخه نیو ا ستین هیاو هم مثل بق دیرسیم جهینت نیا

 !یپوشاندن دلگ یبرا یسرپوش مزخرف! چه ازین گفتیم شیهایبازهرزه به

تنها و شد که خودش دست امیپناهیب یروزها نیا گاههیتک یاما کس و

 مانده بود... اریکمکیب
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. همان دمیفهمیتا دورم کند، اما من زبانش را م زدیحرف م زیتند و ت یگاه

 ... کردمیرا لمس م دیچیپیکالمش م یتلخ یمحبت خالص و تپنده که ال

 نرم مهربان...پر از نامرد. کاکتوس دل یایدن نیبود، در ا مرد

 عوض کردم. دیکشیرا م هاهیکه کمتر بخ یاسرمه یروسر کیرا با  امیروسر

 رفتم. اطیو با قند به ح ختمیبزرگ ر یوانیل یچا کی

 را خطاب به همه گفتم. «ریخبه صبح»

 شدن؟ داریچه عجب، خانم ب –

 !نورا؟یسالم رضا؟! تو چه عجب از ا –

 آن... یپله پهن بود و عمو نشسته رو یموکت کهنه رو یاتکه

 عمو! کشه،یپسرت نازت رو م نیچقدر ا ؟یپهن کرده راحت باش موکت –

 .نمیتا من هم بنش دیکنار کش یکم

 بزنم. خیکه  شهیپله سرد بود خو! نم –

ا را ب شناختمیکه نم بیو عج یفلز یاقطعه اشاری شدم. اشیقدرشناس عاشق

 فرو... نینگاه چک کرد و داخل ماش

 یرضا هم جد یحت کردم.  شانیو تماشا دمیرا نوش میقلپ از فنجان چا کی

 به من انداخت. ینگاهمین اشی باشند. دهیرس یمهم یبود، انگار به جاها

 تموم شد؟ تیی! چاینار –
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 گذاشتم. نیرا زم وانیقلپ بزرگ قورت دادم و ل کی

 را سمتم پرت کرد. در هوا گرفتم. چیگفت و سوئ!« ریبگ»

 گشت.بر اشاریزد. نگاه مرددم به  یقیسوت تشو میبرا چیسوئ دنیقاپ یبرا رضا

 کنم؟ کارشیچ –

 برو استارت بزن! –

 من؟!  –

 آره! –

 را پمپاژ کرد. جانیه قلبم

 کنه؟یکار م –

 .میدونینم –

 نبود؟ ینگاهشان به من دادند. باورکردن هردو

 چند سال خاموش بوده؟ زنم؟یاستارت رو م نیمن اول –

 ذوق با سرش را داخل کاپوت فروبرد. اشیباال انداخت، اما  یابا خنده شانه رضا

قط باال بوده و ف کاپوت و فوراً پشت فرمان نشستم. دمیرا به مشت کش چیسوئ

 .دمیدیاش را متنه

 بزن! –

 ... گر و گر صدا داد و خاموش شد.کیرا چرخاندم.  چیسوئ
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 ... یدوم

 موتور اتاقک را به لرزه درآورد. یصدا و

شد. حس  داریسرفه کرد و از خواب مرگ ب رمردهایمثل پ یمیقد نیماش

 .میگویداشت؛ زنده شدنش را م یبیعج

 دستش را باال برد. اشاری

 صبر کن! نزن! –

 :دیبه رضا پرس رو

 !؟یشنویم –

 ؟یشد یاالتی! خوبه که. خو؟یچ –

 آشغال بهم انداخته.  نگی... بلبرنگهیبلبر یصدا –

 شدم. ادهیپ نیاز ماش زانیآو ییهالب با

 باز کار داره؟  –

 روشن شد. یآره، ول –

 . دادندیم جهینت هایداریبشب باالخره

 ...یواقع ل،یبدیب اب،یدوست داشتم؛ کم شیهالب یرا رو لبخند

 :دیپرس

  ؟یشد دیناام –
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 را کج کردم. سرزنشم کرد. لبم

 عجول نباش، دختر! –

 کار داره؟ گهیچقدر د –

 هفته! هیتهش  –

 :دیاش کوببه شانه رضا

 .یرفت نجایو از ا یبعدش پول رو داد –

 :دمیحواس و نگاهش به شورولت بود، اما من شوکه پرس اشی

 داره؟ یچه ربط –

 هان؟! –

 به رفتن داره؟ یدادن پول چه ربط –

 زدم: شیسنگ شد. صدا اشاری

 اش؟ی –

 . ستمیموقع بدهکار نرو بدم، اون میخب... بده –

 را در آغوش گرفتم. میهادست

 به رفتن داره؟ یچه ربط تی... بدهدیریرضا گفت م –

به پشت  یصورتش بود. مشت محکم یاجزا رییشدن پوستش تنها تغ قرمز

 .دکوبی رضا ٔ  شانه
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واس  یگیچرت م ی. چشهیتموم م گهیرضا؟! ما قراردادمون چند ماه د –

 خودت؟

 .دیکه کپ کرده بود به خودش آمد و منقطع خند رضا

سالم  هی یده سال بود، جد هیبهتون بد گذشت شب یاز بس با نار ؟یجد –

 نشده؟

 پرت کردم. اشنهیرا به س چیسوئ

 دلقک! –

 خنده گرفتش، هول شده بود...  با

 غلط... نجایا یزی! نه! چنه

 زنگ آمد و افکارم را پاره کرد.  یداخل خانه صدا از

 تکان نخورند. شانیاز پسرها از جا کدامچیه

 من برم درو باز کنم؟ نینکنه انتظار دار ن؟یتونه خشک شدچه –

 ٔ  چهارنفره پیاک کیطرف در پرواز کردم. که از کوچه آمد به میمر یاما صدا

 پشت در بودند.  دهژولی ٔ  خسته

 فرورفتم. الیآغوش ژ در

 تو؟!  ییکجا –
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را  میوباز الیانگشتان ژ نیب نیا یبود بچالندم، ول میکرد نوبت مر میرها یوقت

 ،هیبا بق شانیاز احوالپرس بعد بودند. دیو ام انیشا سرشانپشت رها نکرد.

 دخترها را به واحدمان بردم. 

 ماندند. اشاریکنار  ن،یهم که همه از دم عشق ماش مردها

 میرا برا شیهاقول داد جزوه میمر .دمیاز اوضاع دانشگاه پرس ،یدلتنگ با

 لیخد اطحی به رو ٔ  کنارم نشست، فوراً به پنجره قهیفقط چند دق الیژ بفرستد.

 بست.

 دختر نداره؟دوست یینار! خدا –

 خوشت اومده؟! نمیاز ا –

 !گرهیباز هات و ج پوشهیم یاصل جنسه! المصب هرچ –

 را باال داد. شیجفت ابروها میمر

 ادا اطوارش. نیاز ا میدختره خل شده. شوهر کنه خالص ش –

 غره رفت.به او چشم الیژ

فقط  شه،یپسرا نم نیآدم که زن ا یو جذابه درست، ول گریآخه اوسکول! ج –

 .یبخور یدوست دار یول کنهینم رتیس ،ی. مثل بستنهیبچشه کاف

 ام گرفت.چنگ شد، اما خنده میپا یاز حرص رو دستم

 ؟یبستن یگیم اشاریبه  –

 صورتش را به پنجره چسباند. شتریب الیژ
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 سوز!دوز و لب... لبهیزغال یمثل چا ینه! لعنت –

حرص  الی. او هم داشت از دست ژدیضرب از سر کشچادرش را به میمر

 .خوردیم

 ره.سف یقول خودت. بشونش پابه ستهیهم که ب تیزنآپشن داره. مخ همهنیا –

 . دمخندی بلند عقد ٔ  سفره یپا اشاریتصور  با

قصدش  دمیفهمیعادت نداشتم و م الیژ یشگیهم باًیتقر یبه اداها اگر

 گرفت؟یام مبازهم خنده ستیجد

 .دیحاال کامل سمت ما چرخ الیژ

طرف نگهبان دم در دانشگاهمونه؟ همه که مثل آقا  ؟یبگم چ هیبرم به بق –

تو عسل، پس  ی. با ماتحت افتاددارهیباباش ما ،یمادر فرهنگ ستن؛ین انیشا

 نکن. یواسه من سخنران

 سرم گذاشتم. ریو کوسن را ز دمیمبل دراز کش یرو

 الیژ یهادخترانه تنگ شده بود، هرچند داشتم با حرف یهاحرف یبرا دلم

 .شدمیم مانیپش

 بدهم که فرصتش را نداد. اشاری شغل ٔ  خواستم جوابش را درباره

  ؟یدیلختش رو ند ،ینار یراست یوا –

 .دمیکش نهیزده و پرصدا به سرا وحشت نفسم

 چادرش را تا زد. میمر
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 ! مرد حرمت داره نه لذت.ایکوتاه ب –

 ام گرفت.باز خنده یریغافلگ وسط

 خودش جوابش را داد. الیژ

 .دهیپا نم چیه یول نیدانشکده براش نقشه دارن. ا ینصف دخترا –

 ! مجبور شدم دفاع کنم.اشاری چارهیب

 خودشه. فقط دردسر داره براش. ریتقص کلشیمگه ه –

 کرد؟یرا سمت پنجره گرفته و... زوم م اشی. گوشدیشنینم الیژ

 ...افهینه پول داره، نه شغل، فقط ق فیکاش وضعش خوب بود، ح –

 ییهاتوجه نکردم و خودم را با قدم دیچیکه در سرم پ یبه درد دم،یپر میجا از

 تند به او رساندم. 

 .کردینم شیرها دم،یرا از دستش کش یگوش

 !؟یواسه چ ؟یعکس گرفت –

 .شهیش که باورشون نمها بگم رفتم خونهبه بچه ؟یدار کاریچ ومیگوش –

 ...ویول کن گوش –

 .کردیو التماس م دیخندیم

 . دمینار! فقط نشونشون م –

 زدم: تشر
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م خودش ک ؟یکن کارشیاز کار ب یتونیم نیبب ه؟یبه بق یبگ یچ یخوایم –

 بهش؟  دیداد ریداره شماهام گ یبدبخت

 عکسه، بابا... هی –

 و عکس را پاک کردم. دمیرا از دستش کش یگوش باالخره

 چند قدم. نیخارج شده بود، با هم تمیاز ر نفسم

 بهش؟  دیبد ریتو دانشگاه که گ ستین یکس ،یاریاستاد ،یاستاد –

 .ردیاز دستم پس بگ دنیرا با کش یاو بود گوش نوبت

 حرومه! یخورندا بده، تک هیمن مام  یکرد دایپ –

 کردم. ریبه پنجره را غافلگ اشاریکه زدم، نگاه  کنارش

 ال؟یژ یبرا ای دیخندیکه رضا گفت م یزیچ به

 .دمیرا تا ته کش پرده

 گرده؟یبرم یت کعمه ،ینار –

 . زمزمه کردم:دیبود که پرس میمر

 ...دونمینم –

 .نمیو کنارش بنش میایباعث شد ب مکثش

 چطور؟! –

 و آن را مرتب کرد. دکشی مانتواش ٔ  لبه یرو یدست دستپاچه
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 .دمیپرس ینجوریهم یچیه –

 برنداشتم، با من و من زمزمه کرد: شیام را از روزدهنگاه زل یوقت

 چطور تونست تو رو ول کنه بره؟ به،یبا دوتا مرد غر نجا،یا –

چند شب را در  نیا دانستیاگر م .دمیبود، گنگ شد... دراز کش جیگ سرم

 کرد؟یم یدر موردم چه قضاوت امدهیخواب بهیغر یواحد مردها

  کرد؟یرا درک م امییتنها اصالً

 بفهمدم.  نستتواینم کهنه

 و آبرومند، مادر محجبه و مهربان...  اطیآن پدر خ با

 .کردینم ریمرا در تصورش هم تصو یشب زندگ کی یحت بندمیم شرط

 زمزمه کرد:  یبا دلسوز الیژ

 ؟یشد فیضع یلیخ –

چه به من  دانستی. خودش مدیلرزیکرد م دییکه حرفش را تأ میمر یصدا

 گفته.

خون از دست داده، تا رو به  یلیچشمش قشنگ کبود شده. حتماً خ ریآره، ز –

 .کشهیخورده طول م هی ادیراه ب

 صاف بود. میجانم که رمق نداشت، صدا برعکس

 پسر بود.  یکل پمونی. تو اکوانیمر یتو هم با ما اومد –
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 جا خورد. میمر

 ؟ی! ناراحت شد؟ینار –

 نه!  –

 ... من...دیببخش –

 .زدمیحرف م دیاما با داد،یآزار م بغض

 م؟ جز خونهکجا برم به –

 ...یپته افتاد، ولتته به

 که هست. تییخب... خب... دا –

 .شناختیکه مرا م یدوست بود، دوست کی یهاحرف نیا

ور به پسر خودش و من مشکوکه. از اون یحت ستم،یش راحت ناصالً من خونه –

 س، مزاحمشم.قراراش تو خونه وار،یپسرش، ژ

 . ترندیتر و قوها و خط قرمزها از انصاف پررنگچهارچوب یگاه

مهم  شی. برادیسنجیکش اعتقاداتش ممهربان من که مرا با خط میمر مثل

 . دیآیباال نم اشیرحمینفسم از ب ده،ینبود اشک به چشمم دو

 ت بگو برگرده!پس به عمه –

 .نندیضعفم را بب دادمیهرگز اجازه نم. دمیکش یقیعم نفس
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. حتماً امیشکردایی ٔ  من خونه کنهی. فکر میفلور رفته ارمنستان هواخور –

 .  انیمادرش ب یالیسال من بزرگش کردم، حاال فام همهنیخودش گفته، ا شیپ

 کننده بود.نشست کالفه میفلور به گلو یکه از تصور فکرها یدرد

  د؟یفهمیم یاصالً چ –

 .ستیتا ن دویکیمن که  یبدبخت نگفتم

 ...خوردیدرد من نمبه گرید یبود، ول یپر از دلسوز ش«زمیعز»

حالم را بهتر  دیچیپ میهاکه دور شانه شیهادست یو کنارم نشست. حت آمد

 نکرد.

 غر زد: الیژ

 تیمحرم غهیص هیجونت با  انیحاال خوبه خودت و شا ؟یخواستیم ونیهم –

 .دیگشت ورانیتمام ا

 محرممه! –

 زدم.  خی الیجوابش به ژ با

 نکرده بودم. یمن که گناه ینتوانستم قانع کنم، ول لیدل همهنیا با

 .پوشونمیخوبه. موهامم م . لباسامکنمیم تیرعا اشاری جلوی شهمه من –

 .ستیسرم ن روی ٔ  پارچهتکه نینجابت به ا دانستمیو در دلم م گفتمیم

 ام را...خوردهبا خون گره یکرده، موها یچیق میرا برا میموها نگفتم
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 پشتم را ماساژ داد. یدوران دستش

 بد شده... یلیجامعه خ یتو دلت پاکه، ول دونمی... من مدیببخش –

 . ساکت شد.دمیکش رونیرا که از آغوشش ب خودم

 اشاره زدم.  الیاعتقاداتش را عوض کنم. به ژ توانستمیبود! من که نم بس

 گازه. یباال نتیبسته نسکافه تو کاب هی –

 فوراً بلند شد. الیژ

 لبخندم نیتریخواست حرف بزند و خودش را تبرئه کند که با ساختگ میمر

 :دمیپرس

 کوه چه خبر؟ خوش گذشت؟ –

را گرفته بودم، هرچه  ممیتصم یول م،یدیکوه را گفتند و خند یهم ماجراها دور

 به اتاق خودم. گشتمیزودتر برم

 

 اشاری

 شتریو هوا ب شدیم کیآمدن دوستانش را سر کار رفتم. هوا زود تار یفردا

راه داشت تا  یلیهرچند خ د،یکشیونشان مخط مانیکم براکم زمستان سرد.

ها هم مثل ها وارونه نشده بود، بلکه فصلآدم یایدن زیچفقط همه انگار آمدن. 

در  نیهم یبرا ماندم،یتا غروب سر کار م دیبا یروز چند نظم نداشتند. میقد

 خانه تنها بودند. 
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 .دمیپرسیحالشان را م زدم،یزنگ م مدام

 . زدیدم از رفتن م یشده بود، ه بیبعد از رفتن دوستانش رفتارش عج یول

که اصرار کردم  یحق نداشت تنها بماند. چند بار شدیسرش کامل خوب نم تا

 .دمیچه؟! نفهم ای دیکشی، خجالت ماجازه نداد نمیتا زخمش را بب

 بود. شهیتر از همگرم ییآمدگوخانه که برگشتم خوش به

 زد: ادیفر فندق

 گاو! گاو اومد... کلهکله –

 یداده بود با مهربان هتکی آن ٔ  کاناپه نشسته و سرش را به دسته یکه رو ینار

 مادرانه تذکر داد:

 مؤدب باش، فندق! –

 پرنده را کنار تخت بابا گذاشتم. یغذا ٔ  بسته

 آدم شه.  یچند تا از پراش رو بکنم تا حساب دیبا –

 لبخند نشست.  ینار یهالب یرو

 .ادیدلت نم یوقت ا،ین یقپ –

 .کنمیکباب درست مروز باهاش جوجه هی! سیحاال وا –

 پخش کرد. یبازرگان یباز آگه فندق

 ... ژوون... ژوون...ی... نارینار –
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 حرص دستم را به سمتش پرت کردم. با

 .ینداد ادشیاصالً هم تو  –

ق او فند یزباننیریو لبخند باافتخارش از ش زدهخود نامردش بود؛ نگاه ذوق کار

 را برگرداندم.  می. رودادیرا لو م

 .گرفتندیضعف مفقط نقطه دادمیم ریگ هرچقدر

 بابا...؟!  ،خوبی –

 الخالق...غر نزد... جلل یسرش را سمتم کج کرد... حت بابا

 نجاتش دهم. کردمی التماس گرفتار، ٔ  گربه کیمثل  نگاهش

 با ابرو اشاره زد.  کهییچرخاندم سمت جا سر

 .هایبادامچشم شد،یداده م شینما ونیزتلوی ٔ  صفحه یبغضش رو لیدل

 ؟ینیبیم یچ یبابا... دار –

 جواب داد: شیجابه ینار

 ... هیاکره ،«یکه تو خواب بود یوقت» –

 چند قسمته؟ –

 و شش. یس –

 قسمت چنده؟ –

 قسمت شش... میدیتازه رس –
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 ...چارهیب رمردیدوباره با نگاهش التماس کرد. پ بابا

  ؟ی! تو درس و مشق ندارینار گم،یم –

با  مینشست نیهم یسردردم نذاشت. برا یدرس بخونم، ول خواستمیم –

 .میدید لمیف یعموعبد

 ؟یچ کیوتیبیآنت ؟یدرد چرا؟ داروهات رو خورد –

 اوهومم... همه سروقت. عصر درد داشت، االن بهترم.  –

 گفتم. رلبیز یا«باشه»

انه به او نگاه کنم به آشپزخ نکهیبدون ا آمد،یبابا برنم یاز دستم برا یکار فعالً

 رفتم.

 : دمیآنجا پرس از

 د؟یشماها شام خورد –

 جوابم را داد: ینار

 .یدار یخبر چ مینیبب جانیا اریشامت رو ب یتو ول م،یما خورد –

 پخته که بزرگ ٔ  تکه فلفل دلمه کیمادرم را داشت؛  یامضا یماکارون ٔ  قابلمه

 نشستم. زمی پشت و برداشتم را قابلمه. بود داده عطر غذا به فقط و

گذاشت و سرش  زیم یرا رو شیهانشست. دست میروقاشق نخورده، روبه کی

 آن. یرا رو
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 ...شیهاچشم

 ؟یتا آخر شام بهم زل بزن یخوایم یجورنیا –

 .دیخند ییپررو با

 تو بخور، من حرف بزنم. –

 شامم هم جور شد. ی...! تماشاچایب

 اشار؟یکنم،  کاریدانشگاه رو چ –

 آوردم. نییرا به دهانم نبرده، پا قاشق

 اد.د یهفته مرخص هیگرفتم. دکتره  یبرات گواه مارستانیمن امروز رفتم ب –

 .دیدرخش اشدهیپررا باال گرفت. صورت رنگ سرش

 نبودم. ادشی صیواقعاً؟! اصالً موقع ترخ –

 صورتش در هم شد. بعد

 یلیمادرت خ ؟یکرد رید نی... واسه همیراه رو تا اون سر شهر رفت همهنیا –

 .یایمنتظر موند که ب

 عوض کردم. جوابش را ندادم، درعوض حرف را

 .دپرسی وحالت دوستت –

 کدومش؟! –

 اومد. نجای. اون روزم اهیرنگبود، چشم وانیباهات مر –
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 به خودم زنگ بزنه. تونستیم ده؟یاز تو پرس ی! واس چال؟یژ –

 حتماً نگران بوده. –

 رفت. غرهچشم

 بهش بگو حالم رو از خودم بپرسه.  شت،یدفعه اومد پ نیا –

غذا انگار طعم  یبودم. قاشق بعد دهیحرص خوردنش را ند شدیم یروز چند

 .داشت یبهتر

 ؟یحاال چرا جوش آورد –

 را کج کرد. شیهالب

رو  پکتکسیس نهی. عاشق ازنهیازت حرف م رهیروت کراش زده. راه م –

 .نهیبب

 . دیدهانش کوب یانگشتش را رو چهار

 .دیزده نخنددرشت و وحشت یهابه آن چشم شدیخودم نبود، نم دست

 ام گرفت...سرفه د،یپر میغذا به گلو یالحظه

 بلند شد و به پشتم ضربه زد.  شیجا از

 گاو احمق! ! کلهتتیظرفیخاک تو سر ب –

 تر زد. را محکم یبعد مشت

 لنزه! ست،ین یچشاش که خودش آب –
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فقط داشت مشت خودش را  ام همان اول بند آمده بود.را گرفتم. سرفه مچش

 .کردیم تیاذ

 کوفتم شد. یور زد بندهیلقمه غذا اومدم بخورما.  هی –

 .دیکوب امیبه صندل یحرص لگد با

 .یخفه ش ذاشتمیم دیبا –

 را باال زدم و با پوزخند گفتم: میابرو یتاکی

 بچه!  ،یماساژمم نداد –

 خر را محکم و از ته دل زد.آ مشت

 زدم. شیبرود که صدا رونیاز آشپزخانه ب خواست

 !ینار –

 گفت.« هان!» یو حرص دیچرخ

 نهیبیکه م ییلمایدوست نداره، ته ف یخارج الیسر چاره،یبابام، ب نیا –

 و!بدبخت ی. کُشتاستیآر دیجمش

 نه!!! –

 دمینرا ش شیپا یباال نگرفتم. صدا گریآوردم و د نییپا دییرا به نشان تأ سرم

 ... خوردمیرا م میداشتم بدون مزاحم غذا باالخره که رفت.
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 لبخندها بود. یانکارنشدن میهااز تنم رفته بود و کش آمدن لب یخستگ اما

 ... آمدندیبا او م شهیهم

 بمیپدرم هنوز کامل خوب نشده، بدهکارم، ج رفتیم ادمیکه  ییهالحظه

 . ستیخال

را نداشتم،  یبدبخت ٔ  مهیدو ن نیب یهاتنفس نیاز ا کدامچیاز او، ه قبل

 ...یفراموش یهاهیثان

 هفته در خانه ماندن؟!  کیو  ینار

 ردایزود ب صبح . دیایبه دانشگاه ب خواستیتمام نشده م اشیمرخص لجباز،

 . دیشد لباس پوش

ده که حاال آم دایپکم یامن و بابا فقط با لبخند و چال گونه یهاتمام سرزنش به

 نشسته بود گوش کرد. شیهاو کنج لپ

 بردارم.  ها افتاد نتوانستم چشم از آنمن همان چند بار که نگاهم به آن چاله و

 ... کردمیم حسش

 را... شیشدن در لبخندها غرق

 طایربع تمام مرا داخل ح کی د؟یلباس نپوش مگر . دمیبوق کوب یمشت رو با

 رفت.  پیبه سمت دستگاه پخش ج دستم کاشته بود. 

چه « سالم یزندگ»کرده بود اما  «یکالغ قارقار یآها»آهنگ  یدلم هوا بیعج

 وسط حال و روز خراب من. گفتیم
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 .ستادیآمد و کنارم ا باالخره

 .میمن بر نیبا ماش ایب –

 نه! –

 ! من سردمه.اشی ،یبخار –

 او نه!  یهوا عادت داشت، ول یبه سرما یموتورکیپ کی دیشا

به رخ  رحمانهیخودش را ب انمانیکوچک روزمره، شکاف م یهاکلمه نیهم با

 . دیکشیم

 من و او. یایدن نیبود ب تفاوت

 قدم به عقب کی. ستادمیا شیشدم و جلو ادهیحرکت پ کیرا گرفتم، با  سقف

 برداشت.

 با من. یپس رانندگ –

 رفت. دشیزنان سمت پرا. پشت کرد و نقدیدزد نگاه

ت ته، کنارراننده کنهیکنه حس م یآدم برات رانندگ ا،یکنیرفتار م یجور هی –

! بزن اروی! یبگه ه خوادیو م کنهیبودن آدم گل م ستینیحس فم نه،یبش

 .ستمین فهیساله ضع یلیشاگرد. من خ یصندل

جا  شیشاگرد برا یغرغر کند. فقط صندل توانستیم خواستیم هرچقدر

 داشت.
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به دانشگاه، گفت که  دهینرس .کردیم رورویرا ز شیهامدام جزوه میبرس تا

 .میپارک متوقف شد یجا نیاول در را نگه دارم.  نیماش

 .میدی! هنوز که نرس؟یشده، نار یچ –

 شد. حرکتیب رهیدستگ یرو دستش

 .ننیراستش... راستش بهتره ما رو با هم نبب –

 را به او گفته بودم، اما حاال خودش... نیخودم قبالً هم من

 شده؟ یزیچ –

 بعد فکر بد کنن. ذهنشون خرابه...  نن،یبیممکنه ما رو باهم م –

افتاده باشد که  یکه اتفاق شدیم شدنماندهینگران د یفقط در صورت ینار

 .گفتینم

 ...امیم ادهیپشت فرمون. من پ نیتو بش –

 آخه...  –

 ادهینبود. حرفش به ثمر ننشسته من پ ینگاه کردم، خبر نیسر ماشپشت به

 میرا تنظ یبرگشتم. تازه داشت صندل عیقدم دور نشده، سر چند شده بودم.

 کرد. یم

 !ینار –

 و نازدار جواب داد: نیریش
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 جونم! –

 در هم گره خورد. میابروها

 جون؟ یگیصدات کنه، بهش م یجونم؟ هرک یچ یعنی –

 اما خودش را نباخت. د،یتشر زدنم ترس از

 .شهیگنداخالق من نم اشاریکه  ی. هرکسگمیبه همه که جون نم –

 را با تمام توانش فشار داد... نیسقف ماش میهاانگشت

 ! ؟ینار یهایامان از دست سبکسر

 دلبرانه حرف نزند. نقدریمرد ا کیبا  کردمیم اشیحال دیبا چطور

 جمع کرد. ،یفقط کم ،یرا کم لبخندش

 اشار؟ی ،یداشت یکار –

 : دمیخم شدم و آرام پرس شتریب

 ! ینمون پولیهست؟ ب بتیبپرسم پول تو ج خواستمیم –

 نگاهم کرد. رهیخ یالعملعکس چیه بدون

 ؟یدیاالن بگم نه، تو به من پول م –

 نرم نگفتم، ها؟! کافی ٔ  اندازهبه دیشد؟ شا ناراحت

 .دیفرمان کوب یدستش را رو کف
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. شهیم زی. هر ماه به حسابم واررمیگی! هست! حقوق بابام رو ماشاریهست،  –

 شد. رتید م،یحاالم بر

 گازش را گرفت و رفت.  ینگاه چیه بدون

 !نازنازی لوس ٔ  قهر داشت؟ دختره نیا

داد منتظر  امیپ . موقع برگشتن کالسش که تمام شددمشیصبح ند تمام

برگردم  با اتوبوس به خانه تا دارم. فتیجواب دادم که نه! تا غروب ش ماند،یم

 ساکت بود.  خانه شد. کیتار یهوا حساب

 کو؟! یپس نار –

 جون نداشت. رفت بخوابه.  یدانشگاه، از خستگ شیبردیم دینبا –

 رد نگاهم را گرفت و گفت: بابا. سمت اتاقم و تخت برگشت چشمم

 .خودشون ٔ  رفت خونه –

 در واحد ما نبود؟  یعنی. دمیچه شن دمینفهم یاهیثان

 صبحونه. ی... براادیم یگفت که خوب شده. فردا صبح ول –

 تکان دادم و به آشپزخانه رفتم.  یسر ج،یگ

 ...اریگوجه و خ یهابا قاچ ،ینیزمبیس یکوکو

 آن حالش شام درست کرده بود؟  با

 ... دمشانیچیلواش پ یال
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 دندانم صدا داد.  ریز ینیزمبیخام س یهادادم... با گاز اول تکه هیکانتر تک به

م گاز دوم نگاه با پخت شوند. را نگذاشته بود که کوکوها مغز تابهیدر ماه حتماً

کرد،  میگذاشت و تماشا زیم یسرش را رو شیشب پ چندرفت.  زیسمت م

 روشن و براق...  یهابود با ستاره وانیمر یهاشب هینگاهش شب

 مرد! ستاره کجا بود؟! الیخیب

 زدم. رونیبه دست، از آشپزخانه ب لقمه

 حالش خوبه؟ یگیم یعنی –

 کرد. میتماشا یبا دلسوز پدرم

 .نهیبیپادشاه رو مداره خواب هفت گهید –

 مسواک و تخت...  شام،

 تخت... و

 شده... طلسم تخت

  شده بودم و خودم خبر نداشتم. چارهیب

 شبیکه او تا د دمیدراز کش یتخت یدستم آمد که رو امیعمق بدبخت یوقت

 .دیخوابیم شیرو

 بود... رفته

 تختم جا گذاشته بود... یو عطر تنش را رو رفته
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 .کردیرا ذوب م زیچو سر راهش همه امنهیتا س گرفتیحاال عطرش راه م و

جامانده از تنش تمام به ٔ  حهیرا ی! جادونه . دمیدوباره دراز کش نشستم،

 که اصالً. یعاد شد،ینم

 ... دنیو نخواب دنیخواب انیمانده بودم م سرگردان

بالش فروبردن و هرچه از  انیها را سوزاندن و سر مبلند شدن، تمام مالفه انیم

 ....دنیعطرش مانده را نفس کش

 ... صدایآرام، بآرام یول سوخت،یبودم که آتش گرفته بود و م یگاریس مثل

 .شدمیو درلحظه خالص نم دمیکشینم شعله

ء، جزفقط جزءبه آمد،ینم اشیدر پ یتبلور چیبه جانم افتاده بود که ه یآتش

 ... کردینرم، با شکنجه خاکسترم منرم

 کوباندم...  واریاز جا بلند شدم، بالش را برداشتم و به د هاوانهید مثل

 ....دمیتخت کش یرا چنگ زدم و از رو مالفه

 نداشت...  دهیفا

ه خف ییهوایبدتر در ب ای کردیم امییخاص گرفته بود که هوا یاتاق عطر تمام

 .شدمیم

 شرفتیپ امزدهدیدر مغز ب شتریتا فکرها فرار کنند، ب دمیلگد به تخت کوب با

 ...یول د،یچیپ میپا یهالگد زدم. درد در انگشت ترمحکم کردند.

 ت...نداش یادهیفا
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 دستانم چنگ زدم و فشار دادم...  انیرا م سرم

 مغزم را با پتک له کنم...  توانستمیم کاش

 را بخرم که مرا مثل سگ بکشد. یکس شدیم کاش

 ...رفتیم دینبا

 چه؟ کردی... اگر شب تب مماندیم نجایهم کاش

 !نینگرانش بودم، فقط هم من

 احمق که غرقش نبودم...  من

 اش را داشت.فقط دلشوره عقلیب! اصالً! دل نه

 بودم! رشیکه اس یلعنت! لعنت! لعنت به دوزخ

 ... زیت یموها یرو دم،یسرم کش یرا محکم رو انگشتانم

 زدم؟یرا گول م یچه کس داشتم

 .کردمیاز من نمانده بود که مال او نباشد و من احمق حاشا م یزیچ

 نیا یبرا یگرید هیتوج چیفلور به رابطه عادتم داده بود، ه دی... اصالً شااصالً

 نداشتم. شبمهین یآشفتگ

 و من!!! هرگز!! ینار

 گول زدن خودم و انکار نمانده بود.  یبرا ییجا یول

 .دیدرخشیکننده مسرظهر تابستان، روشن و ذوب دیمثل خورش تیواقع
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 ...تاختیم امنهیشهوت نبود که داشت در س نیا

 ... نمیتنم ببب ریخوردنش را ز وتابچیبخواهم پ نکهیا

 . سوزاندیتصورش مرا م ی! حتنه

 نجس بودم.  من

داخل  یهایمحمدتن ناپاک من، مثل قرآن سر تاقچه بود، مثل گل یبرا

 جانماز...

 ... یدنینبوس قدرهمان

 ...میتسل ختم،ری فرو تخت ٔ  لبه یرو

 سرم پر شد از او... تمام

 او... و

 او... و

 ...دیترک برداشتن رسشد که سرم به مرز  طیآنقدر در مغزم بس الشیخ

که در  میتمام روزها یخودم سوخت، برا یدلم برا امیبار در زندگ نیاول یبرا

 گذشته بود؛ از دوچرخه گرفته تا عشق! دنیخواستن و نرس

 حسرت بود و تماشا...  شهیهم

 ها در کوچه...بچه یباق یباز یتماشا مثل

 .رگاهیتعم یهاآزادشان و کار کردن من در گودال یهاتابستان
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به  یداشته باشمش، با آرزو کردنش گناه شدینداشت، اگر نم یهم فرق االن

 ...نوشتندینم میپا

 کنم...  شیتماشا خواستمیم

 ... دنشیرفتنش را، خند راه

 را...  شیهاتاب کوچک ساکن چشمشب یروشن دنید

 فاصله.... نیشده از دور.... از دورتر ی... حتنمشیبب خواستیدلم م اصالً

 ...دیکشیمرا به بند م یپا لعنتی المروت ٔ  خانه نیا

 حمانهریدستم پشت گردنم رفت و ب نبود.... یرفتن یپا رفتم،یم دیکه با حاال

 .رفتندیدر سرم فروم دارغیفکرها زهرآلود و ت د،یکشیم ریفشارش داد. ت

 . یفهمیاز قلبت م یعاشق شو یبودم وقت دهیشن شهیهم

 است. زیچآغاز همه فتدیپالس از ضربانش جا ب کیلحظه که  همان

 نه... یول

 ...دیکوبیمنظم م یو محکم، با ضربان یقو قلبم

 کرده بود؟ دایپ ریکار گ یکجا پس

 . یها خودم را زده بودم به نفهماحمق مثل
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 دامیکه ساعت سه شد و ن یشب همان از دست رفته بودم. شیوقت پ یلیخ من

ونشان سر شد از خط میرا لق کردم از قدم زدن و گلو اطیح یهایو من کاش

 .دنیکش

 ٔ  مهیبرگ جر کیراندم و تهش شد  مارستانیتا ب هاوانهیکه مثل د یشب همان

 .یخداتومن

 ! کردیخرها باهوشند غلط م گفتیم یهرکس

 من که فقط جفتک انداختن را خوب بلد بود. یخر درون لعنت اشنمونه

 !اشار؟یشده،  یچ –

 را کنار تختش انداختم و بازش کردم. تشکم

 نبود. ییتنها یبرا یکرده بودم، چه بهتر! شب خوب خوابیرا ب پدرم

 !ادیو صدات درنم یزنیبال مچرا فقط بال –

 چه مرگمه! دونمینم –

 دار و ناآشنا بود.خش میصدا

 .یزده شدماه –

 زده؟ماه –

 شدنیکه عاشق م ییبه اونا می. قدیشد وونهیتت. دماه گرفته یعنیآره...  –

 زده.ماه گفتنیم
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 . میبگو یزیچ گذاشتیفرو رفته بود که نم میدر گلو ینزدم. استخوان یحرف

 ادامه داد: خودش

مهربونه، قشنگم که هست. فقط  ست،لهیپلهیشیچشمته، ب شیمدام پ –

 ش...عمه مونهیم

عدل  نیزم یآدم رو همهنیا ینبود! تو نینبود به خدا! حق من ا نیحق من ا –

 شد؟یم ینار ریدلم گ دیبا

 .دیآه کش پدرم

 دستمونم تنگه. –

غرق شدن  حس نشست.  امنهیس یرو یبختک بود. نیمشکل فقط هم کاش

من  یهاعذاب، تاوان گناه نیا . دادیقل صدا مداشتم، از نوک پا تا سرم آب قل

 با فلور! امیپنهان یبود. تقاص تمام آن قرارها

 

 ینار

 ٔ  لهیو پر از وس عروسکی ٔ  از صدا و گرما در خانه یخال دمدهیسپ کیاز  بعد

 به انتظارم بود!  ههمسای ٔ  در خانه اشاریاز  یخال یواریچهارد کیفلور،  ینیتزئ

 مرد بداخالق... پیاز ج یخال اطیح کیدر آخر  و

 و مرا جا گذاشت. رفت
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با  خواستیپولش را نگرفتم به غرورش برخورد و ناراحت شد؟ دلم نم چون

خودش  متیانداز کند، قپس خواستمیفقط م من کند. یبخشحاتم شیهاپول

 ...ردیرا به آن زنک را بدهد و خودش را پس بگ

 ارزان نبود! همهنیا متشیخدا که ق به

 . خواستمیکه بدش را نم من

 !رمیگیکالم گفتم پول دارم! پولش را نم کی

 قهر داشت؟ نیا

 نگاهش کردم. یآشت دیرد شدم و به ام یاتاقک نگهبان یدانشگاه، از جلو در

 اشیانداخت و در گوش نییسرش را پا توجه،ی... اما بدیمرا د خورمیم قسم

 کرد. پیتا

. اصالً به چه آوردمیوگرنه دمار از روزگارش درم م،یوسط دانشگاه بود فیح

 .آوردیرا درم هابهیغر یادا یحق

 .رفتیدو م اشاریتا ساعت سه کالس داشتم و  یبدشانس از

 با اتوبوس به خانه برگشته بود، صبح مرا نرساند؟  روزیچون د دیشا

 خودش برگردد؟ نیبا ماش خواستیم

 . دیچرخیم یاتاقک نگهبان کیگِرد  گوشمیحواس باز دم،ینفهم یزیدرس چ از

در واحدمان  یکه کس کردمیرا عوض م میها. لباسدمیسه به خانه رس ساعت

 .دیرا کوب



 زرخرید  بانوی بارانی

576 
 

پشت آن  یو دم رفتنم، اما کس دنیژاکت پوش د،یطول کش قهیچند دق فقط

 .دیکشیانتظارم را نم

از  یکوچک ترش ٔ  الهیپ کی... ینان بربر کیبا  یکاسه عدس کی نیزم یرو

 آورده بود. خانمدهیکه حم یاشهیش

صبر  توانستیرا داخل هال بردم. املت م ینیس. نماند که تشکر کنم نامرد،

تمام تنم کوفته بود،  دم،یدراز کش ونیزیتلو یاز غذا، جلو بعد شام. یکند برا

 .شدیآزاردهنده تمام نم یخونکم نیا

و  فینور ضع ن،یسنگ یهاو واالن میضخ یهاپرده یشدم از ال داریب یوقت

 آفتاب درحال غروب بود.  د،یتابیم هالهیوس یرو یجانکم

 باشم.  دهیخواب همهنیا شدینم باورم

پنجره داخل شد و به  یاز درزها اطیکف ح کیبه سرام یبرخورد فلز یصدا

 غم نشاند. امنهیس

 و من طاقت قهرش را نداشتم... کردیهم کار م باز

 اصالً توهم زده بودم. دی... شادیشا

 ها نبود.برنامه نیکه اهل ا اشاری

و  سردرگمی ٔ  تمام کردن همه یو برا دمیسرم کش یگوش روشال سه کی

 رفتم. رونیاز خانه ب امیفیبالتکل
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 یمیقد نیتا کمر داخل ماش شهیکه مثل هم دمشید اطیح روشنکیتار انیم

 خم شده.

را فشرد و همزمان  اطحی برق ٔ  . انگشتم دکمهدیدینم یزینور کم که چ در

 کردم: شیصدا

 ...اشاری –

 یپله سکندر یسمتش بدوم که رو خواستمبلند و پردردش مرا از جا پراند.  آخ

 ... دمیآنجا بود را ند امیکه از کودک ییهاخوردم، چطور پله

 .دادیاستش را گرفته و فشار مرا که به او رساندم دست ر خودم

 اش؟ی ؟یشد یچ –

 تشر زد: یو عصبان گرفته

 . ول کن!ی...چیه –

 اش را جلو آورد و اجازه نداد.که شانه نمیدستش را بب خواستم

 و سرش داد زدم: دمیرا محکم کش شیبازو

 ...نمی! بذار ببه؟یچ یچیه –

 کرد به تسمه... ریگ –

 مُردم. شیدرد داخل صدا یبرا

 عقب بکشد. خواست



 زرخرید  بانوی بارانی

578 
 

 و!ول کن دستم ؟یحاجت گرفت –

نبود...  یخون چینور بردم... ه یو چند قدم تا جلو دمیمچش را کش زوربه

 نداشت.  یدگیبر

 ... یرا آزاد کردم. ول امنهیافتاده در سدامبه نفس

از  نانیاطم یبرا اراده،یب .دیسرش را از هرم نفسم عقب کش یخوردم وقت جا

 کف یدست بزرگش رو پشت .دمیکف دستش کش یسالم بودنش انگشت رو

 داشت. یمیمال یمن، گرم یدستم بود. برعکس سرما

 ...یسالمه، شانس آورد شییآخ –

 زد: پوزخند

 .شهینم میچیکلفتم، هکه! مثل پوست کرگدنه. من پوست یدید –

 بود گره خورد.  شیکه در صدا یریاز تحق میابروها

 ...یافتخار کرد که مثل اون بود، ول دیو با هیقشنگ وونیدرسته کرگدن ح –

که قلبم  یشد. با محبت دهیکف دستش کش یوار روبار نوازش نیا انگشتم

 اش بود زمزمه کردم:سرچشمه

 ترکا... نای ٔ  من عاشق دستاتم... عاشق دونه دونه –

 دنید با .دیپوستم را خراش اشی... زبردیصورتم کش ینوک انگشتش را رو

 هنکیاز ا قبل شد.  قینشست پوزخندش عم امیشانیپ یرو ارادهیکه ب ینیچ

 قصدم را حدس بزند و اجازه ندهد، کف دست پهنش را به صورتم چسباندم. 
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در کار باشد انگشت  یعمد نکهیا بدون .میگویدروغ نم ندیبب خواستمیم

 نشست.  میهالب یشستش رو

وکه، . شنمیرا بب دنشیتوقف نفس کش یبودم که حت ستادهیا کشینزد آنقدر

انگار  لرزش،یخشک و ب کرد،یحرکت نم دستش دهانش از لمسم باز ماند. 

 منفجر شود.  یباشد و با هر تکان خوردن نیم یرو

 خسته و دور، به گوشم نشست. شیحرف زد، صدا یوقت

 چون... باشه دستام ٔ  ه دربارهاگ یحت ،ینگو که عاشق یرسیبه من م یوقت –

 دارتمی... وَهم برمسوزهمی همه ٔ  که دلت واسه ،یهست یتو نار رهیم ادمی من

 دارم.ت فرق که واسه

 دهم...  حیرا باز کردم تا توض دهانم

 نبود، فقط چند واج نامفهوم ادا شد... ییآوا

 چیه. وراست تکان دادمم را محکم به چپبه انگشتانش گره شد. سر دستم

از  نکهیتا قبل از ا دیشا کند.  انیبه او را ب امینوع وابستگ توانستینم یاکلمه

 ریساعت دلگ کی گفتیتجربه م یمن بپرسد به آن فکر نکرده بودم، ول

 روز مرا سوخت کند. کی تواندیبودنش م

 کرد... یرا خال میپاها ریز شینشسته به صدا خش

لجن  ی... تو رو هم مثل خودم توینار فم،یو خط بکش! من کثدور من –

 . کشمیم



 زرخرید  بانوی بارانی

580 
 

از هم فاصله داشت، اما آن حس  مانیهابود، فقط چند بند انگشت تن کمینزد

 . کردمینم دایرا پ گرفتمیکه از وجودش م یشگیهم

 جا مانده بود. ییو محکم جا یقو اشاری

 لرزان، طلسم سکوتم را شکستم. ییباالخره با صدا

 .ستیگناهکار ن هی یدستا... دستا نیا –

تک از خاطرم بهتک شیهامحبت تمام درد ته نگاهش کار من نبود. دنید

 گذشت. 

 . دمیدستش را گرفتم و کف آن را بوس اریاختیچه شد، ب دمینفهم

 .دیها عقب کشزدهصاعقه مثل

 ؟یکنیم یچه غلط –

خدا دست  به کردم.  یغلط چه .ختیهم رتمرکزم را به شیداخل صدا خشونت

 خودم نبود... 

 جواب دادم: دهیو ترس تکهتکه خودش شود. خواستیفقط دلم م من

 ... من... من... اشی –

 از من، او بود. کالفه سرم داد زد: ترجیو گ سردرگم

 نگو! لعنت بهت! یچیحرف نزن! ه –

 .دیچیباشم، خطوطش درهم پ دهیبا مشت به صورتش کوب انگار
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کرد، مرا جلو  مینکرده بود که دستش را بند بازو یها را حالجمغزم حرف هنوز

 :دیصورتم توپ یتو و دیکش

ت تو کله یچ ام،یمن عوض گمیبهت م یوقت ست؟ین تیحال یچیتو چرا ه –

تروخشکت کردم. تموم شد  ،یبود ضی. مرامیها؟! به خدا من برات خطر اد؟یم

 المت.سو بهو من ریخ! تو رو بهگهید

 برخورد کرد... گرومپ...  امیاشهیبه قلب ش یتوپ

 زمزمه کردم: دیلرزیکه م ییخودم را برگردانم با صدا اشاری نکهیا دیام با

 هوی... یبا محبت کمکم کرد همهنیتو ا ه؟یتروخشک چ اشار؟یشده،  یچ –

 .یچرا عوض شد

 پناهم اشیکه بارها در سپر حفاظت کیبود، همانقدر نزد نگهم داشته کینزد

 زور.بار به نیا شه،یاما برعکس هم داد،یم

 ... من...اشی –

 .دیور شد و زبانه کششعله ایلحظه... و بعد دن کی... آنکی

 . دیمرا بوس اشاری

 را دربرگرفت. میهاخشن و گرم، لب شیهالب

 یو حفاظ دیچیدورم پ یعضالن یزده خواستم عقب بکشم. بازوهاوحشت

 کمرم ساخت. یسخت رو



 زرخرید  بانوی بارانی

582 
 

ها رقص مرگ و برخورد بال یخودش را به المپ کوباند... صدا یبزرگ ٔ  پرهشب

 .آمدیم

 جا مانده بود...  لیاز تحل مغزم

 و پا زدم، هلش دادم... دور شدن، دست یمضحک برا یتالش در

 سانت فاصله... کیاز  غیدر

خودش را  یسخت... قلب یهاچهیآن ماه رینشست، ز اشنهیس یکه رو دستم

 ...ریناپذیخستگ ،یدیمحکم، با ناام د؛یبه کف دستم کوب

 دوباره...  و

 نگاهم را به خودش خواند. نگاهش

 ... دمیبام را د یرو ٔ  بهیمرد تلخ و غر همان

 ... و در آخر... اشیغمش، خستگ شناختمش؛یم گریحاال د فقط

 ... شناختمیتنش را م یبو من

 ... دادمیم فراری را کاوه ٔ  آلود خانهخون یهابا عطر تنش کابوس شدیم یمدت

را  میهاپلک دنشیبهتر د ی... برادمیترسیآشناشده نم ٔ  بهیغر نیاز ا من

 و باز کردم...  دمیهم کوبمحکم به

 بود.  نینرم و... غمگ شیهازبرش لب یهادست برعکسِ
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 نینگاهش ا دیشا ای داد،یطعم غم م دهینچشمن بوسه یبرا یحت اشبوسه

 حس را داشت.

 شدم...  آرام

 بود... دهیخورده مرا به بند کشزخم یهاچشم نیتریبا خاک ر،یببر اس کی

  «اشار؟ی چرا»

 دنبال آشنا گشت.چشمانش به نیزم انیاشک م یاهیاز پس ال میهاچشم

 باشد به خودش آمد و محکم پسم زد. دهیپر اشیمست انگار

 هباالخر خورد و فاصله گرفت. تلوتلو درونش راه بدهد. یهاهیا به المر نخواست

 را تکان دهم. حسمیب یهاتوانستم لب

 چرا....؟ –

 .رفتیم نییباال و پا انهیتنفس، وحش یدر تالش برا اشنهیس ٔ  قفسه

 و طلبکار، نعره زد: دهیبر

... ستمیبابا من آدم ن گمیم ی! هشهیسرت نم زادهیزبون آدم نکهیواس ا –

 .ستین جاتچیحرفام به ه

 :دمیاز دست داشته باشم نال یزیعز انگار

 ...میما دوست بود –

 ...یشانیتا پ دیسر صافش کش یانگشتانش را محکم رو
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 .کردیو ذهنم باور نم دیشنیم میهارا گوش شیته صدا لرزش

 ها؟ ؟یفهمی. من مردم تو زن... نممیشی... من و تو دوست نمینار –

.. نبود. یواریآمد. د کینزد شد. تروانهیکه به چشمم نشست د یاشک دنید با

 تر رفتم.عقب

 ممهی! از دور و بر من فرار کن... از سایو! گم شو، نارذات خراب من ینیبینم –

 دور باش... 

 را قورت دادم.  بغض

دست از سرت بردارم؟ اووو... به خدا مجبور  یکه بگ یدیو بوس! منن؟یهم –

 .رفتمیبرو، خودم م یگفتیکلمه م هی... باور کن! یبذار یانرژ همهنیا ینبود

 . دیدو گردی ٔ  به گوشه یانگاهش در صورتم از گوشه زدهبهت

 نهایتمام ا دیکه چقدر منتظر بودم بگو داندینزد، فقط خود خدا م یحرف اما

 ... یجنون آن کیسوءتفاهم بوده...  کی

 لممیف دیبگو گذاشتیسرم مو سربه کردیرو م یتازگهمان لحن شوخ که به با

 کرده... 

 خودمان دو نفر... ی... مخصوص اکران برایاقهیدقکوتاه چهارده لمیف کی

 تر... تر، منظمآرام د؛ینه... فقط نفس کش اما

 خالص شد. شیو دردسرها یبود، از دست نار دهیرس خواستیکه م یزیچ به

 و دور شدم... دمیچرخ
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 .کردیو التماسش را م سوختیم میها... چشممعرفتی... اشک باشک

 . رمیرا نگ شیدار که عزانبود داغم کرد، چنان داغ یکه زندگ یاشی

 ... یآزاراز آب درآمد، پر از خاطره یبیو عج یطوالن شب

 دم... تختم مچاله ش ٔ  گوشه

 را دوره کردم و نفس کم آوردم.  هاماندونفره

نبود که بتوانم  یدوست ی. حتکردمیرا لمس م یهمزبانیشب، تازه عمق ب آن

 .میبگو شیچهار کلمه از دردم برا

را خواند و « اخوان« »پوپکم»درون سرم شعر  یکس ،یول هاهیآن ثان تمام

 گرگ تنها سوخت. یدلش برا دیرس «یگرگ هار»هروقت به 

 

 اشاری

 

 نییبا پا خواستمنمی. بودم کرده کپه بامپشت ٔ  لبه یرا رو گارهایسته

 از . دیپا سرم از تعجب باال پر یصدا دنیبا شن یکنم، ول سکیانداختنشان ر

 الغر و بلند رضا وارد خلوتم شد. کلیها هپله یکیتار

 ؟یاومد نجایرضا! چطور ا –

 بابات بهم زنگ زد.  –
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 دادم. رونیرا کالفه ب نفسم

 اومدم تنها باشم... قهیده دق –

 بهم زنگ زد. شیپ ساعتمین –

 برق روشن افتاد... ساعت چند بود؟ چراغ ریبه ت نگاهم

 اشاره زد. گارهایس. سمت تهستادیا کنارم

 شده؟! یچ –

 !یچیه –

 .رمیبگ دهیرا ند اشیرا برگرداندم تا نگران سرم

 ... قتمیمن رف –

 ها...نشست؛ ساکت، رازدار، مثل تمام سال میروکه نزدم روبه یحرف

مرا  یزندگ زیچنبود همه لیدلیحرف بزنم، ب شدمیو وادار م کردیم سکوت

 .دانستیم

 .سوختیم میگلو

 کردن افتادم.کردم، حاالم به غلط یغلط هی –

 فرستادم. رونبی لبم ٔ  را از گوشه دود

 رضا. دمش،یبوس –

 تکان خورد.  زدهوحشت
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 ...؟! آخه چرا؟یاحمق شد –

 .زنمیحرف م کسی چه ٔ  درباره میدانستیهر دو م و

 . دمیکش بار کف سرم نیهزارم یآزادم را برا دست

 زمزمه کردم: چارهیو ب کالفه

باهاش  ام،یمن عوض گمیم یوقت نهیبب خواستمیبترسه. م خواستمیم –

 .کنمینم پارهکهیتعارف ت

 د؟یحاال ترس –

 .دمینه! من ترس –

 یرا رو گاریسته را جمع کرد. شیهافروبرد و شانه بشیرا در ج شیهادست

 فشار دادم و خاموش کردم. لترهایف ٔ  هیبق

 .میبر نجایاز ا میجمع کن دیبا برم. دیبا –

 .شودیکه نم دانستمیو م گفتمیم

مرام و  یمن برا ! قسم اول و آخریدختر گناه داره... تو که نامرد نبود نیا –

 .ییتو یمردونگ

نفس  میپاها ریکه ز یصدا که به گوش دختر نیترنییدر صورتش با پا شدهبراق

 :دمینرسد غر دیکشیم

 کیش تکه با عمه بخوابه و با برادرزاده یعوض هی! ام؟یمن چ یفکر کرد –

 بزنه؟
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 بگو که منم بفهمم چه مرگته. ؟چی پس –

 ندارم...  شیکار گهیچزوندمش که ازم ببره.... د یامشب طور –

 دررفت.خم شد... جانم از تن به میهاشانه

 تماشاش کنم. ریدل س خوامیم نجامیکه ا یچند وقت نیفقط... فقط ا –

 :دیپرس دهیترس رضا،

 ؟یشد وونهید –

 زمزمه کردم: یچارگیب با

 حقم ندارم؟ نیا ه؟یچ –

 که...  یرو کس ی. دست گذاشتومدهین ینه! دختر که قحط نینه احمق! ا –

 از دست رفته بودم؟ همهنیا یانگشتام فشار دادم. من ک انیرا م سرم

و  رمیحاضرم بم ی... ولدونمیسرم اومده... خدا شاهده نم ییچه بال دونمینم –

 ببوسمش... گهیبار د هیبار، فقط  هی

 آن ٔ  گوشه ن،ییهمه را همان پا ،ینبود و درون بدنم روح یقلب امنهیس درون

 کن جا گذاشته بودم. خرابخانه هایلب

 دادم. رونیکنار آمده، نفسم را پرصدا ب یبا بدبخت م،یتسل

 .مونهیجهنم م شیمثل آت«. نار» کنهیدوستش حق داره صداش م –

 کفر گفته باشم، حرفم را عوض کردم. انگار
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 . زنمیوپا مکه من دارم توش دست هینیا شیها، آتنه ینار –

 .دادیساکت و صبور فقط گوش م یرضا

از درخت باال نرفتم. مثل همون بود.  گهیبچه بودم از نردبون افتادم؟ د ادتهی –

 االن...  جمیگ جی... من گیجیاولش گ ن،یزم یافتیم یاز بلند

 .مونهینم ینجوریکه ا شهی! هماشاری یول –

 !؟یچ –

 د،یالعملم ترساز عکس د،یکه از دهانش پر یشد از حرف ریخودش غافلگ انگار

 مجبور بود ادامه دهد: یول

چه  ،یبوسش کن ،ینازش کن خوادیبعد دلت م ،یفقط تماشاش کن نکهیا –

 ... بعد...دونمیم

 کرد. یکه آخر افاضاتش را سانسور و ادب دیصورت من چه د در

 ...ی.. تصاحبش کنیصاحبش بش –

 ... دی... خون به سرم دویبخواهم با نار یعنی! تصاحب؟

 .دادمیرضا را در مشت گرفته و فشار م ٔ  قهیخودم که آمدم  به

 وونم؟یح نقدریمن ا ؟یو آشغال فرض کردمن نقدریا یعنی –

 رو! قهی! ول کن قیرف ،ینه! نه! ه –

 اش فشار دادم.مشتم را به خرخره
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 ! دهنت رو آب بکش، وگرنه...یجفنگا بگ نیش از انشنوم درباره گهدی –

 شد. میبازو زانیآو

چرا شاخ  ،یریگ! مثل گوزنا تو فصل جفتوونهی! منم... ول کن، داشاری! یه –

 .یزنیم

چند قدم به عقب برداشت...  تلوتلوخوران را ول کردم.  اشقهیدادم و  هلش

 .زدینفس مخم شده و نفس

 :دمیاز جوابش پرس مطمئن

 ؟یدیوحش د اتیباهاش ح ینشست –

 کمرش صاف شد. درجا

 من؟! نه به جون... ؟یها؟ ک –

ا ... نفسش جدیبلند خند رد،یخودش را بگ ینتوانست جلو یزد، ول یاسرفهتک

 .دیخندیم دهیبردهیو بر امدهین

 ... میترسوند یی... خدامیترسوند –

 .گذاشتم لبم ٔ  از پاکت برداشتم و گوشه یگاریس

 که جلو آمد. دمشدی چشم ٔ  گوشه از

.. .دارم یفکر هی. من... من یگی... تو راس مدیبر نجایاز ا دی... بااشاری نیبب –

 کردم. یکار هی یعنی
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 . دیرا از دستم کش گاریکه س گشتمیفندک م دنبال

 نشانه...من رفتم آدرس اون آتش –

 نشان... آهان! صاحب مرغ...کدام آتش آمدینم ادمی یحت

. من... من اسمم کردنیآزمون دارن.... داشتن داوطلب جمع م گفت،یراس م –

 خب.... یرو نوشتم... به خدا بعد از اسم تو، اول تو، ول

 به صورتش انداختم. چرا هول کرده بود؟ ینگاهمین

خنزر  نیپنکه و ا دونمیو چه م یاتو و جاروبرق ریاز تعم نوشتم؟یم دینبا –

ا خودم بخرم؟ ب یمغازه برا هیانداز کنم و پس تونمیم یک پنزرا خسته شدم. تا

 . نمیتو خواب بب دیرو هم با رپلهیز هیکردن  هیکرا متا،یق نیا

 ام گذاشت.شانه یرا رو دستش

 .ادیحداقل سر برج حقوقمون م جا،نیهم میبا هم بر ایب –

بازار سرم راه آشفته یرضا را کجا یهاحرف یبدبخت همهنیوسط ا االن

 دادم؟یم

 تون؟ خونه یریم ای یخوابیم نجایا –

 هان؟  –

 ها رفتم.گذاشتم و سمت پله بمیرا داخل ج یخال باًیو پاکت تقر فندک

 آمد. سرمپشت
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 .خونه رمی... مرمیم –

 بسته. دیام یشغل کل نیبه ا گفتیم شیصدا یخوشحال

ش منتظر آمدن خودیکه باال آوردم، ب ینشد. البته با آن گند یاز نار یصبح خبر

 مان بودم. به خانه

 . دینپرس یزیبابا هم چ نکهیا بیعج

ار ب نیاول یبرا دشای... آشپزخانه ٔ  پنجره ریخانه بود، ز گریسمت د نگیپارک

 بود.  دهینشن یزیشده و پدرم چ ارمیشانس  یدر زندگ

 بود.  اطیداخل ح نشیو خواستم بروم، ماش دمیلباس پوش یوقت

را  یکی باالخره عقب افتاده بود.  خاطر سرش از درسبه یچه؟ کل دانشگاه

از من جلوتر باشد. آن از  اشیدر زندگ یعوض یهاشدن آدم دایکه در پ دمید

 .تریعوض یکیاز  یکیهم از من،  نیکاوه، ا

 شهیبه ش دنکوبی انگشت ٔ  وسوسه. ستادمیپنجره ا ریرا دور زدم و ز خانه

 اما جسارتش را نداشتم.  کرد،یدستانم را مشت م

 سرک چه...؟  کی

 نگاه کوچک؟!  کی

 حالش خوب است. نمیکه بب آنقدر

 اش رفتم.پنجره ریرا لعنت کردم و از ز طانیش
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 ینار

 خانه مگر زنگ زدن داشت؟ فراموش نیا زد؟می را ما ٔ  زنگ خانه یکس

 دردناکم را صاف کردم.  یزحمت تکان دادم و پاهاام را بهشدهخشک تن

 

را  یکس ٔ  حوصله را باز کردم و دنبال شال گشتم.  در .دمیرا د واریژ فونیآ از

 را... گوشیپسرک باز نیا ینداشتم، حت

 خروس توپش پر بود.سرش بست. جوجهمان که شد در را پشتخانه وارد

 ست؟یخونه ن یت از ک! عمهینار –

 باالخره لو رفتم.  پس

 یاومد یکرد دایکه جرئت پ ستین یدیاول سالم کن. بعدشم از کجا فهم –

 نجا؟یا

 .دیباال پر شیابروها

 ست؟ین شتیپ یجدیجد –

 یزیکردم نگاهش نکنم. پشت کردم و خودم را سرگرم مرتب کردن روم یسع

 نشان دادم.

 رفته دانشگاه. –

 . ستین رانیا گهیواتساپش که م استوری کشور؟ کدوم دانشگاه – 
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بگذارد و وقت زنگ زدن به مرا  یواتساپ استور ی... وقت داشت برازیعز فلور

 نداشت. 

 بارنیدارد، اما دل دلتنگم ا یبار به خودم گفتم او هم حق زندگ نیهزارم یبرا

مبل دراز  نیکترینزد یبود. رو دهیامانم را بر جهیسرگ .دادیحرف گوش نم

 سرم گذاشتم. ریو کوسن را ز دمیکش

 شد. ییموقع بازجو ییدا هیشب اشافهیرا به کمر زد. ق دستش

 !ست؟ین یاز ک –

 نداشت.  یادهیفا انکار

 وقته رفته. یلیخ –

 ؟یوتنها موندتک نجایا –

 شما؟  شیپ امیکنم؟ ب کاریچ یخواستیم –

 ه؟یمگه چ –

 واضح سؤالش را ندادم.  جواب

 .شتیپ امیشبا من ب یزنگ بزن یتونستیحداقل م –

  ؟یبد یتونستیو مجواب بابات –

 .یکه بذاره تنها بمون ستین رتیغیب یول ره،یدرسته رو مخ م –

 .یخبردارش کن یمن راحتم. حق هم ندار –
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 نشست. میروروبه

 وارشل .دادینشان م شتریمن باد کرده بود سنش ب یکه رگ گردنش را برا حاال

 .«کسچیه»با طرح  ریزنج کی زان،یبود با بلوز آو دهیدار پوشگشاد و مچ

 ؟یهم زدبه هییچه رنگ و رو نیچشات چه خبره؟ ا ریز –

 م.ازد به چانه زیو گر دیرس میهاشد، تا لب دهیصورتم کش ینافرمانم رو دست

 گرفتم. یخونکم ذرههی –

 ریجنگ، زخم شمش یکه تو هییمثل کسا تافهیگذشته. ق ذرههیکار از  –

 خورده باشن. 

 ! بس کن!واریحوصله ندارم، ژ –

 چشمانم گذاشتم تا واقعاً تمامش کند. یرا رو میبازو

 از من حرف بکشد. تواندیاگر نخواهم، هرگز نم دانستیساکت ماند. م یکم

 :دینال یشیو نما سوزناک

 . ستین گریحاال که اومدم ج ومدم،ین ومدم،یروزگار! ن یه –

 .دیلبم باال کش ٔ  گوشه

 .کردیم تکهیاالنم فلور بود هشت ت –

  اد؟یچرا ازم بدش م ییخدا –

 براش. یاریدرم یباززیاز بس ه –



 زرخرید  بانوی بارانی

596 
 

 . هلوئه، المصب! ستیدست خودم ن –

 .دیاز خنده لرز میهاو شانه «شعوریب» گفتم

 خواند. و

 بود... یگللپاش گل یبرو... سوگلمپل... تودلتپل –

 برداشتم.  میهاچشم یرا از رو دستم

 داشت.  یدر خانه حال خوش گرینفر د کی یصدا دنیشن

 .دستت کف بذاره رو چشات حقته! دله ٔ  پسره –

 .دیاش درخشو پرمژه اهیس یهاچشم

 راحت باش. بخند... تو فقط بخند. –

 و با حسرت زمزمه کردم: دمیپهلو چرخ به

 یخواهر کوچولو یشدینداشت. م مونیاونوقت بابات کار ،یکاش دختر بود –

 من.

 آورد. رونیب بیرا از ج اشیداد و گوش لم

 اومدم یبعد عمر یبرو ناهار درست کن. ناسالمت ،یبرکنارم نکرد یتا از مرد –

 تون.خونه

 ام. گرسنه مانده شبیانداخت از د ادمیام معده سوزش



 زرخرید  بانوی بارانی

597 
 

 دنیهم کوبشروع کردند با به میهاشب که فشارم افتاد و دندان یهامهین فقط

 برداشته و خورده بودم. فمیاعتراض کردن، چند تکه شکالت از ک

 . شهی! چه وقته ناهاره؟ ساعت داره سه مواریژ –

فالفل خوردم که صد دفعه تا  چیساندو هیکنم، خب؟! ساعت دوازده  کاریچ –

 حاال هضم شده.

 بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.  ناچاربه

 گذاشتم. ویآوردم و در ماکروو رونیبسته کلوچه ب کی زریرف از

 برگشته بود؟  اشاریآمد.  اطیاز ح پیمانند جبلند و غرش یصدا

 آمد. واریژ یکردم که صدارا روشن  سازیچا

 دم در کارت داره. یکی ای! عشقم! بینار –

 رها شد. نیزم یاز دستم، رو اشاری ٔ  را برداشتم که با نعره ینیدست بردم و س

 ؟یهست یک گهیخر دتو نره –

 آخ! آخ! ولم کن...  –

 . دمینجاتش به هال دو یفنر، برا مثل دخترها شده بود. هیشب واریژ یهاغیج

ه چسباند واریگره کرده، اندام الغر و سبکش را به د واریدست به گردن ژ اشاری

 یرا به آنها رساندم و با مشت رو خودم .کردیرا خفه م چارهیو داشت پسر ب

 .دمیکوب اشاریدست 
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 !شیولش کن! ولش کن! کشت –

 اشاره زد.  واریاش، از من، سمت صورت کبود ژنشستهخونبه یهاچشم با

 خونه؟!  یپسر آورد ه؟یک نیا –

 ! ولش کن.؟یبه تو چه، روان –

 . دمیدستش کوب یرو جهینتیرا ب میهامشت بازهم

 اتاق داخل ٔ  کردهپارهاما از من به مرد افسار واریومعوج ژاحمقانه و کج لبخند

 . برگشت

 اراشی یسنگ ی. بازودیخرخر کردنش به گوشم رس انیاز م« کمک»مثل  یاناله

 .دمیرا گرفتم و کش

 جواب پس بدم؟ دیآوردم که آوردم. به تو با –

 و نعره زد: دیرس یبه قرمز شیهاچشم یدیسف

 . یبکن یخواست یهر کار ذارمیم ی! فکر کردیغلط کرد –

 نداره. یمن به تو ربط یِچیه گهی! حاال هم دیکرد روزیغلط رو که تو د –

 . دیباشم چرخ چارهبی من که اشتازه ٔ  را رها کرد و سمت طعمه واریژ

به  میشکسته بود که مستق دلم یحداما به د،یتنم از نگاه ترسناکش لرز تمام

 زل بزنم. شیهاچشم

 آره؟ به من؟! یندار یبه من ربط –
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 ... یبود. ول دهینداشت به دادم رس یکه به او ربط میهایتمام بدبخت در

 . زدیعربده م میداشت برا کردمیش را مکه فکر یآدم نیآخر

 آورد. ورشی میبه صدا بغض

 ! اشار؟یمن؟ آره  یبرا ؟یواسه من قلدر یاومد –

 اشاره زد.  واری. کالفه به ژدیلبش را به دندان کش ٔ  گوشه

که  یکردیم دایرو پ یکیست. حداقل وجب بچه هیکه  نی! ان؟یآخه با ا –

 .ارزهیسرش به تنش ب

 دهان کرد.به! جسارتم در جواب دادن خودم را هم انگشتآمدینم کوتاه

 ؟یدونستینم لم،یمن پدوف –

 ام باز ماند.از جواب احمقانه دهانش

 جلو آمد. یکم واریژ

 .دیآقا... آقا... بس کن –

 :میسرش داد زد م،یاز قبل هماهنگ کرده باش انگار

 تو خفه شو! –

 اشاما سرگرم شد و لبخند ابلهانه داد،یرا ماساژ م شیهنوز با دست گلو احمق

 تر کرد. را پررنگ

 .ارمیتا من برم تخمه ب دیپس ادامه بد –
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نگرانم  یهاو سمتم هل داد. چشم دیرا کش وارژی ٔ  شانه یلباس رو اشاری

 .دیسمتش چرخ

 ! آره؟لمتهیف ؟یو حرص بدکه من یوچل رو آوردخل نیا –

 زدم. پوزخند

 . یستین یعدد –

 درست حرف بزن! –

 باالتر رفت. تیاز عصبان میصدا

به  یم، مهمونم رو مثل روزنامه چسبوندتو خونه یدیپر ایروان نیع هوی –

 برات کف بزنم؟ یانتظار دار وار،ید

 شود. رحمشیقالب انگشتان ب ریمن بود که اس یبار نوبت بازو نیا

 فرو رفتن انگشتانش، درد از دستم هجوم برد تا قلبم...  با

 ...دایپسره رو از کجا پ نیبا من؟! ا ؟یلج کرد –

 داد زدم: یدیو تأک را جلو بردم صورتم

 خوب کردم! ولم کن! –

و  دیاز گوشت نرمم تا استخوان رس انگشتانش. دیرا با حرص باال کش دستم

 هم فشرد. صورتم را از درد به



 زرخرید  بانوی بارانی

601 
 

 یشد؛ رو دهیاش کشمردانه یهانگاهم به لب یشکستدر اوج دل ناخودآگاه،

 بودند.  دهینرم مرا پرست شبیکه د یرحمیب یهالب

را  شیهاکشانده باشد لب بینگاهم او را هم به آن غروب عج ینیانگار سنگ 

 توانستی. شک نداشتم اگر مکردیم هیخودش را هم تنب داشت . دیدندان کش

ن که به م ییبازو ینوک انگشتش را با ترس رو واریژ .گرفتیاش را پس مبوسه

 متصل بود زد. 

 داداش! داداش! –

آب  بدبخت . دیچرخ واریسمت ژ زده،رونیب یهابا آن رگ اشار،یکلفت  گردن

 دهانش را قورت داد.

 جناب؟  ،یخوب –

 تر شد.محکم میانگشتان دور بازو فشار

 ادامه داد: واریژ

. قبالً شمییول کن. من... من پسردا ی... دستش رو ولهاادهیزورت ز دونمیم –

 .رهیم رید شیازم چوب خورده، کبود

 ضرب رها کرد. تلوتلو خوردم و عقب رفتم.ها دستم را بهگرفتهبرق مثل

 بچه؟!  ،یگفت یچ –

 ... بچه هم تو قنداقه، من هجده سالمه.شییپسرِ دا –
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به عقب برداشتم، اما  گرید یقدم اریاختیو ب دهیکه ترس دیسمتم چرخ چنان

 جا نکردم.سانت جابه کیام را شکستهو دل نیغمگ یهاچشم

 کارش. یدندانم کردم تا بغضم برود پ ریرا از داخل اس لبم

 برو! گهی. دیمچم رو که گرفت –

 باال انداخت. یسر یشاک یکم

 عشقم؟! گهیچرا بهت م ته؟ییپسردا –

 ؟یش کنخفه دیبگه عشقم، تو با –

 قلبم بود را گرفتم.  دنیکش ریکه منشأ ت ییجا م،یبازو اریاختیب

دست چنان محکم به  با سمت آن رفت و به صورتم برگشت. چشمش

 .که سر من درد گرفت دیکوب اشیشانیپ

 ...؟لتهیفام یکلمه بگ هی یریمی! میکرد موونهیدو ساعته د –

 حرفش را قطع کردم. ،یعصب

 دهنم رو باز کنم؟  یگذاشت ؟یگذاشت –

 اما امان زبانش... کرد،یگناهش را سبک نم یاعذرخواهش ذره یهاچشم

 ؟یکردیفکر م یچ یعشقم. تو بود زنهیصدات م یکیت، اومدم در خونه –

 .کنمیخفتش م ،یکینه عل ،ینه سالم –

 گره زدم. نهیرا به س میهادست
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سوخت.  میهاافتاده دم رفت. چشم یموزها کیاز کنارش به پالست نگاهم

 زمزمه کردم:

 . رونیبرو ب –

پشت  ،یداشتم اصرار کند، اما رفت... همانطور طلبکار، بدون عذرخواه انتظار

 گذاشت. مانیکرد و تنها

 بود.  درسمیدر د هنوز. شدیبدتر نم نیا از

برخورد، چهارستون خانه  یصدا. نمیتا او را نب دمشیهم کوبدر رفتم، به سمت

د بو یچه مکافات نیا شدم. نیزدم و آوار زم هیپشت در تک به و بدن مرا لرزاند.

  کرد؟یرا گرفته و رها نم بانمیکه گر

 ؟یکنیم هی... گرینار –

 احمق! یتون. پسراهمه د،یفهمیقد گاو نم –

 ...ینار –

 زدم...  هیتک میرا به زانوها سرم

 یاما برا کردم،یچندان آرامش را حس مظاهر نه ریز یاغیآن مرد  شهیهم

 خودم نه! 

 دهیند وانهید نقدری... تا حاال اکردیخرج م یفقط مهربان یمن که تازگ با

 بودمش...

 نشست.  میروروبه واریژ
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 ...شمی... دارم خفه مواریژ –

 یام اشک شد و از چشمم جار. بغض چندروزهدیچیپ میهارا دور شانه دستش

 چه مرگشه.  ستیمعلوم ن –

 دوستت داره! –

 را بلند کردم. سرم

 .ارمیدرم یبازوونهیمنم دوستش دارم، د –

 ...یتو دوستت نداره که! فکر کنم دلش رو برد ٔ  زهینه، خنگ...! مدل پاستور –

که به ذهنم  یهیهم فکر کرده بودم. تنها توج نیبه ا شبدی ٔ  از بوسه بعد

 بود.  نیهم دیرس

ور، چند قطره غر ختند؛یها درهم آمدلم حس یاروزهفی ٔ  ته کاسه ی... کمیکم

 حبه قند محبت... کیو  موقع،یو ب جایب یچند چکه شاد

 ... میبود هیما فقط همسا دادم،یم دانیفکر بچگانه م نیبه ا دینبا

سر خورد و از سرم  شالم تهش دوست. ته ه،یاز همسا شتریب یکم دیشا ای

 نکرد. دایسمت سرم رفت و جرئت لمس پ انگشتشافتاد. 

 موهات کو؟! ؟یشد یتو چ –

 به سرم بود. واریزدم. نگاه نگران ژ هیتک میرا به زانو صورتم

 ؟یشده، نار یچ –
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 زشت شده؟ یلی. خزنیریم هاهیدارن بخ گهی... دنیخوردم زم –

 یخورده؟ خدا رحم کرده زنده موند هیچند تا بخ –

 شد. امییزخم تنها یبرا یاش مرهمبرادرانه ینگران

 ؟یشد ینجوریبهم کجا ا یگینم –

 ...ادیبعد... االن نفسم درنم –

 ؟یکرد یخال ی... باتریکردیم یطرف رو زخم یکه داشت شیپ قهیچند دق –

دستم را گرفت و  ریز کرد. امیمهمان صورت اشک یلبخند کوچک فشیتوص

 بلند کرد. 

به غول . بعدش راجعیبخور ارمیب یزیچ هیرو مبل، من برات  نیتو بش –

 .میحرف بزن هیهمسا

 گذاشت. زیم یو کلوچه را رو یچا ینیس

 بخور! –

 ...تونمینم –

 را برداشتم، گرم بود. کلوچه به جلو هل داد. شتریرا ب ینیس

 وار؟یدوستم داره، ژ یگیم یواسه چ –

 تجربه دارم.  شتریمورد من ب هی نیتو ا –

 . دیکش رونیسر برا از  بلوزش. گفتیم راست
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 ؟یندار ی. شلوار کردمونمیم شتیمن پ –

 نه... –

 د؟یپوشیم یچ موندیم نجایها. اشده یخارج یادیساواش هم ز –

 .موندیشب نم –

 کمر!مخ زدن نداشت... مردک شل هی ٔ  عرضه –

 یی«برو بابا»در هوا جواب داد و  یام، فقط دستزدهوحشت غیجواب ج در

 باز بود!  شانیامروز چقدر چشم و گوش و رو یهابچه نیازمزمه کرد. 

 حرف را عوض کردم. کیبار یبحث به جاها دنیترس کش از

 ؟یگیم یبه بابات چ یول ،یبمون شمیدوست دارم پ –

 نور. انیراه رمیمسجد م یهابا بچه گمیدروغ! م –

 چرا آخه. بگو بهش. –

 تیدروغگو رو ترب یهابچه ریسختگ یبمونم. پدرمادرا شتیپ ذارهینم –

 ؟یبود دهی. نشنکننیم

رو هم  هشیتنب کردم،یم یخرابکار ی. وقتدمیاز فلور نترس وقتچیمن ه –

 .کردمیتحمل م

 دارم. کیاستراتژ یمن روشا –
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اه رفتن به کرمانش یکوله، مجهز برا کیماند، بعد به خانه رفت و با  یساعتمین

ر پس یبرا ییکه دا یکارت پول با ، تا لباس گرم را هم برداشته بود. برگشت

ز سرم، ا یحت ،یاز ناراحت یحرف گریدسفارش داد.  تزایده بود پزائرش شارژ کر

 .دی. فقط گفت و خنددینپرس یزیچ چیه

که  لمیفرا شست.  نکیداخل س یهاوانیرا جمع کرد، ل تزایپ یهاجعبه

 بودم. داریاول را ب ٔ  قهیگذاشت من فقط پنج دق

 یا صداب صبح را نکنم. هیفکر پسر همسا یبودم که حت دهیکش یخوابیب آنقدر

طورکه پتو را دور همان واریژ شدم. داریشدن در از خواب ب دهیمحکم کوب

 سمت در رفت.لب بهبود، فحش دهیچیخودش پ

 بود. ستادهیا نیزم یآدم رو نیدر طلبکارتر پشت

 اریاختیمن ب یحت ستاد،یو خبردار ا دیپتو را باالتر کش واریژ دنش،ید با

 نشستم. میسرجا

 هم که بلند. خشیتوب یصدا

 !ی! مثالً ترم آخریکه نرفت روزمید ؟یدیخواب یگرفت یتو دانشگاه ندار –

 را از سر واریژ شومیبلند نم دید یحق با اوست. وقت گفتیم وارید یرو ساعت

 راهش کنار زد و داخل شد. 

شور باالتر سنگ نیبا آن ج اشیعضالن ی. نگاهم را از پاهاستادیا میروروبه

 نبردم.
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 .یو لباس بپوش یآب به صورتت بزن هی یوقت دار قهیبلند شو! پنج دق –

 من. ریبمونه تقص یفردا که مشروط شد خوامینم

 میبرا یحداما به به او بدهم، یشکنکه جواب دندان گفتیسرتق درونم م ینار

 .واریژ یهم جلوآن رم،یسر بحث را بگ شبیبود که نخواهم مثل د زیعز

 .دمیرسیحسابش را م موقعبه

 تر زمزمه کرد. اسمم را نرم خورم،یتکان نم دید یوقت

و تمام  دیچرخ شیهاکه گرم و مهربان بر لب «ینار» کی... نیهم فقط

 رنگ کرد..کم یارا ذره میهایدلخور

 .کردیم ی! مردک غد، مثالً داشت عذرخواهشناختمشیم

 بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. میجا از

ام را سر را جمع، مقنعه درسی ٔ  . برنامهدمیمانتو را پوش نیتردستو دم نیاول

 کردم و دنبالش راه افتادم. 

 :دمیپرس دیکشیم ازهیکه خم یواریرفتن از ژ رونیاز ب قبل

 ؟یناهار هست –

 اونجا باشم. دیبا یچند روز هینور.  انیمثالً رفتم راه –

 کیمثل  دیبا بماند.  شمیکه اجازه دادم پ شدمیم مانیداشتم پش کمکم

 ... اما... دیبه خانه برگردد و دروغ نگو کردمیمجبورش م یخواهر واقع

 کردم؟یآورم را چه معذاب ییتنها
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زدم.  درزده بود.  رونیزودتر از من از ساختمان ب اشاری. ستادمیا هیدم در همسا

 زد: ادیفر دنمیبا د فندق سرم را داخل بردم. عمو در را باز و یبا بفرما

 .بی! عاشقتم! سی! نارینار –

 برات، بعد. ارمیم –

 .خوردیداخل هال صبحانه م یعبد عمو

 شده بود. ذرههیسالم عمو جونم. دلم برات  –

 به خنده باز شد. شیهالب

 لقمه بزن. هی ایسالم. ب –

 نان لواش برداشتم و پر از کره و مربا کردم. کیکننده بود. وسوسه شنهادشیپ

 آرام زمزمه کرد: عمو آمد.بوق  یصدا

 .دیتا صبح نخواب شبی. دیکرد یباهاش آشت یخوب کرد –

 .شد پر چشمم ٔ  کاسه یاز تنهاپسرش گله کنم، ول امدین دلم

 شده. رمید یحساب گفتمی بوق ٔ  دوباره یصدا

 .شتونیپ امیبعد م –

 .شیپ ریخ –

 ینشستم. پتو کنارش راننده اشغال. یباز بود و صندل دمیدر پرا اط،یح داخل

 را به سمتم گرفت. یمسافرت
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 . شدیگرفتنش بلند نم یبرا دستم

 را به قهر برگرداندم. سرم

 .رهینم ادمی شبتید یهم کارا ذرههی –

 پهن. میپاها یرا باز کرد و رو پتو

 بخواب. میتا برس –

 کنار زدم. میپا یرا محکم از رو پتو

 وجدان نداشتم.مثل تو که عذاب دم،یتخت خواب شبید نم –

 . سرزنشش کردم:دادیلحظه به من نم کی یرا حت نگاهش

 .یکردیبچه رو خفه م یداشت شبید –

 را روشن کرد و سمت در راند. نیماش

 .ارمیاز دلش درم –

 .یاریاز دل طرف درب یتونیم یبعد فکر کن یبزن یهر گند شهینم –

 پارک کرد.   یاکوچه گوشه داخل

 صاف سرش نشسته بود...  شهیپوست هم یکوتاه، رو یاز موها رهیت یاهیسا

 و خشونت را نداشت؟  یآن خشک گریواقعاً صورتش د ایآنها بود  خاطربه

 .دیچرخ سمتم
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 با من نجنگ.  نقدی! اینکن، نار –

 چند روز نیاصالً ا ؟یستیمقصر ن ؟ینشد بیبودم؟ خودت عج ینجوریقبالً ا –

 شده. تیزیچ هیتو 

 دست کشاند تا من. بهنان رزنیو پ کباری ٔ  را از کوچه اشیفرار نگاه

 نیا یکارا زت،یجان عز ی! ولموونهیمن هستم؛ نامردم! د یتو بگ یاصالً هرچ –

 . فکر کن قرصام رو نخورده بودم.ریبگ دیدو روزم رو ند

 بند آورد.آن نگاه کدر و سرگردانش زبانم را 

 ... تو...اشاری –

 حرفم را قطع کرد. کالفه

از اولم  یبرم گورم رو گم کنم که انگار نیچن وقت تحمل کن. بعد همچ هی –

 هفته، تهش دو هفته... هینبودم؛ 

نشست و  امنهیس یرو راستکیبود  شیکه در صدا یدرد یبه بزرگ یاوزنه

 کرد. نشیسنگ

 …گیم ینجوریچرا... ا –

. رفت که نپرسم تا جوابم را دیپر رونیب نیاز تمام شدن سؤالم از ماش قبل

 یسوار شد و به جاده زد، پتو یوقت مان آمد.بسته شدن در خانه یصدابدهد. 

 را برداشتم و آرام شروع کردم به تا زدن.  میپا یرو
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چشمم آمد. آن از غروب  یچند روزش جلو نیا یوانگید کیهر تا،  با

 مان... در خانه واریژ دنیاز د اشیوانگیهم دزده، آنجنون

 کردم؟یرا فراموش م یکیکدام  ق،یفراموش کن. دق گفتیم حاال

کابوس گذشته بود و حاال حرف از  کی هیشب میکه قهر بود ییهاساعت تمام

 . زدیرفتن م

 بود.  کنندهچارهیب دنشیتصور ند یحت

راحت کوتاه  قدرنیا نکهیا دم،یفهمیاصالً خودم را نم کردم،یا درک نمر خودم

 آمدم...  

 اورمیرفتارش را درب یتالف خواستمیحرف از رفتن بزند فقط م نکهیقبل از ا تا

 زانیآو یمشک یهاپارچه امنهیس واریمسافر نرفته به تمام در و د یو حاال برا

 کرده بودم.

 کردم...  شیفقط تماشا دن،یدادم و بدون د هیتک یرا به صندل سرم

که در  اولی ٔ  بود که با او داشتم. از همان لحظه یتیحواسم جمع امن تمام

 ... دیچیجنگل از تنش در مشامم پ یاش انداخت و بوشانه یجنگل مرا رو

را  میهادست یمنطق ذهنم خاموش بودند، ول یهاکه چراغ یآن شب مست تا

 و آرام گرفتم.  دمیچیپناه دورش پ یبرا

فقط  یمرگ و زندگ ٔ  انهمی خودم، خون در غرق کاوه، ٔ  در خانه یوقت

 او را آرزو کردم... یقو یهادست
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 چشم از صورتش بردارم. توانستمینم

 یبرا نطوریدلم ا وقتچیه گفتیکردن با خودم به من م یزندگ هاسال

به قلبم  شیهاچشم یو خستگ یقرمز کهینسوخته، جور یکس یخوابیب

 چنگ بزند. 

مرد  ،یترکه واجب خودتو پتو آورده بود مرا بخواباند.  دهیکش یخوابیب آقا،

 !یحساب

 برود؟  خواستیاصالً کجا م

 رج زدن یوابستگ همهنیهم بعد از ارا نداشت، آن حقش

 کرد. شیدل خودم را ر امییپر از تنها ٔ  زمزمه

 ؟یکنیفراموشم م ،یاگه بر –

 نزد. یحرف

 تا لمسش کنم. کردیاش انگشتانم را وسوسه مشکسته یابرو خط

 .یبر خوامی... من نماشی –

 کالم نگفت و راحتم نکرد.  کیفرستاد، اما  رونیرا کالفه و پرصدا ب نفسش

 اش کردم.وسوسه کنندهقیو تشو آرام

چند  نیروز نبوده. ا دو نیا کنمیمن فکر م م،یبذار یقرار هی ایب اشار،ی –

که تو  یبه قبل، مثالً اون شب میبرگرد ایب کنم،یساعت رو از ذهنم پاک م

 . می. بازم دوست باشمیتون بودآشپزخونه
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 میهالب یزور روام را کامل سمتش چرخاندم و لبخند را بهنزد. تنه حرف

 کردم. ینقاش

 قرصات رو بخور. خب؟  گهیتو فقط د –

 ام کرد.حواله یاغرهچشم

 حله؟ –

 ادا کرد مهینکه نصفه« باشه»فرمان مشت شد. آن  یدستش رو کی انگشتان

 داشت. یدواریام یجا میبرا

رفته بود، انگشتم را به دهان  ادمیلقمه را  اصالً . دیدستم چک یمربا رو یاقطره

 هول را دنبال کرد. میهاو حرکت انگشت و لب دیسمتم چرخ سرش بردم.

 :دمیپرس

 ته؟گشنه –

 از لقمه را کندم و سمت دهانش بردم. یاتکه

 بخور. –

 دارش منصرفم نکرد. خش!« نه»

 برداشتم. ادیبخور. ز –

 شد دهانش را باز کند. لقمه را به دهانش گذاشتم. مجبور

 . کردیمانگشتم را سوزاند؛ خاطره زنده  شیهالب ینرم
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 ... دانستمیهم حافظه داشتند؟ من نم هادست

 داشت...  ادیاش را بهو قلب تپنده نهیس یدستم محکم کف

 را به تمام تنم گستراند.  شیشد و گرما گرم

 من...  یناآشنا برا ییگرما

 ...نیریش یبارهانیآن اول از

. انگشتانم دور نان دیکوب میرا گم کرد، آمد و در گلو شیام جادستپاچه قلب

 حلقه شد...

 اش شدم.بوسه ریکه بترساندم، اما من اس دیبوس مرا

 

 

 اشاری

را از  اشیدر توانم نبود فرصت عاشق خواستمیبه جهنم که اگر هم م قسم

 دست بدهم.

 ...یبدان نکهیبدون ا ،یریمیم یگاه

 ادتیپوستت  یهاسلول یخنک و رقص آن رو مینس کی دنیوز دیشا آنگاه

 .یادر مشت داشته ایو پو الیرا چه س یزندگ یزمان ندازدیب
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و تنها عالئم  دهیدراز کش هیراحت در سا یوقت ست،یرحمیحس ب یزندگ

ات است، کردهآمده و آماسپوست کش ریها زوول خوردن تخم مگس اتتیح

ر د یروز اندازدیم ادتیبرق نگاه معصومش  ای یدختر گناهیناگهان عطر تن ب

 تیهادر رگ جانیکه خون را با شور و ه یتپنده داشت یقلب اتنهیس

 ...چرخاندهیم

ود، به من وابسته ب اشیزندگ د،یتپیمن م ٔ  نهینبود؛ درون س شیب یخائن قلبم

 .کردیم میاو تنظ دنیتپشش را با خند تمیر یول

 فروشش کرده.خاک بر سر آدم یا

 دل کردم.نشستم و دل اطیتمام داخل ح ساعتمین

 قطع شد. یبلند مهمان نار یهاحرف زدن و خنده یشب صدانصف باالخره

 کردم: پیتا شیآوردم و برا رونیرا ب یگوش

 ؟یخواب –

 نشد تا جواب بدهد. قهیدق سه

 آره. –

 ؟یمهمونت چ –

 .کنهی! داره چت مدارهیب –

 .یگردیبرم ری. بهش بگو دنییپا ایمانتو تنت کن، ب –

 .دیرس اطیاش تا حزدهذوق غیج یصدا
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 دیدرشت و سف یهاکه گل یبزرگ مشک یروسر کینشد، با پالتو و  قهیدق ده

 بود. ستادهیا اطیداشت، مرتب و منظم وسط ح

 .یدر اوج دلخور یبود، حت جانیه ٔ  هیپا شهیهم

 رفتم تا بازش کنم. اطیرا به دستش دادم و سمت در ح چیسوئ

 ! آره!یبا شورولت؟ وا رون؟یب میبر –

 .کردی خبر رو کوچه ٔ  آروم! همه –

 .ستادیا نیدر ماش دم

 تو برون... ،یدی... تو زحمتش رو کشاشاری یول –

 دور حق توئه. نیکرد. اول یرگیحال برات قبل ٔ  دفعه –

 از دستش فرار کند. نیدر را باز کرد، انگار ماش اطیاحت با

 .واری! خرابش نکنم... نکوبونم به داشی –

 آوردم. یاش فشار کوچکمتوجه کارم شوم، به شانه نکهیا بدون

 سوار شو. –

 را بستم و کنارش سوار شدم. اطیبرد. در ح رونیرا که ب نیماش

 م؟یحاال کجا بر –

شب نشانش کرده بودم راه  یکه برا ییتا جا قهیدق ۶۷را نشانش دادم.  ریمس

 . میداشت
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 ییهاطرفش درخت وساز، دودربرده از ساختبهبود، جان یمقدی ٔ  کوچه کی

 شده، اما هنوز سرپا...خشک ییدوتایکی ده،یتندرهم یهاتنومند، شاخه

 شد. ادهیزده پرا اواسط کوچه پارک کرد و ذوق نیماش

 قشنگه. درختا رو... نجای! چقدر ااشاری ،یوا –

 .دیخودش چرخ دور

 .ستیانگار تهران ن –

 شدم. ادهیسرش پهم پشت من

 سفارش آوردم. اون خونه بود. نجایا بارهی –

 را نشانش دادم. خانه

 کوچه انگار از دست بسازبفروشا دررفته.  نیداشت. کل ا داریسرا –

 .تاباندیباغ منور را به کوچه نیماش یهاچراغ

کرد،  ریباهوش، نگاهم را غافلگ دختر او.  یمحو اطراف شد و من غرق تماشا او

 .دیبه من بخش خساستیاما درعوض لبخندش را ب

 کاپوت، کنارم نشست. یو رو آمد

 ! اشاری –

 هووم. –

 ؟یازم معذرت بخوا یو آوردمن –
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 نه! –

 از کارات؟  کدومچیخاطر ههم نه؟! به ذرههی –

 نه! –

 ؟یگیغلط کردم ناقابل نم هی –

 نه! –

 .نمیالعملش را بببه صورتش انداختم تا عکس ینگاهمین

 زد. چشمک

 .دمیفهم –

 لبخند به لبم آورد. طنتشیش

 .ادیخوشم م دهیفهم ی. بفهم. از دخترانیآفر –

 .دیرا عقب داد و بلند خند سرش

 ... یمرتب شده بود، چتر شیاز سرش افتاد. موها یروسر

انداخته بود تا  غیزخم را ت یتا جا نش،ییاما حتماً پا دم،یدیسرش را نم پشت

 .ردیبه خودش بگ یمدل

 ؟یرفت شگاهیآرا –

 .دیرا باال کش اشیروسر فوراً

 ره. آ –
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  د؟یو آنها را داخل فرستاد. خجالت کش دیکش شیبه موها یدست

 بهت اومده...  –

 نگاهم کرد. یسؤال

 موهات... قشنگ شده. –

 زمزمه کرد. یممنون نییرو به پا یبا نگاه آرام،

 .ختندیریم رونیب یصاف کوتاهش حاال سرکشانه از روسر یموها

 ٔ  لحظه هیدار و دلبر کنارم بود، شبجان یریبا تصاو قلماهسی ٔ  زنده یتابلو

 تکرارش. یبرا دادمیکه جان م یاخلسه دمش،یکه بوس یروشنکتاری

 بنشانم. نهی. دود کنم و حسرتش را با دود به سخواستیم گاریدلم س

 خاطره کرد.  فیکه شروع به تعر دمیرا شن نشینرم و غمگ یصدا

 ؟ینار یهادرددل دنیشک کردم مخاطبش خودم باشم. من و شن یالحظه

 نیا دی. شایعروس وانیمر میبچه بودم. با پدر و مادرم رفته بود یلیخ –

 زنا ٔ  . همهادمهی هامونییتاواضح از سه یلیباشه که خ یاخاطره نیتریمیقد

 ،یکی. زن و مرد دنیرقصیبودند، با مردا وسط م دهیو شاد پوش یرنگ لباسای

 . ودنب نشونیب یفرق چیآهنگ، ههاشونم همدوشادوش هم، قدم

 سکوت... گذشته غرقش کرد. یالحظه
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ون پام ریز نِی. زممیدی. پشت صف بزرگترا با هم رقصدیدستم رو کش ییحی –

. شدم ییحیو به پدرم گفتم من عاشق  دمی. بعد دومیدیرقصیو ما م دیلرزیم

 . ادمهی مادرم بلند ٔ  هنوز خنده

 بان؟ همان جنگل ؟ییحی

خاموش و روشن  یها داخل چشمش هتابرا سمتم چرخاند. شب صورتش

 .شدیم

 هی. شناختمیاون موقع عشق رو م ادمهیخاطره برام مهمه؟  نیا یچ یدونیم –

 هیکشتن، مادرم مثل  کردیم قیکه روش تحق یخبر یسال نشد پدرم رو برا

دق کرد. بعد از اونا فقط  شیمرغ عشق که جفتش رو از دست داده باشه از دور

م که مادر یجنگل نمیبیم سوزهیبودن برام موند. دلم م که عاشقشون ییزایچ

 . برنیم نیعاشقش بود رو دارن از ب

 فرستاد. رونیرا چون آه ب نفسش

من خاص نشدن. نه  یبرا کدومچیاما ه دم،یرو د یادیز یمردا میزندگ یتو –

 یشکیو از دوست داشتن حرف بزنم... ه ادیب یسالگاونقدر که شجاعت شش

ظاهرم دروغه، که من سردم. من  گفتنیارزشش رو نداشت. دوستام همه بهم م

 واقعاً سردم؟

 نه! –

 ! اشار؟ینه،  یچ –

 . کردیرا باور م هیبق یهاچرت دینبا
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 کوره.  نهیبیرو نم اتیخوب یهرک –

دلم را بزنم، اما نگاهش، منتظر به  یهامن هم حرف شدمیمجبور نم کاش

 .دهانم دوخته شده بود

زن رو درک  هیواقعاً قدرت روح  دیمن و پدرم، شا شیپ یایب نکهیقبل از ا –

که  ییبابا ی... تو باعث شدگهدی شماها ٔ  معجزه گن؟یم یبهش چ کردم،ینم

ته داش یمن فانتز ی... تو باعث شدرهیبگ رادیوتخم بود بخنده، کمتر اپر اخم

 باشم.

 را عوض نیتا جو سنگ امدین یاپرنده و جهنده چیه یسکوت بود، صدا یقیدقا

 را بگسلد. نمانیب یهاو اتصال یکیکند و نزد

 .دی. سرم سمتش چرخدیاش به من کوبشانه با

 .دیدرخشیم یکیها در تارقد چراغ سردر خانه شیهاچشم

 به منم بگو... واتیفانتز –

 جواب دادم: تیقطع با

 نه! –

 ...اشی –

 .ستیگوشات ن زیحرفام سا ،یابچه –

 .دیرا کش نمیآست

 !گهیلطفاً. بگو د –
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 من. یاالیفکر و خ نیبه ا یداد ریگذاشتم، گ هیاز خودم ما همهنیا –

 کرد و با التماس نگاهم کرد. کیرا بار شیهاچشم

 .دمیضرب عقب کشرا به دستم

 روش. نمیا خته،یر شتیابهتم پ گهیجهنم! من که د –

و و گمثل دو هم ک،یو نزد یمینشسته بود؛ صم شیدادم و او رو هیکاپوت تک به

 دوست.

 یخونه، سرم رو بذاره رو امیدختر خودم. شب که م خواد،یدختر م هیدلم  –

 دمیکه کش ییابدبختی ٔ  رو ببوسه. مطمئنم همه میشونیکوچولوش، پ یپاها

 .رهیم ادمی

 .یبا همان مهربان شد،یم ینار هیشب یااگر آن دختر ذره البته

 بود.  یدواریام یجا د،ینخند کهنینزد. هم یحرف

تو  ی... از وقتیزن و موذهمبهها برام ترسناک شده بودن؛ حالقبل از تو زن –

 ایدن نیا یِچهمه دمیفهم دم،یمون شنهات رو از خونهخنده یو صدا دمیرو د

 .چرخهیگرد شماها م

 ...من ٔ  فقط ناردانه ،یگریاو... نه د گرد

 .دیام کوباش به شانهبا شانه دوباره

 تو سرته؟ یخوشگل یچه فکرا گهی! داشیبگو  –

 .دیکننده پرسو وسوسه نیریش
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 وارانهوید م؛یبگو شیآنقدر معصومانه نبودند که برا گریمن د یهایفانتز یباق

 ها...ممنوعه دنیبه چش دندیرسیم شکستند،یمرزها را م

 .دیایرا ندادم بلکه کوتاه ب جوابش

 من کرد.من یکم

 .زدیدختر اومده بود دم درمون، باهات حرف م هی ل،یقبلنا... اون اوا –

نه دروغ، فقط  دادم؛یجواب م د،یپرسیم کهیاز من شده بود، وقت یجزئ

 !قتیحق

 نشیپشت ماش یخواستگار دیاون شبم لباس سف خواستمش،یم یزمان هی –

 . زدیبود و از دوست داشتن حرف م

 خاک. یهمراه با بو د،یوز یسرد و خشک مینس

 که باعث یبا دختر تیمی. صممیبرداشتم تا تمامش کن نیرا از ماش امهیتک

 خطرناک بود. یبساز یفانتز شدیم

 نزدم. خیتا  مبری –

 .یکنیبلوز نازک کار م هیش با که همه اطیبابا! تو ح نیبش –

 .کنهیبچه! کار گرمت م کنم،یکار م –

 . کردیعشق! عشق هم گرمت م و

فراموش شده باشد  یروشن زمستان یبخار یتنم، انگار رو راهنیحاال که پ مثل

 درحال سوختن بود.
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 پالتومه.  بیتو ج یزیچ هی ن،یرو بب نجایاِ... ا –

 میمال یخوش و گرما یکه حواس مرا از بو ،ییجادو کردیم دایپ یزیچ کاش

 تنش پرت کند.

 آمد. لونیخش ناخش یکرد. صدا بشیدر ج دست

 جون! خشکه... آخآلبالو –

 آورد. رونیآلبالوها را ب نصف

 .نجانینبود ا ادمیست. . تازهریبگ –

 .خورمینم –

 ناچار دستم را جلو بردم تا پر از کند از آلبالو.را عقب نبرد. به مشتش

 یانگشت رو یدانستیو شور بود. نم نیریبه دهان گذاشتم، ترش و ش یادانه

 مزه را دارد. نیا ییو بگو یها بگذاراز طعم کیکدام 

 س.اوووم... خوشمزه –

 کرد.  شیهاپر از لذتش حواسم را پرت لب یصدا

 ملس... ن،یریترش و ش دادند،یعطر آلبالو م دیبا االن

مثل من، در  یامرد تشنه یکردن برا یدلبر همهنیا دیفهمیدختر م نیا کاش

در چند  ییمایمسافران هواپ دارشبی موجودات تنها که خلوت ٔ  کوچه نیا

 .ستیقعر آسمان بودند عقل و انصاف ن یلومتریک
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 ها له شد.را فشردم و آلبالو مشتم

 داشت حرف زدنش. یدشا زنگ

 خونه.  یتو دیپوسیدستت درد نکنه. دلم داشت م –

 .یدستساده و دم یهاباد تمام حرف زنده

 .یتو که دانشگاه رفت –

 خان. اشاری شه،یاون گردش حساب نم –

 زدم. پوزخند

 .ستیبه نامم ن یکی ،یهم هستم، از هفتاد پارچه آباد یچه خان –

 ضربه زد. میپوشش به پاکفش یبغل پا با

اون از کار  ،یدار یشانسفقط خوش م،یدید یسعادتم، مرد! از وقت یمن هما –

 یک نی. حاال ببیقبول ش دمیکه قول م ینشانتو دانشگاه، وامت، حاالم آتش

 گفتم.

تا پاک  دمیدستم را به شلوارم کش حوصلهیو ب ختمیر نیزم یرا رو آلبالوها

 شود.

 .زنکخاله ٔ  کم داره. پسره یروسر هیرضا فقط  –

 .دیپر نییکاپوت پا از

 از ما بهتره. بتتونیشما مردا که دست به غ ؟یچ یعنیزنک خاله –
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 در راننده رفتم و بازش کردم. سمت

 ار.سر ک میبر دیخونه. فردا با میمردساالرم. حاالم بر ستم،ین ستینیمن فم –

 ؟یکنیم یتو رانندگ –

 گهیمطمئن شم که د شتریب خوامیم یبردمش، ول رونیغروب ب کمهیآره.  –

 کار نداره.

 

 

 اشاری

 

عقب گرفت و راه برد. دنده اطیدر ح یرا روشن کرد و چند متر نیماش ادیشه

 برگرداند.  شیسرجا

 

 داشت. فیو البته شازده هم همراهش تشر رد،یبگ لیبود تا کارش را تحو آمده

 شد. ادهیترمز که زد درجا پ یرو

 .کنهی! دستات مرده رو زنده میول دار یپسر! ا یچه کرد –

 شد. دهیلبم از غرور باال کش ٔ  گوشه
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کار هم ماه جان کندن باالخره ثمر داده و صاحب کیبودم،  دهیرا کش زحمتش

 بود. یراض

که  یاز همان وقت شناختم،یم یاستادکارها را از نوجوان یحس آشنا نیا

را در  تیو برق رضا کردمیلمس م امیکوچک روغن یهادستمزدم را در دست

 .دمیدیم یچشمان مشتر

 زد. نیدور ماش یبند نبود، چرخ شیپا یرو یاز خوشحال ادیشه

. طرف آشناس، قول داده زود ایروکش صندل ریو تعم شیپول یببرم برا دیبا –

 بده.

 اما تمام غرورم را محو کرد. نینار یصدا

 . نیرو بب نجای! ااشی –

 .دیرا اصالً ند یکنار اطیداخل ح یبود، مردها اشیگوش خیو م نییپا سرش

 که آمد، باالخره سرش را باال آورد. جلو

 .خواستیمشت م یبه نار اشرهیاول سالم کرد. نگاه خ کاوه

 داد. رلبیسالم را ز جواب

 :دمیپرس یخودم نبود. بلند و عصب دست

 !؟ینار ،یداشت یکار –

 .دیرا جلو کش اشیروسر
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 .امیباال بعد م رمی. من میچیه گهینه... د –

 :دیکردنش کاوه پرس پشت محضبه

 من باهاشون کار داشتم. ومده؟یت نعمه –

 برگشت. سمتمان

 یطرزبه آمدندیم رونیب یاز روسر یوقت کرد،یرا کوتاه م شیموها دینبا

م به چش شتریب یلیظرافتش خ کردمیاعتراف م دی. باشدیجذاب م تریلعنت

 ...آمدیم

 سمتش رفت. کاوه

 .یتنها نبود نمت،یاومدم دم دانشگاه که بب روزید –

 جوابش را داد. یدرشت بارش کنم که نار خواستم

کردم حالم  نانیکه بهت اطم یبارنیخاطر آخرآوردم خونه. هنوز به اشاری –

 خوب نشده.

 شیع شد و حواسم سرجاجم المیکه باال رفت خ پله نی. از آخردیچرخ تند

 آمد.

 گشتیآورد. دنبال خودکار م رونیکتش بتک بیچکش را از جدسته ادیشه

 .دیچک را از دستش کشکه کاوه دسته

 .سمینویمن م –

 حرفش را قطع کرد. یبزند که کاوه عصب یرفت حرف ادیشه
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 سم؟یحامل بنو –

 آره –

نگاهش را از چک به او و  ادیشه امضا کند. قشیپرش کرد و داد رف تندتند

را اول نگرفتم، اما چک امضاشده را که  شانیبازاشاره لیدل برعکس داد.

 کاپوت انداختم. یرا رو چک روشن شد. زیچدستم دادند، همه

 .ستگهیدو هفته د خشیتار نکهیا –

هم جلو داد. حالم از لبخند مغرورش به نهیکرد و س بشیدست در ج کاوه

 .خوردیم

بازم  میرفت رونیچکش کنه. از کجا معلوم از در ب یکیبده  ونیماش دیبا –

 نقده.  ادیوگرنه چک شه ؟یروشن شه. تو مگه به کارت شک دار

 آمد. جلو ادیشه

 حرفا رو نداره... نیتومن که ا ستیب ه؟یچه کار نیکاوه! ا –

 دیرا با تهد انگشتم چشمم آمد. یکه جان کندم جلو ییها و عصرهاشب تمام

 گرفتم. ادیسمت شه

 .یکنیدبه م ینبود. دار نیقرارمون ا –

 باال گرفت. میعالمت تسلرا به شیهاآمد و دست سمتم

 .رترید کمهیو. چک من نقده، من نیحله... حله! بب –

 ؟یببرمش و پول نباشه چ –
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 .قشیشده از رف ریبود، غافلگ جیگ

 .کنمیم نی... من تضماشاریآقا  –

  دم؟یرسیبه پولم م رتریهفته؟ دو هفته د دو

  خواست؟یم یآزاردلش مردم یعوض ٔ  کاوه

 تریخانه را طوالن نیکارش فقط ماندنم در ا نیبا ا دانستیاحمق نم مردک

 .کندیم

 نقصشیپر از نفرتم را به صورت ب یهابود. چشم ارادهیو ب یعصب امخنده

 دوختم.

 برمشیم گهی. دو هفته دیکور خوند ؟یکن فیجلزولز کنم و ک یخوایم –

تون خودم نقدش در خونه امیم ست،یبانک، پول نشد، برگشت زدن تو کارم ن

 باشه. ادتونی. فقط حرفم کنمیم

 .دیگردن کش میبرا

 ؟یبخور یخوایم یمثالً چه گوه –

 زدم.  پوزخند

 یت کردرو دستمون. پوشک پا یافتیم کنهیم ی. فاز و نولت قاطاریجوش ن –

 ؟یکنیمن زرزر م یجلو یدار

 همان فاصله داد زد: از

 بدبخت پررو! –
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 .کردیاز دور پارس م د،یایقدم جلو ب کی ینکرد حت جرئت

 آورد. رونیبلندش پدرم سرش را از پنجره ب یصدا با

 اشار؟یشده،  یزیچ –

 ببرن. ونینه! اومدن ماش –

 سر به در اشاره کردم. با

 .نمشانیشدن نداشت. چک را برداشتم و رفتم که نب ریارزش درگ یحت

 از پشت پنجره و تخت پدرم کنار آمد. دنمیبا د یداخل واحدمان، نار

 !اش؟یشد،  یچ –

 بارنیهمدستش بود، اما ا شهیپدرم هم که مثل هم زد،یم دیاز پنجره د داشت

افتاد خونم به  اشیفرار یشل و ول و موها یکه به روسر چشمم هردو نگران.

 جوش آمد.

 یدیپر نییپا یسرت رو انداخت یجورنیهم ؟یکنینگاه به دور و برت نم هی –

 ؟وسط

 شد. یداد و کفر هیرا به کمر تک دستش

 آدم جمع شدن؟  همهنیا دونستمیمونه. من چه مخونه اطیح یناسالمت –

 ؟یدیحرف رو نشن یصدا یعنی –

 چرا؟  یکنیم ینجوریخب! ا دمینشن –
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کاوه مشکل  ینکند. گندکار یهم فشار داد که بازهم حاضرجوابرا به شیهالب

 .نداشت یکه ربط یخودم بود، به نار

 برود.  خواست

 و خورد کردن.اعصابم ایقهر نکن حاال. عوض –

 اما اخمش را پاک نکرد. ماند،

 :دیپرس بابا

 چه خبر بود؟  اطیح –

 شده را نشانش دادم.چروک چک

 قرمساق ٔ  کاوه نیا ریش تقصداد. همه گهیدو هفته د یچک رو برا کهیمرت –

 .بود

 باورانه نظر داد:خوش بابا

  ه؟یباشه، مگه چ گهی. دو هفته دهیدستش خال دیشا –

 هزار تومن ماست. ستیب نا،یا ونیلیم ستیبابا؟! ب ،یگیم یچ –

 هم با اعتراض باال رفت. ینار یصدا

 ...ٔ  کهی. غلط کرده... مرتیجون کند همهنی. ایگرفتینم –

 . گشتیو دنبال فحش م کندیکرد، صورتش قرمز شده بود. جان م مکث

 ...شعوربی... ٔ  پسره –
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 ام را نشانش ندهم.تا خنده امدهیکش میهالب یام را رواشاره انگشت

 .شعوریب یبگ یبدم. فقط بلد ادتی یباشه چند تا فحش اساس ادمی –

 .دیکوب میپا محکم به پا با

 تو صورتش!  یکردیپرتش م دیبا –

 . دیچیپ میدر پا درد

 ایپابرهنه ب گهی. دمونهیمثل سنگ م ؟یپات کرد هیچه کوفت گهید نیا –

 مون. خونه

 تکان دادم. شیبا تأسف برا یسر ابرو باال انداخت. روزمندانهیپ

 ؟یداشت کارمیچ اطیحاال تو ح –

 . ونیا نببی –

 را سمتم گرفت. اشیآمد و گوش کنارم

 .ستهیفلور غروب بهم زنگ زد. گفت ترک –

 «هیترک میبر ای... باشاری»

 که یسفر. میبه مسافرت برو دادیم شنهادیکه پ یآغوش، زن کیتخت،  کی

 .دانستندیم طانیرا فقط خودش و ش شیچرا

 از باال...  ینگاه ٔ  روزمندانهی... برق پشدیم دهیکش امنهیس یکه رو ییهاناخن

 ...اشی –
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 .دیکش رونیزالل مرا از لجن گذشته ب ییصدا

 کرده. ی. عمه استورنیبب ونیا –

 برود. گوشی ٔ  صفحه یرا بستم و محکم فشار دادم تا تار میهاچشم

 دو فنجان قهوه...  د،یسف ییهااز دست یریتصو

نظر هم به زیم یرو یهاگل یقرمز یبودم که حت زاریها بدست نیاز ا یحدبه

 . آمدیزننده و زشت م

 ؟…یخب که چ –

 را قطع کرد. حرفم

 .مهییرستوران دا نیا –

 .دیرا خراش میگلو یبلند و خشک ٔ  خنده

 و شکر، زن!مصبت –

 .دیدالنه خندساده میپاهم

 .ساواشییدا شیتهش برگشت پ د،یو گرد دیچرخ همهنیا –

 پس زدم. اریاختیرا ب یگوش

 به واهلل. ماره،یب –

 را باال داد و جبهه گرفت. شیابرو کی

 م درست حرف بزن.درمورد عمه –
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دندان  یرا ال زبانم برگشته از گندآب گذشته. یبودم، مانند مسافر خسته

 .میفشار دادم که نامربوط نگو

حوصله ندارم، زود  دانستیها مموقع نی. ادمیاتاقم رفتم و دراز کش به

شد که کاش تا ابد  زنی ٔ  من هم مهمان شماره یگوش نشدهشب .رفتیم

 . دمیشنیرا نم شیصدا

 اطیبدون کار در ح میکه زنگ زد، عصرها کردمیتماشا م ونیزیبابا تلو کنار

 اتاقم رفتم و در را بستم. به کننده بود.کسل

 !اشاریسالم  –

 جواب سالمش، طعنه زدم: یجابه

 !یدرآورد هیباالخره سر از ترک –

 .دیخند روزمندانهیپ

 ...یپارتنر سابقت یکارا ریگیپس پ –

 :دمیگفته که فوراً دهانم را بستم. درعوض پرس ینار میبگو خواستم

 ؟یچرا لقمه رو دور سرت چرخوند یزن ساواش بش یخواستیتو که از اول م –

 زنش؟ –

 .دیقاه خندقاه گریبار د نیا

 کنم،یکردنش فرار نم تیاذ یبرا گهیبار د نی. ادمیدقش م ه؟یمگه الک –

 خوابم زوزه بکشه.پشت در اتاق کنمیم یو کار مونمیم
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 انگشتانم شد. ریاس امیشانیپ

 ...وونهیبه خدا... د یاوونهید –

 گفت: اشخوشی سر از ٔ  خنده یالالبه

 ٔ  گوشه هی دیدلم که خنک شد... حاال شا ارم،یرو سرش درم چیهمه ٔ  عقده –

 .دادم جا بهش رو تختم

بودم.  یخودم. نگران نار یکار کند، نه براقرار است چه دمیفهمیم دیبا

 بعد از رفتن من... اشندهیآ

 .یپس براش برنامه داشت –

 بودم.  دهینچ نه واال. واقعاً برنامه –

 :دمیرو شده باشم، پرسو ناشناخته روبه بیموجود عج کیبود با  نیا مثل

 .یکنیم یکاراضافه یدار ،یاستراحت کن یتو که رفته بود ؟یپس چ –

خوش به حالش  یادیداد. ز لمیخوردکنش تحواعصاب یهااز آن خنده دوباره

 شده بود.

که قلبش رو کنده و دور انداخته رو  یزن وقتچی! منطق! هاشاریمنطق،  –

 .نهیشکست داد. عقلم بهم گفت درستش هم شهینم

 .یبه اون پپه ندار یاجیتره. تو احتاحمق توونهیعاقلت از د –

 .دیخند کوتاه
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که توش قرار  یاخونه کشهیپولم داره ته م ی. ولیپپه رو خوب اومد –

هر شو هی. نشستم فکر کردم که ستمیمن فروشنده ن یهستا، ول میذاشتیم

 دیجد یبه آدما تونممنمی. ندارم گشتن ٔ  حوصله دمیکنم، بعد د دایپولدار پ

 .ستیاعتماد کنم، اصالً تو ذاتم ن

 زد. نیبرگشته که با همان نگاه اول شکارم کرد و به زممن بخت جزبه

 ؟یکرد دایرو از کجا پ ینار ییدا –

 هی. نیکنیکه خودتون فکر م نیهست یاز اون ترینیبشیشما مردا قابل پ –

 یول شهیکه بدون او خوشحاله. باورت نم یزن شاد، زن هیگذاشتم از  یاستور

 گل بزرگ. دسته هیسه روز بعد دم در هتل بود با 

 او بود. یابله! عجب احمق مردک

تخت بود تا آخر عمرم  الشیبود. خ نهمی اول از من اشتباه اصالً –

بدو  ستین امینجورینه بابا! ا دیگوشه نشستم منتظرشم. تا د هینخورده دست

 اومد دنبالم.

 برو مشاوره، فلور! تو... –

 به حرفش ادامه داد. م،یگویچه م دینشن

کلمه شما  نی! اوقتچیه شنوه،یتا آخر عمرش از من دوست دارم رو نم گهید –

 .نیهست یچه پخ دیکنیفکر م کنهیمردا رو باد م

 از آن را نشانم داد. یاکه فقط گوشه یاهیس یایبودم از دن متنفر
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از  داد؟یکه م یو درشت زیر یکجا شروع شد؟ از دستورها تنفر از نیا یراست

 ها؟بعد از رابطه ای نیح شیرهایتحق

 دمیفهمیم شناختم،یاز من دور بود، حاال که عشق را م لومترهایکه ک حاال

 از آنها دست خودش نبود.  یمیواقعاً ن

 :دمیپرس

 ؟یداشت کاریباهام چ –

 ؟یچ –

 بود؟ ی. کارت چیتو به من زنگ زد –

 . یمیقد یبود، مثل رفقا یمیصم لحنش

صحبت هم نقدریا یرفت... رو نکرده بود ادمیآها... گرم حرف زدن شدم،  –

 .یهست یخوب

 .دارشیخر یرو بذار برا هاتیکارت رو بگو، فلور! دلبر –

 را صاف کرد. شیصدا

 باش.  هیکم به فکر تخلخونه زنگ زدم. کم یبرا –

 وقت دارم؟ یتا ک –

 ارمشیاونجا رو بفروشم و ب امیتموم شه و ب ی... تا درس ناریماه دویکی –

 خودم. شیپ
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 را ببرد. یبود... اول ساواش، بعد نار نیا اشنقشه

 کند مسموم خودش کثافت از پر ٔ  را هم مثل کله یذهن نار نکهیاز ا ترس

 :میشد بگو باعث

 دکتر، فلور. یرفتیکاش م –

 ...یاصد و هشتاد درجه یچرخش

 ...یاومدیمثل من کنارت بود و برام سوسه م ی! زنییتو وونهیخفه شو! د –

 بود. نیاوقات لحن حرف زدنت با من هم شتریچون ب –

مثل تو  یارزشیمجبور شدم با آدم ب دمیدیم یهمونم نبود. وقت اقتتیل –

 ت برم؟صدقهمدام قربون یبخوابم، انتظار داشت

همسر  شن،یخونه مهم یقفس. اون دو تا قنار هیتو  ندازنیرو م یدوتا قنار –

 نفس نه. اما هم شن،یم

 دنبال جواب گشت... بعد تماس را قطع کرد. یپوزخند زد. کم فقط

 وقت بود تا امتحانات ترم؟ چقدر

 شب؟ چند روز؟ چند نفس تماشا؟ چند

 ...یناریب یایوقت داشتم تا دن چقدر

 

 ینار
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وکنار خانه جمع را از گوشه شیهالباس ی. وقتدیرس واریرفتن ژ روز باالخره

 نبود. یشدنفیحالم توص کردیم

 تنگ شد. شینرفته دلم برا 

 باغ؟ اطیتو ح ادتهیهه رو ! اون تاب گندهینار –

 باغ خودم؟ –

 ام کرد.حواله یچپک ینگاه

 االن مال توئه، باغ بابابزرگ منم بودا. –

 .دمیخند

 ؟یاون افتاد ادیشد  یچ –

ره ب دیمال سوسوالست، تاب با نای. ادمیرو د تیتاب آهن گشتم،یخونه م دور –

 تا اون باالها.

 باغ پدربزرگ افتادم.  یمیقد یگردو یهااز درخت مانیهاخوردنتاب ادیبه

اون حس و  یول شمیو تاب بلندا رو سوار م یشهرباز رمیوقتا م یمنم بعض –

 حال رو نداره.

 باغ.  میتابستون بر ایب –

 .نهیهم اونجا رو بب یعمو عبد خوادی. دلم ممیبر –
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 ؟یپسرش چ –

 جواب دادم: طنتیش با

 .ادیمواظب باباش باشه ب نکهیا یفقط برا –

 اونه. ی. اصل کاریخودت –

 جوانش را دوست داشتم. یهاته چشم رتیو غ یشد. نگران رنگکم اشخنده

 .میاومد ما هست شیبرات پ یمشکل هی! اگه ینار –

 را فشردم. ادامه داد: میهالب

 .بابامم دوستت داره –

 .دونمیم –

بم فرق که قل نیمن شد، با ا تنهایی ٔ  پشت رفت، خانه دوباره خانهبهکوله یوقت

 تر بود. آرام

 اراشینگذشت که  یساعتمین مهمم. شانیهستند که برا یکسان دانستمیم

 پشت در واحد ما بود.

 جانم؟ –

 برم سر کار!  دیعصرم، با فتیامروز ش –

 ؟یگیخب برو. به من چرا م –

 :دینگاهش کردم. پرس منتظر
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 ؟یزنیبهش سر م –

 ؟یبه ک –

 داشت.  عجله

 نه؟! ای یریبابام، م شیپ –

 بهش دیسر شا هی ی. عصررونیب رمی. چطور؟ غروب منمیبب دیبا یعنیآره...  –

 بزنم.

 . فقط چند جلسه مونده.ادیداره م وتراپهیزیف –

 . ادیخب ب –

 زدم تا به واحدمان بروم. یچرخمین

 !ن؟ینار –

 بله؟! –

 پسره هست نرو. نیتا ا –

 هان؟! –

 ...یندازیجلوش هر و کر راه م یریتا هست نرو! م وتراپه،یزیف –

 نتوانستم نخندم. شیابروها یاخم رو دنیبه من برخورد، اما بعد با د اولش

 !؟یشد یرتیمن غ ی! برااشاری –

 ت شک دارم.کله ینخود عقل تو هی. به اون رقصهیپسره نزده م نیا –
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 زدم: را باال دادم و پچ میرا صاف کردم. ابروها میگلو

 ده؟یازت پرس یزیدرموردم چ –

 مشت شد. شیهادست یآنبه

 ؟یپرسیم یگفته؟ واسه چ یزی! بهت چینار –

 ینرو. مشکوک ششیپ یگیم یاومد هویسالمم بهش نکردم.  هیمن اصالً  –

 از من برات گفته. یزیچ دیخب. گفتم شا

 دهانم بکوبد. یخدا خواسته بود مشتش را رو از

 !یگیم یبفهم چ –

 تر ادامه دادم:آرام ییببندم. سرم را جلو بردم و با صدا توانستمیرا نم دهانم

 ... یباشه و بهم نگ یزیاگه چ یونی! مداشی –

 و در را بستم. دمیکش غیرا که بلند کرد، ج مشتش

 نخندم...  توانستمیقلبم سر به آسمان گذاشته بود، اما نم ضربان

 را رها کردم. غمیکه به در خورد ج مشتش

 ینداشت، دلتنگ جانیگذاشتن کم ه ههمسای انفجار ٔ  آماده نیم سرسربه

 برد. را شست و واریژ

 رونیب یمشک لونینا کیهمراهش  دم،یکش هاشهیر یرا از ال یمعدنآب یقوط

 آمد.
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 بال نیا آمدیگذاشتمش تا آبش برود و سبک شود. چطور دلشان م یجو کنار

 .اورندیب هاگاهستیرا سر ز

جمع کرده بودم را  ریکه در طول مس ییهارا برداشتم و زباله یمشک ٔ  سهیک

 .ختمیداخلش ر

 دراز کرده و نشسته بود. نیزم یرا رو شیدرخت، پاها ریز اشار،ی

 آورده بودمش. زوربه

 که چه؟  ماندیروز جمعه را خانه م 

و عم ٔ  صبحانه نکهیالبته بعد از ا م،یراه افتاده بود انیشا نیپنج با ماش ساعت

 را آماده کرد.

 بود از کینزد دمیرا د اشیاحرفه یهاکوله و کفش یوقت کردمیاعتراف م دیبا

 . اورمیتعجب شاخ درب

 یمارینبوده، قبل از ب یموتورکیپ شهیاو هم رفتیم ادمی یخب، گاه اما

 داشته...  یتریمعمول یپدرش زندگ

مثالً با همان دختر  رفت،یبه کوه م شیهابا دوست ه،یاو هم مثل بق حتماً

 مان آمده بود.در خانه یکه جلو ینیغمگ

 ...چارهیب دختر

 سخت بود.  اشاری... حتماً از دست دادن دانمینم چاره؟یب چرا

 شدند.  دهیانگشتانم کش انیاز م هاسهیدستم سبک شد. ک یتو بار
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 .ارنیو م! همه مال خودشوناشارینه  –

 .دهیاونا سالمن. رنگت پر –

 خوب شدم واقعاً... –

ا ه. بچهدیکشیکم خودش را از آسمان باال مکم دیخورش از من راه افتاد. جلوتر

دورتر از  ی. کممیشدیم ینفر ستیب  صخره جمع شده بودند. کیهمه در پناه 

 . میدیزباله را کنار هم چ یهاسهیاستراحتگاه، ک

با غرور ما قابل  یحس چیه ای. در دندیدرخشیم یهمه از خوشحال صورت

اند را بار آوردهنوعانت بهکه هم یایخراب یاتوانسته ینیبب نکهینبود، ا سهیمقا

 .یپاک کن

 :دمیپرس دمیرس هیبه بق تا

 چند تا؟ –

 چهار را نشان داد. میباال گرفت. مر یروزیعالمت پدستش را به الیژ

 نشستم. راندازیز یرو کنارشان

 تنبل. دو تا فقط؟ یالیژ –

 ؟یخودت چ –

 جمع کردم. سهیپنج تا ک –

 ٔ  انگار با دارودسته کردینگاهمان م یو جور ستادهیسرم ا یباال اشاری

 طرف شده. هاوانهدی
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 گرفتم. اشاریرا سمتم داد. فنجانم را سمت  یفنجان چا انیشا

 کرد و آرام غر زد: گاههینشست. دستش را تک کنارم

 . فالکس آخه؟یذغال یو چا عتهطبی – 

 بخور نق نزن. –

 .ینش ضیمر ،یدست کرد یاز صبح تو هر سوراخ ؟یو شستدستات –

 شستم. –

 در هم. شیهالم داده بود، اخم کنارم

 کوتاه سرش را دوست داشتم. یموها

و سرش را  دیبه من انداخت. لبخندم را د ینگاهمیرا حس کرد، ن امیرگیخ

 گرداند.  مانیرپازی گسترده ٔ  سمت دره

 .ها را برداشتحبه یتماس نیحبه قند در مقابلش گرفتم. بدون کوچکتر چند

را. باالخره  اشیو حجم کنجکاو کردمیرا حس م الینگاه کنجکاو ژ ینیسنگ

 .دیسمت ما کش راندازیز یشد و خودش را رو میتسل

 د؟یکنیم کیجکیج یچ –

 را برداشت و از کنارمان بلند شد.  شیچا یحرف چیه یب اشاری

 گوشم آورده بود، نگاه نکردم. کیکه سرش را نزد الیژ به

 دونه؟یم یخانم ذاکر –
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 خودم را با آن راه زدم. 

 رو؟ یچ –

 اشاره زد. یسنگ ٔ  وارهیشده کنار دجمع یو پسرها اشاریسر به  با

 .الیژ ست،ین یزیما چ نیب –

 .نمیبیکه من نم دهیرا د ییزهایچ گفتیم شیصدا یو نگران هااخم

 .ادیت ازش خوشش بعمه کنمیفکر نم –

 خودمه، به عمه ربط نداره. یزندگ –

 اما مهربان بود. رانه،یگمچ لبخندش

 هست.  ییخبرا هیپس  –

 .ماندیکه بسته نم یبر دهان لعنت

 هیتا  فوقش میهم بزنبه یکی. ما که با یهست یا! تو آدم وابستهینگرانتم، نار –

 . یستی. تو مثل ما نمیهفته ناراحت باش

 اشو شلوار جذب و اندام مردانه سانتسهقهی وریبا آن پول اشاریرا سمت  نگاهم

 دوختم.

 متفکرانه پچ زد: الیژ

 آدم هست که... نیا یتو یزیچ هی یمعلومه اونم دوستت داره، ول –

 :دمینداد. پرس ادامه
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 !؟یگیم یچ –

 اهل خونواده باشه. خورهینم شافهیبه ق –

 .کنهیداره از پدرش مواظبت م دمشید یاز وقت س؟افهیمگه به ق –

 اون باباشه. –

 . یگیم یتو چ فهممیمن نم –

 حرفمان را عوض کرد. انیشا یبعد یچا فنجان

 یمزه پراند و غر زد حت الیکوه آورد. هرچقدر ژ نییمن را تا پا یهاسهیک اشاری

 افتخار نداد نگاهش کند، چه برسد به جواب.

مجبور  راشایکه جلو نشست، من و  الی. ژمیبرگشت دیام نیموقع برگشتن با ماش

 . مینیعقب بنش یبا هم صندل میشد

رم از پا د یخستگ میکه تا حاال آمده بود ییهایروادهیاز تمام پ شتریب بارنیا

از  یکیچند هفته  نیتحرک نداشتن ا دیشا ایضعف داشتم  هنوز آورد. 

گرم  میهاکم چشم. کمآمدیصبح بود، اما خوابم م ۰۰حدود  ساعت بود. لشیدال

 شد. 

 یدرد، کمکه از گردن کردیهنوز حرکت م نیاما ماش دم،یچقدر خواب دانمینم

 شدم. اریهوش

 بود... یبالش سفت یسرم رو 

 کرد. شیجدا امیشانیرفت و از پ میموها یال ینرمبه یدست
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 .زدیحرف م اشاریآمد، سرش را برگردانده و با  الیژ یصدا

 کرده. یچه عرق –

 گرفت. یقلبم را به باز یتارها اشاری یصدا متیمال

 .ادیب ذاشتمیم دینداره. نبا هیاز ضعفه، بن –

 ؟یچقدر دوستش دار –

 بود. اشاری یسرم، پا ریبالش ز سپ

 :دیغر

 نداره. یبه تو ربط –

 و کنجکاو ادامه داد: طانیش ال،یژ 

 بهش. گمی... نمگهیبگو د –

 کرد. دایرا پ یحکم مرگ و زندگ میبلند شوم، اما جوابش برا خواستمیم

 .دمیفقط من شن دیمردانه آنقدر آرام بود که شا ٔ  زمزمه

 بدم. ومیخاطر آرامشش، زندگکه به یاونقدر –

 بلند شدن جور شد. یبرا یاکرد، بهانه یترمز سخت نیماش

 برد و داد زد: رونیدستش را از پنجره ب دیام

 ؟یکنیم کاریآقا چ –
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 .دیچیپ یبدون توجه به ما به اصل سانین راننده

 .دمیرا باال کش امیروسر

 قفل گردن دردناکم شد. دستم

 م...چقدر خسته –

 !خانومیساعت خواب، نار –

 خندان گفت و صورتش را از ما برگرداند. ال،یژ

که شک  توجهیب چنان .کردیگردانده و نگاهم نم شهیسرش را سمت ش اشاری

 آمده باشد. رونیاز دهان او ب کنندهرانیو و میکنم آن جمالت مال

ه ب میدیبه خانه که رس تنها مانده بود. رمردیشد، پ رمانیپدرش زنگ زد. د به

 . گرفتمیدوش م دیواحدشان نرفتم با

ه ب نکهیچرا دلم از فکر ا دمیفهمیدوش بهانه است. اصالً نم دانستمیم هرچند

 . دیلرزیم امنهیمانند ژله در س نمیرا بب اشاری یزود نیهم

 شوم...  جیگ شدیباعث م زیچاتفاقات، همه نیجمله، ا آن

 نشده... و تجربه نیریش یو تصورات االتیدر خ شناور

 شدم. سرگرم میهاترسوها فرار کردم، با درس مثل

 کوتاه... یلیبام آمد، خ یقدم رو یشد و دوباره صدا شب
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 گاریس فیضع یام، اما با باز کردن پنجره، بوکردم اشتباه متوجه شده اول فکر 

 شده... نیکوتیدوباره دست به دامن ن گفتیم

 . امروز که...رفتیناراحت بود باال م یوقت شهیهم چرا؟

 برگشتم و نشستم. یزنگ خورد. پشت صندل امیگوش

 یدانشگاه باشند دستم را رو یهابچه نکهیا الیناشناس بود، به خ شماره

 و کتابم را ورق زدم.  دمکشی تماس ٔ  دکمه

 از ترس در اتاق کوچکم پخش شد...  یکاوه همراه با موج یبلندگو صدا از

 .شدیادا م نیدار و سنگدر دهانش کش کلمات

 خونه...  ی... تنها موندزمیعز –

 سر به فلک زد. هیقلبم در صدم ثان ضربان

 دارش ته دلم آشوب انداخت...خش یکه صداقطع کنم  خواستم

 ... خوامیتم... بهش بگم تو رو مدنبال عمه –

و ساکتش کنم، اما  میکه بگو یزیذهنم، به دنبال جواب گشتم... چ در

 .شدمی ادا من ٔ  نشستهاز مغز به گل ترعیسر شیهاحرف

 ...کنمیم یم رو دارم راضدارم خانواده –

آغوش  نیترو به امن رفتمیبام باال م یهااز پله کردم،یتماس را قطع م دیبا

 خشک شد. راهمهیاما دستم در ن بردم،یپناه م
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 یشهر رو امتحان کردم... هرچ هایفاحشه ٔ  ...؟ من همهینار ه،یچه درد نیا –

 یحت کدومچی... هدمیو باهاشون خواب دمیو الغر بود خر یدختر مومشک

 ...ی... تو مگه چکنهینم کمتحری تو به کردن فکر ٔ  اندازه

 بلند شدم...  ارادهیب یوحشت از

 . گفتیم شیهااز رابطه میمست برا یزنگ زده و با صدا شبمهین

خانه  یسکوت مثل گرد و غبار رو ه،یچند ثان ی... برادمیخودم چرخ دور

 نشست.

 کردم تمامش کرده.. فکر

 وپا زدنم ادامه داد:به دست توجهیب اما

کنن... تظاهر  فیتعر میاز مردونگ یالک نکهیها خسته شدم. از ااز فاحشه –

 ماقتی... من لستگهید یگند تنشون که مال مردا ی... از بودنیکنن به اوج رس

 ور تو ٔ  نخورده... من فقط تن دستدنیهزار نفر خواب ریکه ز هیینایاز ا شتریب

 ...خواممی

 یتارها دی. نبادمیکش میگلو یبرداشتم... دستم را رو زیم یرا از رو یگوش

 . دیلرزیم امیصوت

 .بده گهید یکی. افتخارش رو به ستمیشهر ن نای ٔ  من که تنها دختر باکره –

 طرف خط آمد. شکستن از آن یصدا

 آخ... –
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 ...دیخند مستانه

 شکست.... شهیش –

 .دیچیپ یدر گوش بازدمش

 ...کنهیم موونهید یااون پسره شیاون خونه پ یتو نکهیفکر ا –

 سخت باشد. دنشیگرفت. انگار پرس ینفس

 ده؟یتا حاال تو رو بوس –

 بلند گفتم: اراده،یب

 نه! –

 نداشت. یمتعلق به خودمان بود، به او ربط اشاریمن و  یهالحظه

لذتت...  نیت... اولبوسه نینفر باشم... اول نیخوبه... خوبه... من حقمه اول –

 ...یولگرد بش یسروپایاون ب بیتو نص دیمال منه... چرا با تیچهمه

 گارد گرفتم. ارادهیب

 ... هیآدم خوب اشاری –

 ... یازش دفاع کن دی... نبایآخ... نار –

 ... آمدیپارس سگ از داخل کوچه م یصدا

 ...یتو... تو مست –

 .کردی. ترسم ساکتش نمدیشنینم
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و  پاکی ٔ  نشونه دیچون سف پوشن؟یم دیچرا عروسا لباس سف یدونیم –

 ... لباسش فقط حق توئه.هیباکرگ

 و شبم را کابوس... کردیم فیاتاق را کث یداشت هوا کلماتش

 ..ماندینم ادشی... حتماً ماندینم ادشیها حرف نیاز ا کدامچیه فردا

 برود...  ادشی کاش

 زنگ زده و... شبمهین

 چالخیبرات خوبه. برو سر  مویلآب گنیم یول ستم،یکاوه... من وارد ن ن،یبب –

 بخور... مویلکه نصف استکان آب

 :دیخند یمعنیب

 زم؟یعز ،ینگرانم شد –

 پژواک شد و تنم را لرزاند. زمشیعز

... خوامتی. من میکه تو حالم رو خوب کن نجای. اومدم استمیمن خونه ن –

 امشب... نیهم

 و هم از کوچه... یپارس بلندتر آمد، هم از گوش یصدا

 .دیچیپیبلندم در اتاق م یهانفس یصدا تماس را قطع کردم. زدهوحشت

آداب و مؤدب و  یمباد گشتیمرکز م یکه با من دنبال جا برا یاکاوه

 بود.  دهیاتوکش
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 .شناختمیزد را نم فیکث یهاحرف میآدم که برا نیا من

 

 

 اشاری

از  دهینور کم تاب یکیباز شد. در تار یدر واحد نار آمدم، نییبام که پاپشت از

 .نمیرا در چشمش بب لرزش اشک توانستمیم اطیح

 :دیآرام نال دنمید با

 ...اشاری –

 ؟یداریتو چرا ب –

 سمتم برنداشت، پشت در پناه گرفته بود. یقدم یحت

 . ..ترسمی... من ماشاری –

 ؟یاز چ –

 کاوه بهم زنگ زد.  –

 با چند گام بلند خودم را به او رساندم. یاسم آن عوض دنیشن با

 گره زد. میبازو را به انگشتانش

 .دمیرو از کوچه شن ایما ینبود. من... من صدا یعیحالش طب –

 ه؟یک ایما –
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 سگم. –

 .زدیکنم تا ترسش بر دنیکردم حداقل تظاهر به خند یسع

 ولگرده. یپر از سگا نجاهایا ،یشد یاالتیخ –

 تکان داد تا باورش کنم.را محکم تکان دستم

 . شناسمیو ممن صداش –

 همه. هیسگا همه صداشون شب شه؟یمگه م –

 و به داخل خانه برد.  دیرا کش نمیآست

 .دیبریم بودن، نفس کشیبام، نزد یاش رودرباره یالبافیهمه خاز آن بعد

 د،یکشی. اگر مرا دنبال خودش نمشدیچفت م میپا ریخانه ز نیزم

 قدم از قدم بردارم. توانستمینم

 ش رو... شماره نی... ببخوادیو مسراغم. گفت امشب من ادیگفت م –

 زیم یکرد. تا از رو میرها د،ی. زورش که نرسستادمیخوابش محکم ادر اتاق دم

 فاصله گرفته بودم. یرا بردارد من از در اتاقش، قدم یمطالعه گوش

 چیبه ه شناختم،یصورتم گرفت. شماره را نم یرورا آورد و روبه اشیگوش

 نشده بود. رهیهم ذخ یاسم

 سراغم. ادی... گفت منیبب –

 ترس نداره... نکهیزده، ا یحرف هیتو حال خودش نبوده،  –



 زرخرید  بانوی بارانی

658 
 

 نباش. الیخی... انقد باشاریتو رو خدا،  –

 داشت؟ یکه در کنار او، صاحب عقل و هوش خودم نبودم چه انتظار یمن از

 !یبخواب، نار ریبگ –

 را با سرزنش باال برد. شیصدا

 بخواب؟ یگیتو م نم،یبش تونمیمن نم –

را از  شیهاکرد. دندان رمیوآمد بود که غافلگاز او سمت در، در رفت نگاهم

 . دیهم سابحرص به

 .یبر یتونیم یستی. برو خب! حاال که نگرانم نیکنیبه در نگاه م ه؟یچ –

 ی. ولستیپسره اهل عمل ن دونمینگرانت نباشم، م شهیچرت نگو! مگه م –

 .واحد ما میبر ایب یترسیم یلیاگه خ

 .رهبیدر واحدتون رو باز کنم، فندق آبروم رو م هیاالن بابات خوابه، فقط کاف –

 کرد. کتریسمتم برداشت و خودش را به من نزد یقدممین

 بمون. شمیپ ساعتمیتو رو خدا... فقط ن –

اما برق حباب چشمانش، از تمام  دم،یزحمت شنرا خودم هم به «باشه»

 .زدیچشمم را م شتریروشن خانه ب یهاالمپ

بلند و  یساپورت که طرح پاها کیژاکت کوتاه کمربنددار تنش بود با  کی

 . کردمی عرضه من ٔ  تشنه یهارا به چشم شیبایز
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ما پشت تلفن بود، ا یصدا کیفقط  کاوه من بودم. دیترسیاز او م دیکه با یکس

 در کنارش. یاوانهیمن د

تمام تنم از  کهیسقف با او تنها بمانم درحال کی ریز توانستمیم چطور

 آمد؟یم ادیبه فر اشیکینزد

 پتو برگشت.  کیاتاقش با  از

  ؟یکنیم کاریچ –

 .دیکاناپه دراز کش یرو میروروبه توجهیب

 ادامه دادم: یو عصب کالفه

 ! برو اتاقت... ینار –

 تو باشم... شیپ خوامیم –

 پا شدم...گفتم و مستأصل پابه یاهللاالالاله

 

 .دادینجاتم م دیخدا با فقط

 االن برو اتاقت، دختر! نیهم –

 پتو را باز کرد. توجهیب

دره،  یرو دیخوابم که برد برو. کل ن،ی... تو بشخوابمیم نجایمن هم –

 زاپاس دارم. سرت درو قفل کن. من پشت
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تا نفس  آوردمیفشار م میهاهیبه ر شدهیسالخ یدراز بکشد من مثل جانور تا

 بکشم.

را  شیروقاب روبه تمام . دیدزدیکه عاشق بود خاطره م یگری... اما من داما

 . کردیم یگانیثبت و با دیبه اسال دیاسال

 . کردیبود که عشق معنا م دهیبرابرش دراز کش یدختر

 با آن صورت خمار خوابش به من زل زد. ،یو خواستن فیظر

 نیترکیفاصله از او و نزد نیاپن نشستم، در دورتر یجلو بلندهیپا یصندل یرو

خوب بود، باعث  شهیهم به حرف زدن کرد. حرف شروع .یفاصله به در خروج

 هوس لمس کردنش را کمرنگ کند...  یکم شدیم

 یبایرا ببوسم، قوس ز شیهاپشت پلک ش،هایلب ٔ  دلم نخواهد گوشه مثالً

 گردنش را بچشم.

 ست...عمه طرفدار کاوه –

 به هردوشان!  لعنت

امشب، آسمان تهران ماه داشت و  یدید دیپرسیم زد،یاز هوا حرف م کاش

 آمد و دودها را با خودش برد. یغروب باد خوب گفتمیمن م

 دادم: جواب

 فلور واس پولش طرفشه... –
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ه ک رونیکاوه مهمم؟ ب یمن چقدر برا یکنیم . تو فکرستیعمه مهم ن لیدل –

 میاهل ،یبکر ،یرینظیتو ب ینار گفت،یم کیرمانت یهاجمله یه میرفتیم

و ر گهید یحرفا... انگار با بچه طرفه، حاال که نتونسته داره راها نی... از ایکرد

 .کنهیامتحان م

 باز.زبان مردک

 ؟یرفتیم رونیچرا باز باهاش ب زد،یم یاگه به خاک –

 ٔ  گوشه دیتو زمستون با گهیکه چند روز د ییوونایح یاون مرکز... برا یبرا –

 بزنن. خی ابونخی

 .ستیمهربون بودن خوب ن یادزی –

 اوهووم... –

 .آمدیصورتش گذاشت. خوابش م ریرا ز شیهادست

 همهنیاز ا زمیبخوابد و بگر نکهیا دیسرم را خاموش کردم، به ام یباال چراغ

 وسوسه...

 ...؟اشی ،یتو دوستم دار –

 ...یناگهان یلیخ د،یپرس مقدمهیب

 داشتم؟ نفسم به نفسش بند بود.  دوستش

 مشعل روشن گرفته باشند تمام تنم آتش گرفت. میهاتک رگتک ریز انگار

 کندم و گفتم: جان
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 .ستمنی تو ٔ  من وصله –

 من د،یشعر بگو شیکه او را بپرستد، برا یرا داشت. مرد هانیبهتر اقتیل او

 دانگ بودم. شش یعوض کیفقط 

 و پاک کیرمانت یته تالشش برا دیرسیمثل من، که هروقت به او م یآدم یبرا

تنها  د،یرسیتنش م یجایجا دنینگه داشتن ذهنم، به برهنه کردن و بوس

 خودم کنترل نداشتم. یوچاره دور ماندن بود که الحمدهلل همانقدر هم ر

 ...دمیچرخی... هرجا که بود من همان اطراف مکردیم رمیاس اشجاذبه

دزدِ دلش  یهالب یرو یو در چشمانم زل زده بود. تلخند دهیپهلو دراز کش به

 نشست.

تهران  یهایبا کل مومشک دهیو پز م زنهیکاوه؟ زنگ م ه؟کی من ٔ  وصله –

 ...؟ دهیخواب

 قرچ افتاد.به قرچ گریهمداز فشار به  انگشتانم

 بزمچه!  ٔ  کهیمرت –

 برسد؟ تحمل من، سقفش کوتاه بود... خواستیبه چه م شیهاحرف از

به خودش گفتم  یمنه، وقت هیشب دهیکه کاوه خر یستار بهم گفت دختر –

 م حرف بزنه...با عمه درباره خوادیحاشا کرد. حاال همون آدم م

 .نمیخاندم تا نگاه منتظرش را نببار سرم را چر نیا

 زد. پوزخند
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  ؟یخفه کن یخواینم ویکس ؟یندار یشد؟ اعتراض یچ –

 که ردش درد گرفت...  دمیکش را چنان محکم کف سرم انگشتانم

 رون؟یب یبکش یاز دهنم چ یخوایم –

سمتم  طورکههمان بلند شد. شیپرت کرد و از جا نیزم یپتو را رو ناگهان

 .دیزده توپحرص آمدیم

 یو دوست نداشت... اگه منیشد یجن هویتو  نکهیسرجاش بود، تا ا یچهمه –

 . االنم... االنم...میدیبوس یغلط کرد

 به التماس اشیکیاز نزد پدرمی. دل بمیدرست برابر زانوها ستاد،یا میروروبه

 افتاد.

 و عذرخواه زمزمه کردم: میمال

 اشتباه کردم. گفتم که فراموشش کن. –

 .کردیگرفته بود، بغضش خرابم م شیصدا

 ...! انگار...تونمینم –

 گفت: نفسکیگرفت و  نفس

 انگار دوستت دارم. –

 جا نداشت، هوا نداشت. تیکبر یقوط کی ٔ  خانه، اندازه ناگاهبه

 داد. رونیب نیرا سنگ نفسش



 زرخرید  بانوی بارانی

664 
 

 خودت، مثل من...! روراست باش با اشار؟یته، تو چه –

 دندان کردم...  ریرا اس زبانم

اما همانطور که دستش  شد،یحرف عوض م ریمس دیشا کردمیصبر م یکم

 ادامه داد: شد،یچنگ م نهیس یرو

خاطر عشقش حاضرم بجنگم که به یتنها کس نمیبیم کنم،یفکر م یهرچ –

 .ییفقط تو

 رو ندارم، دختر! اقتتیمن ل –

 زد و به قلبش اشاره کرد. ینیغمگ لبخند

 . ستین شیحال –

و با تمام وجود از حسش دفاع  کندیگرفت. جان م اشینفسیاز ب نفسم

 . کردیم

 ام را باز کردم.شدهالمصب چسب دهان

 .یکنیاشتباه م –

دلم  ،یخندیم یوقت دونمیم یول ست،یاز کجا شروع شد برام مهم ن –

 ...یکه ناراحت یبه وقت ی... وایاز خوش ترکهیم

 زمزمه کردم: یبا بدبخت رلبیز

 ...یدونیازم نم یچیتو ه –
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 برام. ستیبهم... مهم ن ی... گفتدونمیم –

 یبرا زدهجانیکرده، ه دایمخالفتم را پ لیفکر کرد دل میرودل روبهساده موجود

 کردنم تالش کرد.  یراض

. هکنمی قبول عمه. زنه اون با ترابطه ٔ  درباره میبه عمه بگ ستیاصالً الزم ن –

 از دستم خالص شه. خوادیفقط بدونه منم دوستت دارم. اون فقط م

 .دمیرا جلو کش سرم

که واقعاً براش  یزی. باور کن تنها چیعمر اون ٔ  شهیتو ش گرده،یفلور برم –

 .ییارزش داره تو

 .یشناسنمی ومن ٔ  . تو عمهیکنیاشتباه م –

 کردم: دیو محکم تأک یجد

 ش رو هم از برم. ... من همهدهیهرگز تو رو به من نم –

 .دندیمن باهم لرز یایو تمام دن دارشهیزاو یهالب

افطار  امتیق امِیام را تا قروزه دیو با ستادهیزالل، ا یالب چشمه تشنه،

 .کردمینم

 ...ادیترمت م انپای گفت من به تعمه –

 دادند،ی... اگر به باغ راهم نمماندمیمدت کنارش م نیبود... فقط هم وقت

 فرصت تماشا که داشتم.

 بود. گذاشت، تماسش مثل شوک میپا یرا رو دستش
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 خورد. نیبه زم یبلند یبا صدا یو بلند شدم. صندل دمیپر میجا از

 ... فتمیتا ن ردیکرد دستم را بگ یسع یحت د،یترس اولش

 شیصدا یسرما د،یفاصله گرفتنم از خودش را د یبعد، وقت هیچند ثان اما

 کرد. دروسفی را زمستان ٔ  چله

 نه؟مگه  یخوایم ونیا ،یو فرار کن ادیکه فلور ب یمنتظر –

 نه... –

 ادامه داد: یجمع شد، ول ریاز بغض و تحق شیهالب

 گن،یدروغ نم وونایاما ح ،یگیدروغ م یسگ دار نیبگم ع خواستمیم –

 دروغ مال نامرداست.

 نه؟! شه،یراحت نم التیخ یریو نگتا جونم –

 ادم؟یفر ایلو رفتم  میخش صدا از

تنش هوش از سرم  یآنقدر که گرما د،یایب ترکیباعث شد نزد دید هرچه

 بپراند.

 دایشک داشتم که ازم خوشت نم درصدهی... اگه یستی... تو که ترسو ناشی –

 ؟یکه تو هم دوستم دار یگی. چرا نمکردمینم کیخودم رو کوچ

 شدن شب زدم. ریختم به خ یوپا را براستد نیآخر

 مثل... یمعلومه که دوستت دارم، ول –
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 ...هیها... ها... حتماً مثل همسا –

 داد.  رونیاز دستم نفسش را کوتاه ب کالفه

 گفت: یگره کرد و جد نهیرا به س شیهادست

دورت رو  ،یدوستم ندار یو بگ یاگه تو چشمام نگاه کن م؛یذاریشرط م هی –

 .کشمیخط م

مقر  ی. خودم نبودم وقتگرفتیم اعتراف داد،یبراقش شکنجه م یهاچشم

 آمدم.

 دختر...  رم،یمیمن برات م –

 بود. دنمیاش بر به آتش کشداخل چشمانش به رقص آمد، اراده تابشب

 .دیرا به دور گردنم تاب فشیظر یهادست

 ...اشاریبگو  –

 .شدیعالج م دیشا گفتم،یرا م درد

 ... یول دم،یو برات مجونم –

 عسل سبالن بود. شیهالب ینیری. شدیکش نییسرم را پا ناگهان

 داشت...  فرق

و  متیمن فرق داشت؛ تمامش عشق بود و مال واروانهیبا آن تهاجم د اشبوسه

 ...یمهربان
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 خودیباشند، پوچ و ب دهیرا بر اتمیح یهاانیانگار شر د،یسرش را که عقب کش

 شدم. یمعنیو ب

 لب زد: طنتیباش

 فراموشم کن. یتونیحاال اگه م –

 .کردیرحم م کاش

 گره خورد. کشیبه کمر بار اریاختیب انگشتانم

 که...   رمیگیو مخودم یزور جلونکن... دارم به ترمچارهیب تم،چارهیب من –

 .دیصورتم کش یوار رودستش را از گردنم باز کرد و نوازش کی

 .یزنیو پس ممن ی... نذار فکر کنم داریبهم نشون بده که دوستم دار –

 و خالص. رفتمیکه از دست رفته بودم، تا تهش م من

 رو گرفته. نمتیکه نب یوقت یاز االن دلم عزا –

 بستم، محکم. شیرا برا آغوشم

 . شد بلند پا ٔ  پنجه یرو

 بود. میام خنک و مالشدهدربرابر تن گداخته خوردیکه به گردنم م نفسش

دخترک شجاع  نیهم داشتم،یمن هم سهمم را برم یاز تمام زندگ شدیم کاش

 را...  دهننیریش

 .ماندیدلم م یرو یشتریب زیواهلل اگر حسرت چ به
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 و لطافت... یپناه گرفت، هزار تار نرم شیموها یال انگشتانم

کردم،  رشانیچسباندم و تطه شیموها یرا رو میها. لبدیگردنم را بوس یرو

 ... اشیشانیپ تر،نییپا یکم

 ...میایب ترنییپا دادیاجازه نم یقو ییرویشد... ن قهینوبت شق بعد

 گوشش زمزمه کردم: کنار

 .وونهدی ٔ  دختره تم،وونهید –

 ...قرارمیب یها... بوسه را امتداد داد تا لبینار اما

 بودم. اشوانهیبه خدا که د زنند،یرا حد نم وانگانید

 تمامش کنم. زدیم ادیذهنم فر ٔ  نهیزمکه وجدان المروتم در پس دمیشنیم

 !یبه من چه گفت؟ ته مرام و مردانگ رضا

 ...ردشیو بگ دیایب لیجانم، عزرائ نیا شرف،ی... منْ نامرد، منْ بآقا

 .خواستمشیاو نم یب خواستم،ینم جان

 کردم. شیخودم جدا از

 ...یبذار برم، نار –

 نگهم داشت. ترمحکم

 را کردم. خواهشش
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پشت در بمون، من فندق رو ببرم آشپزخونه، بعد برو رو تختم  میبر ایب –

 بخواب.

 ابرو نشاند. یبامزه رو یاخم

 برم. یگیم یتو ه ترکونم،ی. من دارم برات الو میشعوریب یلیخ –

 لبم نشست. یرو یدعوتیب لبخند

 .ستیدست خودم ن یچیه گهدی بمونم من! جاناحمق –

 لبم عمق گرفت. ی. از ترسش، لبخند رودیعقب کش یکم

 هال بخواب، من تو تخت.  ی! اصالً تو تواشیباشه،  –

 پس برو اتاقت. –

 . قلبم شورش کرده بود، و تمام تنم... دمیکاناپه دراز کش یرو

 و!بر ده،یخواب یمطمئن شد یکه وقت گفتیقسمت کوچک از مغزم م کی فقط

 و نشستم. دمیپر میسرم بود. از جا یبعد پتو به دست باال قهیدق چند

 .دیخند زیر

 .کنمی! بهت تجاوز نماشینترس،  –

 .دمیصورتم کش یرا کالفه رو دستم

 خودم انداختم که برود. یرا گرفتم و رو پتو

 بود. ستادهیا هنوز
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 .گهیبرو د –

 و با لبخند خودش را کنار کاناپه رها کرد. « شدم مونیپش» گفتم

 به خون نشست. میهاچشم

 ناز اعتراض کرد. با

 . اومدم سؤال بپرسم...نگام نکن ی... اونجوراشیاِ...  –

 .یکشیو مامشب من –

 .دیخند امیچارگیبه ب دوباره

 پاک... اما من... انبار باروت... طنتیش کیبود،  یباز شیبرا

 به حالم نداشت.  یفرق ترشنییپله باال و پا کیجهنم که  آتش

 ... شدیهرگز تکرار نم دیشا دادم،یبا او بودن را از دست نم فرصت

بود،  دهیرحم آمده و او را به من بخشخدا دلش به دیاز کجا معلوم؟ شا اصالً

 شب. کی یشده برا یحت

اش آمدم و کنارش نشستم. دستم را دور شانه نییمبل پا یاز رو اریاختیب

 چسباندمش.  امنهیو به س دمیچیپ

 باشد.  کتریتا به او نزد دیکوب میهاتقال کرد، خودش را به دنده قلبم

کوتاهش را لمس کردم. انگشت جستجوگرم سمت  یموها گریدست د با

 رفت...  گوشیباز یهاچاله
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گرم و  ف،یپوست لط یگردنش نشست، رو یانحنا ینوازشگر رو م،یهالب

 ... شیخوشبو

 ...لبش ٔ  شد تا گوشه دهیکش

گرمش با آن عطر  و انگشتانش چنگ شد، نفس دیام رسکه به شانه دستش

 شد... در صورتم پخش  که ییمویل ردندانیخم

 کرد. یشرویپ اجازهیب امیوانگید

 و خودم کنارش...  خواباندمش

 نکرده بود. میتون کردم. هنوز رهارا دو طرفش س میهادست

 را نرم زمزمه کرد... اسمم

  از من ساخته نبود. یگریآن برق عشق در نگاهش کار د خاطربه

 ...دمشیبوس واروانهی... و ددمشی... و بوسدمشیبوس

 

 یارن

 

 ....دمدهیسپ هیطلوع کرد؛ سرخ سرخ بود، شب اشاریبا چشمان باز  صبح

 شدم و نشستم. بلند

 خوابم برد...؟ یمن ک –
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 ...دمیو ندساعت چیه –

 خاطر من زمان را گم کرده...به نکهی... ادیپوستم دو ریز یخوش حال

 

و هر دو در آغوش  دهیخودمان کش یآورده بودم را رو شیبرا شبیکه د ییپتو

 ... میمبل به خواب رفته بود یهم، پا

 پنجاه... سهم او... پنجاه یداریخواب سهم من بود و ب دیشا ای

 ٔ  نگفته یهارا با شب گذرانده و حاال دوباره نگاهش به من پر از حرف یوانگید

 بود...  نغمگی

اش نشاندم و گونه یرا رو میهالب خندان داد. هیهم نشست و به مبل تک او

 بوسه برداشتم.

 جوابم را داد. لبخندش

 کرد: منم. زمزمه

 ؟یتو چ –

 اش اشاره کرد.گونه به

 منم دوستت دارم. –

 متورمم رفت. یهاسمت لب انگشتش

 سرت آوردم... ییعجب بال –
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 از نگاهش لبخند زدم. یمانیپش یکنار زدن ابرها یبرا

 ... خودم خواستم.اشی –

افتادم به  ایوحش نیمواظبت باشم، من افسار پاره کردم و ع یصدام زد –

 جونت.

 . یبمون شمیخواستم پ. خودم ستمیبچه که ن –

 .زندیدودو م شیهاچشم صالیاز است دمیدیبار بود م نیاول یبرا

. . من پوستم کلفته..میرسیهم نمکارو با خودت. والّا بِالّا ما به نی... نکن اینار –

 ...ییفقط تو میبه خدا نگران

 مشتم درد گرفت. جه؟ینت دم،یکوب شیمشت به زانو با

 ...!!اشاری ها؟... اول ٔ  سر خونه ینگو که دوباره برگشت –

 .رفتمیم نایزودتر از ا دی. باستیصالح ن نجایموندنمون ا –

 .ضربه زدم شیبا مشت به بازو بارنیا

. یما افتاد رو حاشا کن نیکه ب یاتفاق یحق ندار ؟یگیم یچ یفهمیم –

 ما عوض شده...  نیب یچهمه

 را جلو آورد و آرام گفت: سرش

تو باورش  یشه، ول یمون جدرابطه ستیقرار ن وقتچیمن بهت گفتم... ه –

 .یکنینم
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 و از کنارم بلند شد. دیرا بوس امیشانیپ

 از دست دادنش را نداشتم. بلند شدم و راهش را بستم. طاقت

 ...میمال خودمون باش ادیپس بذار تا ب ذاره؟یفلور نم یگیمگه نم –

 انگشت دهانش را پوشاند. با

 خودیاما ب خواندم،یرا از درد ته نگاه پرحرفش م نی... ادادمیعذابش م داشتم

 ساخته بود.  والیه کیاز عمه 

 را گرفتم. شیبازو

ها رو از تا اومدنش لحظه ایب زه،یریهم مرو به یچهمه ادیعمه ب یگیاگه م –

 .میبدزد یزندگ

 . کنهیم ی... بد تالفهیسیمال خسصاب یزندگ –

 جواب دادم: مصمم

 .یتو ارزشش رو دار –

 . دمیاش را تند بوسچانه ریو ز دمیپنجه خودم را باال کش یرو

 دار سر صبحش را دوست داشتم.خش یصدا

آخه. من به تماشا  یفیتو ح یول ستم،ین یحسابنکن، دختر... درسته من آدم –

 در نکن.و از راه بهمن ام،یکردنتم راض

 بود. یقیو حق عیوس لبخندم
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 تو رو هم بذارن کول من... یگناها ایاون دن –

سرم را در خودش گرفت و  اشیدهانم زل زده بود. انگشتان زمخت و قو به

 .دیرا بوس امیشانی. نرم پدیجلو کش

 ونه.بهت برس یآزار نجاستیکه ا یاون ذارمینم رممیو دارم. بمخودم هوات –

 .دیتپیآن قلب بزرگ م کهیینشانه رفته بود، جا اشنهیرا به س دستش

 به صدا درآمد و ما را از هم جدا کرد. امیگوش آالرم

خند لب ثانهی. خبرید یشد، فقط کم زیآمتیدر رفت. باالخره فرارش موفق سمت

 زدم.

 کرد. هیاش را توجراه رفتن باعجله رفت،یکه سمت در م همانطور

پسره  نیبگردم. ا نییسر اول کوچه رو باال تا پا هیشه.  داریبرم. بابا االناست ب –

 پا شده... دور و برا کله نیهم دیشا

 انگشت دهانم را پوشاندم. با

 را فراموش کرده بودم. کاوه

....... 

که تمام شد، موقع رد شدن از در دانشگاه، نگاهم سمت اتاقک  میهاکالس

 و از سر عادت.  یرارادیکت غحر کیرفت،  ینگهبان

 شیرفته بودند... بارها در دلم از صبح برا یآزمون استخدام یبا رضا برا اشاری

 دعا کرده بودم.
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 یچند روز، خدا را صدا زدم و خواهش کردم هوا نیا یاز کارها زدهخجالت

 را داشته باشد. اشاری

اش را گرفتم، در . شمارهاوردیسمت خانه، دلم طاقت نبازهم قبل از رفتن به

 دسترس نبود. 

 خانه به محل آزمون رفتم. یجازدم، آدرس گرفتم و به رضا زنگ به

 وجدان گرفتم، عمو خانه تنها بود. عذاب یکم

... بعد به خانه رساندیهم خودش را م یتا خواربارفروش ینرم حتنرم یتازگ اما

 .زدیحرف م اشیو با غرور از سالمت گشتیبرم

 ادهستیدر ا یوتنها جلوکه تک اشاری دنیبا د دمیکه رس ینشاندر آتش یجلو

 رفت.  ادمیوجدان بود، عذاب

 ترمز کردم. شیپا یجلو

 .دیآقا! راننده خواسته بود –

 دنبالم. یاومدیم دینبا –

 اخم کند. میرفت برا ادشیاما  ها،گفت

 .دزدمتی! نمپیباال، خوشت ایب –

 را باز کرد و نشست. در

 رضا کو؟ –
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 .رفت ،یو آدرس گرفت یتو که زنگ زد –

 .ومدماینم دیشا –

 ست.بهش داد. انگار امشب شب چله ستیل هیم زنگ زد خاله –

 .ییدوتا د،یخر میمام بر ایجا هندونه داشتن. بپس بگو چرا همه –

 ها.ولمون کن. دلت خوشه –

 کرد. ییخودم را هوا شنهادمیپ

 .گهید ایب –

 . یم جونِ نارخسته –

  ؟یو قسم خوردجون من –

 هر دو دست صورتش را محکم ماساژ داد. با

 گفتم: طنتیش با

 . امیاما من کوتاه نم دندا،یقند سابتو دلم کله –

 نگه دار. میدیباشه سر راه، وانت هندونه د –

 مکث کردم. یکم

 .میریبگ میدیلبو هم د –

 دوباره... و
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 ... لیآج –

 چپ نگاهم کرد.سرزنش چپ با

 .میریهم بگ ینیریکوچولو ش هی –

 ...ایحوصله دار –

 .نیتو ماش نیآقاها بش نیتو ع –

 نزد، پس موافق بود. یحرف

 !اشار؟یآق ،یچرا تو لک –

 چه طرز حرف زدنه؟  نیا –

  ومد؟یگفتم. خوشت ن یبازارکوچه –

 داد. هیتک یرا به صندل سرش

 .گهید یا.. بگو چرا گرفتهایجوابم رو نداد –

 گفت: میگره زد و برا نهیس یرا رو شیهابود، اما دست خسته

مثل معلما. نه اون  ان،یکاردرست ینشانا آدماآتش کردمیفکر م شهیهم –

دم ش دیتجد یکه وقت یمثل معلم ذاشتن،یانگشتامون م یکه مداد ال ییمعلما

 لیمرد و مردونه باهام حرف زد که ترک تحص ساعتمیدفتر و ن یو برد تومن

نشان آتش ودمخ نکهینشانام همونقدر برام حرمت داشتن، اما انکنم. آتش

 حق امثال رضاست. ستیمال ن نیبشم، ا



 زرخرید  بانوی بارانی

680 
 

ز ا اشاریداشت،  یشغل تقدس نینفسم را بند آورد. اگر هم ا اشیناراحت لیدل

 بود. ترقیهمه ال

من کالس هالل احمر  رفتن،یو رقص م تارگی کالس دوستام ٔ  همه یوقت –

 ،یکیعمر مکان هیبعد از  دیرو نجات بدم. حاال شا یاما خب نشد کس رفتم،یم

 .یتو هم قراره آداما رو نجات بد

 .نشست لبش ٔ  گوشه یدواریاز ام یلبخند کوچک

 ...شهیم یاگه بشه، چ –

 .یو روش رو ماچ کن یبخر بلیس یگندم فرداعال برا لویک هی دیبعدش با –

 .دیاز خنده لرز شیهاشانه

 .یحاال اگه هم شد زور ،یکنیحالم رو خوب م شهیهم –

 خوشش را دوست داشتم.  حال

 .دهیو نشون مخوشش یبهم رو یداره زندگ یجدینار! انگار جد –

 زدم. کچشم شیبرا

 خوش نشون دادم. یکه من بهت رو نهیخاطر اش بههمه –

 بر منکرش لعنت. –

را  نیماش فروختیکه با پسر نوجوانش هندوانه م یوانت و مرد کی دنید با

 و پارک کردم. دمیکنار کش
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 حاال بافت تنش بود. و درشت میضخ وریپول کیمن جلوتر راه افتاد. فقط  از

ن زد هیتک یبرا دادندیاما جان م ست،ین یبالش نرم شیهاسرشانه دانستمیم

و ا م،یکرده بود شرفتیداشتن پ دوست در دادن. یرا فرار ییو تنها دنیو خواب

 و من عشق. کردیمهر خرج م

 .دیکوب شیهندوانه را برداشت و با کف دست رو نیاول

 . افتهی! تو سر هندونه نزن، آب ماشاری –

 اش را باال انداخت.شکسته یابرو

 طبل داد، یآروم بهش بزن، اگه صدا یگرگکف هینه!  ای دهیرس نمیبب دیبا –

 .نهیریش

 و خطا ٔ  فاصله یاز رو یتونی. میحاال حتماً هندونه رو کتک بزن ستیالزم ن –

 نه. ای نهیریش ،بفهمی روش و رنگ

 صورتم. ٔ  رهیگوشم آورد، خ کیرا نزد سرش

 ...شهیبا گاز زدن هم م –

 نداشتم. طنتیحرارت ساطع کردند، انتظار ش میهاگونه

وانت  یپسر باال به .دیکرد سمت ما چرخ یرا که راه اشیمشتر فروشنده،

 اشاریهم  حاال را جدا کرد و دستم داد. امانتخابی ٔ  را نشان دادم. هندوانه یکی

 گفت: یزبانبا چرب فروشنده .میداشت یکیو هم من، هرکدام 
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کدوم  دینیشب بب دیتونیم ن؟یداریهندونه برنم هی یحاال چرا نفر –

 .ترهنیریش

 نه!  –

 بود؟ یمخالفتش گران لیدل

 .دمیمن پول مال خودم رو م –

 رو؟ همهنیا کاریچ میخوایم –

 زمزمه کردم: شنود،یکردم مرد نم فکر

 .مونهیرو نفروشه، همه رو دستش م نایامشب اگه ا –

 سرم بود فراموش کرده بودم، فوراً جواب داد: ینوجوانش را که باال پسر

 ما هم بزرگه. ی! خدایغصه ما رو نخور آبج –

 اشارینفسش، نگاهم مظلومانه سمت مردانه و پر از عزت یلحن صدا دنیشن با

د و آور رونیرا ب فشیپشتش کرد و ک بشیدست در ج یحرف چیه یب برگشت.

 البته که نگذاشت من حساب کنم.

 

 

 اشاری
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وز بل لدا؟یخاطر لبه، به یرو یمشک یهابود با خال دهیبلند پوش یشمی دامن

 .آمدیهم به او م دشیسف

 داد.  هیتک زیبه م سبک

 !زم؟یعز ه،یچ مزهجای شه قرمزتر من ٔ  اگه هندونه –

 کرد. میتماشا طنتیو با ش دیو خند گفت

 سرشار از غرور شد.  امنهیاو هستم س زیعز نکهیو از ا دمیرا شن زمشیعز نیاول

 گذاشتم. زیم یو چاقو را رو ینیس

 .دادیمغز کوچکش را لو م اتیمحتو طنتش،یپرش یهاچشم

 دادم: جواب

 .ستین یخوایکه تو م یزیاون چ –

 خوام؟یم یمن چ یدونیمگه تو م –

 ل،یشده، آجدانه ینشان دادم، انارها زیم یرو یهالهیرا سرگرم وس خودم

 لبو... 

 نداشت. دهیفا یخونسرد یبرا امحقه

 و کالفه غر زدم: مستأصل

 .یکنیو هالکم ممن یکیآخرش تو  –

 و سرخوش سرش را تا صورتم جلو آورد. توجهیب
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 .رمیگیم شیپشیرو پ مزهیاصالً من جا –

 خواست...  شتری. قلب پرتوقعم بدیبوسرا  امگونه

فرار  نشیریش یهالب دنچشی ٔ  هندوانه را بغل زدم و از وسوسه نیکترینزد

 کردم.

آنچنان  د،یبه در واحدمان کوب یکه کس دمینرفته، شن رونیآشپزخانه ب از

 را صدا کرد. یمحکم که فندق داد زد و نار

او پشت در است، برگشته  دیشا نکهیها ترسناک بودند. ادر زدن شهیهم

 باشد... 

را از  یتند و هول نار یپاها یمطمئن بودم صدا کهیزود، وقت یهاصبح یحت

 ... دمیترسیبازهم م ام،دهیداخل راهرو شن

 از خود فلور...  نه

 نبود. یعدد

 و خوابم شده بود. یداریکابوس ب یاز دست دادن نار 

 امشب... اما

 .مینه آنگونه که منتظرش بود شدند،ینم لیتبد تیهم به واقع شهیهم هاترس

هر دو در  کنمی... فکر ممیبود که وارد هال شد ینار یهالب یلبخند رو هنوز

 . میدیلحظه او را د کی

 ...یبلند و تاپ و شلوار مشک یبود، با پالتو ستادهیچهارچوب ا وسط
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 الماس...  یبه برندگ ینگاه با

 یباز انی... سوت پاشدیکه تمام نم دیچیپدر سرم  یابلند آزاردهنده سوت

 بود؟

زنگ را  یصدا میهاترک برداشتنش در گوش یاز دستم افتاد و صدا هندوانه

 کمرنگ نکرد.

 بود، سرخ سرخ...  سرخ

 ...ینار ایانتخاب من بود  دانمینم فقط

بود  دهی... نگاهم چسبدیاز کنارم خودش را به او رساند و در آغوشش کش ینار

 به دامن سبزش... 

 باشد... نجایا میهاقرار بود ته کابوس پس

 شب قسمتم شود. کیاش در بوسه نیو آخر زمیعز نیانصاف نبود که اول یول

تنفر را  ینیسنگ توانستمیم یول دم،یدینم یزیچ دارنیدامن چ جزبه

 فلور را حس کنم. ٔ  رهیخ یهاچشم

 داخل. دیایتعارف کرد ب پدرم

 .دیشد و سر مرا باال کش بشینه محکم نص کی

 زدیحدس نم یمان جا خورده بود، اما حتزدهبهت یهاافهیق دنیبا د رمردیپ

 افتاده... یچه اتفاق

 !!اشاری –
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 ضرب باال آورد. بلند فلور، سرم را به یاسمم، با صدا دنیشن

 شد... زانیکنار بدنش آو شیهادست د،یخودش را از او کنار کش ینار

 گفت:  یرا به کمر زد، با سر به من اشاره کرد و به نار دستش

 آقا کار دارم. نیزود برو واحد خودمون... من با ا –

 او را گرفت. یآرام بازو ینار

 ...میدیخر یچست. همهتو... شب چله ایعمه... ب –

 نه! –

 کرد. دایانحنا پ نییبه پا ینار یهالب

 .یحداقل تظاهر کن خوشحال شد ،یدیو ندمن همهنیا –

 :دیبه او توپ فلور

 ؟یباش یشکر شیپ دیتو نبا –

 مصمم به او برگشت. دیروزم را که د . حال ودیسمت من چرخ ینار نگاه

 من نرفتم! اصالً دوست نداشتم که برم. –

واحد خودمون  دینبا ؟یکنیم کاریچ نجایا ،یبر ینخواست تدایی ٔ  خونه –

 ؟یباش

 ...اشیعمو و  شیست. تنها بودم. اومدم پشب چله –

  اش؟ی –
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 .دیباال پر ادشیاز فر ینار یهاشانه

 ...اشاری...ای –

 ؟یکن یزندگ نایبا ا یایمن رفتم که تو ب –

 نه به خدا... فقط امشب... –

قفس  واریزده خودش را به در و دفلور وحشت یهاغیبلند و ج یاز صدا فندق

 چسباند و داد زد:

 ... عاشقتم...ی... نارینار –

 نشناس....وقت شعوریب ٔ  پرنده

 درشت شد. شیفلور تا ابروها دارهیو سا کردهشیآرا یهاچشم

 وسط نطق فندق انگشتان فلور را گرفت. ینار

 ادته؟ی... منه ٔ  پرنده –

 ٔ  نهیبه س یمن گذاشته بود. انگشتش را حرص یفلور اما تمام تمرکزش را رو

 .دیخودش کوب

 ٔ  برادرزاده ؟ی...!! اونم با کاشاریگوش خودم... آره  رزی خودم، ٔ  تو خونه –

 ... من

 بود. ترکیاز همه به او نزد پدرم

 ...تو بش اینشده که... ب یزیچ –
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 .داشتیچهارچوب در چنگ زد، چشم از من برنم به

. باهم یزنمی ومن ٔ  مخ برادرزاده یدار نمیبیفقط چند روز نبودم، اومدم م –

 د؟یکردیم یتو آشپزخونه چه غلط ییدوتا د؟یراه انداخت ینینششب

 قرمز شده بود. پارچهکی قهیچند دق نیصورتش ظرف هم دیسف پوست

 کرد آرامش کند. یسع فیضع یدوباره با صدا پدرم

 نشده که، دخترم!  یزیما باشه. چ شیچله رو بچه اومده پ شب –

 شد و سمتش غرش کرد: طوفان

 یریو باال بگباعث شده که خودت یاضافه نکن! چ یبه من نگو دخترم! غلطا –

! خانوم! امیخانوم ذاکر شهیامثال تو من هم یبرا ؟یو دخترم صدام کن

 !رمرد؟یپ ،یدیفهم

 شی. هشداردهنده صدادیپدرم به اعصابم ناخن کش دنیو عقب کش لرزش

 زدم:

 فلور! –

 اش کرد.عمه یو دستش را بند بازو دیزده نگاه از پدرم دزدشرم ینار

 عمه... زشته. میبر –

 شماها به منه... انتیزشت؟ زشت خ –

 . دیگویچه م دانستمیمبود که فقط من  نیا یبدبخت
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 .هلش داد رونیپر به ب کیو مثل  دیکش رونیب یرا محکم از دست نار شیبازو

 د.مان فیو هوا، بالتکل نیبلند شد و وسط زم یمحافظت از نار یپدرم برا دست

 ؟یدار کاریبچه رو چ –

 پدرم داد زد: سر

 لونیو س لونی. ودچتربازی پسرت و تو امثال! چه؟ تو به. خودمه ٔ  بچه –

 ... من بهتون جا دادم.دیبود ابونیخکوچه

 آمد.  نییخم شده و سرش پا امچارهیپدر ب فینح یهاشانه

 بودم...  دهیها کششانه نیخم نشدن ا یرا برا هایبدبخت نیا تمام

 و پشتش به من گرم باشد. ردیخودم گذشته بودم تا او سرش را باال بگ از

 سمت به من هجوم آورد.  اتاق ناگهان از هر یوارهاید

 نشسته بودم که او آزارشان بدهد. بخاریآدم ب کی مثل

 خانه را لرزاند. ادمیرفتم. فر جلو

 منت تو! رینه ز م،یدیخوابیتو جاده م دیبا –

 زده به دهان من زل زده بود.بهت ینار

 من چه؟  جنگد،یبود به خاطرم م گفته

 اند. دوباره داد زدم:خاطرم سرافکنده شدهبه زانمیعز نکهیاز ا یحرص

 خونه و خودمون رو با تو روشن نکنم. فیاگه تکل ستمیمرد ن –



 زرخرید  بانوی بارانی

690 
 

 :دیبا تنفر توپ سمتم

 وپالست رو جمع کن و لش ببر!فقط جل –

 بسته شد. ینار یصدا دنیجوابم با شن یبازشده برا دهان

 من دوستش دارم. –

 همه ساکت شدند... ناری ٔ  جمله دنیچیمن نبودم، با پ فقط

 :دیپرس دهیبردهی. بردیزده سمتش چرخآرام و بهت فلور

 ؟یچ –

 .ستادیفلور ا یبود، اما محکم رودررو دهیدو شیبه صدا بغض

 باهاشون درست حرف بزن! –

 شد. انیدرمکیفلور  یهانفس

 ...نایخاطر اصدات رو باال... به –

 :دیپرس دیناام یدیشده باشد با ام ستارتیتازه مغزش ر انگار

 ...یکه دوست؟ ها؟ گفت ینگفت –

 تکرار کرد: تریدیتأک ینار

 رو دوست دارم. اشاریمن  –

 داد.  هیرفت. به در تک دیکشیعربده م شیپ یقیکه تا دقا یاز تن زن جان
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 و کنده نشد. دیسمت من چرخ یبا درماندگ صورتش

 ... کبود شد...امدیباال ن نفسش

 وحشت کرد. ینار یحت

 فلورجونم... –

 . فلور مچاله شده بود.آمدیبه چشم م شتریب شهیقدشان از هم اختالف

 ؟یشد ی...! چعمه –

 سرزنشش کرد: پدرم

 .دهیست. تازه رسحرفا نبود که، دختر! بدبخت خسته نیاالن وقت ا –

 ...دیبگو یزیفلور باز شد تا چ دهان

 ...اششدهاهیپوست س دنیاز او متنفر بود... اما با د لیدلیب شهیهم پدرم

 .رشی...! بگی.... ناریخانم ذاکر –

 .نیتو بش ایعمه... ب –

 ...نه... ن –

 .دیکه خودش را کنار کش ردیرا بگ شیبازو ریخواست ز ینار

 ... دیکشیسرگردانش مرا شکار کرده و کنار نم یهاچشم

 را از آن بخوانم... شیهاحرف توانستمیم
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 ... شرفیشاهد بود... من... منِ ب خدا

 دست خودم نبود. –

 فقط زمزمه...  ایبلند گفتم  دانمینم

 تنها عالمت زنده بودنش بود. دیکه از چشمش چک یاشک قطره

 یبه بلندا اشقهیدق کیشد،  ییلدایچه شب  ...دادمیتاوان م داد،یم تاوان

 …عمر کی

 رفت. برهیو امیگوش

 داد: امیپ ینار

م. عمه شرمنده ی. من بابت حرفادی! ببخشاشی. دیخورد و خواب وهاشقرص»

 «رو. یچهمه کنمیمن درست م یبود، ول یبد یحرفا یلیخ

 درست کند؟ خواستیرا م یزیچ چه

 کار سالم مانده بود؟ یکجا

باز کرده بودم. فقط  امیرا به زندگ چارهیدختر ب نیا یکدام عقل و منطق پا با

 جلو رفتم.  یادل دادم و کله

ار و ان یهاو دانه یفانتز یبرا ییمن، جا یلجن زندگ دیکله که قد گاو نفهم کی

 ندارد. یواشکی یهابوسه

  …دیلرز امیداد، بازهم گوش امیپ بازهم
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 دادم: امیپ

 «بخواب»

 .زمیدر دلم زمزمه کردم: عز و

 …رلبمزی ٔ  صدقهو نه قربان اممیپ یبه خشک نه

  …بودم؛ دورو، متظاهر نیا من

 اشچارهیبفهمد ب ینار گذاشتمیعرضه نشان داده و نم جاکیحداقل  کاش

 ام. شده

 بفهمد... گذاشتمینم دیداشتنش که دست من نبود، فقط با دوست

و  دیچیرا دورم پ شیهاکه دست یطرف و شب کیمن  یتمام زندگ وگرنه

 طرف. کی دیخواب

 داشت، ترک نداشت. ینشئگ عشقش

 . میخودمان را داشت یها خودم را لو نداده بودم، االن همه زندگمثل احمق اگر

 …امنهیس یمدال حماقت رو نیا یجا االن

 سوخت. امنهیو س «نهیس» گفتم

 قلبم و... یبگذارد رو خواستم،یرا م سرش

  …لداینشسته وسط  طانِیش اهیخدا بر دل س لعنت

 .ییجا مانده بود جا خواب
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 زد. دو بار زنگ  یقبل از رفتن سر کار نار صبح،

 نگاه کردم و جواب ندادم. یگوش یرو« خرگوش»و بار فقط به اسم د هر

 داد:  امیآخر پ در

 .مینکن ی. فعالً عمه رو عصبانرمیمن تنها م –

 را ندادم. جوابش

 فلور. یمنتظر حرکت بعد ماندمیم دیبا

 شد. در را باز کردم. دایپ ینگهبان یاش جلوکار بودم که سروکله سر

  …میضخ وریپول ،ییکاموا یهاگذاشته بود. با دستکش ییشال، کاله کاموا یرو

 کامواپوش. ٔ  دهپریرنگ و لرزان ٔ  مجسمه کی

 داخل شد و در را بست. عیسر

 !اشار؟ی ،یکرد کارشیچ –

 …امیب یکردیصبر م نجا؟یا یاومد یواسه چ –

 کوچک و براق داخل دستش از فشار انگشتانش مچاله شد. فیک

 اوضاع چقدر داغونه... دمیفهمیم دیتحمل نداشتم صبر کنم... با –

 ولو شدم. یبرق یبخار یجلو یصندل یرو

 .بود او ٔ  بابت جمله امیحرکتیتکان خوردن نداشت، اما ب یجا اتاقک
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 گرفته بود. شیصدا

 دوستت داره. گهیم ینار –

 دستانم فشردم.  نیشدم و سرم را ب خم

رو خواست لج کرد و  یبود هرچ کیکوچ یاز وقت شهیست... هممن بچه ینار –

 .پرهیاز سرش م یعاشق یماجرا نیبگذره ا کمهیدست آورده. خودسره... به

 ...آمدیبه حرف نم زبانم

 :دینال

 .. یبد یو بازمن، اون یکارا یتالف یبرا ی! حق نداشتاشاری ه،ینامرد نیا –

 .دمیرا باال کش سرم

 ... یپرستیکه م یبه جان پدرم! به هرچ –

 کرد. یچیحرفم را ق شدهدیکل یهادندان با

 . پرستمیرو نم یچیمن ه –

 قسم خوردم: یدرماندگ با

 منم... زیکه عز زتیبه جان عز –

 ...یداد یرو باز یانتقام از من نار ی! براز؟ی! عزیببند... ببند دهنت رو عوض –

 والّا بالّا نه! خدا شاهده که نه... –

 .فرورفت مغزم در بت ٔ  پاشنه یصدا د،یکوب نیرا به زم شیپا
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 کارام نبوده؟ یتالف یچطور باور کنم برا –

 . ندیرا بب صالمیزل زدم تا است شیهاچشم به

 به جان پدرم نه. –

 ...آخر ٔ  چون دفعه یازم متنفر بود –

 گفت؟یدرآوردنش را م یبازیآخر... آن عوض ٔ  دفعه

ناردانه را به هزار هزار آغوش  خندانشهیهم هایلب ٔ  بوسه کیکه حاال  یمن 

  دادم؟یم حیترج

من  شهیپا هی تو، و من ٔ  مال منه، رابطه ایقضا نیتمام ا ریسه دنگ تقص –

 بودم... من از خودمم متنفرم...

 . دیکش یقیو موشکاف نگاهم کرد. باالخره آرام گرفت و نفس عم زیت

 :دیپرس حسابگرانه

 درباره خودمون؟ یگفت یتو بهش چ –

 ...ادیهستم تا از من بدش ب یکیهمون اول بهش گفتم با  –

 !؟یچ گهید –

 ...یچیه –

 را صاف کرد تا بغضش را پنهان کند. شیصدا

 اوضاع رو درست کرد. شهیچطور م نمیبب دیحرف بزن! با قیکامل و دق –
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 برم، پول نداشتم.  خواستمیم د،یمن همون موقع که دلم براش سر –

 وداغان آوار شد.گردان درب یصندل یاسم پول، رو دنیشن با

 . دیلرزیپوش مدستکش یهادست

 ... فقط برو...دمیبهت م ی... هر چقدر پول بخوااشاری –

 سمتش براق شدم. تند

 رو نگفتم که ازت باج بخوام. نایا –

 باشه... باشه... آروم باش... –

 . آمدیو تنگ م دیچرخیم میهاهیتندتند از گلو تا ر نفسم

 ... امیفلور... به خدا صد بار بهش گفتم من عوض –

 .دیسر چنگ زد و کش یرا از رو کالهش

 دونه؟یمن... م یواشکی! شوهر اشاری ،یش بودخواب عمههم _ 

 ...دیباال کش میبا او داشتم را تا گلو که از رابطه یپوزخندش تمام تهوع یداص

س . پادیدنبالت م یفلور! راستش رو بگو. دروغ، هرجا بر گفتیبود بهم م یک –

 ؟یرو بهش نگفت قتحقی ٔ  خودت چرا همه

 مجبور به تحملش! اعصابیسوهان روح بود و منِ ب شیصدا

 گفتم، به جان خودش که گفتم. یبه نار –

 ؟یکجاش رو گفت –
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 را تند و تلخ دادم. جوابش

شت رو... بابام دا میپولیب د،یرو د میکرد؛ بدبخت رمیهست که اس یکیگفتم  –

بفهمم از  نکهی! بدون امتمی. اولش بهم پول داد، گفت قرض! بعد شد قمردیم

 و بهش فروخته بودم.کجا خوردم خودم

 آورد. ورشیاز جا بلند شد و سمتم  میهاحرف دنیشن با

 انگشتانش گرفت.  انیرا م امچانه

 بلند و مرتبش در پوست صورتم فرورفت...  یهاناخن

و گردنم خش  نهیبر س رحمانهیها بناخن نیکه هم ییهاآن ساعت مثل

 ...انداختندیم

 ؟یددایم سیبار بهش سرو هی یاهفته ؟یش بودشوهر عمه یبهش گفت –

لش بود... ه ایکار دن نیترکنترل خودم سخت گری... ددمیدستش کوب ریز محکم

 زدم: ادیدادم و فر

همه رو  یخودت حاضر یکه واسه هوسا ییخدا لعنتت کنه، زن! لعنت به تو –

 !یکن یقربون

 ... تو...!یبود یتو هم راض –

 مثل تو. حاشا کردم؟ امیآشغال هی گمیمنم که م –

آمدند. زنگ اول تمام  رونیاز دانشجوها، پرسروصدا از ساختمان ب یادسته

 شده بود.



 زرخرید  بانوی بارانی

699 
 

 یصندل ینبود، چون رو ارزشیب شیبرا زدیآنقدرها که الف م شیآبرو پس

 .ندشینب ینشست و آن را چرخاند که کس

 گفتیآن فروغ و غرور را نداشت. مگر نم گرید شیهاشده بود. چشم الغرتر

 نبود. شبیورو فقط مال درنگ نیخوشحال است؟ ا

 که برام مونده... یپاک و باارزش زی... تنها چاشاری مه،زندگی ٔ  همه ینار –

و  نیریش دارهیلب زاو کیجفت چال گونه...  کیو  یتار شد... نار میهاچشم

 ... یدنیبوس

 تمامم را نابود کند... توانستیزن م نیا

 فلور!  خوامش،یمن م –

 خم شد و درنده سمتم غرش کرد: یصندل یرو از

! تو یشدیعاشق من م دیبا یداشت عاشقی ٔ  خفه شو! خفه شو! تو اگه عرضه –

مون که باهاش رابطه داشتم. تموم شد و رفت. تو رابطه یپارتنر آشغالسکس هی

 باختم تا تو... شتریمن ب

 . دمیخند تلخ

 هیکرد؟  یگیکه م یبه آشغال لیو تبدمن یوقت کپارتنر؟ آره؟! اونسکس –

 شد. داپی تو ٔ  سروکله نکهیتا ا خوردمیعمر سرم باال بود، نون زحمتم رو م

 ...یآشغال یلینه! خ ،ینه! نار ،ینار –

  ؟ینار کرد؟یچه را م التماسِ
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 ...کردمیداشتنش التماس م یخودم برا شد،یبا خواهش و تمنا درست م کاش

 ...شهیم داشیهم االنا پ ی... ناررونیب انیبرو خونه، فلور! دانشجوها دارن م –

 اسمش بلند شد. دنیشن با

 .دیسرش کش یبرداشت و رو زیم یرا از رو کاله

 ... دیبگو یزیخواست چ یالحظه

 را که بسته بود باز کرد.  دهانش

 رفته؟  شیتون تا کجا پمن از کجا بدونم رابطه –

 میابر زیچچیرا باال بردم ه میصدا یگام بلند خودم را به او رساندم. وقت کی با

 مهم نبود:

 آبروش رو نگرفتم.  یمن حرمتش رو نگه داشتم، فلور! جون دادم، ول –

 اش زدم.به شانه محکمی ٔ  دست ضربه با

 گم شو تا نزدم وسط دانشجوهات ساق و سُمت رو نشکستم. –

 نکرد. مانمیاز کارم پش یاذره یحت اشیاشک یهاچشم

نزد، وگرنه حسابش  یگریحرف د وسکیرفتنش از ک رونیرحم کرد که تا ب خدا

 بود. نیالکاتببا کرام

 کیو با  دیایب ینار نکهیبودم، منتظر ا ایتا چند روز بعد مدام منتظر آخر دن

 کند، اما...  یوجدانم را سالخ یاشک یهاو چشم دنیپرس« چرا»
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 نشد تا چند شب بعد... یخبر

اس اماس یصدا شیجاکه به دیایو منتظر بودم خواب ب دهیتخت دراز کش یرو

 آمد.

 خوب یگشاد رو ببر آشپزخونه. بعدش مثل پسرامن پشت درم... فندق دهن –

 درو باز کن! ایب

اب جو «رونیب امیخودم م»کنم  پینگذاشت تا یرا نوشتم و فرستادم، حت «نه»

 :دیرس

 شه. داریبابات ب زنمیپس در م –

و از تصور  ستادهیخندان پشت در ا یهاصورش کنم که با لبت توانستمیم

 .خنددیسکته دادن من م

 .دمیپوش نیرا درآوردم و ج شلوارکم

واقعاً در بزند از خانه  نکهیخزدارم را برداشتم و قبل از اکاپشن داخل عیسر

 رفتم. رونیب

 بود. ستادهیدر ا یجفت چشم نورافکن جلو کیحدس زدم، با  درست

 سالم. –

 تنگ شده بود... شیبرا دلم

 اش کرد.در ذهن من آمد و او زمزمه جمله

 دلم برات تنگ شده بود. –
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 .دیلبم خودسرانه باال کش ٔ  گوشه

 منم... –

 .دیکش اطیرا گرفت و سمت ح میشان رفت و برگشت. بازوسمت در خانه نگاهم

 .دهیخواب –

 بگو... جانیهم –

 .دیدستم را کش توجهیب

 س...مون خوندهفاتحه نه،یت ببعمه! ینار –

 بابا! م،یبر ای...؟! بیترسیازش م قدرنیا یواسه چ –

 .کشدیجدا کردم و اجازه دادم فکر کند با زور خودش مرا م نیرا از زم میپاها

دادم که  دیجا امن مانده بود. به خودم امآمده و هنوز همه شدیچند روز م فلور

 به کار ما ندارد...  یکار

خدا... اگر  ی... اگذاشتیاز ما و ما را به حال خودمان م گذشتیم دیشا

 !شدیم

و دستش را به دور  دیچرخ م،یگذاشت رونیرا از در خانه ب مانیپا نکهیا محضبه

 کمرم حلقه کرد. 

تنش، کمرش را  یگرما یپالتواش را از هم باز و به جستجو یهالبه میهادست

 چنگ زد...



 زرخرید  بانوی بارانی

703 
 

 شد؛ محکم، مالکانه. دهیچیدورش پ واروانهیبه کم قانع نبود، د میبازوها

 هم رفت... یبه جستجو مانیها... لبختیگردنم آو به

 ...زمستان ٔ  چله یسرما انیدلتنگمان مثل هرم آتش بود م یهاتن یگرما

 نفس گرفت و زمزمه کرد:

 شده بود... ذرههی برات دلم –

 شدم. رهیصورتش خ به

 ...برمیرو با خودم به گور م دنتیو حسرت دوباره چش رمیمیم کردمیفکر م –

 را کج کرد. سرش

 انداختههیصاف سا موهای و کوچک گوش ٔ  کناره به جستجوگرم ٔ  تشنه نگاه

 جذب شد. شیرو

 گذاشتم...  شیهارا کنار گوش قمیتشنه و عم ٔ  بوسه

 کرد...  تروانهیگردنم من آشفته را د یرو شیهالب نشستن

 دیدیم یکه در نگاه اول، اگر کس میچنان به هم گره خورده بود اط،یح وسط

 دخترک الغر و مهربانم را در آغوش دارم...  زدیحدس نم

 چهارپاره استخوون خوشگل من... –

 ام ضربه زد.و با کف دست به پشت شانه دیخند دیرا که شن نیا

 کردنت... فیتعر نیبا ا –
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 :دیمکث کرد و مردد پرس یکم

 الغرم؟ یلی! خاشی –

 نه؟ ایکردم  یزیکه ه یاز دهنم حرف بکش یخوایاالن م –

 ابرو باال انداخت. کی

 و؟من ینزد دید –

همه کشکه، مهم  نایچاق و الغر و ا دمیبعد فهم یاهل تماشا بودم، ول مایقد –

 زده، دختره! نیو زمآدم بودنه. مرامت من

 زل زده و منتظر بود که... هنوز

 کنم؟ فیکه ازت تعر یسادیااالن و –

از فشار  شهایلب ٔ  کرد، اما گوشه نییو تخس، محکم باالپا یرا جد سرش

 خورد. نیچ دنینخند یبرا

 ...نمیبذار ب –

 .دمیلبش را بوس محکم

 کرد.  مییهوا تیلعنت یلبا نیا کممهیالبت  –

 و دلبر را... قیعم یهاچاله بعد

 ها رو که نگم... چولهچاله نیا –

 جادو بسته شدند. یهادرخشان رساندم، چشمه یهالهیرا به ت لبم
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 م... نذاشته واسه مونیو ا نیکه د ایبرقبرق نیا –

 و در آغوشم وا رفت... دیخند نرمنرم

 ... چه خوشش اومد...شرفیب –

 دادمش...  هیتک واریکردم و به د بلندش

 کرد... حرکتیهردومان را ب شیسرش به پنجره خورد و صدا یالحظه

 .دیدرخشیگربه مبچه کیمثل  شیهاآوردم، چشم نییرا پا سرم

 کرد: زمزمه

 امن؟ یجاهی میبر ایخوب رو بدم  یاول خبرا –

 .دیاز خنده لرز میهاشانه

 امنمون کجاست آخه؟ یجا –

 تاب؟ یپشت خونه، رو میبر –

 .کهینه، تار –

 بوم؟!پشت –

 .میزنیم خیاونجا قشنگ  –

 .میدیرا کاو اطیشدن با نگاه ح یمخف یبرا ییجا افتنی یبرا

 گوشم پچ زد: ریز
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 ...نیتو ماش میبر –

 منه... نکن با من... یفانتز نی... ایلعنت –

 .دیخند ثیو خب نیریو ش شاد

 ناله کردم: اریاختیب

 نه... نیبگو... ماش جانیهم –

 .دیکوب امیشانیسرش آرام به پ با

 . خورهیکم داره بهم برمکم گهید ؟یاز دست من فرار کن یخوایم یچرا ه –

 ...ییفرار کنه تو دیکه با یمن و فرار؟ اون –

 ...دید میخواه –

 .رهیکل نکن، دختره! دودش تو چشم خودت مکل وونهیبا من د –

و  دمیچی. دستم را دورش پزنمیاز دود کدام آتش حرف م دادمینشانش م دیبا

 کردم.  ترکیاو را به خودم نزد

 . دی... نفس گرمش را به درون دهانم دمدمیگرش را به کام کشوسوسه یهالب

تر بخواهم سرش را خم و خشن یشتریب زیو قبل از آنکه چ دمشیچش

 نوازشش کردم. 

 انحصارطلب... با لمس جفتش مست... ،ییطال کرد؛یم یدرونم زندگ ییاژدها

 دهانم حرف زد و خلسه را به فنا داد.  داخل
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 . دمیرا باالجبار عقب کش سرم

 ه؟یچ –

 زد: پچ

 .نجایاز ا میبر –

 .دیخودش لرز به

 اآلن مثال سردته؟ –

 اوهووم... –

 چیبگو... داخل ه نجایهست هم یکنه. هرچ ریخو با تو بهخدا عاقبت من –

 نه. ینیماش

 کرد. یباز لمیف

 شد از بس سرپا موندم. پاهام خشک –

 نه! ن،یماش –

 داد... رونینفسش را ب یشینما یحرص با

 زدم. دنیو به نشن دمیدهانش شن انیرا از م ییترسو

 . بندمیم لیداره؟ دارم قند یفانتز دی. پرامیستیکه ن کیتانیوسط تا –

 .میجهندم! بر –

 تر.اشاره زدم، دورتر بود و دنج پیبه ج میدیکه رس نشیکنار ماش به
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نشستم. المپ سقف را روشن کردم و منتظر ماندم که  پیعقب ج یصندل یرو

 .دیایب

 میرفت بگو ادمیرفت؛  ادمی یکی نیا میبگو شیهایقرار شد از خوب ی! وقتآخ

 ...ها کاز همان دهد،یم یچقینباتآب ٔ  دهانش مزه

 .دیکش رونیب ینباتمرا از هپروت آب شیصدا

 آورد. پیرا داخل ج سرش

 ساواشم حرف زدم. ییبا دا –

 بود؟ نیخبر خوشت هم –

 داد. هینشست و به من تک کنارم

 یشکرییرو بهش گفتم... گفت اگه دا یچت همهزنگ زدم... درباره ییبه دا –

 نداره... یکنه، حرف دتییتأ

به چشمش  ایروراست تا کرده بود، دن یکه خودش تا حاال با زندگ قدرهمان

 .آمدیهمانقدر ساده م

 من هزار اما و اگر... یچهارتا و برا شدیم ینار یدوتا دو

شد تا  دهی. کشکردیم ییخودش فرمانروا یاعالم استقالل کرده و برا دستم

 ...کشیکمر بار

 ... ذهنم مشغول شده بود...دمشیدیو نم دمیدیم کردم؛یم نگاهش

 ...آمدیساواش م اگر
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 ...گرفتیم اشیفلور باز اگر

 ...دیفهمیم ینار اگر

 ...رفتیو م خوردیم زیاز دستم ل اگر

 ...اگر

 ... کمرم...اشیآخ...  –

 فرورفته بودند؟ شیبه پهلو یک انگشتانم

 :دمی. پرسدمیرا عقب کش شعوریب فکریب دست

 ؟یت گفتراجع به سرت به عمه –

 اونشب که امون نداد. بعدشم... سرجمع چهار کلمه هم باهام حرف نزده.  –

 .دیچرخیزبانم نم یرو اسمش

 تا حاال؟ دهیاون... سرت رو هم ند –

کاله گذاشتم. گفتم  یرو پوشونده ول هیبخ یبلند شده، رو ذرههیموهام  –

 سردمه...

 گرفته بود. شیصدا

. چرا، شده یجور هی. زنهیتو اتاقشه. باهام حرف نم شتریاومده ب یاز وقت –

 !اش؟ی

 کرد لحنش شاد باشد. یسع دیرا که د سکوتم
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 . یاوردین مانیتو بهم ا کنمی! گفتم درستش ماشی –

 :دمیپرس حواسیب

 چطور؟ –

 ...کنهیدرستش م ییدا –

 دادم. رونیب یدیرا با ناام نفسم

 سوپرمن که تو کار خودشم مونده. هی –

 ام نشست...چانه روی مهربانش ٔ  سرش را باال آورد و بوسه

 ...یستی! خوشحال ناشار؟ی ه،یچ –

 

 .دمیرا نرم بوس اشیشانیپ یو رو دمیکش نییرا پا سرم

روبا از که غ امیینکردم.... مثل وقتا یخبط چیه میانگار تو زندگ شتمیپ یوقت –

و ت ایداشتم که نگو و نپرس... دن یآرامش هیخونه... اون زمانا  رفتمیسر کار م

 مشتم بود.

 را کنار زدم.  اشیشانیپ یرو یموها

 ؟ینار شه،یدرست م یعنی –

 !؟یبه حرف من شک دار –

 ...تخم یلی. من شانسم خدهیچشمم ترس –
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 ،یریرو سخت بگ ینگاه کن. زندگ ایمثل من به دن بارهینباش.  نیانقدر بدب –

 .رهیگیبهت سخت م

 وبیانسان که ستارالع ونیلیوجود داشت؟ چند م نیزم یگناهکار رو چقدر

 گناهشان را پوشانده بود؟ 

 زد؟یاسم مرا هم جا م ست،یل یآن آخرها شدیم یعنی

... شهیم ی. عمه راضمیکنی! با هم عقد مارنیمن بگم نه نم یهرچ امییدا –

 .دمیقول م

 . دیرقصیتاب ساکن چشمانش معصومانه مشب دوباره

که سرش را بلند  دیرا نپسند اشیجا کرد، حتماً سفتام جابهشانه یرا رو سرش

 . دیام کوبکرد و محکم به شانه

 وول باشه. شل دی. مرد بایهست یبالش مزخرف یلیخ –

 .دیچیپ امنهیدر س خنده

 .یگفت نویا گهید بارهی –

 .ادینم ادمینه بابا!  –

 . یزده بود یشنگولکه آب یآره اون شب –

 دست صورتش را قاب گرفت. با

 ننداز... ادمی –
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 دار...لبات سرخ، چشمات آب ؛یخوشگل شده بود یلیخ –

 باز شد.  ششیذوق کرد و ن فمیتعر از

 اشار؟ی ،یدیو دواقعاً من یک –

 ...اومدیازت بدم م وقتیلیفکر کنم تا خ –

 بلند شد. امنهیس یرو شیگهان از جانگذاشت جواب سؤالش را بدهم، نا یحت

 .میبخور ییایسوگند آر ایب –

 ... دمیخند ارادهیچه گفته، بعد ب دمینفهم اول

 ...ستیکه ن یبازنه... بچه –

 .میستیما بچه ن –

 قسمه، تعهد. ست؛یفقط چهارتا کلمه ن نی... اگهید یابچه –

 ...؟یترسیم –

 نه! ی! ولترسمینم –

 شد. زانیآو شیهالب

 غر زدم: کالفه

 .شهیمنم که درجا گوشام دراز م ،یکنیم زونیولوچه رو آو...! لبینکن، نار –

هرگز!  آمد،یبرق زد. کوتاه نم نینور کم ماش روشنکیدر تار شیهادندان

 لجباز سرتق!
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 ؟ییایبا قسم آر شه؟یراحت م التیخ ینجوریا –

 غه؟ینه پس ص –

 جانب گفت:بهشدنم را حس کرد. حق خشک

 ؟یدید –

 میبود، تسل دهیفای. مقاومت بنشاندیم یکه حرف خودش را به کرس تهش

 شدم.

 جهنم و درک! بخون. –

 گوگل سرچ کنم. سیوا –

 . دیچرخ یگوش در

اعتراض  میهاگرفت. لب یرا به باز شیاز موها یاکنجکاوم طره یهاانگشت

 .دمیرا بوس شیآرام موها خواستند؛یکردند، سهم م

 داد. هیتک امنهیرا به س سرش

 ...ییای... قسم آرناهاشیا –

 باز شد.  نیماش در

 !ینار –

 رها شد...  یدستم از دور کمر نار ارادهیو بلند فلور، ب دهیترس یبا صدا

 بروم... رونیب گریو از در د رمیاز او فاصله بگ خواستم
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 ...دیگذاشتنش لرزا تنه تصورِ از تنم. زد چنگ کاپشنم ٔ  به لبه ینار انگشتان

 یرا خال پشت او توانستمیکرده بودم، در آن لحظه نم امیدر زندگ یغلط هر

 کنم.

 رفتم. نییسرش پاکه شد، من هم پشت ادهیپ

 ...یکیکردم؟ تو تار تتیترب ینجوری! من اینار –

 :دمیتوپ سمتش

 .ادینداشته باش! من گفتم ب یبهش کار –

 آمد. جلو

 میرا برا خوابشیخسته و ب یها. چشمدیچیتر دور خودش پرا سفت پالتواش

 درشت کرد.

 ؟یکنیم یچه غلط یچه مرگته؟ دار یفهمیخودت م –

 ؟یزنیحدس هم نم یعنی –

 خاطر آن. فقط بهکردیم مانیزده تماشامشتش را به دندان گرفته و بهت ینار

 عقب بکشم. توانستمیدودوزن نم یهاچشم

 .ندیام را ببم کردم تا بهتر ارادهرا خ سرم

 .ایخودت رو عذاب نده، فلور! باهاش کنار ب –

 .دیرا به مشت کش امقهی
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 !انت؟یبا خ ؟یبا چ –

 ضرب از خودم جدا کردم... را به دستش

 یادکلن یرا نداشتم، تحمل بو اشزدهخیتوان تحمل لمس پوست  یاذره یحت

 بدنش... یکه با بو

 سوخت....  یادآوریاز  اممعده

 گذشته، به لحظه و حال آورد. کیو جمالتش، مرا از اتاق تار یجد یصدا

 ذارمینم زنم،یم شتیآت اطیح نی! الزم باشه وسط همکه؟یمرت ن،یو ببمن –

 دستت بهش برسه.

 عمه...!! –

 . دیچیپ انمانیم ناری ٔ  زدهوحشت یصدا

 آرامتر گفت: فلور

 .ذارمیمن نم –

 زمزمه کردم: شدهرحمیب

 .کنمینابودت م ،ینابودم کن –

 تو رو خدا... میعمه! بر –

 جا نکرد...جابه چیاز تنفرش را ه شد، اما نگاه پر دهیبه عقب کش فلور

 کشان با خودش برد...زور و کشانو به دیاو را در آغوش کش ینار یوقت یحت
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 ینار

 . دیکوب نیزم یو رو دیکش رونیرا از تنش ب پالتواش

 و....... منکنهیم دیو تهدمن –

 با بغض...  زد،یم ادیفر

 . دیچیبلندش در اتاق پ یهانفس یصدا

 .کردیبه من نگاه نم یحت د،یچرخیدور خودش م خوردهزخم

 عمه، آروم باش.... –

 .رمشیرفتم که در آغوش بگ جلو

 .آمدیو نم رفتیهنوز نفسش م د،یداد... خودش را که عقب کش هلم

 عمه... –

 نگاهم کرد. جیگنگ، گ یافتاده باشد، با نگاه ریدر کابوس گ انگار

 آمد. اشنهیخس از سخس یصدا

 ... تو... ینار –

 شده.  دیاش ناامبود که از بچه یمادر هیشب

 شدم.   کشیدوباره نزد یسردرگم با
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 جونم؟!شده، عمه یچ –

 را تصرف کرد. میگلو بغض

 آخه، فدات شم؟  یچرا مخالف –

 صورتم گذاشت. یلرزانش را رو دست

 ...رهیحق نداره تو رو ازم بگ –

 به خدا دوستش دارم... –

 :دینال وارچارهیب

 نه... اون نه... –

 ....نجایا شی... خودت آوردیتو که باهاشون مهربون –

 خودش ناله کرد: با

 کردم خدا... یعجب غلط –

 را نتوانست کامل ادا کند.  خدا

 که... شیشناسی... تو خوب نمهیپسر مهربون یلیخ –

را صاف  شیها... شانهدندیهم تندارش درد و خشم بهگوشه اهیچشمان س ته

 کرد.

 طلب...فرصت عوضی ٔ  خوب؟ پسره –

 عمه...!! –
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 خودش ادامه داد: یهابه اعتراضم به حرف توجهیب

 کاوه بهم زنگ زد... –

 هووف...! –

 و تشر زد: دیکشدستش را عقب  درجا

 هوف و کوفت!  –

 .ادیمن ازش بدم م –

شعله  شیکه از سر تا پا یخشم خواستی... مثالً مدیکش قینفس عم چند

 کند؟ یرا مخف شدیم

 . وضعژهی... باکالس و پرستیستیز طیاز قماش خودته، مح ،یفکرباهاش هم –

 خوبه. شیمال

 خودم را کردم تا با سکوتم به آرام شدنش کمک کنم.  یسع

 نیبا ا یشبنصف دیوقت باکنار، اون یرو گذاشت یآدم به اون متشخص –

 رم؟یگداگشنه مچت رو بگ

فلور  یخاطرش جلوبه چ،یکه ه ایدن یکند. جلو نیتوه اشارینداشت به  حق

 .ستادمیامی بود داروندارم و وکارکس ٔ  هم که همه

 یچیهوسباز کجاش متشخصه؟ تو ه یمتشخص؟! آره؟! مردک الش –

 .یدونینم

 از تعجب باال رفت. شیابرو
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 ؟یدیازش د یزیچ –

 ی. تا آخرش را خواند، ولدیاش کشآشفته یبه موها یکردم. دست سکوت

 و رجوع کند. خواست رفع

 جوون... هیکه  هیعی... طبخب... خب –

 ... آمدیکوتاه نم. کردیاز کاوه دفاع م داشت

 آره؟! ،یشوهرم بد یخوایحتماًِ حتماً م –

 درست حرف بزن!  –

 به تو زنگ زده. کنمیآدم حسابش نم دهید یغلط کرده وقت –

کرد.  یمؤدبانه تو رو ازم خواستگار یلیداد، شماره گرفت. خ امیپ نستایا –

 ....ٔ  خوش و خندون، با اون پسره ،اونایی ٔ  خونه نمیبیم امیاونوقت من م

 یبرا .کردمیم داینکرد. حاال ربط اتفاقات را پ دایبدهد را پ اشاریکه به  یصفت

 به خانه برنگشته بود. یدلتنگ

 ؟یرو از من راحت کن التیخ ،یاساس یآره!؟ اومد ،یخاطر کاوه برگشتبه –

 ....مال و پول ٔ  غصه ؟یخوشبخت بش خوامیبَده م –

که با وسواس انتخاب کرده  ی. شالدمیشالم کردم و از سرم کش بند انگشت

 .اشاری شیرفتن پ یبودم برا

ناراحتت کنم،  یگذرونیو خوش م یگردیرو م ایدن یدار یوقت ومدیدلم ن –

 عمه خانوم!
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 نفسش بند آمد، بعد غر زد: یالحظه

کوتاهشون  یچ ٔ  ... واسهنتینازن یاز موها نمیبزرگ شدم، ا یگی! بعد مایب –

 ؟یکرد

 از سر گذرانده بودم تلخ شدم. ییتنهاکه به ییدردها یادآوری از

 نفرمودن؟ یزیآقا کاوه چ –

 :دیپرس اطیبااحت

 ؟یاون خواست کوتاه کن ؟یچ یعنی –

 تصورش هم لجم گرفت. از

 بس کن، عمه! –

حاال آن خط  دانستمیکنار رفت. م میآوردم، موها نییرفتم و سرم را پا جلو

ورم  یکم ختهیر یهاهیبخ یکه هنوز هم جا یدگیآن بر ند،یبیزشت را م

 داشت.

 ه؟یچ نی... انای –

 نفرمودند؟ جنابیست. عالکاوه قیشاهکار رف –

 دستش در هوا معلق ماند. دم،یرا که عقب کش سرم

 ... شده؟ی... چیچ –
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 دیاب ی. ولیدونیکه تو نم دونمیم ییزهایکنم! فقط من چ ینگفتم که چغل –

 . شمیآدم نم نیا ریدارم که درگ لیبگم دل

 شد. یاخمو و جد کردمیکه اشتباه م میهایبچگ مثل

 بده! حیبهم توض –

تو هم آزاد  رم،یمن م اشار؟ی ایکاوه  کنه؟یم یتو چه فرق یول کن، عمه! برا –

 .یشیم

 اطیح ٔ  هیثانهیو تا صبح به ثان نمیبنش خواستمیکه به اتاقم بروم. م دمیچرخ

 فلور را بشورم و ببرم. یهاحرف یفکر کنم و تلخ

 بحث از نظر او تمام نشده بود... اما

 ...یخودت رو حروم کن دمیمن اجازه نم –

 و تمام. گذاشتمیبود به اتاق برسم، هدفون م یکاف

 سرم داد زد:را باال برد و پشت شیو تنفر صدا نهیاز ک پر

 رو به من شیبده تونهیشدن به تو م کیآشغال اگه فکر کرده با نزد اشاری –

 نده، کور خونده!

 .تگفیکه به عمه بدهکار نبود، وگرنه به من م اشاری! ؟ی. بدهستادمیا ارادهیب

زد که برو، اما ماندم و... کنار  ادیدرونم فر یزیشد، چ کمیکه نزد شیپا یصدا

 گوشم ادامه داد:

 برداره که به من بدهکاره. کاله هیاون فقط  –
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زور کردم به یها گشتم و سعکلمه یو سردرگم دنبال معن صالیذهنم با است در

 . کردمینم دایپ  اشاریکنم، اما ربطشان را به  شانیمعن

 و ادامه داد: دمیزدم. نپرس هیدر اتاقم به چهارچوب تک دم

 کور خونده... رهیازم پس بگ ینجوریهاش رو اسفته خوادیاگه م –

 خورده باشد، سست شدم. میپاها ریبه ز محکمی ٔ  ضربه انگار

 سفته؟! –

 و دهانم طعم نجاست گرفت.  گفتم

 پدرش ازم پول قرض گرفت. یضیتومن سفته دستم داره. سر مر ستیب –

 یزیسفته، چ ای دادندیچک م ایشده در قبال پول گرفته دانستمیمن م یحت

 ...من ٔ  داخل گاوصندوق عمه یمثل کاغذها

 در چهارچوب آوار شدم...

از کابوس  یکس خواستمیترس تمام وجودم را گرفته بود که فقط م یحدبه

 کند. دارمیب

 است. نگفت؟  خانه یبه من گفته بود که سفته برا اشاری

 ... یسنگ ٔ  وارهیداده به د هی... من و او... تکمیخوردیروز که لبو م همان

که باهم  یبود... همان کهیمال آن زن بدهی! نبود بدهکار که من ٔ  عمه به

 ...دنیخوابیم
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 شد... کیاز دهانم شل یامهینتلخ و نصفه ٔ  خنده

ن شد حسیاز بدنم، شروع به ب یمیمن داشتند... ن هیشب یحال هاکردهسکته

 کرد...

 رفت. امهچاریبود... به خاطرات پدر و مادرم قسم که روحم از جان ب نیهم مرگ

 بودم. دهیو اشتباه فهم کردیخدا رحم م کاش

 ...یمردگ نیشدم تا نجاتم دهد از ا رهیفلور خ به

گوشه از قلبم را هدف  کیکرد، هرکدام زانو زد. کلمات را به سمتم پرت  کنارم

 گرفت.

 ...ارهمی فشار بهم داره تو با... حرومبهنمک ٔ  کرد؟ پسره دمیتهد یدید –

که تلخ نبود، زشت بود و ترسناک... نفسم را  یقتیداشت... حق قتیحق پس

 .دیبریم

 را سمت صورتم آورد... دستش

 .ستیآدم مناسب تو ن نی! ازم؟یحق با منه، عز یدید –

 .دمیضرب عقب کشرا به سرم

پاره ناله کردم تا بود. پاره دهیرا در میرا باز کردم. بغض و وحشت صدا دهانم

 ...دیعقب کش دهیدستش را به من نزند. ترس

 ... من فقط تو رو دارم...زمی.... عزینار –
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 .شدیباز نم دهانم

 : عمه! بگو که تنت را در آغوش او...دمیپرسیو م دادمیجان م کاش

ت... بودند... از آنها که مادربزرگ داش ختهینه... در دهانم چسب دوقلو ر اما

که مخلوطشان  یاما آخ از زمان دند،یچسبیبدون هم نم دشانیو سف اهیس

 ....یکردیم

 ... دخترم...جونمینار –

تا دور شوم....  دمیعقب کش نیزم یهم خواست نوازشم کند. خودم را رو باز

 سمت اتاق...

 ...عمه ٔ  تن برهنه یمن رو اشاری یها... تصور انگشتتصورش

 را باال آوردم... میگلو انمی کردهجاخوش بغض ٔ  از جنازه یاتکه

 بلندش فلور را از جا پراند. یصدا

 چشم بردارم. اشیصدف و الک دیسف یهااز انگشت توانستمینم

 من ترسناک بود؟ شانینشست. چرا؟ حال پر شیبه صدا ترس

 بهتره تا فردا با بچه...  یو کنار بکش ی... االن بفهمینار –

 یرا فرار شیها...؟! همان که قرار بود سرش را ببوسد و غماشاریدختر  بچه؟

 دهد...

 ... اشی
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 ...فلور

 ... ی... وایوا

لمسم  کردینم یدخترم... کاش سع گفتیکاش به من نم زد،یحرف نم کاش

 کند.

 خاطر خودت...من... من به نیبغض نکن، نار ینجوریا –

کشان خودم را از کنار او دور کردم و به داخل بلند شدن نداشتم، کشان ینا

 ... دمیاتاق کش

 یزدم و در را محکم رو غیبه خودش آمد و خواست در را باز نگه دارد، ج یوقت

 بستم... کردیتماشا م وارچارهیکه ب یفلور

 در نشستم تا نتواند بازش کند. پشت

 ... دخترم...ینار –

 . دیترک بغضش

 ... درو باز کن...ینار –

 فشرد. شیصدا دنینشن یرا برا میهاگوش دستم

. فلور هرگز، زدیم میکه با ناله صدا یزن نینه ا خواستم،می را خودم ٔ  عمه من

 ... من ٔ  الگو و اسطوره کرد،ینم هیگر یزیچچیه یبرا

 به مغز، به تمام عقل! لعنت به خاطره! لعنت
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عرق  یاز بو دارشیصاحب و خر گفتیو م زدیداد م اطیکه وسط ح اشاری

 ... دیآیبدش م

 یعمه... با تصور آن رو یدهایداخل خر یو فانتز یقرمز لباس سکس ست

 که آن را از تن فلور...  یاشاریو  دشیپوست سف

 هق تمام تنم را لرزاند.را به خودم گره زدم و دوباره هق خودم

 ...دمشیفلور چند بار گفت و من نفهم ،«انتیخ»

شده بود؟ اصالً کداممان به  انتیبه من خ ایکردم  انتیام خچه؟ به عمه من

باال و  میبازو یمحکم رو وار،وانهی. دستم را دمیکرده بود انتیخ یکیکدام 

 کردم...  نییپا

 من... نقصیب یفلورا عمه

که مادرم رفت، هم پدرم  یاو گذراندم. همان روز یگرمرا با پشت یزندگ تمام

 شد و هم مادرم...

مادرم نگذشته  یچهل روز از برگشتنمان به تهران و تمام شدن خاکسپار هنوز

 شدم. داریب ادشیفر یروز با صدا کیبود که 

 آمده بود و پدربزرگ. یشکرییدا

اما با داخل شدنم هردو از جا  دم،یدیپدربزرگ، نگاهش را نم نکیپشت ع از

 بلند شدند...

 .دیرسیام تا سقف مبلند بود که در چشم کودکانه یبودم، قدشان طور بچه
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 هرچه... به دامن عمه چنگ زدم. ای ردیسمتم آمد، خواست دستم را بگ ییدا

 . زدیبا چادر گلدار نشسته و حرف نم مادربزرگ

 .بود فلور بزرگترمان، ما، ٔ  خانه مرد

ام را گرفت و از اما شانه رد،یدر آغوشم بگ خواهدیخم شد، فکر کردم م عمه

 خودش جدا کرد.

 ! پدربزرگت اومده تو رو ببره...نینار –

 وراست تکان دادم. را محکم به چپ سرم

 تر فشار داد.ام را محکمشانه یکم

 .یریبهشون بگو که نم –

 شوم، مرا از خودش دورتر کرد. یاشک، دوباره خواستم پشت دامنش مخف با

 ! حرف بزن!یبگو نار –

 دامنش زمزمه کردم: تیبه امن دنیچسب یبرا

 ...شیتو... پ شیپ –

 محکم بگو آقا بشنوه! –

که پدربزرگ را نشانه رفته بود  یسرم را برنگرداندم تا مقصد انگشت یحت

 .نمیبب

 بلند بگو! ؟یمن، چ –
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 تو بمونم، عمه! شیپ –

 زهیجا نیبلندم کرد. آغوشش بهتر نی. گرفت و از زمدیصورتش درخش تمام

 .شجاعت افتخار ٔ  قله نیبود، بلندتر

زده به وحشت ده،یبا ترس به خاطرات پناه برد، به گذشته. از آنچه شن ذهنم

 فرار کردم. امیکودک

که تا امروز  یاعمه شناختم،یکه م ی. فلورفلوریب یایاز دن دمیترسیم

 بود. شم،یقومم، خو نیکترینزد

که  منطقی ٔ  نقطه نیترقیاما در عم کرد،یرا انکار م هادهیهنوز باور شن ذهنم

 چه شده...  دانستمیخود او به من آموخته بود، م

... خورده کردیم دمیاکس خته،یآهن ر یکه رو یدردش داشت مثل آب و

 ...اشکیب صدا،یب شدم،یم

 ...دیکش نییرا چنگ زد و پا امقهی دستم

 ٔ  عمه کیدختر عاشق،  کیخوشبخت بودم.  روزیبا امشب، تا د سهیمقا در

 .کنم اشیراض خواستممی که مخالف

 افتاد؟ یچه اتفاق شیچند ساعت پ

 کی میکه سقف آرزوها ایمردانه محکم ٔ  چانه ش،یپاها یسرم رو د،یپرا داخل

 بود.  دارششیرپوست ته یبوسه رو

 !احمق ٔ  دختربچه کی
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 یهاگشته بودم و هرچند لحظه به لب ییایبه دنبال قسم آر امیگوش داخل

 ...کردمیدورش داشت نگاه م یکیاش که خط بارمردانه

 ...کردیم یگریبه آدم د لیو صاحبش را تبد دیخندیکه م ییهاچشم به

 ...اشاری

روشن  یانهیآ امنهیرا زمزمه کردم، اسم او! درون س حرفیپنج ٔ  کلمه باالخره

 .ختیبا آوردن اسمش شکست و فرور ،یکودک ادگاریداشتم،  یقلیو ص

هزار سال  یبه درازا قهیامشب بود هر دق لدای گفتند،یدروغ م هامیتقو

 ...ییتنها ،یهمزبانیب

 .دیبه در کوب یکس

 ...ی... بگو که خوبینار –

 را بلد نبودم.  دروغ

 همبه کیلیچکیلیچ یفقط صدا کهیهم وقتآن م؟یخوب بودم که بگو مگر

 ام.هنوز زنده گفتیم میهاخوردن دندان

 فلور. طالیی ٔ  در مورد من و عمه چه گفته بود؟ جوجه مانهیهمسا پسر

در داخل تخم... بزرگ شده، اما بدون  رافتادهیگ یترسو ییطالجوجه کی

 جرئت شکستن پوسته.

 شده بود. یترسناک یجا ایدن شبهکی

 رفتم و پشتم را به آن چسباندم. یسمت بخار پاوچهاردست
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 .دیرسیقلبم نم یبه پا یسوخت، ول پشتم

 .دانمیچه را نم ایشدم  هوشیتوهم و خواب و کابوس به دام افتادم، ب انیم

 ...اشاریپر بود از  خوابم

 ..یفراموشم نکن آب یهاعَشَقه و گل یهاسرم گذاشت... با برگ یرو یگل تاج

 شروع به سوزش کرد...  امیشانیپ

خواست تاج را  د،ی... ترسرفتندیعشقه رشد کرده و در سرم فروم یهاشهیر

 سرم بردارد... 

بود که آن  اشهی... هم دستم به تاج هدخواستمیو نم خواستمیرا م اشهیهد

 ....دادیو عذاب م کردیکم نفوذ مرا برندارد، هم درد کم

داخل مشتم بود. هنوز  میتار نخ از موها. چند دمیسوزش از خواب پر با

 اش را احساس کنم...تن مردانه ٔ  حهیو را یکینزد توانستمیم

را نداشتم  یبود که هنوز مرده بودم و کس نیکه واضح درک کردم ا یزیتنها چ

 کند. هیام گرجنازه یبرا

! نه! عصر بود انگار... پس صبح را ش؟یوم... گرگدانمیچند بود را نم ساعت

 کجا گم کردم.... 

 هفت صبح، پس از شب زلزله... داد؛یساعت که دروغ را نشان نم یول

 خشک و دردناک شده بود. میهافرش اتاقم برداشتم. استخوان یرا از رو سرم

 . رفتمیم سیبه سرو دی. باکردیدرد م اممثانه
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 شب از کیرا در  زانمیعز زده،بتی... مصشدیکمرم راست نم ستادمیکه ا سرپا

 دست داده بودم.

سرم آمده بود که از دختر داخل  ییاز ترس، صورتم را نشستم. بال سیسرو در

 میهاچشم یرو دنشید یبرا شبیکه د یشیآرا دنیاز د دم،یترسیم نهیآ

 از آن جا مانده بود... ینشانده و حاال حتماً کم

 چشم دوختم...  میهااو... فقط به دست یهابودن رد بوسه دایاز پ ای 

 . مغزنخود ٔ  آمد که خودم اعتراف کردم دوستش دارم... دختر ساده ادمی

از کجا  دیچکیدستم م یکه رو ییهاکه به صورتم آب نزدم، پس قطره من

 آمد؟یم

... دوباره دم؛ی. به صورتم آب پاشهیاز گر آمدیآب را باز کردم. فلور بدش م ریش

 دوباره... 

 را لرزاند. جانمیراه گرفت و تن ب امقهیتا  آب

 . نشستم تخت ٔ  لبه یاتاقم برگشتم و رو به

 آزاردهنده بود.  دنشانیتصور دوباره د یحت

 کیجمع کردن چمدان نداشتم،  یاما نا کردم،یکه نداشتم فرار م ییبه جا دیبا

 رفتن. یبود برا یکوله کاف

 ...ینار –

 ...اوردمیرا باال ن سرم
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درشت و  یهاهنوز لب سالگیچهل ٔ  که در آستانه یزن دنید دمیترسیم

 دلم را بسوزاند.  کردیم یدلبر اشدهیکش یهاچشم

 ای یسالگساله، چه در بلوغ چهاردهبود، چه در نگاه من هفت بایفلور ز شهیهم

 ...یجوان یدر تمام روزها

 بدون لبخند. یبا اخم، حت یبود؛ حت بایز فلور

 بود. امزندگی تمام ونوس ٔ  الهه او

 من... اشیحاال... با تصورش کنار  اما

 بغض زمزمه کردم: با

 تو... این –

 شده؟  چی –

 تنها باشم. خوامیم –

 :دمیشدنش نال ترکینزد با

 برو، فلور... –

 نبود. ی. راه فراردمکشی ترعقب را خودم تخت ٔ  لبه یرو

 حس از جانم رفت. زد. هیتک واریتخت نشست و به د کنار

 ؟یآره نار ؟یدوستش دار –

 را نداشتم. دنشی. هنوز تحمل ددیصورتم چک یاشکم رو قطره
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آوردن خونه،  مارستانیکه مادرت رو از ب یروز .سالم نشده بود.. ستیب –

قرمز کوچولو...  یبا اون لبا ،یبود زهیمزهیداداش تو رو گذاشت تو بغلم... ر

... همونجا بود یدیکش منهیمادرتم، سرت رو سمت س یت بود، فکر کردگرسنه

. دختر یبود منمال  شهیحاضرم از جونم برات بگذرم... هم دمیکه فهم

 من... یکوچولو

 دوره کرده بودم. کافی ٔ  اندازهبه شبیرا خودم د هاگذشته

پرنسس که عشق و ثروت داره... کاوه  هی ،یخوشبخت باش خوادیدلم م –

 ...دونهیقدرت رو م

 کاربردش را نشان داد. لعنتی ٔ  دهان وامانده باالخره

 دور شم؟ اشاریاز  یکنیچرا اصرار م –

 چون... چون کاوه... –

 آن نشست. روی زشت ٔ  وکولهلبخند کج کیکج شد و  میهالب

مجبور شد  اشاریکاوه،  شیپ میکاوه مواظبمه؟ هر بار فرستاد یبگ یخوایم –

 تو چشم من قهرمان بشه.  یجمعم کنه. فقط باعث شد ادیب

 خوب بلد شده بودم پوزخند بزنم. گرید

 ....گهید جورهی ییاون باال ینیچیمهره م جورهیفلور؟! تو  ،ینیبیم –

 :دیآن بگذارم پرس یکه بتوانم انگشت رو یحس چیه یب

 ؟یعاشق پسره شد –
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 را بپرسد؟ نیا توانستیم چطور

 ها من بودم.امروز صاحب تمام سؤال یول

 پسرت بود...دوست یور دل من احمق! اونم وقت نجا؟یا شیچرا آورد –

 ارویرنگ دهم اشدهیپرو صورت رنگ دیکش نهیبه س قیو عم دهیرا بر نفسش

 سرش شد.پشت

را به  یو تلخ سؤال بعد ارادهیو وحشتش جواب تمام اما و اگرها بود. ب بهت

 صورتش پرت کردم.

 رو؟! اشاری ؟یدوستش دار –

 ...!نه…ن –

را داشت که تپق نزنم،  ازیامت نیبزرگ بودن ا یخانم ذاکر یخصوص شاگرد

 .گرفتمیاز درون سوخته و خاکسترم کرده بودند. درس پس م یوقت یحت

در  حیتفر ؟غهیبود، عمه؟! ص یتون چو باهاش... اسم رابطه یدوستش ندار –

 ؟یبرداشت ونیاشانت یکه بهش داد یقرض یزور خودش رو براوقت اضافه؟ به

 دهانش فشار داد. پوزخند زدم. یساعدش را رو

 من عاشق پارتنرت بشم. یتو باعث شد –

 شد. زیاش سررزدهوق یهاچشم ٔ  کاسه

 ...ینار –
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 م شدم. من...من عاشق شوهرعمه –

 ض خودم رها شد.گفتنش بغ با

  د؟یکرد کاریبا من چ –

 شد و خواست مرا...  زیخمیگره خورد. ن اشیشانیدرد پ از

 متوقفش کرد. مانندمغیج یصدا

 رو جون... جون... به من دست نزن...! تو –

 باشد. زشینکردم که عز دایرا پ یکه؟ کس جان

 التماس کرد: هیگر با

 ...یجون خودت... فقط تو رو دارم، نار –

 .کند دایپ امیالت اشهیگر دنیتر از آن بود که با دو دردناک ترقیمن عم زخم

 :دمیآزار دادن به خودم دوباره پرس یبرا

 عمه؟! ،یعاشقش بود –

 اش چنگ شد. معده یرو دستش

 .شمی... من شکنجه منیخودت رو عذاب نده، نار –

 فلور؟! ،یعاشقش بود –

 . دیچیزد و صورتش درهم پ هق
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 قلبم اشاره زدم. به

 من؟ اشاریعاشق  –

. دمیدیم یفتگیعشق و ش لتریبه من نشست. صورتش را بدون آن ف کترینزد

 من...  یبایفلور ز

 چروک شد، عمه؟! تهایچشم ٔ  گوشه یک

 . دمیرا سمتم آورد، خودم را عقب کش دستش

 درد زمزمه کرد: با

 هی. نیتوس یتوهم، چند قطره اکس هیهورمونه؛  هیدلم... عشق فقط  زیعز –

بعد برام  گرفتم،یدرد مبدن دیرسیچند ماه معتادش شده بودم. بهم که نم

 شد. یعاد

 .ترکهیپس چرا قلب من داره م –

 شد. فمیحر هیخم و گر سرم

 :کردیبغض، ناله م انیکه م دمیشنیرا م شیصدا

 . ادهیبرام ز هیتنب نیم نه...! ابچه ی! من اشتباه کردم... ولایخدا –

. چرا منصرف دمیلمسش عقب کش ریام گذاشت، خودم را از زشانه یرو دست

 از نوازش من. شدینم

 من...  ی... غلط کردم... کوچولوینار –
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 کرد: التماس

 .میبگم که ببخش یکنم؟ بگو چ کاریچ بگو –

 را نداشتم. کشینزد دنیرا بلند کردم. تحمل نفس کش سرم

 م. خودم جون ندارم.کوله یتو زیبرم. لباس جمع کن بر خوامیم –

 

 اشاری

 که سر کار بروم.  شدمیم آماده

بود که طلوع نکردن  بیآنقدر عج نینداده و ا یامیپ چیه شبیاز د ینار

 . دیخورش

 رونیاز خانه ب شدمیبودم به دانشگاه بروم، وگرنه تا از حالش مطمئن نم مجبور

 . زدمینم

 کردم: پیتا یگوش در

 «شد. ریدانشگاهت د ،ینار»

 مان را زدند، حتماً خودش بود.فرستادنش در خانه محضبه

 کف ٔ  کرد. از ضربه رمیکرده غافلگپشت در، فلور با صورت قرمز و ورم اما

 جا خوردم. شتریب دیکوب امنهیکه به س محکمی دست

 ؟یتو بهش گفت –
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 ؟یچ –

 زد: ادیصورتم فر در

 ؟یگفت یچ یبه نار –

 ... یچیخدا شاهده ه –

 .یکه نداشت. تو گفت بیخدا بزنه به کمرت! علم غ –

 :دمیپرس ابلهانه

 گفتم؟ یچ –

 یهاملیرد ر یرو امد،یبند ن شیهااما اشک د،یدر نگاهش شعله کش خشم

  .دیکش یاصورتش، خط تازه ٔ  شدهختهیر

 .شی... ازم گرفتیچبه همه ی... آخرش گند زدیرحمیچقدر تو ب –

 :دمی. کالفه غریطلبکار همهنیاز ا خوردیهم مبه حالم

 شده! یآدم بگو چ نیع –

 زد: ادیو خشم در صورتم فر هیدورگه از گر ییصدا با

 و تو! دونمی... فقط من مدهیرو فهم یچهمه –

 نیاز عرش با سر به زم د،یکش میپا ریرا از ز اهاروی ٔ  پرنده ٔ  چهیقال یکس

 خوردم.

 ...ستمیکه ن وونهیشکسته غلط بکنم حرف بزنم. دمن گردن –
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 آمد. سیپدرم از سرو یصدا

 چه خبره؟ رونی! اون باشاری –

را در  راهنمیپ ٔ  قهیخورد، با هردو دست  ییتلوتلو میروروبه تعادلیب زن

 .فتادنین یبرا شتریمشت مچاله کرد، البته ب

 مجبورم کرد براش ساک جمع کنم. –

 لرزانش را تا صورتم باال آورد. یهارا رها کرد و دست امقهی

 دستا براش لباساش رو... نیبا هم –

 رونیاش را گرفتم، کنارش زدم و به بآمد. شانه اطیاز ح نیگاز دادن ماش یصدا

 .دمیدو

 باز فرار کرد. طاق اطِیکه از در ح دمیرا د دیسف دیپله، پرا یرو

و  شانیپر یسرم با موهاکه پشت یبه فلور توجهیب دم،یپر نییپله پا از

 آمد. پیتا کنار ج کنانادیفر ده،یژول

 . خوب شد؟ االن از تو هم متنفره.یبهش گفت یدروغگو! تو عوض –

 . دیجنگیخودمان م یبرا دیبود و حرفش، با یکه برود. نار کردیم غلط

ام توان فرو کرده بودم، با کد اشنهیکه خنجرم را تا دسته در س یسرباز

 داشتن من تالش کند؟! یبرا خواستیم

 یحت ینبود، گاه ادیسرش رفتم. سرعتش زرا روشن کردم و پشت نیماش زیت

 . دیکشیسمت جدول مبه
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 . دمیچیپ شیخودم را به او رساندم و جلو اصلی ٔ  به جاده دنیاز رس قبل

شده از تعجبش فقط گشاد یهاچشم ستادم،یا شیروشدم و روبه ادهیپ یوقت

 شد.  ادهیپ نیدر بهت ماند، فوراً به خودش آمد و از ماش هیچند ثان

 تکان خورد. یحلب دیکه پرا دیمحکم کوب ت،یرا چنان با عصبان درش

 هاوانهیمثل د یکِ دمیکه دستم رو شده بود، آنقدر شرمنده بودم که نفهم حاال

 ...دیبه سمتم دو

تمام وجودم را  تیاز رضا یشد، حس دهیمحکمش در گوشم کوب یلیس یوقت

 دمیکه حقش را گرفته باشد، و ناگهان فهم یمثل کس ن،یریکرد، ش زیلبر

 ام. منتظرش بوده شهیهم

 آدم باش! دیو محکم در گوشم بکوبد و بگو دیایب یکی نکهیا

نداشت به  عادت امچارهیزده به صورتم نگاه کرد. دختر باو، نه...! وحشت اما

 کردن.  ینامهربان

 گفتم: اشیدلدار یسرخش که به اشک نشست برا یهاچشم

 ...! حقم بود... ینار ست،ین یزیچ –

 گرفت. دردش آمد؟  گرشیدستش را با دست د کف

 جانم را آتش زد. اشناله

 ...اشاری –

 جانم... –
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 چیآمد. ه رونیب اشنهسی عمق از خفه ٔ  ناله کیرا باز کرد، اما فقط  دهانش

 من وجود نداشت. یپست انیب یبرا یاکلمه

 .امیعوض هیمن بهت گفتم  –

 .دیصورتش راه گرفت، درد، گرگ شد و قلبم را به دندان کش یکه رو اشک

 را سوراخ کرد. امنهیاش سگرفته یصدا

 !اشار؟ی آره،! من؟ ٔ  . با عمهیگیراستش رو م شهیرفت که هم ادمیچرا  –

و ناباور به دهانم چشم دوخت.  دیسرش را به مشت کش یکوتاه جلو یموها

 ابد ات چشمانش ٔ  . انتظار کشندهدهیاشتباه فهم میبزنم، بگو یمنتظر بود حرف

 بود. یسوختن قلبم کاف برای

 نه. یو نار دیفهمیم ادنی ٔ  همه کاش

 . یمنم بشنو یحرفا دیبا –

 .دیگردن کش میخشم برا با

 .دیدیو هم با خودتون به کثافت کشجفتتون من. دونمیرو م یچخودم همه –

 کرد.  مانیتماشا شخندیرد شد و با ن یجوان مرد

 .میزنی، حرف مبرگرد خونه ایمن که گفتم کثافتم! گفتم بهت! حاالم ب –

 زد. یداد و بوق بلند راژیمان ورهاشده یهانیاز کنار ماش ییپژو

 نه! همه آشنان. نجایا ،ینار –
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 زد و جگرم هزارپاره شد.  ادیفر

. مدایی ٔ  خونه رمی. مدیکه شما دو تا توش باش یاتو خونه گردمیهرگز برنم –

 .رمیگیاصالً مجبور شم خوابگاه م

 سرگردان در شهر... ینار تصور

شهر  نیا ی. تونیتهش شدم ا شد،یم میزرنگ ی. مردم، ادعانیو ببمن –

 .دنیقورتت م

 با درد زمزمه کرد:. میگویچه م دیشنینم

 !اشاریازت متنفرم،  –

هر ش نیا گذاشتمیم دیرفتم. من به درک! نبا ترکیخم شد. نزد هیو از گر گفت

 ببلعدش.

 فلور. شیبرگرد پ یصد بار تف و لعنتم کن، ول یباش! روز –

که خود المروتم به چشمش  یاشک یزد. آتش جهنم، فقط تماشا هیتک پیج به

 .آورده بودم

برام؟ کجاش  یخاطره ساخت هیکه هر وجبش  یا! تو خونهقاً؟یکدوم خونه دق –

ه م کپنجره م؟یرو تابش که باهم رنگ کرد م؟یدیکه بوس اطشیبمونم؟ تو ح

که درددالت رو گوش  یبومپشت ؟یانگار روش نشست کنمیهربار نگاهش م

 عقبش... یقراضه هم متنفرم، از صندل دیپرا نیدادم؟ من از ا

 شده دخترم؟! یزیچ –



 زرخرید  بانوی بارانی

743 
 

 .شناختیرا م یبود، نار یاتیلبن

 یتمام نور زندگ شبهکیکه  ییهابا آن چشم ندش،یبرنگشت که بب یحت ینار

 امنهیس روی ٔ  وجدان کشندهدر آن کشته شده بود، به من زل زده و بار عذاب

 .کردیآورتر مرا عذاب

 او. یبرا م،یآبرویخود ب یرفتم، نه برا کینزد

 .میابونیتو خ –

 شد. ترقیعم اشیشانیپ یرو اخم

که  یام فکر کنن. من به خونهدرباره خوادیدلشون م یبه درک! بذار هرچ –

 .گردمیبرنم یهات مُهر کردجاش رو با خاطرههمه

 ... ینار –

 ! یصدام نکن، لعنت –

درد  دنید زدیرا آتش م میایدن م؟یورش را نگواسم قشنگ شعله م؟ینگو

 .دنشیکش

 یی. تو رو به روح پدر و مادرت، برگرد. تنهاقتهیندارم صدات کنم؛ حق اقتیل –

 ...کنمی. به قرآن گورم رو گم مرمیتو برگرد، من م ؟یبمون یخوایکجا م

. فقط خدا دمیگرفتم. عطر تنش را نفس کش هیرفتم و او را در سا جلو

 بتوانم دوباره تنفسش کنم. یک دانستیم
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اما  م،یرفتیافتاد و فرو م ریگرداب گ کیصورتم زل زد. هرچند وسط  به

 .کردیهم بودن آراممان م کینزد ار،یو اخت شکیب

  ؟یکجا آواره کن رو یعمو عبد یخوایم –

 ... من ٔ  ناردانه شودیم د،یایب یاز ذات آدم یوقت یمهربان

تون رو بالش بذارم، تو نشدم که من سرم رو تو خونه رتیغیهنوز اونقدر ب –

 کشمیم یم که بابام آواره شه. هرچ. من نمردهیو اون بش نای ٔ  در خونهبهدر

روز برات حرفام رو بزنم، بعد  هی. فقط بذار کشمیبودنمون م خونهیب نیاز هم

 .رونیب تیبندازم از زندگ

 لب نشاند. یرو یتلخ و غمناک لبخند

 دونم؟یکه نم یبگ یچ یواخیم –

شده و جان  خیچهارم یسرزنشش کنم، فقط حاال که وسط بدبخت خواستمینم

 پچ زدم: دادمیم

. میدوست باش ادیتا ب یخودت گفت م،یهم برسما به ذارهیبهت گفتم فلور نم –

دلم خوش باشه جات  کنمیگورم رو گم م ی! بذار وقتیتو رو قرآن رحم کن، نار

 .فلور امنه شیپ

 مشت شد.   نیسپر ماش یرو انگشتانش

تو چشماش نگاه کنم و به خودم نگم  تونمیهرگز نم گهیمن د ،یتو بر رمیگ –

 تو و اون...
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آمد. حق نداشت خودش را شکنجه کند. خدا رحم کرد و  نییپا هیاز گر سرش

و چکه  شدمی داغ سرب اشکش ٔ  صورتش را پوشاند، هر قطره شیموها

 ام.مغز آشفته یرو کردیم

من که  یبشه، ول نطوریا کردیمنم، اون فکرشم نم ایقضا نای ٔ  همه مقصر –

 وسط... دمیکشیپات رو م دیچه خبره نبا دونستمیم

 .دیلرزیاش مچانه د،یرا باال کش سرش

  ؟یکنیازش دفاع م –

 ... ینار –

 رم؟یمیم یمن از حسود یایپشتش درم یوقت یگینم –

 نکن تو رو قرآن!  هیگر –

ته ها راه گرفنکرد، اشک دهیفا د،یایرا گاز گرفت که اشکش بند ب نشییپا لب

 . شدندیتمام نم

 . اصرار کردم:کردیسستم م اشیدرماندگ دنید دینبا

 ...جات امن ی. برگردیعمرش ٔ  شهیش ،یتو جون فلور –

 به من زل زد. میتر در آغوش گرفت و مستقرا سفت خودش

 اد؟ین ادمیو تو رو  فتهیچطور هر روز صبح چشمم به چشماش ب –

 رسماً به غلط کردنم انداخت. جوابش،
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 برداشت. نیرا از ماش اشهیکه نداشتم بزنم. تک یحرف گرید

 میزندگ شتریب کردمیصدات م اشی! هربار که اشاریمن دوستت داشتم،  –

 ...یشدیم

 دوستم نداشت؟  گرید

آمده بودند ناگهان  امیکه با عشق او به زندگ ییهاشد. تمام رنگ اهیس ایدن

 و محو کردند.  دندیرا مک هایشدند، تمام شاد یو بعد زغال یخاکستر

 ...یاست، ول جهینتیب دانستمیم

 بگذر! رمیو از تقص ای! تو که دلت بزرگه، بینار –

 زمزمه کرد: دهیبردهیبغض، بر انیم

 !تونمینم –

 ...دیکردم شا اهینگم. روم رو س تونستمی! فقط نمیحق دار –

 ... گریاز من دور شد، و قدم د یقدم

 دل خودم زمزمه کردم: یبرا

 بکنم؟ یچه غلط تویمن ب –

رفتن با او، خودش  یمال من نبود، برا گریکه د یشد، قلب نشیسوار ماش یوقت

 .دیکوب میهارا به دنده



 زرخرید  بانوی بارانی

747 
 

و رد شدنش را تماشا  ستادمیو خراب، وسط جاده ا رانیگرفت. من، و عقبدنده

 نکردم.

 ...  روادهیطرف جدول، داخل پآمده بود، آن یهم کنار قبل یخواربارفروش شاگرد

چه  بتشانیو در بساط غ دندیمن هم مهم نبود چه شن یبرا گریحاال د اما

 خواهند گفت.

 کردیدرد م میهادست. زدیم واریها خودش را به در و دمثل بچه امیلعنت قلب

 و نفسم... ،یاز دلتنگ

 .دمیکوب نیلگد به چرخ ماش با

 .بمونم فلور ٔ  تو خونه گهیساعت د هینامردم اگه  –

 بود.  رهیبه خانه برگشتم پدرم مات به قفس فندق خ یوقت

 .دیسمتم چرخ یشاک دنمید با

 !اشار؟ی گه،یم یچ تهیعفر نیا –

سر زده بود. آب از سر من  رمردینمانده و بعد از رفتنم به پ کاریفلور ب پس

 گذشت، اما آدم نبودن تا کجا؟

 . تهیعفر یگیخودت م –

 دار و ندار فلور بود.  یسوخت، نار شیدلم برا شیهاآوردن اشک ادیبا به 

 زده بود. شین دیبه هرچه سر راهش رس یعقرب زخم مثل
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 .دمیوسط را کنار کش زی. مکردندیم یکجکهنه دهن یهامبل

 خانه را تحمل کنم. نیباعث شود ا توانستینم ایدر دن ییروین چیه گرید

 :دیدوباره پرس پدرم

 گه؟یم یچ کهیزن نیا دمی! پرساشاری! یهو –

 و شد بلند تخت ٔ  از لبه کنم،یآن لوله م یرو یهافرش را با خاک دید یوقت

 .کرد تند پا سمتم

 ؟یدار کاریبه فرش چ ؟یزد یچه گند –

 پشتم ضربه زد. به

ها سال یبه تالف کردم،یتجربه م یچند روز حساب نیرا ا دنیکش خجالت

 به صورت پدرم نگاه کنم. شدینم میمثل حاال که رو ،یسربلند

 . میجمع کنم بر دیبا –

 ساعت بود. کیکار  م،ینداشت یاهیو اثاث اسباب

 را بلند کردم و کنار در ستون! فرش

 که زمزمه کرد: دمیشن

 ...ی. تو باهاش بودگهیپس راست م –

 تحمل کنم. توانستمیاش را نمسرزنش داخل جمله آن

 ! به پغمبر! خودش خواست. ری. به پادیادا م یالک –
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و  دمیتخت کش یرو یپتو م،یبپرسد چرا و مجبور شوم دروغ بگو نکهیاز ا قبل

 خواب بردم. به اتاق

 شیپشت در بود را بغل زدم و رو یجارخت یرچه رواتاق انداختم؛ ه وسط

 آنها.  یداخل کمد را هم رو یهالباس ختم،یر

انداختم. دو سر پتو را  هیبق یرو م،یدوز هم داشتتشک و لحاف دست کی

 داد. هیکه پدرم به دستش را به چارچوب در تک زدمیزحمت گره مبه

 ! با توام؟ ؟یزنیچرا مثل آدم حرف نم ؟یبود طهیسل نیتو با ا یراستیراست –

 تخت خودم بود که بقچه شود.  یرو یپتو نوبت

 نیام را سر اکدام حرف نزده یکردم. تالف نیکه چمباتمه زد فلور را نفر پدرم

 درآورده بود. چارهیب

تو  شهیپس؟ چطور روت م یداشت کاریرو چ ی! ناروجدانبی ٔ  پسره آخه –

 بهت نون حالل دادم. ی! ولمونیایپدرت نمازنخون، ب ؟یبچه نگاه کن نیا یرو

 کار حروم نکردم. منم –

گرفته بودم  متیکه از او غن ییهااز بوسه کدامچیه ی... پس چرا براینار جزبه

  کردم؟یاحساس گناه نم

 داد؟می جهنم ٔ  فلور مزه یآغوش شرع درعوض

 و... ال اله اال اهلل... پسرت من گهیبهم م کهیزن –

 . دمیپر میاز خشم از جا زیلبر
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 اون غلط اضافه کرده.  –

 را ورق زدم... نبود... یرا برداشتم. اول هاکتاب

 پرت کردم.  نیزم یرو

 یهالب ریکجا گذاشته بودمش... فقط تصو آمدینم ادمیرا ورق زدم...  یدوم

 ... کردیولم نم یلرزان نار

 را برداشتم و دست پدرم دادم. نامهغهیص ...یسوم

 نکردم. یکار حروم چی! من هیو قانون ی! شرعایب –

 .نیزم ینشست رو اورد،یتاب ن شیپاها

 برام؟ یآورد ریلوح تقد نه؟یکارت صدآفر ه؟یچ نیا –

پدرم نبودم. سرش را سمت  ادینه،  یو نار دیفهمیم ایگفتم کاش دن یوقت

 کرد: هیآسمان گرفت و شکسته گال

 خدا... ،یبود نشونم داد یچ نیا یآخر عمر –

 اش کنم... که لوله فرشمیسراغ گل رفتم

 ...شدمی... کاش خوب نممردمیکجا سرگردون شد... کاش م چارهیدختر ب –

 . کار را ول کردم و کنارش نشستم.کردیم رمیس یاز زندگ شیهاناله

 ...بابا – 



 زرخرید  بانوی بارانی

751 
 

دستش را بلند کرد که در صورتم بکوبد. منتظر برخورد  یاهیثانشد. به متوجهم

 ماندم، اما دستش در هوا معلق ماند.

 . زدیاش اشک موج مگودافتاده یهاچشم ته

 مجبور شدم، به جون خودت. –

 افتاد. نییپا دستش

 :دیپرس نفسیب د،یترس و ترد با

 واسه خونه؟ –

 ندادم. جواب

 ست.دردم دختره ست،ین کهیزن نیدرد من ا –

 ...یرو خواستم، دست خودم نبود. شاهد بود یخاطر نار –

 .کردیانداخت. مرد بود، درکم م نییتکان داد و پارا تکان سرش

 خدا، آه نکشه... میتی... بچه رفت کجا –

 .شییدا شی. رفت پستیکه ن وکارکسیب –

 :دیو گرفته پرس دلواپس

 ... اشاری اد،یسرش ب یینکنه بال –

 اونجا. رهیخودش گفت م –

 .دینور به چشمش تاب یاندک
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 ش؟یدید –

 آره...  –

 :دیپرس دوارانهیام

 ؟یباهاش حرفم زد –

 را فشردم. شیبازو

 هواش رو داره. ه،ینظام شییاز جاش تخت باشه. دا التیخ –

که راه انداخته بودم  یبازارآرام گرفت. به آشفته یرا زمزمه کرد و اندک شکر

 اشاره زد.

 به جون خونه؟ یحاال چرا افتاد –

 .ندیرا نب امیدیشدم، نگاهش نکردم که ناام بلند

 .نجایاز ا میبر –

 . میرو ندار ییما که جا –

 مامان، بعدم خدا بزرگه. شیپ میچند روز بر –

 من هم شکرگذار بودم.  د،یرا نفهم هایکه ناگفتن نی. همدیکش آه

 ... امدهیخاطر خودش کشرا به یهایبدبخت نای ٔ  همه دیفهمیم اگر

 یهم داخل راهرو شترشیچند بار خدا را صدا کرده بودم، ب امیتمام زندگ در

 از ته قلبم دعا کردم هرگز نفهمد. بارنیاما ا ها،مارستانیب
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شدن او اسمش  کیسمت قفس فندق رفت. پرنده با نزدبلند شد و به شیجا از

 زد. ادیرا فر

 !می! چاکری! عبدیعبد –

فندق را  یها را برداشت. در قفس را باز کرد و غذاپالت کیپالست پدرم

 زحمت داخل قفس فروبرد.به

 بابا؟ ،یکنیم کاریچ –

 .نشست تختش ٔ  و قفس را در آغوش گرفت و گوشه یچیه گفت

 ش؟یاریبا خودت ب یخوایتو که نم –

 تر گرفت.را محکم قفس

 دادم: اخطار

 بابا! ست،یاون مال ما ن –

 نکرد. فقط مظلومانه زمزمه کرد: نگاهم

 داده من براش نگه دارم. ینار –

 .اونه ٔ  پرنده –

 را کج کرد و پرخواهش گفت:  گردنش

 بهم عادت کرده. ارمش،یبذار با خودم ب –

 گرونه... –
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 . ارهی. بال مال سرش مادیازش بدش م تهیعفر –

 یاهکالف پوف بغل زد. شتریقفس را ب د،یگفتن پرنده را که شن یعبد ،یعبد

 ها رفتم.وپرتخرت ٔ  هیو سراغ بق دمیکش

 نگاه،یب م،یرفت رونیشان بو از خانه ختمیبار رظهر نشده همه را پشت وانت

 ....بهیغر ٔ  بهیغر ،یادآورییب

 

 دنیتحمل شن کرد،ینم دادیوبداد ادیز مانهیاثاث دنیبا د دهیحم کاش

 امروز نداشتم.  یاو را برا یغرغرها

 . رانندهدمکوبی وانت ٔ  بدنه یبانک، دستم را رو یتابلو دنیراه، با د یهاوسط

 پارک کرد.  ابانیکنار خ

 زد: ادیفر اشدهینخراش یبا صدا آورد و رونیرا از پنجره ب سرش

 نهی! االن وسط راه، افسر تو رو وسط بار ببیمرد حساب ،یگرفتیاسنپ م هی –

 . شهیبرام دردسر م

 و وارد بانک شده بودم. دهیپر یاز جو دم،یرا نشن شیهاحرف ٔ  هیبق

ق رم گریکه د یخال یهابیرکود و ج ایها لطف عابربانکشلوغ نبود؛ به بانک

 نگذاشته بود.  یمردم معمول یانداز براپس

 رونیکوچک آن، چک تاشده را ب بیپولم را باز کردم و از ج فیباجه ک یجلو

 مسئول باجه گذاشتم. یو جلو دمیکش
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بانک  یبا همان نگاه اول متصد دادمیکه به نقد شدن چک م یدرصد احتمال۱۷

 بر باد رفت. وتریبه کامپ

پول آچار زده  نیا ی. من برادیدور سرم چرخ ایدن دمیرا که شن هیخال حساب

 بودم، زحمت...

 و گرفتم را مردک ٔ  چپاندم. شماره فیک یبرداشتم و تو زیم یرا از رو چک

 :زدم داد نکرده سالم

  ه؟یحساب چرا خال –

 ...دمی... مدمیم –

 ها را سمت من کشاند.نگاه امعربده

 انجام دادم. ییکار چهار نفر رو تنها پول زحمت منه، جون کندم. –

 .ی! حق داردونمی! مدونمیم –

  ؟یکرد یو خالو حسابت یدونیم –

 جوان بلند شد و گفت: کارمند

 ...هیادار طیمح نجای. ادیبرگشت بزن دیتونیمحترم! م یآقا –

گوش آزادم گذاشتم و سمت  ی. دستم را رودمیشنیرا نم ادیشه یصدا

 رفتم. یخروج

تو فرودگاهم به جان تو... برگشتم پولت رو درجا  ،یدب رمیاالن دارم م ی... ول –

 .دمیبهت م
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 و بده!نامرد! پولم ٔ  کهیجان خودت، مرت –

تو حسابم بود رو  ی. هرچدمی. به جان مادرم بهت مستمیهفته ن هیفقط  –

 چنج کردم.

لند ب یاز گور ک شایآت نیا دونمیاونم تو؟! فکر نکن نم ؟یتومن ندار ستیب –

 ...شهیم

 ... تماس قطع شد.یهر غلط ای دیترس

 فطرت!پست یخطابهمادر

 پول او بود.  کردم؟ی. فلور را چه مستادمای بانک ٔ  پله یرو

 کش کنم. و زمان را فحش نیزم خواستیم دلم

 زد: میوانت صدا راننده

 ظهر شد. م؟یبر یایآقا! نم –

به شانس امروزش در  لبریاز در شاگرد به من بود. مرد راننده ز یعبد نگاه

 .دیکوبیام لگد مشدهو به اعصاب له گفتیم راهیکردن بدوب دایپ یمشتر

را لعنت  طانیدست، شبهقفس رمردپی ٔ  و خسته حالیخاطر نگاه ببه فقط

 .دمیکردم و از وانت باال پر

 جاکش.. ٔ  کهیمرت کردمیذره آرامش بود. پولش م کی یاز حت یخال ذهنم

 کیبا  یبدبخت کیبرگشته بودم، هر روز  یقبل از نار ٔ  شدهنینفر یزندگ به

 ...یاریپشت بدب یاری... بدبدیجد لیشکل و شما
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راننده  یبه صندل اریاختی... چشمم بآمدیسرمان مپشت یدیسف دیپرا

 ...سالانیمرد م کیبرگشت، 

اخل د ٔ  لهیوس نیپرتکرارتر نشیماش دی... چرا بادیسف یهابه تمام ارابه لعنت

 باشد؟   ابانیخ

 کردم: زمزمه

که از کنارم  ییتو کنمیفکر م چرخونمیلعنت بهت دختر! به هر طرف سر م –

 یهست اناری ٔ  کنم؟ تو مثل همون دونه کاریعذاب تازه چ نی... با ایشیرد م

 قسمت من نشد. لدایکه شب 

 نداشتم.  یزندگ نیاز نکبت ا ییرها یبرا یایمشغولدل چیه گرید

 را بستم.  میهازواردررفته نشستم و چشم یهالهیوانت، وسط خاک و وس پشت

نبض  ینشانده رو یهاگرم مهربان، بوسه یهاخوش، آغوش یبه روزها رفتم

 ...دادیرا جال م صاف و کوتاهش که چشم ی... به موهایزندگ

 .دیچیدر گوشم پ ینار ٔ  خنده

 ... یاریم یشانسخوش یفقط دار تیکه اومدم تو زندگ یاز روز –

از  فیک یمست ٔ  انهیو سکرآور بود. م نیریش ش،یصدا دنیتوهم شن یحت

 گذاشتم. بمیکرد. برداشتم و در ج ارمیدستم افتاد و هوش

 . یتا برو یکردی! حداقل صبر مالمروت
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 دانهقدمت را دانه یشانسخوش یهاتیانصاف نبود که هنوز نرفته، بل ییخدا

 .یبسوزان

 

 ینار

 نه. ایاند خانه نمیام ببآمد زنگ نزده ادمی دایی ٔ  خانه ٔ  پلهراه داخل

 طنتیش یآورده و مکان برا ریگ یرا خال خانه وارینکند ژ نکهیبه ا فکر کردن با

 کردم. دایحس اضافه و مزاحم بودن پ امدهیجور کرده، ن

 زدن زنگ در خانه برده بودم سست شد، اما آنقدر خسته و له یرا که برا دستم

 شده بودم غرورم را کنار گذاشتم.

 شاد و سرحال سالم کرد.  دنمیدر را باز و با د واریژ

 .دیخند یپق امافهیق دنینگذشته با د هیثان کی اما

  ؟یکرد هیگر –

شدم که در مراسم  یکس هیشد و به چشمم فرورفت، شب غیت اشخنده

 آزاردهنده بود. نیباشد، مثل توه دهیبلند خند یکس زانشیعز یعزادار

 برگردم که راهم را بست. خواستم

 بودم خب. دهی... نددی... ببخشدیببخش –

 ام هلش دادم تا کنار برود.کوله با
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 نامرد... اشاری دنینکرده بودم، بعد از د دایرا پ میصدا هنوز

تار شد و  دمی. داوردیاشکم را درب توانستیاسمش در ذهن م دنیشن یحت

 . دیلرز میپا

 هیتک اشنهینداشتم به س ستادنیاما توان ا د،یدر آغوشم کش یکِ دمینفهم

 را رها کردم.  هیزدم و گر

 اشاری ٔ  نهیس یآرامش داد؛ نه عطر تن فلور را داشت و نه به محکم آغوشش

 بود.

 ...بهینه آشنا و نه غر یآغوش

 زمزمه کرد: آرام

 .ادینم ادمی... اصالً یکرد هیگر دمیکه د یبار نیآخر –

که  یخون داد،ی... عطر تن مادرم را مینفسیفقط اشک بود و ب قهیچند دق تا

 .کردینشان مادرم را داشت و آرامم م دیچرخیدر تن برادر کوچکم م

 ...یتو، نار میبر ایب –

 کشاند. یمرا سمت بخار میهارا کنار در رها کردم. گام امکوله

 ٔ  را نداشتم. دکمه یلباس چیه ینی. تحمل سنگدیکشیم ریو گردنم ت هاشانه

 آوردم. رونبی تنم از و کردم باز را پالتو

 سه؟یلباست خ –
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در خودم  یبه بخار جانیکترنزدی مبل، ٔ  را در آغوش گرفتم و گوشه خودم

 گلوله شدم.

 . آمدیم وانیبرخورد قاشق و ل یبه آشپزخانه رفت، صدا واریژ

 یهاکه در آنجا استراحت و بال دادندمی من به خلوت ٔ  گوشه کیفقط  کاش

 کنم... میسوخته را ترم

ر خاطو به رفتیکه از آن باال م یخاطر بخارقرار گرفت. به میروهروب یچا وانیل

 لمس گرما گرفتمش.

 . خوردمیداشتم صبحونه م –

 سر کار. شهیمثل هم ییظهر بود و دا کینزد

 را سمتم گرفت.  یوریبرگشت پل یو وقت رفت

 وانیو حاضر نبودم از آن دست بکشم. انگشتانم را باز کرد، ل دهیچسب وانیل به

 آورد.  رونیمشت ب انیرا از م

 ؟یکرد سشیلباست رو عوض کن. چطور خ –

چرا خشک  د؟یچقدر آب به تنم پاش شستمیصورتم را م یصبح وقت مگر

ه تک کیاطراف سردتر شده بود که قادر به گرم کردن  یتنم از هوا دینشد؟ شا

 پارچه نبود. 

 .کردیم دیتنم، زمستان را روسف یدما

 و بپوش.بلوز من ار،یدرب نویتو اتاق. ا مریم –
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 برگشت لباسش را تن زده بودم.  یوقت

 صورتم بود. یرونشست، حاال صورتش روبه نیزم یرو کنارم

 کرده؟ تتیاذ تونهی! اون همسا؟یشده، نار یچ –

گذشته بود و  هی... کارم از گریگفتن داشتم، نه تاب سوگوار هیحال مرث نه

 .آمدیام نمخنده

 را خوردم. یقلپ از چا کی

 م؟یدرست کنم بخور یزیچ هیته؟ گرسنه –

 خانه باز شد. در

 حال و دنی. با دشدیم دهیکش نیزم یرو یاز خستگ باًیبود. کتش تقر ییدا

 متوقف شد. شیهاروزم قدم

 چه خبر شده؟ –

نکردم، دهانم هم که  دایبدهم را پ لیعنوان خبر به او تحوکه بتوانم به یزیچ

 .شدیالحمدهلل باز نم

 سمت ما آمد. عیرا دم در انداخت و سر کتش

 کرده؟ تتیاذ یک ؟یشد ینجوری! چرا ا؟ینار –

 یبرا یادیز یبمانم، جا نجایا ینگفتم، هرچند اگر قرار بود مدت یزیچ

 .ماندینم یو آبرودار یکارپنهان
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 شده! یچ فهممیکه من نم ی! تا حرف نزن؟ینار –

 .ستادیمن و او ا نیب واریژ

 ما. بذار راحت باشه. شیناراحته، اومده پ ینیبیم –

 را نرم گرفت. شیبازو ییدا

 چشه. میبهش کمک کنم. برو کنار بذار بدون خوامیمنم فقط م –

 کمینزد یلاز برابرم، و دیهم نگران و کنجکاو دانستن بود. کنار کش واریژ

 نشست.

 :دیپرس ترمیمال ییدا

 مزاحمت شدن؟ دانشگاه؟ ابونیتو خ –

 را به عالمت نه باال برم. سرم

 گفته بهت؟ یزیفلورا چ –

 ...نه...ن –

 .ادیازم برب یکمک دیبگو شا تم،ییشده دخترم؟ من دا یپس چ –

 .دیکاویرا م میهاجفت چشم نگران حالت کی ظشیغل یهااخم ریز در

 ...نجایمدت ا هیدلم گرفته...  –

 ام که بمانم.آمده میبگو دمیکش خجالت

 شان سر نکرده بودم.از سه روز خانه شتریب وقتچیه امیتمام طول زندگ در
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 گفته؟ یزیت بهت چعمه –

 .کردمیاگر حاشا م یام سخت نبود، حتبا فلور بحث کرده نکهیا حدس

 تکان داد. یسر ییدا

 ادیازم برب یتا آخر عمرم هر کار مهفهی. وظکنمنمی تعارف. خودته ٔ  خونه –

 برات انجام بدم.

 .دیچک میهااز چشم یقطره اشک درماندگ چند

 گذاشت.  میزانو یرا رو دستش

 ... یخودم، خودت قبول نکرد شیپ ارمتیهر بار خواستم ب تیاز بچگ –

 آورد. میبه زانو یمکث کرد. فشار کوچک یکم

 یتو مادر یبرا ره،یجوب نم هیت آبمون تو دخترم! هرچقدر من و عمه یول –

 کرده. 

بسته نگه داشتن دهان تنها راه  یشده گذاشتم. گاهقائم یهازانو یرا رو سرم

 رسوا نشدن است. گذاشتم فکر کنند که قدرنشناسم.

 :دیپرس واریژ از

 م؟یناهار دار –

 نه. –

 ن؟یخواینم یزی. چرمیسر کوچه غذا بگ رمیم –
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 رفت. امده،ین ،یینه گفت و دا واریژ

 ج،یپتو آورد. خسته بودم، گ میبرا واری. ژدمیکاناپه دراز کش یظهر رو تا

 خورده...زخم

 ...ابانیوسط خ اشاری یهافلور، حرف یهاناله

تو پ ریرفت، اگر به من بود ز نییپا میچطور از گلو یناهار اجبار دانمینم اصالً

 به خوردن. دادمیم حیشدن را ترج یمخف

 آورد. میجعبه برا کی یموتورکیعصر پ

 ام.مارک مورد استفاده ،یبسته پد بهداشت کی یمانتو، مقنعه و حت م،یهاکتاب

ها را آن یتصورش کنم وقت توانستمیم ی... حتمیهالهیوس یانگشتان عمه رو رد

 . کردیبا بغض جمع و تا م

ام وابسته اشیچقدر در زندگ دادیمن... ظاهرش هرگز نشان نم ٔ  چارهیب ٔ  عمه

 بوده. 

 .زدیچنبره م میگلو خیو ب آمدیوجدان مو التماس؟ عذاب فلور

 و من نرفتم.  یشکر شیگفت برو پ یکردم، وقت انتیبه اعتماد خ من

 خوب شد؟  حاال

در خودم  یبردارمشان و کنار بخار نکهیا یبودند برا خوبی ٔ  بهانه هاکتاب

 را پاک کنم. یواشکی یهامچاله شوم و اشک

 .دندیپرسینم یزیاما چ کرد،یم ینیسنگ واریو ژ یینگران دا یهانگاه
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هرچه، به اتاقش  ای امیراحت یو بعد برا دیدر داخل هال اخبار د یکم ییدا

 . امدین رونیرفت و تا شام ب

 نکهیراحت نبودم و حاال ا نجایا وقتچیو خفه بود. ه نیخانه سنگ یهوا

 .دیرسینظر مبه تررممکنیغ شهیکنم از هم یبخواهم با آنها زندگ

 واریکه ژ یدوام نخواهم آورد، بخصوص وقت نجایکه شد مطمئن بودم من ا شب

 اصرار کرد در اتاقش بخوابم.

 اضافه بودم. نجایخواب داشت، من افقط دو اتاق خانه

 امزندگی به و نگذاشتم، برهم چشم نشستم، هال وسط ٔ  کاناپه یشب رو تمام

 کردم.  فکر

اما گره طناب تا آخر  اند،دهیرا کش شیپا ریز ٔ  هیکه چهارپا یاعدام کی مثل

بودن و  انیسردرگم بودم م خورد،یدر هوا تاب م فیسفت نشده و بالتکل

 نبودن.

 .ختنیبود.... و اشک نر رممکنی... غاشارینکردن به فلور،  فکر

از جا بلند شدم. در بالکن را باز کردم. سوز  دیکه به صورتم تاب دیخورش صبح

 . دیچیهم پسرد پوستم را سوزاند و مرا به

 را زنده نگه دارد.  نینورش گرم بود، آنقدر که زم حالنیا با

ز شب، رو یبرا گذاشتمشیبود، م یکاف یعزادار دم،یرسیم میهابه کالس دیبا

 متعلق به مبارزه بود.
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 کیه ب ریو به دانشگاه رفتم و تمام مس دمیرا پوش میهارا شستم، لباس صورتم

 .شدمیآن رد م یاز جلو دیکوچک فکر کردم که با یاتاقک نگهبان

 .ندیو مرا نب نمش،یو نب اورمیبود شانس ب یکاف

 را گذاشتم. نیپارک نبود، دو کوچه باالتر از دانشگاه ماش یجا

 طرف دانشگاه رفتم.به شماریو کاش نییپا یو با سر نرمنرم

 . دیچرخ یسمت اتاقک نگهبان ارادهیچند قدم مانده به در، سرم ب 

. کردیدخترها را دنبال م رفتیو نگاهش که هرگز هرز نم ستادهیا جاهمان

 گشت؟یدنبال من م

 .ستین نیریهم اول شدن ش شهینبود هم ادمیکردم.  دایاول او را پ من

 کردم. شیبغل پنهان و از دور تماشا ریرا ز میهادست

که مشت  یقراریب یهاچشم و دست ریز یگود توانستمیم یقدم یاز س یحت

 . نمیرا بب کردیکه پرحرص دشنام زمزمه م ییهاو لب شدیم

 نبود...  انصاف

 سر من آورد. قتیکه او با نگفتن حق یینه بال م،یآنچه در حقش کرد نه

. نگاه دیبلند خند شانیکیدخترها از کنارم رد شدند، نفره از سه پیاک کی

 و بنگ... دیزده سمت ما چرخاخم اشار،ی

قلب سوخته پر  یداغم کرد. مشامم از بوو آهن دیرس امنهینگاهش تا س رد

 شد.
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 باشد. یاز اتاق نگهبان رونیب نکهیرا نکرده بودم، ا شینجایا فکر

 .دیخاطر حرکتم داز دور اخمش را به یحت شدیناخودآگاه عقب رفت. م قدمم

 یتمام روحم را متالش توانستیاز همانجا م شناخت،یفاصله نم اشرهیخ نگاه

 کند.

 و پوچ شده بود. یکه در خودم سراغ داشتم حاال پوشال یبودن یقو آن

که زنگ خورد، از  امیشماره گرفت، گوش یرا برداشت، ک اشیگوش یک دمیند

 .دمشیکش رونیپالتو ب بیج

 ؟یسادیمجسمه اونجا وا نیع ی! واس چینار –

 گام به عقب گذاشتم. کی ادشیاز فر دهیترس

 سر یرمی آدم ٔ  فقط مثل بچه ست،ین یحرف یبکن یخوایم یهر کار –

 کالسات. 

 

 از قدم برنداشتم. قدم

و، ا یو تمام جانم با دلتنگ شدن برا دیچیدر گوشم پ ادشفری ٔ  گرفته یصدا

 از عقل تمرّد کرد. 

 امینم نجامیا گهیبرو سر کالست، من از فردا د ایب ،یاومد نجایتا ا –

را از  زدیکه سرم م یخاطر من شغلش را از دست بدهد تمام دادبه نکهیا فکر

 برد و دهان سرشده را به حرف آورد. ادمی
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 .رفتمی. به خدا داشتم مسادمیوا دمتید ی... من فقط وقتاشاری –

 و مچاله کرد. دیکه دست برد و کالهش را کش دمشینزد. فقط د یحرف

برم  دیبا گهی... دنمتی. امروزم اومدم که فقط ببقوربونت برم نیآفر –

 . ینشانآتش

 ؟یقبول شد –

 زد: لب

 آره... –

 .میلحظه بود نیکردم و بالفاصله بغض... چقدر منتظر ا ذوق

 فشرده شد. شیکرد و دلم از خش صدا هیگال

 ...؟!یبود، نار نیته پشتم موندنت هم –

 ندادم و زمزمه کرد: جواب

 ... انصافیب –

دستم را  ریز یکس شدی. کاش مدیدور سرم چرخ شیهابا آدم روادهیپ تمام

 .واردی ٔ  بکشاندم تا گوشه ردیبگ

ه بگذر. ب رامیاز تقص ای. بستمی... من آدم فراموش کردنت نیلعنت بهت، نار –

 خدا... یخداوند

 شدم و طعنه زدم. تلخ
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 راحت راحت. ،یکنیفراموشم م –

 جواب داد: یحرص

ن م ،یسر زندگ میرفتیم ؟یکشیپس م یراحت نی. به هماستینجوریپس ا –

 خودت؟ یس یرفتیتو م کشتم،یرو م یکی زدمیم

 .دیسرش کش یرو شدیم یکه عصب یرا مثل مواقع دستش

کوتاه  یآن موها یهوا بیرا دوباره برق انداخته بود و من دلم عج سرش

 .را کرد شبیپر

 :دمینال 

 ...یگفتیبهم م دیبا –

 ... راجع به من و فلور...ینار –

مات  هیو تماس را قطع کردم. چند ثان دهکشی قرمز ٔ  نقطه یرا درجا رو دستم

 ماندم. گوشی ٔ  صفحه

 قتیتکرار حق دیدینم ند؟یمان را کنار هم بچاسم، هرسه توانستیم چطور

کمتر  یبرا یراه کردمیم یمدام سع یآنهم وقت شود؟یدهنده مچقدر عذاب

 کنم. دایپ دنیعذاب کش

 ام...چه؟ فراموش کنم با عمه ایداشت ببخشمش؟  انتظار

ا ب خواستمیاسم آن دو را کنار هم نداشتم چطور م دنیتحمل شن یکه حت یمن

 فتم؟ین امیزندگ قتیحق نیترزشت ادیبه اشاری دنیهر بار د
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 رفته را برگشتم. ری. مسخوردینم یمکتیکالس و ن چیپرتم به درد ه حواسِ

 

 

 اشاری

 پوزخند زد. میبرا یدار هم مثل الباقبنگاه نیستمیب

 با ده تومن؟ –

 دارم.  ونیهم –

 هوا. یکالت رو بنداز دیبهت بدن با یمتراتاق نه هی نیبا ا –

 .دونمیم –

 .دیرا هورت کش شیدر دهانش پرت کرد و چا یقند

 .دمیشد خبرت م دایدردبخور پمورد به گردم،یحاال م –

 .شدیخانه نم میهم برا نجایشدم. ا بلند

هفته، تمام  کیگشتن ندارم،  یبرا یازهیانگ چیه دمیفهم ابانیداخل خ 

 را گشته بودم.  ترنییچهارمحل باالتر و چهارمحل پا یهابنگاه

 باشد. اشنهیقادر به دادن هز بمیبود که ج یزیتر از چگران خانهاجاره

 ام. گفتم استخدام شده یدروغ به نار به



 زرخرید  بانوی بارانی

771 
 

عنوان کارگر تا به کردمیم لیرا تکم یآموزش یهادوره دیخبرها نبود، با نیا از

 بعدها... آنجا کار کنم تا بلکه یشرکت

رد شدن از  کی ٔ  بودم تا بلکه اندازه ستادهیاتاقک ا یهاپله یروز صبح، رو آن

 یاج دمیماتش برده، فهم ابانیکه وسط خ دمشید ی. وقتکنم شیبرابرم تماشا

 دهم.  اشیحق نداشتم از دانشگاه فرار ست،یمن آنجا ن

 .ندیرا بب یخدا که حق داشت نخواهد من عوض به

 . یومنتدانشگاه بود، ضامن وام ده سیکار گفتن به رئ نیتراستعفا، سخت یبرا 

از من در جواب  یگری! کار دنیرا سر ماه بدهم، هم شیهادادم قسط قول

 .آمدیمحبتش برنم

ا ام سقف،یب پول،یب ؛بدبختی ٔ  ماروپله اول ٔ  برگشته بودم سر خانه دوباره

 افتادم داشت، دلم...  که در تور فلور یبا زمان یفرق اساس کی بارنیا

او را  وقفهیو ب نفسکی... کردیاو را م یهوا یه یو بدبخت ریو و ریه نیا وسط

 . خواستیاز من م

 .شدمینم وانهید وانه،یو از دست دل د کردیرحم م دیبا خدا

م برو ییبه جا دیبا گفتی. زنگ هشدارش مدیکش رونیمرا از فکر ب امیگوش

 ! دیکه با

 شانیکروک میها. رضا برامزلفهفته منتظرش بودم، مجمع بچه کیکه  همانجا

 را داده بود. 
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 یکارها یزمان برا نیفرو رفته بودم، بهتر یکه تا خرخره در کثافت زندگ االن

 چک. هیبود، مثالً نقد کردن  یبانک

 .شدیداده م دیپول فلور با 

 شگاهیشدنشان، نماداشت تا بوستان محل جمع یرانندگ یساعتمین

 . یمیقد یهانیماش

 نیسنگعقب برداشتم و سبک یصندل یرا از رو یآهن ٔ  لهیم دمیرس یوقت

 از دستم شد.  یکردم، جزئ

 ساختن یبلدش بودم. تا حاال برا زدم،یسروکله م لهیبا آهن و م یاز نوجوان من

 .یرانیو یبرا بارنیا گرفتمش،یدر دست م

 برگشتن نبود.  یبرا یباختن نداشتم، راه یبرا یزیچ

دار ضامن یچاقو کیبزند.  یخوب یهاضربه توانستیهم م نمیسنگ یهانیپوت

 .اجبار ٔ  لحظه یعقب شلوارم داشتم برا بیدر ج

. بالکم کرده دادیاش را گرفتم، بوق اشغال نشان مبار شماره نیآخر یبرا

گرفته بود، آنهم در وقت  شانیباز یسراندم. با بدکس بمیج یرا تو یگوش

 .یبد

 . دادیرا نشان م شانیجا هانیگاز دادن ماش یصدا

 .کردمیرا جلب نم یتوجه کس االمکانیحت دیداخل دستم با ٔ  لهیم با



 زرخرید  بانوی بارانی

773 
 

اطراف را با نگاه  ت،یموقع دنیسنج یو برا ستادمیا یفاصله کنار درخت با

 جستجو کردم.

 توانستمیاز دور م یشده بودند، حت فیرد هانماشی ورزش، ٔ  محوطه کنار

 . نمیجان کنده بودم بب شیماه برا کیرا که  ینیماش

 . خورهینم هیبه بق پتیریت –

کت فورت  روی. کنارم ٔ  چهارخانهبلوز انسالیچرخاندم سمت مرد م سر

 از سس خشک شده بود. یالکه یمشک

 !ینگفت –

 هان؟!  –

 .راستیزورگ هیشب شتریب تافهیق گمیم –

 لبم نشست.  یاز چند روز، لبخند رو بعد

 .رکارمی. تعمگرفتمیم ایاگه زور داشتم، حقم رو از دن –

 نگاه کرد. هانیگفت و به ماش یآهان

 ن،یرو بب ی. اون عروسک زرد قنارنیعشق ماش یرو گذاشتم پا میمن زندگ –

 با دو تا بچه ولم کرد و رفت. دمش،یمون رو فروختم و خرخونه دیفهم یزنم وقت

 ٔ  اراذل و اوباشش کنار دکه یاز رفقا گریو چند نفر د ادیشه دمشان،ید

 خوردن. یجمع شده بودند، و البته نه برا اریس فروشیفالفل

 بود چکم را وصول کنم. وقتش
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 نکهیشدم. قبل از ا کشانیبا چند گام بلند نزد گفت،یمرد چه م دمینشن گرید

 یرو دمیکاپوت و پر یباال دمیده و تکان خورده باشند دومتوجه قصدم ش

 سقف.

 ریرا ز یریاش از غافلگناله یجان ندارند؟ صدا هانیماش دیگویم یکس چه

 .دمیشنیم میپا

با دو خودش را به من رساند و  ادیدر دستانم چرخاندم. شه واررهیرا در دا لهیم

 متوقف شد.  زشیعز نیماش یقدمکیدر  اطیبااحت

 خم شدم و با پوزخند، ترسش را تماشا کردم. سمتش

 بهت ساخته. یدب یوهوا... آره، داش؟! حالیستین رانیکه ا –

 .نییپا ای! بوونهید –

 ... یرو خوب اومد وونهید –

 .نییاز سقفش پا ایتو رو خدا... ب –

 رو دوست دارم. لعنتی ٔ  قراضه نی. باور کن! خودمم افهممیحالت رو م –

را باال بردم و  لهی. مکردیبه من رحم نم کسچیه یهم وقترحم نبود، آن زمان

 .دمیکوب شهیمحکم به ش

 عربده دکنانیرا دوباره باال بردم. تهد لهیم دمیرا که شن ادیشه ادیفر یصدا

 زدم:

 .کنمیپودرش م ای یدیو مپول من ای –
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 خواهش و تمنا افتاد. به

 .نییپا ای! بیعوض دم،ی! مدمیم –

  ام؟یدوب یگیکه م یفرض کرد یو چمن ؟یپس کِ _

 رفته بودم... برگشتم... –

که  شیبود غش کند، صدا کیباال بردم. نزد دشیتهد یرا دوباره برا چوب

 .دیلرزیم یحساب

 .دمیم وپولت یجان مادرت! ولش کن فقط. هروقت بگ –

 لبم نشست. یرو یخندکج

تا  یبرات عوضش کنن، ول توننینداره، همه م یعوض کردن کار شهیش هی –

 .ادیب دیبا زمیاس وارامنشده اس رید

 .ردیام را بگضربه یرا باال آورده بود، انگار بخواهد جلو شیهادست

 برم بانک.  دیبا زم؟یرو چطور برات بر ونیلیم ستیچطور؟ ب –

باگذشت، و برعکس تو آدمم تا فردا بهت  یلیفکر اونجاشم کردم، چون خ –

 .دمیوقت م

 .دیرا کش ادیشه یجدا شد و بازو شانیرفقا نیاز ب یدختر

 ؟ی! پولش رو ندادن؟یا گه،یم یچ –

 برنداشت به دختر غر زد: لهینگاهش را از م
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 باهاش گفت کاوه... سگمه ٔ  لونه متیتومن ق ستی! بایول کن، ک –

 .داره حسابخورده

 تنش بود. نیو شلوار ج یصورت یهود کی دختر

 خود کاوه کو؟! –

 تکان داد. شیبرا یکالفه دست مخاطبش

 بود. نجایاالن ا ه،یکدوم گور دونمیچه م –

 العملم سمتم آمد.از عکس دیبا ترد یقدممین ادیشه

 ؟یکنیم یچرا خال نیرو سر ماش تیودلدق ،یخوای! پول میآخه مرد حساب –

 شد. دهیلبم با تنفر باال کش ٔ  گوشه

. شهپی ٔ  . چک مال هفتهیزرنگ فرض کردبچه چون دردم اومد خودت رو –

 حساب رو منم با مسترکاوه دارم.درضمن، اون خورده

را مثل  شیهامن... لب شخندینگاه کرد و به ن نیماش ٔ  شکسته ٔ  شهیش به

 .افتدیقسم بخورم االن اشکش راه م توانستمیدخترها جمع کرد، م

 .کردندیخودشان را آرام م گران،ید ریبا تحق ،یوقت درماندگ هاآدم

 مثل تو رو بخورم؟ یپول بدبخت دیآخه، من چرا با –

 من بدبختم، آره؟ –

 .دمیکوب شهیش یرا باال بردم و دوباره رو لهیم
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شد و منقطع، باالخره از خودش  قیکه عم شیهااز بهت باز ماند. نفس دهانش

 . دیباال دو نیزد و از ماش یحرکت

هم خورد و باهم از نداشت، اما تعادلم به یمن پرت کرد، وزن یرا رو خودش

 .میپرت شد نیزم یسقف رو

 و دمیکردم. سرم را جلو کش نشیوزنم قفل زم ینیچرخاندمش و با سنگ درجا

 در صورتش عربده زدم:

 رو... میمن باهاش بده شرفیب ٔ  کهمرتی آره؟ سگ، ٔ  لونه –

چشمم  یبود جلو دهیکش یپولیخاطر بکه به ییهالحظه تمام مکافات آن

 آمد... 

 کوباندمش... نیگرفتم، بلندش کردم و به زم قهی از

 چشمم را خون و جنون گرفته بود. یجلو د،یکوبیبا قدرت م قلبم

 زد... غیج یزن

 زدم.  نیتر به زمو محکم دمیباال کش سرش

درد را حس  دیقدر داغ بودم که نباآنخورد. میبه پهلو یمحکم ٔ  ضربه

 درآمد.  میهااما داد دنده کردم،یم

 .بود جاکش ٔ  خود کاوه د،یدرجا باال پر سرم

 کمرم خورد. یرو رحمانهیتر و بمحکم یضرب لگد بعد
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 شتریِ بتنم انداختم، آب دماغش راه افتاده بود، کتک ریبه مرد ز ینگاهمین

 .خواستینم

 مثل او یاتفاله یکردم، برا شیضرب رهامفلوکش پوزخند زدم و به ٔ  افهیق به

 بود. یکاف

زدم، ناغافل به  که توان داشتم گره یی. مشتم را تا جاستادمیا میپاها یرو

 .کج شد یشکسته سمتعروسک گردن کیسرش مثل  دمش،یصورت کاوه کوب

از جنونم داشت، عقب  یصورتش از درد گره خورد، اما او هم انگار سهم تمام

 . امدیکوتاه ن د،ینکش

 .دمیگردنم خورد، کجا را نشانه گرفته بود نفهم یحوال ییجا مشتش

و خشم را در تنم به جوش آورد و  رتیآورده بود، غ یکه سر نار ییبالها تمام

 ... دیچیپ میدرد در بازو ده،یاما به مقصد نرس د،یمشتم را دوباره باال کش

. کاوه از مکث و دمیکه با چوب مرا زده بود د یموفرفر پسرکی چشم ٔ  گوشه از

 را به صورتم پرت کرد...  اشیشد، مشت بعد یجر امیریغافلگ

 انداختند!  رمینفر بودند؟ به درک که تنها گ چند

امانش ندادم، مشتم که به فک  کردم،یپدرم نبودم اگر مردک را ول م پسر

 .دیشن شدیرا م میهاوفترق و توروق غضر یخوشگلش گرفت صدا

چوب، اما به سرم خورد و تا مغزم را تکان داد. چشمم  یچوب بعد ٔ  ضربه

 رفت. یاهیس
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 شانیتن برابهجوانمردانه و تن یافتادم که دعوا ریگ ییهاجمع شغال وسط

 نداشت. یمعن

 . زدیبود که داد م یازنانه غیج یتر از همه، صداخوردکنوسط اعصاب آن

کاوه  ٔ  قهیچوبم بزنند. دستم را از  توانستندیم خواستیدلشان م هرچقدر

 . کردمیجدا نم

خودش را وسط ما  یرا که باال بردم همانجا متوقف شد، دختر صورت یبعد مشت

 انداخت. 

نداشت. کاوه را به عقب هل داد،  ییزن جا یمرامم دست بلند کردن رو در

 را آزاد کرد. اشقهیناچار انگشتانم به

 کرد: غیجغیج دختر

 شعور دارن. شتریگاو! به خدا گاوا ب د،یگاو –

 .بود کرده ورم و قرمز کاوه ٔ  چانه ریز

 اد.راه افت نییعرق که از گردنم به پا ایخون بود  دانستمینم دم،یدیرا نم خودم

آورد... و باز  ورشیکرد و سمتم  دایجرئت پ ام،دهیکنار کش دیکه د ادیشه

 .ستادیا شیدختر بود که جلو

 رو! یببرنش ولگرد عوض انیزنگ بزنم صدوده، ب سای! واایکن، ک ولم –

 ورم کردند. تیاز عصبان نشیتوه دنیگردنم با شن یهارگ

 براش کار کردم. خوام،یخور؟ حقم رو ممردمتو مال ایمن ولگردم  –
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 اش زد.به شانه یاضربه دختر،

 .یکرد فیصد بار از کارش تعر دمی! خودم دادیو شهببند دهنت –

 زنان جوابش را دادم:هم عربده من

 تو کار کردم. یبه ما داشت؟ من با تو طرف بودم، برا یکاوه چه دخل –

 .خوردهثروته، واسه ما پول یکه واسه تو پاپت یاون –

 بردم. ورشی سمتش

 قالتاق! ٔ  کهیجد و آبادته، مرت ،یپاپت –

 ام کرد.دوباره خودش را سپر حمله دختر

 اکتفا کردم. ادیفر به

نداره. فردا صبح چکت  یکردنت واسه من کار دای! پیقاط یمن ته خطم! قاط –

 بهت رحم کنه. دیباشه خدا با یبانک، اگه حسابت خال برمیم رو

بود که بدانم  یهمان ترس داخل نگاهش کاف د؟یکه رنگش پر دیرا د جنون

 نبوده. جهینتیکارم ب

 پارک رفتم. یپشت کردم و سمت خروج  نداختم،ینگاه ن یبه کاوه حت 

 تا خون داخل چشمم نرود. دمیکش امیشانیپ یرا رو نمیآست

 سرم آمد.اما پشت دختر

 .کننیآب م ریبخوان سرت رو مثل آب خوردن ز نایا ؟یخل شد –
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 و محکم جواب داد: قاطع

 ! خوامیحقم رو م –

 تندتر آمد تا به من برسد. یکم

 تافهیمگه نه؟ ق ،یاز استخر برد رو ینار یاونشب با آچار اومد یتو بود –

 بره. ادشیآدم  ستین یجور

 حرفت رو بزن، برو رد کارت! –

پسرا عقل تو  نی. ایرو بهم گفت، راجع به شکستن سر نار یچستار همه –

 .ستیشون نکله

 را ندادم تا راهش را بکشد و برود. جوابش

 ....یعذرخواه میایب میناراحت بود. چند بار خواست یلیستار خ –

 .دیومدیبهتر که ن –

 کاوه به عقب برگشتم. یبودم که با صدا دهیرس نیماش به

 .دیگردن کش میبرا

 کجاست؟ ینار –

 به تو چه؟  –

 اش به خون نشست.کردهورم چشم

 .دهینگرانشم، جوابم رو نم –
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 .خوادیچون نم دهیجوابت رو نم –

 دستش را به کمرش زد.

 کیجا تارشون. زنگ زدم، همهرفتم در خونه شیشده. چند روز پ یخبر هی –

 ...ی. نارومدین یبود. تا غروب همون دوروبرا موندم، کس

 نیشب زنگ زدن ا ینار یاشک یهاچشم د؟یکشیرا م ینار کیکش

 آمد.  ادمیفطرت پست

رابر ب یوانگیخوانده بود، د چارهیکه در گوش دختر ب یفیفکر کردن به اراج با

 .دیچشمانم شراره کش

 شیگلو ریآورده و ز رونیب بمیرا از ج یبیج یچاقو هیچند صدم ثان ظرف

 گذاشتم. 

 فشار دادم. شیگلو یچاقو را رو ٔ  غهیآزاد شدن ضامن، ت یصدا با

 ریخواست عقب بکشد. گردنش را در چنگم اس دهید، ترسکه تمام ش بهتش

 کردم. 

 :دمیغر انهیدندان وحش یقفل شده بود، از ال فکم

هم که  یمثل من. اون شب هیهار هی! دختره صاب داره، اونم یقرتبچه نببی – 

ت شاهرگ نمتیبودم. دوروبرش بب ششیمن تا صبح پ ش،یو ترسوند یزنگ زد

 زده فرض کن. رو

 .دیپر نییباال و پا کنانغیجغیج دخترک
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 و! ولش کن!ولش کن، احمق! چاقو!! بدبخت نکن خودت –

صورتش  یرو اشیجوگندم یهاقهیکاوه را فشار دادم، عرق از کنار شق گردن

 راه گرفت.

 ؟یداریبرم یدست از سر نار –

 را باز و بسته کرد.  شیهاتکان دهد، چشم دییعالمت تأنکرد سرش را به جرئت

 دیمرا با آن تهد ینار کهییحنجره، همانجا یرو قیبود، دق شیگلو ریز میچاقو

 . کردیم

شده بود، مثل  استفادهیو جنون از کار افتاده و ب رتیاز هجوم غ مغزم

 ...ییدر ارتفاع هزارپا یژنیاکسیب

در  یاما کس داشتم،یچاقو را برم دیترساندنش تمام شده بود، با یبرا کارم

 ... دادیسرم فرمانش را نم

 زد: غیکنار گوشم ج دختر

 ...یخاطر نارولش کن! خودت رو بدبخت نکن. به –

 یبودمش... قلبم از دلتنگ دهیاش را... نبوسبودمش، خنده دهیهفته ند نیا

 ...دیترکیداشت م

 با اشک التماس کرد: دختر

 گناه داره. یخاطر مادرت... ناربه –
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 نیخورد و راست در زم نیو کنار تنم افتاد. چاقو به زم شد حسیب دستم

 فرورفت.

 کاوه شد. تکان نخوردم.  یهادست ریاس امقهی یوقت

 ...یناریب یاز زندگ شدمیخالص م کاش

 ...الیخ انیگنگ و شناور شدم م ده،یاز مکان و زمان بر

 . دمشیدیم دیشا ماندم،یدانشگاه م کینزد رفتمیم فردا

 .یچشمانم را گرفته بود، قرمز، به رنگ خون دلتنگ یجلو یانه؟ پرده مگر

جز باز و بسته شدن دهانش، صدا را هم . باالخره بهزدیم ادیدر صورتم فر کاوه

 دادم. صیتشخ

که تا چند وقت تو  ارمیسرت م ییخواب؟ بالکارتن ،یکشیمن چاقو م یبرا –

 . یزندون آب خنک بخور

 .وانهید کی یبلند، به آزاد دم؛یخند

 کنم،یخاطرش لت و پارت م! پاش برسه بهگولیو از زندون نترسون، ژمن –

 .کشمیحبسشم م

. شاهد هم دارم. مگه یبه حبست برس دنتیچاقو کش نیدارم واسه هم لیوک –

 !ا؟ینه ک

 .دمیند یزیمن چ –
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تماشا کردم که  تفاوتیدادم و ب هیکاپوت تک یرا رو امشدهنیسنگ تن

 کاوه از تعجب چهارتا شد. یهاچشم

 انا؟یک ،یچ یعنی –

 نگاهش کرد. میگره کرد و مستق نهیدست به س دختر

سرش  نیخواستیم یی. هر بالیچی. نه چاقو، نه دعوا! هدمیند یزیچ گمیم –

دخترش رو دوست د،یشهادت بدم؟ پولش رو نداد امیحاال ب ن،یآورد

... چه دیبهش گفت دهیدهنتون رس یهرچ د،یفحش داد د،یوداغون کرددرب

 د؟یمونده که نکرد یغلط

 .کشتیم وداشت من یعوض نیا –

 شانه باال انداخت. تفاوتیب دختر

 !یازنده –

 هوات رو داشتم. شهی. من همیقمیرف –

ستار رو لو داد که حاال من دوستش رو لو بدم؟ اصالً مگه خود تو  نیمگه نار –

 .دمیند یزیگوش ستار رد شد؟ حاال هم من چ خیاز ب یگفتیم ینبود

 سمت من و تشر زد: برگشت

 ؟یبزن دیگند جد یخوای! مگهیبرو د –

 پررو!  شانهمه

 کاوه باال رفت. یشاک یصدا
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االن برام ستار، ستار  رسم،یمن به دادت م یو گرفتار یموقع بدبخت –

 ؟یکنیم

 از سرم گذشته... یچه خطر دمیفهمیتازه م من

 چه؟  کشتمیواقعاً مردک را م اگر

را از کاپوت  امهینبود. وسط بحثشان تک ی. به خودم اعتبارکردیدق م یعبد

 .نیبرداشتم و کشاندم تا داخل ماش

در تنم نمانده  یخون ،یوانگیشاهرگم را زده باشد، بعد از ساعتِ د یکس انگار

 بود.

 . آمدیجروبحث نم یهفته صدابه خانه که برگشتم، برعکس تمام 

اجازه نداد آنها را داخل  دهیشده بود، حم ختهیر اطحی ٔ  گوشه مانیهالهیوس

 دیبزرگ که کش لونینا کیته محبتش شد  م،یو براقش ببر زیوتمتر ٔ  خانه

 . شانیرو

که هوا خوب بود باهم  یاجمعه نیفرزانه هم زنگ زد، قرار شد اولخاله به

 را بشورند. هالهیوس

 . یبه قدمت عمرم از کودک ساخت،یمیقد ٔ  طبقهکی ٔ  خانه

ولگرد بودند و  یهارا ساخته، اطرفش فقط سگ نجایا یوقت گفتیم پدرم

 .رهیاز هفتاد ت یشلوغ داشت با ساکنان یاوتوک خانه، اما حاال محلهتک
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انگور را  یهاکه شاخه دمیرا د یکه رد شدم، عبد اطحی داخل بزرگ ٔ  کپه از

 . کردیهرس م

 خورد. نیبه زم از دستش رها شد و یباغبان یچیکه به ظاهرم افتاد، ق چشمش

 ه؟یختی... چه سر و رنیا ؟یتصادف کرد –

 ماند.  تماممهیو ن امدیباال ن یریاز غافلگ نفسش

 دمیچیرا به دورش پ میرا که به کمرش گرفت خودم را به رساندم و بازو دستش

 ؟یجون دار یلیخ ؟یبه تو گفته کار کن یک –

 روز هول و وال نداشته باشم؟ هی یذاریتو مگه م –

 :دیکردم. دوباره پرس تشیخانه هدا سمت

 !؟یکوبوند ییجا ونیماش –

 نه! –

 کردم از پله باال ببرمش. یسع

  ؟یدعوا گرفت –

 بود. تشر زد: ایگو سکوتم

 هر روز پا شو دنبال شر بو بکش! م،یدار یخودمون کم بدبخت –

 .یکنیدرختا رو هرس م یبرداشت یچیق ؟یهست یسالم خوب ؟یخودت چ –

 زد:  ادیورودمان به خانه فندق فر با
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 !بی! سی! نارناری–

را  اشیهم منقار کوفت یبیس چیدق من، با ه ٔ  نهی! شده بود آمحلیب مرغ

 .گذاشتیدرد م یو داغ رو زدیفقط او را صدا م بست،ینم

 دستم را پس زد. یعبد

 هم دهیحم نیشاخ و بال اضافه داده. ا ی! درخته کلیشَل که نشدم بغلم کرد –

 ش دنبال ددر دودور!که همه

 ؟یکار کن یتونیم ؟یتو کارگر –

 که تندتند گفت: نمیبنش یاز خستگ خواستم

 ادیلباست همه خاکه، سرت هم که خون شره کرده. برو حموم! ب ا،ینینش –

 غر بزنه. دیسه ساعت با یکرد فیخونه رو کث نهیبب

 بود؟ نیاش هممحبت پدرانه ته

 . میکردیرا جمع م مانوپایدست مهمان مثل خودمان ٔ  ! در خانهیبه زندگ تف

 خانمانیب یسر طالق خودش را آخر عمر اشیبازودلدست نیهم با ا یعبد

 کرده بود.

بود غش  کیام، نزدکردهسر ورم دنیکه آمد با د دهیحم ،یبرعکس ترس عبد

 کند.

 کند. یتا سرم را ضدعفون نمیزور وادارم کرد بنشآورد. به نیبتاد میبرا

 د. تنگ ش شیدلم برا بیعج چسباندیو مادرانه به سرم باند م اطیبا احت یوقت
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به خانه  یآلود و زخمخاک شهیکه هم ییهاوقتآن ترها،میمثل قد میبود شده

 . بستیرا م میهاو زخم آمدمیم

 ی. حتدیپرسیچسب را هم در سکوت چسباند. پر از سؤال بود و نم نیآخر

 . گرفتیرا نم یسراغ نار شهیبرعکس هم

ا رض رد،یو اخبار را از او بگ دیایاش از مشهد بمنتظر بود خواهرزاده کنمیم فکر

 ادا کند. ینشاندر آتش اشیقبول یکه نذر خاله را برا ارتیرفته بود ز

کم درد بدنم داشت ا باال انداختم و به اتاقم رفتم. کمر یامسکن ژله قرص

 .دادیخودش را نشان م

 .دیخوابیتخت م یرو یرا پهن کردم، عبد تشکم

 و منتظر ماندم چشمم گرم شود.  دمیکش دراز

 یداریدر ب ای دمیدیخوابش را م ای ،یوقت گذشته تمام ذهنم شده بود نار چند

 . کردمیکه سرش آورده بودم فکر م ییبه بال

 ریتأث ایشدم؛  داریبود که ب دهیآن روز آفتاب به سقف آسمان رس یفردا

شدن را فراموش کرده،  قهیبهبدنم دعوا گرفتن و دست دیشا ایها بود مسکن

 اهل شده بودم.

 زدم.  رونیرا برداشتم و از خانه ب چک

 امیحرکت بعد دانستمیشد م ختهیدر بانک، نقد و به حساب خودم ر یوقت

 زنگ زدن به فلور! ست،یچ
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 محض وصل شدن تماس، گفتم:را گرفتم، به اششماره

 .زمیحساب بده پولت رو برشماره –

 گنگ و دور بود. د،یایانگار از ته چاه ب شیصدا

 .مینیرو بب گهیهمد م،یقرار بذار جاهیعصر  –

 .فرستمیرو م یزیوار شیعکس ف ست،یالزم ن –

 جواب داد: حوصلهیب

بار با هم قرار  نیاول یکه برا یاکافه ایب ش؟یخواینم ؟یهات چسفته –

 کار مهم باهات دارم. هی. میگذاشت

 را قطع کرد. تماس

 بود. یاغهیچه ص گرید بارناولی ٔ  . قرار در کافهدمیفهمیرا نم منظورش

 . مینیرا بب گرینبود همد یاجیاحت کاش

خبر از  شدیم ی! چند روزدیبگو خواستیم ناری ٔ  درباره یزینکند چ اصالً

 حالش نداشتم.

 که بدانم حرفش بودار است. شناختمشیقرار فلور مشکوک بود، آنقدر م

 باشد؟ امدهیچکار کند؟ کدام بال مانده بود که سرم ن خواستیمثالً م یول

خالص  شهیهم یو برا گرفتمیرا م یجهنم یهاسفته دادم،یچک را م رفتم،یم

 .شدمیم
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 .  دشیم کنندهوانهیکم داشت دماندن کم کاریناهار به خانه برگشتم، ب یبرا

 .یآموزش یهاشروع دوره یبرا کردمیم یروزشمار

 .دمشیبودم که د اشیمترچهار سمت کافه رفتم، هنوز به ده ساعت

 از قبل هم الغرتر و نزارتر شده بود...  ی... حتشدیرد م ابانیاز خ داشت

جوالن  امنهیکه در س یخاطر تنفرسوخت و خودم را به شیدلم برا یاهیثان

 سرزنش کردم. دادیم

 .شتریب یاو کم دیشا م،یاندازه گناهکار بود کیهردو، به  ما،

 جهینت نیبه ا شتریب گشتمیهرچه م یمعصوم نبودم، ول نیب نیهم ا من

 بود.  ترنسنگی انداخت گردنم به فلور که اجبار طوق ٔ  ه کفهک دمیرسیم

 . ..اشمارگونهیو ب ریناپذیریس یرابطه، اشتها نیح شیرهایتحق یادآوری با

 کنان پرواز کرد...غرش یمیقد نیگاز فشار دادم، ماش یرا رو میپا

 ترمز کردم.  شیپا کنار

 را گرم کند. میهاشب توانستیاش تا آخر عمر مزدهوحشت نگاه

ل ز رونینشسته و به ب زیکنم، پشت م دایپارک پ یگره خورد. تا جا شیابروها

 زده بود.

 :دمینشستن پرس محضبه

 ؟یها رو آوردسفته –
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 !مینکن بترسون یسع گهید –

 لذت پوزخند زدم. با

 را باز کرد. زیم یرو اهیس فیک

 گذاشت.  زیم یو رو دیکش رونیرا ب یپاکت

 یها را بررسها سمتش سراندم. پاکت او را باز و سفتهپولهم پاکت چک من

 کردم... 

که از قبرستان فرار کرده  یاترسناک، مثل مرده یطرزفلور... رنگش، به اما

 بود... دهیباشد پر

 ؟یشد یشکل نیتو چرا ا –

 چرخاند سمت پنجره. نگاه

... داشتم به یبود. تو برام تموم شده بود یعال یچ! همهاشار؟یشد،  یچ هوهی –

 . من و ساواش... دمیرسیآرامش م

 فنجان داغ گرفت و مشتش را بست.  یدستش را رو کف

 ادامه داشت: یکردم حرفش تمام شده، ول فکر

عد کنم و ب تشیاذ خواستمیم یعنی... یعنیفکر کردم تونستم ببخشمش.  –

 ببخشمش. به خدا...

 که نبودم. ماریمثل خودش ب کرد،یخنک نمبغض فلور دلم را 
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 .شهیکرد. منم فکر کردم م مشیتا ابد قا شدیمون رو نمرابطه –

 از تنفر فشرده شد. شیهالب

 .یتو درآوردتو بود! پدرم رو  ری... تقصیشدیاگه تو باهاش دوست نم –

 :دیاز دهانم پر یبلند خندتک

 من؟! یگند زد به زندگ یبعد ک –

 . دیاش را چشاز قهوه یانداخت. باالخره قلپ نییارا پ سرش

 ها را به کسحرف نیآنکه ا بیو عج گفتم،یکه او حرفش را زد من هم م حاال

 .میبزن شدینم یگرید

مال  تینامرد نیشتریب دیفکر کردم... شا یلیخ میبه زندگ یبعد از اومدن نار –

شده بود، عمراً  زیتو منگنه. پول عمل پدرم وار یو گذاشتبود که من یوقت

 .یداد رو شنهادیتو اون پ هویقرضت رو پس بدم،  تونستمینم

 چشمانش پر شد. ٔ  کاسه

 بود. یگرید زیبود که از خودش دفاع کند. دردش چ امدهین

 ...زنهیخونه... باهام حرف نم ادینم –

چند پک بزنم و  توانستمیو اخطار دهد م دیایب یروشن کردم، تا کس یگاریس

 !دی، شاآرام شوم دیشا

 من... ف،یمن بزرگش کردم... من بردمش جشن تکل –
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 حرفش را قطع کرد. یخشک و بلند عق

 ...دمیجا پر از

 دهانش...  یجلو یگریچنگ شد و د شیگلو یدستش رو کی

 شده...؟ یچ –

 ...سازهی... بهم نمنیسرترال –

 عق زد... دوباره

 ه؟یچه کوفت گهیاون د –

 بخش...... آرامآرام –

 .دیکافه سمت ما چرخ ینفر مشتر دویکی سر

گذاشتم و بعد، خود  زیم یو رو دمیکش رونیفلور را ب یهاپولاز چک یکی

 من. بیها داخل جاو و سفته فیپاکت را داخل ک

 نداره. سیسرو نجای. ارونیب میپا شو بر –

. به دیخودش را کنار کش رمیدستش را بگ ریبلند شود. خواستم ز توانستینم

 جهنم!

 رفت. رونیخوران و تند بدهانش گرفت و تلوتلو یرا جلو شالش

دهانش را  اتیمحتو یبلند صدای با و شد خم نشست، جدول ٔ  که گوشه یوقت

 باال آورد. ابانخی ٔ  که زردآب و خون بود گوشه
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 ینار

 

 شدیم یساعت کیپناه برده بودم.  وارژی اتاق به خواندن درس ٔ  بهانه به

چند روز مزاحمم  نیعادت ارفته و به رونیحتماً ب آمد،ینم رونیاز ب ییصدا

 نشده بودند.

 

زد،  افتاده بود. فلور از بس زنگ زمی ٔ  گوشه شهیمهجورتر از هم امیگوش

 بار... نیا یمجبور شدم بالکش کنم. ول

جدا کرد و از کار  اتشیح یهاانیصفحه، قلبم را از شر ینام رو دنید 

 انداخت... 

 یچند وقت به من زنگ نزده بود، حت نیخاموش شود. ا یماندم تا گوش مات

 بار... کی

از  یهر کار دم،یشنیرا م شیحالتم بودم؛ اگر صدا نیترینیبشیپ رقابلیغ در

 .آمدیمن برم

 :دیرس اساماس

 جواب بده، کارت دارم. –

 کردم: پیرا برداشتم و تند تا یگوش 
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 !یبه من ندار یربط چیه گهدی تو – 

 بهت نداره؟ یربط ؟یچ فلور –

 !جفتتون – 

 باشه، بازم نامربوطه؟ مارستانیاگه فلور ب –

 سر خودش آورده بود چه؟  ییسرش آمده بود؟ اگر خودش بال یینکند بال فلور؟

 اضافه کند؟ میهاغصه یوجدان را هم به باقبار عذاب خواستیکه نم عمه

 شده بود؟ ها؟ ضینکند مر ای

 نداشتم. دنیجرئت پرس یداخل دستم، حت یبه گوش زدهزل

 .دآم یبعد اس

 . گرفته درد شمعده: ٔ  و جمله مارستانیب آدرس

بزرگ شده  شیپاها یکه رو یزن یماریمن تحمل ب شد،یم رورویهم ز ایدن

 چه؟  اشاری دنیبودم را نداشتم، اما د

 گذاشتند؟یهنوز باهم قرار م کرد؟یفلور چکار م شیپ اصالً

 . دمیچیبه خودم پ یچارگیحرص و ب از

 

کر ف مارستانیبه ب دنیهم به خودم زور گفتم تا بتوانم بلند شوم؛ تا رس آخرش

 ممنوع!  الیو خ
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 .گشتمیبرم ساعتهکیو  رفتمیم

 خودم ماتم برد.  دنیبا د نهیآ یجلو . دمیبلند شدم و لباس پوش واررباط

 اشک ٔ  زده به من، آمادهزل ن،یغمگ فروغ،یب یهاالغر، با چشم یابهیغر

ز و صورتم را ا کردمیم دایپ دیرا با شمیآرا یهالهیکوچک وس فیک بود. ختنری

 ... آوردمیدرم یدگیپررنگ نیا

 چه؟ یبرا شیآرا

 صورتم زرد شده؟  ؟یداریبشده از شب اهیس میهاچشم ریکه ز ندیتا نب 

که چه به روزم  نندیاصالً بگذار بب کردم؟یحال و روزم را پنهان م دیچه با یبرا

 اند.آورده

که داده بود رفتم. به اورژانس سر زدم،  یو به آدرس دمیشال را به سر کش

به  انبرشیراه خروج از اورژانس و م نگهبان گفتند به بخش منتقل شده. 

 بود.  یو درختکار عیوس مارستانیب اطیح داد. را نشانم یساختمان اصل

 یمکتین یرو کردم. دایخودم را پ یقدم سمت ساختمان برداشتم که آشنا چند

 ٔ  سرش همه یباند رو دنید با نشسته بود.  یدرخت ریز ،یدر ورد کینزد

 مات ماندم.  اطیفراموشم شد، وسط ح هاهگالی

 سر خودش آورده بود؟ ییابله! چه بال مردک

 . دیکشیگردن م مارستانیب یباشد مدام سمت ورود دنمیمنتظر رس انگار

 .دیاز جا پر دنمیمحض درا که چرخاند، به سرش
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 آمد.  سمتم

 ...یسالم، نار –

 . آمدینم حرفم

 کیرا تجربه کرده و حاال نگران  یشکستگهزار ساعت دل دارمانید نیآخر از

 .بودم ستادهیا شیدلتنگ صدا ارستان،میب اطحی وسط شکسته، پوک ٔ  کله

 . دیکش نییلرزانم پا یهاچشم کیرا تا نزد سرش

 بود. کیکوچ یدعوا هی! ستین یزیچ –

 .دمیکوب اشنهیبه س فیک با

 .ییمرد گنده! مدام دنبال دعوا ه؟یزیچ هی ،یریبم یفقط وقت –

 . نشست لبش ٔ  گوشه یلبخند کوچک خم،یتوب از

 دعوا گرفتم، دختر!  یآخه من ک –

 گرفت. شیصورتم چشم چرخاند. صدا در

 سخت شده. یزندگ ،یستی... نیدلم برات تنگ شده بود، نار –

 . کردیتکه مجستجوگرش قلبم را تکه نگاه

 تو چرا رنگت... –

 شد. کینگاهش تار د،یلبش ماس یرو لبخند

 ... شهمه ٔ  منه... همه ریتقص –
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 . میچرا آنجا کردیم یادآوریبه من  مارستان،یبزرگ ب یتابلو

 کرده بود.  یام را آورده و بسترعمه امیزندگ عشق

 یهانسبت نیهمسرش؟! آخرش من سر از ا اش؟یجنس کیشر د،ی! ببخشنه

 .اوردمیدرن چیدرپچیپ

 برف زمستان آن سال را داشت. نیاول یسرما میصدا

 فلور کجاست؟ –

 .دهیزنان، پرستاره گفت خواب یداخل –

 را عوض کرد.  حرف

 . اونم دلش برات تنگ شده...رهیگیبابام سراغت رو ازم م –

 ...امیداشتنزبان دوستتلخ رمردیرا بلد بود؛ پ ضعفمنقطه

 :دمیپرس دارشیو ن دمیاز سست شدن، خودم را عقب کش یریجلوگ یبرا

 د؟ینیبیرو م گهیپس هنوز همد ؟یبا فلور بود –

 

 .دیباال پر یشانیتا پ شیابروها

 نه! فقط... ،یبه جون عبد –

 به قسمش طعنه زدم: توجهینشست. ب میهالب یرو یناباور پوزخند
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و زود  زنمیم ضتیبه مر سرهی. شمیمزاحم نم ،یبمون ششیپ یخوایاگه م –

 . رمیم

 خورد. نیبلندش چ یشانیپ

خون باال آورد. اگه  هوی! رفته بودم پولش رو پس بدم، ینشو، نار انصافیب –

 و؟من یدیکشینم خیچشمام جون بده، خودت به س یکه جلو کردمیتماشا م

 . باشه عشق اولته ی. هرچینه! خوب کرد –

 زدم، درد به صورتش نشست. یرا کار ضربه

 که نبود.  یدونینبود، خودت م یعشق –

 بودم و حاال از او. دهیچند روز از خودم پرس نیا تمام

 ! چرا؟اشاریچرا من،  –

 کرد و بعد... میمردد تماشا یباز ماند... کم دهانش

 ،یآب انداخته باش یرو تو اگه خودت، خودت یحت ،یشیغرق م یدار یوقت –

. تو برام حکم همون نفس رو یزنینم دنیدست رد به نفس کش وقتچیه

 .یداشت

 بغض نکنم.  نتوانستم

 ؟یدینفست بودم و نفسم رو بر –

 گرفته زمزمه کرد:  ییکرد، بعد با صدا میفقط مبهوت تماشا هیثان چند
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 !یتم، نارتا ابد شرمنده –

 و تلخ شدم. زیرا شکسته و فقط شرمنده بود؟ تند و ت قلبم

 

. باعث ستمین مونیمال خودت! خودم خواستم! پش ت،یوجدان کوفتعذاب –

 باشه! نامرد تونهیمرد چقدر م هی دمیآدما رو بشناسم، فهم یشد

و از  کنمیفکر م میهاچند هزار بار به حماقت یروز دیفهمینم وقتچیه کاش

 . شومیم یدرون متالش

 .ختیعذاب چندروزه زهر شد و به کالمم ر تمام

 ... یخودخواه آشغال هیتو فقط  –

 را ساعدش رو ٔ  شدهبرجسته یهارگ توانستمیگره کرد. م نهیبه س دست

 .بشمارم

 نکن! ری! تحقیمثل اون نباش، نار –

 .درسی انفجار ٔ  از هجوم درد به آستانه امنهیس

 م رابطه داشت و بعد با...که با عمه یآشغال یعوض هی! تو ی! هستیهست –

 نبود، اون زنم بود! یکثافت چیه –

 شد.  دیناپد یاهیثانبه اتمیعالئم ح تمام
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 دور یاافسانه دمیکه نفس کش یبار نیکردم، انگار آخر شیتماشا وارهسنگ

 بود.

 و درمانده زمزمه کرد: مانیحال زارم پش دنید با

 ... ینار –

 .نمییدر لب پا یزیظاهر شد، لرزش ر اتیعالمت ح کی باالخره

 آمد. بهیبه گوش خودم، غر میصدا

 .یخوابمی من ٔ  با عمه ی. نگفتیکرد مشیتو! تو! ازم قا –

ت من با عمه ی. از لحاظ علمیاونم تو بود دم،یزن خواب هیکنار  بارهیمن فقط  –

 ! باهاش سکس داشتم دم،یخوابینم

 هم حاال.آن بافت،یفلسفه م میبرا

 !یعوض ،یگفتیبه من م دیبا –

 

 .را باال برد شیصدا یو با درماندگ دیخودش کوب ٔ  نهیکف دست محکم به س با

 گفتم بهت.  یپدرم شپی ما، ٔ  تو خونه دمیکه د یمن گفتم! همون روز اول –

 و ادامه داد: دیقلبش کوب یتر رودوباره محکم و
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مزخرفت  یدوستتو و اون حس انسان یول ام،یبهت گفتم من چه کثافت –

! یدیو خورد کنم، نترسو بلند کردم دهنت. دستمینیو ببنذاشت ته لجن من

 تم؟با عمه گفتمیم دیبهم. حتماً با یدیتو چسب ی! ولیگفتم بر

 سر من؟!  زد،یم داد

 !کردیاو پرتر از من بود، تمام نم دل

ته فقط واسه تو فرش ،یازش بت ساخت تیکه تو زندگ یزن گفتمیبهت م دیبا –

اصالً حرف  ؟یخوشگلت رو خراب کنم، طلبکار شد یاینشدم دن یاست؟ راض

 من!  زندگی به زد گه تهرزه ٔ  اون عمه ه؟یحسابت چ

 .ستنی هرزه من ٔ  خفه شو! عمهخفه شو!  –

 . دیخشمم، غمگنانه و تلخ خند دربرابر

 زمزمه کرد: میرا به سمت شانه خم کرد و مال سرش

هنوز  یول ،یساخت والیه هیتو سرت  د،یو خرکه من ی! تو از زنینار نه،یهم –

 و مهربون توئه! یاون زن، عمه فلور نازناز یته دلت باور نکرد

 یتظاهر چیخودش را بدون ه میروروبه ٔ  دهیبرها افتاده و مرد نفستمام پرده 

 قدرت، نشانم داد.  یبرا

 وجودش را حس کنم.  یبا قلبم خستگ توانستمیم

 را برداشت و به سمتم گرفت. یازنانه اهیس فیرفت، ک مکتین سمت

 توشه.  نیماش یکردم از زنه! پوال دیو بازخر! خودمرشیبگ –
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 دست بزنم. فیبه ک خواستمینم

 معده کرده. یزیخانومت رو بردن بخش زنان، خونرعمه –

 گذاشت و رفت...  میرا کنار پا فیک

 بند را گسست، خودش را از ما نجات داد. نیآخر

ا ر صورتش بود.  دهیتخت، پشت به در خواب یکردم، رو دایکه اتاقش را پ یوقت

 .آمدیبه اندامش نم مارستانیب یلباس صورت دم،یدینم

نشسته بود و زن جوان  کیساک و پالست یوسط کل یتخت کنار یرو یرزنیپ

 .کردیرا جمع م هالهیو وس دیچرخیهمراهش تند و تند م

 خواب در غرق ٔ  ناله یاداخل شدن نداشتم. لحظه یارایبودم و  ستادهیدر ا دم

 . لرزاند را پشتم فلور

 جوان جلو آمد و گفت: زن

 ؟یخوایم یزیچ –

 ناله کرد: فلور

 آب... –

 نه... ایبهت داد  شهیآب م دونمینم –

 تخت فلور گذاشت. یرا رو وهیآبم پاکت

 بخور! ونیاگه دکتر اجازه داد ا م،یشیمرخص م میما که دار –
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 یچشمبود. زن پشت بیعج کردیم یگریرا پس زد، کار د وهیمدست آب با

 نازک کرد و آن را برداشت.

 سوخت.  اشییغربت و تنها یاما دلم برا دم،یدیفلور را نم صورت

 ماندن سخت بود...  مارستانیدر ب همراهیب

آمد، تازه کاوه کنارم بود و حس  ادمی مارستانیخودم در ب ییشب تنها آن

 اراشیاخمو و نگران  ٔ  افهیق در باز شد و نکهیتا ا ست،یکنارم ن یکس کردمیم

 در چهارچوبش ظاهر شد.

 . دیسمت در چرخ میپا یرا کنار زدم و باالخره وارد اتاق شدم. با صدا گذشته

 من از او... ایاز ظاهرم تعجب کرد  شتریاو ب دانمینم

 ...ینار –

 چشمش ٔ  اش به من برسد. اشک گوشهآنقدر که دست درازشدهرفتم، نه جلو

 . شد جمع

 : دمیپرس

 ارم؟یآب ب –

کوچک و چروک  یگذاشت. روسراش معده یو رو دیرا پس کش دستش

 سرش کج شده بود. یرو یصورت

 دایها پکه فقط تابستان ییهاکک و مک جا زرد شده وجابه دشیسف پوست

 بود. ختهیر رونیب اشرفتهلیپوست تحل ریاز ز شدندیم
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فتم و ر رونبی آب ٔ  را نداشتم، به بهانه اشیناتوان دنیو د ستادنیا شتریب توان

 . دمیگرم خر یمعدنآب کیاز بوفه 

 بود. یخال هایاتاقبرگشتم، اتاق از هم یوقت

 زد. هیبا وارد شدنم نشست و به تخت تک

 نشستم.  یتخت کنار یرا به دستش دادم و رو یبطر

 یهاداخل دستش را چرخاند، عادت یانگشتانش فشرد. بطر انیرا م آن

 . گشتیانقضا م خیداشت دنبال تار ،ینشدنترک

 ...نبتادی ٔ  لکه ینگاه کردم، کم یقبل ضیتخت نامرتب مر به

 !؟ینار ،یبخشیو ممن یک –

 بود. ختنیر رونیب یدلم چرک کرده حاضر برا یجوابش رو د،یباال پر سرم

 بوده. شوهر تو ،یببخش ومن دیتو با کنمیفکر م –

 از درد فشرده شد. شیهالب

سرش داد  توانستمیبه او نداشتم، م ینید چیوقت هواقعاً مادرم بود؛ آن کاش

 ناله...  ت،یکنم، شکا خشیبزنم، توب

 آنقدر بدهکارش بودم که دهنم را بسته نگه دارم. اما

 معده چنگ شد.  یرو وکتشیبا انژ دست
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 شین ارادهیگزنده شدم. ب ،سمی مار زهر ٔ  چشمم آمد و اندازه یجلو اشاری

 زدم:

 ش؟ینینب یتونستیسر قرار؟ نم یاگه حالت بد بود، چرا رفت –

 . شناختمیزن و پرحرص درونم را نممن طعنه نیا

 شد. زیاشک باالخره از چشمش سرر قطره

اور و باگه اون بگه که حالم بده حرفش دونستمی! منمتیبب خواستمیفقط م –

 ...گفتمیاگه خودم م یول ،یکنیم

 من؟  دنیخاطر دبه فقط

 ست و فوراً به زبان آوردمش.در ذهنم شکل ب یبعد سؤال

 ؟یچ رفتیو م کردیاگه ولت م –

 کبودش نشست. یهالب یرو یلرزان لبخندمین

 ...رهینم دونستمیم –

 ش؟یشناسیخوب م قدرنیا –

 :دیو مستأصل نال چارهیب

 ...یدادیجواب تلفنام رو نم –

 بود. خشیمن اما صاف و ب یصدا

 .ستیچون دروغگو ن کنم،یحرفش رو باور م یدونستیم –
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 انداخت، پوزخند زدم.  نییرا که پا سرش

انسان که به  هی نکهیا ؟یاز چ ؟یدیو بزرگ! خجالت کش یقو یذاکر یفلورا –

 ت؟جنسی ٔ  تا بشه برده یداشت رو تحت فشار گذاشت ازیکمکت ن

 نم چشمانش نسوخت. یرا باال آورد و دلم برا سرش

 زشت نبود...  یگیکه تو م قدرنیا –

 المپت رو ادیب یکه داد یعوض پول یتو بهش نگفت خوادت؟یخودش گفت م –

 روشن کنه؟

 شد. کیاز تنفر بار میهادهانش از تعجب باز مانده بود. چشم

 .دیقلبم را خراش فشیضع ٔ  ناله

 . شدیباهات دوست م دی... نبایتو دار و ندار من دونستیم –

 دستم مچاله شد. انیم فیکث ٔ  مالفه

 شچارهی... تو بیاگه من عاشقش شدم، دلش رو شکستم، فقط تو مقصر –

 ...یکرد

 .آمدیاشکش بند نم د،یگردن کش میبرا

 شد؟   چارهیگذاشتم ب ارشیرو در اخت زمیچ! چون من همهستین چارهیاون ب –

به واو ماجرا  ! من از واواریدرن رو ریّخ یبانو هی یهست... هست... کار توئه! ادا –

 خبر دارم.
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 جانب جواب داد:بهحق د،یرا سمتم کش خودش

 برگردوندمش. ایمن پول عمل باباش رو دادم، از اون دن –

 ...یدر عوضش خودش رو خواست –

 من...  اشاری... دیچیهم پاز تهوع به اممعده

 را با تمسخر کج کرد. لبش

 گرفتم.  رو شینگو که انگار دختر بود و من باکرگ یجور –

 بشن. شخصی ٔ  همه که عالقه ندارن فاحشه –

و  نیبتاد یجز بواتاق به یزده باشم، مات ماند. هوا یلیبه صورتش س انگار

 .دادیگند قساوت را م یالکل بو

 تخت شدم.  کینزد م،یرا نگو قتیبروم و حق نتوانستم

که موقع درد خودت رو  یانقدر مطمئن بود تشیانسان یکه رو یآدم نیا –

 منم یداشت، تو غرورش رو شکست اجیبه کمک احت یوقت شش،یپ یکشوند

 قلبش رو. 

 شد. زیخمین ییبروم که از ترس تنها رونیاو کناره گرفتم، خواستم ب از

 ...شمیکجا؟ نرو از پ –

 کن! صدام یداشت ی. کارنمیشیم کمتین یرو رونیب –
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 نیاول یکه خارج شدم، رو درسشیمحکمم فقط تا دم در بود، از د یهاقدم

 خودم را آوار کردم. مکتین

جز که به یبودمش. چطور توانستم به زن دهیعمر پرست کیمن بودم؟  نیا

 نکرده بود آزار برسانم. یکار میمحبت برا

 گرفت.  امهیخودم، گر یرحمیب همهنیا از

 ... ندازمیخوب باشم... دارم پوست م تونمینم توی... باشاری تونمینم –

ور فل هیگفت شب اشاریبود گرم شد.  دهیکه بوس ییهاچال یرو قیدق ام،گونه

 نشوم... 

 .زدیحرفا رو بهش م نیا یکی دیبا ی... قول! ولشمینم هشیشب –

 .دنشیبودم از دوباره تپ دیمشت گرفته و ناام انیام را مسوخته قلب

 کی شدیپر کنم، هر بار که دلم تنگش م شیهاآلبوم از بوسه کی شدیم کاش

 اش را ورق بزنم.صفحه

 دادم. هیسرم تکپشت واریسرم را به د

  گذراندم؟یم طورنیا دیرا با امیزندگ ٔ  هیبق

 مزه کردن خاطراتش؟ مزه با

 الش؟یخ یحرف زدن برا با

 نجاتم داد، نگرانم شده بودند.  الیزد و از فکر و خ زنگ یشکر ییدا
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 .آمدیهم از او برنم یکمک داد که کار شنهادیپ م،یکجا گفتم

بردند، پشت در منتظر تمام  یبردارو نمونه یآندوسکوپ یفلور را برا یوقت

 شدن کارشان ماندم.

 کردم،یکه داخل آن بود از خودم جدا نم اشاری یهاخاطر پولرا به فشیک

 دستمزدش... 

 بودند...  اشیآزاد یکه بها هاهمان

و  زدیم میپهلو یداغ رو گذاشتمش،ینم نیو زم سوزاندینحس مرا م فیک

 ... گذاشتمشیکنار نم

 قفسش. دیبود، کل امانتش

  آوردمش. رونیفلور آمد، ب فیاز داخل ک بارنیا یزنگ گوش یصدا

 .دادمیجواب م دینداشتم، با یاساواش بود، چاره ییدا ٔ  شماره

 جواب... وتیفلورا! چرا گوش ،یو سکته دادمن –

 !ییسالم، دا –

 فلور کجاست؟ ؟یی! توینار –

 حالش خوبه... –

  ده؟یت چرا به تماسام جواب نمصدات چرا گرفته؟ عمه –

 ...میمارستانیمعده کرده، االنم ب یزیخونر –
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 :دیاز سؤال پرس یخط سکوت شد، بعد رگبارپشت یقیدقا

 رو بده خودش. یگفت؟ گوش یاالن چطوره؟ دکتر چ ؟یزیخونر –

 .یش زخم شده... بردنش آندوسکوپانگار معده –

 .اوردیگوشم را درد ن ادشیرا دورتر گرفتم که فر یگوش

ش رو ! پدر معدهرهیبگ لیکه! حاال تحو دهیغذا بخور! گوش نم گمیم یهرچ –

 درآورده.

 .دیچیپیم یبلندش در گوش یهانفس

 .هیعصب ییغذاخاطر کمحتماً به گهی. دکتر مستین یزی... چییآروم باش، دا –

 نگرانش کرده بودم. شتریبخواهم فقط ب نکهیا بدون

 بگو! حالش چطوره؟  ! راستش روییتو رو به جانِ دا –

 خوب بود. باور کن. –

 بگو به تماس من جواب بده. رونیاومد ب یپس... پس... وقت –

 .دهیحتماً خواب د،یاگه جواب نداد نترس یلو گم،یبهش م –

ممکنه  یول ام،ی... زود مهیرو بسپرم دست بق نجایا دیباشه... باشه... من با –

 طول بکشه... یچند روز

 !نجا؟یا نیایم گهیچند روز د –

 صحبت کنم. رمیچک کنم، با سرآشپز و مد انبار رو دیفقط با –
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 وحشت کرده بودم تا منتظر آمدنش باشم... شتریب

 سردرگم زمزمه کرد:

 آره؟! ره،یگی... سراغم رو مهادهنمی جواب چرا گفتم –

 داشته باشم، دهانم باز مانده بود. چارهیمرد ب یبرا یجواب نکهیا بدون

 ...امیبهش بگو غصه نخوره، زود م –

 ...ییدا –

 داد و تماس را قطع کرد.  لمیتحو یاهول و عجله یخداحافظ کی

 ام گرفته بود... از رفتارش خنده ارادهیب

 را گم کرد... شیوپاعاشق، دست یهاگنده مثل جوان مرد

آمد و  یچون تندباد اشاری ادی... و دوباره اشیزنمخ یهااز راز یعمه کم کاش

 کرد.  رانمیو

جان وسط عمه یهاهوس نیا یکرده بودم اگر پا دایخودم عشق را پ من

 .شدینم دهیکش

 را که به تختش برگرداندند، شب شده بود. فلور

 آمد و هشدار داد که ساعت خواب است. پرستار

 را عوض کرده بودند.  شیهانشستم، مالفه یکنار خالی تخت ٔ  لبه یرو
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 یرا تا صبح تحمل کردن بهتر از نشستن رو کنندهیمواد ضدعفون یبو

 ...یصندل

 زد و حواسم را کشاند سمت خودش. میصدا فلور

 ....ینار –

 نگاه جوابش را دادم. با

 دادیدهانش گرفته بود نشان م یکه جلو یچشم به سطل اشاره زد. دست با

 تهوع دارد. 

 .زدیخشک و بلند م یهارا آوردم، فقط عق سطل

 زمزمه کرد: فیرا که برگرداندم، ضع سطل

 ...هیگفتن عاد ه،یواسه آندوسکوپ –

 

 خواهش کرد: ام، آرامصورت گرفته دنینگران نشوم، با د توانستمینم

 خونه؟ یایمرخص شم، با من م –

 او را؟  یخال یجا دنیرا داشتم؟ تحمل د توانش

 ادامه داد: دیمکث کرد و باترد یکم

 ...میبا هم نبود وقتچیاون خونه ه یتو اشاریو من  یعنیما...  –
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و از سر  اریاختیها باسم آن دو کنار هم، قلبم سقوط کرد. اشک دنیبا شن باز

 . ختیدرد از چشمم فرور

 دیرسیو سوزشش م شدیم ترقیداغ فقط عم نیا کردم،یباورش عادت نم به

 در کار نبود.  یامیبه مغز استخوانم، الت

 بم و دورگه سرزنشش کردم: ییصدا با

 ضمری ٔ  عمه هی یساعت ادا هیواسه فقط  یتونیچرا نم ؟یدیچرا آزارم م –

 ؟یاریرو درب

 .دیلب گز مان،یپش

 تتیاذ خوامیت. به جان خودت نمخونه یبرگرد ،یآروم باش خوامیمن م –

 کنم...

 سمتش اشاره رفتم. دیرا با تهد انگشتم

 !اریو نپس ازش حرف نزن! اسمش –

 زدم. رونیرا گفتم و از اتاق ب نیا

پشتم را سوراخ  اشینگاه اشک ینیتوان رفتن ندارم. سنگ دمیدر اما د دم

 .کردیم

 و سرد کنار در رها شدم...  یفلز مکتین یهمانجا رو حالیب

 راهرو خاموش بود...  یهاچراغ

 که فرار نکنم تا همانجا خوابم برد. دمیآنجا نشستم و با خودم جنگ آنقدر
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ود ب یتا اگر کار ستادمیآمد، دم در ا نهیمعا یدکتر برا یفردا، فقط وقت یحت

 انجام دهم.

 یغذا شب،یمثل صبحانه، مثل شام د وه،یمخوردم و آب تیسکوئیناهار ب یبرا

 .رفتینم نییپا میاز گلو مارستانیب

 

 یبرا میرا نداشت یاما کس ها،یپر شد از مالقات مارستانیمالقات، ب ساعت

 . دیایما ب دنید

 وآمد نداشت.نمانده بود بعد از فوت مادربزرگ، فلور اعصاب رفت یلیفام

 دوم هم گذشت...  روز

 رونیب مارستانیکه از در ب یو پرسنل، با تعجب به من ضیبخش، مر ٔ  همه

پا به اتاقش  شدمیتنها بماند، اما تا مجبور نم ضمیکه نکند مر رفتمینم

 .کردندینگاه م گذاشتمینم

 با من کار دارد.  یزنگ زده بودند که کس ینگهبان زدند. از میصدا شب

خوشحال شدم  دنشیاز د یحدبه دم،یرا د واریو ژ دمیرس اطیداخل ح یوقت

 ذوق کرده باشم.  قدرنیا یکس دنیاز د آمدینم ادمیکه 

 داشتند را درک کنم. یکه مالقات ییهایزندان توانستمیلحظه م آن

 ؟یسالم... چطور –

 .میبهت سر بزن میاومد –



 زرخرید  بانوی بارانی

817 
 

 ؟یتو و ک –

 راه دادن. یمنم با بدبخت نه،یبابا تو ماش –

 ... دیخوب کرد –

 حرف بزنم و بغضم بترکد. امییاز تنها دمیترسیم

 دستش را باال گرفت. ٔ  قابلمه

 .ارمیداد برات ب ونیا یول اد،یکه بابام ازش خوشش نم یدونیم –

 .یخوب شد اومد –

 زد و گفت: یچشمک 

 حالش خوبه؟ مواظبش باش. ضمونیمر –

 ... بارنیاما ا دم،یخندمی امعمه ٔ  درباره شیهایبه شوخ شهیهم

 حرفش را اصالح کرد: زنمیلبخند نم یحت دید یوقت

 ؟یکنیبدبد م یعموم باش! چرا فکرامواظب زن –

 نداشت. یزدم. بچه که گناه یمصنوع یلبخند

 .مینشست یاگوشه اط،یداخل ح

 . خوردمیم یواقع یغذا کیبعد از چند روز  ،یماکارون عطر

 . میداشتم بگو یزنگ زد، باز تکرار کرد که اگر کار ییدا
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 برگشتم فلور خواب بود. یوقت

 .دادیعشق را نم یبرا سوگواری ٔ  اجازه مارستانیزمخت ب طیمح

کردم به افکارم  سعی و نشستم اتاق ٔ  گوشه ،یصندل یشب رو تمام

 سروسامان بدهم. 

را  اشجهیبسازد و حاال نت یقو یکرده بود از من زن یعمر فلور سع کی

 ... دیچیبرنامه م کرد،یمغزم مثل ساعت کار م دم؛یدیم

 .کردمیرا فراموش نم یاتیجزئ چیه میهابرنامه انیدر م نکهیا بیعج

 . زدمیاول با فلور حرف م دیبا

و فقط با حقوق پدرم،  پولیب یدوم ه،یبا پول ارث یبود؛ اول میروشیپ ریمس دو

 و در هردو تنها بودم...

 .دمیتسال گفتم مستقل و خودم به خودم خند یبرا 

هستند که  یداد و گفت کسان یاسراغم آمد، شماره یسوم بود که پرستار روز

 دستمزد.  یدر اِزا شوندیم ضیهمراه مر کنند،یمن کمک م هیشب ییهابه آدم

 و فرز. زیبود، تم یگرفتم و آمد. زن جوان تماس

 من باالخره توانستم به خانه برگردم، حمام، تخت و دانشگاه...  و

 ... یاه و اتاقک نگهبانگدانش و
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به روح مادرم  توانستمیاتاقک، م یکه تمام شد، موقع گذشتن از جلو کالسم

 ینیسنگ میتار موها یصورتم و حت یجایجا یقسم بخورم که نگاه او رو

  کند،یم

سر برگردانم و بفهمم  نکهیرا نداشتم، ا نیریتوهم ش نیدل خراب کردن ا اما

 ق،یو عم زیت یهااستوار و چشم یهاسراب بوده و او با آن شانه کیفقط 

 ...ستین امرهیخ

 بمانم.  رشیآخر در تصور دلپذ ٔ  هیگذاشتم تا ثان عوضش

نکردم،  غیگرم را از خودم در دیاندک ام نیا ،یبودن زندگ یاز چند روز خال بعد

 .ندیتنگ شده و آمده مرا بب میاو هم دلش برا نکهیا

 ...شنمینگاه نکردم که مبادا نب رفتم، به اتاقک رونیکامل از در ب یوقت یحت

 تر گذشت.بودن فلور با کمک آن خانم آسان یروز آخر بستر دو

را انجام دادم. دردش  صشیترخ یاز پنج روز باالخره مرخص شد، کارها بعد

 .رفتیکمتر شده و حالش رو به بهتر شدن م

 شد.  میدستش بند بازو رمیاسنپ بگ شیخواستم برا یوقت مارستان،یدر ب دم

 کرد: خواهش

 خونه... ایب –

 نه! –
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را سمت خودش  میبازو یکم رمیرا که روشن کردم تا تماس بگ گوشی ٔ  صفحه

 .دیکش

 ... لج نکن!ایب ،یبرنداشت لهی... برات لباس کم گذاشته بودم، وسنینار –

 انداخت. ادمی ترآرام

 تنهام. نهیبب خوامینم اد،یم تییفردا دا –

 نگاهش کردم. زیت

 ؟یریباهاش م –

 گرداند. ابانیرا سمت خ سرش

 نه! –

قبل از  دیبا آمد،یم ییفردا دا یول شد،یسنگ خارا شده، نرم نم گرید دلم

 .کندمیرا با فلور وام میهاسنگ دنشیرس

 .ارمیرو ب نمیبرم ماش سیوا نجایرو جمع کنم. هم هاملهیوس امیم –

داروها را  کیپارک کردم، فقط پالست پدری ٔ  خانه اطیرا که در ح نیماش

 شدم. ادهیدستم گرفتم و پ

پدرم،  شد؛یحس م نشانیارواح را گرفته بود؛ حضور غمگ یرنگ و بو خانه

 مادرم، مادربزرگم... 

 به خاطره بزنند. یخانه استفاده کرده و آمده بودند تن یاز خلوت انگار
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 باز بود...  یواحد کنار در

 ... یالهیوس چیبدون ه متروک،

 ...اشاری یخال ی... فندق... و جایتخت عموعبد یخال یجا

. واحد خودمان آوردمیخانه دوام نم نیمن در ا کرد،یها مرا نابود منبودن نیا

 که بدتر... 

 انجیخودم را از ا دی... من بادمیرا فهم قتیکه حق یخاطرات شب ترسناک اتاقم،

 .دادمینجات م

 اپن گذاشتم. یرا رو شینشست. داروها یمبل یرو فلور

 نه؟ ای یسهمم از خونه رو بهم بد یخوای. ممونمینم نجایمن ا –

 .دیاز تعجب باال پر شیابروها

 دم؟یکه سهم برادرم رو به دخترش نم یکنیچرا فکر م –

 از آب درآمده بود. تیو واقع دادمیاحتمال نم یفکرها را حت یلیخ من

 .توئه نام به سندا ٔ  همه –

. عوضش یبود دهینرس یتو به سن قانون کردم،یانحصار وراثت م دیبا –

 .دیرسیکردم، بعد از مردنم تمام اموال من به تو م میتنظ نامهتیوص

و مال و منالت  یرو پاره کن تیاون وص ،یکه سهمم رو بهم داد یوقت یتونیم –

 .خوامیازت نم یزیمن چ ه،یریبه خ یرو بد



 زرخرید  بانوی بارانی

822 
 

 نگاهم کرد، گذاشتم باور نکند. هیاندرسفعاقل

 بهم بده.خونه رو بفروش پولم رو  نیفقط ا –

 . یرو دوست دار نجایا کردمیفکر م –

 شدم...  وانهید اشیآرامشش، از خونسرد از

 هدیمن به ته خط عقل رس یباشد وقت یآرام و منطق قدرنیا توانستیم چطور

 بودم؟

 باال رفت. اریاختیکه ب یوقت د،یلرزیم میصدا

 یچم، از خودم، از همهاز گذشته م،یمتنفرم! از تمام زندگ نجایمن از ا –

 متنفرم!

 ... آروم باش!یباشه نار –

 .ستیاپافتادهشیو پ یمعمول زیکرد تظاهر کند حال خرابم چ یسع

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم 

 که ارث پدرم بود رو فروختم. ینیهم هست، من زم گهید زیچ هی –

 را برده بود سمت منطق. حرف

 .یگذارهیسرما یباهاش، برا دمیخونه خر –

 من خبر نداشتم. و
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 خواستمیم نجای! گذاشتمش فروش، با پول اون و اینگام نکن، نار یاونجور –

 ست؟ین ادتی. میریدوتا واحد کنار هم بگ

 ادامه داد: دیفشرده از حرصم را که د یهالب

 گفتم بهت، به خدا. –

 و بده!فقط سهم من –

 شه. دایپ یمشتر –

 . مونمینم نجایمن ا –

 .دمی... برق اشک را در چشمانش دریانداخت، اما د نییرا پا سرش

 برم حموم. دیبا –

 اش.پالتو یهاشد، شروع کرد به باز کردن دکمه بلند

 رو به ساواش بگم. یچهمه خوامیم –

 و محکم گفتم: بلند

 !یحق ندار –

 دستش دررفت. ریدکمه از ز د،یلرزیهم مثل انگشتش م شیصدا

 ! بذار راحت شم.؟یچرا، نار –

 جواب دادم: تعللیدکمه را گرفت. ب دوباره
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! اشارهیکه در مورد  ییاونا یحرفات رو به من بزن، حت ؟یراحت ش یخوایم –

 شناسمشون،ینگو! من م یچیاما به ساواش ه دم،یگوش م کنم،یمن تحمل م

 .بخشتتینم

 جواب داد: تفاوتیب

 ندارم.  یبه کس یاجیبذار بره. من احت –

 ؟یدر مورد خودت گفت یبهش چ –

 گفتم که بدون رابطه نموندم. –

 :دادم ادامه راندم، پس را رابطه ٔ  از کلمه تهوعم

 هاش رو بهت گفته؟رابطه اتی! مگه اون جزئهیکاف نیهم –

 لبش نشست. یرو یروحیسرد و ب لبخند

 ! ؟یاز دستم راحت ش یخوایلم کنه؟ مو یترسینفهمه چون م یخوایم –

 . دیجه رونیاز دهانم ب یتلخ خندتک

 مگه نه، فلورا؟! م،یانگار جاهامون رو با هم عوض کرد –

 کردم. شیفقط تماشا هیچند ثان

 کنم.. خونه رو بفروش یباهات زندگ تونمینم گهید ،یبمون رانمیتو اگه ا یول –

 تنها باشم. خوامیسهمم رو بده. م

 رو... یچاگه بهش همه –
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 را قطع کردم: حرفش

 ه.ببخش رو تو تونهی. نمادیباهاش کنار نم وقتچیه ،یکرد کاریاگه بفهمه چ –

 .زد زل من به بود کرده تارش اشک نازک ٔ  که پرده ییهابا چشم خور،دل

 مثل تو؟ –

 زهر جواب دادم:  یتلخ به

م رو از من بودم که شوهرعمه نیخب ا یول ره،یم شدایی به زادهحالل ٔ  بچه –

 در کردم.راه به

 درهم شد.  اشافهیق هاخوردهیلیس هیشب دوباره

 . کردیدرمانده م یزن یهاناله هیرا شب شیداد زد، اما بغض، صدا سرم

 رو نگو! لعنتی مزخرف ٔ  جمله نیا گهینگو! د –

 اش چنگ زد، دهانم را بستم. را که به معده دستش

 از درد خم شده بود، رو به من گفت: طورکههمان

 ازم نمونده. یچیساواش؟ ه شیکه رفت پ امیو نگاه کن! من همون آدممن –

 را مشت کردم تا نروم کمکش کنم.  میهادست

 خودش مطمئن و محکم گفتم: یترهامیقد مثل

ساواشه. باهاش  ییهمون دا یدار به بعد نیکه از ا یتنها کس یقبول کن دیبا –

 خوشبخت شو! 
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 .ستین یکه زور یخوشبخت –

 تند شدم. دوباره

 .کنهیو خوشحال نمآدم شیزور یچیه –

 اخم کرد. یدلخور با

 به قلب آدم. یزنی... میندازیم کهیچقدر بد ت –

 حرف بزنم. یهرگز بتونم باهات عاد گهیفکر نکنم د –

 . با افسوس زمزمه کرد: ستادیا امیقدم کیدر  یسمتم آمد، ول یکم

 یهمون نور ست،ین گهیچشمات، د یتو ی! نور شادینار ،یچقدر عوض شد –

 م؟یکرد کاری. ما باهات چکردیمن رو خاص م یکه دختر کوچولو

اما  خواست،یم هیشد. منم دلم گر ریسراز اهشیس یهااز چشم یاشک قطره

 بعد. یگذاشتمش برا

ما با  یبگ دی... بایکه بهم کرد یمن رو بذار به حساب اون همه سال محبت –

 .میکرد کاریاون چ

بود که اعتراف کردم دوستش  ستادهیا نجایهم اشاریبودم،  دهیآن شب که ترس

 اپن. نیهم یدارم، جلو

 پچ کردم:هجوم خاطرات، سردرگم شده پچ از

 ...نجایبرم از ا دیمن با –
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 کجا؟ –

مدت  هیباغ پدربزرگ،  وانیمر رمیبعد از امتحانات هم م ،ریشک ٔ  خونه –

 .یبا دست خال ای هیبا پول ارث ایتهران،  گردمیبعد برم مونمیاونجا م

 .ستادمیراه ا ٔ  انهیاتاقم رفتم، اما م سمت

 .فتدی. دستش را به سنگ آشپزخانه گرفته بود که ندمیچرخ سمتش

روانشناس. خودت رو نجات بده،  شیخاطر خودت هم شده برو پفلور! به یول –

 ...تیسالمت ن،یت رو ببرو درمان کرد، معده یافسردگ شهیبا گردش نم

 پرحسرت آه شد. نفسم

 من...  یزندگ –

 .ندشیکه در چشمم پر شد، پشت کردم تا نب اشک

 بودم. میهالهیها و جمع کردن وسشب فقط در حال تا زدن لباس یهامهین تا

 یهاچشم یآمد و جلو ییرفتن تمام شد. دا یبرا امیشمارلحظه باالخره

 .دکشی آغوش در را فلور من ٔ  زدهوق

 دلم...  زیعز –

 بود. دیمن بع یایمأخوذ به ح ییدا از

و چند  یهم، آلبوم کودکجعبه را  نیام را برداشتم، آخراتاقم رفتم و کوله به

 ...یمیقد یبازاسباب
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 گذاشته بودم. نیرا از قبل داخل ماش گرید یهالهیوس

 .زد اشاره دستم داخل ٔ  با تعجب به جعبه ییدا

 ؟یریکجا م –

 بمونم. ششیپ تونمیمن نم –

 !تونم؟ینم یچ یعنی –

 .مهییموقع امتحانات نها –

 را با تعجب باال برد. شیصدا

بهت محبت کرد رو  همهنیکه ا یاعمه یخاطر امتحان دارامتحانات؟ واقعاً به –

 !؟یذاریتنها م

 او را سمت خودش چرخاند. عمه،

من از امتحانات  یضیخاطر مرولش کن، ساواش! کل سال درس نخونده که به –

 عقب بمونه.

 حلقه شد. شیدور بازو ییدا انگشتان

 آخه فلورا...  –

 امیانصافینشناسم و از بفکر کند نمک ییمهم نبود دا میراشده بودم. ب سر

 زده شود.خجالت
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 هیرفتم و دم در همسا رونیپر از حرف فلور از خانه ب یهابه او و چشم توجهیب

 .ستادمیا

 با هزار خاطره... یدر

منتظر مانده بودم تا سهم  د،یایدادم که ب امیو پ ستادمیا نجایشب هم آن

 .رمیرا بگ میهاعاشقانه

 یایکنم ب دتیزنگ بزنم تهد تونمینم گهی! دلعنتی شده، تنگ برات دلم – 

 .یکه بغلم کن رونیب

 در را باز کردم...

 :دیچیفندق در گوشم پ یصدا

 ... عاشقتم...بیس ،ینار –

 .دادینا و خاک م یبو خانه

گذاشتم، پوست کلفت کرگدنم را هم کندم و  نیشان جعبه را زمدر خانه دم

دل  یاهر جنبنده یکه برا ینازکدل یخودم وارد خانه شدم، خود نار

 ... سوزاندیم

 ...اشاری یدخترک مغزفندق همان

 .شکستیو گردنش م افتادیاز درخت م کردیآرزو م اشیهمان که  

 ش. اپدرانه یبه پنجره... لبخندها اشرهیو نگاه خ یعبد عمو

  شد؟یتنگ نم میبرا دلشان
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اوقات فقط سهم من  شتریکه ب شیهامحبت یشده بود برا ذرهکی دلم

 .شدندیم

 ٔ  خاطراتم را داشت، آشپزخانه نیترپررنگ کهییتا سمت جا دمیرا کش میپاها

 ... لعنتی

 کم و تار بودند عوضش او...  نجایمادرم در ا ریتصاو اگر

 ... کردمیو بوسه طلب م انداختمیم رشیگ نجایا یوقت

... دستم را به چهارچوب گرفتم تا سقوط مانشدهنینفر یلدایشب  یانارها

 نکنم. 

 .کردیگمانم خاطرات قلب محکمش را دوره مبه زد،یدستم نبض م کف

 را از من گرفته بود. شدیم زیعز میشوم، هر که برا منیبد ٔ  خانه

امان از  یول شد،یپناهگاهم م شهیهم کهییآنجا به اتاقش پناه بردم، جا از

 ...یادگارییب یهایخال

 کاله. کی یرا جا نگذاشته بود، حت یالهیوس چیه

پنجره... مال خودم بود، همان که  یپا ن،یزم یگردن تاشده... روشال کی فقط

 دور سرش... چدیدادم بپ

 

 . کردیچکه م صورتم
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 یبرا ی! رفتاش؟یمگه نه،  ،یاز ما رو با خودت ببر یچیه یخواستینم –

 هم برن به درک! شچارهیو دل ب ینار شه؟یهم

 لبم نشست. یرو یصاف و مطمئن لبخند

خاطره... مال  یدارم؛ کل یادگاری عالمههیمن ازت  ،یرو اشتباه کرد نجایا یول –

 یکس ذارمینم وقتچیکف دستام... ه یقلبم، حت یسرم، تو یخود خودمن، تو

 .ردشیازم بگ

 گرفتم،یرا پس نم هاهینبودم؛ هد هیرا برنداشتم. من که مثل بق گردنشال

 ماند.  یخال امنهیدرون س شیکه جا یاچارهیدل ب یحت

 ....شهیهم یبرا بارنیزدم، ا رونی. از خانه ببرگشتم

 

 اشاری

 

 . دیکشیکه داشت ته م یاز دور، سهم شیمن شده بود تماشا سهم

 .شدمی تمام دانشگاهش به آمدن ٔ  امتحانش را داده و دوره نیآخر

 ییهابا قدم یاتاقک نگهبان یکه از جلو کردمیم شیچند وقت تماشا نیا 

به اتاقک  یاما او، وقت دند،یخندیم دوستانش. شدیرد م نیسست و سنگ

 که من، کردیفکرش را م درصدکی یعنی .شدیسکوتش معنادارتر م دیرسیم

 پالسم؟ یاکرکره یهاپرده نیرا پشت ا ستمین فتیکه ش ییروزها
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 بخور، داداش! –

را از امور  ینار امتحانی ٔ  خودم؛ معرفت داشت، برنامه یرا آورده بودم جا جواد

 .میایب ستمین فتیکه ش ییتا روزها کردیآورد، خبرم م ریگ ییدانشجو

کرده  دایدانشگاه آشنا پ یجامدت کم با همه دوست شده و همه نیهم یط

 بود.

 و زمان طلبکار باشد. نیمن نبود که از زم مثل

 عقب یصندل یچمدان و ساک رو یرا فقط گرفتم. فکرم رفت پ میروروبه یچا

 .ینار نیماش

کم  ٔ  رهیج نیبروند. هم ییکه جلو آمد حدس زدم قرار است جا اشییپسردا

 را قرار بود از دست بدهم. شیتماشا

 .ستادیرم اکنا جواد

از دستش  خوادیکه م ینبود بذاره دختر یکس شناختمیکه من م یاشاری –

 .زدیجلو و حرفش رو م رفتیدربره، م

 زد؟یخوش بود، از کدام مرد حرف م دلش

 و ادامه داد: دیرا شن سکوتم

 برو بهش بگو! ؟یکه چ یکنیتماشا م –

 پس گردنم را با تمام توان فشردند. انگشتانم

 . با من باشه، فقط عذابه براش.ستین یشدنکه زدم جمع یدگن –
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 اجنیرا به گوش دل المصبم کم نخوانده بودم و باز سر ساعت خودم را هم نهایا

 .کردمیم دایپ

 ؟یرو آورد نتیجواد! ماش –

 .رمینم ییجا لهیآره داداش! بدون وس –

 ؟یساعت بهم قرضش بد دویکی یتونیم –

 .نداره رو قابلت – 

 دایز کانشیکردن پ دایرساندم. پ نگیرا گرفتم و خودم را به پارک چیسوئ

 . شدمیم دیسفیشانیمثل گاو پ پ،یسخت نبود، با ج

 زدم. ابانیبردمش و به خ رونیکارمندان ب نگیپارک از

 تر بود. دانشگاه خلوت یامتحان جلو یروزها

جمع شده بودند، انگار  دشیدور پرا شیهاکه با دوست نمشیبب توانستمیم

 .کردیم یخداحافظ

 تا دل بکنند. دیطول کش قهیدق ده

 یخواهیمثالً م یمرد حساب دینبود بگو یکیکردم،  بیرا تعق نشیماش

 .یرا کشف کن یزیچچه

 میاپ نمش،یدوباره بب یک ستیمعلوم ن کردمیفکر م یدست خودم نبود، وقت

 تا گمشان نکنم. آوردیفشار م شتریپدال گاز ب یرو
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 نگه داشتند. یدانیم یکی. نزدشدندیحدس زدم، از شهر خارج م درست

 پارکش کردم.  یاجلب توجه نکند گوشه ادیجواد ز کانیپ نکهیا دیبه ام 

 یسگ یو فکرم هزار راه رفت، اما وقت دمید دانیکاوه را سمت مخالف م نیماش

 آنجا چه خبر است. دمیتازه فهم د،یپر نییعقب آن پا یاز صندل

رد شدن به او راه بدهند، اما سگ  یبرا هانیتا ماش ستادیا ابانیکاوه کنار خ 

 و سمت ما آمد. دیآنها دو انیاز م هانیممتد ماش یهابدون توجه به بوق

سمت  نیکاوه به ا نکهیرا نوازش کرد، اما قبل از ا وانیخم شد و سر ح ینار

 ود. برسد سوار شده و رفته ب ابانیخ

جوابش  یو شماره گرفت، حتماً کس دیکش رونیرا ب اشیکه مردک گوش دمید

 ...دیرا نداد چون به جدول لگد کوب

 .یعوض کیجلز و ولز  دنیداشت، بخصوص از د یزدن حال خوش لبخند

را گم  یاصل کار یکاوه معطل شدم، ول شینما دنید یبرا هیچند ثان فقط

 کردم...

 یزکه رو یی. بزرگراه آشنادمیرا گرفتم و رفتم... به بزرگراه رس ابانیخ امتداد

 به خانه برگردانده بودم.  ریمس نیاو را از هم

ه از ک یبه راه رهیزدم، خ هیتک نیشدم. به ماش ادهیپارک کردم و پ ابانیخ کنار

 . اشیمادر نیآن رد شده بود، سمت سرزم
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تر نشان که بود ابلهانه یزیرا از چ زیو گر بیتعق نیو ا خوردیبه سرم م باد

 . دادیم

 کردم؟یچه خودم را بند م به

 را داشتم. نیکوتیحداقل ن دیشده، االن باترک یلعنت گاریس

 . دمیسگش را فراموش نکرده بود. تلخ خند ی... حتالخالقجلل

بشه.  میسگ هم حسود هیبه  یشی... خدا لعنتت کنه. باعث می... نارینار –

قدر که اون یکس ،یهست ی. تو ناریتونستیم ینیو بببازم من یخواستیاگه م

 یخوایببوسه. نم یتو خونه خال یشبرو که دوست داره نصف یشجاعه تا پسر

. کنمیگم م تیزندگ. گورم رو از یتو بگ ی. حرف، حرف توئه، هرچینیبب ومن

 . تیاز آثارم نمونه تو زندگ یکه اثر یجور

 

 

 اشاری

لت منتق گمیم ش،یبه دل آت یبزن زاتیبدون تجه گهید بارهی! اشاریبه خدا  –

من  ،یریم یبانیرو ندارم. تو بدون پشت ایبازقهرمان نای ٔ  کنن. من حوصله

 ...نجاینجات تو. مگه ا یرو بفرستم برا میت ٔ  هیبق دیبا

 کیکه  دمیدیرا م یازدهمرد دود نکشیو من در قاب ع زدیسرم داد م یاکبر

 یرا تا پا چارهیسرپرست ب یجزو گروهش شده و گاه شدیدو سال م گریماه د

 آماده بود. سکیر یبرا شهیاما هم برد،یسکته م
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 شرمنده... –

 زد: ادیو فر دیرا محکم به سرش کوب دستش

راهش  نیا ؟یکن یخودکش یخوایبخوره تو فرق سر من! م تیشرمندگ –

 ...یمالقاتت تو سوانح و سوختگ امینم گهی. من دستین

 را گفت و رفت. نیا

 فاجعه بود. شد،یمسکن مهر رفت. آتش اگر پخش م یهابه ساختمان نگاهم

 را دستم داد. یمعدنآب یبطر رضا

 شصت رو داشت. نیریش ،یزنه که نجاتش داد ،یشانس ندار ییخدا –

 گم شو، رضا! حوصله ندارم. –

 .دینشن انگار

 .فتهیب رتیگ یپر یحور هی شهینم بارهی –

 ماسک را سمتم گرفت.  پاکت

 .یکیبردار  –

 مزاحم. یاپارچه یهاماسک

 .هیپر دوده، کرونا خر ک مهیولمون کن. من االن ر –

 ی. بزن تا اکبررنیگیاون معتادان که نم یپر دوده، ول تنهیدرسته االن س –

 .میفقط کرونا رو کم دار رویکمبود ن نیاالن تو ا .ومدهین
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 .هینیچ روسیو یسگ تو روح هرچ –

 دیبه پس دادن مونوکس یاعالقه میهاهی. سرفه کردم و انگار رآمدیدرنم نفسم

 کربن نداشتند. 

 ینشانآتش یهاکه شلنگ دمیدیاز مه م یا. از پشت هالهرفتیم جیگ سرم

 .کنندیها را خاموش مشعله نیآخر

 .دیچیپ امینیالکل در ب یصورتم نشست و بو یرو ماسک

 کردم. ماسکش مطمئنه. یرو ضدعفون دستم –

 یاز اکبر دنشنی غر ٔ  تکان دادم، اما حوصله شیعالمت برو بابا برارا به دستم

 را نداشتم. 

 داشتم؟ یهمانجا نشستم. من قصد خودکش ه،یکه رفت کمک بق رضا

 نداشت. یاز زندگ امیبه خستگ یربط چیه نینه! فقط رفته بودم کمک، و ا 

 ... دمیرا سر کش یمعدنآب گریقلپ د کیآوردم و  نییرا پا ماسک

 آرنج دست چپم.  یرو سوختگی ٔ  رفت به لکه چشمم

 و فرسوده یمیانبار قد یکشمیشد، س نطوریا یکارگر داخل انبار کی خاطربه

 ...یسوزبود و حاصلش هم آتش

 ! نیها، همقاب ٔ  هیبق یافتاده رو ریلوح تقد کیمن چه شد؟  یبرا اشجهینت

 نشدند. سرپرستیکه ب چارهبی کارگر ٔ  خانواده یخوشحال ماندیم
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ان کنمنمن رزنی. سرم را بلند کردم. پستادیا میجلو یکوچک طب یهاییپادم

 گفت:

. بده. حواسم پرت دختر و دامادم بود... چند روزه بهم سر نزدن رتیخدا خ –

رو گذاشتم کنار قابلمه، حتماً  رهی. دستگگنیو بهم نم ضنیمر دیگفتم شا

 زده... شیهمون پرده رو آت

مهربان بود،  ده،یمادربزرگم افتادم، مادر حم ادیچرا  دانمینم اشافهیق دنید با

 .شیهاهم بچه اشیتمام زندگ

 را سرزنش کردم. رزنیپ ارادهیب

 یوقت ؟یرو خاموش کن شیآت یخواستیآخه مادر من! خودت چطور م –

. یگرفتیکمک م هاهیاز همسا رونیب یاومدیشده م یسوزشیآت ینیبیم

 کاریچ دیبه ما، با زدیو زنگ نم دیدیدود رو نم یکنار هیهمسا رمیگ

 ؟یکردیم

 که خاموش شه. کردمیداشتم سطل پر م –

 گهیرو موکت و پخش شد د ختیر یاصالً وقت ؟یروت، چ افتادیاگه پرده م –

 .رونیب یاومدیم دیبا

 پسرم... سوخت،یداشت م میزندگ –

 :دمیپرس را لعنت کردم و آرام طانیش اشیدستپاچگ دنید با

 د؟یکه بر دیرو دار جایی االن – 
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تو  یبود یومدیبده. اگه ن رتیدنبالم. خدا خ ادیزنگ زدم دخترم تو راهه. م –

و  سوختمیها... من که عمرم رو کردم. اگه مدخترمه شیپ شتریخونه... دلم ب

 ...شدمیوبال گردنشون م

 شرمنده شد.  شتریبا سرزنشم ب زد،یم جیخدا خودش که گبنده رزنیپ

و او را در  دیسمتمان دو یکه زن جوان اورمیو از دلش درب میبگو یزیچ رفتم

 آغوش گرفت. 

 را جمع کنم. زاتیها رفتم تا تجهکمک به بچه یشدم و برا بلند

 شد. شیپبدا یکه اکبر میسوار شو هیبا بق میبرگشتن خواست موقع

 کجا؟ –

 ؟یاکبر یشده، آقا یچ –

 . کپسول تو مدرسهدیدار یمنیعفت، آموزش نکات ا رستانیدب دیو رضا بر تو –

 دارن. 

 داد. یچرا از ترس جاخال دانمینم رضا

 ره؟یچرا اوستا نم –

نشانمان بود، آموزش آتش نیترهمان اوستا، باسابقه و باحوصله ای ،یذوق

 ...ما اما بود، گذرانده را اشدوره او، ٔ  عهدهمدارس هم به

 کنسل کرد. شهیمدرسه از قبل هماهنگ شده، نم ه،یمرخص –

 ست؟ین لیها مگه تعطمدرسه –
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 جمع شدن.  ایاول تیبا رضا ان،یکنکور نایا –

 لیتبد نیقیشک به  دم،یکرده، به مدرسه که رس دایرا پ همیزدم راه تنب حدس

 شد.

 رضا زمزمه کرد: اط،یداخل ح یدخترها ٔ  افهیو ق پیت دنید با

 داشتن. لیبیس شتریکجاست؟ زمان ما دخترا ازمون ب گهید نجایا –

 و نوساخت بود. کیش ،یردولتیغ مدرسه

جمع کردند. مستخدم مدرسه چند کارتن  اطیساعت کالس، دخترها را در ح

 .ختیر مانیجلو اط،یآورد و داخل ح

تر کوچک زدم. ماسک را برداشتم تا راحت یلباس کارم را چند تا نیآست

 را بشنوند. میصدا

 یبرق لیچوب، وسا تونهیسوخت که م ژن؛یآتش سه عنصر الزمه: اکس یبرا –

 ی... توییایمیرقه، واکنش شباشه؛ منبع شروع احتراق، مثل ج گهید یزایو چ

 ...ستیها فقط صحبت از حرارت نآتش یبعض

به هوا  شانهبقی ٔ  خنده کیاز دخترها، شل یکیدار جووون گفتن کش یصدا با

 رفت.

 مات ماندم، اما ادامه دادم: یاهیثان

 ی. برامی... مثل سوختن سشهیآزاد م یسم یگازها ش،ینوع آت نیتو ا –

 از سه عنصر رو حذف کرد. یکی دیخاموش کردن با
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 :دیانداخت و لوند پرس میبه سرتاپا یاول، نگاه فیرد یاز دخترها یکی

شما رو  یسفارش م،یو زنگ بزن رهیبگ شیمون، آتخونه دیاگه ما... ببخش –

 فرستن؟یم

 !چارهیمعلمشان مثل لبو قرمز شد، زن جوان ب خانم

 آقا. یها! حواست رو بده به صحبتیوسفی –

 نازک کرد. یچشمپشت دختر

 خانووم! گه،یسؤاله د –

 ادامه دادم: بلند

 قیضدحر ی... مثل انداختن پتوژنیاکس دنیاز رس یریعنصر اول، جلوگ –

آتش. دوم  یپودر مخصوص رو دنیپاش ایگرفته،  شیکه آت یبدن آدم یرو

احتراق  ادیب نییحرارت پا یسوخت، سوم حذف حرارت، مثل خنک کردن. وقت

 سخته... یلیآوردن حرارت خ نییپا یول شه،یتموم م

 مزه پراند. یگرید دختر

 سوزونده. وحرارتت من –

من از سوزاندن هم  دمیحجم وقاحت باز ماند. همان لحظه فهم نیاز ا دهانم

 پوکشان.  یمثالً مغزها د،یآیخوشم م

 کردند. سهیرا ک شانیهارا چنان باال بردم که دخترها ماست میصدا
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بزنم تا  شیرو آت تونیکی یعمل دیبا ایمن حرفام رو بزنم  دیشیخفه م –

 نداره؟ یبازو دلقک یشوخ یسوزآتش دیبفهم

 .کردیشدن دخترها را ادب م دی. عوض سرخ و سفدیکش یبلند نیه معلمشان

 .دهندینشست، مطمئن شدم گوش م اطیکه داخل ح سکوت

 رضا! روشنش کن. –

 کپه شده بود را با فندک آتش زد. مانیکه جلو ییمقواها

اش را باال گرفتم و طرز استفاده دینیکه همه بب یرا طور ژنیاکس کپسول

 دادم. ادشانی

 غویجغیمعلم ج یول شستم،یدستم را م ییاز تمام شدن کارمان کنار روشو بعد

 .کردیولمان نم

 یاز دخترا، پدرا ی! بعضهیرانتفاعیغ نجایا د؟یکجا اومد دیدونیشما م –

باال بردن سطح و کالس مدرسه بوده،  یبرنامه فقط برا نیدارن. ا یبانفوذ

 ینشانبه دخترا... شما... من... حتماً اهانتتون رو به آتش دیکن نیتوه نکهیانه

 .کنمیگزارش م

 یقرمزتر شد ول تیاز عصبان زنم،یم عیبه او دستم را ما توجهیب دید یوقت

 دهانش را بست و رفت.

 از دخترها به من تنه زد. یکیکه  دمیکشیدستم را آب م

 .تر شد و رفتسمتش انداختم که فقط لبخندش پهن ینینگاه خشمگ کالفه
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 شد. دهیسرش کشرضا پشت نگاه

 .  کننیت محامله ،ینداشته باش شونیکار نایبه قرآن ا –

 .دیاز خنده لرز میهامحو شد، شانه یاهیبه ثان خشمم

 ... یخوریقسم چرا م –

 حالت داد و غر زد: شیبه موها سشیخ یهاانگشت با

 .یقشنگ نی. موهامم به اومدیمن فقط موندم چرا از من خوششون ن –

 گرم کی یحت زد،یبرق م میسرم هنوز مثل قد دم،یبه صورتم آب پاش نهیآ در

 تحمل کنم. خواستمیوزن اضافه را نم

 رونیپشت شلوارم هست که قبالً نبوده. با ب بیدر ج یزیچ کردم احساس

 .دیچیپ یخال اطحی در رضا ٔ  خنده کیشل یآوردنشان صدا

 .نستایا جیآدرس پ ایمشت کاغذ کوچک، پر از شماره  کی

 واکردن. خونهوونهیرسماً د –

...... 

ام شدم، ماندن، در را که باز کردم و وارد خانه فتیساعت ش وچهارستیاز ب بعد

 گرم و خفه بود. یمتر۰۷آپارتمان 

 یهاپرده نیاجازه ندادم. هم رد،یخانه پرده بگ یهرچقدر اصرار کرد برا دهیحم

 انداز بودند.کارراه یاکرکره
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 ونیزیتلو کی یمشکقرمز یمترفرش شش کی ،یمبل مشک دستکی

 من... یزندگ یهالهیکل وس نچ،یا ۰۶ ٔ  استفادهیب

ام خانهمتأسفانه هم گفتیبه کف قفس م ییهاتق، خوردن چنگالتق یصدا

 هنوز زنده است. 

 .زدینم شیصدا گریبه در نگاه کرد. کاش امشب د پرنده

 ...ی... نارناری – 

 پرتاب کنم. رونیشوم و قفس را از پنجره به ب وانهیمانده بود د کم

 .زدیم شیبودش و هنوز صدا دهیند شدیاحمق! دو سال م مرغ

 را لعنت کردم. طانیدوباره به در نگاه کرد و صدا زد دلم سوخت و ش یوقت

کنه، من  ادهیو پداد مرجان که مغز اون رو شیاکل داشت، طوطعقل رو داش –

 .اوردمیاز مرغ هم شانس ن

ن از ت ییلباسشو نیبه ماش دنیرا تا رس میهارا زدم و لباس ریگغامیپ ٔ  دکمه

 .ختمیو داخلش ر دمیکش رونیب

 ملوس داخل خانه اکو شد. ییصدا

ل شده، حداق ذرههیدلم برات  ر،یحتماً با من تماس بگ ی! برگشتزمی! عزاشاری –

سال به  ۲۷زنگ زدم، گفتم که قراره  دهیحمبه مامان یصدات رو بشنوم. عصر

 تماس گرفتم جواب ندادن... ؟یخبر ندار یبدکنن. از بابا ع نهیباالها رو واکس
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 دیبا گذراند،یناقال، خوش م ی. عبدستیسالش ن ۲۷مادرم  دانستینم واقعاً

 .دادیهم جوابش را نم

و هست من پام نایاون مرغ م یدفعه قبل گفتم تا وقت ادتهیعشقم!  ،یراست –

. دایکردم، اصالً ازش خوشم نم دایپ یشد؟ براش مشتر یبگو چ ذارم؟یاونجا نم

 ت، ردش کن بره.خونه امیمن بازم ب یخوایاگه م

 .ختمیدانه ر شیو برا ستادمیقفس ا کنار

 یهر مؤنث نیدار فیچون شما خواجه تشر ستیخان! قرار نفندق ،یشنویم –

 .یبد یرو هم فرار نجایا ادیم

 ...بی... سی... نارینار –

قفس  واریخودش را به د و دیبه قفسش زدم که ترس محکمی ٔ  ضربه کالفه

 .دیکوب

 ؟یکنیکه رفته رو صدا م یاون یآبت با منه، دونت با منه، واسه چ –

 .رمیپرتابش نکنم، رفتم تا دوش بگ نییبار واقعاً از پنجره به پا نیا نکهیا یبرا

 

 

 ینار

ه کرده و ب تریطوالن سمیگرفتن از رئ یآخر هفته را با دو روز مرخص یلیتعط

 پناه آورده بودم.  وانیباغ مر
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تهران را از ذهنم بشورم  یروزمرگ یخستگ توانستمیسکوت و آرامشش م در

 و ببرم.

به جنگل زدم، از آن روزها  یریکاله حص کیام را برداشتم و با زود کوله صبح

 خودم باشم. یبرا خواستمیبود که م

 یهاشده بود، با درخت یاز درخت خال شیکه چند سال پ یعوسی ٔ  محوطه 

به  شنیکم زمجان گرفته و حاال کم میروستا کاشت یهاکه به کمک بچه یبلوط

 .گشتیدامن جنگل بازم

 بودند. یزندگ واناتیاز ح یلیخ یکه برا ییهابابرکت؛ درخت یهابلوط

از  ه بتوانمتر از آن بود کها پرخاطرهاز تنه یکیرا از بر داشتند،  ریمس میهاقدم

 بگذرم.  یآسانکنارش به

 دایآخر خودم را همانجا پ دست یبه آن سر نزنم، ول خواستمیم شهیهم

 .کردمیم

 بود. دهکشی قد سرحال، و گرفته جان اشتنه ٔ  از کناره یجوان ٔ  ساقه

 ... یمیتنه، دفتر خاطرات بلوط قد یرو چیدرپچپی ٔ  حافظه یهاخط

بستم،  لیدخ شیهانجاتش خودم را به شاخه یبرا یرا که زمان یمن یراست

  آورد؟یم ادیبه

 که نه او را چنگ سرنوشت نجات دادم، نه خودم را. یمن

 .دمیپا نشن یدر زمان به عقب برگشته بودم که صدا آنقدر
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 .کنمیم داتیپ نجایا دونستمیم –

 برگشتم.  

 !ییحیسالم،  –

ه ب د،یرسینظر مو بدون ترس به یچرم، جد یهابتمیو ن یلباس جنگلبان با

 .دادیم تیجنگل امن

 ؟یبساطت دار یتو یسالم، دختر کورد! صبونه چ –

دختر آن آب و خاکم، احساس تعلق کردم،  نکهیا دیصدا زدنش، با تأک با

 بودن. دارشهیر

 داده بود نشستم. رییرا تغ امیزندگ یکه روز درختی ٔ  تنه یرو

 :دی. پرسستادیا کمینرد

 تهران؟ یگردیبرم یک –

 .گردمیفردا رو هم هستم، شنبه برم –

 خودم داخل در فالکس. یو برا ختمیر یچا شیفنجان برا داخل

 از تصورش دهانم سوخت. د،ینوش یاداغ جرعه داغ

 بود. رهیافق خ به

 !؟یچطوره، نار تیزندگ –

 کرده.  دایبرام پ میی. داکنمیشرکت کار م هی ینیکارگز ی. توگذرونمیم –
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 حقوقش خوبه؟ –

 را گفتم: تیخنده واقع با

 متنفر بودم و سرم اومد. ینیزنشیماز پشت یآره، ول –

 سمتم. سر گرداند

 .یبمون نجایا یتونستمی –

 آرامش رو... نیا ،یرو نداشت نیریاگه مونده بودم، تو ئا –

ش خندان یاما صدا نم،نبی را پرحرفش نگاه تا کردم نگاه شکلشمربع ٔ  چانه به

 .ستین انیم نیا یرا راحت کرد که حسرت المیخ

 یپابند بش یبخوا نکهای فکر. دخترا ٔ  با همه ،یفرق داشت یاز بچگ شهیهم –

 .یبچه تروخشک کن ،یغذا بپز ینیهم سخته... بش

 خورد. نیاز تصور پوشک بچه چ امینیب

 :دیپرس برادرانه

 سخته. ییامن هست؟ تنها ؟یت چخونه –

 خانومن. شترشونیست، بواحده۰آپارتمان  هیخوبن،  هامهیهمسا –

 متوقف شد. شیهالب کینزد یچا فنجان

 ست؟یخطرناک ن د؟ییتنها –

 .دمیخند
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 ...ییحینگران من نباش،  –

 را قطع کرد. مانیهاحرف میسیب یصدا 

 ؟ییکجا ییحی –

 گذاشت و جواب داد: نیرا کنارم زم شیچا فنجان

 بگو... –

 گرفته. شیجنگل آت ت،یکول یطرفا گنیم –

 قرمز شد. صورتش

 .شهیشروع م رتریمعموالً د رماهه،یاهلل... هنوز که ت ای –

 بوده... یعمد دمیکمک. شا میریم میبه منم خبر دادن، ما دار –

 . امیمنم م –

 . میکه همه بر شهینم بمون سر پستت. –

 میرا جمع کرد مانیهالهی. وسمیکه قطع شد، هردو بدون حرف بلند شد میسیب

 .میو برگشت

 تیجمعروستا کوچک و کم م،یدیرس تیکول یبه روستا ازدهیحدود  ساعت

 دار،بیش ؛مرزی ٔ  منطقه کینزد سوخت،یدورتر م ییبود، اما جنگل جا

 و کهنسال... نیبلوط نازن یهاالعبور... درختصعب
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 ادهیام انداختم و همراهش پشانه یکوله را رو یبندها ن،یتوقف ماش محضبه

 شدم.

 را سد کرد. راهم

 !یایب یتونیتو نم ،ینار –

 .امیب خوامیمن م م؟یآورد نجایا یچ یپس برا –

 داد: حینرمش توض یاذره یحت بدون

منطقه رو  نیمن ا نه،یزم یتو نیجاها م یبوده، هنوز بعض یش جنگمنطقه –

 یباور کن فقط دردسره برا ،یاگه تو گم بش یول شناسم،یمثل کف دستم م

 .هیبق

 .دمیکوب نیبه زم پا

 کمک کنم. خوامیمن م –

 خم شد تا به صورتم مسلط باشد. یکم

و  یداری. برش منمهیتو ماش هیاول هایکمک ٔ  آوردمت. جعبه نیهم یبرا –

 هکیکه رفتن، وقت ییو داوطلبا اییاز روستا یبعض ،یمونیمنتظر م جانیهم

رو که  هیاول هایکمک ٔ  دارن. دوره اجیمثل تو احت یکیبه کمک  گردنیبرم

 ؟یدید

 آوردم. نییپا دتأیی ٔ  را به نشانه سرم

 راحت باشه. المونیکه برگشت و کمک خواست خ یبمون! هرک جانیهم –
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 رفت... و

 وران هم آتش گرفته... دره یهاجنگل دیزود خبر رس یلیخ

که توانسته بودند خودشان را  یالهیهر وس ایکه با وانت  دمیدیمردها را م فقط

 .رفتندیسمت جنگل مو به رسانندیم

کوه،  انیشده بود م ییبا خودش غذا نبرده بود، آب... عاشورا یشد، کس ظهر

 که نبود.  یو آب سوختند،یم یگریپس از د یکیدرختان سبز که  شیهامهیخ

 د؛یاز راه رس یپاشآب یمایهواپ ای کوپتریآسمان رحم آمد، نه هل یاز ابرها نه

 ...یخال یهافقط مردم و دست

 و دلمان خوش که تمام شده... گشتندیکم مردم برمدو، سه شد، کم ساعت،

 یهایچندان بد نبود. دوسه نفر سوختگ گشتندیکه برم یکسان تیوضع

 داشتند که کمکشان کردم. یسطح

نگه داشتم. ساعت  ییحی یبرا یخوردم، کم ین و کتلت بود؛ کمام ناکوله در

 ور شده.حدود چهار خبر دادند دوباره آتش شعله

 ازدهیآمدنش تا  یشدم، بخصوص وقت مانیپش ییحیگوش دادن به حرف  از

 .دیشب طول کش

 که آمد، خسته بود، دودزده و گرسنه. یوقت

 یبود و امانت، ول یجنگلدار نیکنم، ماش یکردم بگذارد من رانندگ اشیراض

 .ستین یقادر به رانندگ کردیاش ثابت مافتادهخون یهاچشم
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که آتش تمام  میلحاظ خوشحال بود نیحداقل از ا میبه خانه برگشت یوقت

 شده، اما فردا دوباره همان بساط شد، و باز... و باز...

 یار سر از جاهز ییتمام شده، مثل اژدها یسوزکه آتش میکردیبار فکر م هر

 چارهیب واناتیو ح عتیجبران به طب رقابلیغ یخسارت د،یکشیشعله م یگرید

 منطقه...  پناهیو ب

بودن هر روز  عمدی ٔ  . زمزمهگردی ٔ  منطقه کی د،یجد یروستا کیروز  هر

 .لیبا هزار دل گرفت،یقدرت م شتریب

ام را در کوله هیاول هایکمک ٔ  نداشت، جعبه یمعن اطیاحت گریمن اما د یبرا

ا آتش ر رسدیکه به دستم م یزیبا هرچ کردمیم یسع هیکرده و مثل بق یخال

 خاموش کنم.

 دهیفا دند،یبریدور آتش را م یهاداس با خودشان آورده و درختچه یبعض

 ٔ  هیبلند و خشک که در بهار سبز و جانبخش بودند حاال ما یهانداشت، علف

 .شدندیانتشار مرگ م

 

از مردها  ی. بعضکردیم یور بود، جهنم را تداعشعله پارچهکی نیزم سطح

 ... یینه غذا ،ینداشتند، نه آب یروز بود خواب درستچند شبانه

که از درختان  ییهاکه پا پس نکشند. با شاخه داشتینگهشان م رتیغ فقط

 نبود.  یالهیوس چیه دند؛یکوبیآتش م یشکسته بودند رو
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 پاک ذهنم از عمر آخر تا پردردشان ٔ  و زوزه چارهیب واناتیح ادیفر یصدا

 . شدنمی

 وانیح کی گرفتم،یتهوع م دیچیم امینیسوختن گوشت در ب یبو هروقت

 ها سوخته بود.انسان یزنده در آتش خودخواه گرید گناهیب

 . میو در مسجد جمع شد میاز مردها به ده برگشت یهمراه بعضبه شب

بر  و دندیبریمردها آنها را م آوردند،یشان را مکهنه یهاروستا، موکت مردم

و  چسباندندیم تی ٔ  دسته یرو میشانس بودخوش یلیچوب و اگر خ یرو

 .ساختندیکوب مموکت

 شد. نیهم مانرفتهشیپ زاتیتجه

و  یطیمح ستیز یهاکمک آمده بودند، انجمن یکشور برا گریمناطق د از

 ... ایهم از انجمن چ یشصت نفر

و  واناتیح یجار ینشست، جنگل روح منطقه بود، زندگ کاریب شدینم

 ها.انسان

 هوشیب یکه از خستگ نمیرا بب ییحی توانستمیحدود دوازده شب، م ساعت

 . دمیموکت کش یبر را روشده. موکت

 .دیبخواب گهی! دیبسه خانم ذاکر –

و فوراً سوزش دستم به من  دم،یکنارم از جا پر یامردانه یصدا دنیشن با

 ام.فهماند کار دست خودم داده
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سر مردک  خواستیدادم. دلم م بهغری جوان مرد ٔ  پرخشمم را حواله نگاه

نکند، اما همه خواب  یمن دلسوز یاحمق داد بزنم که دهانش را ببندد و برا

 شوند. داریبودند و ممکن بود ب

 کارش برود. یاو پشت کردم تا پ به

 د.بو فی. دستم آلوده و کثدمیچیباند دور دستم پ یا باز کردم و کمر امکوله

 بذار کمکت کنم.  –

 کنارم نشست. ییحی

 زمزمه کردم: مانیپش

 . یشد داریمن ب یاز صدا –

 .دیلرزیم ماند،یبود، باالجبار دستم را سمتش گرفتم. صاف نم منتظر

 ؟یسر دستت آورد ییچه بال –

 . دیچیزد و دوباره باند پ نبتادی سکوت در. کرد باز مرا ٔ  باند شلخته

 .یخاطر من برگشتبه ،یجنگل بمون یشب تو یخواستیم ،ییحی –

 قول دادم مواظب هردوتامون باشم. نیریبه ئا –

 .یاومدیو م یذاشتیعروست رو تنها متازه دینبا –

 . حاالم بخواب.هیشغل من چ دونهیخودش م –

 .گرفت را مانتوام ٔ  بر بروم که گوشهدوباره سراغ موکت خواستم
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 ؟یکنیاگه من قول بدم کارت رو انجام بدم، استراحت م –

 ...یاخسته –

چشمش گود  ریز د،یتابیاز پنجره به صورتش م یرا رها کرد. نور کم مانتوام

 شده بود.

 . پس استراحت کن.میاهمه خسته کال،یآبار –

 . دمیدراز کش ییحیبه  کینزد یا. گوشهگفتیم راست

م تن یرا رو زمیعز یمسافرت یبودند. پتو بهیغر شناختم،یها را نمآدم ٔ  هیبق

 باز کردم.

شوند. پشت  کمینزد اهایرو گذاشتیخوب بود نم یبه خواب رفتم. خستگ زود

 .شدیجاخوش کرده بود و پاک نم پشتیالک ٔ  سوخته ٔ  الشه یول میهاپلک

............ 

و  ختیدرخت ر یخاک رو ل،یبه تن داشت، با ب یکه شلوار کورد یمرد

 .شد خم درخت ٔ  خاموشش کرد. بعد سمت سوراخ داخل تنه

 روباه بوده باشه. دیبا –

 سوخت. دیدیاش را سوخته مو خانه گشتیکه برم یروباه یدلم برا 

 زد: ادیاز مردها فر گرید یکیناگهان  

 ...اونجاست – 
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 ما فرار کرد...  دنیکه با د دمیرا د وانیاز ح یاهیسا یالحظه

به من برسد مثل باد  ییحیدست  نکهی. قبل از ارفتیترس ما، سمت آتش م از

 . دمیسرش دوپشت

 گرفته گم شد.آتش یهاترق سوختن شاخهترق انیمردها م ادیفر

را  رشیبرخورد و مس میلحظه به پا کی یمنحرف شد، حت ریجا از مس چند

 . عوض کرد

 ...یخال میرپایاز درخت شد و ز یخال میروناگهان روبه دم،یدویم طورکههمان

 .دیدو نییکه روباه به پا دمدی... سقوط ٔ  آستانه در دره، ٔ  لبه یماندم رو معلق

و نجات خودم در هوا تکان دادم، نه  یزیرا به دنبال گرفتن چ میهادست

 ... چیبود نه ه یاشاخه

 هوا را مشت زد. دستم

 رتعیاز روباه سر افتادم،یسمت دره کج شدم... اگر م یلو بال زدمبال گریبار د

 زنده نه... یول دم،یرسیبه ته دره م

 ... چیوابسته نبودم، ه یزندگ زیچچیه به

 اما انگار قرار نبود سقوط کنم... د،یکش نییمرا به پا جاذبه

طورکه نگاهم به روباه بود به دور کمرم حلقه شد و مانع افتادنم... همان یدست 

 . دمیرس یبه آگاه د،یدویم نییپا بیکه از ش
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 یحت کردم،یهستم. حضورش را احساس م یدر آغوش چه کس دانستمیم

 . دود و خاکستر شناختمش.. یبو انیم

 یشده بود. تنها کس تریدستش دور کمرم قطورتر و قو یهاچهیاگر ماه یحت

ود... نفر ب کیبرساند فقط  یایدگیشور نیبه چن توانستیمن را م تیکه تمام

 او...

 انیم یاست... آنقدر که باورم شد مرد کیبار یلیخ تیتوهم و واقع نیب مرز

 گذاشته بودم. شیآجر و کوچه جا انیم ییآتش به نجاتم آمده که جا

که محکم در  یابهیبرگردم و غر نکهیدون اب یمطمئن بودم، حت نهایاز تمام ا و

 .نمیآغوشم گرفته را به چشم بب

ش گوشم پخ ریکه ز ییهاتک نفسنبودم، با تک بهیقلبش غر یهابا تپش من

 تر بکوبد.محکم کردیو قلبم را وادار م شدیم

 نیزم یو باهم رو دی... مرد مرا عقب کشدیبه ته دره غلط میپا ریاز ز یسنگتکه

 . میافتاد

 او.  ٔ  نهیس یبه پشت و من رو او

 میهاقرار گرفت، و من چشم شیبازو یمرا هم چرخاند، سرم رو د،یخرچ عیسر

 بسته شد، نه از ترس... 

 ترس بود، به خدا... از

 حضور مرگ گولم زده باشد و او... دمیترسیم 
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 توهم باشم. کردیقطع شد. انگار او هم گمان م دنشیکش نفس

 و بعد... آمدیجهنم سوزان اطراف م یفقط صدا ییهاهیثان

 ... چشمات رو باز کن.ینار –

 .بود خودش ٔ  شدهمهربان یصدا

زمزمه کردن اسمش از هم فاصله  یبرا میها... لبکردیکه اشتباه نم میهاگوش

 باز ماند.  جهینتیو ب دیلرز یگرفت، ول

 ٔ  نقطه کیباشد،  دهیصورتم نشست، انگار زغال به آن چسب یرو انگشتش

 ام سوخت.گونه روی کوچک

 و ذوب شد. دیلرز نمییدر آخر لب پا م،یهاشد تا لب دهیگرما کش 

 ینگذاشته بودم کس شدیم ی. دو سالدچکی چشمم ٔ  از گوشه یاشک قطره

 بود... اشارینبود،  یاما او که هرکس ند،یاشکم را بب

 .دیدویسمت ما م یکس شد،یتر مواضح یول ییپاها یصدا

 ...ینار –

را  رشیباز کردم و تصو یآنآمد و مرد از من کناره گرفت. چشمم را به ییحی

 بود. ستادهیسرم ا ی. باالدمید

 .بردیکشان مرا گرفته بود، دنبال خودش کشان نمیآست ییحی

جواب  اومد،یسرت م ییبهت! اگه بال کردم نانی! اطمیعاقل کردمیفکر م –

 دادم؟یم یرو چ هیجواب در و همسا دم؟دایم یچ ولتیفام
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و مفهومش را درک  دمیشنیکه م ییهاسؤال یبرا ی. جوابزدمینم یحرف

 نداشتم. کردمینم

 دهی. چشمم دآمدیسرمان مبود که پشت یمرد یپا یحواسم به صدا شتریب 

 خودش باشد. کردمیبودش، قلبم حسش کرده بود و باز باور نم

که  ییهالهجه ،یفارس ،یکورد دم؛یسرزنش شن یبه هر زبان میدیرس یوقت

 ...شناختمینم

 را ول کرد. نمیباالخره آست ییحی

 !یخوریتا من برگردم، از جات تکون نم یمونیم نیماش یتو یریم –

 یاهبه شانه رهیشد، خ دهیاز کنارمان رد شد و نگاه دلتنگم به دنبالش کش او

 .اشدهیمحکم و ورز

 .دمیاز جا پر ییحیداد  با

 !ینار –

 گفتم:  حواسیو ب تند

 . بذار بمونم!شینرم سمت آت گهید دمیقول م –

 خونه. یگردیکه گفتم! فردا هم برم نیهم –

 خطر کردم. احساس

 بذار بمونم.  ،یتو بگ یتو رو خدا... هرچ –
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 کرده. لیعقلت رو زا یخستگ –

 سمتمان آمد. یمرد

 م سوخت. بده شاخه ببرم.داس کجاست شاخه ،ییحی –

 شد. میاز حرف گوش ندادنم، تسل کالفه

 !یکنیپا نمشر به –

 آوردم. نییپا دییاخم کردم، اما سرم را به نشان تأ خشیتوب از

 از او نبود، اما نه... یاثر دم،یبه اطراف چرخ ییحیاز رفتن  بعد

نگاه  رفتمی باال دامنه از آتش ٔ  دهتو کهییبه دورترها، جا مانیمتر پنجاه در

 .کردیم

 که چه؟  زدیمرگش شده بود؟ خودش را به آن راه م چه

 احمق!  گاوکله

 بدهد. توانستیکه م ییاز آشنا ینشان حداقل

خواستند انجام  یزدم تا کمک هیتک ی. به درختامدیخود غروب سمت ما ن تا

 دهم.

صورتم حس کردم، اما چشم  ینگاهش را رو یگرم یچرا؟! چند بار دروغ

 .دمشیدیو نم چرخاندمیم

 .ادستیخواست برم گرداند، کنارمان ا ییحیشد و  کیتار یهوا که کم نکهیتا ا
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 .امیمن هم همراهتون م –

 ام به خود جذب کردند. تشنه یهارا گوش شیصدا

 عالمت بفرما نشانش داد. با ما راه افتاد.دستش را به ییحی

 راه بود. نیتا ماش ادهیپ یساعتمین

 . شدیباورم نم زیچچی... هشدیباورم نم 

 بود...  میروانتظار تمام شده و روبه باالخره

خطوط  انداختم،یبه او م ینگاه کردمیم دایپ یبیرا در سراش میپا یجا تا

 .شناختمشیکه با آن م ییهاصورت همان بودند، اما بدون آن احساس

قادر به حل و  یگذر زمان چیهستند که ه یها در زندگاز حماقت یسرکی

 ...ستیفراموش کردن آنها ن

 حماقت، عشق او بود. نیترمن، برجسته یبرا

 ...کردیالتماس م دنشید شتریلحظه ب کی یدلم برا نکهیهم

 راننده نشست. کمک یصندل یبرگشت رو ریمس

 . زدینم یحرف یکس

 :دیرا شکست، پرس نیبود که سکوت ماش ییحی باالخره

 د؟یاومد یشما از آتشنشان –

 م.کرونا گرفتم و خونه کنهیم فکر سمیداوطلب اومدم، رئ –
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 .یدکتر ببر یگواه دیبرگشت با یبرا –

 .دادنیبهم نم یمرخص مجبور شدم. شه،یجور م –

 به او انداخت. ینگاهمین ییحی

 .یکرد رییتغ یلیخ –

 ! کردیرفتار م بیمهم بود؟ آخر عج میبرا ییحیجوابش به سؤال  چرا

 زد؟ینم یحرف چیو ه دیدیرا م اشینار اشار،ی

 .دیکش آه

 گذشته. یلیخ –

من احمق انگار  یشد. فقط برا دهیبه سرم پاش خیآب  یمثل سطل قت،یحق

 گذشته بود. یلیاو خ یمان رفت، برابود که از خانه روزید

 دم،یرا به چشم د اشیسرد لیمسجد دل اطیداخل ح م،یدیبه روستا رس یوقت

 یهامرد گذشته یبازو یدختر که به استقبالش آمد و دستش را رو کیشکل 

 .ختیمن آو

که دور  ییهافقط دست دانمیبلند؟ نم ایبود؟ زشت بود؟ کوتاه  بایز دختر

 ام فشار آورد.خرخره یرو دیچیاو پ یبازو

 گاوکله معرفتیاحمق به تو ب یکه نار یتمام مدت اشار؟یآقا نطوره،یپس ا –

شهر  نجایا یول ؟یکردیم یزندگ یواسه خودت داشت یجنابعال کردیفکر م
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جفت  هیکه  یمن، اونم وقت یقلمرو یتو یپات رو گذاشت یمنه. اشتباه کرد

 .کنمیم مونتیمن پش یعنی ،یشیم مونیباهات بود. پش

 

 

 اشاری

 .دمیدراز کش نمیداخل چادر را نداشتم، داخل ماش یهاو بچه یشلوغ ٔ  حوصله

 ... ی... ناری... نارینار

 . گفتینفهم هم هر روز اسمت را ذکر مقلب زبان نیفندق، ا جزبه

 ر؟ید قدرنیا چرا

 که پناهت داد آتش گرفته به آب و آتش زدم و به راه افتادم. یشهر دمیتا شن 

 هوا ول کردم و به جاده زدم. یداشتم را رو یهمه آوارگکه بعد از آن یشغل

من دنبالش رفتم، نبود، پس  ،یدید میبودم که فقط به قلب المروتم بگو آمده

 حاال مثل آدم کارت را بکن؟ 

که اسمش سرنوشت  گذشتیساده م زیچاما اگر همه ،یبودم خداحافظ آمده

 نبود. اشاری

از انتظار  ،یدیکرده، از ناام مچارهی! نه از عشقت که بیرخسته شده بودم، نا –

. یکه کنارم بمون یفرارت تموم شده، اومد یو بگ یایکه ب یروز یبرا دنیکش

 !؟یبود، تو چ نیالمروت! بار گناه من سنگ یومدین
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 مسجد ساکت. اطیشد، ح شبمهین

 که گذشت فکر کردم... یروز به

 از تهران.  میراه افتاد صبح

جا حاضر نشد آن ندیداخل مسجد را بب نکهیتارا بدون ا م،یدیرس نجایبه ا یوقت

 . درویسقف نم کی ریز هابهیبا غر ست،یشسته ن شیهافرش گفتیبماند، م

چادر  کی م،یبا خودش آورده بود را عَلم کرد رضایکه عل یچادر اطیح کنار

 نفره.۲بزرگ 

ا صبح ب روم،یم وانیخاطر من آمده بود. شب قبلش به او گفتم که به مربه تارا

 چند نفر از دوستانش سر کوچه بودند.

 که چه؟ یادنبال من راه افتاده دینبود بگو یکی

 که داخل چادر مستقر شدند، من راه افتادم سمت حادثه. آنها

 کمک. یشروع کردم برا دمیبه محل رس نکهیا محضبه

وتوک تک اینبود،  کدامچیه ما،یهواپ م،یپاش الزم داشتآب رکوپتیهل

 . یجهنم را خاموش کن ینداشت، انگار با تف بخواه یریتأث آمدند،یم

. سرم را که زدندیروباه حرف م کیمردها از  دم،یداد شن یلحظه صدا کی

 .دیآتش دو انیبه م یکس دمیگرداندم د

 ام،یمتر۱۷که در فاصله  یو هم کس دمیهم روباه کوچک را د یاهیثانبه

 .دیدویها مستون سوزان علف یسوآن
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گام  کی. کردمیرا رد م میور جلوشعله ٔ  وارهید دیبه او فقط با دنیرس یبرا

 . دمیبلند را پر

مرا سمتش  ییرویانگار ن یصورتم احساس کردم، ول یآتش را رو یداغ

 .دیکشیم

 که بشناسم.  دمیواضح ندنشناخته بودمش، هرچند قبلش اصالً 

جنگل را شکار کرده باشم،  یگرفتمش، انگار پر کهوقتی پرتگاه، ٔ  لبه یرو اما

 ساکن شد.  ایدن

سرعتش را از دست  بردیآتش را با خودش م یهاکه گرما و جرقه یباد یحت

 در آغوشم بود. ایداد، دن

 بعد از دو سال لمسش کرده بودم.  شد،ینم باورم

رفت عقب  ادمیکه  یزد و به هپروتم برد، تا حد امینیب ریصافش ز یموها عطر

 .پرتگاه ٔ  بکشم از لبه

ط بر فق م،یکرد شی. قسمت شد و اجراکیتانیگفته بود تا دشیشب به پرا کی

 .مرگ ٔ  لبه

 قصه هم مو نداشت، کچل بود.  یلئوناردو

 لبم جا خوش کرد.  یغلت زدم و لبخند رو میجا در

که  یلذت دم،یخندیخوشک مخودم خوش یعاشق براتازه یهاپسربچه مثل

 بعد از او فقط از آن خاطره مانده بود.
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مست شدن از حضورش،  نیا یها تنگ شده بود، برافنا بودن نیا یدلم برا یول

 صرف نبود. ٔ  زهیغر کی یکه مردانگ ییتنها جا

 ! اشاری ات،جنبهیخاک بر سر ب یرا جمع کردم. ا لبخندم

 دست خودم نبود؟  نیزده، و به خدا که ا امنهیآتش کوهستان به س یول

 . کردیم ریخخدا عاقبت مرا به خود

 . میاز تهران آمده بود شدیروز م کیفقط  و

پهلو شدم تا آفتاب سر و آن پهلونیقدر اسفت آن یهایصندل یصبح، رو تا

 زد.

 . ستادیبه نماز ا اطیوضو گرفت و داخل ح یاکه گوشه دمیرا د ییحی

 چه بود؟  یربطش به نار اصالً

 ... نکند؟ ینار یآن نگاه خال نجا،یو او، ا ینار

 ینسبت به خرگوش آزادم ندارم، ول یحق گرید گفتیبه من م یکی کاش

 .ییبعد از جدا یحت ت،یاند، مثل حس مالکها کامالً مردانهحماقت یسرکی

 .میزد رونیبا مردها از روستا ب همراه

 مش؟یبا خودمان ببر خواستینکرده بود؟ نم داریاو را ب ییحی 

 آنجا نباشد... تارا گردمیبرم یکه نکند وقت نیبهتر! اما با فکر کردن به ا چه

 داد؟یم یرا فرار یورد زبانش من بودم، نکند نار
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 یلیچقدر خونسرد بود!! خ دیما را باهم د یوقت ینار کردم؟یرا چه م تارا

 رفت. لشیآن فام با الیخیب

 .شدیآتش زودتر خاموش م کاش

 پراکنده شدند. مفکرهای ٔ  همه میدیبه محل حادثه که رس

 وجود نداشت، اما چرا؟ یاز قصد آتش به دل جنگل انداخته بود، شک یکس

 . عتیطب یتر برانحس یتابستان م،یگذراندیرا م ینحس سال

 ،یرکانیروز ه کیبود،  دهیبه خود ند یسوزآش همهنیا خیدر تار یزمان چیه

از بالگرد و  غیاز مسئوالن، در یکی یاریاز هوش غیروز زاگرس، و در کی

 پاش. آب یمایهواپ

تاول زده بود، خسته و تشنه،  مانیهادست میگشتیکه به روستا برم غروب

 شده بود.  وانهیکه د یآتش یرو دنیاز کوب کردیدرد م مانیهاشانه

 .میرفتیم دیاوضاعش خراب است، با خانیشبود که هانه دهیرس خبر

مثل صبح  زیچچیکنار تارا مطمئن شدم ه ،ینار دنیمسجد از د اطیح در

 . خواستمی استراحت و خنک ٔ  گوشه کیدلم فقط  یول ست،ین

 .یاز خستگ کردیکار نم مغزم

 نشست... میبازو یجلو رفتم و انگشتان تارا رو یوقت یول

 کردم. دایپ دیدوست جد هی نیبب ایب اشارم،ی –

 .دیصورت داغم وز یخنک غروب رو مینس



 زرخرید  بانوی بارانی

868 
 

 خواند. شدیرا نم زیچچیه شیهاشد، از چشم یقفل نگاه نار نگاهم

 باغش.  میاز ما دعوت کرده بر یخانوم ذاکر –

 چرخاند. یرا سمت نار سرش

 کننیصداتون م وقتی مردم ٔ  بود؟ لهجه یچ کتونیاسم کوچ زم،یعز یراست –

 ...قی. نتونستم دقظهیغل یلیخ

 ... نینار –

 قشنگه. –

 ...ینار کننیصدام م –

 تارا پررنگ شد. لبخند

 مرغ... هی اشاری –

 را گفت. قتیو راحت حق یعاد یلیخ ینار

 پسرت رو. من دوستیمن بود، داده بودمش به عمو عبد ینایاون مرغ م –

 . میبود هیهمسا شناسم،یم

 نگاه و زمزمه کرد: یبا شک از من به نار یکم تارا

  ؟یاِ... جد –

 به صورت او زد. یلبخند ینار

 عمو از فندق خوشش اومده بود.  –
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 مخاطب قرارش دادم: باالخره

 ؟یکنیم یزندگ نجایا –

 حالتیهرچند بلد بود صورتش را ب شد،یهول م یوقت دیلرزیم شیصدا میقد

 ... ینار نینگه دارد، اما ا

 و با آرامش جوابم را داد. صاف

امشب  خان،یشهانه میریگفت فردا م ییحیاونجاست.  مینه. تهران، زندگ –

 .دبمونی من ٔ  . قراره شب خونهوانیمر میگردیبرم میدار

 به چادر اشاره زدم.

 .میرو جمع کن هامونلهیچادر و وس دبای ما –

 شانه انداخت. یرا برداشت و رو اشکوله

 .میکنیباهاتون هماهنگ م دیدیبه شهر که رس م،یریجلو م ییحیمن و  –

 نیبا ماش هیبق پ،یاز جمع کردن بند و بساطشان، من و تارا و دوستش با ج بعد

 .میاحمر بود راه افتادهالل یهاکه از بچه رضایعل

 نداشتم.  میجنسی ٔ  . حوصلهدیپرسیمحض تنها شدنمان سؤال مبه تارا

 .راندارسی ٔ  محله م؛یدیکه آدرس داده بود رس یاپرسش به محله یکم با

 هزار متر.  یبزرگ، باال یباغ گردو کی باغ بود،خانه کی
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 اتار رفتند، سمتش ذوق با دخترها باغ، ٔ  کوچک گوشه کاهگلی ٔ  خانه دنید با

 .ستادیا ولی

 خدا کنه توش بهتر باشه. –

 نجای... ایکاهگل واریاز د زانیشاداب آو یهاخورده، عطر غذا، گلخاک نم یبو

 خود بهشت بود. 

 فرار کرد و شینبود دو سال پ خودیو آرامش... ب دنینفس کش یبرا یخوب یجا

 پناه آورد. نجایبه ا

 در ٔ  که در آستانه یکس دنیبه خودم دادم، اما با د یو قوس بودم. کش خسته

 درجا صاف شدم. ستاد،ای

 شهیقرمز قدش بلندتر از هم یدوزسکه ٔ  قهیو جل یلباس بلند و شال آب با

 . دیرسینظر مبه

 فرق باز کرده بود.  نجایرا مثل زنان ا شیموها

 یهالباس نیشده بود که ا دهیبلند، انگار از اول آفر یهانیآن آست با

 وبرق را بپوشد.پرزرق

احترام،  دهد؛یبه انسان م یبیحس عج ،ییبایز نیزنان کورد در ع لباس

 آن را به تن دارد... یشجاعت، جنگجو بودن کس

تم سر گذاشکه پشت یطنتیبود که با دختر پر از ش ستادهیا یمن، زن یروروبه 

 فرق داشت.
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 و از جا پراندم. دیام کوببه شانه یکس

 جوون؟! ،یچطور –

 .دهیکنارم رس یمتوجه نشدم ک یحت

 !ییحیسالم، بابا –

 .یزنیو سر نم ادتهیپس ما رو  –

 .دمیرا بوس اششانه

 پسرش. هیو مهربان بود، شب دهیکش صورتش،

 بود که هرگز نتوانسته بودم فراموشش کنم.  ستادهیکنارش ا یسگ

 سمتم پارس کرد و با تشر بابا ساکت شد. به

 .دمیخند ارادهیب

 .ومدهیاز من خوششون ن وقتچیه ینار یوونایح –

 تو! دیی. بفرماریخودت نگ . بهنطورهیا هابهیبا غر –

 .میزنان سمت خانه رفتقدم

زنگ  نینار ی. دوخوا بار گذاشته، قاورمه پخته. وقتدهیعروسم تدارک شام د –

 ٔ  . خدا رحمت کنه پدربزرگش رو، مهمان خونهمیزد که مهمون داره ما اومد

 مهمون منه. ق،توفیکاک

 باغ انداخت. یبه در ورود ینگاه
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 مهمونا کو؟ ٔ  هیبق د،یشتریگفت ب ییحی –

 . رفتنیسر کار م دیبرگشتن تهران. با –

 نزد. یتکان داد و حرف یسر

 ،یمتراتاق بزرگ با دو فرش دوازده کیمتفاوت داشت؛  ییکلبه اما نما داخل

 ... یو نوستالژ رنکیالک یهایپشت

 نیداخل ا ی. کسزیو تم یبرگچ وارهادی ٔ  آشپزخانه و خواب کوچک، همه کی

 را مدرن کرده بود. یمقدی ٔ  کلبه

 کمان داشت.  یو ابروها دیصورت گرد سف عروسش

 کی ٔ  که پهن کرد فقط از عهده یاسفره یبود، فوقش هجده، ول سالبچه

 .آمدیکدبانو برم

 را وادار کرد با شوهرش بروند.  ییحیبعد از شام زن  ینار

ها گفت که مهمان یجد یلیها را بشورد، خاصرار کرد ظرف چارهیب هرچقدر

 .کنندیم زیخودشان تم ستند،ین بهیغر

 ینکرده، فقط از خستگ یکار چیاز دخترها که ه دنیکار کش یکردم برا حس

 کارها بلد نبود. بود؟ نیکه از ا یگفته، اما نار زدندیغر م

 که دخترها راحت باشند.  مبروی او ٔ  خواب به خانه یاصرار کرد برا ییحیبابا

 بلند کرد و تکان داد. یخداحافظ یرا برا اشیتارا دست کف. میشد بلند

 خانمانه وارد هال شد.  یلیخ پتونیل اما با جارو ینار
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 انداخت و نگاه محجوبش را به فرش داد. نییسرش را پا رضایعل

 تهران جبران کنم. میشاءاهلل برگشت. انمیزحمت داد یلیخ ،یخانم ذاکر –

 سر تکان داد.  شیبرا حیمل یلبخند با

 .اومدیبود که ازم برم یکار نیکمتر نیا د،یخاطر کمک به ما اومدشما به –

من آنقدر خالصانه نبوده؟  تین گفتمیمثالً م گفتم؟یتشکر چه م یبرا من

 کشانده، نه کمک؟ نجایمرا تا ا وانیاسم مر نکهیا

به من  ینگاه یتشکر نکردم، او هم انتظارش را از من نداشت، چون حت یحت

 .نداختین

 .یمان کرد و خداحافظبدرقه یورو کنار

 شدم. مانیپش رومیگفتم م نکهیاز ا اطیدر ح دم

 .مونمیمن م ،یبزرگ نیتنها، باغ به ا چهارتا زن –

 تن به آب بزنن. خوانیبذار راحت باشن. م –

 .خوابمیم نیماش یتو –

 و گفت: دیخند ییحیبابا 

 .رزنهیخودش ش نینار –

 زد؟یخودمان حرف م ینار از

 .دمیعقب خواب یچند شب هم صندل نیعمو، ا مونمیم –



 زرخرید  بانوی بارانی

874 
 

 .دیبه ترسم خند رمردیپ

 خودته. لیم –

 خانه زل زدم. یهانشستم، به چراغ یصندل یرا باز کردم و رو پیدر عقب ج

 یدخترک تپل، با آن موها د؛یرسیم نجاای تا تارا دوست بلند ٔ  خنده یصدا

 فر...

 خاطر او آمده بود.به رضایعل گمانمبه

ساده و  یهایرا به اطراف چرخاندم تا حواسم را از حسادت به زندگ سرم

 پرت کنم. گناهشانیب

از  یمصرف روشن بود و کمچراغ کوچک کم کیهر ده متر  وار،ید یرو

 .کردیدرختان گردو در شب کم م ینیو سنگ یخوفناک

 زنگ خورد. امیگوش

 پسرخاله؟! ،یچطور –

 وار حرف بزنم، گفتم:معجزه آمدشیپ نیاز ا امانگار منتظر بوده تند،

 .نجاستیا ینار –

 رفت. ادامه دادم: ادشی یبازخوشمزه

 رضا؟! شهیشم. باورت مخونه اطیمن االن تو ح –

 !؟یازنده –
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 ؟یچ یعنی –

 حالش خوبه؟ یبابا... نار یچیه –

 را نوک زبانم سراندم و... «یلیخ»

 آخه... ،یتارا رو چرا برد –

 قدم زدم.  واردی ٔ  را برداشتم و کناره یمتوجه باشم گوش نکهیا بدون

 افتمیخودش صبح تو کوچه بود. فقط گفته بودم بهش که ساعت نه راه م –

از آب دراومد.  شیریس یهمون اول ،ینشد یقاط یدختر چیبا ه همهنیا –

 .زونآوی ٔ  دختره

 حرکت شکست.  کیرا گرفتم، با  یخشک ٔ  شاخه

 داشت، حتماً از برگ درختان گردو بود. یعطر خاص هوا

 .شدیخفه م یداشت از کنجکاو رضا

 شد؟ یکشسیگ دش؟ید ینار –

  ؟یجا امنه. اونجا چهمه –

 نگرانتن. پرسن،یها حالت رو مبچه –

 وجدان گرفتم.عذاب یکم

 .گردمیبگو زود برم –

 بعد از کروناست. ٔ  نهیدو هفته هم قرنط ؟یخل شد –
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 تو خونه.  شمیم وونهیمن د –

 .رگاهیتعم ایب –

 که بدتره. ننیو ببهمکارا اونجا من –

 هست.  نمای – 

 .مینداشت فتیکه ش ییروزها یبرا م،یرا من و رضا راه انداخته بود رگاهیتعم

 .دیکش ازهیخم

 بودم. فتی. امروز شگهیمن بخوابم د –

 بخواب. –

 برام بخر. یسر راه سوغات یبرگشتن –

 خداحافظ. –

 انداختم. بمیرا داخل ج یگوش

 .شدمیتر معقب خسته یتنم کوفته بود، اما با فکر صندل تمام

 کرد. رمیغافلگ ییدهم که صدا هیبه درخت تک خواستمیم

 قهرمان؟! ،یرو نداشت شیشب دور کیطاقت  –

 .دمیضرب سمت صدا چرخبه

 و تفنگ را سمتم نشانه رفته بود.  ستادهیا واریامتداد د در
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بلند به تن داشت که  راهنیپ کی دم،یدینور کم فقط صورتش و تفنگ را م در

 .دیرسینظر مبه رهیت ،یکیدر تار

 تمسخر داشت. شیاما صدا کرد،ینم یشوخ

 گفتم دزد اومده. –

 زنبور به تن پروانه. شیمن نامأنوس بود که ن یدر دست او همانقدر برا تفنگ

 :دیغر

 نگام نکن! یاونجور –

 گفتم: حیباال گرفتم و با تفر متسلی ٔ  را به نشانه میهادست

 ؟یجورچه –

 کف دستت. کارمیسوراخ خوشگل م هی هوی ،یبا نگات نگو تو عرضه ندار –

 صورت آدم. یرو نندینشیم اجازهیناخوانده که ب یاز لبخندها امان

از  خونسردی ٔ  پرده لحظه کیفقط  یبرا یافتاد، ول یچه اتفاق دانمینم

 نگاهش افتاد. با نفرت زمزمه کرد:

  ؟یچطور تونست –

 !بنگ

 شکست. درون دستم ٔ  شاخه
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شده  لیتبد هی. فقط و فقط همان چند ثاندمیآزاد شدن نفسش را شن یصدا

 ...یمیقد یبود به نار

 هابهیبلندش سکوت درختان را خط انداخت؛ دوباره به قالب غر پوزخند

 برگشته بود.

 .رهیخطا نم قیتوفسرپُر کاک ؟یدیرو د کیشل –

 کرد. میتماشا یورکی یاش انداخت و با لبخندشانه یرا رو تفنگ

 .میکنینم کیبه مغزش شل م،ینترس! ما احترام مهمون رو دار –

 ها را بلند کرد.خش برگخش یکرد و به راه افتاد. دامن بلندش صدا پشت

 یمو ادیتخت من نخواب. بدم م ی. فقط روهیخواب خالتو خونه، اتاق ایب –

 رو بالشم باشه. هابهیغر

آمده  وانیا یرو کیشل یو تارا از صدا هیباروت در هوا بود. سم یبو هنوز

 بودند.

 کنم. حیم توجمجبور شدم خود دم،یرس کنارشان

 فکر کرده دزدم. یموندم. نار د،ییگفتم تنها –

 غرغر کرد: هیسم

 .بردیتازه داشت خوابم م –

 .دییپایحرکاتمان را م زیاما با چشم ر تارا
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 با دست اتاقش را نشانم داد. یوسط حال پهن بود. نار هارختخواب

 

 .آمدیم هیسم نمکبی ٔ  پچ و خندهپچ یشدم و در را بستم. صدا وارد

لمس  شدیتنش را م یو خوشبو میمال ٔ  حهیاتاق پر کردم. را یرا از هوا نفسم

 کرد...

 ،یعکس مان؛یهااز گذشته یدورتادور اتاق را گشتم، به دنبال رد دالنهساده

 ...چیبوده، اما ه ادشیمرا  دیکه بگو یزیهرچ ،یاثر

 ...یدست عیپر از صنا ییوارهاید م،یگل کی ،ایقهوه ٔ  تخت ساده کی

 دیجد یرا با خودش به زندگ میکه باهم داشت یاز دوران یسر سوزن یحت

 بود. اوردهین

 با خودم غر زدم: رلبیحرص ز با

که بعد از طالقش هم  یپسر عبد ؟یمن چ یول ،فلوری ٔ  پروردهحقا که دست –

 و.آدم کردیم چارهیب دهیبا مدام حرف زدن از حم

 به در زد. یاتقه یکس

 تو. ایب –

 تنم بود.  رونیلباس ب هنوز

 سمت تخت اشاره زد. تارا
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 .خوادیپتوش رو م ینار –

 .گردی ٔ  چهارخانه پتوهای ٔ  تخت، مثل همه یپا ،یمسافرت یپتو کی

 که برش دارد. نگاهم به صورتش افتاد. دمیکش کنار

 .دیایزده تا به اتاق ب یکه مشخص بود سرسر رهیرژ ت کیرد  

... حالتیروح نداشت، ب گریفرق داشت، صورتش د شیبدون آرا چقدر

 ... برجستهیکم ییهاکوچک، لب اشینیروشن بود و ب یاقهوه شیهاچشم

ه ک یشده بودم؟ چندساله بود؟ در آن چندبار قیحال به صورتش دقاصالً تابه 

 کردم که بشناسمش؟ یسع میمحل کارمان غذا خورد کیدر رستوران نزد

 کرد؟یمن چه م یدختر وسط زندگ نیا اصالً

 :دمی. پرسستادیمن ا یروجلو آمد و روبه یکم

 ؟یخوایم یزیچ –

 شد. هول

 نه... نه... –

 پتو اشاره زدم. به

 بردار ببر... –

ت رفتن نداش الخی. نشستم باغ به پشت پنجره، ٔ  لبه یاو فاصله گرفتم. رو از

 انگار.
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 ...؟!اشاری –

 منتظر ادامه، نگاهش کردم. باال آمد. سرم

اون خودش گفت  یبوده، ول یزیچ یتو و نار نی... خواستم بپرسم بیچیه –

 بهم...

 کرده. یام کنجکاودرباره یبه چه حق میرفت بگو ادمی

 ؟یدیپرس یگفت؟ اصالً چ یچ ینار –

 .دیخند زیر

 .یبغلت زده بود ریز زن رو هی ده،یگفت هر موقع تو رو د –

 ! هنوز حرفش هضم نشده بود که ادامه داد:؟ی! چدمینفهم

دختر ساده هم دوست هی یحت ینشانآتش یکه اومد یدو سال نیتو ا یول –

 .ینداشت

 :دمیپرس یشوخیو ب سرد

 ...؟!یدونیاز کجا م –

 صاف و خشکش برد و پشت گوش فرستادشان. یدست به موها هول،

 ...ینجوریهم –

 شد.  دهیاز تعجب باال کش میابروها

 :دمیبود بند را آب داده توپ دهیاو که فهم به
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  ؟یکرد قیکارم تحق طیمح یم توتو درباره –

 بود. دهیمرا ند تیاز ترس گرفت. حق داشت، تا حاال عصبان زبانش

 ...کنهینه... راستش... داداش دوستم اونجا کار م –

 ؟یگفت چی من ٔ  تو به همکارم درباره –

 ...یچیه –

 و ...! یچیه –

  .دیباال پر شیها. شانهدمیرا محکم و با حرص به چهارچوب پنجره کوب دستم

 نرود، گفتم: رونیکه تمام تالشم را کردم از اتاق کوچک ب ییصدا با

 ه؟یبرادر دوستت ک نی! اصالً ا؟یفهمیکارمه. م طیتارا! اونجا مح –

 حرفش را عوض کرد.  ساده یلیخ

 پسرعمومه! –

 باز ماند.  دهانم

 برادر دوستت، پسرعموته؟ –

 ...تشیهان... راستش... واقع –

 آرام بمانم.   گذاشتیخودم را کردم، اما حماقتش نم یسع
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من هنوز استخدام  ه؟یکار من چطور طیبرادر دخترعموت بهت نگفته مح –

ل هال یاز کارمندا یکیمن بد بشه با  یبرا یکنی! فکر نمامیقرارداد ستم،ین

 بزنم؟ کیاحمر ت

 .نمیبیفقط آموزش م ستم،یمن که کارمند اونجا ن –

 شد. ترقیعم اخمم

 ...ییکارمند اونجا یبهم گفت ادمهی –

 ...یعنیمن؟ ... نه...  –

 .دادیبود که به خوردم م یداشت؟ مهم دروغ یکارآموز، چه فرق کارمند،

 کرد و از من دور شد. پشت

 برم بخوابم... –

 تارا!! –

 خشک شد. شیزدم که سرجا شیصدا یجد چنان

 .کنمیو جمع متهران بحث امشب میبرگشت –

اما  تا حرف بزند، گذاشتمشیتحت فشار م شتریب دیرفت. با رونیاز در ب عیسر

 نبود. شیجا نجایا

 

.................... 
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 ینار

 

کز کرده بود، اما باز نتوانستم دم در اتاقم که حاال او  یاکرده گوشهبغض قلبم

 اشغالش کرده بود نروم.

 . زدم در به آرام ٔ  ضربه دو

 .هیواریخواب تو کمددنخواب، رخت نیزم رو –

 تشکرش آمد. یصدا

 و به دختر برخورد کردم.  دمیچرخ

 خورد. چیپ یبعجی شکل به لبش ٔ  گوشه دنمید با

 ره زدم.... به صورتش اشاشیهالب

 .یباهاش پز بد یخوایرژت پخش شده. درستش کن، البته اگه نم –

 باال انداخت.  شانه

 هاته. یلیخ اشاری –

 .دیاش حس کردم که رنگ صورتم پرزدهنگاه زل ریز

 .زدیبرق م شیهادر بسته اشاره کرد. چشم به

 بخوابم، گفتم زشته. ششیپ خواستیکردم... م ریکه د یدید –

 بدهم، اما پررو بودنش اللم کرده بود. یشکنجواب دندان خواستم
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 عشقم.  م،یدار ادیشبا ز نیبهش گفتم از ا –

 که مات شدم.  دیو مرا ند دیشد چرخ خوب

انگشتانم  انمی دامنم بودم؟ آورده امنم ٔ  را به گوشه هابهیغر نیچرا ا من

 مچاله شد.

 بوالهوس! خر درون را که او نداشت، من صاحب اول و آخرش بودم. مردک

داغ قلبم مرهم  یرو هیصبح فقط غلت زدم. کاش تنها بودم، حداقل با گر تا

 .گذاشتمیم

 نان تازه آورد.  ییحیکه  خواندیم وارید یرو هیخروس باغ همسا صبحدم

بند انگشت گود  هی ٔ  چشمت اندازه ریز ،یخسته کرد خودت رو شبید –

 افتاده. 

 .ستین یزیچ –

ن بود دیاما حداقل آنجا احساس مف م،یایامروز ن شودیکه اگر م میبگو خواستم

 آمدمیدرم یپوچ ،یارزشیب نی. از اکردمیم

 .ستی. اوضاع خوب نمیفتیزود راه ب دیبه مهمونا بگو با –

 صبحانه... –

 ساعته. خونه، کار دو توی شما ٔ  . صبحونهدیبخور دیجا نگه دار هیتو راه  –

 .کردیجا را روشن مکار شده و همه به آفتاب تابستان زود دست برگشتم،
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برد. در را  نیآمد تمام صبرم را از ب رونیخواب بکه از اتاق ییخانه... تارا داخل

 سرش بست. پشت

 دم؟یدیم دیاتاق چه خبر بود که نبا داخل

و  کردیچپ نگاهم مکه از داخل قاب عکس، چپ قیدقبه کاک توجهیب

 احترام مهمان واجب است به دختر پوزخند زدم. گفتیم

 .میفتیگفت راه ب ییحی –

 فر و پرپشتش در هوا شناور بود. یتشک نشست. موها یرو شیسرجا هیسم

 تو تختم باشم. دی... االن باستین نجایخدا لعنتت کنه، تارا... من جام ا –

 د.و بفرما ز دیسرش کش یشالش را رو هیگفت. سم ااهللیو  دیر کوببه د اشاری

 و یقو یکه پاها یمشک نیو شلوار ج دیسف هفتقهی شرتیت کیباز شد.  در

 . دیکشیمحکمش را به رخ م

چشم نازک پشت شیباال انداخت. برا امرهینگاه خ یاش را براشکسته یابرو

 جمع کنم. لهیکردم و داخل اتاق شدم تا وس

 .میبرو دیکه با گفتیم شیبرا تارا

 بود.  واردی ٔ  تاشده گوشه خوابشرخت

 بود. دهیاز آرامشش پر یشگی. آن سکوت همکردیم یبگیبا من غر اتاقم

 یمس دنشیبا راه رفتنتش، با نفس کش نجایا یبه باغ، هوا آوردمشیم دینبا

 شده بود.
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 ها آلوده شود.هم با خاطره نمیمن باعث شد اتاق امن نازن اشتباه

 ...شیهانبودن ی... براداشتمیخودم نگه م یرا برا ادنی ٔ  گوشه نیا دیبا

 آمدم، دخترها آماده بودند.  رونیرا که عوض کردم و ب میهالباس

 و منتظر ما بود. ستادهیا پیداخل باغ، کنار ج اشاری

 بود؛ آشفته، شلوغ. هایتیبازار کو خانه

 .یواریخواب خودش رو تا کنه بذاره تو کمددرخت یهرک –

 .یناسالمت مایمهمون –

 را گفت. نیبه گردنش داد و ا یقر هیسم

سر  زهیرو نر شیشخص یکارا یشرطسر ماست، به یقدم مهمون باال –

 صابخونه.

 کیها را با گرفته بودم که حرف ادیرا گفتم.  نیلبم نشاندم و ا یرو یلبخند

 کرد. نیریش شدیلبخند م

 .دیخند زیر هیسم

 حرف حق جواب نداره.  –

 .بود مهربان ٔ  شلخته یهایاز آن تپل د،یرسینظر نمبه یبد دختر

طرف،  کی اتفاقات ٔ  . همهمیجمع کردن خانه که تمام شد راه افتاد یسرسر

 طرف. کی جلو ٔ  شدهاشغال یآن صندل



 زرخرید  بانوی بارانی

888 
 

 نتوانستم تحمل کنم.  نم،ینب نتوانستم

 تا دادم نشان را راه سر ٔ  خانهقهوه نیاول نماشی ٔ  خفه یفرار از هوا یبرا

 .مکنی توقف

که  یبا کت و شلوار کورد یرمردیو پ یتخت چوب کیاتاقک کوچک با  کی

 راه بود.بساط سماورش به

دو  هی. من و سمنندیتخت بنش یدادند رو حیخنک بود، اما همه ترج یکم هوا

 ت.طرف تخت، و تارا کنار او نشس

 .بود رهیبه او خ یفتگینداشت. سر صبحانه دختر با ش یدادن من تمام عذاب

... سیخ سیبارون بود، من چتر نداشتم، خ ریز دم،یرو د اشاریکه  یبار نیاول –

 چترش رو داد به من. اشاری

 .زدیرا هم م شیآورده و چا نییسرش را پا اشاری

 . شد رحمیب یمشت ریرفت، انگار قلبم اس اشاری ٔ  شانه یدختر که رو دست

 !د؟یایدرن میو صدا نمیبب یگریاو را با کس د من

هاست. و کمک به خانم ریخان کالً اهل کار خ اشاریتصورش کنم.  تونمیم –

 .دادینشون م شتریحاال اگه سن و سالت باالتر بود که هنرهاش رو ب

 ٔ  گرفتهجگر الو یبود که رو میاش فقط نسدست مردانه یهاشدن رگ برجسته

 ... دوزی من

 . شدینبود، دلم خنک نم یاز خنک یخبر
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 ه؟ی! منظورتون چخانومینار –

 را به هم گره زدم. انگشتانم

 بهت نگفته؟ کمک به خانوما...  –

  گه؟یم یدختره چ نی! ااشاری –

 کرد: غیجغیکه به او محل نداد، سمت من ج اشاری

شده، بهش مدال  یآتشنشانه، تازه قهرمان مل هیمن  فرندی! بوزمیعز نیبب –

 شجاعت دادن.

 آن موقع که من عاشقش شدم، اما... میبگو خواستم

ساده بود،  رکاریتعم هیفقط  شناختمش،یمال امروزشه، اون روزا که م نیا –

 .یموتور کیپ

 و معرفتش.  یمن عاشقش شدم، عاشق مردانگ اما

 اشاری یمیقد پیرو برداشتم و به جاز دختر مات روبه یرا با خونسرد نگاهم

 اشاره زدم.

قراضه رو؟ تو که دست به دور انداختنت  نیا یدور ننداخت اشار،ی یراست –

 خوبه.

 ؟یبود یموتور کی! تو پاشاری یعنی... یعنی –

 احمق! نیداد به شغل؛ ظاهرب ریرا ول کرده و گ همه
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روراست باش با نامزدت. اون  دونست؟یت نماز گذشته یزچی... آخ... آخ –

 و شغلت شده. پیت یرفتگشسته نیعاشق ا

 کرد.  میزده و خونسرد تماشا هیپشت تک به

 جوابم را داد.  ندازدیب ینگاهمین یبه دختر حت نکهیا بدون

که  صبحی ٔ  . خاطرهگرفتیم یخاطره به باز اشیو بم صبحگاه یجد یصدا

 مشد داریاز خواب ب شیبازو یرو

 نیا یرفته باعث و بان ادشونی ایمهم نون حالله. بعض ست،یکار که عار ن –

 بود. یک ندازهیکه م ییهاکهیت

 ام.گذاشته ریدم ش یپا رو گفتیآن اخم ساده م ریخشم ز شناختمش،یم من

 . من چه مرگم شده بود؟چاندمینان داخل دستم را محکم پ تکه

 .کردیپاره مگرگ شده و قلبم را پاره گریزن د کیکنار  دنشیحسادت د 

 خانه را دورخودم گند بزنم قهوه یبه باورها شتریب نکهیشدم و قبل از ا بلند

 نوشته شده بود. ی.سویدبل کیومعوج کج یفلز یتابلو یزدم، همانجا که رو

 توان از دست داد.  میپاها یبهداشت سیسرو پشت

 هیدر گوشتش فروبردم تا گر میهادهانم مشت شد، دندان یجلو انگشتانم

 نکنم. 

 ... من چه مرگم...دمیکه زده بودم خجالت کش ییهااز حرف تازه

 انداخته بود... رمیشدم. گ دهیکوب واریبفهمم چه شده، به د نکهیا بدون



 زرخرید  بانوی بارانی

891 
 

 جلو آمد. امینیچشمش تا نوک ب انیقرمز م یهابا آن رگه صورتش

 از جون من؟ یخوایم یچ ؟یته، نارچه –

 . خودم را نباختم. پوزخند زدم.کردیم رمیش اشیکینزد

که  شناختمیم اشاری هی. من شناسمتیمن نم ؟یهست یاصالً تو ک –

 .دمشیوقته ند یلیداشت. خ یعاشق یبود. ادعا مونهیهسا

 چسباند، نفسم از قدرتش گرفت. واریجناقم مرا به د یرو شیفشار بازو با

اَخ و  اشاری دیعمل رس یتا پا یول کرد،یتو هم ادعات گوش فلک رو کر م –

ت خود یبرا رون،یب یپرت کرد تیآشغال از زندگ کهیت هی نیو عشد، من فیپ

 .یساخت یزندگ

 .شیهامماس چشم دم،یرا جلو کش صورتم

 . مثل طلبکارا حرف نزن!ستمیمن بدهکارت ن –

 .کردیم یته دلم را خال بیعج ش،یهالب یلبخند رو

وجدان که من مثل اوسکال با عذاب ی... تمام مدتیخرگوش! هست ،یبدهکارم –

و ش منتظر بودم منخوشانت بود. من همهتو خوش کردمیم یزندگ میکوفت

 .شمیپ یبرگرد یببخش

 به انتظارش... دادیآغوش... ذهنم شاخ و بال م ک،یکنار، نزد ش،یپ

 تو؟ ای شتیپ ومدمایم دیمن! من با –
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ترک خورده بود.  یخبط رو من کرده بودم. مثالً دل نازک جنابعال ؟یپس چ –

 . یدیبخشیم دیتو با

 تا سطح نگاهم. کردیدرد را منتشر م اشیوحش یهاچشم

 .نهیبیخبرا، گفتم م یزدم، هر بار که اسمم رفت ال شیهر بار که به دل آت –

  ؟یتو چ یمنتظرشم، ول رم،یس یاز زندگ فهمهیم گفتمیم

 مشت توهم!  کی یبرا خود،یعذاب را تحمل کرده بودم، ب همهنیا

 :دمیصورتش با حرص توپ به

 دنبالم! تو! یاومدیم دیتو با –

سگ  هیکه  ییموندم. تو میکارگوه یمن که فرار نکردم. مرد و مردونه پا –

هم برات کمتر ... من از اون سگ شیبود و با خودت برد ادتیرو  یابونیخ

 بودم....

 باز ماند.  دهانم

 از کجا... –

 در صورتم کلمات را زمزمه کرد: رحمانهیب

 با رمیبهت ندارم م ینید چیراحته که ه المیخ گهید نطورهیاصالً حاال که ا –

به  یمفت و مجان شعورم،بی ٔ  . اون پرندهخوابمیم دیکه به دستم رس یهرک

 .دمیم یفروشپرنده نیاول
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 چشمم ٔ  از گوشه ی. قطره اشککردیم دیشده بود که تهد ایحاال تارکِ دن انگار

 .دچکی

 !اشاریازت متنفرم،  –

 جناقم سست شد. یرو دستش

 !یحق ندار –

 کند. میدلتنگ تماشا همهنی. حق نداشت ادیچرخ میهاچشم نیب چشمش

 .دیرا بوس میموها یشد و آرام رو خم

 بنده.  مرامیاول و آخرش جونش به تو ب اشاری! معرفتیب ،یحق ندار –

 شدم. نیکرد. آوار زم میرها

 را دور بزند سرم را باال نگرفتم. واریتا د

 زنگ زدم.  ییحیو به  دمیکش رونیب فیرا از ک امیگوش

 بود. دهیبه ما نرس هنوز

 دنبالم.  ایب –

 شده؟ یچ –

 .ای. فقط بیچیه –

 کنم؟ داتیچطور پ –

 ست.خونهقهوه هی یجلو پیج –



 زرخرید  بانوی بارانی

894 
 

 دوباره تحملشان کنم. توانستمیرا قطع کردم. نم تماس

کنارشان برگشتم،  یآمد. وقت نیبوق ماش یمعطل کردم تا صدا یاقهیدق پنج

 تنهاست از جمعشان جدا شدم.  ییحی نکهیبه بهانه ا

 زده بود. ییهاخودش حدس ینداشتم، ول ییحیکشاندن  یبرا یهیو توج حرف

 پسره... نیخاطر ا... بهنجایا یکه اومد شیچند سال پ... ینار –

 نپرسد. شتریخواهش کردم که ب میهادادم و با چشم هیتک یرا به صندل سرم

 .مینگفت یزیچ کدامچیه دنمانیتا رس گرید

 ...عتیطب جانمهیزده به تن ن یقیحق یکابوس بود، کابوس کی خانیشهانه

 .کردیبود که مادر فرزندش را رها م یامتیآنجا همان ق چ،یکه ه عشق

به  ینمانده باشد و نفس شیبه پاها یقوت نکهیننشست، مگر ا یغروب کس تا

 . اشنهیس

 یزخم یبرا گرفتندیم یپماد آمدندیمن بود، م یجا یمعدنآب یهایبطر کنار

 . یرفع تشنگ یآب برا ای

 بودند. دهیرا ند یآباد یو حت شانیهارنگ خانه یسوزاز اول آتش هاشانیبعض

 آمد و کنارم نشست.  اشاریظهر که شد  کینزد

تند  و دهیبردهیبر دنشی. نفس کشدیکش زدیبه سرش که از عرق برق م یدست

 بود. 
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 ی. بطردیرها کرد و دراز کش نیزم یرو یخودش را از خستگ باالخره

 را سمتش گرفتم. یمعدنآب

 نفس زدنش کندتر شد. .. نفسپر از حرف به من زل زد. ییهابا چشم 

 را کنارش گذاشتم.  یآورد. بطر نیینگاهش سرم را پا یهانگفته ینیسنگ

. ختیصورتش ر ینگه داشت، درش را باز کرد و رو اشنهیس یو رو برداشت

 بود. دهیلباسش از عرق به تنش چسب

 کردم.  فمیدر ک دست

را صبح قبل از راه افتادن لقمه گرفته بودم. نان و گوشت را  شبیشام د ٔ  اضافه

 سمتش دراز کردم. 

 رفت. گفتم: هینگاهش به بق یتشکر گفت، ول یبرا یازمزمه

 با خودش غذا آورده. بخور. ییحی –

 . خورمیم هیبا بق –

 را پس داد. لقمه

 کمک. یبود، بلند شد و رفت برا دهیهم استراحتش طول نکش قهیدق پنج

 سراغم آمد، همراه او. ییحینشده غروب

 روستا. یریم اشاریبا  –

 کز خورده بود. یسرش کم یجلو یموها یرو یکامالً سرخ شده، حت صورتش
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  ؟چی تو – 

 .رمیگ نجایکه ا ینیبیم –

 .مونمیمنم م –

 .نییپا یری! بحث موقوف. میمونینم –

 و رفت.  برگشت

 کرده بودند. یشد. باهم تبان دهیکش میبازو

 . یشیگم م که،ی... تارینار ایب –

 نبود. یامردد برداشتم، اما چاره یقدم چند

 رونیا باش ر. نفس کالفهدمیکش رونیانگشتانش ب نیجلوتر، دستم را از ب یکم

 نزد.  یداد، اما حرف

 ساعتمیبلد بودم. ن میرفتیم دیرا که با یسمت باًیمن جلوتر راه افتاد، تقر از

 که گفت صبر کنم. میکرد یروادهیپ

ا را از هعلف میرا نشانم داد. جلوتر که رفت یبه اطراف نگاه کرد، بعد سمت یکم 

 کنار زد. نیماش یرو

 نجا؟یا شیآورد یچ یبرا –

 بهتون برسم. خواستمیکرده بودم، م رید –

 .یبرش گردون یخوایم یجورچه شه،یداره غروب م ؟یاالن چ –
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 .کنهیراه رو روشن م ه،یچراغش قو –

 بمونه. راه خطرناکه، ممکنه... جانیولش کن، بذار هم –

 توجه کند سوار شد. میهابه حرف نکهیبدون ا 

 !رمرد؟یقراضه مال کوه و کمره. مگه نه، پ نیا –

 .زدیحرف م نشیبودمش خل هم شده بود، با ماش دهیند یاز وقت یسالمتبه 

 سوار شدم. باالجبار

از  یکم دیرس خاکی ٔ  که به جاده نیراه بود. ماشکوره کیمتر جلوتر  پنجاه

 اندازها کم شد. دست

سرخ  یراه بود، همانجا که خط یباال یمترستینگرانم به ارتفاع ب چشمان

 تر...تر، سوزندهامتداد داشت؛ نه خط افق، داغ

 رهیکه به ترمز گرفت به جلو پرت شدم. با وحشت چشمم به باال خ اشاری یپا

 ماند...

 نییکه به پا سوختهمهیدرخت ن کی ٔ  گداخته و تنه یهااز ذغال یلیبه س 

 .آوردیسمت ما هجوم م میو مستق ریسراز

 عقب گرفت.او دنده یمن از ترس مات شدم، ول

 ... آمد فرود ما کنار ستدر ورشعله ٔ  بعد بود... تنه هیثان کی یواقع ترس

 ٔ  شهیسقف و ش یرو شیهاگرفت و جرقه نیماش یبه سپر جلو شیهاشاخه

 . دیجلو پاش
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 زدم.  ادیام داشته باشم از ته گلو فرحنجره یرو یکنترل نکهیا بدون

 را پر کرد، ضربان قلبم را به هزار رساند.  نیکه داخل ماش شیگرما

ها برابر چشمم و پرنده واناتحی ٔ  جزغاله یهازنده بسوزم... الشهبود زنده قرار

 ... دیچرخ

 مگلوی. کرد داغ را صورتم هُرمش و شد رد کنارم باز ٔ  تکه شاخه از پنجره کی

 خراش برداشت. دمیکش یکه قبل از تمام شدن قبل یغیاز ج

 ...ی... نارینار –

 .دیرسیدور به گوشم م ییبود که از جا یزیینم باران پا شیصدا

 داد زد: رفتیعقب مکه دنده همانطور

 ...می! رد شدینترس... نار –

 ... میقدم جلوتر بود فقط دو اگر

با  ختسویکه م ییتر بود نگاه کردم و با گلوبه جلو که حاال آرام زناننفسنفس

 :دمیپرس یلرزان و عصب ییصدا

 .میشدیرد م ؟یگردیبرم یچرا دار –

 جلوتر چه خبر شده، آسمون روشنه اونجا... ستی! معلوم ن؟ینیبینم –

 میزده از گلوو وحشت مهین یهق. هقدیکشیترس، ذهنم را به آشوب م هنوز

 .دیپر رونیب
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 ...میافتاد ری...؟ گمیکن کاریچ دیبا –

 اش را گرفتم و محکم تکاندم.را که نداد... شانه امیمعنیسؤال ب جواب

 جاده اونوره...  –

 . کنمیم یچه غلط نمیبب سیبس کن! وا –

 . شودیراه فرارمان بسته م نمیصورتم گرفتم تا نب یدستم را جلو هردو

 بود. کیستریو ه قیعم میهانفس

 دستم را برداشتم و سمتش ناله کردم: اوردم،ین طاقت

 ؟یچ میافتاده باش ریگ شیآت یاگه تو –

 . ییحی شیپ میگردیبرم –

 .میکن داشونیپ میعمراً بتون یکیتار یتو –

 !کنمیم دایامن پ یجا هینخون، من  أسی ٔ  هیتو فقط آ –

 از... لهیامن؟! مگه س –

له شدن آهن گم  انیم غمیج یبرخورد کرد. صدا یبه مانع بزرگ نیماش عقب

 شد. 

 .میقل بخور نییبود که مثل همان درخت از تپه به پا االن

 سمت من بود.  دهینرس قهیرفت. به دق نییو پا دیرا کش یترمزدست

 کرد. امادهیرا گرفت و پ میبازو
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 به آغوشش پناه بردم.  ارادهیب

 ... ترسمیم –

بود، اما دستانش  کنندهچارهیب دنمیدر آغوش کش یبرا شیهادست دیترد

 کرد،  اشنهیو مرا قفل س دیچیو محکم دورم پ یحام

 ...دیکوب اشنهیس ٔ  وارهیقلب با حس حضورم خودش را به د کیکه  ییجا

 زمزمه کرد: مهربان

 ت...خونه برمتی... من که نمردم، خودم مستین یطور –

مار به  کیبود  نیداشت، مثل ا انیآغوشش جر ٔ  رهیخارج از دا یترسناک حس

 .شدیتر ماش تنگباشد، هر لحظه حلقه دهیدورمان خز

 .ترسمیسوختن م شیمن از زنده تو آت –

 را گرفت. امشانه

 و... نگاه کن من –

 ورد زبانم شده بود. اسمش

 ...اشاری –

 .دمیدیرا در او م یمیقد یمهربان و آشنا اشارینور ماه، همان  در

 ...نیو ببمن هستم. من –
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 متیبستم. نفسم ر لیچشمانش دخ نیام را به سرزمسرگردان و آشفته نگاه

 .شدیو آرام م کردیم دایرا پ شیهانفس

 را به دو طرف صورتم گذاشت. شیهادست کف

 ؟یدی. فهمکنهی! ترس کارا رو بدتر میبترس دینبا –

 آرامش بود. شیصدا

 باش، نترس.!  ی... قوشتمیمن پ –

 صورتم فشار داد.  یتر رورا تکان دادم. انگشتانش را محکم سرم

و خود نترسم  کردمیجذب م شیقدرت اراده را از صدا ،یکیآن تار در

 .شدمیم

 ؟یاالن خوب –

 اوهومم... –

باد و  ریکه ارتفاع داشته باشه، تو مس ییجا هی میبر دیپس خوب گوش کن! با –

 هم نباشه... شیآت

 را نشانم داد. یگرید ٔ  تپه

 ...میکنمی درست امن ٔ  محوطه هیاون باال،  میبر ایب –

 ...میفرار کن دیفرار... با –

 جوابم را داد.  دیتردیو ب محکم
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 ...هریم یها داره اون سمت. نگاه کن! شعلهشیتو دل آت میبر میممکنه مستق –

 دو سال اشاریکرده بود و  دایکه پ یآن قدرت و تسلط کرد،یآرامم م نانشیاطم

 کمتر آن را داشت. شیپ

 ٔ  محوطه هیاون تپه  یکنم، باال میقا نجایرو ا نمیماش خواستمیصبح که م –

و  میذاریم جانیرو هم پی. جمی. االنم فقط اونجا رو داردمیاز درخت د خالی

 .میریم

 چنگ زدم. شیبه بازو

 ...سوزهیم شینه، تو آت –

 !ینار م،یترخودمون مهم –

 ...میکنیولش م میاگه نتونست مش،یببر ییجاهیتا  ایحاال ب –

 .دینفس کالفه کش کیرا باز کرد که مخالفت کند، اما فقط  دهانش

 .میعجله کن دیبا –

 سوار شدم. عیرا دور زد، سر نیو ماش گفت

 یرو به سمت م،یکه از آن آمده بود یخالف جهت د،یوزیکه باد م یسمت خالف

 که آتش به ما نرسد. میختیگر

را برداشت و شروع کرد به  یعقب داس یاز صندل اشاریتپه  یبه باال دنیرس با

 صاف کردن محوطه.
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که از  یخاطر ترسمن به ی. هوا فقط خنک بود، ولخوردیهم مبه میهادندان

 زده بودم.  خیسرم گذشت 

 را برداشتم که از تپه دیبریکه م ییها. علفکردیداشت حالم را بدتر م یکاریب

 ببرم.  نییبه پا

 داد: هشدار

 دور نشو! –

 حواسم هست!  –

 بردم. نییخشک را پا یهاو من علف دیساعت تمام بر کی

 برد. پیاز تمام شدن کارمان، سرش را داخل ج بعد

ما داشت جنگل  یشدم... آتش در صد متر رهیعمق جنگل خ یکیبه تار یعصب

 .آمدی... سمت ما نمشدیاز کمک نبود، اما دور م یو خبر دادیرا قورت م

 زدم. هیکاپوت تک به

بود، خودم  یرا آورد و کنارمان روشن کرد، شارژ یقرمز بزرگ ٔ  قوهچراغ

 را در باغ داشتم... هشیشب

 نیسپر ماش یعقب برداشت و سمتم آمد... رو یصندل یرا از رو امکوله

 گذاشت و بازش کرد.

 ... خواستم عقب بروم، زمزمه کرد:دیرا چنگ زد و سمت خودش کش میبازو

 .مینیبب یکه مجبور نش یسمت هی رمیو تحمل کن... فردا ممن امشب _
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 میوتا نگ دمکشی دندان به را لبم ٔ  کلماتش خلع سالحم کرد. گوشه یالالبه غم

 ... فقط باش!هابهیکنار غر یقانعم، حت دنتید نیبه هم

 دستم را باز کرد. کف

  ؟یدیبر یدستت رو با چ –

  ؟یدفهمی چطور... شکسته ٔ  نوشابه شهیفکر کنم ش –

دورمون رو امن  دیتر بود. اول باجونت مهم یول دم،یآخت رو شن یصدا –

 .کردمیم

 اخم کرد و غر زد: یدگیبر دنیبا د

 گرفتن علفا شده باشه. شیباعث آت نایهم ستین دمیبع –

 

 دیبا عتیتو طب کنهیرو پرت م نایهم که ا یاون یاز چند جا شروع شد، ول –

 بشه. نیبذره هی تونهیم شکهیکنه که هر ت فکر

 که...  یهم دار گهیزخم د هی –

 تا خوب شود، عفونت داشت.  ماندینم زیبر بود. تممال موکت تریمیقد زخم

 که آورد آخم درآمد. یفشار کم با

 ورم داره. نکهی... اقهیچقدرم عم –
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 رفت،یدور نم یرا از لمس کف دست بزرگش گرفتم و... حواسم جا حواسم

 . ماندیجا کنار او مهمان

نادوان  ریبود که ز شبیبود که به خاطره جان بدهد، انگار د کینزد آنقدر

 ...دیمرا بوس یمقدی ٔ  خانه

 یمن رو ی. شبشستشیم نیدستم خم شده و با دقت، با پنبه و بتاد یرو

 را گذرانده بودم.  یادیز ییتنها یهابعد شب دستش پماد زدم و از آن زمان به

 شناختم که او رفت.  یرا وقت یواقع ییبود؛ من تنها نیا قتیحق

 نی. او هم انگار از ادمیکش نهسی به را تنش ٔ  دود، عطر مردانه یبو انیم از

 .چاندیآرام باند را دور دستم پ کند،یدل نم یکینزد

 ... اشاری –

 باال آمد. سرش

 بده. ادیبه منم  ؟یفراموشم کن یچطور تونست –

 بود به غم نشست. ییصورتش که در روشنا ٔ  مهین

 .دیپانسمان را بوس یرا باال آورد و رو دستم

 روز به خودم گفتم من هیگذشت تا  یلی. خیسرم بود یبعد از تو، فقط تو، تو –

حالم رو خوب  دیکه عاشقمه شا یکی ندارم، رو کردنش فراموش ٔ  که عرضه

 اوضام بهتر شه. دیکنه... فکر کردم شا

 ؟یخوب شد –
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 لبخند زد.  ساده

 ...ذاشتی... فکرت نمیذاشتینه! تو نم –

ه ... پشت بدمیکه با خودش آورده بود فکر کردم و دستم را پس کش یدختر به

 او نشستم... 

 خسته بود. شیصدا

. ینک دامیپ یتونستی. میفکر کردم تو فراموشم کرد میسال و ن کیبعد از  –

 .یسرچ ساده کن هی نترنتیبود تو ا یکاف

 کردم: دیحرص تأک با

 دنبالم، نه من! یاومدیم دیتو با –

 یسراغم، هر روز اومدیم التیکه خ ی. هر شبیبه خودم گفتم فراموشم کرد –

اون بلده فراموشت  ست،یاون که مثل من ن گفتمیبه خودم م شدم،یم داریکه ب

 کنه.

 ام گذاشت.شانه یرا رو دستش

 ینکرد یسع وقتچیه ! خودتی. روراست باش، نارستین بهیکه غر نجایا –

 ؟یفراموشم کن

شدم... آتش راهش  رهیبه دورتر خ دم،یحرف حق جواب نداشت. سمتش چرخ

 کردم...  ... به گذشته فکربردشیرا گرفته بود و باد م
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برام تموم شده، تو هم باهاش...  ایدن کردمیفکر م نجا،یکه اومده بودم ا لیاوا –

که کاشته بود سر  ییهاجنگل، به بلوط آوردیو با خودش ممن ییحی مدتهی

تا بهم  آوردمی. تفنگ پدربزرگم رو ممیرفتیم گهید یجاها م،یزدیم

وسوسه  وقتچیکه ه بگم تونمیآرامش داشتم. نم نجایبده... ا ادی یراندازیت

م با کهرگز نتونستم فراموشت کنم. کم یول زم،یگذشته خاک بر ینشدم تا رو

 شهیمثل درد، اولش سخته تحملش، بعد که کهنه م خاطراتت کنار اومدم،

 کرد... یباهاش زندگ شهیم ی. حتیشیباهاش اخت م

 .دیچیپ گاریس یآمد و بعد بو یتق فندکتق یصدا

 ...شیسال پ ۶همون  ؟یوسوسه شد یخب، ناردونه... تو ک –

 زمزمه کردم: شرمنده

. متونینم دمیدیآرامش داشتم، اما م نجایوقتا که... ا یبعض ه،یفقط چند ثان –

 خراب شده بودم که فقط... یجورهی

 آمد. گاریزدنش به س قیپک عم یصدا

 ...یحرف بزن... بگو، نار –

ط فق ست،یمن ن یاالیوسط خ ییایحی چیخونه ه گردمیشب که برم دمیدیم –

 ...یتو بود

 کرد.  شیام آورد و رهابه شانه دردیهم ٔ  نشانهبه یکم فشار

 بود. نییپا سرش
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 یننتو وقتچی... ته دلم بهت حق دادم همیبدبخت یمنم رفتم پ یتو که رفت –

 . یت ببخشخاطر عمهو بهمن

 ... دمیدیم هیو فلور را در سواحل ترک ییدا یهاکه عکس یگاه بخشش؟

آرامش خودم فکر  ٔ  هیاو آرام گرفته بود... به ما یهاشانه یعمه رو سر

 . کردمیم

 یدادندل چیدرد هپاره پسم داد که به که دلم را گرفت و چنان پاره یمرد

 نخورد.

خودش را  یداشت زندگ را از من گرفته و یفرصت عاشق زمیعز فلورعمه

 .کردیم

 :دمیپرس

 کجاست؟ یعمو عبد –

 ؟یدیو پرسحالش وقتچیه –

 نزد که ناراحت شوم. هینگرفتم. کنا یحس چیه شیصدا از

 .دیطلبیم یکنار هم بودنمان فقط راست یِبود. مست قتیشب حق شب،

ه ک خواستمینم یلیدل چیداشته باشم. ه یربط چیبهت ه گهید خواستمنمی –

 بهم بده. نمیرو بب ختتیبخوام دوباره ر نکهیاحتمال ا ذرههی

 شرور و جذاب زد. یلبخند

 :دمیپرس شیتماشا محو
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 حاال کجاست...؟ –

 زن گرفته... –

 نه!!! –

 آره. –

 :دمیو پرس دمیخند

 !خانم؟دهیبا حم –

ثابت آژانس بود.  یهایکرده. از مشتر دایخانمه رو مامانم براش پ نینه! ا –

. دو تا دختراش شوهر کردن، لهیتکم شیشوهرش معلم بوده فوت کرده. زندگ

 کی اومد،یبا شغلم کنار نم کرد،یم یدامادسرخونه شد. با من که زندگ یعبد

 نق و غر! طفق دیدیو مهم که من ی. وقتموندیروز تنها مشبانه

 ه؟یراض شیحالش چطوره؟ از زندگ –

 که آره. شیاز زندگ –

 خوبه؟ ؟یکمرش چ –

 .کنهینم تیازش کار نکشه اذ ادیکمرشم تا ز –

 .دمیاش کوبمشت سالمم محکم به شانه با

 .ختیدل سستم فرور یهاهیو پا دیخند بلند

 !یبود، بابا! تو که منحرف نبود یمنظورم رانندگ –
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 :دمیپرت کردن حواسمان پرس یاز خجالت گرم شد. برا میهاگونه

 چرا؟ یرانندگ –

اصفهان، مدام خانم رو  یکیخانوم شمال شوهر کرده، دختر بنفشه هیآخه  –

 شمال و جنوب... برهیم

  ه؟یعمو عبد شیاز فندق چه خبر؟ پ یراست –

 .کنهی. صبح تا شب تو خونه صدات مرهیگیسرم درد م ادیاسمش م –

 به بابات؟ شیخب چرا نداد –

 .ادیبنفشه از صداش خوشش نم –

 ..رمشیگیازت م امیتهران م می. برگشتلیذلزن یعبد یآ –

 رفت. گارشیحواسم به س تازه

 هی ارگیسته هی... هر یباش هیبق یالگو دیجنگل؟ تو مثالً با یاومد گاریبا س –

 .کنهیمتر مربع از خاک رو آلوده م

 .دمیرو قورت م گاریس! تهزتیول کن جون عز –

 جمع کردم. نهیرا باال آوردم و در س می. پاهاشدیکم سرد مکم پیج کف

 !یدینکش گاریچند روز س نیتو که ا –

 رمردهیالزم دارم... صبح از پ یترکش کردم... االن ول زا،یچ یلیخ یقاط –

 خونه.تو قهوه دم،یخر
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 ... میرا ساکت بود یلحظات

 یکه حت کردیم فکر یزیانگشتانش بود. به چه چ انیم ییبه روشنا نگاهم

 رد؟ینفس بگ گارشیرفت از س ادشی

 سوخت. ختیدستش ر یکه رو یگاریکنم با خاکستر س فکر

 ... یلعنت –

 کاپوت خاموشش کرد. یدل کند و رو باالخره

 

 اشاری

به  دنیو خرابم با رس وبیسرما در خودش مچاله شده بود، از سرما؟ ذهن مع از

 گرمش کنم.  خواستی. دلم مساختیم ریخودش تصو یبرا شهیاو مثل هم

 تر از جنگل سوزان اطرافمان بود.از شدت خواستنش، داغ امنهیس

من  نگایو  نیی نیسرخ، ا یمیسبز، ن یمیاطرافمان ن م،یبود ستادهیتپه ا یباال

 بود... 

 ... اللعجبیغلبه داشت.  ریامشب انگار شر وجودم بر خ و

 مبدل شد؟ طانیفرشته به ش کیکنار  شدیم چطور

 پشتش را باز کرد. پیرا برداشت و ز اشکوله

 شام... ایب –
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 ؟یگرفت ادی یباالخره آشپز –

 و گفتم.  دمیغره رفت. آرام خندچشم 

 نه؟ ایخوردنش رو داشته باشم  یآمادگ دیبا ه؟یخب چ –

 پخته. ییحی. خانم شبهدی شام ٔ  اضافه –

 را که عصر از او نگرفته بودم، سمتم دراز کرد. یالقمه

 فته؟یتو ک یاز ک نیا –

 .شهیاز صبح. بخور اگه فاسد شده باشه طعمش عوض م –

 .دیبا تعجب باال پر میابروها

 ؟یگیم یجد ای یکنیم یشوخ –

 ؟یگرسنه بمون یتونیتا صبح م –

 را گرفتم. لقمه

 و گوشت... خوشمزه بود.  نان

 بود که اصالً آب نخورد. حواسم

 . یاریدرم توهی! پدر کلینار –

 اش گاز زد.فروبرد به لقمه اشیرا به گوش سرش

 رفتم. –



 زرخرید  بانوی بارانی

913 
 

 پس آب بخور. –

 ... اشینگاه کن،  –

 .ختیدر صورتش ر شیکه خم شد و موها دیخند آنقدر

 ج شدم... چند بار بهم زنگ زدن، آنتن نداشتم اخراجم کردن. اخرا –

 ؟یکنیکار م –

 .کردمیشرکت کار م هی ینی. تو کارگزرفتیم سر مخونه حوصله ؟یپس چ –

 خنده داره؟  نیحاال ا –

 داده. امیرو... کوروش هم پ نجایکننده بود. اوه... امن، آره. شغلم خسته یبرا –

 .دیخند شتریب و

 ه؟یکدوم خر گهیاون د –

 .کنهیم ی. با مادر و مادربزرگش زندگمههیفقط چهارده سالشه... پسر همسا –

 شدنم را پنهان کنم گفتم: یرتیتابلو غ نکهیا یبرا

 دورت شلوغه پس... –

 اش گاز زد.گفت و به دوباره به لقمه اوهوم

حفاظتش از جا پراند.  یدر جنگل مرا برا یزیشکستن و حرکت چ یصدا

 قوه را برداشتم و سمت صدا چرخاندم. چراغ

 نبود. یجلو رفتم... خبر نانیاطم یبرا
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 ... به خدا خرسه....اشاری _

 بود بچرخم و... یبود، کاف ستادهیچنگ زد. کنارم ا میبازو به

 ...شدیم یینفهم من فقط با او هواداشت که دل زبان یحکمت چه

 :دمیبه او توپ ارادهیبم، بحال خرا ریتأثتحت

 بمون. نیماش شی! پ؟یکجا اومد –

 . من ٔ  تن گداخته ی. دستش سرد سرد بود رودینکش پس

 نرم دستم را نوازش کرد. انگشتش

رو  گهیکه واقعاً همد یجنگل گره خورده... دفعه اول نیمن و تو به ا یزندگ –

 بود... نجایا میدید

 ... نیریش یهاگذشته

 ...یدرخت بود یاومدم، باال یوقت –

 .یشاد و واقع ،یمیقد یمثل نار د،یخند

 بداخالق و عنق من... ٔ  هیپسر همسا –

 من... ٔ  وونهیسرخوش و د ٔ  هیدختر همسا –

 .دمیخند شیمن هم همپا میهاشانه یاو رو یادآوری از

 .کردیهم به همان لحظه فکر م او

 خراب!کله یخطکش خطاره –
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 خرگوش خنگ سرتق! –

 نور ماه، نگاهش برق زد.  در

 آشنا به سطح چشمانش برگشته بود.  تابشب

 و بلند ٔ  خنده یشانه انداختم. صدا یو او را رو شیپاها ریانداختم ز دست

 .دیچیدر سرم پ رشغافلگی

بچرخد، از شرق به غرب، از غرب به  توانستیم خواستیهرجور م نیزم

 !گرفتمیم یمن امشب سهم هردومان را از زندگ! ایگور پدر دن شرق،

 جنگل تاباند. یکیاز نور را به تار یخورد و خط نیبه زم قوهچراغ

بدنش جمع  ریرا ز شیکاپوت نشاندمش. فوراً پاها یبردمش و رو نیماش سمت

 کرد...

 . دیچیدور گردنم پ شیهادست

و  دمیکش نهیرا به س شیقاب اندامم شد. دلتنگ، عطر موها فشیظر کلیه

 مست شدم.

 کنم. یرا زندگ یتا در آن زندگ خواستمیابد م یآغوش را برا نیا من

مشت  کیکردم. قلبم مثل  ترکیو او را به خودم نزد دمیچیدستم را دورش پ

 .دیکوبیم امنهسی ٔ  به قفسه

 ... دوباره... دوباره...دمیلرزانش را بوس یهالب

 را...  شیهاچشم
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 را حفظ بودم... شانیجا یکیدر تار یاش که حتگونه یرو یهاچال

 .شدیداشت در آغوشش آب م شهیها در من رکه انگار سال یدلتنگ کی

 . گرفتیمن حرارت م یسردش در گرما تن

 مخواستیخودم را که م یهر بدبخت کرد لبم را بچشد به یسع انهیناش یوقت

 ببلعمش آرام کردم. 

خارج  میهالب نیاز ب یاز سر خوش یلغزاند. غرش میهالب یرا رو شیهالب نرم

 فرورفتند. شیشد و انگشتانم در پهلو

را پس راندم  دادمشانیکارم اشتباه است و گوش نم گفتیکه م ییصداها تمام

 و خودم را در لذت کنار او بودن حل کردم.

 شیهاچسباند. نفس امیشانیرا به پ اشیشانی. پدیسرش را عقب کش ناگهان

 تند شده بود.

 .مینیرو بب گهیهمد کی بعد ٔ  دفعه یکنی... فکر ممیکه بر نجای! از ااشار؟ی –

 اصابت کرد. امنهیبه س میمستق شیصدا بغض

 .ندیتا صورتم را بهتر بب دیرا عقب کش سرش

زمزمه  شیزده به صدا خونیشب یاز دور کمرم سست شد. با غم شیهادست

 کرد:

 ! تونمیمن نم –

 . کردمیرا حس م یطوفان قطب دنیوز
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 رو؟ یچ –

و دوباره تو چشمات که دفعه قبل بهت دادم یوجداناون عذاب تونمینم –

 .یهمه عذاب بکش. من باعث شدم تو اوننمیبب

 چه زود...  یتمام شده بود، ول یفراموش یهاهیثان

 آرامشش گفتم: یبرا

 ...یبود ریتقصیاشتباه خودم بود، تو ب یجواب کارا –

 ... من باعث شدم تو... کنمینه! بازم دارم تکرارش م –

 سؤال. نیا دنیعذاب بود پرس شی. برادیکش یقیعم نفس

 !؟یدوستش دار –

 .دیبزرگ بود که به زبانم نچرخ« نه» کی قتیحق 

که  یگریخاطرم آورد، زن د به رحمانهیکه فراموشش کرده بودم را چه ب یزیچ

 آمده بود. بیشهر غر نیمن به ا دیهمراهم و به ام

 گوشش پچ زدم. ریاسمش را با حسرت ز

 جدا شدن را نداشتم.  توان

 ام.باز هم او را از دست داده دانستمینگهش داشتم، اما م محکم

 گناها ٔ  ... همهیتو باعث شد یکه گفت کهیجز اون ت... حرفت درسته، بهینار –

 ...یصاف بود نهآی مثل تو... بود فلور و من گردن
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 هبوط ما.  ینشسته بود به تماشا طانیش

 به درک!  من

 . کردمینم رهیرا ت یعالم، نار اهیروس من

را لک  اشی... من فقط پاکدمشیکش ریبود هرچقدر با خودم به ز یکاف

 .انداختمیم

 میرو به زندگ یبود گناهیکه ب ییتو یاز خودم متنفر شدم که پا یمن وقت –

 باز... فطرت هوسپست هیمن شدم  یه اومدکشوندم. تو ک

 .رمیچنگ زد تا نروم، تا کناره نگ میبرسم. به بازو خواهمیبه کجا م دانستیم

 را داشتم. میابراه یهادست ریفقط حس گوسفند ز امبر،یهزار پ ۰۶۰ از

و به آدم راست و درست... اون من هیبودم؟  ی! تا قبل فلور چینار ن،یو ببمن –

. گذشتیم تریمعمول یچباز همه می. اما تا قبل اومدن تو به زندگدیگند کش

 ... تو... یکه باهاش رابطه داشتم، ول یزن هیمن بودم و 

 پوستم نشست. یرو شیهاگردنم پناه داد. اشک یرا در گود سرش

 ...یتوبه کردم، نار هینامرد یمن از هرچ –

 زد. شترین شیهابه نفس بغض

 ... رسمیم ریبه تو د شهی... همرسمیم رید شهیهم –

 . دیسنج شدینم یواحد چیرا با ه امیشرمندگ
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 بردم، کف سرش را نوازش کردم...  شیموها یدستم را ال 

 گشتم از گذشته... یدنبال رد شیموها انیم یحت ارادهیب

 .دیخند هیگر انیم

 خط مونده...  هیفقط  –

 شد. دهیکش میابرو یسرش را عقب بکشد انگشتش رو نکهیا بدون

 .میدار شدما نشون –

 فاصله گرفتم. شتریب یو کم دمیرا بوس اشگونه

 من که گفتم. –

انار  یهانشد. دانه میهاوسوسه یخایزحمت از لباسم باز کرد. زلرا به مشتش

 بود. یدلش زمرد

 خش داشت.  میصدا

 ! رونیبخواب، من ب نیماش یبرو تو –

 حرف هم نزنم. دمی. قول مایتو هم ب شه،یصبح سرد م –

 .امیتو برو اول. منم م –

م باشم و خواب کشینزد یول کرد،یزق مزق یکتفم، تمام تنم از خستگ م،یپاها

 ببرد؟ 



 زرخرید  بانوی بارانی

920 
 

درآورده بود، اما  میبرا یبیعج یباز یکردنمان در کوه، تنها ماندمان، زندگ ریگ

 قبولش کردم. 

مزد آن بود،  ینار دنیو د فتدیکه بعد از امشب قرار بود ب یهر اتفاق یبرا

 .شدمیم میبسته تسلچشم

 شکیشب کامل نزد کیکرده بودم تا  دایشانسش را پ بارنیدوم یبرا نکهیهم

 گذرانده بودم... الشیدو سال را فقط با خ کینزد یهم وقتباشم، آن

 را هم خدا بزرگ بود. بعدش

 . ردبیم هیبه حاش یکم کار سوختن قلبم را نیبه دل آتش، ا زدمیدوباره م فردا

 مشغول کندن دورتادور آتش بودند.  ساختندیبر مکه آتش یبا کسان ییحی

 . هیقب شیپ گشتمیو عصر برم کردمیبه روستا استراحت م یاز رساندن نار بعد

 . نیسبک بود، جانم سنگ سرم

 جلو نشستم. یصندل یبرگشتم و رو نیماش به

 در خواب پدردرآورتر از آن بود که برنگردم. شیتماشا ٔ  وسوسه

 .کردیاز اندامش را روشن م یاهیبود، فقط نور کم ماه سا کیتار

 !اشاریبخواب،  ریبگ –

 و برگشتم.  زدم یبلند خندتک
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م بود که در جان ییچون به او نگفتم، صدا د،یرا نشن« برات تنگ شده بود دلم»

 .دیچیپ

 هشیهم برای ام،خانه ٔ  که بدزدمش، ببرم و در گوشه گفتیدر درونم م ییروین

 داشته باشمش. 

 ... ینار چ،هی من روح سقوط... اما ها،قضاوت ٔ  همه یبابا گور

 خوردن. انتیانگ خ یبود برا فیح یخدا که نار به

 گرفتم کردیم لیکه عقلم را زا ییهابود حواسم را از وسوسه یکندنهر جان به

 . دمیصبح خواب کیو نزد

 .بود من سقوط ٔ  پله نیآخر ینار حرمت

 شدم.  داریام ببا تکان خوردن شانه صبح

 نگه داشته بود. گرشیدستش را با دست د کیو  ستادهیا نیماش رونیب

 ...یدرمانگاه ،یبه دکتر رساندمشیم دیبا 

 ن؟ییپا یرو ببر پتیج یخوای! چطور ماشاری –

 . گفتیتند تپه را م باًیتقر بیشدم. ش ادهیپ

 . دانستیرا فقط خدا م میباال آمده بود چطور

 .دمیدیله شود را م پیپشت ج شبیکه باعث شد د یدرخت ٔ  تنه

 .میریم نجا،یهم میکنیولش م –
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 نه!  –

 اشاره زدم. نیپشت ماش یتورفتگ به

 .خورهیم یعاتیدرد ضا! فقط بهیداغون شده، نار –

 را جمع کنم.  میهالهیخم شدم که وس نیماش داخل

 !اشی –

 داشبورد برداشتم و سمت در عقب رفتم. راهم را بست. یرا از رو یگوش

 التماس کرد: رهیخ ،یعروسک یهارا کج کرد و با چشم گردنش

 .یکنی! تو درستش ماشاری مش،یببر –

 عمرش رو کرده، تا حاالم من سرپا نگهش داشتم. گهید –

 دور. شیکوچولو خراب شد بنداز هیکه تا  شهینم –

بهش فشار آوردم،  یادیز شبیتنده، د بی. شایاون دن میترمز ببره رفت –

 تصادفم که کرده.

 .برهیآوردمون، باز م نجایتا ا –

 دار اسمم زمزمه کرد:و کش دیبرچ لب

 ...اااشی –

 شدن. یمن هم که منتظر مخمل یهاگوش پشت

 خدا لعنتت کنه. باشه! –
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 لبش جاخوش کرد و با ذوق گفت:  یرو یبزرگ لبخند

 شه.  نیتوش سنگ نمیبذار من بش –

 کرد. یبگیبه گوش خودم غر شیبلند به خنده افتادم که صدا آنچنان

. هترنیتوش سنگ نهیبش شکیگنج هیمگه؟  یاستخون وزنم دارتو دوپاره –

 باشه؟ نیکه سنگ ایبندازمش تو در خوامیبعدشم مگه م

از  المیتا حداقل خ ردیسوار شود، گفتم فاصله بگ رفتن نگذاشتم نییپا موقع

 او راحت باشد. تیامن

که جا به جا  یراهتپه رساندم و بعد کوره یبود خودم را به پا یهر مکافات با

دود بلند  شیهاقسمت یآن خاموش نشده و هنوز از بعض یرو یهازغال

 .شدیم

 . میکنم که رد شو زیشوم، جاده را تم ادهیچند جا مجبور شدم پ

از  شتریتر شد، اما بقرص ینار تیبهتر و دل من هم از امن ریوضع مس جلوتر

 .میساکت بود دیآنچه که با

بود از  فیاش را ح. خندهکردمیخاطره جمع م ییتنها قهیچند دق نیاز هم دیبا

 شیتا باز صدا کردمینم دایپ یحرف یحت چ،یخنده که ه یکنم، ول غیخودم در

 را بشنوم.

رو  دیهنوز همون پرا» میبگو ایرا به او بدهم  رگاهیکارت تعم خواستیم دلم

 «خودم. شیپ ارشیکرد ب دایپ روگوریاگه گ ؟یدار
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 ام.بلند گفته دمیفهم« نه، ممنون!»که گفت  یوقت

 را روشن کردم، آنتن نداشت.  امیگوش

 بود پخش کردم. ستیلیرا که در پل یآهنگ نیاول

 ساکت کرد. شتریاو را ب« راغب» «اطیاحتیب»آهنگ  موقعیب غم

 ...میدیروستا که رس کینزد

 نگه دار!  ونیماش –

 جاده توقف کردم. کنار

 آورد. رونیکوچک از آن ب چوبی ٔ  جعبه کیبرد و  اشیپشتدر کوله دست

 بهت بدم. ونیتهران ا یکه برگرد نیقبل از ا خواستمیم –

فوم و کاغذ اطراف  یکه بازش کرد. مقدار ستیبپرسم داخل جعبه چ خواستم

 وجود داشت.  بیعج ءیش کی

 پوشانده بودند. ییناآشنا اهیس یهارا با دانه آن یکه رو یگو کی

 .بهیس هیشب ه؟یچ نیا –

 کردم. کوبخکیرو خودم م بیس –

  خکه؟یم اهایس نیا –

 بیبه س نم،یآورد که بله. چشمش را نخواست بب نییپا دییتأ یرا برا سرش

 داد: حیتوض میگرفته برا ییماند و با صدا رهیخ
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اومد...  رونیب هاخکیاز م بیفروکردم، بعد آب س بیرو تو س هاخکیم –

 .یچوب یگو کیشده به  لیتبد بمیس

 بال زد و جان گرفت. شیهالب یرو ینیکوچک غمگ لبخند

 گنیبعد خشک شدن، م یشد، ول یشکلنیتا ا دیطول کش یماه هیحدود  –

 .مونهیم یشکل نیسال هم ۰۷۷

 پوسه؟ینم نیا یعنی االن –

 بیس یول به،یکرده باشم، ظاهراً هنوز س شییایموم خکینه، انگار با م –

بلند  خکیم یبو ،یآب بهش بپاش کمهیسال  ۵۷اگر بعد از  ی. حتستین

 .شهیم

 خشک شده.  خکیکه با م یبیس –

 کردیبه آن نگاه م یوقت شیهاچشم شدیبود که باعث م بیس نیدر ا یزیچ

 برق اشک. ،یبدرخشد؛ نه از خوشحال

 گرفتن، اما باالخره...  یداشت برا دیترد میهارا سمتم دراز کرد. دست جعبه

 .ممنون –

 .دانستمیرا م بیرا سمت جاده برگرداند. کاش راز س سرش

 آمدند.  شوارمانیو دخترها به پ رضایبه روستا عل دنیمحض رس به

 دوان خودش را به ما رساند. دوان تارا
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 ینشاند و با نگران میبازو یبه من را نداشت، فقط دستش را رو دنیچسب جرئت

 :دیپرس

  ؟یکجا بود –

 .میافتاد ریموقع برگشت گ شبید –

 گفت: تیو با مظلوم دیلرز شیهالب

 .یگردیشب برم یبود. آخه گفته مینگرانتون شد یلیخ –

 از کنارم رد شد. با سر به او اشاره زدم. ینار

 به دستش بنداز. ینگاه هی! رضایعل –

 داخل چادر. ارشیب –

 قرمز پهن بود. یروفرش کی ،یکیپالست قیعا یچادر، رو داخل

 .کردیباند را از دور دستش باز م رضایو عل دهیزودتر از من رس ینار

 کرده درهم شد.اوضاع دست ورم دنیصورتش با د 

 . ادهیعفونتش ز –

 را داخل سطل انداخت. باند

 ؟ی. چقدر خون از دست دادخوادیم هیهم بخ دهیزخم جد نیا –

 که دستم گرم بود. دونمیبود، فقط م کی. تاردونمینم –

 به من نگاه کرد. رضایعل
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 بره شهر! دیبا نای – 

 زور ما رو رسوند.به نجاشمیبه درخت، تا هم دمیرو کوب پمجی –

 .ارنیکوهن غذا ب یکه تو ییاونا یمنم بردن برا نیماش م؟یکن کاریچ –

 کرده بود. اهشیرا باال زد. خاک و دوده س ینار نیآست

 .ستیموندنت صالح ن نجایبمونن. ا زیزخمات تم دیبا –

 تر از آن بود که مخالفت کند. خسته ینار

 :دمیلحظه وارد چادر شده بود پرس که همان هیسم از

 .مینخورد یزیچ شبیما از د د؟یصبحونه دار –

 رفت. شانیهالهیسمت وس عیرا گفت و سر آره

 آورد. ینار یبرا یکوچک یمتکا تارا

 .زمیدراز بکش، عز –

 تا راحت باشند. میرفت رونیاز چادر ب مردها

 را آوردند. رضایعل نیساعت بعد بود که ماش کی

 .  دیبه دوش کنارمان رس فی، تارا کرا که زدم ریدزدگ

 .امیمنم باهاتون م –

 ؟یایب یخوایکجا م گهیتو د –
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 داشته باشه، من باشم کمکش کنم. اجیخانم احت هیبه  جونینار دیشا –

 حق با او بود. دیشا

 باشه. –

 سالنه خودش را رساند و سوار شد، رنگ به صورت نداشت.سالنه  ینار

به در  ی. نارمیگوش داد رضایعل انیشجر یهاراه را در سکوت به آهنگ تمام

 .دیجومی را انگشتش ٔ  داده و تارا گوشه هیتک

 . میرفت مارستانیبه ب یآدرس دادن نار با

ردند، ک قیتزر کیوتیبیعفونت داشت. آنت یزخم قبل گفتیدرست م رضایعل

 واکسن کزاز هم.

 مارستانبی ٔ  را از داروخانه شیمدت تارا از کنارش دور نشد. داروها تمام

  بود. کیوتیبیآهن و آنت قرص کیگرفتم؛ نصف پالست

 نگهش داشتم. مارستانیب یهاپله یکه شد، رو مرخص

 اونجا. یگردیدست برنم نیبا ا –

 خواهش کرد. شیهاچشم با

 کمتر شده. شیآت گنیم نستایا تو –

 ؟یدید یخودت چ –

 ماند. دواریهم فشرد، اما امبه یرا از ناراحت شیهالب
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 خاموش شده باشه، ها؟ دیشا –

 یکه راض میکردم نرم بگو یاما سع دمش،یدیبه باغش نم گشتیبرم اگر

 شود...

 . یریخونه و دوش بگ یبر دیبا –

 کرد. یخطتارا اعصابم را خط یصدا

 .یچرک شد یلی. خگهیخودت م یواسه سالمت اشاریاصرار نکن!  جون،ینار –

 ساکتش کرد. امیعصبان نگاهمین

 سرش. رفت، ما هم پشت نییها پاپشت کرد و از پله یالعملبدون عکس ینار

که  دانیم کی کنار فرق داشت. ریاما مس داد،یبرگشت هنوز آدرس م موقع

 .گذاشت امیصندل یدست سالمش را رو میدیرس

 کنارا نگه دار! نیهم –

 نگه داشتم.  یخواربارفروش یجلو خواهد،یم یزیکردم از مغازه چ فکر

 که... رمیبروم و سفارشش را بگ نییپا واستمخ

 شد، در را بست و جلو آمد. ادهیپ نیپارک کردن از ماش محضبه

 مؤدبانه تشکر کرد. هابهیو مثل غر ستادیجلو ا ٔ  شهیکنار ش ابان،یخ کنار

 راحت برم خونه. تونمیهست م یزحمتتون دادم. اون جلو تاکس یلیخ –

 هم فشردم از خشم.را به میهادندان
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 سوار شو برسونمت. –

 به من زد. ییورورنگیب لبخند

 میزی. من چدیکن یاز من پرستار نیومدیراه از تهران ن همهنیشماها که ا –

 .خونه رمیم ست،ین

 .دیسمت او چرخ یانداخت و نگاه نار تیفوراً پاراز تارا

 نره. ادتی! مواظب خودت باش. دوش زمیعز ،یکنیم یکار خوب  –

 را زمزمه کرد و رفت... خداحافظ

 .ردیبگ لیمرا تحو« مواظب خودت باش»نماند  یحت

 راحت و ساده رفت، انگار نه انگار... 

از برابرمان گذشت و از  یرچشمینگاه ز کی یکردم که بدون حت شیتماشا

 رد شد. ابانیخ

 شد. تیاذ یلی... خی... طفلیآخ –

 :دمیرا متوجه نشود پرس ختنمیهم ربه نکهیا یبرا

 توئه؟ یگوش ٔ  برهیو یصدا –

 آورد. رونیب بشیرا از ج اشیگوش

 صفحه افتاده بود. روی سالهچهارپنج ٔ  دختربچه کی ریتصو

 .دمیگفتن بچگانه را شن یمامان یبا وصل شدن تماس صدا 
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 دلم...  زیجانم، عز –

 صورتش نگه داشت. گریرا سمت د یگوش

 پرنسسم؟ ،یخوریغذات رو خوب م –

 از یکیکه داخل  یبود و دختر هایچشمم به خط تاکس زدیبا تلفن حرف م تا

 آنها از نگاهم پنهان شد.

ه، صدققربان یکم زد؛یکه با تلفن حرف م ییکه رفت، من ماندم و تارا یتاکس

 ... هیتوص یکم

 را سمت من گرفت. یرا که قطع کرد، گوش تماس

 خوشگله؟ –

 :دمیپرس فوراً

 ...؟یبهت گفت مامان –

 .خواهرمه ٔ  هان... آره، خب... بچه –

 مادر خودش کجاست؟ –

 .چاندیهم پبه یرا از ناراحت شیهالب

 !اشار؟ی ،یکنیم ییبازجو یاالن دار –

 سفره.هم ایهمسفر شو  ای یبشناس یخوایرو م یهرک گنیم –

 .کنهیو مامان صدا مخواهرم مرده. من –
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 کلمات را گفت که شوکه شدم. نیراحت ا چنان

 قفل کرد. نهیرا به س شیهادست

 رفتارت با من عوض شده. یدیدختره رو د نیا یاز وقت –

 ه باشم؟کرد رییبودم که تغ ی! بعدشم، مگه قبال چخانومیدختره نه و نار –

نگاهم را سمت او  نشیفنیف یصدا را روشن کردم و وارد جاده شدم. نیماش

 چرخاند

 نگفتم.  یزیمن که چ کرد؟یم هیشده بود. گر یاشکش جار درجا

 و سرش را سمت جاده گرداند. دیکش رونیداشبورد ب روی ٔ  از جعبه یدستمال

 ... یمادرم، فلور، نار شدم؟یم دیاشک چند زن با ختنیباعث ر من

ا ر چارهیب نیا فیتکل دی. باخوردمیماندن نم یزن چیه کیدرد نزداصالً به من

 ... نجایااما نه کردم،یهم بعد از برگشتن به تهران روشن م

 .دیچرخیم یتهمت سمت نار هایانگشت ٔ  همه نجایا

 

 

 ینار
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 ریقلبت ت کند،یدستت درد م ست،ی! امروز که حالت خوب نینه، نار امروز

او فکر  یهاچشم ٔ  نهیبه سفال سوزد،یهنوز م زتیعز یهاجنگل کشد،یم

 نکن. بگذر... 

 

وجودم را  یایمثل موج سطح در زدم. اشک هیتک یتاکس ٔ  شهیرا به ش سرم

 هم بزند. نبود که آرامش را به یاتیگرفته بود، اما در عمق آرامش داشتم، ح

 .ستیاز ماه یآنجا که خال انوس،یاعماق اق مثل

 متالشی ٔ  آماده وجودم بندبند. شدم آوار کلبه ٔ  پله یرو دم،یخانه که رس به

 شدن بود. 

 انداخته بودم نگاه ریکه کنارش او گ یواریچقدر همانجا نشستم و به د دانمینم

 کردم... 

 . جواب که ندادم باز شد.دیمحکم به در کوب یکس اما

 .امیتا چندقدم دیدو اطیداخل ح نیریآ

 چرا؟ ی! تنها برگشتنیکو، نار ییحی –

 پاچه.زدم. دخترک عاشق دست لبخند

 شده را باال آوردم.پانسمان دست

 .دیدست به صورتش کوب با

 تو... یبرات. چطور شد رمی... بمییوو –
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 اشاره زدم. شیپا به

 ؟یاومد ییبا دمپا –

 ها؟! –

 . دید ینارنج یهاییرا با آن دمپا شیو دامن بلندش را کنار زد. تازه پا مانتو

 پام نکردم. ریزنگ زدم آژانس. نگاه به ز ،یتا بهم گفتن برگشت –

 قدم کوتاه جلوتر آمد. چند

 گرده؟یامشب برم –

 برگشتنش مشخص نبود. دمیکه من از آتش د یزیچ با

 فکر نکنم. مونده تو جنگل.  –

 پله خودش را رها کرد. یرو

 بود. ریصورتش سراز یدرشت و درخشانش رو یهااشک

 من ٔ  شده. اشک خشکمی. در آغوش هم پناه گرفتدمیرا سمتش کش خودم

 شد. زسرری هم

 .ندیاز من فاصله گرفت تا بهتر صورتم را بب یکم

 من خوب بود؟ یایحیدورت بگردم...  ،نینار –

 آره، خوشگلم.  –

 ؟یکنیم هیپس چرا گر –
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 تو؟ می... برینجوریهم –

 

 .داد نشان را دستش داخل ٔ  اسکناس مچاله چند

 اومدم. یندارم برگردم. تند هیکرا –

 .دهشوهرندی هول ٔ  دختره –

 . دستش را گرفتم.ختیو اشک ر دیخند

 برام دم کن.  یچا هی میبر –

چرک و  هایقول بعضرا داخل اتاقم درآوردم تا به حمام بروم. به میهالباس

 شده بودم.  یخاک

 تاپ و شلوار تنم بود که با دستکش و چسب وارد. فقط

 بشورمت، حداقل بذار دستت رو خشک کنم. یذارینم –

 یرا دستم کرد و با چسب پهن دورش را کامل بست. آخرش، آرام رو دستکش

 .دیام کوبشانه

 صدام کن.  ی... هرجا کمک خواستزمیبرو عز –

 .دیدرخشیم یاز مهربان دشیمثل خورش صورت

 میبرا فرستادیخوبش را م یهاسخت شده خدا آدم یزندگ کردمیفکر م هرجا

 نشوم. دیتا از محبتش ناام
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 داشت.  یماجراها حکمت نی. حتماً اکردیآرامم م نیریآ آرامش

 آماده کته کوچک ٔ  قابلمه کیکباب مرغ و  خیآمدم. چند س رونیحمام که ب از

 .بود اتاق وسط

 بخور. نیتو هم بش ن،یریآ –

 سفره گذاشت. یدوغ را رو

 ساعت دو شده، من ناهار خوردم. –

 . دمی. دراز کشدادیتازه خودش را نشان م یکه تمام شد، خستگ میغذا

 .دیآورد و کنارم دراز کش ییرا جمع کرد، متکا سفره

 ...نیریآ ،یندازیمادرم م ادیو تو من –

 سرش کرد و لبخند زد.. دستش را بالش دیچرخ سمتم

 دوستت داره.  یلی. خکنهیرو م فشیتعر شهیهم ییحی یبابا –

 ست؟یتو وجودت ن یهم حسود ذرههی ؟یچطور انقدر راحت –

 .دیو راحت خند ساده

... ادمهی ی... از وقتمیبود هی. همساییحی یحواسم رفت پ یسالگاز شونزده –

 یول ست،یمال من ن دونستمی... منم مرهیرو بگ نیقراره نار گفتنیهمه م

. کردمی. حال خوشم رو خراب نمدمینرس دمم،یدوستش داشتم. گفتم نرس

 قسمت باشه همونه. یکه آخرش هرچ یدید
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 غبطه خوردم. گفتیکه م یآن حال خوش به

 . یرو بلد یعاشق یول ،یندار یسن –

را ممکن است  شیاطراف است و صدا یانگار کس د،یجلو کش یرا کم سرش

 :دینود، آرام پرسبش

 ؟یعروسش بش یچرا قبول نکرد –

 .دمیخند

 زنش نشدم؟ یتو االن ناراحت –

 شوخ جواب داد:  یو با لحن دیام کوبشانه به

 ...کنمیش دعات منه واال. همه –

 :دیپرس اطیو به سقف نگاه کردم. با احت دمیچرخ

 اشار؟یخاطر اون آقا که اخمو بود؟ همون که... به –

 عاقل و پر از درک بود. زمزمه کردم: نگاهش

 . ادیبه چشمت قشنگ نم یگل چیه وقتچیه ،یبه کاکتوس دل ببند یوقت –

 زمزمه کرد: د،بگوی را عالم ٔ  مسأله نیتریهیبد انگار

 .هدلبستگی ٔ  ! معجزهینار ست،یکاکتوس ن یجادو نیا –

 که من هم دچارش بودم. یامعجزه

 زدم: لبخند
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 .یکرد دایتو هم کاکتوس خودت رو پ –

 بلندش را به باال تاب داد. یابرو

بهش راجع ی. حواست باشه وقتبرنیم ریمثل بلوطه. همه ازش خ یایحی –

 .یزنیحرف م

 . دخترک بلد بود شاخ و شانه بکشد.دیتمام تنم از خنده لرز بارنیا

 خوشبخته که تو رو داره. ییحی. نیریآ ،یعاقل یلیتو خ –

 

 

 اشاری

ممکن به  یرا تا جا نیبود. ماش یتلفنم زنگ خورد، اکبر خانیشهانه کینزد

 جاده کشاندم. یخاک ٔ  هیحاش

 .سمیفقط گفتم رئ ه،یک دیجواب تارا که پرس در

 گذاشتم و تماس را وصل کردم. ینیب یعالمت سکوت رورا به انگشتم

 .یاکبر یسالم، آقا –

 خودت رو برسون اداره... یهرجا هست –

 راستش... من... –
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 کهنیام، اما ا. رضا به آنها گفته بود که کرونا گرفتهدیچرخیبه زبانم نم دروغ

 ...میرا بگو نیبخواهم ا میخودم مستق

 عکسات رو فرستادن به واتساپم. ،یبساز خوادیحرف نم –

 واتساپ شما؟ –

 آره. –

 ام گرفت.آره را گفت که خنده رانهیمچگ یطور

 ...کرده باشم که عک یکار ادینم ادمیمن  ؟یآخه عکس چ –

 وار حرفم را قطع کرد.مسخره ییلحن صدا با

 ...وانیتو مر ،یعکس جنابعال –

 شه؟یمگه م –

 .شهیپس م ،یوانیاگه مر –

 .دیچینفس پر از حرصش در گوشم پ یصدا

حقوق اضافه یبرات تقاضاو بگو که ! ال اله اال اهلل... مناشاریخدا شاهده،  –

جواب  نهیرضا آورد. ا میداد میدیها برات کمپوت خرکرده بودم. با بچه

 ما...؟ یهامحبت

 .نکردم دایزدن پ یبرا حرفی خجالت از. بود نگفته کمپوت ٔ  درباره یزیچ رضا
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 دیمسکن مهر با یسوزآتش ٔ  هیآخه تو چه مرگته؟ از همون قض –

 یدزیم دیبا کرد؟ینم تیتهران راض یشایروانشناس... آت شیپ فرستادمتیم

 به کوه و کمر؟ 

 شده بودم. ریغافلگ واقعاً

 شرمنده... –

 .زدیم ادیعلناً سرم فر گرید

 یگیبهم م یزنیگند م هیها؟ هر بار  خوره،یتو به چه دردم م یشرمندگ –

 هایریاز اون تو بم گهید یریتو بم نیتهران. ا ایشرمنده، شرمنده... تو فقط ب

 .ستین

 نکرد. یخداحافظ یحت

نظرم  ریو نگران ز شدهزیر یهامدت با چشمبا قطع شدن تماس، تارا که تمام

 :دیداشت پرس

 گفت؟یم یچ –

 هیماً .... حتسمیازم عکس گرفته فرستاده واسه رئ شیتو آت یک ستیمعلوم ن –

 و شناخته... آشنا من

 بود. دلم سوخت. دهیوضوح پربه رنگش

 کنه. خمیتهش توب ینگران نباش. اکبر –

 .دیرسیام مزحمت تا شانهقدش به آمد. جلوتر
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 تهران؟ میگردیبرم –

 .دیبمون نجایهم دیتونیم د،یکمک کن نیخوای. شما اگه مستین یاچاره –

 .دیکش یراحت نفس

 .گردمیمعلومه که نه. باهات اومدم، با تو هم برم –

را پنهان کند، اما من  اشیتا خوشحال کردینم یسع چیرفت و سوار شد. ه تند

 بودم.  یاز همکارها، نگران اکبر امیکنار شرمندگ

 چه؟ دند،یرسیها به اداره هم مطرف اگر عکس کی او

 فرمان نشستم. پشت

 . کردیم پیتا یزیتند و تند چ اشیدر گوش تارا

 . یخوشحال ادیز –

 زد.  دلبخن

 نمی... اهوسواسی... نداره بچه ٔ  م دلتنگه. مامانم حوصلههان؟ خواهرزاده –

 .زهیریست مبچه

 کردم. تیرا به جاده هدا نیماش گفتم و یآهان

 گرفت.  یخداحافظ یآمد و سلف اشیتارا با گوش م،یرا که جمع کرد هالهیوس

 گفتم؟یم دیچه با یسرخوش همهنیا یبرا
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اما  م،یتا برگرد میکه آماده شد میروز اول فقط چهار نفر مانده بود پیاک از

 .دندیجنگیم یمردم هنوز در جنگل مانده و با دست خال

 یروز سربازها کیخطّه را با جنگ نوشته بودند،  نیسرنوشت مردم ا انگار

 .زدیکه از پشت گلوله م هایروز هم دست نامرد خود کی ،یدشمن واقع

 داد. نیرا چ اشینیب پیپشت ج دنین، با دراه افتاد وقت

 تا تهران؟ میبر نیبا ا دیبا –

 گفتم: ازخداخواسته

 .دیایب رضایعل نیبا ماش دیتونیم –

و تارا که رفتند کنار  هی. سمرضایکم طرفدار نداشت، بخصوص عل شنهادمیپ

 .ستادمیا نیماش

 .میگشتیبرم میداشت یسادگ نیبه هم 

 نکرده بودم.  یخداحافظ یمن با نار 

، نشد کنم دایرفتن به باغ پ یبرا یافشار آوردم تا بهانه لمیبه مغز تعط هرچقدر

 که نشد.

 دی. باشدیم ییهوا یبه نار دنیبودم که با رس یمرد زدند،یو تهم را م سر

 . کردمیبه حال خودم م یفکر
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 یدیآدم جد یخودش با دلش روشن نشده پا فیحق نداشت تا تکل کسچیه

رده ک دایچند روز پ نیبود که در ا سختی ٔ  تجربه نیبکشاند، ا اشیبه زندگ را

 بودم.

... بعد از دو دادیآزارم نم تمسئولی احساس اگر... نبود تارا ٔ  حماقتم درباره اگر

از  سروتهیب ٔ  مهنینصفه ٔ  رابطه کیخاطر بود، به میایرا که تمام دن یسال کس

 .دادمیدست نم

............ 

 ،یمرا بدون ناز و ادا به شهرم رساند؛ به تهران سرب ،یمیقد قیکهنه، رف نیماش

 ...خسته ٔ  خانه

جز واحدم روشن بود... من موقع رفتن به یهاتمام چراغ دمیمان که رسمحله به

 آشپزخانه همه را خاموش کرده بودم. 

پله را برداشته خوش زرشک و مرغ تمام راه یباال رفتم... بو یکیرا دوتا هاپله

 بود. 

 .امدهیرا راحت کرد که دزد ن المیخ دیچیبلند رضا که در پاگرد پ ٔ  خنده

 عبدی ٔ  خوردهبراق و واکس یهاسانت زنانه، کفشسهو پاشنه یطب یهاکفش

 در واحد کنار هم مرتب شده بودند... یجلو یجاکفش یرو

 .شناختمیم ها را هممهمان ٔ  هیحاال بق 

 انداختم و وارد شدم. قرار نبود امشبم را تنها بمانم. دیکل
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 سالم کردند. بلند شدند و همه

 .دیکردینم هایزیناپره نیسالم... از ا –

 صدا زد:  دنمیبا د شعوریزشت ب مرغ

 گاو اومد...گاو اومد. کلهکله –

 زد: شیصدا خیبا توب خانمبنفشه

 فندق! –

 هم اعتراض کرد: رضا

 خانم!بنفشه د،یدادیم ادشیادب  خوردههیشما بود،  شیهفته پ هی –

 به تأسف تکان داد. یسر مخاطبش

 است. رانیو بستیخانه از پا نیا –

 دوباره مزه پراند. رضا

 عالقه داره. اشاری ٔ  فندق کالً به کله –

 گفتم: رلبیز

 شانس من! –

 بنفشه با دست به مبل اشاره زد.

 .ارمیدم کردم، ب یپسرم! برات چا ن،بشی بفرما –
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 دست سمت اتاقم رفتم. به ساک

 .رمیدوش بگ دیمنونم، اول بام –

 رونیب بمیرا از ج یگذاشتم و گوش یااتاق که شدم ساکم را گوشه وارد

 .دمیکش

 اش را گرفتم.شوم، شماره مانیپش نکهیاز ا قبل

 سالم، پسرم! –

 .دیچسبیمادرم م یفقط با صدا پسرم

 ؟یومدیسالم. چرا امشب ن –

 

 سکوت کرد. یکم

 با فرزانه. ام،یم گهید بارهی –

 . میسکوت کرد هردو

 .هیجات خال –

 خوبه؟ یعبد –

 ؟یناراحتش –

 و بعد بلند.  دیخند نرم
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عمر دور  هیبنفشه  ره؟یم ادتی! من خودم براش زن گرفتم. چرا اشاری –

بمونه، ذاتشه که خانوم خونه باشه.  تونستیبود، تنها نم دهیشوهرش چرخ

 . من حال و حوصله ندارم. چرخونهیبا زبونش بابات رو رو انگشت م ینیبیم

 . دیبم و زمختش باز خند ینداشتم. با آن صدا یحرف

چند بار وسوسه  دیبود نجایکه ا یراحت شدم. چند ماه یمن از دست عبد –

 شدم سرش رو خورد کنم. خدا رحمِت کرد. 

 رحم کرد...  واقعاً

 مهمونات و خوش باش.  شیپس برو پ –

 باشه... –

 میکن یبا مادرم زندگ میکه مجبور شد یکه قطع شد، خاطرات چند ماه تماس

 پشتم را لرزاند. 

 

حق داشت تا خودشان را  دهیحم دمیشدم و فهم قیآنجا به رفتارشان دق تازه

 . خالص کند از دست هم

 .ساختیمشترک از زن و شوهرها زوج نم یها زندگسال یحت یگاه

 از دوش گرفتن به هال برگشتم.  بعد

 .دکوبی بنفشه ٔ  با وارد شدنم نرم پشت شانه یعبد

 .میهالک شد یخانم، شام رو بکش که از گشنگ –
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 به ما نگاه کرد. دییمنتظر تأ خانم

 نشان دهم بلند گفت: یالعملمن عکس نکهیقبل از ا رضا

 .نیبهتر از ا یچ –

 و پچ زد: دیبنفشه رفت، خودش را جلو کش نکهیمحض ابه 

 چه خبر؟ یاز نار –

 .دادیهم او را لو م یمشتاق عبد یهاچشم

 .ینیو ببمن نجایا یومدین –

 .نمتیبیمگه؟ هر روز سر کار م زخلمیچ –

 رسم؟یکه امشب م دیدیحاال از کجا فهم –

 گرفتن درآورد. یسلف یادا رضا

 من و عشقم در راه تهران. بوس! بوس! –

انگشت وسطش را باال گرفت. بابا نگاهش به من بود و حرکت زشتش را  بعد

 .دیند

 مبل کش آوردم. یرو یخودم را از خستگ

 نداره. یهم به نار یربط چیجمع شدنتون هم ه –

 .دمینشن بیتکذ

 :دیپرس یدواریبا ام یعبد
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 د؟یکرد یآشت ؟یباهاش حرف زد –

 . گهیگذشت د –

 . دیکوب شیپا یمحکم رو یعبد

 !عرضهبی ٔ  پسره –

 صاف نشست و سرزنشم کرد. رضا

 ؟یشکست ویدل نار زونآوی ٔ  دختره نیخاطر ابه –

 بود.  یته نامرد قضاوتش

  آوردمش؟یم زدمیکولم م یرو کردم؟یم کاریچ –

 آره! –

 راه اومده همهنیخاطر تو اتارا گناه داره؟ به دیگفتیشما به من نم نیبعد هم –

 نیگفتیشماها نم گذشتیاون سر کشور؟ تا هزار سال هم که م یروستا هیتا 

  شناختم؟یب معرفتم،یمن ب

 را گفتند. یمحکم« نه!»دو باهم  هر

 ؟ و غر زدهمن یهندوستان کرده؟ نار ادی لمیف ینار دنیبا د نیگفتیبعد نم –

 ناسزا گفت و ادامه داد: رلبیز یعبد

 حرف مردم هم کرده. یگور بابا –

 :دیرضا پرس بارنیا
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  اشار؟یدختر در چه حده  نای با تو ٔ  اصالً رابطه –

تموم  فتمونیکه ش یچند بار ،یآش نخورده و دهن سوخته. خودت شاهد –

 .یپزکله میشد، دم در منتظرم بود، باهم رفت

 شده بود امشب. مفتّش

 ت.گفت اومده خونه هدیخاله حم –

 دارم، اومد کمک. یکشگفتم اسباب –

 زمزمه کرد: یمن با ناراحت یِدر کمال ناباور یعبد

 برو ردّ کارت. ،یهر یبرگشت بگ یکه تا نار شهیاون تاراهه هم آدمه، نم –

 اعتراض کرد: رضا

 !؟یچرا، آقا عبد گهیتو د –

 زمزمه کرد: نیغمگ

 حرف حقه. –

مدت اسمش را  همهنیدل من ا یاست و برا زیعز شیچقدر برا ینار دانستمیم

 نبرده. سمت من برگشت. 

تعارف  یسقف. زندگ هی ریرفت ز شهینم یمرام و معرفت اشار،ی یول –

 .یستی. عمرت رو پوچ نکن واسه رودربادارهیبرنم

 را از مبل برداشتم و انگشتانم را در هم گره زدم. امهیتک
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ه . من کهیم کافواسه ،یسمت نار رهیانگشتش رو نگ یکس کهنی. همدونمیم –

 یبدبختم بفرستمش پ نیبشم، ا تونمینم یزن چیتارا و ه یمرد زندگ

 ...شیزندگ

 یوارد شدن بنفشه و آوردن سفره بحث همانجا تمام شد و رضا رفت برا با

 کمک.

که به  ییهاطرف، عکس کی شیادهایآمدم داد و فر رونیکه ب یاز اتاق اکبر

 طرف. کیمن نشان داد 

 .بودند شده گرفته روستا ٔ  از داخل جنگل عکس نداشت، فقط داخل محوطه 

 ها متعلق به چند روز مختلف بودند، نداشت، اما عکس یکار مشکل ینجایا تا

بعد از هر روز استفاده در جنگل عمالً قابل استفاده  میهاچون لباس دانستم،یم

ها فرق در عکس بود که رنگ لباس نیو نکته ا دندشیعوض م دینبودند و با

 داشتند.

 و تارا... رضا،یعل ه،یرا لعنت کردم... سم طانیش

 نداشتند. یازهیچرا؟ انگ آخر

 باشد. ضیآدم مر کیکار  توانستیفقط م هانیمشکوک بودم، ا خودیب

 :دیجلو آمد و پرس عیپشت در منتظرم بود. سر رضا

 شد؟ یچ –

 شده گفتم:کنترل یخشم با
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 .کنهیروشن م وفمیگفت تکل یاز کار معلق شدم. اکبر –

 بابا... یا –

 هوا رفت. ادشی. فردمیداخل دستش بود، از دستش قاپ یگوش

 ؟یندار یچرا؟ مگه خودت گوش ی! هولیهوو –

 بود را تا فراموشم نشده گرفتم. یواتساپ اکبر یکه رو یاشماره

 یصدا نکهیتا ا انداختندیمغزم خط م یرو یگریپس از د یکیاشغال  یهابوق

 تمام سرم را پر کرد: یاآلود زنانهخواب

 .دییبله، بفرما –

 سرعت قطع کردم.را به تماس

 !اشار؟یشد،  یچ –

 یماندم و بعد شماره را پاک کردم. خودش بود... شک رهیخ گوشی ٔ  صفحه به

 شد. نیقیبه  لینداشتم حاال تبد شیبرا یلیکه تمام مدت پس ذهنم بود و دل

 را پاره کنم.  یشاهرگ آن عوض خواستیدلم م تیعصبان از

 رفتم. یرضا راهرو را سمت خروج یهاتوجه به صدا زدن بدون

 کرد.  دای... انگشتم جستجو را پدمیکش رونیب بمیخودم را از ج یگوش

م شک داشتم ه نیشماره فرق داشت، حاال به ا نیخط تلفن تارا با ا یعددها

 بود و کدام بدل. یکه کدام اصل
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 شدم... مانیکه پش رمیخواستم شماره را بگ

 هوا بود.  یکه با آن آرامش داشتم رو یشغل ام،یهدف زندگ تنها

را نداشت  اقتشیل رکاهیزآب یدروغگو نیکه ا یمرام و معرفت یرا برا عشقم

 رها کرده بودم... 

 .کردیبدون شک حاشا م زدم،یزنگ م االن

 .دادمیالعمل نشان مبا عجله عکس دینبا 

 

از  یبود، هر کار ادیز سکشیواحدم، اما ر دیایب میبود زنگ بزنم و بگو چطور

 .آمدیموجود ناشناخته برم نیا

 فرستادم شیخلوت را برا شاپیکاف کینه! پارک؟ نه! شلوغ بود. آدرس  خانه؟

 و خودم راه افتادم.

ها اعتماد نکن، بخصوص به آدم یکرده بودم که نار حتیرا نص ینار یزمان کی

 همان اشتباه را انجام دادم. نیو حاال خودم ع برند،یها، با پنبه سر مزن

 زدن ٔ  حوصله دم،یخنک پوش دیو بلوز سف نیشلوار ج کیخانه رفتم.  به

 شد.  یرگذاریتأث بیترک یزدن نبود، ول پیرا هم نداشتم، قصدم ت شریته

 .مید، سر قرار بودساعت بع کی

 حالت ممکن. نیترلیافتاده بود، در استر زیسمت م کیهر کدام  مانیهاماسک
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 نیکه با او در چن یزن نیبوده، آخر یانتخاب اشتباه شاپیکاف دمیفهم همانجا

 درآورد. مارستانیقرار داشتم سر از ب ییجا

حسابگر، هنوز  یهاوجور و چشمصورت جمع نیسبزه، با ا زنقشیزن ر نیا اما

 غش و ضعف نداشت. یبرا یلیدل

 . دیجنبیم شیهاکه دست یرفت، پسر جوان شخوانیبه پشت پ نگاهم

 را از کجا شروع کنم. میهاحرف دانستمینم

 ... یکی نیا یبودم ول دهید یجور آدمهمه امیزندگ در

 گذاشتم و چرخاندم. زیم یدرآوردم، رو بیرا ج گارمیس پاکت

 :دیگشادشده از تعجب پرس یچشماتارا با 

 ؟یکشیم گاریستو... تو  –

 پاکت را چرخاندم. گریدور د کی خونسرد

 ؟یدونستینم –

 .چاندیرا پ شیهالب

 من نامزدتم. یناسالمت ،یگفتیبهم م دیبا –

 زدم. پوزخند

 کرده باشم. یازت خواستگار ادینم ادمی –

 را مرتب کرد. اشیشانیپ یرو ختهیکوتاه ر یچتر
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 رفت و آمد... م،یما سفر رفت –

 انگشتمم بهت نخورده.  –

 من گذاشت. یرا جلو یاو و فنجان چا یکاپ قهوه را برا ستایبار

 که رفت سمتش خم شدم.  یوقت

 ... مگه نه؟!نمتیچرا خواستم بب یدونیخودتم م –

 .چاندیپ شیهاانگشت انیرا م یزیروم ٔ  دنباله

 را بلند و مطمئن گفت.« نه!»هم آمد، اما  شیپا یتند و عصب یهاتکان یصدا

 :دمیپرس دوباره

 نجا؟یو کشوندمت ا ستمیچرا االن سر کارم ن یزنیحدس هم نم یعنی –

 نشست.  شیبه صدا ینگران یشد، اما فقط کم قیصورتم دق در

 ...یشد یجورهی اشار؟یشده،  یچ –

 شانه باال انداختم و گفتم: خونسرد

 !نیسالمت، همو من به ریخاومدم بگم تو رو به –

 :دیکرد و با اخم پرس دایزود خودش را پ یاز شوک باز ماند، ول دهانش

 مدت؟ همهنیبعد ا هیبازمگه مسخره ل؟یبدون دل –

 .کنهیاشتباه م یهر آدم –
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 شده بود. یحاال بلند و عصبان فشیظر یصدا

 .رونیب یبنداز تیو از زندگمن یتونینم یآسون نی... به همهینامرد نیا –

 .نمی. من همموننینم ان،یم رن،یمن شده اتوبان همت؛ م یزندگ –

 .ختیر رونیب یاش کمقهوه د،یرا کش یزیروم انگشتانش

 ...میندار یما که مشکل ن؟یهم –

 در صورتش زل زدم. یو جد میمستق

 سم؟یواسه رئ یچرا عکسا رو داد –

 .دیبتونه پر ریاز ز یرنگ صورتش حت

 شه؟یدستت رو نم یشد؟ فکر کرد یچ –

 .دیعقب کش آمده،کوتاه

 من... من... –

 اخراج شم؟ یخواستیم –

 نه... نه به جان سودا... –

 ؟یپس چ –

 ...دمیرا نفهم یگرید زیچ اینم گرفت، از ترس  شیهاچشم

 ...ی... با اون دختره تو کوه بودیشب برنگشت –
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 شد. دهیهم ساب یرو میهادندان

 اد؟یبشه حالش جا ب کاریکنم؟ ب یمنم تالف یگفت –

 تهران...  میبرگرد خواستمینه به خدا فقط... م –

 تهران. یآوردیخودت لش م ؟یبود تیاونجا اذ –

... داشت یاونجا... گفتم ازش دور ش میبمون شتریب دمیترسیاون دختر... م –

 از دستت بدم. اصالً تو... دمیترسی... مکردیرو خراب م یچهمه

 درست ماننداشته ٔ  و در مورد رابطه مینشستیم دیبا نهایزودتر از ا یلیخ

 . میزدمی حرف

 را بشنوم. شیهامِننداشتم ته مِن حوصله

من  که یساعت قیاونم چون تو دق م،یتارا! من و تو فقط چند بار رستوران رفت –

و  یواسه همونم آمارم رو گرفت دمی. بعد فهمیدر بود یجلو شدمیمرخص م

فرت و فرت زنگ نزن بهم.  یدارم، ه یکشروز بهت گفتم اسباب هی. یاومد

 .یبا مادرم جور شد ،یم سبز شدبعد دم در خونه ساعتمین

 زده قطع کرد.را حرص حرفم

 ؟یگیم یخاطر ناربه –

 ... پرت کرده نرویبه ب اشیزندگ یمثل تفاله، مرا از قور ،ینار مینداد بگو اجازه

بوقلمون  نیخاطر تعهد به ابود که باعثش خودم بودم. به نجایا اشیبدبخت

 ... بهیغر کینشسته بود،  میهزاررنگ که جلو
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به اون نداره.  یربط چیه نیا دم،یرو براش م مزندگی ٔ  که همه یبه جان عبد –

و حرف ت ی... هیخواستم بگم بهت، خودت نذاشت ،یپزکله میکه رفت یبار سوم

 ...یحرف آورد

 . میگویچه م دیشنینم

 !اشاری ،یهم بزنبه شهینم –

 !ل؟یدل –

 د؟یتر حرف بزنآروم شهی... مدببخشی –

 سرمان نگاه کردم.  یمرد جوان باال به

 بلند شدن گفتم: نیح

 .اریحساب رو بترصو –

 بود، هنوز... نشسته

 ....اشاری –

 . سوزاندیکردنش دلم را نم ناله

 خم شدم. زیم یرو

 بهت داد؟ ینشانو تو آتشآمار من یک –

 کوتاه آمدنم به چشمش نشست. یبرا دیام یکم

 پسرعمو... پسر... –
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 .دیاش باال پرضربه زدم. شانه زیانگشت به م با

 دروغ نه! فقط راست!  –

 . همکارته...هیبرادر سم –

ها دم در شدنموقع حاضر . آن بهآمدیدرست از آب درم زیچهمه حاال

 ...ینشانآتش

 ه؟یسم نیا یلیفام –

 بازرگان. –

 . شناختمشیم

 حرف گفتم: نیآخر یبرا

 بگو، ضررش کمتره. وراستش شهیهم –

 ... گمیمن... من دروغ نم –

 نماند.  یحجم از متقلب بودنش حرف نیا دربرابر

 .زدینخورده، دودو مبه فنجان دست رهیخ نگاهش

 !چیبه من نداشت، ه یربط چیو احوالش ه حال

 بلند شدن نداشت.  الیبروم هنوز خ رونیحساب را بدهم و از کافه بصورت تا

 . دیسرم دورضا که امانت گرفته بودمش پشت یبه پژو دهینرس

 آمد و متوقف شد.سرم پشت یقدمکیتا  شیصدا
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 من دوستت دارم. –

تک با پوست و استخوان، با تک شناختم،ی. من دوست داشتن را منداشت

 اش کرده بودم.تجربه میهاسلول

 ... من عاشقتم...اشاری –

 یرو یراحت نیبه هم سوزاند،یزد. عشق استخوان م یدارمزخرف خنده حرف

 .دیچرخیزبان نم

 .اورمیب رونیرا ب چیکردم تا سوئ بمیرا در ج دستم

 التماس کرد: یچارگیب با

 ...رنیگیرو ازم م مبچه ،یاگه کمکم نکن –

 مکثم آمد و راهم را سد کرد. دنی. با دستادیخاطر شوک از حرکت ابه میپاها

 ...اشاری کنم،یالتماست رو م –

 تو مگه...؟ ؟چی ٔ  بچه –

 ...ٔ  سودا دختر منه... من همه –

 یهالبه د،یخون به مغزم نرس یالحظه ش،یهابه صداقت و لرزش چشم توجهیب

 .دمشیرا مشت کردم و جلو کش اشیروسر

 ... دختر خواهرته...ی... تو... گفتیکه مجرد بود شیپ قهیده دق –

 ...دیخلوت سر ظهر دور سرم چرخ ابانیخ
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هفته هم  کی یرا داشت، خوب پس سرم زده بود، حت ینار یکه هوا ییخدا

 امان نداد... 

 قدم به عقب پرت شد. کیبند کرد. محکم پسش زدم،  میبه بازو دست

 شدم. وانهیرا گرفته بود، از احمق فرض کردنم د میهاچشم یجلو خون

 داد زدم: سرش

 شوهرت کجاست؟  –

 را با خشم و تنفر باال برد. شیصدا متعاقبش

 قبرستون. –

 مرده؟  –

 . مردیکاش م –

 ... زن شوهردار؟! اشاریتر شد. خاک بر سرت گنگ سرم

 زن شوهردار هم اضافه شه؟ هیقراره به افتخارام دوست شدن با  یعنی –

 . آمدیم رونیمغزم از شوک ب یهاسلول دانهدانه

  لت و پارت کنم. جانیهم موذمار! حقته ٔ  کهیزن –

 طالق گرفتم.. به خدا... –

 ام؟ بفهمم پدر شده یقرار بود ک وقتآن

 ناباور، شوکه! دم؛یخند
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  ؟یهست یچه جوونور گهیالخالق. تو دجلل –

 باال رفت. شیخشم و بغض صدا با

 ؟یبود دهیشه، ندمادر که نگران بچه هی –

 از خشم داد زدم: پر

 راهشه؟  نیا –

 را باورم نشده بود... دمیکه شن یزیچ هنوز

 به؟یبرات عج یلیم باشه، خمرد باال سر من و بچه هی هی ٔ  هیسا خوامیم –

نوشته و مرا مثل عروسک،  ویسنار کیداشت.  یروادهیز گرید اشیطلبکار

 بود. یهم باق مشیداده، دو قورت و ن یباز

م؟ واس منفعتت واسه ینینقشه بچ ؟یزن؟! به من دروغ بگ ،یمتقی چه به –

 هوا، ککت هم نگزه؟ یشغلم رو بفرست

 بود سوخت. میروزن روبه شیکه مادر و الگو یابچه یبرا دلم

 سمتش گرفتم: دیرا با تهد انگشتم

الم دندون س هی کنمینم نیوگرنه تضم ،یگم کن شهیبهتره گورت رو واسه هم –

 تو دهنت بمونه.

 را نشان داد و با بغض گفت: خودش

  ؟یگیم مچون مطلقه –
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 را سمتش پرتاب کردم و تشر زدم: دستم

 یمثل سگ بهت دروغ گفته، ول ستیبگه برام مهم ن یبرو بابا... هر مرد –

 .ستین نیاصالً ا یگرفتار

 صورتش درهم رفت و اشکش راه گرفت. خطوط

 گناه داره... یلیمن خ یسودا –

 گذاشتم. ینیب یعالمت سکوت روام را بهاشاره انگشت

اصلِ  سادهیروت وا یکه جلو ینیرو نکش وسط! ا گناهیاون طفل ب یپا –

 مشکله... 

 دادم:. مستأصل ادامه شدیم یپر و خال شیهاچشم

 کنه؟ من پدری تو ٔ  بچه یبرا تونهیکه م هیکس هیمن شب ٔ  افهیآخه احمق! ق –

 !گرخهیت مبار اخم کنم بچه هیمهربونم؟ من  یباباها هیشب

 .دادیم یگرم شیبه صدا یدواریسمتم آمد. ام یقدممین

. مثل شوهر کثافتم، یکنینم یپشتم رو خال دونمیم ،یهست یعوضش حام –

 .یمعرفت دار ،ی. مردیتهش لت و پارم کن ،یزنیحال خوب مواد نم هیواسه 

 .ندیرا بب میهاخم شدم تا ته چشم سمتش

نوشته شده که آدمم؟ از کجا  میشونیمگه رو پ ؟یدونیو! تو از کجا ممن نیبب –

 معلوم... 

 ناچار رک و تند شدم.منتظر کوتاه آمدن، به من زل زده بود. به هنوز
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 ... ال اله اال اهلل... ولم کن، بابا!مونهیبچه نم شهیکه هم یبچه داردختر هیتو  –

 شد. زانیآو میبازو به

سودا  گهی... مادرم از دستمون خسته شده.... مکنمی... التماست رو ماشاری  –

 رو بدم به مادرشوهرم. کمکمون کن...

 نرم شدم. یکم

 شه؟یمگه م –

 سرانگشت اشکش را پاک کرد. با

بار داره جارو  ۵۷ ینداره، روز یحوصله شلوغ فه،یخسته شده... اعصابش ضع –

 .کنهیم

 ثواب شه؟  رمتیبگ امیکنم؟ ب کاریمن چ –

 ...اشاری کشم،یمن از سودا دست نم –

شوهرش را  ادیاعت یبود که حت نیو چه شد! مسأله ا کردمیفکر م چه

 باور کنم. توانستمینم

 ره. توئه ٔ  که تو کله یجورنه اون یول کنم،یدختر خوب! من کمکت م نیبب –

 .ادیتو شوهر درنم یاز من برا ی... ولیپول، هرچ ،یبگ کاری

 را هل داد و با تنفر گفت: دستم

 !ادیخانم درم ینار یحتماً برا –
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باز دغل کیتعهد به  ی... از دست دادمش برایبود. نار ارادهیتلخم ب ٔ  خنده

 متقلب...

 .ستمین یحسابشغلم گولت زده... به واهلل من آدم –

 :دیو سرد، بلند پرس یجد ناگهان

 نه؟! ای یکنیکمک م –

 !رهیجوب نم هیمن با دروغگوها آبم تو  –

 شد. کیخط بار کیاز حرص  شیهالب

 ...یکنی... به درک که کمک نمدیگه هیتون مردا همه –

 .کردینم یاما حداقل تظاهر به عاشق داد،یو تنفرش را نشان م حرص

 کردیرا پاک م شیهاطور که اشکآورد و همان رونیب بشیاز ج یدستمال

 گفت: راهیبد و ب رلبیز

 ! اقتیلیوقت. ب همهنیاز ا فیح –

 ام گرفت.و شوک خنده تیعصبان نیدامنم را گرفته بود که ب ینار آه

 را رفتم.کردم و راهم  پشت

 کیآوردم. تمام مدت با او بودن مثل  رونیرا ب چیکردم و سوئ بمیدر ج دست

 عذاب گذشته بود...

 فراغ بال...  گفتند؟یحال خوش چه م نیداشتم... به ا یحاال آرامش دلچسب و
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 دیته حسابم را با خواستم،یوآمد مرفت ٔ  لهیرضا را باز کردم، وس نیماش در

 .دمیخریچهارچرخ م کیو  تکاندمیم

 آوردم،یتارا سردرم یاز زندگ دی: بادیچیآرامش برنامه م ٔ  هیدر سا ذهنم

 .کردمینم غیدر شیبرا آمدیکه از من برم یاز دستش هر کار خالصی ٔ  صدقه

 

 

 ینار

 نیآخر یروز کابوس را تا خاموشباالخره تمام شد. ده شبانه وانیدر مر جهنم

 ها در شهرم ماندم. شعله

 بروم... هیباعث شد نتوانم به کمک بق نیریآ یدستم و اصرارها وضع

 انتظار داشت...  یکه هوا یدر باغ میمانده بود نیریو آ من

و در آغوشش  دیبه او دو دنیتمام باغ را تا رس نیریبرگشت و آ ییحی یوقت

 و خاک شد...  دیدرونم از هم پاش یادهیو پوس جایانتظار ب ست،یگر

را از سر  ییجایب یشمارنشده بود... چه لحظه اشاریاز  یآخر خبر ٔ  هیثان تا

 گذرانده بودم...

 دنیبشب خوا کیکه با  یباغ و اتاق انینتوانستم بمانم م گرید نیریرفتن آ با

 را تحمل کنم.  کردیم انتیبه من خ شیدر آن، هوا اشی
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 یهایاز روزمرگ یخبر گریکه د ییبستم و به تهران که برگشتم، جا چمدان

نبود، خودم بودم و تهران و گرما  یتکرار یرفتن به شرکت و انجام کارها م،یقد

 شود. یمان عادهمه یبرا رفتیکه م ییو دود و کرونا

 ...گذشتیاما م شد،یاو نم دنیمثل قبل از د یزندگ

 .گذردیهم م هیبق دمیهم زدن تمام شد، فهمبه مثل چشم هفته که دو

 کردم. شیدایکه آدرس داده بود پ ییهر دنبال کوروش رفتم، جاظ کینزد

 .دادیدست گرفته و به رهگذرها نشان م یرا رو یرنگ یاپارچه یهاساک

 .دمیاش کوبو ثابت شد. به شانه دیسرش چرخپشت یفروشسمت پرنده سرش

 پهلوون؟! ،یچطور –

 فوراً ماسکش را مرتب کرد. دنمید با

 !یآبج م،یمخلص –

 کوروش؟! ،یچند تا فروخت –

 هشت. –

 خوبه! –

 دست کرد.بهرا دست هاساک

 خونه؟ میبر یاومد –

 .یباز فروخت دینه، بمونم شا –
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 هم گره خورد.کلفت و پهنش به یابروها

 !! یکه چ یسیوا ابونیوسط خ نجاینداره! ا تیخوب –

 . ایشد تریرتیغ یریباشگاه م یاز وقت –

 شان بود. . مرد کوچک خانهدیاز ذوق درخش کشیبار یهاچشم 

 دستش اشاره زدم. یبار رو به

 ؟یرو فروخت یکدوم گلدوز –

 که طرح نخل داشت. ییاونا –

 بزنه. شتریو باون میبه مادربزرگت بگ دیبا –

 سبز. نیها نوشته شده بود زمتمام طرح ریز

 :دیو پرس ستادیا یچادر یخانوم

 چند؟ یاپارچه فیک –

 فوراً جواب داد: کوروش

 قابل نداره، ده تومن. –

اده استف رند،یرا نخرند، نگ یرضروریغ یهاکیپالست ایتمام دن خواستیم دلم

 نکنند.

 د،یواسه خر یخواربارفروش دیریکه م یوقت دیتونی. مشهیم ازیبراتون ن –

 .دیکنیهم کمک م نیبه نجات زم ینجوریا د،یرینگ کیپالست
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 اخم کردم.  ارادهی. بدیخند زن

 دار بود؟ خنده نیزم نجات

 م؟یشویدفن م کیپالست ریز دندیدینم

 .خوامینون م یبرا –

 شه،یکه جذب نون م کنهیآزاد م سهیخوبه. نون داغ مواد مونومر تو ک یلیخ –

 .شهیباعث اختالل گوارش هم م کنه،یم ماریرو ب هیر

اما لبخندش را  دم،یدیاز صورتش نم یزیعمالً چ نک،یماسک، ع هیدو ال با

 حس کردم.

 رمیساله صبحا م ستیشوهرم عادت داره صبحونه نون داغ بخوره، ب –

 . چمیپیپارچه م یال گهی... بعد کرونا دیینونوا

 :دیپرس طاقتیب کوروش

 خانوم؟ یبخر یخوایم –

 کرد. فشیدست در ک چادرش را کنار زد و زن

 بده. –

 صبحانه. زیم یسال نان داغ رو ستی؛ باز عشق بود ینماد

 بشیها را از جپول ٔ  هیبق یرا گرفت، بعد از رفتن مشتر یده تومن کوروش

 گذاشت و همه را سمتم گرفت. شانیآورد، اسکناس را ال رونیب
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 دشت امروز.  نمیا –

 مال تو.  هیپنجاه بده مامانت، بق –

 جلو داد.  یغرورش برخورد، گردنش را با دلخور به

 .میکه همه رو ما بردار شهینم ؟یسود تو چ –

خاطر من گرفتار نداره، شما هم به یبا سود من رو دوباره پارچه بخر. درآمد –

 .دیشد

 گفت: صادقانه

 ت.واسه شهیکار تجربه م گهی. مامانمم مدمیپول باشگام رو خودم م –

 .یش ضیمر خوادیشلوغ نرو، دلم نم یجاها –

 حواسم هست. –

 آمد. یفروشاز پرنده یبیعج یصدا

 ...میسالم... سالم... مخلص –

 ...سرشپشت ٔ  به مغازه دینگاهم را گرفت و رس رد

 باحاله. یلیخ زنه،یحرف م بندهیآوده  نایمرغ م هیاز صبح  –

 کند...  میمنتظر بودم پرنده صدا ناخودآگاه

 فندق من نبود. یصدا اما
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ه ب دنیبود، تا رس ازدهیرا گرفته بودم. ساعت حدود  ممیتصم هیصدم ثان به

 راه داشتم. قهیحداقل چهل دق رگاهیتعم

 خونه؟ یخودت بر یتونمی! کوروش –

 هست. ی. تاکسآره –

 برات. ارمیرو بده من، ظهر م هالهیوس –

 خودم رفتم. نیرا گرفتم و سمت ماش شیهاساک

 !؟ینار ،یریکجا م –

 نفره... هی شی. پنامیدنبال مرغ م –

 ...؟یمگه دار –

 عقب را باز کردم. در

 بردار نبود.دست کوروش

 ؟یگذاشت یک شیپ ه؟یطرف ک –

 برو خونه، سر ظهره. مامانت منتظرته. –

 .امیاگه مَرده، باهات ب –

 شدم و در را بستم.  سوار

 . شدیدرهمش باز نم یهااخم

 م. برو، مادرت منتظرته.خونه گهیدو ساعت د –
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 کیاز تراف یداشبورد را از حفظ بودم. دم ظهر خبر یخطوط کارت رو تمام

 نبود، خودم را راحت رساندم و...

 انابیخ گریسمت د رگاهیفرمان ضرب گرفتم و به تعم یبار رو نیچندم یبرا

 رد شده و ترمز نگرفته بودم. شینگاه کردم. از جلو

 میایگرفتم ب میتصم کهیکنم. از وقت دایماندم تا شجاعت جلو رفتن را پ منتظر

 جز او.نبود، به کسچیخدا خدا کردم که رضا هم باشد، اما ه

شد. باورم  رگاهتعمی ٔ  که وارد چاله دمشیمغازه، د یرد شدن از جلو وقت

 برسانم... آنقدر که... کشیتوانسته بودم خودم را به نزد شدینم

از حال خرابم موقع  هیثان کی ی... حتمیکردم چرا آنجا یادآوریخودم  به

 شدم. ادهیکردم و پ دایبرگشتن به تهران که در قلبم مرور شد خودم را پ

 کینکات آخر را مثل  سراندم،یم میموها یرا رو یدود نکیکه ع طورهمان

 به خودم گوشزد کردم: یمرب

اگه براش  یاحمق یلی! خیشی. نرم نمیگردیو برم یری! وا نده! زود مینار –

تعهدش مال از ما  رسهیهمه مرام و معرفت داره، به تو م یرا! بیغش بر

 بهترونه.

 . رمیبود که خودم را محکم بگ یکردن به تارا کاف فکر

 دو، سه! ک،ی

 رد شدم. ابانیخ از



 زرخرید  بانوی بارانی

972 
 

 یپرت و دور از شهر... داشت رو باًیتقر جایی اما شلوغ، و بزرگ ٔ  مغازه کی

 ...رشیز م،یبهتر بگو ای کرد،یپرادو کار م کی

 سرش را باال آورد... مهایکفش ٔ  پاشنه یصدا با

 پوزخند زدم. رشیغافلگ یهابه چشم

 ؟یکنیم کاریچ رگاهیتعم ،یستینشان نمگه تو آتش –

ها که با او خاطره شدیم یپسر جوان هیکار شب یاسرمه ٔ  سرهکیآن لباس  با

 را حفظ کنم. میصدا یکردم سرما یداشتم... سع

کفاف  ینشانخرجش باالست؟ حقوق آتش شانتیفشانیشده؟ نامزد ت یچ –

 ده؟ینم

 نرویاز گود ب ردینگاهش را بگ نکهیکه دستش بود را انداخت و بدون ا یابزار

 آمد. 

 گران تمام شد. میو جواب ندادنش برا زدینم حرف

 ؟یزنیشاسگوال لبخند م نیع اشار؟یته، چه –

زد.  ربغلیها را زگذاشت، اما خود دست نیماش یرا درآورد و رو شیهادستکش

 .شیهازد به شانه زیرفت و گر اشنهسی ٔ  نگاهم تا عضالت برجسته

 

 !یسالم، نار –

 دلتنگش اخم کردم. یبه تن صدا توجهیب
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  ؟یخندیچرا م ینگفت –

 .دمینخند –

 ها را چه؟برق چشم کرد،یمردانه را حاشا م هایلب ٔ  لبخند کناره آن

 نگاه کرد. دمیپرا به

  خواد؟یم ریتعم ش؟یهنوز دار –

 .ها بودمرا هم هنوز داشتم، من استاد حفظ گذشته اشیادگاری یمسافرت یپتو

 !ومدمین نمیواسه ماش –

ر س کیباز به مرد  چاره،یپرت ببودم؟ دختر حواس نجایچه ا یاصالً برا یراست

 . یو خودت را گم کرد یدیهزار سودا رس

 .ستادمیا محکم

تو هم ازش زده  ،یاومدم دنبال فندق. بهم برش برگردون! ممکنه مثل عبد –

 .یبش

 شکسته را باال داد.  یابرو

 که... ینیبیم ست،ین نجایا یاز دستش خالص شم، ول ادیبدم نم –

 خب؟ –

 آدرس بده، بفرستم برات. –

 نه!  –
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 کرد. اخم

 آدرس نه؟! –

 آوردم. نییپا دییعالمت تأرا به سرم

 .ارمشیبرات م ا،یپس خودت دوباره ب –

 خوبه. –

داده باشند. مشکوک  تابیخوشحال بود؟ انگار به خر درونش ت نقدریا چرا

 .زدیم

 .دادیکه احساس به آن عمق م یوقت شیامان از صدا

 .کردمیفکر م مای... داشتم به قدیاومد یچه موقع –

 :دمیپرس زنطعنه

 ما؟یقد یکجا قاًیدق –

نشسته به  یذره هم نشان نداد منظورم را گرفته. با همان گرما کی یحت

 ادامه داد: شیصدا

 . یدیخریتو برام دونات م کردمیم ریتعم نیماش اطیتو ح –

 تمامش نکرد. یبلرزاند، ول یبازنداشت دلم را با خاطره حق

 نباشم. ادتیکار کنم و  نیرو ماش ینشده روز –
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شل شده  زشیآممحبت یهاحرف ٔ  سهیبه آن سکوت، نه به حاال که سر ک نه

 بود. 

 دادم: هشدار

 .یکن فیخاطره تعر ومدمین –

 :دمیپرس هیبا کنا شیجافقط بروم، اما به یبدون خداحافظ خواستیم دلم

 از تارا جانتون چه خبر؟ –

 باال انداخت. شانه

 هم زدم.! بهیچیه –

 باز نگاهش کردم... یراحت گفت!! شوکه، با دهان چه

 مگر نه؟ شدمیاش خوشحال مهم خوردن رابطهبه دنیبا شن دیبا

 یدلشکستگ کی ق،یعم یدلخور کینبود.  یاز خوشحال یخبر امنهیدر س اما

در کار  یایشاد شدیداده بود باعث م شهیکاشته شده و حاال ر وانیکه در مر

 نباشد.

 که منتظرش بود به حرف آمد. یالعملنکردن عکس دایپ با

 ش بود. بچه یخانوم دنبال بابا برا –

 زدم: غیج ارادهیناباور و ب گرید بارنیا

 بچه؟ مگه مجرد... –
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 قرچ موها را درآورد. و قرچ دیسرش کش یبا کف دست رو کالفه،

 دختر داره. هی دونمینه بابا... طالق گرفته... انقدر م –

 تارا... گوشی ٔ  صفحه یرو ریتصو

 بود سوخت.  گناهیکه ب ییدختر کوچولو یبرا دلم

 باال رفت و سرش داد زدم: میمتوجه شوم صدا نکهیا بدون

 بچه داره؟ هی نکهیخاطر افقط به ؟یبعد تو هم ولش کرد –

  را گرفت. میآرام کردنم بازو ی... برادیاز تعجب باال پر شیابروها ادم،یفر با

 .ستگهید یکیبچه  ی... من که طالقش ندادم... باباینار... یه –

 در صورتش داد زدم:

 !؟ی! چطور تونستینامرد یلخی –

 گرم نبود. یهااز نگاه یخبر گرید

 چالندش. تیاز عصبان میعادت قدرا فشار داد و به دستم

برام تفنگ  روزیخودت رو با خودت روشن کن! تا د فیآخه المصب! تکل –

 چون باهاش دوست بودم، االنم چون به هم زدم؟ یدیکشیم

 قدم عقب رفتم.  کیو  دمیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م میبازو

 راه بود... نداره. تا مامان نبود ماچ و بوست به یاون بچه گناه –

 به گردنم دادم. یتاب زدهحرص
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 بمونه.  شتیشب پ یکردیبراش... التماس م یهات بود اشارخانی –

 ...یبم و عصبان شیاز خشم شد، صدا زیناگهان لبر شیهاچشم

 واس خودت؟! یکنیزرزر م یچ –

 را سمتش پرتاب کردم و هشدار دادم. دستم

 درست حرف بزن! ستما،ین تیدوزار یدخترا! من از اون دوستیهووو –

 بلندتر از من بود. شیکوتاه آمد، اما هنوز صدا یدادم کم با

 ه؟یچه کوفت گهینخورد. ماچ د یعوض یمن انگشتمم به اون دروغگو –

 ... دیذهنم فرو پاش یهاداده تمام

 به ضررش بود. یوقت یحت گفت،یدروغ نم اشاری

 به لکنت افتادم. 

 من... فک... کردم... باهاش رابطه... –

 :دیغر بلند

 من؟! غلط بکنم با هفت جدم.  –

 ...دونستمیخودش گفت... اگه م –

 .دیمشتش را به کف دستش کوب یو عصبان مستأصل

مدرک  سمیرئ یبعد برا م،یسفره نشست هیاومد، سر  وانیباهام تا مر –

 کرونا ندارم.  وانم،یکه من مر فرستهیم
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 واسه خودت؟ یگیم یچ –

 صورتش قرمز شده بود. تمام

 ال باهاش من گفته بهت. نداره شکمش تو راست ٔ  روده هی کهیزن گمیم –

 ...دهیو تو خند من شری به نشسته تهش بودم، بل بودم،

 .دیکوب یمشتر نیرا محکم به چرخ ماش اشیو لگد حرص د،یخودش چرخ دور

 !شکستمیمرد بود، گردنش رو م –

 داشت و نداشت. حق

 ...یکردیواسه دخترش ولش م دیبازم نبا –

 خودش را با انگشت نشانم داد.

 یدختربچه پدر هیساله باشم؟ برا ۰ ٔ  بچه هی یبابا خورهی! به من منببی ومن –

بخوره، نه من که  طشیکنه به شرا دایرو پ یکس دیخطش باکنم؟ اون مادر هفت

 هنوز مادر دخترم رو حامله نکردم.

 ...حیصورتم از رک بودنش قرمز شد. مردک وق تمام

 .دمیکوب اشنهیرا باال آوردم و به س دستم

 !شعوریب –

 .دیام او هم خندنتوانستم نخندم، از خنده اما
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رفت و  ادمانی قهیدق کیفقط  قه،یدق کیسوءتفاهم  ،یخشم، دلخور تمام

 ...ی. ولمیهردو خودمان شد

 هم گره زدم.را به میهااخم

 ... گرید یرا خورد کرده بود... با زن غرورم

 .کند دوا من ٔ  از قلب شکسته یدرد توانستنمی او ٔ  خوردههمبه ٔ  رابطه

 سمتش نشانه رفتم. دیرا با تهد انگشتم

. بستم وانیت رو تو مربرام نداره. من پرونده یفرق ؛ینکرد ای یبوسش کرد –

 .رمیفندق رو بگ امیب میذاریقرار م گهدی ٔ  هفته

 یدور نبود، ده قدم فاصله داشتم تا جا نمیکه بروم. ماش دمیپاشنه چرخ یرو

 وجور کنم.که بتوانم خودم را جمع یامن

 !ی... صبر کن، لعنتینار –

 و سست شوم. نمشیکه بب ... برنگشتمآمدیراه م کنارم

 .یهست ینار! االن عصبان –

 .شمیاز روت رد م نیبا ماش ای یشیخفه م ای –

 ...ینار –

 تر برداشتم.را محکم میهاقدم ادکنانیفر

 و... یو مرض! نار یو کوفت! نار ینار –
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 باال آورد. میعالمت تسلرا به شیهاکه دست دمدی چشم ٔ  گوشه از

 برو... –

 .امدیسرم نپشت گرید و

 .دمیسف دیبه پرا دم،یرس ابانیخ به

قط ف گرید یمیبود و ن شیهاقدم دنیاز من منتظر شن یمیپاره شده بودم، ن دو

 .دادیفرمان رفتن م

که با هزار  یآرامش یمرد برا نی. ااوردیاشکم را درب همهنینداشت ا حق

 کرده بودم ضرر داشت. دایپ یبدبخت

 و رفتم... امدی... نامدین

متلک و فحش  گرید یهاگاز فشار دادم، از راننده یرا رو میتمام راه تا خانه پا

ز ا دمیبه خانه رس یوقت کهیبلندتر از خودشان جوابشان را دادم، طور دم،یشن

 .زدیم رونیو تمام تنم گرما و جنون ب صورت

سر راهم سبز نشود،  هاهیاز همسا یدر آپارتمانمان دعا کردم کس دم

 .کدامشانچیه

واحده ساختمان شش یبرا یمترکوچک دوازده اطیرا چرخاندم... ح دیکل

کوچک بود، اما در همان چند متر نهال کاشته بودم که تازه داشتند جان 

 ... گرفتندیم
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رفتم که فلور با  یها لگدکوبان، باال و سمت واحدآسانسور را زدم و از پله دیق

 .دیخر میجامانده از مادربزرگ براارث به

ن فحش داد یول آمد،ینم ادمی لشیدل ییهاهیثان یبودم که حت یعصبان آنقدر

 . کردمیرا فراموش نم

 ازگل! مردک

 خائن! یعوض معرفتیب

 !شعوریب احمق

که بعد از به  شهیرا همانجا وسط اتاق پرت کردم، برعکس هم یو روسر مانتو

 .شستمیم ای کردمیم زانیخانه آمدن جدا آو

 . کردمیچالش م رگاهیهمانجا داخل گود تعم دیبا

 دل به دلش دادم... وانیساده را بگو که در مر من

فقط  یتوق ،یستین یآخر وقت اورد؟یها را دربجنتلمن یمجبور بود ادا مردک

 ... یهارت و پورت کن یبلد

 دهد؟  یما را باز ی... تارا... چطور توانست هردوتارا

ها فقط شصت هفتاد سال بود وگرنه خدا عمر ما آدم نیانگیرا شکر م خدا

 ...میکردیکه رو نم ییهاچه چشمه دانستیم

بازم آپارتمان دنج و دل گرید .زدمیو با خودم حرف م دمیچرخیاتاق م دور

 . کردیآرامم نم
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که  دادمیم یبه خودم دلدار کردم،یفکر م اشاریبه  یمدت وقت نیتمام ا اگر

 بودم.  یداشته، حاال از دستش عصبان یحق زندگ

 هردومان را سوزانده بود. اشتباهاتش

 .امدهیکه رس دی. حتماً کوروش دزدیدر م یکس

 تم و در را باز....سرم انداخ یدم در را رو شال

 .ستادهیدم در ا سرهکیکه با همان لباس کار  دمشیبعد د و

 شد، داد زدم: ریبه مغزم سراز میهاخون داخل رگ

 !من؟ ٔ  راهت داده تو خونه یک –

 .دیبه سرش کش یدست دستپاچه

 زنگ زدم، در رو باز کردن.  –

 

 ؟کی ٔ  باال؟! با اجازه یو اومد نییپا یو انداختتو هم سرت –

 .آمدیگردنش را کج کرد، و صدالبته به او نم مظلومانه

 دوباره گمت کنم... اومدم... خواستمینم –

 پله را نشانش دادم.راه نییانگشت پا با

 .میبا هم ندار یحرف چیه وانی! من و تو بعد از مریریم نجایاالن از ا نیهم –
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 ی... اصالً فقط وقتزنمیش گند مو بگذر ازم... من بدون تو همه ای... بینار –

 ...کنهیمغزم درست کار م شتمیپ

 یدیگند جد چیه ،یهم مغز ندار بیآم هی ٔ  ناراحت نباش چون اندازه –

 . ینمونده که نزده باش

در  یرا ال شیقدم سمتم آمد، خواستم در را ببندم که پا کی نکهیا محضبه

 گذاشت.

 کردم. ریو توانم در را فشار دادم و خودم را غافلگ یرحمیتمام ب با

 هم زدم.... من که با تارا بهی... نارینار –

 به گردنم دادم. یتاب زدهحرص

 .گهید یینجایواسه همون ا –

 !؟یاگه بگم غلط کردم چ –

 نه! ،یشکر هم بخور –

 ...یخشن شد –

 . دیلرز شیهاو شانه دیخند

 شد؟یداشت از حرص خوردن من سرگرم م جلبک

 انداختمت دور... گهی... من دخونهیکبکت خروس م یبگم الک دیبا –

 آخ... آخ... پام. –



 زرخرید  بانوی بارانی

984 
 

 رد،یبکوبم تا واقعاً دردش بگ شیپا یمتقلب! در را باز کردم که محکم رو مردک

 در را تا آخر باز کرد. 

 .دمیکوب اشنهیحمله کردم و با مشت به س سمتش

موقع که من اون شم؟یمرگ ممن االن ذوق یفکر کرد ؟یدنبالم که چ یومدا –

 مرگ شدم. ذوق یدختر گرفتواس خودت دوست

 میبراق فقط تماشا یهابا آن چشم رد،یرا بگ میهامشت یجلو کردینم یسع

 . کردیم

از  دیسف یگلوله کاموا کیممول آمد و بعد خودش مثل  زیر یهاپارس یصدا

 و باعث شد عقب بروم. دیبه باال دو مانیپاها نیب

 صاف یو موها یآسمان یآب زیسرش با شومهم پشت واجونینشد، ش هیثان چند

 ...دیدوها باال و افشان، سمت ما از پله

 صاف یو موها یآسمان یآب زیسرش با شومهم پشت واجونینشد، ش هیچند ثان

 ... دیدوها باال و افشان، سمت ما از پله

 ...کردیهم غرغر م رلبیز

 .دیرا د اشاری ناگهان

 مکث...  یا... لحظهستادیا

 قرمزش نشاند. یهالب یرو یبعد لبخند و

 ؟یمؤدب پشت در هست یشما همون آقا –
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 .دیممنون که در رو باز کرد –

 ست....صابخونه ،یمهمون نار –

 را برانداز کرد. اشافهیو احتماالً ق اشاریکار  لباس

 ؟یپله نگه داشتجان! آقا رو چرا تو راه ی... ناریارازندهچه جوون ب –

 اشاره زدم. نییسر به پا با

 !واجونیش رفت،یداشت م –

 ...یول –

 لیرا تشک هاهیبا همسا یاز آن جلسات چا یکیادامه دهد، وگرنه  نگذاشتم

 .بهیو بم غر ریسردرآوردن از ز یبرا دادیم

 ممول رفتا... جون،وایش –

 .دیدست به صورتش کوب با

 بوم...... بچه نره رو پشتیوا –

 نگاه کرد. دیها باال دوکه از پله یزن با تعجب به اشاری

 اخم کردم. شیبرا

 برو! گهیبساطه. تو هم د نیهر روز هم –

 کردم که به خانه برگردم...  پشت
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... سرش را خم کرد و صورتش را به دیچیرا محکم دور کمرم پ شیهادست

 صورتم چسباند... 

 ...رمینم یو نبخش... منینار –

 نکردم... دایتپش قلب پ یفرصت برا یحت

 نشده آخ گفت و خم شد. هیثان کی

 .دمیچرخ نیزم یمحض نشستن رو. بهدیکش نییهم با خودش پا مرا

که وحشت از آن  ییهابلند و چشم یچوب یپارو کیکوروش با  سرشپشت

 بود ستادهیا کردیشره م

چشمم  کی داد،یبود که پس گردنش را گرفته و فشار م اشاریچشمم به  کی

 .دیچیپله پدر راه شیبه کوروش که چوب از دستش افتاد و صدا

 کوروش! ،یکرد کارشیچ –

 ... کردمینگاش م یمزاحمت شده بود... دو ساعت داشتم از چشم –

 شده ناله کرد.در خودش جمع اشاری

 بلند صدا زد: کوروش

 مامان... مامان... –

 آمدند... رونیرو مادر و بعد مادربزرگش بدر باز روبه از

 ...هیجوون ک نای... زهرا ٔ  فاطمه ای –
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 یپله نشست و به لشکرکش یطور که سرش را گرفته بود روهمان اشاری

 کرد. ها نگاه خانم

 ...وستیپ هیل به بقممول به بغ واجون،یش

 از درد دورگه شده بود. شیصدا

 ه؟یمارستانیچه ت گهید نجایبچه... ا ،یسرم رو پوکوند –

 گرفتند. دهیرا نشن شیهامؤدبانه حرف هاخانم

 رفت. اشاریو سمت  دیجلو کش یشانیرا تا پ اشیروسر خانمنهیسک

 سرت رو، پسرم... نمیبب –

 دستش را از محل ضربه برداشت.  اشاری

 قرمز شده فقط... کمهی –

 من برگشت. سمت

 قند به جوون مردم بده...آب هیببرش تو مادر...  –

سرش را  دادیم شنهادیپ یکیربع بعد همه در واحد من نشسته بودند؛  کی

 .گرفتیقند مآب شیبرا یکیضماد کند، 

 .زدیم حیلبخند مل شیبرا کردیهم همانطورکه ممول را نوازش م واجونیش

 .نمیبنش توانستمینم یزده بود، حت هیمبل پاتوقم تک یاو رو یتا وقت یول من
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ها خانم یو عذرخواه یکه چطور معذب به دلدار دمیدیبودم و م ستادهیا سرپا

 .دهدیگوش م

 فن،یبزرگ د یهازنگ واحدم را زد، در را که باز کردم از پشت برگ یکس

 زده نگاهم کرد.و خجالت طانیش یهابا چشم حانیر

 ...دیببخش –

 را تا آخر باز کردم. در

 بذارش... یخوایهرجا م ایب –

 پره. گهی! اتاقم دینار د،یببخش –

 ادامه داد: واجونیش

 ساختمون هم... یتمام پاگردا –

 .ستادیمردد ا یبا سر سالم کرد و کم اشاری دنیبا د چارهیب دختر

 ام اشاره زدم.داخل خانه به

 ش؟یبذار یخوایکجا م –

 زود بفروشمش. دمیخوبه، قول م رشنورگی هال، ٔ  پشت پرده ذارمشیم –

 .دمیخریدوست ندارم، وگرنه ازت م فنید فیح –

 قرمزتر شد. دشیسرخ و سف یهالپ
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از نور اتاقت استفاده کنم  یذاریم کهنیهم ،یدیازم گل خر یقبالً کل –

 ممنونم.

 تذکر داد: یبا مهربان واجونیش 

 .یگلخونه داشته باش دیبا یفروشگل یکه نشد کار! برا نیا –

خودم  برای بزرگ ٔ  گلخونه هیروز  هی. امیراض ادیخرجم درب کهنیهم –

 شوهرم آزاد شه... دیفقط بذار سازم،یم

 زمزمه کردند. رلبیز یشاءاهلل را همگان

 پنجره گذاشت. یرا جلو گل

 من برم... –

 

 را گرفتم و نشاندمش. شیهاشانه

 زودتر مزاحم مردک کاش. گرفتم سنگر مبل ٔ  دسته یکنارش رو خودم

 .رفتمی

 زد و انگشتانش را گره کرد. هیآرنج به زانو تک اشاری

نظر به ینیچ یهاعروسک هیظاهرش شب یاطرافش در برابر زمخت یهازن

 . دندیرسیم

 شه؟ینم دایمرد پ هی... تو ساختمون شما نجایا –
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 تکان خورد.... آنقدر که ممول هم در آغوشش تکاندیخند جونوایش

 ؟یهست یپس شما چ –

 شد. ریغافلگ

 نه... منظورم... –

 .دیچادرش را جلوتر کش خانمنهیسک

 ...منه گل ٔ  کوروش، نوه نینه پسرم! مرد ما هم –

که به آب داد نگاهش دوستانه  یگلبعد از دسته یکنارش و کوروش که حت به

 نبود اشاره زد.

 ساختمون پر از خانم...  هیچطور؟  یول –

 داد: حیتوض یشوخیب واجونیش

 .دمیدیم یساختمان فرار دنیسر همون د م،یو نپسند ادیکه ب یهر مستأجر –

 چطور؟ –

 .میو دارخودمون یروشا –

 ...دیخند زیر خانمنهیسک یحت

 یکه اومده بود و تو سرلخت با سگت رفت هی! اون مذهبوایخدا نکشدت، ش –

 رو بگو... اطیح

 .رکورد داره.. یندبه گذاشت یکه اومدن و شما دعا ینه بابا... اون زن و شوهر –
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 با افتخار ادامه داد: اشاریبه  رو

 هم آخر.... ونیزیتلو یصدا... استغفار... جوننهیواحد سک میهمه جمع شد –

 .دیبا تعجب باال پر اشاری یابروها

 آخه چرا؟  –

 .میراحت باش ست؟یمعلوم ن –

 داد: حیشرمنده توض خانم،نهیسک

مزاحم دخترا شدن  یقبل یمستأجرا یوقت ینبودم، ول یواال من اولش راض –

 دادم. نایمنم دل به دل ا

 ؟یمزاحم ک –

 تذکر دادم: بلند

 ؟یبر یخوایشما انگار حالت خوب شده، نم –

 لبش را گاز گرفت. واجونیش یاخم کرد، حت میمادرانه برا خانمنهیسک

 ه؟یاالن چند تا واحدا خال یعنی –

 شده بودم... یاالتیهشدار در سرم زده شد، اما حتماً خ زنگ

د واح یروهم باال روبه یکی ه،یخال نپایی ٔ  طبقه جونناری ٔ  واحد عمه هی –

 .حانیر
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انتقال سندش را انجام داد، فقط  یکارها لشوکی بود، اول ٔ  فلور طبقه واحد

 .آمدینم رانیوگرنه به ا د،یخر یگذارهیسرما یبرا

 .ردمکیبعد هم بهانه جور م یخاطر کروناست، برابه میگفتیم ییکه به دا فعالً

 بنگاه گذاشتن؟ –

 حواسم را جمع او کرد. اشاری یصدا

آمدن را از سرش  نجایکه فکر به ا میبه او بگو هیبق یجلو خواستیم دلم

 وم.ش عیضا هیبق یاشتباه فکر کرده باشم و جلو دمیترسیکند، اما م رونیب

 :دیاز داخل آشپزخانه پرس مرجان

 ...ستین هیشگیهم نتیخشکت کجاست؟ تو کاب یچا جون،ینار –

 زد.  شیصدا خانمنهیسک

. هندوانه اریب دمیخر یخربزه مشهد یبرو واحد ما، صبح از وانت ایمرجان! ب –

 دوست نداره. ینار ا،یارین

اتصال  دنیمرجان که از برابرم رد شد باعث بر یهم گره خورد، حتبه نگاهمان

 نگاهمان نشد. 

 نزده بودم. یاهندوانه چیمن لب به ه شیدو سال پ یلدای از

 سمت و شدم بلند مبل ٔ  دسته یچشمم نشست از رو یاشک که رو ٔ  پرده

 .رفتم اتاقم

 کجا، مادر؟ –



 زرخرید  بانوی بارانی

993 
 

 نگاه کردم. خانومنهیصورت روشن سک به

 لباسم رو عوض کنم. –

 .دمیتو خر ی... براایزود ب –

 چشم... –

 باال گرفت.  یخداحافظ یوارد شدنم به اتاق، صدا محضبه

 زد: میصدا واجانیش

 .رهیمهمونت داره م ای! بینار –

 کردم: زمزمه

 بهتر! –

 کنم. دایسال تمام تالش کرده بودم تا خودم را پ دو

  ... و حاال...میابی کنار او و عمه ٔ  که با رابطه هیو توج لیدل هزار

چه در  دانمینم .آمدم رونیاز اتاقم ب دمیرا شن یدر ورود یکه صدا یوقت

 ود.و ناآشنا ب بیعج شانیبرا نیغمگ ی. ناردندیکه سؤال نپرس دندید امافهیق

 یمعصوم دختر یهاتمام ذهنم پر از چشم آمدمیم رونیاز ساختمان ب یوقت

کرده بودم، اما هنوز آنقدر مرد نبودم که از  یروحش را زخم یجایشد که جا

 او بگذرم.
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دار جوان دادم، شروع به ساختمان را که به بنگاه یبنگاه رفتم، نشان سمت

 کرد: یلفاظ

همون ساختمون، همکف، نوساز،  یرودارم همون کوچه، روبه گهیمورد د –

 م!جان بچه ونه،یاکاز

 .خوامیهمون ساختمون م یمن تو –

 دنید یرو هم بردم برا یهرک کنن،یم یزندگ وونهیمشت زن د هیاونجا  –

 دادن. یملک، فرار

 همون ساختمون! –

 باور کن را نداره، جون داداش! –

 :دیمشکوک پرس دیرا که د امیکدندگیو  سکوت

 چشت رو گرفته؟ نجایهم یحاال واسه چ –

اونجا همه  ه،یم خالخونه گردم،یشب برم ازدهیسر کار، ده  رمیمن صبح م –

 مطمئنن. 

 را خاراند. اشیشانیگفت و پ یآهان

 دمیباشه، شا سشونیرئ دیبا هیچادر رزنیکرد. اون پ شونیراض دیبا یول –

 که سگ داره خط بده بهشون... یاون

 ؟یصابخونه چ –
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 یمعرف یشم که ببرم به اهالدادن خونه اجاره یزن برا هیبهش گفتم دنبال  –

 شدم. دیدادنش ناام هیاز کرا گهید یکیکنم. من 

 گذاشتم. زیم یشدم. کارتم را رو بلند

 . خبر از شما.شمیمن مرخص م –

 .دمیقول نم –

تر، زمان تر شد، روزها پوچشان که دور شدم، هوا خفهکوچه یحوال از

 ....تریمعنیب

 ٔ  هگوش پی... جگشتمیبه خانه برم رگاهیاز تعمبا اتوبوس حوصلهیو ب خسته

 به آن برسم. کردمیساختمان افتاده بود، وقت نم نگپارکی

  شده بود. یمعنیدار و بکرد روزها کش دمیدار ناامبنگاه یوقت از

بدوم و شب به خانه برگردم و  یداشت از صبح تا شب بدون دلخوش دهیفا چه

 .بگذارم را مرگم ٔ  را سق بزنم و کپه رمینان و پن

 ...یمهربان یهالقمه خواست،یخام م یکوکوها دلم

 زد، مادرم. میصدا نمیچند قدم مانده به در آشناتر 

 ؟یینجایا کی از... سالم –

 را زد و سمتم آمد. نشیماش ریدزدگ

 .شهیم یاقهیدق ستیب –
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 از رضا. یگرفتیم دیکل –

 دستش باشه. برات شام آوردم. –

 کارها؟! نیو ا دهیاما حم کرد،یم دییدستش حرفش را تأ ٔ  قابلمه

 که ماندم گفت: ساکت

 .میباهم حرف بزن یمادرپسر کمهیاومدم  –

 لق!دهن یدرز کرده بود. رضا خبرها

 . میزدم و سمت خانه رفت بفرما

 زن.  کی یبلند بود برا د،یرسیام مشانه یتا رو قدش

 داد زد: دیواحدم فندق که مادرم را د داخل

 ...ی... آزادیبرم... مسافر دارم... آزاد دیسالم... با –

 و کنار قفس ماند. دیقاه خندقاه مادرم

 حفظ کرده بود. خانگیهم زمان در را او ٔ  کلمات مورد استفاده نیشتریب

که تمام شد، مادرم دستمال برداشته و خانه را  امیاقهیدقو دوش پنج حمام

 .کردیم یریگردگ

 و نان باگت.  هیبود، اولو دهیرا چ زیدر آشپزخانه م 

را جمع کردم  زیدم کردم. شام را که خوردم، م یچا د،یجوشیگاز م یرو یکتر

 و به هال رفتم.
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 مادرم...  یهاو گهگاه خنده آمدیحرف زدن فندق م یمدت صدا تمام

 زدم. شیکه لم دادم، صدا ونیزیتلو یجلو

 .نیبش ایمامان! ب ،یکن زیتم خوادینم –

 نشست. میروبهرو 

 شروع کند. یکیآن  میمنتظر بود هرکدام

 :دیپرس باالخره

 ؟یریسرکار نم یچ یبرا –

 نگو که رضا بهت نگفته.  –

و  ینبشی خونه ٔ  گوشه نکهیانه یاریدست برو به ستیدل رئ یبر دیتو با –

 . یغم بغل کن یزانو

 هست. رگاهیتعم –

 .یبوحساشغل درست هی ،یبازنشستگ ،یداشت مهیتو اونجا ب یاونم خوبه، ول –

 ...رمیباشه، م –

 .کنمیبه حرفم عمل م دانستینداد، م ادامه

تازه  دانستمیبرگشت م یچا ینیس کیبا  یشد و به آشپزخانه رفت، وقت بلند

 .دهیرس یاصل کار یهابه آن حرف

 ... پس...یندار پرچونگی ٔ  حوصله دونمیم –
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 نگران است. محکممشهیمادر هم دمیدیسکوت کرد، م یکم

بودم تا مادر... من  قتیرف شهی... هماشاری م،ینبود ینطوریمن و تو ا –

 ... یدادم، تو به من رانندگ ادتی یسواردوچرخه

جمع را از مبل برداشتم و حواس امهیاشک ته چشمانش تک ٔ  هیاحترام ال به

 نگاهش کردم. 

م، بود قتیمن رف کتکت بزنه. یعبد ذاشتمینم ،یکردیم یخرابکار یوقت –

 و من طالق گرفتم...  یبزرگ شد یفقط تا وقت یول

 ادامه داد: شینشسته به صدا یانداختم. با غم نییرا پا سرم

دم به ساعت چشمم به دهن رضا باشه که ازت  دیکه با هیحاال اوضام جور –

 .رمیخبر بگ

 !یلی! خدیله شدم، حم یلیبابا خ یضیسر مر –

 کمکت کنم. یخودت نذاشت –

 هم گره زد.و زمختش را به یقو یهاانگشت

 ! من االن نگرانتم.اشاری م،یگذشته رو ول کن –

  ؟یبدون یخوایم یبپرس! چ –

 ؟یریزن رو بگ نیا یخوایم –

 نه! –
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 طهیسل نی. استیداشتنش مشکل ن بچه یحت ،یمطلقه، هرچ وه،ی... بنیبب –

 . کنهیم تیبودنش اذ

 !دهیتمومش کردم، حم –

 دل بزرگش.  یها تلنبار شده بود روحرف کرد،یگاز درددل را گرفته و ول نم اما

 که اسباب ینگفتم چرا! اون روز ،یکنار زد واز بابات طالق گرفتم، من یوقت –

 یهم نگفتم چرا، ول ینزد یاز نار یحرف گهدی و من ٔ  خونه یرا آورد هیو اثاث

 .یخراب کن وتیتحمل کنم ساکت بمونم تا تو زندگ تونمینم

 باعث شد بپرسم: نشیسنگ سکوت

 ه؟یاالن مشکل چ –

 .یزنه بش نیخام ا ترسمیم –

 .دیپر رونیتعجب از دهانم ب یاز رو یبلند ٔ  خنده

 مصمم ادامه داد: دهیحم

 کنمیرو حاللت نم رمی! شاشاریبه خدا  یحرفا تا حاال بهت نزدم، ول نیاز ا –

 گریباور کن االن چند نفر د ؟ییفقط تو ی... فکر کردیرو بخور کهیزن نیگول ا

 سر داره. ریرا هم ز

 ناچار به اعتراف شدم. بود که خودم هم فکر کرده بودم. یاحتمال نیا

. گفت شوهرش واقعاً دادیکه راپورتم رو بهش م ینیبه ا زدم زنگ صبح –

 چند ماهه ترک کرده.  یداشته، ول ادیاعت
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 !شدی آش از ترداغ ٔ  بهش ندارم. به تو چه! تو چرا کاسه ی! بعد بگو کارایب –

 ؟یآمار گرفت یزنگ زد

 

 .گفتیا مر قتیدهانم گرفتم. داشت حق یرا جلو مشتم

از تو با آدما برخورد کردم،  شتریکارا رو! من ب نیپسر من! آقا...! انسان! نکن ا –

انگشت به دهن  از صدتاش رو بهت بگم یکی یکه حت دمید ییزهایباور کن چ

 .یمونیم

زد و نفس  هیبه مبل تک یوقت اشآسودگی اما شد، ساکت محکمم ٔ  باشه با

 گرفت مرا هم آرام کرد.

 حق با اوست. کردمیقبول م دیبا

 ما را شکست. نیبلند فندق سکوت ب یصدا

 بده...  بیکو... س بمیس –

 لبخند زد. دیته قفسش را که د بیس یهاقاچ دهیحم

 فندق... ،یکه دار بیس –

را از  بیکه س یفندق ادامه نداشت تا برسد به کس یخدا که سخنران شکر

 .خواستیدست او م

 :دپرسی و گذاشت لپش ٔ  برداشت. قند را گوشه ینیرا از س یفنجان چا مادرم

 .شیدید یچه خبر؟ تازگ یاز نار –
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 آره... –

 .بردیرفاقتمان م یهامرا به گذشته اشیو پر از کنجکاو قیعم لبخند

 ؟یخواستگار میوقتش شده بر –

 .دمیدر بلند خند ناری ٔ  خانه یال میپا یادآوری با

 هم منتظر که بگه بفرما. ینار –

 .دونمیدوستت داره، م –

 شد، سرد بود، طعمش ترش!  دهیبه تمام ذهنم پاش یوقت م،یکارها قتیحق

 کردم: زمزمه

ش گند آوردم. همه چارهیدختر ب نیسر ا ییمن چه بالها یدونیتو که نم –

 پشت گند.

 کرد. میو با محبت تماشا دیرا جلو کش سرش

 هی. دلت مثل بقدمیبال زدنت رو د. دو ساله بالشناسمتیمن م ،یتو پسر من –

 . مرد باش! برو دنبالش!بخواد ازش رد شه یکه هرک ستیآدما دروازه غار ن

 هیرو کرا نجایرو، وگرنه ا هابهیغر دنیست، راه نمآپارتمانشون مثل قلعه –

 . کشینزد رفتمیم دادمیم

 حرف بزنم؟ یمن با نار –

 قبل رو ماله بکشم. یباشم که گندا ششیپ دینه! اول با –
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 ؟یآدرس دار –

 آره. –

 تو ساختمونشون؟ یبود بر نیت ابرنامه –

 .دنیمرد راه نم –

 زد. نهیدستش را به س نانیاطم با

 هیبا تو، بق ی. نارزنمیباهاشون حرف م رمیش رو بسپار به من خودم. مهمه –

 با من!

 کرد. یرا آفتابکنار دلم خودش گوشه ییاز جا دیام

 دهیکار زنانه بود و حم کیآن خانه  یکردن اهال یراض کردمیقبول م دیبا

و غمت ت دیبگو یقلم عادت نداشتم، کس کی نیبه ا یول ش،یبرا نهیگز نیبهتر

 .کنمینباشد، خودم درستش م

  قرص شد. دلم

 

 ینار

دل را به تپش وادار  داد،یاسترس م آمد،یسنگ موقت مثل شهاب هرچند

 ... کردیم

 .رفتیو م ختیریغم را به دلم م آخرش
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 پوک!احمق کله کچل

 شیپ یکار یگرفتن فندق قرار بگذارم، اما ه یزنگ بزنم و برا خواستمیم

 که بشود. شدیو نم آمدیم

 ...میداشت دیجد ٔ  هیشده بود، همسا ادیوآمد ساختمان زرفت یروز چند

 .آمدیم شانیواحد باال بودند، سروصدا یوشوروز اول درحال شست کارگرها

 . آوردندیو م بردندیم لهیدوم هم وس روز

 .دانستنمی واردتازه ٔ  درباره یزیچ هاهیاز همسا کدامچیه نکهیا بیعج

چه خبر،  دیجد هیاز همسا دمیپرس رد،یکوروش آمد تا از من نان بگ یوقت یحت

 از جواب طفره رفت، نان را برداشت و دررفت.

 واضح نه، گنگ و نامفهوم... دم؛یپله شنچند زن را در راه یاز روزها صدا یکی

 ...بود آرام و امن جاهمه تمام ٔ  هفته کیاز آن  بعد

 ... نکهیا تا

 ... گشتمیبه خانه برم واناتحی ٔ  حدود ده شب از دهکده ساعت

 . خودش بود، مگر نه؟ دیبرق از سرم پر دمانیجد ٔ  هیهمسا دنید با

 داشت...  دیکل

 در انداخت و بازش کرد... به

 خودم را به او رساندم... تند
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 .دمیلباسش را کش نیآست

 تو...؟!  –

آن برق  یاز صورتش بخار شد، جا یرا سمتم برگرداند. تمام خستگ سرش

 قلبم را به لرزه انداخت.  شیهاچشم طنتیشرارت و ش

 سالم... خود خودشم... –

 .دمیکوب اشنهیمشت کردم و به س تیرا از عصبان میهاانگشت

 خود ناکس نامردش... –

 نشست. شخندیاش نمردانه یهالب به

 که مال خودمه. یزیحرص نخور، بچه! اومدم دنبال چ –

 .را تا صورتش جلو بردم صورتم

 !ستمیمن مال تو ن –

 نشاند. یشانیپ یرو یشینما یاخم

 گفتم تو؟! –

 ؟یپس چ –

 سرش اشاره زد.  به

  گفت؟یرا م عقلش

 را هم که الحمدهلل از دست داده بود. آن



 زرخرید  بانوی بارانی

1005 
 

 هلش دادم و خودم را زودتر به داخل رساندم. اطیدر ح یجلو از

 به چاک. یزنیم یکنیخرت و پرتات رو جمع م –

 .دیام را بوسو چال گونه دیکش نییبا دو گام خودش را به من رساند. سرش را پا

 پر نکرده؟ یهات رو هنوز شهردارچولهچاله –

 توهم زده بودم؟  داد،یبلوط م یبو تنش

 :دمیغر

 ... گم شو از دور و برم...اشاری –

 ندارم. تیکار دهیجان حم یتره، ناردونه! ولخفن یلیخ تیعصبان –

 اش را محکم زدم...دکمه یچند بار رو ی. عصبستادمیآسانسور ا یجلو

 !اشاریهم نزن، آرامشم رو به –

 صورتم خم شد.  یتو

 ؟یراحت ؟یبدون من آروم –

 بود. قیعم یپر از غم شیقبل، صدا قیشوخ دقا اشاری برعکس

 در صورتش داد زدم: رحمیب

 آره! راحتم! –

 زمزمه کرد: بارحسرت
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 خوش به حالت، نار! –

 همش نزن!پس به –

 :دادیم نانیآرامش اطم یصدا

 !دمیو؛ قول شرف ممن ینیبیتو ساختمون نم –

 هم فشار دادم.را از حرص به میهالب

 !نجا؟یا یاومد یپس واسه چ –

. مکنینم یباشما خرابکار کتینزد کهنیباشم. خدا شاهده، هم کتیبذار نزد –

 رواید هیباال،  ن،ییطبقه پا هیبدونم  کهنی. همکنهیاصالً مغزم درست کار م

 گند نزنم، مثل آدم میتا به زندگ هیبرام کاف یکشینفس م یور داراونو ور،نیا

 .رمیبگ میتصم

 که هنوز احمقانه عاشق بودم. دمیترسیبود که آدم باشد و من از خودم م آمده

و راه افتادم سمت  دم،یچرخ آمدن نداشت. نییپا الیخ یلعنت آسانسور

 .پله..راه

 آسانسور کوچک، ترسناک بود. کیبا او در  ستادنیتصور ا یحت

 بود.  یکینزد نیمن هم هم یمن باشد؟ بدبخت کینزد

و  منیپر از حرفش را بب یهاچشم نکهیانه دم،یدیاو را نم یبودم تا وقت یقو من

بود که حصار شدن  نزمی ٔ  که آغوشش تنها نقطه اوردیب ادیرا به ییقلبم روزها

 .خواستمیدر آن را م
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 مکث کردم. واجونیواحد ش یاما جلو دم،یها رساز بغض و حرص به پله پر

 دشمنم باز کرده بودند. یشده بود. در را رو انتیمن خ به

 .دمیمشتم را چند بار محکم به در کوب

 به دست آمد و در را باز کرد. یگوش واجونیش

 .گرفتمیداشتم عکس م ای... بدو بینار ،ییاِ... تو –

 تو خونه؟ دیپسره رو راه داد نیکدومتون ا –

 میرا تنظ هیبه دست سمت گلدانش رفت و زاو یگوش میادهایتوجه به فر بدون

 کرد.

 .دادیشده مموم آب یبو شهیمثل هم اتاقش

 !واجونیبا شمام، ش –

 .رمیعکس خوب بگ هیبه من وقت بده  قهیدق ۵فقط  قه،یدق ۵ –

 هاپ کرد.کنان جلو آمد و هاپپارس دنمیبا د ممول

 امروز نه! –

دلخورش امشب دلم را  یها. زوزهدیاش دراز کشو داخل خانه برگشت

 نبود. یخبر یاز باز سوزاند،ینم

و صاحبخانه با آرامش دنبال  رفتمیجلو مداخل اتاق عقب یو عصب قراریب

 .گشتیخوب م ٔ  هیزاو
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 زدم. شیصدا کالفه

 ...رمایراش داده، من م یک نیکلمه اگه به من بگ کی –

 سؤال را نیترربطیبه من نگاه کرد، بعد ب حواسیب ییهاگفت و با چشم هان

 :دیپرس

 رنگه؟خوش –

 .یسرخسگلدان برگ کیو  یکماننیشمع رنگ کیجلو رفتم.  ناچار

 ؟یقرض کرد حونیگلدون رو از ر –

 شصت تومن. دم،یخر –

 ؟یچند بفروش یخوایحاال شمع رو م –

 تومن، خوبه؟ ۵۷ –

 یشمع پنجاه تومن هیکه باهاش از  یدیرو خر یهزار تومان ۲۷گلدون  هی –

 ؟یریعکس بگ

 قاه!قاه د،یخند بلند

 سرم گرم شده. هیراض یلیکه خ یبهش نگاه نکرده بودم. مهد هیزاو نیاز ا –

  اد؟یم یشوهرتون ک –

 .شمیپ ادیهفته م هیدو هفته سر کاره، بعد  ه،یتازه رفته عسلو –

 عکس دلخواهش را گرفت. باالخره
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 ست.شامم آماده ن،یبش –

 ؟ییشام رفتن جا یکه برا هییآدما هیشب مافهیمن ق –

 .دارم که شامم تنهام، من – 

 سمت آشپزخانه رفت. د،یاز من ند یالعملعکس ی. وقتدیخند

 .دمیبمون، به سؤاالت هم جواب م –

 ؟یش یعصبان یبلد جون،وایش ییخدا –

 بلندتر گفت:

 .ارمیب چساندوی من سطل، بنداز ماسکتم بشور، رو دستات –

 تر شده بودم.آرام یفقط کم م،یآشپزخانه نشست زیربع بعد که پشت م کی

 مرغ زدم. چیگاز را به ساندو نیاول

 ایساختمون  یتو ادیب خوامیکه م دیاز من سؤال نکرد یحت کدومتونچیه –

 نه.

چهل و  دیچهل، شا دیبودم، شا دهی. هرگز سنش را نپرسختیدوغ ر میبرا

 بود، پر از آرامش. نیریپنج... ش

 .نجایمادرش اومد ا شپی ٔ  هفته –

 :دمیپرس ارادهیب 

 خانوم؟ دهیحم –
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 پس. یشناسیم –

 اوهووم... –

 . هیموضوع خاطرخواه م،یپس درست حدس زد –

 :دیپرس جانیبرق زدند. با ه هایچتر ریاز ز شیهاچشم

 خاطر تو اومده، مگه نه؟به –

س در رو تا آخر براش باز ماجرا عاشقانه دیغلط کرده! شماها هم تا فکر کرد –

 قابل شما رو نداره؟ ینار دیگفت د،یکرد

 عذاب وجدان. یااز ذره غی. درزدیچشمش برق م کماکان

 رهیکرد، گفت پسرش صبح محرص نخور، دختر! مادرش نشست صحبت  –

 نباشه، البته فکر کنم تو رو قول نداد. یقول داد مزاحم کس اد،یشب م

 .دیخند زیر و

 بفرما! دیشما هم گفت –

 معذورات موند. یتو خانمنهیسک گهید –

 .ادیب ذاشتمیهرگز نم دونستم،یاگه م –

 را گره زد. شیابروها

 مرد تو ساختمونه.  هی شهیخونه. ما هم دلمون قرص م ادیچرا؟ فقط شب م –

 طرفمون؟ ادیجرئت داره ب یاالن مگه کس –
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 .یشدیم یراض زدیاگه با تو هم حرف م دم،یاون مادرش که من د –

 به کارم نداشته باشد. یکه کار اشاریقول  ماندیحق جواب نداشت. م حرف

فکر  اشاریبه  رفتمیدست از پا درازتر به واحدم م کهیدوازده وقت ساعت

 را خام خودش کند. میهاهیو همسا دیایحق نداشت ب کردم،یم

 را دوست داشتم...  نجایا من

 دنبال چه بود؟  اصالً

 که از من مانده؟  یزیهرچ

 را هم از هم بپاشاند؟ نیهم خواستیم

 

 

 اشاری

 

 .مردانه ٔ  شبانه یهاخلوت یبرا دمیجد یشد جا زیم کیفرفوژه،  یصندل دو

 

 کوچک قرمز.  میبالکنش با آن چند درختچه و گل یخوش بود به تماشا دلم

شانس بودم هم اگر خوشآن آمد،یاش مکه از خانه ییهاآهنگ یصدا دنیشن

 باز. یاش رو به شهر سربو پنجره



 زرخرید  بانوی بارانی

1012 
 

ول ق یقتببرم، آنهم و شیاز پ یمان کاررابطه میترم یکه برا شدینم تیموقع

 داده بودم سرراهش نباشم.

 هیکم گذشت؛ مثالً به حفاظ بالکن تک یهازدن دید نیرا به هم یاهفته چند

 .شدینم بیکه نص دنشید یاهیثان دیبدهم به ام

که ساعت از ده گذشته خسته و پاکشان به خانه آمد و  دمشید یچندبار

 رفته بودند.  ییجا ،یکوه ،یبه پارک گفتیم شیرفقا یخداحافظ یصدا

مثل  یانخاله هایآدم ٔ  از زباله نیکردن زم پاک یبرا پشیهنوز هم با اک پس

 . رفتیمن م

 صحبت کرده بودند.  یبا اکبر ستگاهیا یهایمینفر از قد چند

اند کارم قهرمانانه بوده، اما مطمئناً به او گفته دمیشن یشدم وقت شرمنده

 .کردندیرا درک نم لمیدل کدامشانچیه

 دایخودم را  با ساک بسته در جاده پ وانیاسم مر دنیبا شن گفتمیاگر م مثالً

 .آوردمیدرم آبادنیحتماً سر از از ام بارنیام، اکرده

 .ستگاهیغروب آمده و قرار بود برساندم تا ا رضا

 یسخنران میدراز کرده بود و برا زیم یرا رو شیمبل نشسته و پاها یرو

 .کردیم

 ینعیازت متنفرم،  گهیم یبمون! وقت یعنیبرو،  گهیدختر بهت م هی یوقت –

 وپام باش.از صبح تا شب تو دست هیدور و بر من نباش  گهیم یعاشقته! وقت
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 و، رضا! ببند فک –

 .دمیخودم دنبال کالهم چرخ دور

 ؟یدیدارم رو ندکاله لبه –

 ارتیارزش رو در اختاطالعات با نی. دارم ایکنیکه گوش نم حتمی!! نصایب –

 .ذارمیم

 منتظره. ی. اکبرمیپا شو بر –

 .کردیاش را گرم مداشت چانه تازه

هنوز زبونشون رو بلد  یبودن، ول تیزنا تو زندگ شتریتو از من ب گمیم –

آموزش درک  شم،یکاسب م یبذارم کل نستایرو تو ا نای. االن من همیستین

 ها.مفهوم کالم خانم

اونا که با  یساله هم بلده، ولتو رو بچه ده یچرت و پرتا نیحرف منت نزن! ا –

 .ستنیطرف ن ینار

 فحش نوکش باز شد. دنیفندق با شن

 چرت و پرت نگو! زر نزن! –

 بال زد و به نطقش شور و ناله اضافه کرد.بال یکم

 بده... بی... سی... نارینار –

 .داشت یحد . تحمل همدمیهم ساب یرا رو میهادندان
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 بدمش دست صاحبش، خالص شم. –

 .درسی درس ٔ  به ادامه رضا

 !یدیاز دست م یرو دار یازیامتحرکت سه هی! االن ایب –

 .دمیچرخ سمتش

 منظورت فندقه؟ –

مرغ عشق دارم صبح تا شب تو رو صدا  هی یبگ یبه نار یبر دیآره، خب! با –

 مون، بدمش به خودت!خونه ای. بکنهیم

تا ساعت هفت  دیعجله داشتم، با یسخت بود، ول شیهابه چرت دنینخند

 . رساندمیم ینشانخودم را به آتش

 .بهیچه عج ه؟یچ نیا –

 آوردم. رونیانگشتانش ب انیرا از م ینار بیو س دمیدستش پر یرو باًیتقر

 خودم نبود، سرش داد زدم: دست

 مواظب باش. ؟یمگه توپ دستت گرفت –

 خب؟ هیچ نیا –

 اش گذاشتم. داخل جعبه اطیرا با احت بیس

 .دونمیخودمم نم –

 نکردم که داخل هال بماند، به اتاق بردم. سکیر بارنیا
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 آمد.  سرمپشت

 .شیاز کجا آورد –

 .هیچ دونمی. خودمم نموانیداد، تو مر ینکن، نار میجنیاالن س –

 گوگل کن خب. هی –

 دارم؟ یگوش –

 بابا! گه،یبخر د –

کردم،  یاون آپارتمان خال دی. منم خودم رو سر خردیپرا متیشده ق یگوش –

 ندارم. نیحاالم ماش نجا،یا شیبعدشم پول پ

 نرفته؟  هکرای هنوز خودت ٔ  خونه –

 تخت افتاده بود را برداشتم. یکردم و کالهم که رو ینوچ

 .مهیونرضا بدو، ساعت شش –

 یکتون کی ینبود، حت یکفش چیرفتم، اما دم در ه رونیعجله از واحدم ب با

 .ندازدیکهنه که بپوشم و کارم را راه ب

 آنها بردارد؟  توانستیم یجز ناربه یاز اهال یکی کدام

 گذشته بود. یشده بود عجله داشتم، کارش از  شوخ رمید

 :دیو پرس ستادیرضا کنارم ا

 شده؟ یچ –
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 .ستی! کفشام نگهید نیبب –

 .نجایکه من اومدم کفش نبود ا شمیساعت پ هی –

 سرم.شدم و رضا پشت ریها سرازپله از

 !اشاری ،یریکجا م –

 .دمیکوب یبه در نار محکم

 ...دیپاشنه چرخ یرو در

 صافش بود.  یدرحال افتادن از سرش و سرخوردن از موها شهیمثل هم شالش

 ...ییتماشا یتارها یرو دیچموشم سر نگاه

 «و مرد!کن خودت جمع»

 برق زد. شیهارضا چشم دنید با

 ؟یرو... سالم، رضا! چطور نجایا –

 . رضا، خندان جوابش را داد.دیهم که اصالً ند مرا

 ؟ی! خوبهیسالم، همسا –

 غره رفت.گرفتم. چشم کلمیبه رضا را با ه دشید یجلو

 :دمیتحکم پرس با

 مزاحمت شدم؟ نجای! من اینار ن،یبب –
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 آره! –

 خودش را جمع کرد و عقب رفت. امهیسا ریدر گرفتم. زرا به چهارچوب  دستم

 .گمیرو م نجامیکه ا یمدت هی نیاز اول رو نه! ا –

  ؟ینما شدته؟ خوابمعلومه چه –

 :دمیپرس ترشمرده

  ؟یدیو تو ساختمون داصالً من گمیبهت م –

 نه الحمدهلل. –

 ه؟یبچگانه چ یکارا نیبه کارت ندارم، پس ا یخب، المصب! من که گفتم کار –

 به چشمم زل زد. صاف

 کردم که خودمم خبر ندارم؟ کاریچ نمیدرست بگو بب –

 .ستیکفشام ن –

 ؟یچ –

 ؟یکفشام رو چرا برداشت گمیم –

 آمد. نییپوشم پاجوراب یپاها یتا رو نگاهش

  ؟یایکه پابرهنه ن شدینم دایپ ییت دمپاتو خونه –

 .شد و به چشمم نشست ریاش تخانه وارید یرو ساعت
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 دست کنارش زدم. با

. نییاومدم پا ینجوریهم ست،ین یجاکفش یدونه از کفشام تو هی دمید یوقت –

 ؟ینار یاتو مگه بچه

 را گرفت تا جلوتر نروم. نمیآست

 کار؟یچ خوامیتو رو م یبوگندو یمن کفشا ؟یغروبدم یکنیقارقار م یچ –

 باور نکردم. سر راهم به آشپزخانه رفتم. 

 کجاست؟ آشغالت سطل –

 ! من دست نزدم بهشون. اشاری... وای –

 خوره؟یم یدرد کپس به ،یبرنداشت تو –

 هم که دوزار. قهیست، سلبچه هی ننوی ٔ  کفشات هرکدوم اندازه –

 را دنبال سطل باز کردم. هانتیکاب در

 گفت: تند

 برداشته!! ممول دمیفهم –

 چرت! –

 متوقف شدم. شیروروبه حالنیباا اما

 .واجونیدر ش یتوئه. برو همکف، جلو شیپ قهیچند دق یچرت سخنران –

 ؟یو نباشه چ نییبرم پا –
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 .یو بپوشصندل من یتونیم –

 یعصبان شتریب یکی نیاز ا کرد،یم مانی. از داخل هال تماشادیخند یپق رضا

 شدم.

 .رسهنمی زورش دسته، کف تا دو ٔ  ش اندازهاون سگه همه –

 هم کفشا ٔ  همه م،یدار ینه! همه جاکفش ؟یدیما کفش د یدرا یتو جلو –

 .بسته درشم توشه،

 ؟یواسه چ –

 .برهیصاحبش کادو م یرو برا نهیبب یممول هر کفش –

 تا حاال چرا نبرده بود؟ –

 ! از خودش بپرس.دونمیمن چه م –

 گفت: حوصلهیب میآیکوتاه نم دید یوقت

 ها.سمت پله ادیکم م چرخه،یم اطیح رهیم شهیهم –

 زد: میصدا رضا

 نشده. مونیپش یتا اکبر ایرو روشن کنم، زود ب نی! من رفتم ماشاشاری –

 .آمدیسوپ از آن م یگاز بود و بو یرو یکوچک ٔ  قابلمه

گره زد، انگار بخواهد به محکم بودن تظاهر کند، اما  نهیرا به س شیهادست

 کنارم دستپاچه بود. خوردم،یگول ظاهرش را نم
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بودم  دهیقفل شده بود. تمام مدت خودم را از راهش کنار کش نیبه زم میپاها

خودم را با کار خفه کرده  اشیو از دلتنگ فتدیآرامشش خط و خش ن یکه رو

 بودم، و حاال...

 ... آمدیکه از قابلمه م سوپی بخار با... کوچک ٔ  آشپزخانه ٔ  گوشه

 .دیکشیسرک م اشیروسر یبودم که از ال امیتمام زندگ یتماشا خیم

 ...شده بلند موهات –

 !دونممی –

 کرده بودند. یخودشان را از من مخف کوچک یها. چالدیلرز شیهالب

 .ینار کشم،یمن ازت دست نم –

 به خودت مربوطه نه من –

را گاز  نشپایی لب ٔ  بود. گوشه ستادهیو خودش محکم ا دیلرزیم شیصدا

 گرفت.

 .گهی. برو دشهیم رتید –

 ترکیارزشش را از دست داده بود. نزد میبرا زیچهمه ،یشغل، روزمرگ ،یاکبر

 فاصله را شکستم، تکان نخورد. مترمیرفتم و ن

 صورتش لب زدم: بردم، مماس با نییرا پا صورتم

 مگه نه؟! ،یو دوست دارهنوز من –
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 .دارم دوست رو جونورا و جک ٔ  من همه –

 .کردیم میتماشا یعاد یلی. خدمیکش عقب

 گفتم: ناکس! رلبیز

 .دیاز خنده لرز میهاشانه و

 !یاشاره زد که هرّ رونیآمد، با سر به ب اطیبوق از ح یصدا

 .آمدیهنوز قصد رفتنم نم من

 ... رانیرا و و شبم ساختیروزم را م شهایلب ٔ  بوسه برداشتن از گوشه کی

 و... دمیبوسی... مشدنمی غلط که خدا قرآن! کوچک ٔ  بوسه کی

فت، ر رونیفرستاد و از برابرم رد شد. از آشپزخانه که ب رونیرا با صدا ب نفسش

 ...میروروبه یمن ماندم و حجم خال

 که نکردم فکر کردم.  یو به خبط ستادمیمات، همانجا ا ،یاهیثان چند

از  یخنک میآشپزخانه، داخل هال نس یخودمان یدل کندم از فضا باالخره

 به صورتم خورد.  لتیاسپ

سبز، در تضاد با رنگ  یهاطرح برگ یهابا کوسن ره،یبزرگ و ت یهایراحت

 شاد...  یهاکوچک با رنگ یهالهیها و وسروشن و کرم پرده

 واحدها... یداشت، مثل باق یاخانه پارکت قهوه کف
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دل بکنم  گذاشتیکه نم همانی داشت، فرق هاخانه ٔ  با همه نجایدر ا یزیچ اما

 ... یخود نار ؛یواریاز آن چهارد

 قدم سست کند.  همهنیکرد که ا دایشهر پ نیدر ا یاخانه چیه شدینم و

خانه بافته شده بود  یو آرامش عطر تنش را که با ذرات هوا یبمان یخواستیم

 .یبکش نهیبه س

 .میاکرده رید گفتیآخر رضا م بوق

 اش را بستم. رفتم، در خانه رونیخانه ب از

 .رفتم اطیو سمت ح دمیرا به پا کش یبود. اول نییدر واحد پا یجلو میهاکفش

 

 ینار

 

وحش، ظلم داشت به  اتیمستند ح دنیزنگ در خانه، وسط د یصدا آمدن

 بودم.  شیکه عاشق تماشا یمن

بود ماسک داشت و  ستادهیدر ا یجلو یبه کوچه انداختم. مرد ینگاه فونیآ از

 همراهش... یزن

 آشنا... زیعز یهاچشم

 ...شهی. باورم نمشهینم –
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 .دیچیام داخل کوچه پزدهبلند ذوق یصدا

 شدم. ریها سرازدر را زدم و از پله دیکل

 شد.  اطیداخل ح یو مرتب زیتر و تم رمردیپ

اشکم  کرد،یمست م شیهاخوش پدرانه یو در آغوش گرفتمش. بو دمیدو

 شد. ریسراز

 ؟ی... کجا بودیعمو عبد –

 . دیچیام پدور شانه دستش

 تو؟! ییخودت کجا –

 ها ذوق کرده بودم.. مثل دختربچهدیرا بوس امشانه

 کوچولو شده بود. هیعمو! دلم برات  –

 ام زد.به شانه یو مهربان ممالی ٔ  دست ضربه با

 بودم. ادتیمنم... هر روز  –

 کردم: هیگال

 .دیمکه. منم فراموش کرد یحاج یحاج دیرفت –

 ت بودم، دخترم!شرمنده –

 .دمیکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 ؟چی ٔ  شرمنده –
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 ... اشاری دانست؟یرا م زیچعمو همه یعنی. ختیقلبم فرور ناگهان

 . گرفت گاز را لبش ٔ  سرش بود اشاره زد و گوشهکه پشت یابرو به خانم با

 یزیوارد همراهش چتازه یعنیحرکت  نیکه بفهمم ا شناختمشیم آنقدر

 .داندینم

 به زن همراه سالم کردم. جانمیاز ه زدهخجالت

 از شما برام گفته. اشاری. نیخانم باشبنفشه دیشما با –

 زد. با تصوراتم فرق داشت.  یمهربان و لبخند دیکش نییرا پا ماسکش

 قد بود.داشت، اما بانمک و تپل و کوتاه نیریسال را ش پنجاه

 زم؟یعز ،یشما خوب –

 باال. دییگلتون خوبن؟ بفرما یترهاخد –

 دلتنگم دوباره سمت عمو برگشت. نگاه

 کالهش...  یشلوار اتوشده... حت ،یآب کوتاهنیآست رهنیپ

 ها...بهت ساخته ی. متأهلیشد پیعمو!! چه خوشت –

 همهنیا وقتچیدور چشمش ه یهاداشت، چروک یاهم رنگ تازه لبخندش

 .یاز خوشحال شدینم قیعم

 بنفشه رو خدا بهم داد. –

 خوشمزه؟ یهاحرف نیو ا ی! عمو عبداوه
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 زبانم بند آمد. خودش ادامه داد:

. دهیهنوز نرس یگفت تو راهه، ول شیپ ساعتمین اشاری. میسر بزن ماومدی –

 .می. قسمت شد مزاحم تو شدمیبمون اطیتو ح میایکه ب میاز زنگا رو زد یکی

 باال. میبر ه؟یمزاحم چ –

 .میعمو زنگ خورد. تا جواب بدهد، وارد آسانسور شده بود یگوش

 خط است.پشت اشاریحرف زدنش مشخص بود  از

 جا مرتب بود.واحدم چشم چرخاندم، همه داخل

 متوانستی. نمکردمیرا تماشا م میروبا ذوق زوج روبه نندیوارد شوند و بنش تا

 چشم بردارم.

 خوبه، عمو! نقدریحالت ا نمیبیچقدر خوشحالم م دونهیفقط خدا م –

 کرد. میتر از من تماشادلتنگ عمو

 ؟یدیبه دادم رس از تخت افتادم ادتهی. میداشت ییچه روزا –

 .یم شدبرام پدر نداشته –

 :دیحرف داشت. پرس ایادنیدن لبخندش

 باهاش؟ ینکرد یآشت –

 نه! –

 پس؟  کنهیم یپسره داره چه غلط نیا –
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 .دمیخند

 .فتهیطرفم ن شمهیبهش هشدار دادم سا –

 کن شده!گوشهه! چه حرف –

 خانم اضافه کرد: بنفشه

 منتظر فرصته. –

 بلند شد. شیجا از

 کجاست، دخترم؟ سیسرو –

 دادم. نشانش

 رفتنش عمو سمتم خم شد. با

 پسره، ببخشش... تو گذشته... نیراجع به ا –

 آمد. یزنگ گوش یبود که صدا دهیمن نرس یدردناک برا یحرف به جاها هنوز

 آورد. رونیب بشیرا از ج یادکمه یگوش عمو

 س. زادهحالل –

 را کنار گوشش برد. یگوش

  ؟یکجا موند –

 کرد. اخم
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 ...ی... چرا هولگهید میهست ناری ٔ  خونه –

 شد. ترظیغل اخمش

 و!بگو چشم! زود برسون خودت ،یهول گمیم –

 قطع کرد. ظیرا با غ تماس

 جواب بده. تیبه گوش گهیم اشاری دخترم، –

 م؟یگوش –

خاموش اش روشنافتاده و صفحه لنتیوسط، سا زیم یجا بلند شدم. رو از

 .شدیم

 :دیوصل شدن تماس پرس محضبه

 ! بابام اونجاست؟ینار –

 ...سالم. آره، خب. گفت –

 را دستپاچه قطع کرد. حرفم

 خلوت. یبهونه برو جا هیرو بردار به  یگوش –

 باشم. یکردم عاد یسع

 عجله نکن. شم،یهستن پ –

 سکوت کردم.  یکم

 .دمشونینه. خوشحال شدم د –
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 عمو خم شدم.  سمت

 .ارمیب وهیبرم م –

 .نیبش خواد،ینم –

 آشپزخانه رفتم. سمت

 پچ زدم: خچالی کنار ٔ  پناه گرفتن در گوشه محضبه

 !اشار؟یشده،  یچ –

 !؟ینگفت یزیتو که بهش چ –

 کردم. هیگال

 گفتم؟یبهش م دیرو نبا یبهش، من چ یتو که خبرا رو داد –

 .دیچیباال رفت و در گوشم پ شیصدا

فلور لکاته  ش،از خونه یکه رفت یمن غلط بکنم. مغز خر خوردم مگه؟! روز –

خبردار شدن تو رو سر من  یرو به بابام گفت. مثالً خواست تالف غهیموضوع ص

 .ارهیدرب

 

 زد. خی میهادست

 ...دونهیپس واقعاً م –

 بودم. دهیند دهینگران و ترس همهنیا وقتچیرا ه اشاری
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وده، ب شیضیاز فلور پول گرفتم. بفهمه واسه مر یچ یبرا دونهی... نمدونهینم –

 .ینگ یزیبار چ هی ،ی. تو رو خدا نارکنهیسکته م رمردیپ

 . داشتیرا برم مانیتلنگر، تمام زندگ نکوچکتری با متعفن، ٔ  گند گذشته یبو

 ! حواسم هست.اشاریباشه  –

 جگرم را سوزاند. دیکش یآسودگ یکه از رو ینفس

 ببخش، خرگوش! زنگ زدم ترسوندمت. شرمنده! –

 نداشت. یاکه حد و اندازه کردمیخودم را چه م یشرمندگ

 تخت. التیخ –

 شیاضطراب صدا دنیشن شتریب هیثان کیتحمل  یتماس را قطع کردم. حت

 .من یعذاب بود برا

 . میام را به پدرش نگوکه گند عمه دادیم قسمم

کرده سخت  فیرا تعر زیچفلور چطور همه نکهی. حدس اچارهیب یعبد عمو

 زدم.  هینبود. به کانتر تک

 که چال کرده بودم سر از قبر درآورده، شده بود ملک عذاب. یاگذشته

... فلور مارستانیب اطیوسط ح اشاریاز هجوم خاطرات غلغله شده بود...  سرم

 تخت...  یرو

 . دیکش رونمبی گذشته مسموم باتالق از و آمد عمو ٔ  و خنده پچپچ یصدا
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 . ستادمیخودم را از کانتر جدا کردم و راست ا یسختبه

رج زدن فکر و  یطرح زدم، بعد از رفتنشان وقت بود برا میهالب یرا رو لبخند

 .الیخ

 را که به هال بردم هردو بلند شده بودند. هاوهیم

 کجا؟! –

 .میشی. مرخص مدهیرس اشاریآقا  –

 را برداشت. فشیگفت و ک خانمبنفشه

 .دمتونیند یوحسابمن هنوز درست د،یبمون –

 بار بذارم. دیبا یآوردم، ول دادهسیخ ای. نخود لوبمیشام آبگوشت دار –

 گذاشتم و با حسرت رفتن عمو را تماشا کردم. زیم یرا رو وهیم سبد

 .شدیبه تعارفات بدرقه باز نم دهانم

 آمد. رونیب میهااز لب خداحافظی ٔ  و فقط زمزمه ستادمیدر ا دم

 .کرد توقف برابرم آخر ٔ  لحظه عمو

 .خود خودت شی. پشتیپ میایشب م هی –

 .دیادونه هی –

 .ستادمینشدند همانجا ا دیدر پاگرد ناپد تا

 .شانیخال یوکور شد با جاسوت واحدم
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از  آزاریب رمردیپ نیفکر کردم فلور چطور توانسته به ا نینشستم و به ا همانجا

  د؟یرابطه با پسرش بگو

 جوان شده؟  یپسر ٔ  غهیکسر شأن نداشت که ص شیبرا خودش

 کردندیم سیخودشان را خ شیکه با اخمش دانشجوها یفلور ذاکر استاد

 ...رخوابیز

 پرت کنم. دنید لمیکردم حواسم را با ف یگفتم و سع استغفراهلل

 حدود ده بود.  ساعت

 .زدندیام را مخانه در

 پشت در بود. خوردنیبه همراه سبد کوچک سبز آبگوشت

 را گرفتم. ممیتصم هی. درثانرفتیداشت از پله باال م اشاری

 باال. امی! صبر کن منم باشاری –

 سمتم برگشت. دهیباالپر ییابروها با

 ؟یجد –

 .امیتوهم نزن! واسه عمو م –

 رفته را غرغرکنان برگشت. ریمس

 .ترکوننیاخما! المصبا زهره م نیتوهم؟! غلط بکنم اونم با ا –

 را به کمرم زدم. دستم
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 ! یبریچقدرم حساب م –

 . خواندیکه کبکش خروس مبس کردیزدن اثر نم طعنه

 .شدمیم دیرو تجد یاضیبود، ر فیکتابم ضعحساب شهیهم –

 ش پشت کنم.به لبخند بزرگ و درخشان خواستم

 رو از پشت در بردارم. دیکل سیوا –

 زد. چشمک

 .میشب در خدمت باش –

 :دمیهم فشرده غربه ییهاحرص و دندان با

 . ینیبه خواب بب –

 .بود دهیفای. بحث بشودیشود دروغ نم رید گفتیم شیهانزد، اما چشم یحرف

 بردارم. نیرا از زم ینیس خواستم

 . ارمیمن م نه،یسنگ –

 مالقات آن شب با فندق بود. نیآخر

 .دیقفس کوب واریخودش را به در و د دنمید با

 ...یاومده... ژووون... ژووون... عاشقتم لعنت ی! نارینار –

 آورد. رونیب هالهیم یو نوکش را از ال دیقفس چسب به
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 بده... بیبده... س بیس –

 :دیبا حرص به او توپ اشاری

 بدبخت! ،یسکته نکن –

 چشم نازک کردم.پشت شیبرا

 حسود! –

 ام نشست.شانه یو رو دیدستم چرخ یقفس را باز کردم. از رو در

 ...نمیبیم ی.... خشکنمیبیم یناخدا... خشک –

 خنده اتاق را پر کرد. یصدا

نداشت،  یادیز ٔ  لهیوس د،یکنار هال پهن بود. نگاهم دور خانه چرخ سفره

 . کیمردانه دکور شده بود، اما ش

خالص کند قنج  یتوانسته خودش را از دست مشکالت مال نکهیدلم از ا ته

 رفت.

 هنوز. منکردی شروع رو شام سفره، سر بفرما –

 .نمتونیبب شتری. اومدم بستمیگرسنه ن –

 اصرار کرد: عمو

 .چسبهیم شتریبه ماهم ب یتو باش ا،یب –

 .نشستم محبتشان ٔ  سفره کنار
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 .میها را شستخانم ظرفاز شام، با کمک بنفشه بعد

و  زدیدر گوشم داد م قهیالبته هر پنج دق خورد،یام تکان نماز شانه فندق

 .کردیم میصدا

 معذب بودم.  یرا آوردم و نشستم. کم وهیم

 تا برگردد.  دیکشیجا مانده بود و طول م ییجا یمقدی ٔ  خانه تیمیصم آن

 گذاشت. میو چاقو برا یدستشیپ کی عمو

 . یکنیم یپس تنها زندگ –

 لبخند جواب دادم: با

 مستقل. –

 هنوز، سرتون شور داره. دیجوون –

 .دیکش ینیآه غمگ بنفشه

 بده، دخترم! یلیخ ییتنها –

 .دمیفهمیکه م البته

 بله... حق با شماست، اما خودمم و خودم، آرامش دارم. –

 به درددل کرد: شروع

و بعد  نیشلوغ... ازدواج که کردم، حس یبچگ هیپنج تا خواهربرادر داشتم،  –

که همه رفتن، خونه  ی... اما وقتیعمر عادت کردم به شلوغ هیها بودن، بچه
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از  دم،یترسیم یچوسواس گرفته بودم، از همه ییشد. از تنها یخال یلیخ

ر . شبا فکنشستمیم عدب گشتممی رو اتاقا ٔ  خونه، اول همه اومدمیکه م رونیب

 کردمیفکر م دم،یپریشب از خواب متو خونه، نصف ادیداره م یکی کردمیم

 ...کنهیداره نگاهم م یکی

 .دیبود کش دهیتنک و نازک پوش یبه سرش که با موها یدست عمو

شده بود.  یچشمام باباغور کردمیخونه نگاه م واردی و در به بس از که منم – 

هم که صبح  اشاریرفتن غدغن،  رونیآلوده، ب یروز هوا هیروز کرونا،  هی

ساعت شب و روز رو  ۶۰بود کل  ینشانکه آتش یی. وقتااومدیشب م رفتیم

 به امان خدا. کردیوتنها ولم متک

 سرزنشش کرد. ینرمبه خانمبنفشه

 .یکردیدرکش م دیاونم شغلش بوده، با –

 تکان داد. دییبه تأ یسر یعبد

 کرد. یما رو به هم معرف ده،یحم نکهیخونه اعصاب برام نمونده بود، تا ا یتو –

 شد. دهیتا بناگوش کش لبخندم

 عمو ادامه داد:

. دونمیرو م یحاال قدر سالمت دمیکه کش یو درد یضمری همه اون از بعد –

 کنم. یاز عمرم مونده، اون ده سال رو زندگ گهیاگه ده سال د خوامیم

 .یآقا عبد م،یکار دار ایدن نیحاالها ا حاال –
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 زده بود.  هیگره کرده و سرش را به مبل تک نهیرا به س شیهادست اشاری

 . مجبور بود خودش را با کار خفه کند؟دیباریم شیاز سر و رو یخستگ

نشستند و بعد بلند شدند که بروند، راهشان  یساعتمیو همسرش ن عمو

 نبود. کینزد

 رفتم. رونیمن هم قفس فندق به دست، زودتر از آنها ب 

 اشیتا چند سانت ری. غافلگدیرا عقب کش امقهیها دور از چشم مهمان اشاری

 .دمیرس

 گوشم پچ زد: ریز

 ا کجا؟مش –

سمت عمو  اشیکیفرار از نزد یو برا دمیکش رونیرا از انگشتانش ب خودم

 رفتم. 

 .کردمیسرم حس مرا از پشت امیبه دستپاچگ لبخندش

 عمو! ،یایمنم ب شیپ یقول داد –

 تموم شه.  یلعنت ی. کرونارهیمون سر م. شب درازه، حوصلهمیایم یحتمن –

 آسانسور که بسته شد و رفتند. با سر به قفس اشاره زد. در

  ؟یگرفتیاجازه م دینبا –

 مال خودمه. –
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 بود. االن من حق آب و دون دارم بهش. میقد –

 .ارمیدبه آب برات م هی و پرنده ٔ  دونه یگون هیفردا  –

 به خنده باز شد.  لبش

 دم؟یقورتت م یگینم یخوشمزه شد –

 قفس حلقه کرد. ٔ  لهیگفتم و خواستم بروم که انگشت به م ییبابا برو

 ؟یکنیجبران م یو با چمدت گند زده به اعصابم، اون نیا –

 زل زده بود. میهامنتظر به لب یشخندیگفتنش با ن نیح

 را سمتش گرفتم. قفس

 ش؟یخوایم –

 تکان داد. میدر هوا برا یدست

 .ستمیکاسب ن یزیببرش بابا. امشب چ –

 رفتم.  نییکردم و از پله پا پشت

 ناردونه. شه،یم ریخبار شب منم به هی –

 

 

 اشاری
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 کرد. مانمیغرغر و زنجموره پش یکه صدا کردمیرا باز م اطیح در

 را بستم و به عقب برگشتم. در

 برده بود. سرش را داخل آن فرو یباز و زن یآب سانیکاپوت ن نگ،یپارک داخل

 کمکتون کنم؟  تونمیخانم، م –

 . دیاز جا پر میصدا با

 بود. هیهمسا یگلزن لپ شناختمش،

 .شهیخراب شده، روشن نم –

را که  یرنگکم شیلحظه توانستم آرا نیاما در آخر را از من پوشاند، صورتش

 . نمیصورت نداشت بب یمعموالً رو

 شلخته، اما امروز... باًیساده بود و تقر شهیهم

 .دادیم متیقادکلن ارزان کیاز  ینیریعطر ش یحت

 یزیکه چ نیرا گرفتم. از ظاهر ماش شیبرابر وانت کنارش زدم و خودم جا از

 نبود. دایپ

 .دیو استارت بزن دیسوار ش –

 که گفتم را انجام داد. یعجله کار با

 عوض شه. دیهواشه، با لتریف –

 داد. هیسرش را به فرمان تک زن
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 .دیبا اسنپ بر د،یولش کن دیاگه عجله دار –

 .هیچند ثان نیگرفته بود ظرف هم شیسرش را بلند کرد. صدا خجالتیب بارنیا

 کردم. ریمعطل شدم د یوانت لعنت نیدوره، با ا رمینه! مس –

 شد.    ادهیو گرفته از وانت پ نیسنگ

 .کردیم هیخودش واگو با

 منتظرمه. ن،یبرم او خواستمیم –

 سمت کجاست.  اشیپا کرد، انگار نداند قدم بعدو آن پانیا یکم

 سوخت. اشیآشفتگ یبرا دلم

 بود. نگپارکی ٔ  گوشه ینار دیپرا

را  امگوشی برداشت، چشم ٔ  قطره اشکش را از گوشه روسری ٔ  با لبه یوقت

 آوردم. رونیب

لجباز  یهاو قلبم مثل بچه دیچیپیم یدر گوش یگریبعد از د یکی هابوق

 .گرفتیرا م شصدای ٔ  بهانه

 سالم.  –

 .نگیپارک یتو نییپا یایسالم، لحظه م –

 شده؟ یطور –

 حاال.  ایب –
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 آمد. نییها پادوان از پلهبعد دوان قهیدق چند

 !اشار؟یشده،  یچ –

 گفتم: ترآرام

 اومده. شیانگار مشکل براش پ هیخانوم همسا نیا –

 او برگشت. سمت

 تو؟! یشد ی! چحان؟یر –

 داد. اشیدلدار یدر آغوشش گرفت. نار ینار دنیبا د

 دلم...  زینکن، عز هیگر –

 ...دمشیماهه ند کی –

 ...یچهمه شهیدرست م –

 داشت. یاو را در پ یپر از مهربان زمیگفت که عز یبه نار یبه کورد یزیچ زن

 .رسونمتونیمن م ،یکن هیگر یاینگفتم ب –

 ناله کرد: زن

 .میرسیکردم، نم رید –

 تند جواب داد: ،ینار

 ...برمتی. خودم ممیریمن م نیبا ماش –
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 را قطع کردم. حرفش

 .دیدور خودتون بچرخ دیرو مثل کف دست بلدم، شما االن با رایمن مس –

 نگاهم کرد و تند گفت: یبا سپاسگزار یاهیثان

 ... پس لباس بپوشم.پس –

 و صندل به پا داشت. مانتوجلوباز

 دو ساعته. یایباال و ب ی. برمیبر دیسوار ش –

 .دیدو دشیرا گفت و سمت پرا باشه

 !!چیسوئ –

 .مینشد که داخل کوچه بود قهیپنج دق د،یوسمت ساختمان د دوباره

......... 

ها مهمان آسمان را از نظر گذراندم، فقط کالغ نیبه او یبلند منته ابانیخ

 اطرافش بودند.

 :دمیکاپوت نشسته بود نگاه کردم و پرس یاو که رو به

 مالقاتش چقدر طول بکشه؟ یکنیفکر م –

 سر کار؟ یبر یخواستیم –

 . هنوز رضا زنگ نزده، پس الزمم نداره.رگاهیتعم یآره، ول –

 . زاندیجاده گر یگفت و سرش را سمت انتها یاوهوم
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را از دست  یتیموقع نیبه دست آورده بودم، چن یقیدقا یرا برا یفرار ینار

 دادن حماقت محض بود. 

 موقع اومدن؟ یگفتیبهش م یچ –

 سرش گذاشتم. سربه –

 نجاست؟یشوهرش چرا ا –

 قتل! –

 داد: حیتوض امدهیباالپر یجواب ابرو در

 وشیش که االن داره زندگخاطر شوهرخواهر هرزه. بهیناموس یوسط دعوا –

 بدبخت شدن. نایا کنه،یم

 ره؟یگیچرا طالق نم –

 ست؟یعاشقشه. معلوم ن –

 زد. پوزخند

 از عشق؟! یفهمیم ی. تو چگمیم یدارم به ک –

 .ستادمیا اشیقدمکیدر 

 بده، فکر کن من شاگردتم. ادمی –

 .یکم مشروط نشد –

 بزرگ. ینگاه گرفت و سرش را برگرداند سمت در آهن دوباره
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 که نداشتنش عذابم بود؟ یرا بلد نبودم؟ من عشق

 درد داره، نار! یلیتو بغلم خ تیخال یجا –

 جواب داد: رحمیو ب رک

 .ینیبب دیزن جد هی هیکاف –

 المروت! م،شهیبه رگ و ر یبست یدو سال شده... بدجور دم؟یمگه ند –

 .دادینم امان

 تارا رو حتماً من دادم بهت! –

 ... کردمیانگشت بهش نزدم... اصالً رغبت نم هی –

 کند؟یرا زنده نم یلیم چیدر من ه یزن چیه گفتمیبه او م چطور

  م؟ینگو چرا

 شده بود، جهنم و ضرر!  دمیعا چیسکوت که ه از

 و خالص! کردمیمرده را باز مصاحب دهان

 کاپوت نشسته بود. یرو

 .ستادمیا شیروروبه

 پرحرفش را سمتم گرداند.  یماند، بعد نگاه زخم حرکتیب یالحظه

مثل شبِ جنگل و آتش و  ستاده،ینشسته بود و من برابرش ا نیماش یرو او

 آغوش. 
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 م؟یفراموشش کن شدی. مگر مدیلرز شیهامردمک

 افتادم. یاز مرد کردمیکنم فکر م داتیپ شیتو آت نکهیتا قبل ا –

 ام... چه گفته دیانگار نفهم اول

 ...شیصورتش از چانه آتش گرفت تا بن موها بعد

 !یشعوریب یلیخ –

 بود.  ییحرص خوردنش تماشا میقد مثل

 زمزمه کردم: شیهالب کیاز وسوسه، نزد پر

 ....شههیثان هیمال  شعوریتو سرمه... ب یاالن چ یبدون –

 با لگد. خندمیهنوز م دید یام افتاد، وقتمشت به جان شانه با

 .دیخورد که نبا ییبه جا اشضربه

 دارم. کار...  اجیبابا من هنوز بهش احت –

 را گرفت. شیهاگوش

 ...حیمردک وق –

 ...یستی! هنوزم فحش بلد نه؟یچه کوفت گهید حیوق –

 غر زد: یدرهم گره کرد و شاک ابرو

 !یچبه همه یعاشقانه، گند بزن یبحث فلسف هیوسط  یتونیفقط تو م –
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 . گرفتم را قرمزش شال ٔ  گوشه

 یحت شه،یقشنگ م چسبونمیم ی! خواستنت رو به هرچینار خوامت،می –

 کارا... اون

 خنده اخم کرد. انیم

 عاشقانه حرف زدن. نیشو، با ا گم –

 ست؟یسکس مهم ن یگیم یعنی –

 شد. غیج شیصدا

 .ستیکه ن نه –

: گفتیکه م یدرون یسرش گذاشتن و گوش دادن به نداداشت سربه یچه لذت 

 «مرد باش! حرف بزن!»

 ها.قفس بزرگ کنارمان اشاره زدم، زندان آدم به

قاتل شد، اگه  هیو شبش  رونیب زدیکه از خونه م یروز یکنیفکر م –

 کرد؟یم کاریچ نهیبیتو خونه نم گهیزنش رو د دونستیم

 خورد. نیچ اشینیب یهاکناره

 که تو مغز منحرف توئه. یزینه اون چ –

 خوابشون...تخت یرو یول ساخت،ی... خاطره میکنیاشتباه م –

 !یشیم  اتریحیب گمینم یچیه یو... هببند دهنت –
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 قبول کن ازم که رابطه...  –

 را گرفت. شیهاگوش

 بشنوم. خوامیساکت شو. نم –

 ینکردم. صورتش از خجالت انار شیرا از گوشش برداشتم، اما رها شیهادست

 شده بود.

 ها بودن راحته؟ براش؟ مثل اخته تهیاهمیمرد ب هی یمردونگ یکنیفکر م –

 .دهیدر قلبم دارم که تا حاال ند اهیزشت و س یحس دیزد به دهانم. فهم زل

 !شهیمن از جنس زن حالم بد م –

 درهم گره زد. ابرو

 ن.ش کینزد تیلومتریک هیزنا به  یذاری. اصالً نمییایباورم شد که تارک دن –

 گفت. ترظیرا غل« خودت جون»

 . دوستم داشت. حسود مهربان من! کردیدستش را رو م رتشیغ

 آخر آخرش... د،یشنیها را متا آخر نگفته دیبا

 و شمرده گفتم: آرام

 که بهم نخ بدن، با شهوت نگام کنن. ییکه با... از زنا یی... از زناینه نار –

 به گردنش داد. یتاب

 .ستنیتو کم هم ن یالحمدهلل برا –
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 نبودنش ارزش داشت. تفاوتیاما ب انداخت،یو تکه م خوردیم حرص

 هی ،کننیرفتار مدسته که انسانن، با من مثل انسان  هی ن؛دسته سه برام زنا –

مخم رو  ننیدنبال ا کنن،یطعمه نگام م هیهم که به چشم  ککوچی ٔ  دسته

 بزنن.

 باال انداخت. ابرو

 سوم؟ ٔ  دسته –

 فقط تو...  چسبه،یباهاش م یچنفره که همه هی –

 .دیرا گفت خند «وونهید»

 نداشتم.  دنیاما حال خند من

 ها آزارم داده بودند.که مدت دیرسیم ییکم به جاکم میهاحرف

مرد  هیداشتم، غرور...  رتیکار کردم، غ ی... از بچگینبودم، نار یمن هر آدم –

زن و بچه و خونه و عشق بود... همه  هی اش،روی ٔ  همه کار، ٔ  واسه شزهیکه انگ

 هیکه لذت  یزیرو نابود کرد. چ تمیت. فلور شخصهم مال قبل از اومدن عمه

 رابطه سالمه رو ازم گرفت. من نابود شده بودم.

 شد. یپر از دلسوز یآنبه صورتش

 زمزمه کرد: یرا دور دستم گره کرد و با مهربان انگشتانش

 داره؟  یادهینکن... گفتنش چه فا تیحرفا خودت رو اذ نیبا ا –
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که رو  ییفاحر ٔ  نکنم، پس بذار همه دایرو پ گرشیج وقتچیه گهید دیشا –

 دلم مونده رو بگم. 

 باارزش بود.  اشیکرد. درک و همدل سکوت

 خشک و پر از درد شد. میصدا

 تیواقع گذشتیم یشده... اما هرچ یچ دمیرابطه با فلور نفهم یاوال –

کر ف نیفروش... اتن هی... گولوی. من شده بود ژزدیم یلیمون تو صورتم سرابطه

ه ک کی... تحرتونستمینتونم... نم ششیپ مریم یوقت شدیباعث م االیو خ

 ...خوردمیقرص م شدمینم

تمام  یاما برا انداخت،یشفاف از اشکش غرورم را خط م یهاچشم یدلسوز

 مجبور بودم که ادامه دهم.  نمانیب یدوهوابامکیکردن 

پس از  ی... گارانتکردمیم شیراض دیبودم، با دهیازم توقع داشت، خر –

 فروش...

 . تابستان سرد سرد بود ی. انگشتانش در گرمادی. رنگ صورتش پردمیخند تلخ

زمخت و  یهاکه دست یدیو سف کیبار یهاشد تا انگشت دهیکش نگاهم

 نگه داشته بود. یرا محکم و حام امدهینخراش

 . دمیدستش را باال آوردم و پشت انگشتان مهربانش را بوس

 گذشته محافظت کند. ینگهم داشت، انگار بخواهد از من در برابر زشت ترمحکم
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ه چ می... مونده بودم با زندگیولم کرد ی... وقتیدیمون رو فهمتو رابطه یوقت –

سرجاش  یزیچ هی ینبود، خودم رو با کار خفه کردم، ول یبکنم... راه یغلط

 نبود.... 

 نیهم داشتم ذکر ا اگر وقت یاما حت گرفت،یسروسامان نم میفکرها

 . شدیآسان نم نامهبتیمص

 کندم و ادامه دادم: جان

تو پرت شده  یخوب بود... از زندگ گرفتیچشمم رو نم یزن چیه نکهیاوال ا –

 فندق...  ی... من بودم، کار و کار و شبا داد زدنارونیبودم ب

از  م،هایحرف ٔ  از ادامه دیترسیم دیحسش را بفهمم. شا توانستمینم

 که قصد گفتنش را داشتم...  ییزهایچ

 تو یزیچ هی دمیفهم یکردیو آدم حساب نمو من یبعد دو سال که رفته بود –

 کیتحر گهیخراب شده بود... د ایاز وجودم مرده  کهیت هیرفته...  نیخودم از ب

 ... یزن چیبا ه شدم،ینم

حواسم پرت شود و از  هیثان کی یحت خواستمیرا با بهت زمزمه کرد. نم اسمم

 شوم، ادامه دادم: مانیگفتن پش

با نگاهش، با لباساش،  د،یچرخیدورم م یشد. ه داپی تارا ٔ  سروکله نکهیتا ا –

 ...میکنه... راهش دادم تو زندگ کمیتحر کردیم یبا اون رژ تند... سع

 و نگران به دهانم دوخته شده بود. زدیدودو م شیهاچشم
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هم هاش حالم بهچشم ازیبدتر شد. متنفر بودم لمسم کنه. از ن یچهمه –

بکوبونم در  خواستمیم زدیبهم زل م یهمه گرسنگبا اون ی. وقتخوردیم

 صورتش فلور یتو ی... گاهشدمیباهاش تنها نم تونستمیم کهییدهنش. تا جا

 ...دمیدیرو م

 رونیرا از دلم ب عفونی ٔ  غده نیا دیبا یبا وحشت باز شد، ول شیهاچشم

 . دمیکشیم

بودم،  دهیکه ند یزیتره، چقبل یلیمطمئن شدم که مشکلم مال خ گهید –

با تو حالم خوش بود، اما تو که  طهیبودم چون بعد از رفتن اون سل دهینفهم

 شد. کیجا تارانگار چراغ هم رفت، همه هوی... یرفت

 . دیلرزانش به گوشم رس یدهان باز کرد و صدا باالخره

 !اشار؟یکرده،  کاریباهات چ –

 وار جواب دادم:ربات

 ...لید هیسکس...  یبرا لهیوس هیابزار بودم براش، در حد  هی –

 دهانم گذاشت که ادامه ندهم. یرا رو دستش

 به فلور گفتم که غرورت رو شکسته، اما منم... –

دوباره . اشکش را با همان انگشت پاک کرد و دمیبند انگشتش را بوس یرو

 دستم را در پناه گرفت.
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از هم  ینذاشت ،یازم مونده بود رو کنار هم نگه داشت ی. هرچیتو نجاتم داد –

 .ادیازم برنم یول ،یکن یآزادت کنم و بذارم زندگ خوامیبپاشم. م

و فقط در  دیدیزندان عشقش را م یوارهایکردم که پشت د فکر یمرد به

 د. اجازه داشت او را ببوس شیهاالیخ

 کردم. یخبر نداشت. خودم را ه شیاز فردا یکس

فقط به نفس  ینیبیرو... اگه م تیچجوره، همه... همهیمن دوستت دارم، نار –

 فیمن کث نکهیرو ندارم. فکر ا اقتتیل دونمیکشدن کنارت قانعم چون م

 یطرف... ول هیبزنم  بیبهت آس نکهیطرف، ا هیمردت باشم  نیاول یعوض

 نجایبا ا همهتو مشت...  رتتیبگ خوادیم یدستم که ه یبدنم... قلبم... حت

 مخالفن. 

 حتیکه عاقالنه نص یانگشت به سرم اشاره زدم، به مغز خشک و احمق با

 .کردیم

چنگ زدم که برم  یرودخونه... به هرچ هی بیکه افتاده تو ش امیمن مثل آدم –

هاش که منتظرم شاخه یدرخت نیآخر... یمن دیام نیساحل نشد... تو آخر

 نجاتم بده.

 ...اشاری –

 ...نمیو... من امن نیرو بهت گفتم. بب یچهمه دونمیم گهید –

 ....دیببخش –
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 زن سر هردومان را سمتش گرداند. یصدا

 .شدیصورتش خشک نم یرو اشک ریمس

 و سمتش رفت. دیپر نییپا ینار

 که او دستش را باال آورد و اجازه نداد.  ردیدر آغوشش بگ خواست

 ست اون تو...نه... آلوده –

 کرد بخندد. یسع ینار

 ه؟یواسه چ تهی... گرشیدیدختر خوب... تو که د –

 مرا تکان داد. یو بلند زن، حت یناگهان ٔ  هیگر

 ....کردی... سرفه مکردیسرفه م –

 زمزمه کرد: تابیرفت و ب ترکینزد ینار

 ... یباهاش حرف زد شهیجونم... تو که از پشت ش حانیبذار بغلت کنم، ر –

 اشکش را پاک کرد. نیآست با

 کننینم یحسابدوا درمون درست هی... نامردا رنیو م نجایا انیهزار نفر م –

 نیاز هم یکی بخت،اهیزن س هی زندگی ٔ  همه دیشا گنیما رو... نم یزایعز

 ها باشه...مادرمرده

 چرخاند...  بشیج یرا رو دستش
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 آورد، با رونیبزرگ مانتواش ب بیرا گم کرده بود... بعد الکل را از ج بیج یجا

 کرد. یتمام دستش اسپر یوسواس رو

 .بخشمیخودم رو نم دیبش ضی... اون تو پر کروناست... مرآوردمتونیم دینبا –

 بود.  ریدر تمام مدت اشکش سراز و

 شد برش دارد.از دستش افتاد. خم ن الکل

 راننده را باز کردم. در

 بهتره برسونمتون خونه... –

 توانستمیبه من برگشت. تا آخر عمر نم نیزم یافتاده رو ٔ  شهیاز ش نگاهش

 ها را فراموش کنم. آن چشم

اش را درون خودم لنگه آورد،یکه از پا درش م یدردناک زجرآور یوابستگ آن

 داشتم. امنهیس

 آستش اشکش را پاک کرد. با

 .نهی! درو باز کن خانم بشینار –

 .دیرو باز بذار هاشهی. شنمیشیمن عقب م –

 تکان دادم. دییبه تأ ی. سردیسمت من چرخ ینگران نار نگاه

 زد و زمزمه کرد: هیتک شهیبه ش م،یکه سوار شد همه

 کمتون نکنه. چشم به راهم بود... یخدا از برادر –
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بخرم تا به او  یکیک ،یاوهیموسوسه شدم آب یچند بار م،یبه شهرک برس تا

 .خوردیاما از حالش مشخص بود نم م،یبده

 شدم تا خودم را سر کار برسانم.  ادهیپ یتاکس ستگاهیا نیاول کنار

 .بود رضا ٔ  رفتهازدست یهاپر از تماس بمیته ج لنتیسا یگوش

 ینار شیو حواسم پ کردمیو کار م دمیشنیرضا را م یغرولندها رگاهیتعم در

 بود... 

 را گفتم؟  مرازهای ٔ  همه چرا

 چه؟ شدیاز من زده م کردم؟یافتخاراتم را رو نم ٔ  نهیاگر گنج مردمیم

 ینشسته و خودخور شیجا یمانیبود، خمار پش دهیشجاعت پر یِکه مست حاال

 ...کردمیم

تا  دمیگرفته بودم. آنقدر دور خودم چرخ دهیرا ند یزیانگار چ یته ذهنم ول

 شب شد.  نکهیا

 چشمم دررفته. ریچه از ز دمیواحدم باالخره فهم داخل

 شب بود...  ازدهیساعت  دم،یجا پر از

 درک...  به

 .دمیرسیبه جواب سؤالم م دیبا

 بودم. هیدر واحد همسا یبعد جلو قهیداخل اتاقم جعبه را برداشتم و چند دق از
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 خانوم...  دیببخش –

 میترس تماشا یکم دیسرکرده بود و با تعجب و شا یاگلدارش را عجله چادر

 کرد.

 . دمیپرسیم دیدچار سوءتفاهم نشده بود با تا

 ...دیحرف زد یکورد یشما با نار –

 چطور؟ –

 .دینیرو آوردم بب یزیچ هی –

 را برابرش گرفتم. بسی و باز را کوچک ٔ  جعبه در

 عقب رفت، اما چشمم به دهانش بود.  یاز بند انگشتانش رها شد و کم چادر

 بهت داده؟ ینار ونی... انیا –

 د؟یدیاز کجا فهم –

 گفتن. یبه من رفت و برگشت. دودل بود برا بیاز س نگاهش

درست  کوبخکیم یبایس نیساختمون از ا یگفت که اهال یپارسال نار –

 یهازدهزلزله یکمک به ساختن مدرسه برا ی... برامیبفروش نستایتو ا م،یکن

برداشت و پولش رو گذاشت وسط... بعد  بیس هی یکرمانشاه. اون روز نار

 یبی... اما حال غرمیسرش گذاشتکرد... اولش سربه کوبشخکیخودش م

... ماهم ساکت زدی... چشاش سوز مدیخندیم یزورک امونیداشت... به شوخ

 ...مینداشت شیکار گهیو د میموند
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 :دمیپرس طاقتیب

 ه؟یچ نیا یول –

 نگاهم کرد... مردد

 بگه... دیخودش با –

 تحکم گفتم: با

 بدونم! دیمن با –

 .دیشلوغش جلو کش یموها یرا رو چادرش

 هیرو هد بیس نیعشق... تو شهر ما به عشق اول ا بیس گنیبهش م –

 ...هوفاداری و عشق ٔ  ... نشونهمیدیم

نشست؛ کوه شد و نفسم را به شماره  امنهیس یدانه روکلماتش دانه ینیسنگ

 انداخت.

اش در خانه یرفتم و جلو نییها پادست از پلهبهنگفته، جعبهرا گفته ممنون

 .ستادمیا

 ... ستوفاداری ٔ  گفت نشانه

 . کردیم به من فکر ینار

 گفتمیو م زدمیدر مجا کردم. ها را در ذهنم جابهدر ماند... حرف یرو انگشتم

 که... 
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 اوضاع را بدتر کرده بود. بدون فکر در زدم... شهیکردن من، هم فکر

 خانه نبود. یبار... دو بار.... نه! کس کی

 یاش را گرفتم. تماس که وصل شد صداو شماره دمیکش رونیرا ب یگوش

 .آمدیم ونیزیتلو

 ؟ییکجا –

 ...مدایی ٔ  سالم. خونه –

 به شانس! تف

 ها خوبن؟افتاده؟ بچه یشده؟ اتفاق یزی! چاشار؟ی –

 بچه؟! –

 .گمیساختمون رو م یاهال –

 جا امنه. هام که خوبم. همهآره... همه خوبن... اگه منم جزو بچه –

 کم کرد یاذره امیدیاش از ناامخنده یصدا نیریش زنگ

 :دمیپرس ترنرم

 اونجا؟ یرفت یک –

 گفت تنهاست، اومدم. واریدلم گرفته بود، ژ –

 امشب؟ نیهم همآن

 ؟یکنیم کاریچ یدار –
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 . مینیبیم لمی...؟ فاشاریحالت خوبه،  –

 ؟یلمیچه ف –

 بودم. دهیرو ند شی... آخرانیجوانتقام –

 .آوردمیرا سرش درم موقعیرفتن ب یمهمان نیا ی. تالفگشتیبرم فقط

 گفتم و قطع کردم. باشه

 .دمیهم شن «یشد وونهید» کی کنمیم فکر

 یردو نی... تا تمام اکردمی... با خودم در خانه حبسش مفتدیب رمیبود گ یکاف

 .کردمیولش نم کردمینم یرا تالف

 بند نبود. ییدستم به جا یول حاال

 باال رفتم. گرید یخوابیشب ب کیها سمت پله از

 

 ینار

 

اش را باز پنجره واجونیکه ش رفتمیساکت و آرام بود. سمت ساختمان م اطیح

 زد. میحفاظ صدا یکرد و از ال

 بود. ستادهیآنجا ا ایپر از الزان رکسیظرف پ کیبرسم به در واحدش، با  تا

 بخورم. ی... مونده بودم ناهار چییوایدستت درد نکنه، ش –
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 ها اشاره کرد.پله یزد و به باال لبخند

 .دمونهیجد هیهمسا نیمال تو و ا –

 زد. چشمک

 جذاب! یآقا –

 مال اون چرا؟ –

 بابت کفش. یعذرخواه یبرا –

 .دنشیو مرا رساند، فرار کرده بودم از د حانیبعد از آن روز که ر

 ببرم؟ شیبرا دیحاال چرا من با –

 .زیرا با خواهش ر شیهارا کج کرد و چشم گردنش

 ببر.  نمیا ،یریم یهمه پله رو برم باال؟ تو که دار نیا –

 ...هاگهیم گهید زیچ هیچشمات  یفقط؟ ول پله –

 .دیخند زیر

 دهن آدم... یذاری... نه واال... حرف میخدا نکشدت، نار –

 هیرو از خودتون ما یکاش عذرخواه یشد. ول یباشه... پشت گوشم مخمل –

 .دیذاشتیم

حتماً  یگفتم تو ببر ،یاومد دمیببرم. د خواستمیم گهیاتفاقاً االن د –

 .بخشهیم
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 حاال از کجا معلوم خونه باشه؟ –

 بود.  فتیش شبیصبح اومد. د –

 شد.  قیرا بدون حرف گرفتم. لبخندش عم ظرف

 ممنون...  –

 جرقه زد. طنتیاز ش شیهاچشم

 بافیفانتز کیمشت رمانت کی ها باال رفتم.دادم و از پله رونینفسم را ب کالفه

 دورم را گرفته بودند.

بار اتفاق  کی یسال دیمن شا دنیکش خجالت .دمشیدیم یگریوقت د کاش

 ٔ  درباره اشاری یهاحرف دنیاز شن بعد. ها بودو از همان وقت افتاد،یم

 .دمیکشمی خجالت او از احساسش

 غرغرش قبل از باز کردن در آمد. یصدا کنار در واحدش را زدم. زنگ

 و شلوار اسلش...  یرا باز کرد... با رکاب در

 اشاره زدم. شیآلوخواب ٔ  افهیق به تا آخر باز شد. شیهاچشم دنمید با

 االن تو هوا بود. یاگه مو داشت –

 از هم باز شد. یمیبزرگ و صم یمردانه به لبخند یهالب

 .خواستمیم گهید زیچ هیاز خدا  دیبا –

 ؟یگرسنه بود –
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 انگار تازه آن لحظه متوجه ظرف داخل دستم شد. یول

 ؟یتو درست کرد –

 از .گشتمینبود، وگرنه از همان دم در برم یواحد خودم از غذا خبر فیح

 کنارش رد و وارد خانه شدم.

 .دیباال پر شیابروها

 خرگوش!  ،یشجاع شد –

 ناهارم رو بردارم رفتم. –

 ؟یمگه خودت درست نکرد –

 بابت کفش! ،یعذرخواه یجون دادن، برا واینه! ش –

م کفش دارم پا هی شم،یکه تو رو بفرسته پ ارهیاز دلم درب ینجوریاگه قراره ا –

 دم در. ندازمشیم زنه،یرو م

 خوان شده بود؟خاطر من کبکش خروسبه

 رفتم.  ،ی. سهمم رو بدبرداری رو دنگت آوردم فقط –

و سمت آشپزخانه رفت. انگار نه انگار دارم با او حرف  دیرا از دستم کش ظرف

 .زنمیم

 .ستیکار تو ن دمیفهمیاز رنگ و بوش م دیبا –

 حرص دست به کمرم زدم. با
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 ؟یپخت من خورد. کم از دستناینشناس رو ببنمک –

 دار، شاد.زنگ د؛یخند

 را باز کرد. لشیآشپزخانه گذاشت و فو زیم یرا رو ظرف

 ...خچالیدلستر از  وان،یبشقاب از آبچکان، ل دو

 که از ییهاچهیو ماه کلیکردم که با آن ه شیزدم و تماشا هیاپن تک یورود به

دونفره  یزیآهن شده بودند چطور م یبس کنار فوالد مانده بود به سفت

ها را را دوست داشتم، خاطره هایو صندل زیآن م انیم شیتماشا .ندیچیم

 .کردیم ریدارتر در ذهنم تصوجان

 گلدان را گرفت.  مشینبود. باالخره تصم یراض زیاز م د،یخودش چرخ دور

 حاال گذاشت. زیاپن را برداشت و وسط م یرو یپر از گل رز مصنوع یاشهیش

 نوبت من بود بلند بخندم.

 .کیبابا، رمانت –

 .ستادیو پشتش ا دیعقب کش میرا برا یصندل

 ببرم. زیسهمم رو بر –

 و پرابهت زد. یشینما یاخم

 شدم. میتسل

 بار... هی نی. فقط همنمیشیباشه... م –

 بود. بیفکر کردم که جواب ندادنش عج نیبه ا نشستمیکه م همانطور
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 را دور زد و سمت مخالف نشست. زیم

و در دهانم گذاشتم.  دمیرا بر یاتکهها را داخل بشقابم گذاشت. ورقه نصف

 ... هیو ادو ریطعم پن

نگاهش باعث  ینیسنگ آمد. رونیام ببسته یهااز لب یهوووم کشدار ارادهیب

 شد اخم کنم.

 ها... ظرف غذات جلوته –

 تر جلومه.از غذا خوشمزه –

 .گرفت حرصم ساده ٔ  کلمه کیهول بودن قلبم، از گرم شدنش با  از

 .موندمیم دیو. نباآدم یکنیم مونپشی –

 .انداخت نپایی را سرش شرور ٔ  همان لبخند پسرانه با

 .شتیپ امیب خواستمیخونه. خودم م یایمنتظر بودم ب –

 ؟یکارم داشت ،یشده؟ زنگ زده بود یزیچ –

 !؟ینار گم،یکار داشتم... فقط.... م –

 هووم... –

 ؟یدیو بخشمن –

را  شیمرد و مردانه تمام دردها یزندان... وقت یبودم؛ همانجا جلو دهیبخش

 . ختیر رونیب
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 که جواب بدهم. دیکوب به ساقم زیم ریپا از ز با

 ام.سقوط کرد ته معده ایهمراه الزانبه قلبم

 .کن جمع من ٔ  و از تو لنگ و پاچهپات –

 باال برد. میعالمت تسلرا به شیهادست

 نبود.  ی! جون تو ارادااریجوش ن –

 تا آرام شوم. دمیکش یقیعم نفس

 البته اگر ،معمولی ٔ  دوستانه ٔ  مکالمه کیکردم بحثمان را بکشانم به  یسع

 ...دادیاش را ماجازه

 ؟یکرد ریرو تعم حانیوانت ر –

 .ختیدلستر ر میبرا

 .دیشد ادیبودم. خوابم م فتیرو ش روزیو د شبیآره، قبل از رفتن سر کار. د –

 چشمش...  یافتاد به پا چشمم

 !اشار؟ی ،یکنیچرا انقدر کار م –

پول  نجا،یاومدم ا ییهویو بدم. بعدش قسطش دیبا دم،یدار خرخونه رو وام –

 هم هست. شهیرو دادم عمالً صفر شدم. کرا نجایا شیپ

 .دیرا چسب میگلو خیب وجدانعذاب

 .یتو قرض افتاد ،یرو گرفت نجایخاطر من ابه –
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 اشاره زد. زیم به

 . دیارزیم –

 نشد. یکردم لبخند بزنم، ول یسع

 بدم حله. هکرای وخودم ٔ  بغ نکن حاال... خونه –

 بنگاه؟ یداد  –

 چهار تا بچه داشت. یداره، آخر یریگ هی یهرک یول اد،یمستأجر م –

 .یدادی.... گناه داشت. میآخ –

 کرد. میپرپشت با اخم تماشا یابروها ریز از

 کنه؟می رحم من ٔ  طرف به زن خودش رحم نکرده، به خونه –

 چه گفته... حرارت در تمام تنم پخش شد... دمینفهم اول

 بلند شدم. اریاختیب

 بکش... ...منحرف! خجالت... مردک عییه –

 .کرد تردستپاچه مرا بلندش ٔ  خنده یزد و صدا هیتک یصندل به

 بشقابم را نتوانستم جا بگذارم... برداشتم. 

که آتش گرفته بود، از آشپزخانه فرار کردم، اما فقط تا چند قدم  یبا صورت

 دورتر.

 نشستم. ونیزیتلو یروروبه یراحت یهال رو داخل
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 ظرف را برداشته و کنارم نشسته بود، خونسرد. بعد هیثان چند

 را با دست بلند کرد در دهانش گذاشت. ایاز الزان یبزرگ ٔ  تکه

 چه وضع غذا خوردنه. نیا ؟یمگه چنگال ندار –

 آشپزخونه جا موند. زیم یسس هم رو ی. ناز کردنهیش به امزه –

 . دیام گذاشت و با صدا بوسگونه یرا رو شیهالب یاخطار چیه بدون

 دهیقلبم را بوس یرا شکافته و رو امنهیبدنم چنان بود که انگار س العملعکس

 باشد.

 .نیریسس ش نمیا –

صورتم  یبه صورتم را پنهان کنم با دستم را رو دهیخون دو نکهیا یبرا

 .دمیکش

 . یکرد میلیچرب و چ –

 :دیبرداشت. قبل از خوردن پرس یگردی ٔ  تکه توجهیب

 ؟یبلد ای! الزانینار یراست –

 چطور؟! –

 ؟یبرام درست کن یتونیبعد م نمیگفتم بب گهید یچیه –

 به من چه؟! –
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درست کنه، منتظر بمونه باهم  ایالزان ست؟ین گه،ید نهیزن خونه هم ٔ  فهیوظ –

 ...میبخور

 .سوخت تماس ٔ  در نقطه میضربه زد. پا میزانو به پا با

 ؟یبلد –

را  یبد ی. بازشدیورتر مکارش را تکرار کرد. با هر تماس تمام تنم شعله دوباره

 شروع کرده بود با دلم. 

 صورتش براق شدم. در

 کوفت کنم؟ یذاریم –

 باال انداخت. شانه

 دارم؟ کارتیچ –

 :دمیپرس یکرد. حرص امیعصبان شتریب اشیظاهر یخونسرد

 ه؟ینجوریزن خونه؟ ا –

 پر بزرگ بالش گذاشتم.  نیرا زم بشقابم داد. لمیوگشادش را تحوگل ٔ  خنده

 و دوباره... دم،یمبل را برداشتم و به سرش کوب یرو

 ده دستش را حفاظ سرش کرده بود.نخ وسط

 ته تو امروز؟.... چهوونهدی ٔ  دختره –

 ...ی. خر خودتیکنیانگولک م یدار یاومدم ه یتو؟! از وقت ایمه من چه –



 زرخرید  بانوی بارانی

1068 
 

 آورد. نییبالش را با هر دو دست نگه داشت و پا

 بودم.  دهینشان ندستاره همهنیا وقتچیرا ه شیهاچشم

 پر از غرور و آرامش گفت: ینفس زدنم با لحنبه نفس توجهیب

 .هیچ بیاون س یمعن دمیباالخره فهم –

 داتیسک! پسک»درون سرم داد زد:  یدور بالش سست شد. کس میهادست

 «کردم.

را  هینشان ندهم قاف نکهیا یداشتم، رازم آشکار شده بود. برا یبیعج حال

 ام گفتم:باخته

 .یحماقت دوران جوان گنیبهش م –

 . خوردیرا نم امیمرا از بر بود، گول خونسرد دیاز آنچه که با شتریب

 شد و زمزمه کرد: قیعم لبخندش

 دوستش دارم. یمنم حماقته رو دارم، هنوزم توش موندم، ول –

 لبخند زدم. ارادهیبود. ب یمشترک نیریش درد

بود ناگهان صورتش  کیاز آنجا که استاد مسلم گند زدن به لحظات رمانت اما

 شرور و مشکوک شد.

 ه؟یخب... االن وقت چ –

 منظورش را نفهمم؟ شدیبود مگر م رهیخ میهابا آن نگاه زلِ براق به لب یوقت
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 .دمیکوب نیزم یرا رو بالش

 زل نزن بهم. ی... اونجوراشاری... یآ –

 باال انداخت. ابرو

 ...؟یجورچه –

 کنن، دندونات برق تیافتاده باشم. اگه کارتون رگی آقاگرگه ٔ  انگار تو خونه –

 .زنهیم

 . انیکارتونا الک کردمیخوبه. فکر م –

 ... ترسمیمن ازت نم –

 .خرگوش.. نه،یاشتباهت هم –

 ...میپا ریز گریو دست د چاندیدور کمرم پ دست

 آمد. رونیب میاز گلو یاخفه غیتماس دستش با تنم ج از

 ... دیچیدورم پ یقو تونیپ کیکشاندم، مانند  شیپا یرو یوقت

خشن و مصمم و  هایلب ٔ  ... فقط تا سلطهدیطول کش هیفقط چند ثان غمیج

 ..گرمش.

 تمالکی حس از... اشبوسه محبت با توأم خشونت تنش، ٔ  مردانه ٔ  حهیرا از

 ...میشدم؛ تسل ریآغوشش تسخ انیم

 مطمئن خواستم پسش بزنم، محکم نگهم داشت.  چنداننه
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از  یقیعم نفس که ناخواسته در آغوشش آرام گرفتم. دیبوسیدلتنگ م چنان

 .دیصورتم گرفت، انگار بخواهد پوست صورتم را ببو

و پر از حسرتش را که داخل دهانم فرستاد قلبم را از جا کند و  نیآه غمگ

 ور کرد.شعله نهینفسم را درون س

 ضربان گذاشتم. اشنهیس یرو یمیتکرار خاطرات قد دیدستم را به ام ارادهیب

 دستانم. ریقلبش باال رفت، درست ز

 خره... چشمانم را بستم. کنار او بودم... باال شیحس گرما، قدرت و تن آشنا با

 یرا رو اشگونه. ردیمرا از او و او را از من بگ یکس دادمیبار اجازه نم نیا و

  لبخند به لبم آورد. ششیرته ی. زبردیام کشگونه

 ییهادستم مانند رودخانه ریکه ز ییهارگ یگردنش گذاشتم. رو یرا رو دستم

 .دندیتپیکوچک و خروشان م

تر رمنبود... گ یفقط از دلتنگ گرید یگردنم، ول یآمدند تا رو نییپا شیهابوسه

نه از او، از خودم... از  خت،یکه ترس درون قلبم ر تریقو یبا حس ترقیو عم

 بودنم در آن لحظه. میتسل

 . دیسرش را عقب کش ناگهان

 لبخند شده بود. رنگاهیاز شدت خواستن س شیهاچشم ٔ  خوردهسیخ نیزم

را محکم، خشن، کوتاه  نمییآورد و لب پا نیی. سرش را پادیلرزانم را که د

 دار بود.گرفته و خش شیشد. صدا اشقهیبند  انگشتم .دیبوس
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 .کنمیو ول کنن االن کارو تموم م... منینار کنه،یمغزم کار نم –

 و خواستن اقی. چنان سردرگم و آشفته بودم که نفهمم از اشتدمیخودم لرز به

 . ترس ایبوده 

 دور کمرم سست شد.  یکم دستش

را فشرد، اما  مپهلوی انگشتانش آخر ٔ  آمدم. لحظه نییپا شیپا یاز رو آرام

 کرد. میرها

ماند. از کوتاه آمدن خودم خجالت  رهیخ نیزم یمانده رو یبه غذاها نگاهم

 . دمیکش

را  دی. ترددادیآزارم م اشی. کالفگدیپوست سرش چنگ کش یرو یبار چند

 کشاندم.  کشیکنار گذاشتم و خودم را نزد

انگشتانش لغزاندم،  یالرا البه میهادادم. انگشت هیاش تکشانه یرا رو سرم

 . میرا قفل کرد گریهمزمان دست همد

 از هجوم احساسات خش داشت. شیصدا

 ندارم. تیگوشام دراز شد. کار –

 لبم نشست. یرو یکوچک و خوشبخت لبخند

 .دمیدست بزرگ و زمختش را بوس پشت

 .کردیکه شروع کرد به حرف زدن با شست پشت دستم را نوازش م یوقت
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 یکیفرق داره...  هیکه برات با بق یدختر هی اد،یم یکیروز  هی یگیم شهیهم –

منم  یگیم ینیبیکست... زن و شوهرا رو مباشه، عشقت، همه قتیکه رف

 ... کنمیمحکم، ولشم نم رم،یگیروز م هیرو  یکیدست 

 و سرگرم نگاهش کردم. متعجب

 ن؟یهست ینجوریشما پسرا ا ییخدا –

 هی دیم. با اهیاز بق شتریب یلیلقمه نون، خ هیواسه  ییصبح تا شب بدو یوقت –

 تو چال. یریو م یریگیخوب آچار دست م ٔ  ندهیآ

 بودم را زمزمه کردم: دهیگفتنش انتظار کش یها براکه مدت ییهاحرف

 مداویم ییکردم. شبا هیگر امییتنها یتو یلیشدم. خ تیاذ یلیبدون تو خ –

 .دمیخوابیبا آرامبخش م الیکه از فکر و خ

 .دیلرز یاز همدرد شیهارا باال آورد. چشم سرش

 ...یواسه منم راحت نگذشته، نار –

 .دونمیم –

 !وقیکه به  یخودم رو بستم به کار، مثل گاو –

 لبم نشست. یخشک رو یلبخند

 گاو جذاب من.کله –

 زد. شخندین
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 ... ها؟ گهید یکرد فیاالن تعر –

 .دمیصورتش لبخند پاش به

 .مانیهاآمد، تا اتصال دست نییپا نگاهم

و  یو شکستبار من هی! امتحانم رو پس دادم. اگه اشاریمن دختر مادرمم،  –

 .مونهیازم نم یزیچ بارنیزنده موندم، ا

 

 اشاری

 

 .خوردیکنار در زنگ م یجارخت یهااز لباس یکی بیاز داخل ج امیگوش

ود، ب یعصبان رضاو تماس را وصل کردم.  دایرا پ یبلند شدم. گوش یکنار نار از

 استراحت کرده. یاما سرحال، معلوم بود حساب

 سر کار! ایب ؟یخواب مرگ رفت یسالمت –

 ... فردا هم...امیامروز نم –

 تنهام... ! من دستکهیت شده، مرتچه –

 نکردم، جز... دایپ یابهانه

 .کنهیگلوم درد م –
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د و بع یکرونا دار شهیم رگاهیدادم. وقت تعم ادتیرو خودم  ایبازیشاموت نیا –

 شه؟یحالت خوب م فتیش یبرا

ن به م شیکمکت. پسره آشناست. چند روز پ ادیزنگ بزن ب دم،یشماره م هی –

 میریشاگرد بگ یول م،یگردونیرو م رگاهیتعم ییرو زد، من گفتم خودمون دوتا

 .ستیبد ن

 دایفردا بداد؟ پس شهیپول واسه شاگرد م یبدبخت همهنیتو ا ؟یشاگرد چ –

 و اِل و بِل... مهیبگه ب

از کنارم  ینار یرا در در چرخاندم. صدا دیکل زدمیبا رضا حرف م طورکههمان

 آمد. 

 ؟یکنیم دیدرو چرا کل –

از دستش بدهم؟  ترسمیکه م گفتمیم دیمتعجبش با یهاجواب چشم در

 را از دهانم فاصله دادم. یگوش

 .ینتون ،یفرار کن یاگه خواست خوامی. مکنهینم بیع یکارکار از محکم –

 .دیخند

 من قبالً هم باهات تنها موندم. ؟یترسونیم یرو از خونه خال رزنیپ –

 زد: ادیآوردم رضا فر کیرا که نزد یگوش

 ؟یمالیم رهی... سر منم شیخالخونه ی! دختره رو بردابوی ٔ  کهی! مرتیهووو –

 ه؟یچرت نگو! دختر ک –
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 بود.  ی... صداش اومد. ناردمیخودم شن –

 گوشم پاره شد. ؟یزنیداد چرا م –

 .زدیم ادی. کماکان فرمیگویچه م دیشنینم

 ...توئه ٔ  خونه یخود خدا... نار ای –

ا که ت کنمیاون دهنت رو با روغن ترمز پر م ،یکن یلقرضا، به خدا دهن نیبب –

 .یخودکار ترمز بکش یدهنت رو باز کرد

 بگم؟! دهیخاله... به خاله حم –

 نه! –

 به ابالفضل نگرانته. –

 وگرنه... ،یکشیرو م پی. تو زگمیوقتش بهش مخودم به –

 گفت و تماس را قطع کرد. ییبابا برو

 .آوردمیاز دلش درم بعد

اقعاً رفتم. و یبهداشت سیو به سرو دمیرا کش پشیانداختم، ز بمیرا ته ج دیکل

وقت برگشتن  روم،یم سیکه به سرو یاقهیبودم همان چند دق دهیترس

 .نمشینب

 محض وارد هال شدن، دور خانه را نگاه کردم. از تمام شدن کارم، به بعد

 بود. ستادهیبالکن ا یرو
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شده  ریاس شیتارها انیم ییها که دلم جا... همانشیهاشانه یرها رو شیموها

 بود.

 داد،یم یعطر خوب آمدیم رونیکه از ب یبا وجود دم گرم یخانه حت یهوا

 .یداشت از دلدادگ ییهانشانه

 مرا با حضورش بهشت کرده بود. ٔ  حسرتکده

ا رفتم. دستم ر جلوتربسازد.  شیبرا یاستانو د ندمانیبب یکس خواستمینم

 برخورد کرد، امنهیپشت محکم به س از . دمشیو عقب کش چاندمیدور کمرش پ

 در آغوشش گرفتم. 

 داد. هیاش گذاشتم، صورتش را به صورتم تکشانه یرا رو سرم

 ... فقط خوابت سهم من شده بود. ی... نارینار –

 ها.همان خواب ینیریو ش یصورتم نشاند، به نرم یرو یابوسه

 کهیاز زمان مانیهاکه قلب هاییضربان تمام ٔ  دوره یبرا ی... سکوتسکوت

 جا مانده بود.  مینام هم زدسندش را به

 .میگرفتیپس م یدار که حاال سرفرصت از زندگسکته یهاضربان

 آمد. نپایی ٔ  داد فندق از طبقه یصدا

 ...اشاریگاو... دونه بخر... دونه بخر... کله –

 . زمزمه کردم:دیلرز امنهیس یرو سرش

 کالغت باهام خوب نشد.  نیکرد ا یهر کار یمامانمه، ول یهازحمت ٔ  جهینت –
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 کنه؟یو صدا مفقط من یبعدم تو مگه گفت نا،یو مرغ م نهکالغ  –

 دروغ نگفتم. –

 ...ینار گهیظهر م اشار،ی گهیصبح م نیا –

 تذکر دادم: یجد یلیخ

 داره هم مادر... اجیبچه هم به پدر احت –

 :میبود که بگو وقتش شد. دهیباال کش شیهالب

 خودمونه. یهاالبته منظورم بچه –

 .دیپر نییباال و پا زدهذوق

 ...ی... دوستش داریمنظورت فندق بود، لو داد –

 ... دمیپوستش کش یرا رو امینیب

 مش،یببو خواستیتر دلم مفقط گرسنه شدم،ینم ریعطر تنش س از

 ببوسمش...

 تر... حالم را خراب زشیدر گردنش فرورفت. آخ ر میهادندان

 حال خوشم را پراند... شگونشیو درد ن سوزش ناخن ناگهان

 ...یگوشم... آخ... ولش کن، نار –

 . شدیصورتم پخش م یداغش رو یهاو نفس یعصبان یصدا

 ؟یباش کیرمانت کمهی یریمیمگه؟ م یگرگ ؟یکشیتو خجالت نم –
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 . رمیبارم بود... بوس مگه چشه که گاز بگ نآخری... کردم غلط –

 چه کارا واسه عشقشون... هیبق نیبرو بب –

 .کردیو سرزنشم م شدیباز و بسته م میقرمزش جلو یهالب

 آرام کردنش گفتم: یگرفت، برا امخنده

 فقط بوس، اونم با اجازه... –

 ....یریکرد. باز اگه گازم بگ نانیبشه بهش اطم یزنیحرف نم هیتو  –

 ... دمیرا به کام کش شیهاساکت کردنش لب یبرا

 بلندش نیانداختم و از زم شیپا ری. دست زدیرا که سرکشانه عقب کش سرش

ه ب یوقت تا دست دور گردنم حلقه کند. فتدین نکهیا یشد برا مجبورکردم. 

 دستم را باز نکردم. یکم یحت م،یبود دهیاتاقم نرس

 ...دیلرزیاز خنده م شیهاشانه دمشیتخت به تشک کوب یرو یوقت 

 ...یدر رو قفل نکرد یگاو... الککله –

 ریسرکش درونم افسار زدم تا او را به ز یرویو به ن دمیدراز کش کنارش

 نکشم... 

 ...شتپی بخوابم بذار. دلتنگتم سال دو ٔ  ... اندازهیم، نارخسته –

 ... یخودت –

 فرو بردم. شیموها نیرا ب سرم
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 بارنی... فقط ازنماینم گهید ی. البته دست رد به کاراادینه جون تو. خوابم م –

 .رمیگیقبلش اجازه م

 بلند شود. خواست

 کردم و غر زدم: اشیکیعبور دادم و با تخت  اشنهیرا از س دستم

 .زنمینم یجاده خاک اجازه،یبابا... بااجازه، ب دمیفهم –

 .دیصورتم را بوس محکم

 .نیآفر –

 را در گردنش جا دادم.  سرم

 .بود سکته ٔ  آرامش در آستانه همهنیاز ا قلبم

 ...؟!ینار –

 هوم... –

 دندونمه. ریش ز. مزهدیگازه چسب –

 ببند. –

 باشه... –

 .امدهیهاست نخوابآرام و سبک انگار سال... آنچنان دمی... واقعاً خوابدمیخواب

 .زدندیزنگ در خانه را م
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 ٔ  کنندهکه منبع عطر مست یمتوجه شوم چه خبر شده سر نکهیاز ا قبل

 بودم از من دور شد.  امنهیس یرو ممالی

 .رمشیرا در هوا بلند کردم که بگ دستم

 .یو کند... موهاموونهیشو، د داریآخ... ب –

 .دمی. دستم را عقب کشدمیاز جا پر ناگهان

 ...دیخشی... ببدیببخش –

 .سوختیرا که باز کردم م میهاچشم

 بند کرده بود. میکنارم نشسته و انگشتانش را به بازو ینبود، نار خواب

 ... چشمات قرمز شده.اشی –

 زنگ زدن؟ –

 آره... –

 .دیخواب چرخاتاق ینگرانش سمت ورود نگاه

 ...؟!اشاری –

 ه؟یجونم. چ –

 پر از ترس و خجالت شده بود. شیهاچشم

 مامانت نباشه! –

 اخم کردم. شیبرا
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 مگه؟  میامامانم باشه. بچه –

 فرورفت. میدر بازو شیهاناخن

 م فکر بد کنه.درباره خوامی. نمنهیبب نجایو امن ادیب –

 کند؟ اموانهید خواستیم

 مثالً؟  یچه فکر –

ا ب کردم ی. سعکردمیبود که فکر م یزیتر از چمهم شی. انگار برادیبرچ لب

 حال خوبش را برگردانم.  یشوخ

 زدم. چشمک

 .یپا نداد جورهچیه گمیاگرم بود خودم بهش م –

 .دیمشت کوب میبازو به

 دارم؟ یاالن حال شوخ –

 آمدم. نییتخت پا از

 .هیک نمیاتاق بمون، برم بب یتو یخوایم –

 .یگلبود، خانم لپ ستادهیا مانهیدر همسا دم

 د؟یدیرو ند یشما نار د،یسالم. ببخش –

 ؟یپرسیاز من چرا م –

 .دیچیهم پانداخت و انگشتانش را به نییرا پا سرش
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 گفتن که اومده واحد شما. واجونی. شدمیپرس هیواحدش نبود. از بق –

و  دیرا از پشت کش راهنمیپ یسرش کنم که ناربهببندم و دست یخال خواستم

 کنارم زد.

 گرفت. دهیمرا ند ینار دنید با

 ...؟ تو...ینار ،ییکجا –

 در آمد. ابانیکنار خ یهادکه یرو یقشنگ به رنگ لبو

 د؟یخواب بود –

 

 شد. یبتواند قرمزتر شود، ول کردمینم فکر

 دستپاچه گفت: ،ینار

 ... خوابمون برد... دمیدیم لمیف میداشت –

 شد. ریمصاحبه د ؟یدادیتلفنت رو جواب نم –

 .دیکوب اشیشانیبه پ ینار

 رفته بود... ادمی –

 آوردم. نییپا یشانیرا گرفتم و از پ دستش

 شده؟ یچ –

 براشون گل برده بوده. حانی. رسهیتأسآموزشگاه زبان تازه هی –
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 زبانت خوبه مگه؟ –

 .خوانیم هایمبتد ی... برایحدود هیتا  –

 برود. حانیسر اشاره زدم که ر با

 .فرستمشی. من مدیشما بر –

 دودل نگاهش کرد. حانیر

 .امی... منم آماده شم میحانیر برو –

 کردم. شیرا پ در

  ؟ی... پول الزم دارینار –

 . ستیپول ن ینه! برا –

 ازم! ینکن میقا –

 . هیمجاز شترشیخاطر کرونا کالساش خلوتن. ب. بهپوسمیمن تو خونه م –

 رفتنش حالم گرفته شد. از

 بند کردم. فشیرا به کمر ظر انگشتانم

 من... یشکستن عروسک

 ...یهست شمیفکر کردم امشب پ –

 . دوباره...دیبگو یزیرا باز کرد که چ دهانش
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 .دیبود. آرام خند شیباال لب خیم نگاهم

 ...اشارینکن  –

 !؟یچ –

 نگاه نکن... ینجوریا –

 . کنمیقبوله نگاه نم –

 . گفت نگاه نکنم، نگفت نبوسم. دمیکش نییرا پا سرم

 . شد بلند پا ٔ  پنجه یخودش نبود. رو دست

 ... سرم ٔ  بود و انفجار در محفظه چیمثل زدن سوئ شیهالب تماس

کنار خودم  شهیهم یکنم و او را برا ستینخانه را سربه دیکل شدیم کاش

 نگهش دارم.

 بود. دهینشست را گرفتم، اما سرش را هم عقب کش امنهیس یکه رو دستش

 ... اشاری –

 !نجاینرو... حداقل شب برگرد ا –

 هم فشرد.به یقرمزش را از ناراحت یهالب

 . ستیدرست ن نیا –

 توانستیم هیزن همسا نیاالن هم ا نی. همدیگویچه م دانمیکردم م فکر

 بکارد. هیهزار تخم لق در دهان بق
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 مشت شد. فیدستش را پس گرفت. انگشتانم بالتکل یحت از من جدا شد،

 زود. کنم،ی. حلش مزمیریبره آبروت رو نم من سرم –

 .کردنمی نگاه من به. برداشت مبل ٔ  دسته یرا از رو مانتواش

برام مهم نبوده. موضوع  وقتچی! حرفاشون هاشاری ست،یبحث حرف مردم ن –

 خودمم... سخته برام...

 را گرفتم و سمت خودم چرخاندمش. شیبازو

 تو چشام نگاه کن و حرف بزن! –

 را با شجاعت باال گرفت. سرش

طور سرم بودن اون یرفتار کنم اگه پدر و مادر باال یکردم جور یعمر سع هی –

 .پاشمیرو از هم م یچ. االن خودم دارم همهاومدمیبار م

 ؟کردمیشرافتش بود. من احمق داشتم چکار م موضوع

 .ینباش شمیپ هیثان هی خوامینم اده،یز قهیدق هیبکنم؟  یبگو من چه غلط –

 به تأسف تکان داد. یسر

 .میستیبچه ن گهیما د ؟یکن کاریبهت بگم چ دیمن با –

 کنارم رد شد و رفت. از

 !یلعنت داد؟یم دینبا یخداحافظ بوس

 بدون نفس... هوا،یخأل؛ ب دانیخانه شده بود م ینار بدون
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  گرفتم؟یبه سرم م یچه گل دیبا یمصرفیو ب خودیحجم از ب نیا با

  کردند؟یمواقع چکار م نیا هیبق

راهش را بلد  گفتم،یم دهی. به حمدندیفهمیها زبان هم را مزن نکهیانه مگر

 بود.

 را برداشتم.  یگوش

 :دیمحض وصل شدن تماس پرسشد. به دایراحت پ د،یکردم حم سرچ

 سالم. جانم مامان؟! –

. شدیهول م زدمیهر بار که زنگ م گرفتم،یاش را مشماره ریدربهیبس د از

 .امیشرمنده شدم از کوتاه

زنگ زدم که فقط  یکار هیواسه  یول معرفتم،یب دونمیببخش مامان... م –

 ...بوسهیدست خودت رو م

 شده؟  چی –

 .هیبه نارراجع –

 :دیبا بچه طرف است، پرس انگار

 قهره باهات؟ –

 آخه؟! هیقهر چ –

 ؟یزنگ زد یپس واسه چ –
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 بود.  یدستم خال یسرش رو یجا نکهیا گفتم؟یم دیبا چه

 .خوامشی... مخوامیکنم. م کاریموندم چ –

 را از گوشم فاصله دادم.  ی. گوشدیچیپ یدر گوش دنشیکل کش یصدا

 درحال رد شدن بود. یاول به خوش ٔ  مرحله

 :دیخسته شد و نفس کم آورد با خنده پرس یوقت 

 ه؟چی دهنش ٔ  مزه یدونیحاال م –

 کرد. لیسؤالش قلبم، عقلم را زا دنیشن با

 ...ستخوشمزه ؟...دهنش ٔ  مزه –

 که کنارش گذرانده بودم چفت دهانم باز شد. یفکر به لحظات با

 اصالً...  هیحال هیالمصب  –

 .دمیزد از جا پر یگوش یتو دهیکه حم یانعره با

پسر بزرگ  نیبگو... دست گلم درد نکنه با ا ینجوری... همایخجالت نکش –

 کردنم. 

 خطاکار سرم را خاراندم. یهاپسربچه مثل

 .یپرسی! خودت مد؟یکنم، حم کاریخب، چ –

 نه. ایزنت بشه  خوادیم نیبب گمیبهت م –

 ...مکه گذاشته بچش خوادیحتماً م –



 زرخرید  بانوی بارانی

1088 
 

 را با حرص قطع کرد. حرفم

 ماچ بهت داده، آبرو براش نذار...  هی... حاال دختره گهیتو حرف نزن د –

 آورد؟یسرم م ییدادن همان ماچ چه بال یبرا گفتمیم دیبا

 ه؟یدست ک ارشیاخت –

 دست منه خب! –

 شد. یکفر یحساب

 ه؟یبزرگترش ک گمیکنم؟ م شیاز تو خواستگار امی! باشاری –

 ...شییآهان... دا –

 ؟یرو دار شدایی ٔ  شماره –

 رم؟یبگ ینه. از نار –

 رو بسپر به خودم. هیازش. بق ریتو اول بله رو بگ –

کرد. تابلوتر از آن بود که ندانم االن به خواهرش زنگ  یتند خداحافظ دهیحم

 .زندیم

 سربر و آزاردهنده بود؟حوصله همهنیا شهیخانه هم سکوت

م که با آن کتک یبرداشتم... بالش نیزم یرا از رو خوردهمین یایالزان یهابشقاب

 زد لبخند به لبم آورد. 

 ...دمیگذاشتم. دور خودم چرخ نکیکردم و داخل س یرا خال هاظرف
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 انگشتانم سر خورد و دررفت. نیکرد، از ب امییهوا

 ماندن که بدتر. کاریتحمل نبود، بخانه قابل یاو، هوا بدون

 بروم. رگاهیهنوز وقت بود به تعم دیشا

 رضا را گرفتم. ٔ  شماره

 به پسره؟ یرضا! زنگ زد –

 ؟یحقوق شاگرد بد شهیمن که خر مغزم رو گاز نگرفته. االن م –

 ست؟ین رید ام؟یب –

 خرج داره. یکه زندگ ایساعت هفته. کو تا آخر شب. ب یتا برس –

 . دمیرا پوش میهالباس

 رفتم. رگاهیبود. برداشتم و سمت تعم زانیبالکن آو یکارم رو لباس

 خورد. دوباره رضا... زنگ امینرفته بودم که گوش یراه هنوز

 ؟یرسیم یک –

 چطور؟ –

 .یکار کن نشیتو رو ماش خوادیاومده، فقط م یمشتر –

 .آمدیم شیپ زهایچ نیشغل ما ا در

 آشناست؟ ه؟یک –
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 ...ایها... حاال ب –

 .رسمیم گهید ساعتمیبهش بگو ن –

ه آشنا، و صدالبت ریمنتظرم بود که اصالً انتظارش را نداشتم، شورولت پ یکس

 صاحبش.

 شد. ادهیپ ادیباز و شه رنگیدود یبوگات در

چفت  میهاافتادم. دندان میکرد یکارکتک یچک برگشت یکه برا یروز ادی

 شد.

 سالم.  –

 جمع کن ببرش. –

 .دیکه دستم را عقب کش شدمیمکنارش رد  از

 صبر کن، پسر! –

 خودم را از چنگش درآوردم.  محکم

 شده؟ داتیدوباره دور و بر من پ ییبا چه رو –

 خواهش داشت. ٔ  هیماته شیصدا

 شیوگرنه واسه دفعه پ ام،ی! مجبور شدم باشاری کنه،ینم رشیتعم یشکیه –

 تم.شرمنده

 و سرش داد زدم: ستادمیا
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 کمکت کنم؟ یانتظار دار ،یکه از من درآورد یبا اون پدر –

 ؟یبدمش اوراق نمه،یکنم؟ ماش کارشیچ –

 آورده. میاش را براکه انگار بچه نمیماش گفتیم یجور

را در صورتش بخوانم، اما  ینگران توانستمی. میجلو آمد، تا دوسه قدم رضا

 .میآیبرم قویر نیاز پس ا دانستی. مستادیا یکنار

 ریتعم گهید گنیبردم م یهرک شی. پدمیاولش پولش رو بهت م نیهم –

 .ارمیخوب برات م ی. تو برام درستش کن، مشترشهینم

 .کنمیمن قبول نم ارنیم نینموندم. ماش یمشتریکه ب ینیبیم –

 .ستادیا گرمانیسمت د رضا

من  اومده. صد بار شیقبالً پ یبحث هی. حاال دی! دوتا مرد بزرگاشاری ا،یکوتاه ب –

 .ایبحثمون شده، کوتاه ب گهیو تو هم با همد

  ؟یبشه چ دایپ ورانیا قشرفی ٔ  سروکله گهیدو روز د –

 .دیوسط حرفم پر ردیانگار بخواهد مشتلق بگ ادیشه

 .گردهیبرنم گهی. اقامت داشت، دسی. رفته انگلستین –

 رفت.  یمیقد نیبه ماش ادیاز شه نگاهم

... هنوز اشیکرد... آن ذوق و شاد یبار با آن رانندگ نیاول یکه برا ینار

 بود. ادمیصورتش را  یرو ختهیر یموها ،یروسر یرو یهاگل
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طر خاساخته بود، فقط به ریعمرم را شورولت پ یهاخاطره نیاز بهتر یکی دیشا

 .ینار

 .کنمیبراش م یفکر هی –

 دستم را محکم فشار داد.  ادیشه

 .یقبول کن کردمیبه خدا فکر نم... یمرد یلیخ –

 رفتم.  نیو سمت ماش دمیرا عقب کش خودم

 آمد. سرمپشت

 ؟یدیچندوقته بهم م –

 .کنمینگاه بهش بندازم خبرت م هی دیبا –

 که برو...  یعنی کنمیم خبرت

 رفت.  عقبعقب

 ... همه جوابش کردن.ییآقا یلیخ –

 . دمیبه سقفش کش یدست

 .گهیجبران کنم د دیبا ن،ییرو آوردم پا تشهیش –

 . دیفهمیانگار م زدم،یحرف م نیشده بودم، با ماش یاالتیخ

 هوا نشدم. یکیمتوجه تار یبعد آنقدر غرق کار شده بودم که حت یساعت

 سرگرمش بودم.  میونازدهیده رفت، اما من تا  رضا
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 صاحبش زنگ زدم. یبرا بعد

 ببرش. ایبه کارتم، فردا ب زیپنج بر –

 خراب بود شد پنج تومن؟ شیمگه چ –

 پول مهارتمه. –

 .دیخند

 .کنمیناز شستت. جبران م ،یکرد رشیتعم نکهیهم –

 یهانیعاشق ماش یکی نیا شد،یسرشان م یهم انگار عاشق دارهاهیما نیا

 بود. کیکالس

 خاموش بود. ناری ٔ  خانه به آپارتمان برگشتم، چراغ یوقت

 دمید یحالم گرفته شد وقت یها باال رفتم. حسابآسانسور از پله یجابه

 واحدش ساکت ساکت است.

 کنم. دارشیو ب یاش را گرفت نتوانستم خودم را راضدلم بهانه هرچقدر

و روغن  نیبنز یجان راه رفتن هم نداشتم بو کهنیبا ا دمیخانه که رس به

 دراز بکشم.  دادیو عرق اجازه نم نیماش

 . دمیگرفتم و بعد خواب دوش

 یگرم ی. حتامنهیس یرو یشدن توهمش را زدم، توهم سر داریقبل از ب فردا

 ام... گونه یرو یابوسه
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 باز کردم. چشم عیسر

 خام باطل...  الیخ یزه

 ... الشیتمام دفعات قبل خودم بودم و خ مثل

مثل  میرا برداشتم، برا غیتدسته ییو صورتم را شستم. داخل روشو دست

 شده بود.  یمراسم صبحگاه

ا از ر شیهایخوش یکوفت یکف آن... زندگ ریز اشی. زبردمیبه سرم کش یدست

 اشرودررویی ٔ  من گرفته بود، من هم هر روز با کوتاه کردن موها آماده

 اما حاال...  شدم،یم

 یرا باال غیت. دستهآمدیبود که به خشونت سر صافم نم میهادر چشم یبرق

 گذاشتم. نهیآ

 . یبرق سازیاز چا پویز یچا کی ر،یلقمه نان و پن کی

قبل از رفتن سر کار  نکهیا یبرا یابود. بهانه نکیهنوز داخل س رکسیپ ظرف

 هم...  دی. شانمشیبب

کرامتش را به من هم نشان داده  میکر... فعالً که اوسدیشا ،یدیرا چه د خدا

 بود.

 اش را زدم.در خانه زنگ

تنش بود،  رونیشده، اما لباس ب داریتازه ب گفتیاش مکردهپف یهاچشم

 .خوردیصافش سر م یموها یاز رو شهیشالش هم مثل هم
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 شده؟ ی! گردنت چیابالفضل... نار ای –

 غره رفت که نتوانستم نخندم.چشم آنچنان

 کار منه؟ یلیخداوک –

 .دیکوب امنهیمشت به س با

 ...یهم کرده. من چه غلط ی! چه ذوقشعوریب کالسیمردک ب –

. حواسم نبود یبرگشتم خبر یسرم آمد، اما وقتدر از پشت یصدا یالحظه

 ...ینار یرفت پ

 بوسش کنم خوب شه. ابی –

 در را ببندد. خواست

 را محکم گرفتم. در

 درو باز کن! هیثان هی ،ینار –

 باال انداخت.  ابرو

 پسرم؟! ،یداشت یکار –

 بود. ستادهیسرم اپشت هیهمسا رزنیپ

 .دیرا جلو کش اشیتند سالم کرد و هول روسر ینار

 !خانومنهی. سکسالم –

 جواب او را داد. نگاه بدون انعطافش به من بود.  یسرسر
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 نجا؟یا یداشت یکار –

 اومده بودم ظرفش رو بدم. –

 ستادهیسر مادربزرگش اکه پشت ینیپر از بدب یهااش با آن چشمنوه دنید

 کرد.  امیبود عصب

 رم؟یاز همه اجازه بگ دیدادن کاسه بشقاب هم با ینکنه برا –

 زد: میبا هشدار صدا ینار

 !اشار؟ی –

 گفت: هیو رو به همسا دیرا کش دستم

 !خانمنهیسک د،یشما ببخش –

 کرد و غر زد: ینچ رزنیپ

 . رهیزواال مادرتون گفتن پسرش اهله، سربه –

 ...دی. ببخشرفتیشت مظرف رو آورده بود. دا –

 خورد شد. یکردن نار یاز عذرخواه اعصابم

 نیگذاشت. ا یوقرارقول هیپسرم! مادرت با من  ست،یکارا درست ن نیا –

 ما... دیبه ام شییدختر رو دا

 . حرفش را قطع کردم.گذاشتیمته به خشخاش م یادیز داشت
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رو  ینار دایی ٔ  فقط شماره انه،ی... مادرمم در جرخوامیمن خاطرش رو م –

 مراسما... دونمیچه م نیو ا یخواستگار یبرا زنهیزنگ م رمیبگ

 .دیدستم را کش ینار

 ؟یبه من بگ یخواستیم ی! کاشاری –

 .کردیولم نم رزنیبرگشت. پ یسمت صورت متعجب نار سرم

 خونه منم. نیباشه بزرگتر ا یهم مثل دخترم، هرچ بچه نیا –

 سمت پله رفت. ینار

 .خانمنهیکوروش. خداحافظ، سک م،یبر –

 کجا؟! ،ی... نارینار –

 نداشت. یلیدل هیهمسا هایحرف ٔ  دنباله دنیشن گرید

 گذاشتم. ینییپا هیهمسا یجاکفش یظرف را رو دمیهمکف که رس به

 راهش را بستم. دیپرا کنار

 شد؟ یچ ینار –

 .دمیرا کش شیبازو

 پر آب بود.  شیهاچشم

 شد؟ یچ –

 ...یدیازم نپرس ی... حتیگفتیبهم م دیبا –
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 بود و ستادهیپسرک کنارمان ا یو آرامش کنم، ول رمیدر آغوش بگ خواستمیم

 .بستیوبالم را مدست نیا

بدون  یزی. باور کن! چرمیگفت اول بله رو از تو بگ د،یزنگ زدم به حم –

 .ادینم شپی تو ٔ  اجازه

 پولش درآورد. فیرا از داخل ک چیسوئ

 . لحظه... من.. هیفقط دلم گرفت من خوبم...  –

  کرد؟یآسفالتم م شیجااالن به دیاهل بغض و قهر نبود، نبا ینار

... دانمیرا م اشیناراحت لیگفته باشد دل یزیچ نکهیبدون ا دمید ناگهان

 . کردیم یدخترکم تنها بود، احساس ناامن

 . یآوریکم م ییجا ،یباش یکه قو هرچقدر

 بود تا با او حرف بزند. یکس ،یمادر ،یزن دیمواقع با نیا نکهیا

آدم  همهنی... اگر پدر و مادرش زنده بودند، ااشییزنگ زدنمان به دا نیهم ای

 .شدینم شانیبزرگتر یادعا

 .اشتنهایی حجم از کوچک ٔ  گوشه کیکرد از لمس  پاژیگر مغزم

 من برم. کوروش رو ببرم سر کارش. –

 شد و در را بست. نیماش سوار

 آوردم. نییپا شهیرا سمت ش سرم
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 .میزنیبعد باهم حرف م –

 زد.  یاکرد و لبخند ساده نگاهم

 ... گفتمیم یزیچ دیبا

بودم  یبغلش کنم، چنان محکم که بداند مرا دارد. خودم کاف خواستیم دلم

 مگر نه؟ ش،یبرا

 چقدر دوستش دارم... اما رفته بود. گفتمیم دی! بایلعنت

. ردمکیم نیبه حال ماش یفکر دی. بادیایمنتظر ماندم تا اتوبوس ب ابانیسر خ

 تا بعد. دمیکشیم پیبه سر و گوش ج ینبود دست یاچاره

ها دلم پر زوج دنیاز د گرید کردم،یبه مردم نگاه م یاتوبوس وقت داخل

 کرده بودم.  دای. من هم جفتم را پشدینم

 یپسر و دختر خندان نشیتریو یروروبه م،یرد شد یطالفروش کی یجلو از

 بودند...  ستادهیا

داشتم و  یدیبودمشان، نه خر دهیرا ند هایطالفروش وقتچیدر عمرم ه انگار

 .ینه فروش

 نیغمگ یهاروشن و زرد نخورده بود. چشم یهامغازه نیبه ا وقتچیگذرم ه 

 در ذهنم نقش زد.  ینار

 ... هان؟گرفتمیم یاهیهد شیبرا هایمبوفروشیززلم نیاز ا یکیاز  دیبا دیشا

 ماده شوم.آ گاهیرفتن به پا یبودم. بعد به خانه برگشتم تا برا رگاهیپنج تعم تا
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 را گرفتم. اششماره

 ؟ییکجا –

 م.اومده بودم آموزشگاه. تو راه خونه –

 .ستین نیغمگ دمیحالش را بفهمم. فقط فهم شیکردم از صدا یسع

 . نمتی. باز نشد ببدم که برم. االن آماده شکمیمن شب کش –

 .کردیپرحسرتم دل سنگ را آب م آه

 ؟یوجدان نگرفتعذاب –

 کوچولو... هی. فقط کمهی –

 نره. ادتی. جبران برم زفهممیآ، قربون دختر چ –

 اش را تصور کنم.خنده توانستمیم

 حاال... حاال! –

 من بگم. یجبرانش هرچ –

 هنوز کبوده.  یقبل یبرووو... جا –

 از غرور ورم کرد. امنهیگردنش س ینشانم رو یادآوری با

 خودت فکرت منحرفه، من منظورم شام بود. –

 فقط شام؟ –



 زرخرید  بانوی بارانی

1101 
 

 مثبتم، بابا...من بچه –

 که باور کنه. هیک –

 ...ینار –

 هووم... –

 :میباعث شد تند بگو ینار یبوق اخطار شارژ گوش یصدا

 گه؟ید یدونیاگه نگمم دوستت دارم، خودت م –

 جوابم را داد: شوخ

 . اطالعمینه واال! من ب  –

 خط فقرم.  ریرو ز اتی. ادبستمیمحبت کردن رو بلد ن یمن زبون –

 .یافتیکن، راه م نیتمر –

دوست  یعمل یچون کارا ک،یراه نداره به جون ناردونه. اصالً رفتم مکان –

 داشتم. 

 اش روحم را جال داد.خنده یبار صدا نیا

 الوو... –

قطع شد. بعد هم هرچقدر زنگ زدم خاموش بود. حتماً شارژش تمام  تماس

 شد.
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 ینار

 

جواب  یزدم کس زنگ اشیاز آب درآمد. هرچقدر به گوش یایطوالن شب

 . دادینم

 

 گرفتم زنگ میتصم شی. فردادمیخواب یدلدار نیسرش شلوغ بود؛ با هم حتماً

 نزنم. 

واب ج شانیهابه تلفن دینبا دیشا دانستمینم یزیچ اشیکار طیکه از شرا من

 هرچند امکانش کم بود. دادند؛یم

 زنگ خورد.  امیبود که گوش ۰۷حدود ساعت  شب

 ...ینار –

 !حونیجانم، ر –

 .ادی. صداش تا راهرو مکنهیسرفه م بندهی اشاریآقا –

 یمان، زنگ خطراز ترس، سقوط آزاد کرد. سرفه شده بود کابوس همه قلبم

 .زانمانیسالمت عز یبرا

 ؟یگیم یچ –

 .نیبب ایب –
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. دستم که سمت دمیتماس را قطع کردم و سمت در دو یخداحافظ بدون

 . دمیرا د اشیرفت تازه برهنگ رهیدستگ

را  ممی. باالخره تصمدمیدور خودم چرخ ج،یتاپ و شلوارک تنم بود. گ فقط

 گرفتم و سمت اتاقم رفتم. 

 بلوز جلودکمه که تندتند بستمشان.  کیو  دمیدامن بلند پوش کی

  کردم؟یم کاریچ دیمغزم از کار افتاده بود. با اصالً

 را برداشتم.  اهیچهارگ یآشپزخانه قوط از

 .دمیها باال دوسرم انداختم و از پله یرو شال

انتظار  وقتچیعمر شد... ه کی هیدر واحدش، تا در را باز کند، هر ثان پشت

 آزارم نداده بود. قدرنیا

 دوشش بود.  یدر را باز کرد. حوله رو خودش

 ؟یکرونا گرفت ؟یخوب –

 .دیباال پر شیابروها

 نه. چطور؟ –

 کنارش زدم و وارد شدم. دار بود.گرفته و خش شیصدا

 .یکنیسرفه م –

 .دیخند
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 ؟یفرار کن دیکرونا باشه، االن نبا رمیگ –

 نوش بذارم.آوردم، دم اهیبرات چهارگ –

 گرفته بود. اشیشوخ

 .ییکرونا شیپ یریحداقل ماسک بزن، م –

 شده؟ ینجوری. صدات چرا اافتمی! دارم پس ماشاری نکن –

 گذاشتم. دست محکمش دور کمرم قالب شد.  اشیشانیپ یرا رو دستم

 کنم؟ زتیج یترسیخرگوش! نم ،یایم کینزد –

 . دادیدود م یبو

 ؟یدیم یچ یبو –

 

 قند و نبات. –

 مسخره! –

 نبات شد. شینه واال. قند تو انبار بود، تو آت –

 اش محکم و بلند بود. به عقب پرت شدم. سرفه کهیولم کرد، جور ناگهان

 .اوردیسرفه کرد، انگار بخواهد حجم دود را باال ب هیشد و از ته ر خم

 گرفته بود از حال بدش. دستم را پشتش گذاشتم. بغضم

 جونم....  اشاری... اشاری –
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 . از کنارش تکان نخوردم یادست اشاره زد عقب بروم. ذره با

 مبل نشست. صورتش کبود شده بود. یرو کردیسرفه م طورکههمان

 کردم: التماس

 دکتر. می... براشی –

 د.ش دتریکه فقط شد ردیرا بگ سرفه یکرد جلو یو سع دیکش یقیعم نفس

 .ختمیریصورتم اشک م یمتوجه شده باشم به پهنا نکهیا بدون

 .رمیدوش بگ هی... دارو دارم. با رضا رفتم دکتر... فقط کنهینترس... ول م –

 .دمیکوب نیبه زم پا

 ...؟هیاالن دوش گرفتنت چ –

 بتونم بغلت کنم. –

 . خنده و سرفه درهم شد.دمیاش کوببه شانه محکم

 .ندازهیم مسرفه شتریدود ب یبو –

 تو؟ یشد یآخه چ –

 سر کار...  –

 سرفه امانش نداد ادامه دهد. و

 .دمشیرا گرفتم و باال کش شیبازو ریز
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 .یایتا ب ذارمینوش مپس پا شو. منم دم –

 بود.  ستادهیا کمیشد. نزد بلند

 اش چشمک زد.قرمز از سرفه یهاچشم با

 .یوسوسه نش دنمیو بردارم تو حموم بپوشم با دلباسم –

 قدم عقب رفتم. کی

 !شعوریمردک ب –

 گفتنم. شعوریمن عاشق ب یعنی –

 رفت. یسمت در کنار ورود آوردیرا درم میادا کههمانطور

آن را از هال جدا  یفرورفتگ کی. فقط سیحمام داخل هال بود، کنار سرو

 .کردیم

 را جوش آوردم.  آب

 .سرم گذاشتهسربه دمیآمد فهم رونبی دارکاله ٔ  از حمام با حوله یوقت

 گفتم: یتالف یبرا

 .یموهات رو هم سشوار بکش سرما نخور –

 ناراحت شدن کالهش را برداشت و جلو آمد. یجابه

 دراومده؟ نیبب –

 ذوق تا پشت اپن رفتم.  با
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 ؟یندازینم غیت گهید یجد –

 بندازم؟ –

 زدم: ادیفر باًیتقر

 نه!   –

 انگشت سرش را لمس کردم. با

 کف سرت فقط سبز شده. مونده تا بلند شن. –

 کم کنم. تامیاز جذاب شمیدارم اهل زن و بچه م گهیآره. گفتم د –

 از غرورش باز ماند. دهانم

 سرخوش سمت اتاقش رفت. یلبخند با

 . کشاند بسته در پشت تا مرا اشدوباره ٔ  را بست، اما سرفه در

 ...اشاری –

 .ستی... نیزیچ –

 بعد در را باز کرد. قهیدق چند

 بود. دهیکوتاه و شلوار اسلش پوش نیآست

 بند کردم.  شیدست به بازو ینگران با

 آمد.  رونیبترسم. از اتاق ب شتریب خواستینم ایاو آرام بود  ام،ینگران برعکس
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 .دیلرزیاز استرس م میصدا

  ؟یخوب –

 برات شام سفارش بدم. میبر آره. –

 من خوردما.   –

  ؟یجد  –

 کان دادم.ت بله ٔ  نشانهبه یسر

 بزنم. دیمرغ با شوپس واسه خودم تخم –

تخت برداشتم و در بالکن پهن  یرا از رو سشخی ٔ  کنارم رد شد. حوله از

 کردم.

 .شکستیم تابهیمرغ داخل ماهآشپزخانه تخم داخل

 دونفره نشستم. ینهارخور زیم پشت

 امروز سر کارت چه خبر شد؟ –

 .میساعت ننشست هیشلوغ بود.  یلیخ فتیش نیا –

 گذاشت.  زیم یرا رو تابهیماه

 شیاول روغنا آت نکهیانبار خواربار بود، مثل ا هی میرفت کهییجا نیآخر –

 .شیگرفته بودن. نگهبان افغانش مونده بود تو آت
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 توانستمینشست. م میروو روبه دیچ زیم یبرداشت، رو خچالیو آب را از  نان

 .نمیاش ببنگهبان را هنوز در چهره یبرا یآثار دلواپس

 شیخدا آتنگهبان بنده دادیبود که نشون م ختهیتو محوطه ر لهیوس یسرهی –

 ریدفعه آخر اونجا گ رون،یب ارهیچند بار رفته تو انبار که بارا رو ب دهیرو که د

 .افتهیم

 گرفت و در دهانش گذاشت. یالقمه

 ش؟یتو آت یاونوقت تو رفت –

 بره خب. دیبا یکی –

 جواب سرزنشم ادامه داد: در

 .ژنیکپسول اکس ق،یلباس ضدحر رم،یلخت که نم –

حق نداشتم خودخواه باشم، اما دست خودم  اشیشناسفهیو وظ ینگران دربرابر

 نبود. 

 ادیور سرش بکه ممکن بود در آن انبار شعله ییبدون او، بال یایاز تصور دن دلم

 .دیچیهم پبه

 اش؟یاون تو چه خبر شد،  –

! ته رونیمرده رو از آتش بکشم ب خواستمی... فقط مدیدیچشم، چشم رو نم –

 ماسکم رو دادم بهش...  شد،یکردم. داشت خفه م داشیانبار پ
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ر نظبه یزد. نفس حبس کردم تا قو شتریتصورش دوباره اشک به چشمم ن از

 و پشتش باشم. میایب

شد، فقط گرما بود و دود...  یچ دمیاصالً نفهم رون،یب میچطور اومد دونمینم –

 سوخت.  مهیاومد، ر شیپ یهرچ

که حاضر  ینان را که در دست گرفته بودم، مچاله کردم. زن درونم، همان یاتکه

 :دیحفاظت از مردش، جانش را بدهد، گناهکارانه پرس یبود برا

 ؟یدی! چرا ادامه ماشاری –

 د. زل ز میهابه چشم میمستق

 یول م،یرفت میداشته باش یشغل تیامن نکهیا یاولش برا ،یخودت که بود –

 هینداشت، الاقل  یتیانگار شغل خودمه... جونم که برام اهم دمیبعدش د

ود، ب یکیکمکش، پدر  میرفتیکه م یاز هم بپاشه. کس ذاشتمیخانواده رو نم

 شون...بچه ای ،یکیمادر 

 پاک کردم. دنچکی از قبل را چشمم ٔ  گوشه اشک

 .یبود نیهم شهیهم ،یکنیتو به همه کمک م –

 آدم به من بود، نجاتم داد. نیترنامربوط یوقت نکهیاستخر افتادم، ا ادی

 شده بود. نیقلپ آب خورد. نگاهش گرفته و غمگ کی
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 هگید نکهی... ادمیامروز... تازه ترسه رو د یبودم، هرگز! ول دهینترس وقتچیه –

که زن و بچه  ییهابچه ٔ  هیسست کرد. تازه حال بق هیثان هیپاهام رو  نمتینب

 شد. میراهشونه حالبهچشم

 دمش؟یدینم گری. اگر دزمینر نتوانستم اشک گرید

تو  فیلتک ادیسرم ب ییاگه بال ،یبا من بمون نکهیبرات. ا دمی... امروز ترسینار –

 ه؟یچ

 کرده بود. دایشغل پ نیخودش را با ا یوقت گفتمیم چه

 ه؟یخطرناک دارن چ یکه شوهراشون کارا یفرق من با اون همه زن –

نبود  ادشانی یکس افتاد،یمثل پالسکو نم ییهاکه اگر اتفاق ییمردها یدلم برا

 .سوخت

 !اشار؟ی رن،یگیچقدر م –

 هشت نه تومن. –

 زبانم بند آمد. یناراحت از

 و ملموس بدانم. یرا واقع زیچهمه خواستیم انگار

 گاهیپا یکه زنگ تو یهربار ،یکنیم یکه با جونت باز هیشغلمون جور –

جزو مشاغل سخت هم  نه. ای ینیبیرو م زتیعز یدونینم ادیصداش درم

 ما رو جزو شهدا حساب کنن. میشده که اگه کشته شد بی. تازه تصومیستین

 ته قلبم گفتم: از
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 بشه. تونیخدا نکنه طور –

 یسهرک کنمی. فکر نمیبدون دیبا گهی! وجدانم میشغل منه، نار تیواقع نیا –

 .ادیبتونه باهاش کنار ب

 من تا آخرش کنارتم.  –

 نور شد. زیاز غرور لبر شیهاچشم

بزرگ  یبرات افتاد، ول ییچه اتفاقا دمتیکه ند یدو سال نیتو ا دونمینم –

شده.  میته چشمات قا ییجا هی مایقد طونی. اون دختر شیخانوم شد ،یشد

 ...یآروم و صبور شتریب یول نمشا،یبیوقتا م یبعض

 گذاشتم و انگشتانم را گره کردم. زیم یرا رو نان

 دمیمن تازه فهم ،یداد. فلور که رفت، تو هم نبود ادی زایچ یلیبهم خ ییتنها –

 مونده که اونم خودمم. نفر برام هیفقط 

گولت بزنم. با  ستی... چون قرار نیکنیرو نگاه م یچخوبه که عاقالنه همه –

شغل منه، جونم به جونت  نیفکر کن. ا ی. منطقینیبیو مچشم باز وضع من

 نه...  یست. بگبسته

 بم کرد. یشوخرا به شیصدا

 نه... یبگ یکنیغلط م –

 ..دمیخند

 خراب!کله –
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 خواستمیبودم، م دهیبرنامه چ دنتیواسه د ،یذاریخودت نم گهید نیبب –

 باشم.  کیرمانت

 جلوت رو گرفته.  یخب باش! ک –

 مروین ٔ  تابهیماه نیا رسه،یدستم بهت نم ،یزیاوالً اون طرف م یول خوام،یم –

 آخه.  دهیهم وسطمون... فاز نم

گذاشت، بعد بلند شد همه را  تابهیرا وسط ماه وانیام قاشق و لخنده دربرابر

 چپاند. نکیداخل س

 !م؟یبر –

 .میبر –

 .رونیکند سمت ب تمیرا کنارم رساند، کمرم را لمس کرد که هدا خودش

  را تند کردم. میتماس کوچک دستش پا با

 .نمیبب شیهالب یرا رو طنتیلبخند پر از ش توانمینداشتم اگر برگردم م شک

 سرم بلند گفت:پشت

 ؟یکرد میرو کجا قا خواستیو بوس م کردیراه خفتم مبهکه راه ناری اون –

 یتازه برا یهادهیشاد و پر از ا دیجد اشاریهرچقدر من بزرگ شده بودم،  

 کردن من بود. تیاذ

 را گرفت و چرخاندم. میبازو
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 .دمیزرد خر یکادو هیبرات  –

 ؟یچ –

 آورد. رونیب کوچکی ٔ  کرد و جعبه بشیدر ج دست

 یجا. بهردیانگشتر در آن جا بگ کیکه آنقدر کوچک بود که فقط  یاجعبه

 تشکر کنم بغض کردم. یحت ایذوق  نکهیا

 اسمش را پر از محبت زمزمه کردم. ارادهیب

 براق... نینگ کیبا  نگ،یر کیرا باز کرد.  جعبه

 ..اشیچه خوشگله،  –

 بودن باال داد. جدی ٔ  نشانهرا به شیابرو کی

 گرونه... یلی. اون خهیاتم ست،ین انیبرل نشینگ –

 کردم. اعتراض

 داره؟! یچه فرق –

و  نگیر شناسمیکه م ینگیواال، طالفروشه گفت. من تنها ر دونمینم –

 .نهیماش نکیبلبر

 ق،یعم یپر از احساس شیهاصورتش نشست، اما چشم یرو یعیوس لبخند

 .کنمیبا حلقه چه م ندیمنتظر بود که بب
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بود چون عوض آن کمرم را  یرا گرفتم، صدرصد حرکت اشتباه شیهاانگشت

 .دیگرفت و مرا جلو کش

 تمام تنم گر گرفت.  اشیتماس با بدن گرم و قو از

که به تمام وجودم ضربان  دیتپ قراریهول و ب یشده بود، جور وانهید قلبم

 داد... 

 .ام انداختانگشتر را به انگشت حلقه خودش

 کرد. اخم

 تو... یهم نبودا، ول مکهکوچی انگشت ٔ  بابا... النگوئه برات. اندازه یا –

 :میفقط توانستم بگو اشینگاهم سمت انگشتم رفت. دربرابر ناراحت جیگ

 . ناراحت نباش. کننیم کشیکوچ –

 ش؟یندازیم –

 ؟یچ یعنی –

 داشت؟ استرس

 ...گهید یشیزنم م یعنی ،یولش کنباگه ق –

 .ستمینگو زنم! من فمن ینجوریا! اشار؟ی ه،یزنم چ –

 ؟یشیبگم؟ زنم نم یخب چ –

 بشم. زتیقراره کن کنمیفکر م ایگیتو م نجوری... ایییا –
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 آمد. رونیب شیهااز لب یکشدار جووون

 .دمیکوب اشنهیبا کف دست به س

 . خوامیاصالً من حق طالق م –

 .انداخت نیچ اشیشانیپ به

 ... یاضاف کیجکیج –

 ...یو زور بگ یریفاز بگ ستین دیاز تو بع –

 .دیام را بوسو محکم گونه دارآب

 ...خانومیغالمتم، نار –

 شد. ترظیغل اخمم

 باش، دوستم، همسرم... قمیرف –

له رو . فقط بسنمیبشم که تو کتابا بنو یلیذلزن کیهستم، به جان ناردونه  –

 االن؟  یداد

 .دمیکوب شیساق پا به

 گه؟ید یبود کیرمانت –

 .دمیدورم حلقه کرد و باال کش دست

 عاشقتم به جون خودت! –

 ام نشست و تکان نخورد. گونه یرو شیهالب
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 پوستم لب زد: یرو

 ... یاز قلب و روح من کهیت هیناردونه... باوانم...  ،یباوانم –

 د. بو شیایریاز شدت محبت ب بارنی. اشکم اچاندمیرا دور گردنش پ میهادست

 به او دادم. شهیهم یقلبم را برا تیمالک ن،نگیتک و گشاد ٔ  حلقه عوض

 . حاالکردمیگذاشتم، دستم را باز نکردم، اشکم را هم پاک نم نییپا باالخره

 من هم گرفته بود. یصدا

 ...؟اشاری ،یچرا انقدر خوشحال –

انگشتان دست  رم،یسانت فاصله بگ کیدست محکمش اجازه دهد  نکهیا بدون

 فروبرد.  میآزادش را در موها

تو مشتمه... اگه خوشحال نباشم،  ایاالن دن ،یعمر جون کندن و بدبخت هیبعد  –

 ...بهیعج

 . دادیسرم از تماس انگشتانش به گزگز افتاد. پوست سرم را ماساژ م کف

و مهربان  خشنینوازش کم ریز خواستیکردم محکم باشم، اما دلم م یسع

 نوازش آفتاب. ریگربه زبچه کیمثل  م،یایتانش کش بانگش

مه خش برداشته بود زمز شتریکه ب ییگوشم با صدا ریو ز دیکش نییرا پا سرش

 کرد:

 شه؟یم یتو چ فیتکل اد،یسرم ب ییبال هی... تا قبل عقدمون، اگه ینار –

 دهم. صیرا تشخ اشیو شوخ یرا باال گرفتم تا جد سرم
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 چطور مگه؟ –

  ؟یزنم بود یثابت کن یخوامی چطور خب –

 !ستمیزنت ن –

 .گهید یشیامشب م –

 .رمیرا به عقب فشار دادم تا فاصله بگ اشنهیس

 .وقتهی یرودل نکن –

به تمام وجودم  اشیواقع یشاد کنزدی ٔ  ... در آن فاصلهدیخند قاهقاه

 .دیتابیم

 !یذاریسرم مسربه یه ؟یگرفت هیچه مرض نیا –

 را باال پراند. شیابروها جفت

 بچلونمت. خوامیم یعوارضشه. ه نمی! درمون نداره. ایمرض عاشق –

به خارش افتاد، سرش را برگرداند و  شیچه شد، حتماً گلو دانمیخنده نم انیم

 با شدت سرفه کرد، اما هنوز حاضر نبود کمرم را رها کند.

 هر دو دست به عقب هلش دادم. با

 جوشونده دم نکردم. ولم کن! –

 برگشته بودند. شیهاشد عقب بکشد، سرفه مجبور
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را دوباره  یکتر رینکردم که سست شوم، تند به آشپزخانه رفتم و ز نگاهش

 روشن کردم. 

 .ییهوایاز ب گرفتیمن بود که درد م ٔ  نهیاش، سهر سرفه با

 یدو گل ختم انداختمیم یختم دانهکیخودم فقط  یکه برا شهیهم برعکس

 گذاشتم.  یسفال وانیداخل ل

 اضافه کردم. وانمیدانه هم به لبه یکم یچکار کنم، ول دیبلد نبودم با واقعاً

 که حرف زد. یوقت آمدیدرنم شیصدا

 مامانم چقدر طولش داد. نی. امیکاش زودتر عقد کن ،ینار یول –

 بردم، بدون قند، با چند دانه کشمش. شیرا برا نوشدم

 بخور تا سرد نشده. –

 گذاشت. زیم یرا رو یخال وانیل

 نشستم. دستش را سمتم دراز کرد. کنارش

عادت . کف دستم را بهکردیآرامم م شیهانفس ی. صدادمیآغوشش خز به

 گذاشتم.  اشنهیس یرو میقد

را تصرف کرد. سرم را به  امنهیتمام س ی. قلبم از خوشحالکردینم خسخس

 فشار دادم. اشنهیس

 ام را نوازش کرد.و شانه دیچیرا دورم پ دستش
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 .شمینترس ناردونه... خوب م –

 را پاک و زمزمه کردم: میصدا لرزش

 .ترسمینم –

 دختر شجاع من... –

 .دانمیاز سرم افتاده بود را نم ی. شالم، کجا و کدیرا بوس میموها یرو

 .دمیرا بوس شیرا باال بردم و گلو سرم

 صورتش باال آورد. یروام برد و صورتم را تا روبهچانه ریانگشت ز

قدمت به ل،یاص یبودند؛ شراب ختهیچشمانش شراب عشق ر ٔ  نهیسفال در

 عشق آدم به حوا.

 گرفت. یوحش یهالبم نشست و نفسم عطر گل یرو شیهالب

مهربان... انگار که قلب نگرانم  ،یطنتیلبخند و ش چیو باحوصله... بدون ه آرام

 بود. یاش پر از دلگرما حس کرده باشد بوسهر

 ...دیچیپ امنهیبهارنارنج، بابونه، در س عطر

 ...شهیمتقابلش را دوست داشتم، هم دنیبوس

 کینزد یی. قلبش جادمیرا بوس شیهاکرد آرام بماند. معصومانه لب یسع

 . دیتپیم واروانهید امنهسی ٔ  قفسه
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 شیهاانگشت دم،یترسیم دی. اگر بادیکمرم لغز یبلوزم رفت و رو ریز دستش

 ...آوردیبود که مرا به سلطه درم

را گرفتم تا  شیور شد... بازوتماس انگشتانش شعله ریحساسم ز پوست

 نکند. یشرویپ

که درونش  یماند. طوفان میهاچشم ٔ  رهیخ یا. لحظهدیرا عقب کش سرش

 کنترل آن... یبرا اشیو سع دمیدیشکل گرفته بود را م

 محبت زمزمه کرد: با

 م؟یبخور ییایقسم آر میخواستیم هادتی –

عقب  یزده کمکنم... شرم دایرا باز و بسته کردم تا خودم را پ میهاچشم

 .دمیکش

 است.  ادمیگفت که  لبخندم

 .شهیذره دلم آروم م هیرو حل کنه،  یچهمه دهی. حداقل تا حممشیبخون ایب –

 ... میشده بود یتریقو یها. آدمهیهزاران ثان گذشت،یسال از آن زمان م دو

 پرداخت. دیتجربه را با متیق ستند،یکشتن ن یهم برا شهیهم هازخم

 ونریرا ب یکه تنم بود گوش یبلوز بیبرداشتم و از ج اشنهیرا از س امهیتک

 آوردم.

 دنبال قسم گشتم. یپرت شدم. داخل گوش اشنهیس یدوباره رو د،یکش مرا

 . کاشتیسرم م یبوسه رو یو هرازگاه کردیرا با انگشت شانه م میموها 
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 زنگ خورد.  امیگوش

 زود تمامش کند وصل کردم. نکهیا دیرا به ام تماس

 ؟ییسالم، زشتو! کجا –

 .ههمسای ٔ  ! اومدم خونهوار؟یژ یچطور –

 ؟یکنیم کاریشبه، اونجا چ ۰۰ساعت  –

 شده؟ یطور –

 اونجا. ادیو برسون خونه، بابام داره مخودت یهرجا هست –

  شب؟نصف –

 ٔ  خونه ادیکجاست، گفت داره م نمیبب رمیخودم آمار بگ برای زدم زنگ. آره –

 !تو

 .دمیجا پر از

 با سر اشاره کرد که چه شده. اشاری

 .دیخند واریژ

. همون که همه رو به وول یهست یابد ٔ  ههمسای ٔ  خونه گهیحس ششمم م –

 انداخته.زدن 

 شده مگه؟ یچ –
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 و ومدهیتا بابام ن ی... فعالً بهتره از اونجا فرار کنگهید نایو ا یخواستگار –

 .دینشد چارهیب

 . کندیاشتباه م میبگو خواستم

 .یکه جونم رو نجات داد ییها. جبران دفعهتشکر نکن –

 . دوستمم ٔ  خونه –

 نخندد گفت: کرددیم یسع همانطورکه

 ه.بگو، بدو برو خون ریخبهرو ببوس. شب تهینگفتم. فقط همسا یزیمن که چ –

 ستمیخانه ن دیفهمیو م زدیام را مزنگ در خانه ییبلند شدم. اگر دا فوراً

 .شدیم بتیمص

هنوز لم داده بود. انگار منتظر باشد نظرم عوض شود و به آغوشش  اشاری

 برگردم.

 کجا؟ –

 . نجایا ادیم مییبرم خونه. دا –

 ...هیا. چه عجلهنیحاال بش –

 ؟یباشه چ کیاگه نزد –

 سمت در رفتم. کردمیبلند تکرار مرا بلند میفکرها طورکههمان
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 یکه جد ادیهم خبر داره، پس م واریزده بهشون. اگه ژ انگار مامانت زنگ –

 حرف بزنه.

 ..ینار ست،ین یزیچ –

آرامش او هم  یبرعکس صدا گفتیخودش را به کنارم رساند؟ اخمش م یک

 نکرده باشد. مانیگذشته رها میدیترسینگران است. هردو م

 را محکم مشت کرده بودم.  امحلقه

که به گردنم بود را باز کردم و حلقه را  یاساده ریگمش کنم، زنج نکهیترس ا از

 لباس فرستادم. ریاش انداختم و زکنار پالک پروانه

 انگشت به صورتم اشاره زدم. با

 ست؟یتابلو ن مافهیق –

 .میدینرس ینه به کبود –

 کوباندم را گرفت. اشنهیکه به س یمشت

 لبم نشاند.  یرا رو خداحافظی ٔ  بوسه نیترگرم و پرحسرت بعد

 شده بود.  اهیاز شدت خواستن س شیهاکرد، چشم میباالخره رها یوقت

 خرگوش! ،یدفعه بعد عمراً بذارم از چنگم دربر –

 یرو محکمی ٔ  پنجه بلند شدم و بوسه یرو یبود، ول ادیحرکتم ز سکیر

 اش نشاندم.گونه
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 خندان در را باز کردم. ردمیبخواهد دوباره بگ تا

 !ینار –

 هوووم؟! –

 ش کن.گردنت از دفعه قبل زرد شده، بتونه –

 !یجواب اخمم، پرغرور لبخند زد. مردک ازخودراض در

با وسواس صورت و گردنم را دوباره و  نهیآ یروبه واحدم روبه دنیمحض رسبه

 .چاربارانیکردم و مسببش را ل یدوباره وارس

 شیپوستم پخش نکرده بودم که زنگ زدند. تندتند رو یرا رو لریکانس هنوز

 رفتم.  فونیانگشت چرخاندم و سمت آ

 بودم.  دهیاز او ند یشان ماندم، جز احترام و مهربانکه خانه یبود. چند ماه ییدا

 در را باز کردم مرا در آغوشش جا داد.  نکهیا حضمبه

 ؟یبووەورەئاوا گ یەک ەوەئ –

 لبم نشست. من هم در آغوش گرفتمش.  یرو لبخند

 مادرت سبز... یجا –

 گرفت. شیصدا یِاز غم و شاد دلم

 خدا شما رو برام نگه داره. –

 . فاصله گرفتم و به داخل خانه اشاره زدم.دیرا بوس امیشانیپ
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 تو... دییبفرما –

 را بست و سمت مبل رفت.  در

 .ارمیب وهیبراتون م دینیبش دییابفرم –

 .میبزن یپدردختر یحرفا میخوای. منیتو بش –

شده بود  یگرم باشد، جد کردیم یکه سع یکه باوجود شیلحن صدا از

 را گم کرد میوپادست

 رشتیبا فاصله گرفتن ب نم،یبنش شیرودادم روبه حینشست، ترج یوقت

 آرامشم را حفظ کنم. توانستمیم

 کنه؟یو دلم چه م انیخب گ –

 خوبم. –

 نیسر اصل مطلب. اصل مطلب هم البد ا میبر یعنیخوبم،  یگیتو م نجوریا –

 ...فهیحرفنهمه یآقا

 هجینتیداشت. ب یادیز یهایداد معن اشاریکه به  یلبخند زدم. لقب زحمتبه

 کردم از حالتش نظرش را بفهمم. یسع

 داد. هیبه مبل تک خونسرد

 که قبالً مستأجر فلور بود؟ هیکردم. همون قیآقا تحق نیبه امن راجع –

 ...ٔ  نامهغهیانگشتانم دامنم را چنگ زد. نکند از ص 
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کردن... و  فی. سوءسابقه نداشت، محل کارشم همه ازش تعرهیجوون معقول –

 البته حق هم گفتن.

 مرا؟ اشاری کرد؟یم نشیسرم را باال آورد. واقعاً داشت تحس شیصدا یگرم

 کش بودنشه. که باعث شد من نظرم مثبت شه زحمت یزیچ –

 .دیخند

 و ینشانآتش رهیم رگاهیعرق تنش خشک شه، از تعم ذارهینم یپدرصلوات –

 ی. چنمیبیرو م واریژ نیروز استراحت نداره، مدام کار و کار... ا هیبرعکس... 

 .بگه آدم..

. تمرکز نداشتم، شدیدادم، اما لبخندم پنهان نم رونینفس راحتم را آرام ب

 .دینچرخ واریبه دفاع از ژ یزبانم حت

 وسط هست... فلورا! نیا یزیچ هیاما  –

 کرد. حتمیکه پدرانه نص دی. در صورتم چه ددیباال پر سرم

 هیقب شهینم لیحرف نزدنت دل. ستیتون خوب نرابطه دونمی... مینار نیبب –

 ...دهیاون زحمتت رو کش یکنم، ول یاندازسنگ خوامینفمن. منم نم

 ...یچه ربط ه؟یمنظورتون... چ –

 اوضاع را بدتر کنم.  دمیدهانم را بستم. ترس زحمتبه

 گرفته بود. رنظرمیز موشکافانه
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 نکهیداغون بوده، از ا شهیت همم با عمهرابطه کنم،ی! حاشا نمنینار نیبب –

ازش داخور موندم، اما چه  شهیزد و تو رو به ما نداد هم نیپدرم رو زم یرو

 ییداعنوان زنت نبود، بهاگه عمه یحت له،یچه نه، اون االن جزو فام میبخوا

 .ادیب دیبا

 گذاشتم. فقط توانستم بپرسم. شی. دستم را رودیکش ریت اممعده

 د؟یبهش خبر داد –

 به ساواش زنگ زدم که باهاش حرف بزنه. –

 چرا؟ –

 اخم کرد. میبرا

 چرا؟  یچ یعنی –

 کردم؟یم دیبا یانداختم. چه غلط نییرا پا سرم

 .ستین یوصلت راض نیساواش گفت انگار فلور به ا –

 .دمیگردن کش شیبرا ارادهیب

 نداره! یبه اون ربط –

 و تعجب گشاد شد. خیبا توب شیهاچشم

 ! ینشناس نباش، نارنمک –

 نذاره... تونهینم –
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  ؟یریگیت تماس نمآقا با عمه نیخاطر مخالفتش با ابه –

ا ت کردمینم دایپ یموافقت نبود، فقط دروغ شیکه سکوت کردم معنا یوقت

 کنم. هیکارم را توج

ا ر یواقع قتیحق کردمیدعا م گفتم؟فقطیم دیانداختم. چه با نییرا پا سرم

 .ندینب

ا ب یوقت ش،ی... دو سال پیرو بهم بگ تیواقع خوادیسؤال دارم، که دلم م هی –

 مون.خونه یو اومد یفلور قهر کرد

 

نه سؤال، نه مسئله...  ؛دیپرسیرا با التماس به او دوختم. کاش نم میهاچشم

 ! چیه

 .آشوبههمه دل نیاز ا کردیورقه و خالصم م یپا گذاشتیم صفر

لور به ف نکهیا لیحداقل باعث شد دل یبود، ول یشاک یلیساواش از دستت خ –

 .میرو بفهم یزنیزنگ نم

 و مهربانانه ادامه داد: دیلبم فشار دادم. حال زارم را د یمشت لرزانم را رو

 .میکنینم یحرف بزن، چاوکم! ما که پشتت رو خال –

 زمزمه کردم: یهزار بدبخت با

 ...یعنی. ادیعمه ازش بدش م –

 کنه.  شیساواش قول داده راض –
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 نه! –

 دلخواهش را برداشت. یداشت، و او معن یمن هزار معن نه

 یپسر تنگ بوده. اونم حتماً برا نیت مخالفت کرده دست ااون موقع که عمه –

 نشده. یراض نیهم

 ینینششب نیو ا کردیم یریگجهیخودش نت ماندمیساکت م طورنیهم اگر

 .شدیتمام م

 .ستادیبود چون بلند شد و ا یکرد راض دایپ میمعما یکه برا یجواب از

 من برم. روقته،ید گهید –

 کردن نداشتم. تعارف حال

 .ستادمیسرپا ا ن،یسنگ

 بمونن؟ خوانیاومدن کجا م یوقت –

 ه،دیخر لهیوس ینترنتیش ات واسه خونهعمه یتو، ول شیپ انیفکر کردم م –

داشته  گه،یپوله د قرار شده دکور هم بکنن براش. ،یمیقد یدانشجو هیاز 

 .داری هم پر ٔ  خونه شیباش

 :دمیبه برادرش افتخار کرد؟ مهم نبود. پرس ایزد  طعنه

 اد؟یم کی – 

 . خواستگارت که عجله داره، دو بار هم تا حاال تماس گرفتن.دونمینم –
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 تر شد.آخر لبخندش بزرگ یهاگفتن حرف با

 نه؟ ایکردم  یو رفت. خداحافظ دیرا پوش شیهابلند شد، کفش یک دانمینم

 کی ش،یپ یبودم که ساعت ستادهیا یدوازده بود... وسط هال آپارتمان ساعت

 بودم. دهیطبقه باالتر، عشق را به آغوش کش

 ن،یآمدم و انگار هبوط کرده باشم از بهشت؛ اما نه به زم نییطبقه پا کی فقط

 به جهنم.

 پر از آشوب بود. ی. ذهنم شهرخواستمیدشمنم نم یرا برا حالم

 توانسته بودم فلور را فراموش کنم؟  چطور

 ...ییداو زن عمه

ترس بود تا هر حس  شتریب اشاریقلبم را گشتم حسم به برخورد او و  هرچقدر

 ...یگرید

او چه  دمیدینبودم و نم اشاریو فلور، کنار  اشاری ٔ  اگر در زمان رابطه دیشا

 یمرد تلخ رو یاما وقت کردم،یحسادت م کشدیفلور م شیپ از رفتن یزجر

 ... آمدیم ادمیبام 

 بسته بود. طانیکه با ش یقراردا گفت؟یچه م اشاری

ه ک کردیتمام ذهنم را پر م یشان فکر کنم مردبه رابطه خواستمیکه م هربار

 ناچار است برود. زدیم ادیفر اطیداخل ح
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آن  نکهیچوب اعتماد به آدم اشتباه را خورده بود، اما ا کافی ٔ  اندازهبه اشاری

 .کردیتر مرا خراب زچیهمه باشد من ٔ  زن عمه

 امنهیام شد در سکه مادر نداشته یکال تنفرم از زن ٔ  وهیم وقتچیه دیشا

خوب گذشته  یروزها یبرا یدلتنگ یها، کمآن گوشه شهیچون هم د،ینرس

 سالم مانده بود... 

 ...دیفهمیم ییاگر دا ینداشتم. وا یگرفتار نیگذشتن از ا یبرا یادهیا چیه

 دور شوم، چه؟ اشاریاز  کردندیاگر مجبورم م

من دختر مادرم بودم، مثل ساواش فرار  دم،یکشیدست نم اشاری! من از نه

 .کردمینم

 دیشا م،ینداشت یآنچنان ینگاه کردم اختالف زمان وارید یساعت رو به

 تر بودند.از ما عقب ساعتمین

 

 .گرفتم را فلور ٔ  خانه باشد را قبول کردم و شماره ییدا نکهیا سکیر

 تیعصبان ایبلند  ینبود از صدا یتا آرام شوم. عمه زن دمیکش قینفس عم چند

 بترسد.

 گرفته؟ ومن ٔ  شماره یک نیبه! بببه –

 سالم کردم. اطیاحت با

 فرود...زده، پر از فراز و بلند بود؛ حرص شیصدا
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به  ایدن ،یکرد رونیب تیو از زندگمن گذره؟یگلم! چه خبر؟ خوش م ینار –

 کامت شد؟

 فلور... –

 .دیچیدر گوشم پ یبلند پوزخند

 عمه؟  یکنیصدام نم –

 ...ست؟ آرومخونه ییدا –

حرف بزند، کلمات را در دهانش  یفیکث زیو تنفر انگار از چ رینشد. با تحق آرام

 چرخاند.

 مرد؟  هیواسه خاطر  ناای ٔ  همه –

 :دمینال

 دوستش دارم. –

 .دیلرز شیصدا

 .یو دوست دارکه تو اون یزیمنم دوستت داشتم، صد برابر چ –

 را گفتم. قتیشاهد بود که حق خدا

 .بودی تو مگذشته ٔ  منم سخت بود. همه یبرا –

 ؟یگفت یکه بهت زنگ زدم چ ینرفته دفعه قبل ادمیهنوز  –

 . زندیاز چه حرف م دانستمیم
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تو  ،یت حرف بزنبا برادرزاده دیفراموشت شده؟ بهت گفتم روانکاوم گفته با –

 ؟یگفت یبه من چ

 عمه!  ست،ین یاالن موقع تالف –

 زد: ادیبا بغض فر یگوش داخل

 درقنیروانکاوت رو عوض کن! هم یگفت یعوض هیمثل  ؟یگفت یتو به من چ –

 .رحمیب

 کم نکرده امیی. سنگ قبرها از تنهاگشتمیزهرا برمکه زنگ زد از بهشت یروز

 بودند.

 .یرو ازم گرفته بود اشاری. بودم تنها –

 زد: داد

 منم دخترم رو ازم گرفته بودن. افسرده بودم. –

 . آمدینفس زدنش منفس یمکث کرد. فقط صدا 

 شکستن دلم را بلند کرد. یبعدش صدا ٔ  جمله

 بزرگش کنه. تونهیمادر م هیکه  یهست یابچه نیتو بدتر –

 .دیچیرا درهم پ میمثل طوفان گلو بغض

 . درمانده شده بودم.دادیعطر تن او را م میهادست
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 دوباره از دست بدمش... تو رو روح بابام، بذار منم خوشبخت شم. تونمینم –

 دادم که آرام شده.  یتر شد. به خودم دلدارمنظم شیهانفس

 العملش زمزمه کردم:س از عکستر با

 ...یاومدیکاش نم –

 .داد رونیرا پرحرص و بلند ب نفسش

 من یصاحب دخترکوچولو یاون عوض نمیهه! مگه برام راحته که بب –

چه  اد؟یازم برم یاومده خونه، چه کار تیساواش با بل یوقت ی...؟ ولشهیم

 ارم؟یبراش ب تونمیم یابهونه

 . شهیمون عذاب مهمه یبرا –

 آزارم بده... شهیکه خوشحال م یاون عوض –

 نه...  –

 خفه بمونم. دیو من با شهیصاحب دخترم م نهیبب شهیچرا؟ خوشحال م –

 ...ستین ینجوریا اشاری –

 . خورهیهم محالم از اسمشم به –

کند. مشتم را به دهانم فشار دادم و ساکت ماندم.  ریرا تحق اشارینداشت  حق

 .کردمیم کشیتحر دینبا
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حق  شدم،یموضوع بحث من م یبود، اما وقت رحمیب اشاری ٔ  درباره فلور

 .گفتیم

که دوستشون داره  یی... دل آدم فقط از کسای... دلم رو شکستینار یول –

و حالم بارهی یرو ول کنم، بعد حت میزندگ یو مجبور کرد... منشکنهیم

 .یدینپرس

 .اشاریتو، عشق  یهاشبه ازم گرفته شده بود؛ مادرانه هی مزندگی ٔ  همه –

را نتوانست  شیحرفم را قطع کرد که نشنود، اما غم صدا اشاریاسم  دنیشن با

 پنهان کند.

 آره؟ ام؟یکه ن یفقط زنگ زد –

آمدنش شکنجه  یول د،یچیپ مانهیوجدانش در سشده بودم. عذاب مانیپش

 بود... 

 شد. هیسکوت من او پر از گال دربرابر

 همهنیا ؟ی... چرا نارامیکه ن یو زنگ زد یشیعروس م یدار شهیباورم نم –

 ...؟!دیکه نبا یچرا همون آدم ،یبزرگ نیبه ا نیآدم... زم

 . نبود خودمون دست –

 وار گفت:ساکت ماند. ربات هیچند ثان

 برات. ادیازم برنم یکار –

 را حس نکند. امیکردم درماندگ یسع
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 بگو حالت بده. ییبه دا –

 زد. یتلخ خندتک

 گرفته؟ تبلی دکترم ٔ  بدون اجازه یفکر کرد –

 زده اخطار داد:دادم. حرص رونیب یدیرا با ناام نفسم

 دارم.  تیبل گهیدو روز د یبخواد، چه نخواد، من برا یچه اون عوض –

 را زمزمه کردم، درعوض او...  خداحافظ

 یچهمه ستیخوشحالم از اومدنم. حقش ن نمیبیم کنمیحاال که بهش فکر م –

 کام اون نامرد باشه.به

 را قطع کردم. تماس

 میبرا اشاریخبردار شدن  نکهیاز ا شتریب دمیدیم کردم،یکه فکر م حاال

 .ترساندمیترسناک باشد، فلور م

 یمخف یعادت کرده بودم، بُعدها اشیبا مهربان شهیکه هم ی... مناشیرحمیب 

 نم.ک ینیبشیپ توانستمیرا نم آمدیکه م یزن شناختم،یفلورا نم تیشخص

شب تمام  کیکامل گذراندم. دو روز و  یزنگبهروز بعد را در استرس و گوش دو

 طفره رفتم.  دنشیاز د یا. به هر بهانهدمیرا ند اشاری

با  مینیرا بب گریخواست همد یو جد یاس داد، زنگ زد، با شوخاماس هرچقدر

 دار فرار کردم.خنده یهالیدل



 زرخرید  بانوی بارانی

1138 
 

دلتنگم باشد. با حرص قطع  یخواستگار یبرا خواهمیبار گفتم که م نیآخر

 .میاالن دلتنگ بود نیکرد. حق داشت، هم

 شدیم کهییو تاجا میدید الیرفتم. باهم سر وایرا از قصد به واحد ش شب

 . زمیبر رونیرا ب میسؤال ممکن بود تمام رازها نیرفتار کردم، وگرنه با اول یعاد

 نبودند یکه گفتن کردیم ینیسنگ ییهااز حرف میگلو

ا هبچه ونیدادم خودم را مد حیرفتن به آموزشگاه نداشتم، ترج یبرا یتمرکز

 ام.نکنم. زنگ زدم و گفتم منصرف شده

 تمام شد. دهیهفته نرس کیکرده بودم به  دایکه پ یعمر شغل 

 زنگ واحدم را زد. یروز دوم بود که کس عصر

 خانه، در دیفلور روز خر لیهمانکه وک خواستند،یرا م نییواحد پا دیکلدسته

 داده بود. لشانیبنگاه به من تحو

 

 آورده بودند. لهیوس آمد،یسروصدا م اطیح از

 انشیرا برا دیکلشانه انداختم، شالم را سر کردم و دسته یرو یگشاد یمانتو

 بردم.

 یراحت بزرگ و یهاچشمم به مبل دادمیاز کارگرها م یکیرا به  دیکل یوقت

 آنها...  یبه آب لیرنگ بنفش ما آوردند،یافتاد که داخل م

 ود.کرده ب رییتغ اشقهی... حتماً فقط سلایبود انتخاب فلور باشد،  رممکنیغ
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دم در  ینیریجعبه ش کیافتاد که با  خانمدهیچشمم به حم هیاثاث انیم از

 بود. ستادهیا

 رفت. سمتش پا تند کردم.  ادمیاز  زیچهمه

 .ستادمیکه کنارش ا کردیرا نگاه م فونیآ یرو یهابا دقت شماره داشت

 . خانمدهیسالم، حم –

 لبخند زد. دنمید با

 خوشگلم؟  یخوب زم،یسالم عز –

 را باال و سمتم گرفت. شیهادست کف

 بغلت کنم.  تونمی... مسافر داشتم، نمدیببخش –

 به صورت داشت.  ماسک

 کردم داخل شود. تعارفش

 یرا با ژل ضدعفون شیهاماسکش را برداشت. دست دیکه به واحد ما رس یوقت

 رفت. سیکرد و به سرو

 . ختمیشربت ر شیبرا دیرا بشو شیهادست تا

 .دمیکه رس کردیرا با دستمال خشک م دستش

 داخل دستم اشاره زد. ینیس به

 ...آوردنایم ییمادرشوهر چا یبرا میقد –
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 داد: حیندارم، توض یجواب دیکردم لبخند بزنم. د یسع

 ...ارمیدرب یمادرشوهرباز کردمیم نیتم تمرشدا –

 یجد شدیکند، واقعاً نم یخشک و بم شوخ یبا صدا کردینم یسع کاش

 نگرفت.

 ترسوندمت؟ –

 شال دادم. ریرا ز می. هول، موهانشستم

 نه... –

 باورش نشده. گفتیم لبخندش

 جدا کند. وانیکرد شربت را از ته ل یرا برداشت و با قاشق سع وانشیل

 .زدمیبود، کاش قبل از آوردن هم م دهیچسب خیآب وانیآلبالو ته ل شربت

 فرداشبه. یبرا یصحبت کردم. قرار خواستگار تییدخترم... من با دا نیبب –

 با عروسم حرف بزنم... خوامیبهشون گفتم که خودم م

 فرداشب؟  ؟یخواستگار

 بود. یبغری ٔ  ... واژهعروس

 . رفتیم شیپ رسمی ٔ  جلسه کی هیشب زیچهمه

و  ندیایب گفتمیم خانمنهیسک ای واجونیبود، تنها بودم. کاش به ش یخال خانه

 کنارم باشند.
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 !؟یشده، نار یزچی –

 نه... –

 انگشتانش گرفت. نیسردم را ب یهاشد و کنارم نشست. دست بلند

 .عاشق دختر بودم شهیمن هم –

 . گفتیم بارکی یاهفته یعموعبد

 .را کردم که لبخند بزنم امسعی ٔ  را بلند کردم و همه سرم

که تا  یدیشن دونمی... میشیتو م یول شه،یعروس، دختر نم گنیهمه م –

 بوده، عروس و مادرشوهر...

 

 را صاف کردم و مطمئن گفتم: میگلو

 نه! من... من دوستتون دارم. –

 .چاندیام پدور شانه دست

برات  دیو دوست داشتن نبامن ،یتلخ رو دوست دارگوشت یعبد یوقت –

 سخت باشه.

 ماهه. ی! عموعبددینگ –

 و راحت جواب داد: ساده

 .یتو بگ یهرچ –
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با  خانمدهی. اما حمآمدیهرگز کوتاه نم کند،یبودم چقدر با عمو بحث م دهید

 آدم و عالم ٔ  که با برخوردش دربرابر همه کردیرفتار م یشوهر سابقش طور

 .داشت فرق

 . دندهکیغد و  دیرسیهمه صبور، مهربان، به عمو که م با

 .ستنی عالقه ٔ  نشانه ،یلیهم سبو شکستن ل شهیهم دمیفهم تازه

. هنوز لبخند خواهندیم یزیواحدم را زدند. فکر کردم حتماً کارگرها چ زنگ

 لبم بود که در را باز کردم. یرو

سرش فرار کنم... کردم از نگاه کردن به پشت ی... سعدمیساواش را د ییدا اول

 اما... 

 د.دستش را دراز نکر یرا فشار دادم. فلور حت دایی ٔ  درازشده دست

 . دیخوش اومد –

 هم تنگ در آغوشم گرفت.  یی. داکردمیرا تجربه م یپرآغوش یروزها

 .یاحوالپرس میخودمون اومد ،یپرسیحال ما رو نم میدیتو؟! د ،یچطور –

 .دمیرا بوس دارششیرصورت ته ییدلجو یبرا

 .دیوکار منرو ندارم. کس یمن که کس –

هم زل و رد شد، اما فلور... به دیرا بوس امیشانیزاللش براق شد. پ یهاچشم

 .میزد
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آراسته و  شهیمثل هم ن،یو شلوار ج ی... کت مشکیمشک سانتسهقهی با

 بود...  کیش

 یزمان انگار برا نستا،یدر ا رشیبرعکس تصاو ند،یگویها دروغ نمچروک اما،

 از دو سال گذشته بود. شتریاو ب

ترسناک  میبرا مرویروبه ٔ  . زن خستهکردیها را هم باز ماز گره یزمان بعض

 .دمیدیرا در او م زمیاز عمه فلور عز ییهارگه ینبود، حت

من  شود،یانتخاب من عوض نم دیایب شیهرچه پ دانستمیاما همان لحظه م 

با فلور  ییرودررو شیاگر بها یحت خواستم،یرا م اشاری زندگی ٔ  ادامه یبرا

 باشد.

 تو. ایسالم... ب –

 نشان نداد. یالعملعکس

 مهمانم باعث شد برگردم. یاحوالپرس یصدا

 خودم را رساندم. تند

 .اشاریهستند، مادر آقا خانمدهیحم –

 یکه ربط دیسرد به خانه وز یمیواردها نسسالم داد. با ورود تازه یرلبیز ییدا

 تهران نداشت. تابستانی عصر ٔ  کردهدم یهوا ای لتیبه اسپ

 . گذاشته ریهم تأث ییدا یفلور رو یتیمطمئن بودم نارضا 

 ننشسته، برگشت. ییدا
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 کارگرا... شیمن برم پ –

 برداشت. زیم یپولش را از رو فیک خانمدهیحم

 کار واسه فرداشب دارم. یمنم برم. کل –

 نزدند. یمصلحت یلبخند یام حتو عمه ییصورت خوشحال او، دا برعکس

من  دیبودم... اما حاال جور بزرگترم را با یتنها بودنم شاکربع نشده بود از  کی

 .دمیکشیم

 .دیخوردیم ینیریش هی خانم؟دهیکجا حم –

 شاءاهلل فرداشب.ان ،ینیریش –

 زیبود، م ستادهیخاطره ا زیم یکه برگشتم، فلور جلو اشاری مادر ٔ  بدرقه از

 کوچک و بزرگ...  یهاپر از عکس یگرد

 یکورد دیبود. لباس سف وانیعکس، عکس ازدواج مادر و پدرم در مر نیبزرگتر

 مادرم...

 جشن را هم در آلبوم داشتم. گرید یهاعکس

 .یسالگتا هفت یخاطرات زی... منمی... من بودم و والدزیم یرو یهاعکس اما

 ؟یهات خط بزنو از خاطرهمن یچطور تونست –

 ام نبود. از مادرخوانده یعکس زیم یرو

 من...  –
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عکس خندان پدرم نشست  کینزد ز،یم یکه رو دشیسف یهاانگشت

 .دیلرزیم

... من با عشق دمیکشیبرات زحمت نم نیاز ا شتریب ،یاگه دختر خودم بود –

تو  تو بارون، ار،یآزاد... ببر، ب یهاکالس نیمدرسه، بهتر نیبزرگت کردم... بهتر

 گرما...

من  یرا برا یکرده بود، حق مادر یاگر در حق عالم و آدم بد گفت،یم راست

 جا آورده بود.تمام و کمال به

 بعدش... به ینبودم، ول میتی ،یخودمم درد داشت. تا بود یبرا زیم نیا دنچی –

 ...ییش توکمه، همه یلیهام ازشون خپدر و مادرم پناه بردم. خاطره

را  ندهیچند روز آ یسکوتش برا خواستمیبود. نم قتیچون حق گفتم،یم

 .اورمیدست ببه

 اما بغض داشت. خت،ینر اشک

 من تنگ نشد؟  یدلت اصالً برا –

 .کردیهنوز نگاهم نم و

اه ت نگو به گذشته یبدون ترس و لرز برگرد یراحته که نتون یکنیفکر م –

 فرشته نبوده؟ نصف عمرم هیفلور مهربونت عمه ینیو بب یبرگرد نکهیا ؟یکن

 سوخته.

 برداشت. زیشد، مشتشان کرد و از م شتریانگشتانش ب لرز
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 .یرابطه داشتم، اونم کامالً شرع یآدم اشتباه هیمن فقط با  –

 که آرام باشم. شدینم

 ؟یمجبورش کرد یکدوم شرع، وقت –

 بگه نه!  تونستیم –

 .تونستیکه نم یدونیخودت م –

 بود. ریآرام و ز شیزد، و هنوز صدا پوزخند

 دار کردم؟هه! عفتش رو لکه –

 غرورش رو! –

 زدن کرد... کیچشمش شروع به ت ٔ  گوشه

 ... دیکش نهیرا با صدا به س هوا

 ...شهیت باز مداره پاش به خونه یچه رذل گفتمیبه همه م تونستمیاگه م –

 .پاشهیاز هم م شیکه زندگ ستمی... اونوقت فقط من نفهمهیهم م ییدا –

کردم. واقعاً دست خودم نبود، اما در آن  دشیتهد ارادهینه. ب ای دیشن دانمینم

 داشتم. اجیلحظه فقط به شجاعت احت

 بغض بود. ایدن کی ه،یجز گالبه شیصدا در

 یچهمون سال همه دیرو به ساواش بگم... با قتیحق ینره که تو نذاشت ادتی –

 یچند ماه بستر. برام مهم نبود، رفتیم کردی. فوقش ولم مگفتمیرو م
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نخ  هیبه  مینبود؛ ترس نداشتم که زندگ نیو تمام. حداقل االن وضعم ا شدمیم

 بنده.

 شد. رهیبرداشت و به آن خ زیم یمادربزرگ را از رو عکس

دنجه... ساواش  ییالیخونه و هیم رو دوست دارم، ... خونهینار ترسم،یمن م –

 آرامش دارم. میی. من با تنهاستیاوقات ن شتریب

مرا از هم  یاز دست دادن داشت. اگر قرار بود زندگ یبرا یزیاو هم چ پس

 .شدیخودش هم نابود م یبپاشد زندگ

مرا ببخشد که در آن لحظه اصالً از استرس فلور ناراحت نشدم... فقط  خدا

 کیاش. گذشته ینگفتن گندها یمحکم دارد برا لیدل کیخوشحال بودم که 

 ..خاموش. یگروکش

 برگرداند. شیعکس را سرجا

 برگشتن به صفر.  یبرا رهید گهیرو ندارم... د میزندگ رییجون تغ گهیمن د –

 شکم صافش رفت و همانجا ماند. یرو دستش

مرا  اشاریکه  یدست رم،ینشد دستش را بگ یرفتم، اما دلم راض کترینزد یکم

 لمس کرده بود.
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 یفقط نگفت ،یپارتنر داشت یبهش گفته بود ،یتو با ساواش روراست بود –

ما  ،هیترک یگردی. تو برمنهیاالنم هم شناختش،یمستأجرته. اونم که اصالً نم

 ... مینیبیرو م گهیبار همد هیهم هر چند سال 

 را بلند کرد و به من زل زد. سرش

از من؟ تو به من  ؟یترسیم ی. حاال از چاومدی کنار ما ٔ  ! تو با رابطهبهیعج –

  شه؟یم تیحسود

 قاه بخندم. قاه خواستیم دلم

 کشینذارم نزد خوادیدلم م کنممی فکر اون و تو ٔ  به رابطه یمن فقط وقت –

 مواظبش باشم.. نکهیا یاونم نه از حسادت، برا ؛یش

 شد. دتریکنار چشمش شد کیزد. ت اخم

 مون؟گفته از رابطه یچ یمگه اون موذ –

 ٔ  و دست از نبش قبر گذشته کردیشکنجه دادن خودش و مرا تمام م کاش

 .داشتبرمی مرده

 .ی... مجبورش کردهیبوده کاف یخاطر عبدبدونم به کهنیهم –

 از تنفر جمع شد.  شیهالب

 تمام شدن بحث گفتم: یبرا

راحته. االن تنها  المیخ یبه همه بگ یخواینم دونمیو م دمتیاالن که د –

 بشه. تیاذ خوامینم اشاره،ی مینگران
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 آمد. رونیب شیاز سر خشم از گلو یغرش

 بشه؟! تیمن اذ دنیبا د دیبا یچ یبرا –

 .یکنیول کن فلور! تو اصالً درک نم –

 گره زد. نهیرا با حرص به س شیهادست

براش  چیدلم ه یول ،یرو بهم گفت نای! قبلنم اکنمیکه درک نم یپس چ –

وجدان گذاشتم عذاب ارشیخودم رو در اخت نکهیخاطر ابه دی! باسوزهینم

 داشته باشم؟ 

 !کنهیبهش نگاه نم دید نیبا ا اشارینظر توئه!  نیا –

 ...ٔ  بره گم شه! فکر اون برام اندازه –

را باال بردم،  میرا ببرد شجاع شده بود. صدا اشاری یآبرو خواستیکه نم حاال

 نرود. رونیکه از در ب یدرحد

رو به همه  یچگرنه خودم همه! ویکردن بهش رو تموم کن نیبهتره توه –

 !گمیم

 ...ٔ  رابطه هی. میدو تا آدم متمدن باهم رابطه داشت نیما ع –

 کنارش رفتم.  از

شان را بشنوم. هنوز آنقدرها متمدن رابطه اتیجزئ خواهدیبودم دلم نم مطمئن

 نبودم.
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 هم که شده از او قهیچند دق یو برا اورمیشربت ب شیبه آشپزخانه رفتم تا برا

 رفته. گفتیدر اما م یدور شوم، صدا

 ٔ  تا اشاره کردیم یو سع کندیآشپزخانه آوار شدم. مغزم جان م یصندل یرو

 پاک کند...  شیهادهیرا از شن اشاری با اشرابطه به فلور

  .کندیشلوغش م خودیو ب فتادهین یکه اتفاق دادمیبه قلبم تذکر م مدام

 رفتیم ادشی یگوشه نشسته بود و ه کی کرد،یها رفتار ممثل بچه بازهم

 بتپد... 

و  یخونیزده بودند از ب خی میوپادست دادیرا که درست انجام نم کارش

 ...یجانیب

کردن خانه و جمع کردنش  زیشدم بلند شوم و خودم را با تم یراض باالخره

 سرگرم کنم...

 و سردرگم بودم.  زدی... دلم شور مفتدیب یمدام منتظر بودم اتفاق یول

 میو مال یشگیآهنگ هم نکهیا بیزنگ خورد. عج امیساعت بعد گوش کی

 .زدیم یهم انگار هول و عصب یگوش

 . دهیخبرها به او رس دانستمینکرده متماس را وصل 

 اون برگشته؟ گه؟یم ی! مادرم چینار –

 گفتم: میلحن صدا نیتریکه بود، با عاد یهر زحمت با

 سالم. آره. –
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 بلندتر بود.  گذشتندیکه از کنارش م ییهانیماش یاز صدا ادشیفر

 اومده؟! یچ یبرا –

 .دمیچسب یدودست امیخونسرد به

 م اومده.با عمه اد،یب یخواستگار یخواسته برا مییدا ست؟یمعلوم ن –

ام باشد از او شرمنده بودم، عمه اشیزن زندگ نیمنفورتر نکهیخاطر ادلم به ته

 اما...

 خونه. امیمن دارم م –

 مگه؟ یاولِ غروبه. کار ندار –

 هم که شده، دورش کند. یکم توانستیم کار

 بکشم. تونمیرو هواست. آچار نم میزندگ –

 گفتم: شمردهشمرده

 . ستیرو هوا ن کسچیه یزندگ –

 زد: ادیبلندتر فر یشدت درماندگ از

 بزنه. شیساختم رو آت یاومده هرچ ،یشناسیرو نم تهیتو اون عفر –

 .امدمین کوتاه

 .فتهیب ستیقرار ن یاتفاق بد چیه –
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 یتونی. چطور ممونیاومده گند بزنه به زندگ گمیمن م ؟یشد وونهدی –

 ؟یخونسرد باش

 ماندم. محکم

 !اشارینشده،  یزی! چفتادهین یاتفاق چیچون ه –

 سکوتش با محبت تکرار کردم: دربرابر

 ... یکه بترس ینکرد ییکار خطا چیتو ه –

 :دیساکت ماند... با پرس یاهیثان

 ش؟یدید –

 آره.  –

 گفت بهت؟ یچ –

 بگه. یزیچ یبه کس ستیقرار ن –

 .دیتوپ فتاد،یوتا نزد، اما از تک خی شیصدا

 ! هیبق یگور بابا –

 من توجه نکرد. خیگفتن با توب اشاری به

 ...رهیگیتو رو ازم م زنه،یو م... به خدا اومده تو رو پر کنه... مختینار –

 :دمیپرس کالفه

 بگه که ندونم؟  خوادیم یچ –
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 که... گهیم یزیچ هی... دهیدرس م وطونیاون ش –

و دهانم را  دیچیپ امنهی. حسادت در سگفتیخلوتشان را م یهاحرف حتماً

 تلخ کرد.

 . نمتیبب دی... من باینار –

 .دیدیمرا نم ٔ  دهیخوب بود رنگ پر چقدر

 فرستاد. رونیرا کالفه ب نفسش

. تو رو بکشونه سمت کشمشیخراب شد؟! چطور؟! به خدا م یچچطور همه –

 ...ذارمیش نمخودش زنده

 زد: ادیفر یشخص سوم یبرا

 االن! امی. مرمیبه سرم بگ دیبا یچه گِل نمیخفه شو بب قهیدو د –

 خودم، سوخت. یاو، برا یبرا دلم

 ...رهی... زود ماشارمی –

 من!  یگند زد به زندگ نکهیحتماً بعد از ا –

 عنوان بزرگتر اومده... نه! فقط به –

 ؟یدونیاز کجا م –

... چرا مدایی ٔ  به پشتوانه کنه،یم یداره زندگ هیخودشم هست. ترک یآبرو –

 ببره؟ نیرو از ب یچهمه دیبا
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 خاطر منفعت خودش...و مشت شده. به چنگیب یهه! پس از ناچار –

 نیچندم یرا راحت کرده بودم، برا الشیخ هیثان کینداشتم. فقط  دییتأ جان

 :دیبار پرس

 نار؟!  ،یمطمئن –

 آره. –

 ! من؟ جون –

اش صدقهدادن من بود قربان نانیبا دلهره منتظر اطم قدرنیا ینتوانستم وقت

 نروم.

 آره، فدات شم. بسپر به من.  –

 نداشت. یدواریام یاذره یحت شیصدا

 . کوفتم شد.دیوشلوار خربرام کت میمجبورم کرد، رفت دهیحم روزید –

 .میبگو کیاجازه نداد تبر بغض

 شب منتظرتم... خداحافظ... –

 قطع کردم. دمیرا که شن باشه

 زیچبه عشقش اعتراف کند همه کردمیمجبورش نم شیهمان چند سال پ اگر

 و دردناک نبود...  دهیچیپ همهنیاالن ا

 بدون او پوچ و مزخرف بود...  یزندگ ی... ولدمشیدیاگر دوباره نم ای
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 هم...  یو درمان برا میبود درد

 دختر!  ست،یحاال که موقع جا زدن ن –

 شدم. یرو مکه دو روز از آن فرار کرده بودم روبه یبا اتفاق دیبا

 آرامش کنم. توانستمیکه فقط خودم م یاشاری 

 ام؟ بزرگ شده گفتیمن م به

 . کردمیزن بالغ رفتار م کیعاقالنه و مثل  دیبا

 را خودم هم دارم؟ ییترس از دست دادن و جدا دیفهمینم چطور

 رفتم. نییها پاپولم را برداشتم و از پله فیک دم،یلباس پوش 

 . زدیدهد داد م یمرا آرام کند و دلدار نکهیا عوض

 من... ٔ  دهیو ترس یعصبان زیعز کاکتوس

 دلش غنج رفت...  یدرونم با تصور او در لباس رسم ی... دختر فانتزوشلوارکت

 هیخواستگار باشد، شب کی هیشب نکهیا ی... جادهیتراش یآن موها با

 . شدیم هاگاردیباد

 ٔ  خنده دنیبا د یمواقع، کس نیا یبود برا ینعمت. ماسک هم دمیخند ارادهیب

 ام.شده وانهید کردیفکر نم لمیدلبی

 ... ازهیداشت، مثل خم ریبه خدا واگ د؟یخند لیدلیب شدیچرا نم یراست 

 .کردمیامتحان م دیبا هان؟
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 . دمیسر کوچه سه هندوانه خر یفروشوهیم از

را که  یزیاما چ دم،یچیاو نقشه م یریغافلگ یدر ذهنم برا دشانیخر موقع

 ها بود.حساب نکرده بودم وزن هندوانه

 زد. میصدا یدور نشده بودم که کس یفروشوهیهنوز چند قدم از م

  .ستادمیا

داخل آن است خودش  یفروش یهاساک دانستمیکه م یبزرگ لونیبا نا کورش

 را به من رساند.

 سالم کوروش! تو رو خدا برام رسوند. –

 را ندادم. یکیرا از دستم گرفت،  دیخر یهالونیتا از نا دو

 .ی! تو که هندونه دوست ندارینار –

 کنم. یباهاش آشت خوامیم –

 دادم. رونیب یکلمه را گفتم، نفسم را با خوشحال نیکه ا همزمان

 با هندونه؟ –

 آره... –

 .دیخند

 !؟ینار –

 جانم! –
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 ؟یتو هنوز ازم دلخور –

 ؟یچ یبرا –

 !دهیجد هیزدم تو سر همسا –

 آورده بود.  نییرا پا ماسکش

 :دمیمانند پشت لبش با خنده پرسکرک لیبیبه س رهیخ

 ؟یگیرو م اشاری –

 .دیخون به مغزم نرس گهید کنه،یم تتیداره اذ دمید رونیآره. اومدم ب –

 رفتم. غرهچشم

 تیو با عصبان یبش یرتیغ یالک هوی نکهی! اه؟یچ گهید دیخون به مغزم نرس –

 صبور باشه. دیمرد با ،یاتو مرد خونه کنه،یگرفتارت م یکارت رو جلو ببر

 غر زدن. یحساب نایانکن! مامان حتینص گهید یکیتو رو خدا تو  –

 کنند. بحث را عوض کردم. اشییرا داشت تا راهنما یخوب که کسان چه

ببرمت سر کار؟ من  یبهم نگفت گهید نیباهات قهرم؟ واسه هم یفکر کرد –

 . یریفکر کردم نم

مدت سرش  هیرو گرفت، مامانم گفت حتماً  تدایی ٔ  خانمه که زنگ زد شماره –

 .امیشلوغه. بهتره خودم برم و ب

 وآمد.سخته رفت هالهیندارم تو خونه. دفعه بعد بهم بگو، با وس ینه. کار –
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 در خانه مرا رساند. تا

 پا کرد.و آن پانیا یدر کم دم

 افتاد... یچجور ادیم ادمی. هنوزم دمیزدمش واقعاً ترس کهیوقت –

 گذشت...  رخیبه شکر رو خدا –

 آره... مامانم صدقه داد. –

 سر بنده خدا برات درس عبرت شد. –

 تخس برق زد. شیهاچشم

 .ادیخودشم. هنوزم ازش خوشم نم یبرا –

 گرفتم. دهیکرده حرفش را نشن اخم

 رفت. یبعد از خداحافظ دمیرا که به داخل خانه کش هاهندوانه

 به واحد من. راستکیآمد، و البته  اشاریده شب بود که  ساعت

 یبود تمام خونسرد کینزد دمشیدم در د یو روغن کسرهیبا لباس کار  یوقت

 بر باد برود. امیاهیعار

 تو... ای. بیخسته نباش –

 بود. ستادهیا یو شاک نهیسبهدست یدر ورود دم

 ...یاهیهمسا ،دری ٔ  خونه ؟یبزن میج یخواینم –

 دادم. لشینما تحولبخند دندان کی
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 اخالق...خوش یآقا هی! امشب منتظر نه –

 را قطع کرد. حرفم

 آوردن؟ فیخانما از خارجه تشرخانم ؟یشد میقا نیدو روزه واسه هم –

 سرش بستم. تا وارد خانه شود، در را پشت دمیرا کش شیبازو

ه ک کردمیبشه، تو رو هم نگران م یقراره چ دونستمیبودم. نم دهیآره... ترس –

 ...؟یچ

 . ابرو باال انداختم.کردیبرنداشتم. با اخم نگاهم م شیبازو یرا از رو دستم

 مثالً؟! یکن کاریچ یخواستیکه نگفتم. م ستمین مونیپش –

 غر زد: ،یعصب

 ؟یآروم باش یتونی! چطور میلعنت –

 راحته. المی... االن خنمشیبود که بب نیم مال قبل ادلشوره –

 . دیزده با مشت به کف دستش کوبو حرص کالفه

مه ه شی! آبروت پنی... حاال ببیبه خواستگار زنهی... به خدا گند ملمشهیف –

 .رهیم

 به خودش ضربه نزند. شتریدستش را گرفتم که ب مچ

 بهمون نداره. یکار دمیقول م یهردومونه، ول ی! آبرویستیتو تنها ن –

 .دمیدیچشمان مرددش م ینیرا در ن نیباور کند، ا خواستیم دلش
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 گفتم: یول د،ینپرس

 خراب شه... خوادیرو دوست داره، نم شیاونم زندگ –

ذهنش را بخوانم. به خودم جرئت  توانستمی... ابداً نمدیلبش را جو ٔ  گوشه

 شدم.  ترکیدادم و نزد

 .شدیآرام م گفتم،یم دمیکه د یاز فلور یاگر کم دیشا

 ...اشاری.. دلم براش سوخت، دمشیامروز که د –

 پر از تنفر شد. شیحرف بزند، صدا طانیاز ش انگار

 .نمشیبب خوامیهرگز نم گهید –

 روانکاو. شیپ رهیم –

 زد. پورخند

 چه باکالس! عوضش من سالمت روانم رو با چنگ و دندون برگردوندم. –

 خواهش کردم: نرم،

 تحمل کن. فقط چند ساعت. کمهی –

 .دیکوب اشنهیو کالفه، محکم به س مستأصل

 برام... ارنی... نون حالل درمنیو... سرم باالست. دستام رو ببکن من گاین –

 را باال زد. نشیبود. آست انیعص زِیلبر شیهاچشم
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رام ب نمیشد، ا نجوریرو نجات بدم، ا ییبابا هی... سوخته دستم... رفتم نیبب –

اون  ادی... نمیرو که بب کهیاون زن ی... ولهمردونگی و بودن آدم ٔ  مثل نشونه

 ... افتمیم کوفتی ٔ  خونه

 ... نشستیم صورت و لباسم یو رو شدیبلند م شیهااز حرف یکیتار

 .دیبریرا در گلو م نفسم

 .رفت یرو به خاموش شیصدا چارهی. درمانده و بدیدینم مرا

 ... گفتی... بهم مشدینم یراض وقتچیه یبود... عوض طانیمثل ش –

 دهانش گذاشتم.  یرو اریاختیرا ب انگشتانم

 متوجه من شد...  ناگهان

بدنم از کار افتاده بودند. تنم که در آغوشش سست شد  یاتیح یاعضا تمام

 دستش را دور کمرم گرفت...

 ... ینار –

 کنارش بزنم...  خواستمیم

 ... غلط کردم...یببخش... ببخش... انار –

 رفت و برگشت.  گریچشمم به د کیاز  نگاهش

 رفت. شیگلو بکیزحمت قورت داد. چشمم به سدهانش را به آب

 ...دی... ببخشگفتمیم دنبای –



 زرخرید  بانوی بارانی

1162 
 

 مثل کوه بود...  میبرا شهیکه هم یمرد

 دیو ناام نیچسباندم، قلبش غمگ اشنهی... صورتم را به سدیلرزیم شیصدا

 .زدیم میصدا

از عطر  یقیعم ... دمیکار و مردانگ ٔ  حهی... رادادیو آهن م نیروغن و بنز یبو

 تنش گرفتم... 

 و محکم نگه داشت. دیچیدورم پ دست

 دلم را شکست...  میموها یآرامش رو یهابوسه

 کی ،یدلشکست کیداد جز  شدینم امنهیبه حس درون س یگرینام د چیه

 گسل...

خوش  یبود... داشت یاچه غلط اضافه نی... ایخودم کردم، نار ریرو اس چرا تو –

 ...یکردیم یو خرّم زندگ

 کردن پشتش نبود. یخال وقت

 ام را باز کردم.شدهاشم، دهانم خشکمرحم دردش ب نکهیا یبرا

 ... زنهیو قلبم نم شنومی... من فقط میچطور تحمل کرد –

 پنهان کردم...  اشنهیرا داخل س بود که سرم خوب

که خودم را به  یقتیکوچک از حق ینما کیام در برابر چقدر وا داده دیدینم

 زده بودم. دنشیند



 زرخرید  بانوی بارانی

1163 
 

راه کردن خودم... پاک کردن ذهنم از روبه یزمان داشتم برا قهیکاش پنج دق 

 که گفت. ییهاحرف

 نگه داشتنم نکرد. یبرا یآمدم. تالش رونیآغوشش ب از

 .دمی. برو دست و صورتت رو بشور برات هندونه خریاز سر کار اومد –

 .زدیموج م شیدر صدا دیرا گرفت. هزار سؤال و ترد میبازو

 ... ازم بدت اومد؟ینار –

 و منتظر به من زل زده بود.  موشکاف

 .ندیرا نب دنمیفروپاش کاش

 ازت انتظار دارم. یادیاز خودم دلخورم، ز –

 نه... من زود جا زدم.  –

 .کردینم میرها انگشتانش

 به جون خودت! کنم،یم یخاطرت هرکاربه –

 لبم نشاندم.  یرو رنگیب یلبخند

من در برابرش ذوب و  یهاکه غصه نیو غمگ یآنقدر طوالن د،یرا بوس امیشانیپ

 شدند. دیناپد

 . برو دستت رو بشور.می... ما بدترش رو هم گذرونداشاری ست،ین یزیچ –

 دل کند رو رفت. باالخره
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 :دیگذاشتم، که سر رس زیم یو کارد را رو ینیس

 فندق کجاست؟  –

 خواب.تو اتاق –

 .زدم اشاره اتاقم ٔ  در بسته سمت

 اونجا چرا؟ –

 ش سر نره. که حوصله ارمیاز قفس درش م –

 .دیخند یپق

 !یچ گهید –

رو  اشیبرم خرابکار دیجا. فقط بعدش باهمه زنهیدوست داره. ساکت چرخ م –

 جمع کنم.

 را باز کردم و خم شدم هندوانه را بردارم. خچالی در

 خورد و مرا از جا پراند. میبه پهلو انگشتش

 بکش کنار... –

 ها را برداشت. تند گفتم:هاز هندوان یکی

 .اربی تا دو – 

را بغل  یرا هم برداشت و من سوم یآشپزخانه گذاشت. دوم زیم یرا رو یاول

 زدم.



 زرخرید  بانوی بارانی

1165 
 

 ؟یاریهندونه رو کجا م همهنیا –

 حاال. اریب –

 ... ینیفرش نشستم، با چاقو و س یهال، رو داخل

 .هی. لباسام روغنارمیلباس راحت ب نجایا یبرا دیبا –

 چشم نازک کردم.پشت شیبرا

 باش. یشلوار راحت بعد به فکر م،یبش یحاال بذار رسم –

 .دیخند طنتیاز ش پر

 .یذاریمثبت باشما، تو نم خوامیم –

 از وحشت گشاد شد.  میها. چشمدیلباسش را کش پیز

 ٔ  باالتنه خیرفت، م ادمی الیلباس را کند کالً فکر و خ یهانیآست یوقت

 به تن داشت. دیسف یاحلقه رپوشیز کیشدم که فقط  اشایعضله

را با دست  میهازدم و چشم یاخفه غیج ارادهیب د،یکش نییرا که پا فرملباس

 گرفتم. 

 .دیتپ میگلو ریز قلبم

  ؟یاریو چرا درم! لباساتحیمردک وق –

م سر یانگشت نگاه کنم. باال یباعث شد از ال فورشکی و مردانه ٔ  خنده یصدا

 . زدیکمر گره م یلباس را رو نیو آست ستادهیا
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 نظر کنه. میکرالبت اگه اوس دم،یرو دفعه بعد نشون م هینترس، بچه! بق –

ر . هدمیکوب شیبزرگ را به پا نیمالم ینینشستم و با تمام توانم س دوزانو

 فحش. کی هیضر

 ! مغزیگاو احمق! کرگدن بکله –

 داد: تذکر

 رفت. ادتی شعوریب –

به باال و لبخندش نگاه کردم که تمام  نییاش دستم را سست کرد. از پاخنده

 .کردمی روشن را قلبم ٔ  خانه

 پر اشاره زد. زیم به

 ه؟یها چهندونه نیا ٔ  هیقض –

 نه؟یریکدوم ش –

 زد. شخندین

 م؟کنی اجرا محله ٔ  قراره مسابقه ه؟یمخف نیدورب –

 .مداشتی نصفه ٔ  مسابقه هیمن و شما   –

 کرد. هیگال ،یشاک

 .مونهینصفه م یچبا تو همه –

 :دمی. پرساوردمیخودم ن یشدن صورتم را حس کردم، اما به رو قرمز



 زرخرید  بانوی بارانی

1167 
 

 کدوم قرمزه؟ –

 .هیچ گمیرو من م شزهیجا یبباز –

 سرم را به نشان مخالفت باال انداختم. خندان،

 .رمیگینخند، خرگوش! نقد م –

 ها را نشان دادم.دست هندوانه با

 کمر محکم کرد. یلباس را رو گره

 . دیکوب شیهندوانه را باال گرفت. با کف دست محکم رو نیاول

 سرگرم شوم. شیها با تماشاساعت توانستمیاخم کرده بود که م یجد چنان

 :دیکار را تکرار کرد. پرس نیهم ا یو سوم یدوم با

 نه؟یریکدوم ش یگیتو م –

 بگم.. انتخاب کن، بعد من میتقلب ندار –

 گفت: نانیو با اطم دیهندوانه چند ضربه کوب نیبزرگتر به

 !نیهم –

 کنم. سمتم براق شد. یکردم لبخندم را مخف یسع 

 ؟ی. از کجا معلوم تو تقلب نکننمیب اسیوا –

 عالمت کوچولو زدم. هیش من قبالً انتخاب کردم، گوشه –
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 رفته بودم. سهیها را بچرخاند که نگذاشتم. از خنده رهندوانه خواست

 . یانتخابت رو کرد گهیتموم شد. د –

را دراز کرد و دستش  شینشست. پاها نیزم یفاصله رو نیترکیدر نزد کنارم،

 دادن عمود.  هیتک یرا برا

 .شهیم یچ مینیجهنم! بشکن بب –

 گذاشتم.  شیخودم و او را جلو انتخاب

. دیچیاتاق پ ترک برداشتنش در صدای خورد کوچکتر ٔ  که به هندوانه کارد

 نتوانست تعجبش را بروز ندهد.

 .یاول! عجب هندونه یا –

 باال گرفتم. شیرا با غرور برا سرم

 .مال من نبود یمال او را شکستم، و صدالبته به سرخ یبعد

 کنارم غر زد:

 بدم؟ زهیبهت جا شهنمی حاال –

 و سمتش گرفتم. دمبری خودم ٔ  قاچ از هندوانه کی

 حده. دلت رو خوش نکن. نیامشب درهم ٔ  زهیجا –

 به قاچ درون دستم گاز زد. اورد،یدستش را جلو ب نکهیا بدون

 ازت. رمیگی. مهیحق گرفتن –
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 .دمیخودم بر یبرا یاگذاشتم و تکه ینیرا کنار س سهمش

 آبدار نزده بودم.  ٔ  وهیم نیلب به ا شدیماه م چند

 زمزمه کرد: یشرمندگ با

 وقت؟ همهنیا ؟یهندونه نخورد گهیواقعاً د –

 شدم. رهیقاچ درون دستم خ به

و هندونه و خبردار  لدای یجورهی. گرفتیبغضم م دمش،یدیم یهر وانت یتو –

 شون با هم گره خورده بود.... همهمییتنها ،یچشدنم از همه

 لبخند زدم. شی. برگشتم و برادیام را بوسشانه یرو

. گذشته هرچقدر بد و زشت، گذشته. امیرو بشم و کنار بباهاش روبه خوامیم –

 و...نذارم بشکنه من خوامیم

 از بغض جمع شد. میهالب

 ... اشیسخته،  یول –

 برداشت و مرا در پناه گرفت. نیاز زم هیتک

مه لق دی. من نامرد بایبود گناهیب یادیمن ز یایتو واسه اومدن وسط بدبخت –

 . داشتمیاندازه دهنم برم

 .دمیگردنش را بوس روی ٔ  تپنده رگ

 من دوستت دارم. –
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 .چاندیتر دورم پرا محکم شیبازو

 شهی. همیبودمت سرخوش بود دهیسرت آوردم؟ اون اوال که د ییمن چه بال –

 . یخندیکمتر م گهیخنده رو لبت بود. اما حاال... د

 انداختم. نییپا را پشت گوش دادم و سرم را میموها

 .شمیاسترس دارم. خوب م کمهی –

 ...رمیگیرو برات م یعروس نی. خودم بهترینار م،یبر ایب –

 خودم را عقب بکشم، اجازه نداد. خواستم

 ؟یچ واریو ژ مییو مامانت؟ دا یبدون عبد –

 . انیخب ب –

که ازت  یزیچ دونمی. مینکرد یاشتباه چی. تو هستی! راهش فرار ناشاری –

 سخته...  خوامیم

 نرم شد. یکم فقط

 .نمشیدوباره بب ادیازم برنم –

تو وجود نداره. اگه ضعف  دنیخجالت کش یبرا یچیبهش نشون بده که ه –

 که حق با خودشه. کنهیاون فکر م ،ینشون بد

 و باحسرت زمزمه کرد:  دیکش نمییلب پا یانگشتش را رو

 .یو بر یول کن یتونیچون م ترسم،یوقتا ازت م یبعض –
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 .دمیرا بوس انگشتش

 .یکن دامیکجا پ یدونیم بارنیاگه برم ا –

 باغت؟ یتو –

 زدم. لبخند

 . گذرهیم نمیا م،یاز مشکالت رو گذروند یلی... من و تو خاشی –

 .میپشت هم بمون فتهیب یقسم بخور که هر اتفاق –

 گردنش گذاشتم. یرا رو دستم

 .ذارمیمن تنهات نم –

 صورتم نشست. یرو نشیغمگ نفس

 بکوب... جشن و بزن ده،ینقشه کش یکل دهیحم –

کم داره. االن  یزیچ هیما بدون بزرگترامون  ی. قبول کن زندگیپسرشتک –

 . هم من، هم...میباش یهم شده منطق ذرههی دیبا

 :دیغر

 منطق! یگور بابا –

 ...اشارمیشبه...  هیخاطر من... فقط به –

 را به من داد. زانشیگر نگاه

 ساعدش را...  یرو یکوتاه و مشک یرا نوازش کردم. موها شیبازو
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 م؟یتو اتاق حرف بزن میبر ارم؟یب ییبرات چا خوادیدلت نم –

 .دیخند شیهاچشم

 لما؟یمثل ف ه؟ینجوریا ییخدا –

 آره. –

 زدم. چشمک

 م؟یندار م،یتفاهم دار مینی. ببمیزنیتو اتاق حرف م میریم –

 کرد و سرش را عقب داد. اخم

 فقط حرف؟ –

 رفتم. غرهچشم

 ...یآره. بدون کبود –

 ...مهیتا اونجا. خدا کر میبرس –

 .میموها یاو ال یو صدا دیچیآغوشش پ انیام مخنده یصدا

  گه؟ید ی! االن خرم کرد؟ینار –

 .دمیرا کش شیبازو یچند نخ از موها طنتیباش

 ...ییجوراهی –

 .نمیبده ب پرداختشیپ هیفقط خودت! حاال  یزن زندگ –
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 گرش نفسم را بند آورد...گرم و سلطه یهاو با لب دیرا باال کش امچانه

........ 

 ...حانیر ترسم،می من –

 را با محبت مرتب کرد. امقهی

 

 . ایقشنگ شد یاسترسه هست، ول گه،ید نهیهم یخواستگار ؟یترسِ چ –

 ؟یجد –

 .یلیخ –

 خواب خودم را برانداز کردم.اتاق ٔ  نهیدر آ دوباره

 یبود، حالت میکه جنسش ساتن ضخ یو دامن بلند ریحر یاروزهیف زیشوم

 . ماندیدار مپف یآهاردار داشت و کم

 .دادیکمرم را نشان م یکیپهن که بار یکمر با

 ها.دو ساعت گشتن من در پاساژها و فروشگاه ٔ  جهینت

 .دمیام کشگرد ساده ٔ  قهی یرو یدست ارادهیهم ب من

 .دمیباوسواس لباس خر نقدیا میبار تو زندگ نیاول یبرا –

 اشیکنارم نگاه کردم. لباس بلند و بنفش کورد ستادهیا حانیبه ر نهیآ از

 .دادیو تنها نبودن را به من م یاز دلگرم یحس
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 .یبه تنت نشسته. مثل ماه شد –

 ام را صاف کردم.شدهمرتب یبار ابروها نیچندم یشدم و برا نهیآ کینزد

 .رهیگیپاهام درد م ادیم ادمیگشتم،  یلیخ –

 یلی. از لباساش معلومه خادیهمرات ب یگفتیت مخب به عمه –

 . سقهیسلخوش

 . دیلرزیتنم م آوردیاسمش را م یچند روز هروقت  کس نیا در

 چقدرم خوشگله...  –

 تر؟از من قشنگ دمیدر ذهنم پرس ناخودآگاه

 . دمیکنار کش نهیآ یجلو از

 ... فقط... کردمیکه حسادت نم من

 را عوض کردم. میفکرها یوسوو سمت بحث

 ان؟یساعت چند ب یکنیفکر م –

 یالیفکر کنم فام باال. رفتیآسانسور داشت م ن،ییپا اومدمیمن داشتم م –

 خواستگارت االن همه اونجان.

بودم.  دهشنی بالکن از را مادرش بلند ٔ  خنده یزدم. خودم هم صدا لبخند

 چند ساعت به کوروش دادم.  یفندق را برا

 شود. ثیکه حرف و حد دینگو یزیچ خانمنهیسک یجلو کردمیم دعا
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 زنگ خانه را زد. یکس

و ساعت  وار،یبدون ژ ییآمدند؛ زودتر از همه دامن هم باالخره  یهامهمان

 حدود نه عمه و ساواش... 

شانه  یرو یریبه تن داشت... شنل حر مشکی ٔ  و شلوار ساده یزرشک بلوز

 . پوشاندیانداخته بود که مانند مانتو تنش را م

 کرد.  میوار تماشافقط مجسمه د،یکه مرا بغل کرد و بوس ییدا برعکس

 .کردیم رمیدلگ دنشیداشت که د یزیر یعصب یهاچشمش پرش ٔ  گوشه

 به اطراف کرد. ینگاه ساواش

 ؟یالزم ندار یزیمرتبه؟ چ یچهمه –

 مشخص بود استرس دارد. اشیظاهر اخمو و جد پشت

 راحت. التونیهست. خ یچهمه –

انتظار دارد من سر  دانستمیبود. م امدهیچند روز آمدنشان، به واحدم ن نیا در

 .دمیدیبزنم، اما در توان خودم نم

 و ساواش هنوز ننشسته بودند که دوباره زنگ زده شد. عمه

 از استرس عرق کرد. میهادر بود. کف دست کیعمه و ساواش نزد بلم

 باز کرد. شانیرفت در را برا شوازیشکراهلل به پ ییدا

 جلوتر از همه وارد شد. یعموعبد
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احساس  یابود، لحظه ستادهیاحترامشان ا عمه که کنار همسرش به دنید با

 شد،  حرکتیکردم جا خورد و ب

که طعنه  یعمه شد با لحن رلبینوبت جواب دادن به سالم خشک و ز یوقت اما

 داشت گفت:

 ! یشده، خانوم ذاکر کیکوچ یلیخ نیبزرگ! زم یبه! خانوم ذاکر –

 به تکرار اسم عمه داشت.  یچه اصرار دانمینم

به تن داشت که پوست صورتش را روشن و  یرنگیشمی ٔ  مردانه راهنیپ

 .دادیسالمت نشان م

 تو. دییسالم. بفرما –

 در کنار رفت.  یتعارف کرد و باالخره عمو از جلو یشکر ییدا

 وارد شد.  انیگوبود که سالم خانمدهیحم یبعد نفر

 وارد رفت.از عمو که کالهش را با حرص در دست مچاله کرده بود به تازه نگاهم

 کی هیشب مشکی ٔ  با شلوار کتان راسته ی... با آن کت اسپرت خاکستراشاری

 شده بود...  پوشکیش ٔ  بهیغر

شده بودند از  رهیشدم که حاال ت یبه سر رهیداده و من خ نییرا پا سرش

 ... ستیعاد یقصد صاحبش برگشتن به زندگ گفتیکه م یکوتاه یموها

 .دیدست بدهد و مرا د ییباال آورد که با دا یارا لحظه صورتش
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 یبرا دیکدرش درخش یهاتوقف نگاهش، آن برق که در چشم هیچند ثان همان

 بود.  یآرامشم کاف

 . دیدرهمش فهم یاز ابروها شدیم یراحتخوشحال نبود را به نکهیا

 .دادیمرا هم آزار م کردیکه تحمل م یداشت؛ فشار حق

 ها بعد از تعارفات معمول نشستند به آشپزخانه رفتم. مهمان نکهیاز ا بعد

 .ختیریشربت م هاوانیاخل لد حانیر

 .هیبق شیبرو پ کار؟یچ یاومد نجایا –

 زد به هال برگشتم.  میخانم صداکه عروس اشاری مادر

 تشکر کردم رلبیماشااهلل گفتن خانم همراهشان متوجه او شدم و ز یصدا با

 یرا داشت، فقط کم دهیکش یهابود، همان چشم خانمدهیخواهر حم حتماً

 از او بود. باتریو ز ترفیظر

 یکار یهافتیارز و ش متیها را که تعارف کرد، بحث از کرونا و قشربت حانیر

 . میو صحبت کن میداد به اتاق برو شنهادیپ اشاری ٔ  که گذشت، خاله اشاری

 یشوخو به دیخند یشکرییدا اشار،ی ٔ  بلند شدن تند و دستپاچه محضبه

 گفت:

 داماد عجله دارن. آقا –

 یبود، از تعارفات و احترام و لبخند بزرگ رو دهیپسند یرا حساب گارتخواس

 صورتش کامالً مشخص بود.



 زرخرید  بانوی بارانی

1178 
 

رفتن از جو  رونیب یچرا عجله دارد برا میدانستیم اشاریو  یو عبد من

 اتاق. نیسنگ

تا مجبور نشد و مخاطب قرارش  اشاری م،یکه در جمع نشست یساعتمین همان

 .اوردیندادند سرش را باال ن

را با آنها پاک کرد؟ فقط خدا  اشیشانیسرجمع چند برگ دستمال برداشت و پ 

 .دانستیم

 و خودش را سبک کند.  اوردیکتش را درب میبگو خواستیدلم م

 را کمتر لتاسپی ٔ  بود که درجه نیانجام دهم ا شیکه توانستم برا یکار تنها

 کنم.

 لحظه نگاهم متوجه فلور شد.  نیتا جلوتر از او به اتاق بروم. در آخر ستادیا

 اشهیو پر از گال اهیس یهاصورتش مات و کال شده بود، در تضاد با چشم رنگ

 . شدیکه از من برداشته نم

 در را بست.  اشاری م،یوارد اتاق شد نکهیا محضبه

از  قیعم یفروبرد و دم میموها انیو سرش را م دیپشت مرا در آغوش کش از

 آن گرفت.

 تندش...  یهانفس ینزد، اما صدا یحرف چیه

گرفته بودند  متیمرا در خود غن یکه تا حد خفگ ییهاپر از تنش و دست بدن

 به دام انداخت. نهینفسم را در س
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 هیاش تکگذاشتم و سرم را به شانه شیبازو یآرام کردنش، دستم را رو یبرا

 زدم. 

 زمزمه کرد: یبا درماندگ میموها انیم

 شه؟یتموم م یک –

را ببوسم و  شیگلو شدیفشرده شد. کاش م شیدرد صدا دنیاز شن قلبم

 دردش ساکت شود. 

و  ذارنیقرارا رو م هیاونام بق م،یدیباهم به تفاهم رس میگیو م رونیب میریم –

 .تمام

که  ینه از عشق، از حس ییبدنش داغ شد. گرما یاز هرم گرما پشتم

 .شناختمینم

 س.کوره ! تنت مثلاشاریولم کن،  –

 .دمیدستش را سست کرد. در آغوشش چرخ یکم

 . دییپایمدت مرا م. تمامدمیکش نییرا باز کردم و از شانه پا کتش

را از  یگرید میدیترسیم نوعیبه هرکدام بود، شناور اطرفمان ٔ  در هاله ترس

 .میدست بده

افتاد. خواستم با دست بلوزش را از تنش فاصله بدهم، نشد؛ به  نیزم یرو کت

 بود.  دهیاندامش چسب
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 یاما حواسم به عرق نشسته رو کردم،یاش را حس مشدهسرگرم لبخند

 .طنتشیگردنش بود تا ش

 گردنش فوت کردم.  یو رو دمیرا باال کش سرم

 ام فرورفت.در شانه انگشتانش

 .دمایم ایرونیب لیتحو مکنیفوت نکن، بچه! کبودت م –

 را با تعجب باال آوردم. سرم

 ! جنبهیب –

 روح داد. یاش کملبش نشست و به صورت خسته یرو یجانیب لبخند

 روح داد. یاش کملبش نشست و به صورت خسته یرو یجانیلبخند ب

 دلم سوخت. باز

 ...اشاری ،یاخسته –

 استراحت کنم. یحسابسرکار بودم، امروزم نشد درست شبید –

 .دمیرا کش دستش

 .نیبش ایب –

 . نشستم تخت ٔ  لبه یخودم رو قشیتشو یبرا و

 . میبه تماشا ستادیفروکرد و ا بشیشستش را درون ج تانگش

 .ادیبهت م یلیخ ،یپوشیسبز م –
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 ؟یدوست دار یچه رنگ –

 دوست دارم. یتو بپوش یهرچ –

 فتگیباشم، مثالً اگر م یمنطق توانمیکنم نم یهرچقدر هم سع دمیفهم ناگهان

 . کردمیرا تمام م زیچجا همهقرمز من همان

 .رفتیعمه از ذهنم نم یهالهیوس انیقرمز م پورگی آن ٔ  ابد خاطره تا

نبود. من هم مثل خودش خسته  یعیطب زمانیچچیه یبود، وقت یعاد شدینم 

 ... خوابیبودم، ب

 . ختیریبه جانم م یکه آشفتگ یشیاز استرس و تشو پر

 ساختمون ببرمت.  نیاز ا –

 :دمیپرس حواسیب

 چطور؟ –

 . یفضول دار ٔ  هیمشت همسا هی –

 پا مرتب کردم. یدامنم را رو لیدلیب

 از من راحته. التیخ یفتیش یعوضش وقت –

 تخت نشست.  گرید سمت

 را دراز کرد.  شیداد و پاها هیبه تاج تخت تک د،یرا عقب کش خودش

 زدم. هیتک واریکه از نشستنش راحت شد، من هم عقب رفتم به د المیخ
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 .تنهیمداربسته همسا نیمشت دورب هیقبول کن  –

 پشت تخت کوباند، آرام.  واریرا به د سرش

 و در اتاق ماندیکه ثابت نم یدر نگاه ش،یپا دیشد یهارا در تکان اشیقراریب

 .دمیدیم دیچرخیم

 . زدیسکوت وسطش نقب م کی میزدیحرف م یزیهرچ از

پا انداخته و با تفاخر به  یسالن، پا رو یکه باال یزن میتوانستینم کدامچیه

 .میرا از وسط ذهنمان کنار بزن کردینگاه نم هیبق

 نشان دادن اوضاع. یعاد یبرا گریتالش د کی

 ؟یدار فتیش یک –

 جواب داد: ربطیب

 .شگاهیآزما میبر ییرو کار ندارم، صبح دوتا هیمن بق –

  گره خورد. شیشلوارش زد و وسط ابروها بیبه ج یجا شد. دستجابه یکم

 آورد. رونیب یآچار کوچک بشیداخل ج از

 بم؟یگذاشت تو ج نویا یناکس! کِ یرضا –

  ه؟یچ نیا –

 .بمیگذاشته تو ج یواشکیرضا داد دستم. نگرفتم،  اومدمیداشتم م –

 چرا؟ –
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 شد. دهیلبش به باال کش ٔ  گوشه

چکه  یبگم دوش حموم نار تییگفت اگه بهم دختر ندادن برگردم به دا –

 کنم. رشیتون، تعمبااجازه کنه،یم

 فقط نگاهش کردم و بعد نتوانستم نخندم. هیثان چند

 ...؟یمن چ ی... آبروهینه... عجب بدجنس –

 خله پسره. –

 .خوادیحموم، آچار فرانسه م ریآچار؟ ش نیبا ا –

 ...ایوارد –

 .یریبگ ادی کنهیوادارت م ییتنها –

 برق زد. شیاز ستا شیهاچشم

ما حرفامون  دوننیبدبختا نم م؟بزنی حرف خودمون ٔ  ما رو فرستادن درباره –

 .میرو زد

 :دمیپرس

  ؟یدوست دار یچه رنگ –

 نیاما هم دم،یپرس هادهشنی برحسب من و بود دخترها ٔ  همه نیسؤال روت نیا

 .ختیهم رسؤال ساده درونم را به

 . کردینم میرها د،یچیناخواسته و ترسناک دورم پ یحسادت
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 ؟یچ یبرا –

 ...دیدر چشمم چه د دانمینم

 قشنگه. یدیسبز پوش نیا –

 .هیاروزهیف –

 ... گهیسبزه د –

 لب ٔ  گوشه خندیکج با چشم، ٔ  زده و از گوشه هیتک واریرا به د سرش

 کرد. متماشای

 .یو نارنج ینما بخر... فسفرشب ،یمن اگه از اون لباسا بخوام برام بپوش –

برد و صورتم را  ادمیکل حسادت را از به شهایحرف ٔ  قرمز... اما دنباله نگفت

 کرد. یاز خجالت رنگ

دم دنبالت بگر نکهیواسه ا ستینما داره... اصالً الزم ن یکیتو تار یآ یفسفر –

 المصب. زنه،یم برق رو روشن کنم. راهنما

 .دمیکوب شیمشت به ساق پا با

 تو مخ پوک منحرفت! –

 که از چشمم آمد را پاک کردم. یخنده قطره اشک انیم

 آغوش. یبرا یدستش را سمتم دراز کرد، دعوت کی

 ...ایب –
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 تخت. خودم را کشاندم تا آغوشش. یسمتش رفتم، از رو

 چسباند.  اشنهیمرا به س دن،یمحض رسکه نشستم، به کنارش

 .دیرا نرم بوس امگونه

 تو خودت... زینر نقدری... اینار –

 به بغض اعتراف کردم: آلوده

 سخته... –

 .شد ترمحکم دستش ٔ  کرد. حلقه سیاشک صورتم را خ و

 ؟یبر یکه پرواز کن کنمیمن مشتم رو وا م یگینم یکنیم هیگر یجورنیا –

 .آغوشش ساکن من بود، من ٔ  تنش خانه قفس

 اش... مردانه ٔ  نهیبه س دهیشدم، چسب مچاله

 نزند...  ییرا جمع کردم تا بگذرد و حرف از جدا خودم

 یطرح رو کیتا از او جدا نشوم؛ قد  شدمیم یکردنآنقدر کوچک و حمل کاش

 ... بشیشده ته جمشت گل خشک کی ایلباسش، 

 .دادیم یدلدار. حاال او بود که مرا دیرا بوس میو موها دیرا ازسرم کش شالم

سر خونه  میریم یی. بعد دوتایمونده. خودت گفت گهید کمهیفقط  –

 .مونیزندگ

 را باال گرفت.  سرم
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بزرگ شد و  اچه،یدر یرو اش مانند موجبوسه ی. گرمادیرا بوس امیشانیپ

 گستراند.صورتم  یاز آرامش رو ییهارهیدا

 ...یلی... خیخانوم یلیخ –

 .نداشت یآزاد شده بودند، تمام میهااشک

 :دی. مستأصل غردیصورتم کش یشست زبرش را پرحرص رو انگشت

 .رونیب کنمیباال پرتش م نیاز هم رمیالمصبا رو... م نیا زیخاطر من نربه –

 نه... –

کنارم  شیهاشد. دست دیبعد، از پاک کردنشان ناام یهاشدن قطره ریسراز با

 رها شد.

 افتادن که... رتیگ ی... دو تا آدم عوضینار ،یشانس ندار –

 .یمانیبودم، بدون پش ستادهیسمتش من ا کیرابطه دو سر داشت،  نیا

 ...شدمی... اگه من سر راهت سبز نماشارینه،  –

 من اول عاشقت شدم. من باعث شدم تو االن...  –

 زد به اشکم... تمرکزش را از دست داد و نرم زمزمه کرد: زل

 نکن... هیگرتو فقط  –

 صورتم را پاک کردم. مرا به خودش چسب کرد.  یرو اشک تند

 .نزده بود، عطر تنش را دوست داشتم یعطر و ادکلن چیه
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 اشنهیس یسرم رو یتا قلبم. اصالً وقت زدیکه بودم، آرامش نقب م کشینزد

 .شدندیم نینشها تهبود، غصه

 کردم.  یاش بازدکمه با

 اشار؟ی م،یعسل کجا برماه –

 . دیو تند لبم را بوس دیکش نییرا پا سرش

 و تو...  مونمیمن م –

 زد. یشینما یاش باز شد. اخمو دکمه دیاز شرم لرز دستم

 .دهیند یببندش تا کس –

 گرم شد. شیاش بستم. صدالرزان از خنده ٔ  نهیس یدکمه را رو هول،

دخترمون اونجا  گهیقشنگه... فکر کن چند سال د. تو اون خونهوانیمر میبر –

 شه،یش تخس مدختره مثل ننه ی... به جان عبدی... آیبازکنه. خاک یباز

 .نییبکشمش از درختا پا دیصبح تا شب با

پرجرقه و  ییهازدم. با چشم یمشت آرام اشنهی. به سدیاز خنده لرز میهاشانه

 :داد ادامه لبش ٔ  گوشه یلبخند

... ینار یتو... آ نی... لباش عیعروسک شه،یتو م یچشما هیچشاش شب –

 پسرا دنبالش باشه...

... دختر دمشیدیکه م کردیم ریرا تصو ندهیو پراحساس آ نانیبا اطم یحدبه

 گردو را...  یهاآلود وسط درختخاک یکوچولو
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 .دیبه در کوب یکس

 خنده از داخل هال. یصدا و

 :دیاز پشت در که پرس خانمدهیحم یصدا

 ؟یندار یشما حرف ؟یاصل یسر صحبتا میما بر –

 رفتم.  نییترس باز شدن در، فوراً از تخت پا از

 را دراز کرده بود. شیپاها راحت

 نبود. یسمت در رفت. از باز شدن خبر نگاهم

 باال انداخت.  شانه

رو  عقد م،ینشست کیتوجکیکه ج نهیما رو بب ینجوریهم ادیب تییبذار دا –

 شاخشه.

 . اما به حرفش نتوانستم نخندم.دیایب نییکه پا دمیرا کش شیپا شست

 .یاریآچار درب ستین اجمیوقت احتن او –

برداشتم و سمتش گرفتم،  نیدل از تخت کند و بلند شد. کت را از زم باالخره

 دستش انداخت.  یرو

 با سرش را سمت ما چرخاند. یشکرییرفتنمان دا رونیب با

 شد، چاوکم؟ یچ جهینت –
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پر زد و  یمنتظر زل زده به دهانم انداختم. لبخند کوچک اشاریبه  ینگاهمین

 نشست میهالب یرو

 .دیشما بگ یهرچ –

 مبارکه از همه بلند شد. یصدا

 برداشت.  زیم یرا از رو ینیرشی ٔ  جعبه یعموعبد

 .کنمیم نیریکه بهت دادم حاللت، پسر! پس اول من کامم رو ش ینون –

 برداشت و جعبه را سمت عمه گرفت.  ینیریش کی

 ! یخانم ذاکر د،ییبفرما –

 که انگار شوکران به او تعارف کرده باشند.  دیچنان رنگش پر فلور

 برداشت. یآبرودار یبرا ینیریش کی یی. دادیکش ییرا سمت دا شدخو

 زد: هیکنا روزیپ یبردار نبود. به عمه با لبخنددست یعبد آقا

 باالخره من عروس خودم رو صاحب شدم.  –

 صاف و بلند جوابش را داد: ییراست نشست. با صدا فلور

 زده نشده! یحرف چیهنوز ه –

 دهیهم سابکه به شیهادندان یهم فشرده شد. صدابه اشاریکه فک  دمید

 .آمدیشدند م

 پا انداخت. یپا رو فلور



 زرخرید  بانوی بارانی

1190 
 

 ! هیحق طالق، حق خروج از کشور، مهر –

 از کنارم بلند گفت: اشاری

 قبوله. یبذار یهر شرط –

 ی. حتهم که شده او را جمع نبست یظاهرساز یرا مخاطب قرار داد و برا عمه

 تر شد.خشن بود، خشن شیتن صدا میبگو توانمیم

 بذاره رو جفت چشام قبول دارم.  ینار یهر شرط ضمن عقد –

 ی. خشم و جنوندمیرا کش شیبازو دیایآرام شود و کوتاه ب نکهیا یبرا

 را نابود کند.  زیچهمه دمیترسیکه م گرفتینشده در وجودش شکل مکنترل

 . ردیبگ امهیبود گر کینزد

 .زننی... بزرگترا حرف ماشاری –

 انگشتانم را در مشت گرفت. هیبه حضور بق توجهیب

 . یزن من قراره بش یاحترام بزرگترا واجب، ول –

 باحرص گفت: فلور

 تولدش سکه! داد سالبه تع –

خونه  هی ایبگم هزار تا، از دار دن دهیندارم چه فا یرو وقت نایپکه و اسکه –

 . یبه نار بخشمیم هیعنوان مهردارم، اونم به

 .دیچیفلور در اتاق پ زیتمسخرآم خندتک
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برادرزاده من  اقتیل یعنیخونه؟  یگیتو دارغوزآباد م یواریبه اون چارد –

 نه؟یا

 عمه... –

 سمت من برگشت.  زشیت نگاه

 .دیشکراهلل وسط بحثشان پر ییدا

 . دیصلوات بفرست –

اه کوت ییرفت، اما دا ادمی دنیچنان با خشم نگاهش کرد که من نفس کش فلور

 .امدین

 دوننیحرفات از سر دوست داشتنه. عالم و آدم م دونمیداداش! مزن ن،ببی –

جوونه بره دنبال  نیبذار حاال که دلش با ا یول ،یدیبچه رو کش نیتو زحمت ا

 کرده.  شرفتیپ یلیخ یشما رفت یهم از وقت اشاریدلش. آقا

 قتیحق بیعج اشیاما حرف بعد ست،یمشکل مال کردیهنوز فکر م ییدا

 .داشت

. نگرفتیدو سال م نیتو ا رن،یبگ یدوتا بچه اگه قرار بود بدون هم زندگ نیا –

دو تا جوون هم برن سر  نیا نیخواهر من! بذار د،یجنگ شهیبا قسمت که نم

 .شونیزندگ

 .کنمیعمه! خواهش م –
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شد. سرش  لیقرمز در صورتش تبد کیخط بار کیاز شدت فشار به  شیهالب

 .ندیتا مرا بب چرخاندیرا نم

 به ما اشاره زد. ییدا

 . نمیبب مینیبش نیایب –

 کرد. یخال مانیاز جا بلند شد و مبل دونفره را برا خودش

 رها کردم. نی. نفسم را سنگمیو کنار هم نشست باهم

 زبان من هم شد. اشاری

 .میما انتخابمون رو کرد –

 ختام شد.بلند و هول همه حسن ٔ  مبارکه

 .نفره نشست و بحث را در دست گرفتمبل تک یرو ییدا

 گه،ید هیم باشه. زندگخواهرزاده ٔ  هیعرفه، مهر یخب پسرم، سکه هرچ –

 . نیخریم گهید یکی ن،یممکنه بفروش گهید یخونه رو دو فردا

چطور  دمیدیچشم م ریاما من از ز کرد،یطول صحبت اصالً به فلور نگاه نم در

خانم  دهیو حم یعموعبد سمت. دهدیانگشتانش فشار م انیشربت را م وانیل

 برگشت.

رو هم خودشون به تفاهم برسن، آقا داماد موافقت کنن که  نایحق طالق و ا –

 چه بهتر. 

 :دیاز ما پرس خانم،دهیشاءاهلل گفتن حمان با
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 ؟هینظر شما دو تا چ –

 به موافقت تکان داد. یسر اشاریرا من گفتم و  خوبه

را برداشت و به همه تعارف  ینیرشی ٔ  بلند شد. جعبه یبا خوشحال خانمدهیحم

 کرد.

 با انداختن انگشتر به دست من مراسم تمام شد. باالخره

 حیترج میجنگ اعصاب داشته باش همهنیا یهر مراسم یقرار بود برا اگر

 تمام شود. زیچهمان محضر همه دادمیم

رار نرفت. تا ق شیپ عیکرده بود سر یزیربرنامه شیبرا اشاریآنطورکه  زیچچیه

 . دیطول کش یمحضر گذاشته شود چند روز

و  خالی ٔ  ها هم خانهسر کار است. شب گفتیو م زدمیزنگ م دمش،یدینم

 . دیخوابمی خودش ٔ  نرفتهاجاره

 ینداده، برا الواریع یخدااش را به آن بندهکه خانه گذاشتمیم سرشسربه

 دستش مانده.  یخانه رو نیهم

شده بود گوش  ابیاش که کمخنده یبه صدا یو من با دلتنگ دیخندیم

 .دادمیم

 .کدامچیه م،یزدینم یحرف یدر خواستگار آمدهشیپ یکاراز شلوغ 

 سرزنشش کنم توانستمیو نم کردیاز آمدن به ساختمانمان فرار م آشکارا
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 از خواب یزنگ گوش یبا صدا میرفتیبه محضر م دیکه غروب آن با یروز صبح

 شدم. داریب

 تصوراتم ساواش ٔ  درمانده یکند، اما صدا طنتیزنگ زده ش اشاریکردم  فکر

 .ختری همبه را

 دکتر. مشیببر دیهم خورده. بافلور حالش به ن،ییپا ای! بینار –

 برندارم. فیآنقدر که مانتو و شلوار نپوشم و کشدم، اما نه هول

 و آشفته ختهیهم ربه صافششهیپرپشت و هم یباز کرد. موها میدر را برا ییدا

 نداشت. یتناسب چیچروک ه رپوشیو ز رونیبود. شلوار ب

 انیصحنه را در م گریبار د کی. انگار آمدیم ییعق زدن فلور از دستشو یصدا

 بودم. دهید یزندگ

 شده؟ یچ –

 رفت. ییدستشو سمت

 .کنهیدرو باز نم کنمیم یهر کار ستقهی. پنج دقدونمینم –

 .دیآرام به در کوب یکف دست، ول با

 درو... نیگالره چاوکم... ساواش رو سکته نده... باز کن ا –

 ریو ترسش سرم را از خجالت به ز یکه سمت من برگشت، نگران نگاهش

 انداخت.

 زدم. شیشدم و صدا کینزد یقدممین
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 عمه!! باز کن کمکت کنم. –

 نرویبه رنگ کاغذ از آن ب یو فلور با صورت دیپاشنه چرخ یرو ییدستشو در

 آمد. 

دست دور کمرش انداخت و نگهش  ییرا به چهارچوب گرفته بود که دا دستش

 داشت.

 در.  یجلو اریرو ب نتی! برو ماشناری –

 شش بود. یفشارش رو م،یبود مارستانیساعت بعد ما در ب کی

کم خودم هم کم کهیمن، همه بد بودن حالش را باور کردند، جور برعکس

 ام.شده نیکه بدب کردمیخودم را سرزنش م

 .شدیقطره سرم وارد خونش مبود و قطره دهیتخت دراز کش یرو

 را برگرداند. شیرا در صورتم خواند، رو میفکرها کنمیم فکر

 .تییدا شیبرو پ –

  .دمیبه در د کینزد مکتین یرفتم، ساواش را رو رونیکه ب قاتیاز اتاق تزر 

 هیکو ت دیباال آمد. آه کش میپا یگرفته بود با صدا شیهادست نیرا که ب سرش

 .واریداد به د

 . میما واکسن زد یکرونا گرفته؟ ول یعنی – 

 پا گذاشتم.  یرا رو فمینشستم و ک کنارش
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 و مطمئن نبودم. گفتم

 شه.تب و سرفه نداره، حتماً از معده –

 ... دیشد، فکر کردم شا ینطوریدفعه قبل که ا –

 . دیصورتش کش یرو یدست کالفه

 ادامه داد: نیغمگ

 ... شهیخوب م یول کنه،یم تیاذ مدتهی. رهیگیم شهیش هممعده –

 رانم گذاشت. یرا رو دستش

 ... ینار –

 از دست بزرگش به صورتش رفت. نگاهم

 ...یبدون دیتو با یهست که فلورا ازم خواسته بهت نگم، ول یزیچ هی –

 باشد. نکند... فروپاشی ٔ  را داشتم در آستانه ی. حس کسدیچیهم پبه دلم

 .میشیدار نمما بچه –

 زدم از شرم. خیبه صورتم برخورد کرد.  واریلیس خبر،

 ییکه دا یقتیحق نکهیبودم، اما ا اشارمیمدت به فکر خودم و من تمام 

 تلخ و دور از ذهن باشد... همهنیا دیبگو خواستیم

 شما؟ بچه... –

 کم.  یلیکارن، خکم یلیدکتر به فلور گفته تخمداناش خ –
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 زمزمه کردم: یشرمندگ با

 ...دونستمینم –

 .یندون دمیبا ،یزنیتو که باهاش حرف نم –

 دادم.  مارستانیکف ب یهاکی. نگاهم را به سرامامدیاش دردم نطعنه از

بود که  نیا قتیبا او نداشت. حق میدر برخوردها یفرق دانستمیاگر هم م یول

 را در قلبم از دست داده بود. گاهشیجا شیپ وقتیلیفلور خ

 .زدمی حرف خودش با کنارم ٔ  مرد شکسته

 و برگردونه... من یمیبچه بتونه اون فلور شاد قد هیبودم که  دواریام شهیهم –

 ن؟یخوایبچه نم ؟یشما چ –

 زد. پوزخند

 . کردمیازدواج نم وقتچیه م،یبود تو زندگ ومدهیاگه دوباره ن –

 .دیپس کش رم،یدستش را بگ خواستم

 یدختر که عاشقم بود رو برا هیمنه،  یتاوان تنها گذاشتن اون برا نیا –

که مغزش خشک شده بود ول کردم و رفتم. مثل بزدال فرار  رمردیپ هی یِلجباز

 ...یاس، بچهآخر عاقبتم؛ زنم افسرده نمیکردم. حاال ا

 مردانه و پُرسوز شد.  یآه شیهاحرف هیبق

 ظاهرش رو... نیدار و تنهاست. نبغصه یلی... خیبهش زنگ بزن، نار یگاه –
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 بتوانم. کاش... کاش

 کارو... هیاما  ،یکه باهاش حرف بزن ادیممکنه شوهرت خوشش ن –

 اد؟یخوشش ن یچ یبرا –

کرده. فلور  تشیاذ یلیمخالف بوده خ شیحتماً دفعه قبل که با خواستگار –

 یمدت اخالقا هی نی. اادیهرگز نم گهید ادیخوشش ن یاگر از کس ست،دندههی

 دستم اومده. دشیجد

اً واقع نکهیبدون ا کرد،یخودش به او نگاه م دید ٔ  هیاز زاو یفلور! هرکس چارهیب

 او را بشناسند.

 د؟یبرام بخر وهیمآب هی دیتونیمه. م! تشنهییدا –

 را گفتم: قتینگاهم کرد، حق یسؤال

 تنها باهاش حرف بزنم. خوامیم –

 .به لب نشاند و رفت یدواریساده و ام لبخند

 بود. دهیتخت دراز کش یبسته رو ییهاچشم با

 اشاریآمد. دست خودم نبود،  ادمی دمید مارستانیکه او را در ب یبارنیآخر

 چشمم نقش بست. یآن روز جلو ٔ  دهیپاشهماز

 یوقت ساختیرا نم یایمثلث عشق چهی ما ٔ  رابطه تیواقع اشار،یفلور،  من،

 .کردیو خم م دیکشیرا م گرید یها فقط مثل کمان دوتااز ضلع یکی

 ...ینار –
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 دادم. رلبیجواب صدا زدنش را با جانم ز میعادت قدنبود، به حواسم

 ود.ش یکودک چیه گاهیکه قرار نبود جا یشکمش رفت، بطن یرو ارادهیب نگاهم

 ،یرها کن عتیکه در طب ستیامثل تکه زباله کند،ینم مانیرها وقتچیه ظلم

 .گرداندیمان برمآن را به سفره عتطبی ٔ  چرخه

ها بعد مجبور و سال یکاریم یاهیس کی ییجا کیهستند،  نیاعمال هم هم 

 .یرا درو کن یکیتار یشویم

ما تاوان کدام  زد،یلنگ م بعجی باشد گناه تصاص بالها ٔ  تفکر که همه نیا

  م؟یدادیگناه نکرده را پس م

 .نیزم یآدم زجرکِش رو همهنی... ااشاری من،

دستم را گرفت و محکم نگه  اشزدهخی یهابودم. با انگشت ستادهیکنارش ا

 داشت. 

 .دادندیشده لو مقفل یهارا آن انگشت کردیم یکه مخف یاحساس تمام

هم ننبود، آ ینیبشیپ العملش قابلبه من گفته عکس ییکه دا دیفهمیم اگر

 . خوردیهم ماز ترحم حالش به یوقت

 :دمیپرس

 مگه نه؟ ؟یکارو کرد نیاز قصد ا –

 منظورت کدوم کاره؟ –

 .یخودت از قصد باال آورد –
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 بود.  دیسف دیسف شیهالب

 راحت جوابم را داد: یلیخ ،یو منطق خونسرد

 بهونه دارم. هیمحضر باشم. االن  یتو خواستمینم –

 کنار تخت نشستم. یکیپالست یصندل یرو

 نگاهم کرد.  موشکاف

 بزرگم کرده بود.  شناخت؛یمثل کف دستش م مرا

 کنار لبش شکل گرفت.  یتلخند

 بهت گفت مگه نه؟ –

 . ساکت ماندم.زدیو راز مشترکشان حرف م ییشک از دا بدون

 لق! مردک دهن –

 زمزمه کرد: نیشد. غمگ رهیسقف خ یمهتاب به

هاشون رو ندارن، خدا باز بهشون بچه بچه اقتیکه ل ییهاپره از زن نیزم –

 مادر خوب باشم. هیبار  نیبتونم ا دیشا کردمی... فکر مدهیم

 بوده، اما در توانم نبود. میبرا یمادر خوب گفتمیم دیبا کردم،یتعارف م دیبا

شبا صدات تو  یگاه ،یدیخوابیل تو تخت من ممادرت که مرد، تا دو سا –

 ...پرمی... از خواب میخوایو آب م یشد داریکه ب چهیپیگوشم م

 .لرزاندیرا م شیصدا ش،یدر گلو دادهشهیانداختم. غم ر نییرا پا سرم
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 یمنطق چیوگرنه ه ،یکن یمادر یبخوا نکهیا ست،زهیغر هی نیا کنمیفکر م –

 .ستیمن به تو ن یوابستگ همهنیپشت ا

 نداشتم. یحرف مهباز

استرس  تی... از بچگیمادر خوب ی... حتیبرات نبودم، نار یمن معلم خوب –

 یاما حاال به هر در ام،بربی کارا ٔ  چطور از عهده نکهیعروس شدنت رو داشتم، ا

 نباشم. ام،یکه ن زنمیم

 ونریپوست شفافش ب ریپشت دستش که از ز یمن نبودم. به رگ آب مقصرش

 شدم.  رهیزده بود خ

 زمزمه کرد: آرام

 دوستش دارم.  شتریکه از جونمم ب ینی... تو تنها آدم زمینار –

 دوسِت دارم ساده.  هی یحت ،ینگفت وقتچیه –

 .یدونستیم یول –

 مرا هم اشغال کرد. یپرآبش زل زدم. بغضش گلو یهابه چشم

از پسش  ترسمیم ترسم،ی... منکهی. هم تنهام، هم استیمنم راحت ن یبرا –

 مون... رو سر رابطه تهی. از پس ساامیبرن

 . دستش را دراز کرد، باالجبار گرفتمش.مردد سمت در رفت و برگشت نگاهش

 و اون برات بگم.از خودم دی... باینار –

 جواب دادم: قاطع
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 بشنوم... خوامینم –

 ...اون ٔ  درباره –

 تر گرفت. فرار کنم، بلند شدم. دستم را محکم خواستم

 

 :دیپرس کنانناله

  ؟یچ ارهیو سر تو دربمن یکارا یاگه بخواد تالف –

و از سر ترسش  ارادهیب م،یهم نه مستقبه اشتباهش اعتراف کرد، آن باالخره

 من. یبرا

 پچ کرد:پچ ملتمس

 و اشتباه رفتم... چقدر راه دونمیخودمم م گهینگاه نکن، د یاونجور –

 گفتم: نانی. بااطمیاز نگران زدیدودو م شیهاآوار شدم. چشم یصندل یرو

 .یشناسیرو نم اشاری –

حس  اومدیبعد که م یول شم،یپ ادیب کردمیکردم. مجبورش م تشیمن اذ –

 . من... کشهیم نییفاحشه پا هیو در حد اومدنش، من یبا زور کردمیم

 کم آورد. بغضش را قورت و ادامه داد: نفس

بودن  فی... حس کثهیهمخواب هیقلب باهاش نباشه، فقط  یرابطه وقت –

 و اون مقصر بود.  کردمیم
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 یذهن م،یایشان کنار برابطه تیکه گذشت را زمان داشتم با واقع ییهاماه تمام

 نیا دیبا پس حاال ساخت،یم ریتصو شانیآغوشکه ناخودآگاه، خائنانه از هم

 . کردندیم یمثل شالق روانم را زخم یول داد،یها کمتر آزارم محرف

 تموم شده. گهیکن، عمه! د بس –

 کنه...؟ تتیاذ یتالف یاگه برا –

 بود.  دهیدستم را چسب خیتکه  کیمثل  انگشتانش

روحش را حمل  هایدلشوره تمام انگار بود، بدنش ٔ  تنها عضو زنده شیهاچشم

 کردیم

 یرا رو گرمی. دست دشدینم کسچیتخت باعث حسادت ه یرو ٔ  چارهیب زن

 گذاشتم.  شیهاانگشت

 آروم باش... من حالم خوبه.  –

 صورتش راه گرفت. یرو یاشک قطره

 . ردیو آرام بگ میمنتظر بود بازهم بگو

 .کنمیکنه پوستش رو م تمی. اذریکم نگو دستمن –

 .  دیدوم تا لبخند مرددش رس اشک

بعدِ  ینداد ادمیچون تو  شمیباز بلند م افتم،یاگه مستقلم، اگه هر بار م –

 و منتظر کمک باشم.  نمیخوردن بش نیزم

 . یو لوس باش فیضع خواستمینم –
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 .دیلرز میهالب

 .یزدیوقتام سرم غر م یلیخ –

 .زدمیبودم نم تیاگه مادر واقع –

 باال انداختم. شانه

 .دونهینم یکس –

 در سرم را به عقب برگرداند. یصدا

 برگشت. مانیهاها به صورتساواش از گره دست نگاه

مرد کورد  کیپرپشت مردانه از او  یصاف و ابروها یبلندش، با آن موها قد

 .ساختیو جذاب م لیاص

 کنار تخت گذاشت.  زیم یرا رو دشیخر کیآمد و پالست جلو

 فلورا جانم، سِرمت تموم شده.  –

 با کف دست صورتش را پاک کرد. فلور

 .میدیند –

 در اشاره زد. به

 خونه. میچک کنه بر ادیبرم به پرستاره بگم ب –

امروز قرض  یاز همکارها را برا یکی نی. ماشستادمیدر ساختمانشان ا یجلو

 کرده بودم.
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را  ینینگفتم که چه بار سنگ یحت د،یآیداده فلور نم امیچرا پ دمینپرس ینار از

 که داد.  یبرداشته با خبر میهاشانه یاز رو

 باشد.  نشیزتریدور بود که نخواهم فلور در عقد عزبه یمرد از

اما حاال  گذاشتم،یجگر م یاحد و واحد شاهد بود عقد را هم دندان رو یخدا

 ... آمدیکه نم

 بودم...؟  کنم،یبودم؟ حاشا نم خوشحال

 ر گذرانده بودم. بود که از س ینماد تمام فالکت یذاکر فلورا

 . کردیمرور م میخود جهنم را برا دنشید

 . دارم نگه حال ٔ  کردم ذهنم را در لحظه یسع

 روز شانس من بود.  روز،

 . شودیمال من م یباالخره نار شدینم باورم

 لذت ببرم.  تیحس مالک نیگذاشتم از ا چاندیکه نبود تا گوشم را بپ حاال

 بار از صبح زنگ زد.  نیصدم یبرا امیگوش

 سالم، مادر داماد! –

 :دمی. پرسدیخند

 شده؟ یچ گهید –

 محضر.  یکاینزد میدیما رس –
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 .یمن تازه اومدم دنبال نار –

 . دیدیشما هم رس مینی. تا سفره رو بچمیما کار دار –

 دارن خودشون.  یچکه مادر من! همه خوادینم دنیچ –

سر عروس رو خودم  دسفی ٔ  . تازه پارچهمیآورد یسبزریپن! نون؟یچ گهید –

 وکسر نداشته باشن.کم نم،یرو بب یچدادم. ببرم باال همه دیو مروار لهیمل

 سلطان! میچاکر –

 در گوشم اکو شد. شیو صدا دیخند بلند

 جانینگفته ا گهید یول دم،یگفت من خرج عقد رو م یعبد نی!! ااشاری گمیم –

ده تا عروس داماد  تونمیمن م نیدیمحضر م نیکه به ا یکه. با پول دمونیاریب

 عقد کنم.

پسرت رو عقد ... تو حاال تکیرو به سرانجام برسون هیالبد کل در و همسا –

 طلبت. هیکن، بق

 ش،یدیکش رونیب لینرم. از دهن عزرائ ی. اصالً دند عبدیراس گفت –

 .شهفهیوظ

کرده، من فقط خواسته بودم که عقد  دایپ مانیرضا کجا را برا دانستیم خدا

 داشته باشد و رضا مسئول انتخاب سالن شده بود. ییایآر

 .اطیاز ح زنانه ییپا یساختمان آمد و صدا یدر ورود یصدا

 اومد.  ی! ناردیباشه، حم –
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 تا محضرا. مواظب خودت باش. یدورتون بگردم. برو فدات شم. آروم برون –

 ع کرد.من نشد و قط یخداحافظ منتظر

 ها پشت در متوقف شد. کفش تقتق

 نیاگر بادکنک بود، ا امنهیتا باورم شود، عروس من شده. س دمشیدیم دیبا

 .دیترکیم یچند روز از خوش

 که باز شد رسماً فکم سقوط کرد. در

 ؟ی! خودتینار –

 بزرگش پاک شد. لبخند

 سالم. چطور؟ –

 چقدر... یکرد رییتغ –

 .کردینگاهم م فیو بالتکل مات

 الزم داشتم.  یگردنو درستش کن. پس ایب حاال

 بودم.  دهیند یشیآرا نیتا حاال او را با چن چارهیمن ب خب

 . عروسک.یعروسک شد –

 رفتم.  کیقشنگش برگشت. نزد لبخند

 و؟یالو  یآ یگیفشارت بدم م –

 رفت. سهیاز خنده ر یرا حفظ کندها، ول اشیعاد ٔ  افهیق خواست
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 اش سقوط کرد.وسط چال گونه نگاهم

 .اشاریتو فقط بخند عمر  

 قشنگ شدم؟ –

 ماه... ماه...  –

 انداخته بود. دشیکت و شلوار سف یرا رو یآسمان یجلوباز آب مانتو

 نامم به شانس ٔ  باالخره قرعه شدیباورم نم نکهیمن کجا بود؟ ا یبدبخت

 .باشد درآمده

 ...سیوا –

که دوقلوها انتخاب کرده بودند را  یگلراننده دستهکمک یصندل یرو از

 برداشتم و سمتش گرفتم.

 .دیو سف زیر یهادسته از گل کی

 . رمیخودم وقت نشد بگ ؟یدی... خراشی یوا –

 نوازشش کرد. زدهذوق

 ها انتخابشبه غبغب انداختم. الزم نبود بداند آن وروجک یبود. باد دهیپسند

 اند. کرده

 بند انگشت بودند.  کی ٔ  اندازه شیهاشد انتخاب؟ گل همنیا 
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درشت قرمز  یاز آنها که رزها دمیخریم یگل واقعدسته کی شیبرا خودم

 .یمجلس کیش یهاداشت، از آن گل

که به خودش زده بود را  یعطر خوش شدیسوار م یباز کردم. وقت شیدر را برا

 .دمیکش نهیبه س

 کند. ترچارهیب نیرا از ا اشاریرا جزم کرده بود  عزمش

 را باال انداخت. شیبستم. ابروها شیرا با احترام برا در

 را روشن کردم.  نیماش نشستم تا

 نام بزنم.سندت رو به میبر –

 اش...خنده یبود صدا یالمصب

 به او انداختم. ینگاهمین

 شده. یتیپ ینتیسر یچشات قد چشا –

 را تاب داد. گردنش

 شت بود خب.چشمام قبلشم در –

 . پراندم را لبم ٔ  گوشه لبخند

 کرده. یهات هم رمژه –

 .به سرم اشاره زد طنتیبا ش اورد،یکم ن ناقال

 موهات قشنگ شده. –
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 کند؟ فقط خوشحالم کرد. یتالف خواستیم

 ؟یدید –

 .یتر کردکوتاه متریلیم هیآره دورش رو  –

 ذره را نشانم داد. کیبا نوک انگشت  و

 اش کردم.حواله یچپچپ

 . یکن شدخرابخونه یول یکرد رییتغ یمتریلیاالن؟ تو هم م یانداخت کهیت –

 صافش سر خورد تا ماه صورتش. یخم شد و موها نیی. سرش به پادیخند

کمرنگ  شیهاچشم یداد، لبخند و شاد هیتک یسرش را به صندل یوقت یول

 شده بود.

 ! اشار؟ی –

 جونم... –

 ...هیجور هیته دلم  –

 او بود. هیمنم حالم شب یبودن نداشتم وقت یقو یادعا

 منم...  –

 .امیبه زندگ دنشیشدم از کش مانیپش بازهم

و شاد دخترانه گرفته بودم و آورده بودمش تا ته  یفانتز یایمن او را از دن 

 صفحات حوادث. یزشت
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 مادهیآمده فهم امیبه زندگ یفکر کردم که درعوض از وقت نیبه ا یخودخواه با

 . دارد یعشق چه طعم ملس

 .یراندن پرواز کن یجاو به یو ترمز ببر یشو ییهوا نکهیا

 چشمک زدم. شیبرا

 بدم.  ادتی خوامیزدم، م یکلک هیمن  –

سر به  دنشانیبوس یبه هوا اموانهیخوشرنگش از هم باز شد. قلب د یهالب

 جنون گذاشت.

 خودم و خودش رو عشق است.! ایدن یگور بابا میبگ ایب –

 لبخند زد.

 ...یبگ دی. باستی! خنده قبول نگهدی نه –

 . دیمن چرخ سمت

 خودم و خودت رو عشق است. –

 .کالیآبار –

 انداز انداخت. اش باز نگاهم را به دستگونه یهاچال

 حسرت گفتم: با

 .چلوندمتیوگرنه م ره،یگ نجایدستم ا فیدختره! ح یآ –

 .گرفتیمحبت کوچک تمام صورتش جال م کیمن با  نِیقشنگتر
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 پخش را روشن کردم.  دستگاه

 کردم.  دایپ یدنبالت چ اومدمیداشتم م نیبب –

 میگشتیاز جنگل برم ی. همان بود که وقتشناختمیخواننده را م یصدا

 پخشش کرد.

 پخش شد. نیو گرم خواننده در اتاقک ماش یمیصم یصدا

 بانوجان... با چشمانت کن جادو، جان...بانوجان... جانماه –

 دلت هستم... تنها به تو دل بستم... ادیص

 .دادیخواننده تکان م ینرم با صداآمد چون سرش را نرم خوشش

 چند بار تکرارش کردم.  میبه مقصد برس تا

ورودمان به محضر شکالت و نقل و سکه و هرچه بود به سر و صورتمان  با

 اصابت کرد.

 .دینامردا... امون بد –

 و بلند گفت.  دیبود که خند رضا

و  دمیعقدش را د مترینه ٔ  و سفره ییطال دیبلند سف یهاسالن فقط پرده از

 مهمانش را...  یبرا یسلطنت یهایصندل

 ها....مهمان یحواسم رفت پ بعد

 آمدند.  شوازیپسرش جلوتر از همه به پ و ینار ییدا
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 ...هیدار اهل ترکو رستوران بینج ییآن دا بعد

 بلندش را دورش حلقه کرد. یهاآن دست اشییسمتشان رفت. پسردا ینار

 خوشبخت شو، زشتو...  –

آمدند و بغل کردند و اشک  شیهاییزد و با محبت بغلش کرد. بعد دا یغر ینار

 دواندند و رفتند.  یبه چشم نار

 هستادیخانم کنارش ا... بنفشهیبا کت و شلوار رسم ک،یو پ کی... شیعبد و

 بودم.  ونشیپدرم را مد یبود؛ شاد

 در آغوشم گرفت.  یعبد

 .دمیرو د تینمردم و داماد –

 و آشکار. یزبان یهامحبت کردن نینداشت به ا عادت

 . دیرسیم امنهیس یرا نگه داشتم. سرش تا رو شیهاشانه

 حفظ جانت. یرا... جانم درآمد بی... عبدیعبد

 .دمیاش را بوسشانه

 را پاک کرد. شیهادستمال اشک چشم با

 .میمطب به اون مطب کشوند نیو از ا یچقدر کولم کرد –

 بود. فهیجات رو سر منه، بابا... دندم نرم، وظ –

 جلو آمد و سرزنشش کرد. مادرم



 زرخرید  بانوی بارانی

1214 
 

 حرفاس؟! نی! وقت ایعبد –

 داد. تکان حرف او سرش را تکان دییهمچنان به من بود، اما در تأ یعبد نگاه

 ادامه داد: مادرم

 و ببر.عقب، تماشا کن و حظش ایب –

اش را هم خم شد و شانه یرفت. نار یو سمت نار دیام کوببار به شانه چند

 .دیبوس

 منم دخترتون باشم؟ –

 را گرفت.  ینار یبازو

 پسر! نیبه جان ا یهست ؟یستیگفته ن یک –

 فشار دادم. سوختمی که را چشمم ٔ  گوشه میهاانگشت با

 

مثل دختر کنارم را به  یو جواهر دیمثل روز روشن بود؛ اگر خدا مرا بخش میبرا

 از پدرم بود. یخاطر پرستارمن داد، تمامش به

 ها...حرف نیو از ا کاتیکردند و تبر یدانه احوالپرسهم دانه لیفام ٔ  هیبق

 ..خاله و . یو خاله و پسرخاله و دخترها خاله

 .مینیخودمان بنش یهایصندل یاجازه دادند رو باالخره
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 یاو چادر گلدار گوشه زهیمزهیر کلینشستن چشمم به ننه افتاد. با ه محضبه

 افتاده بود. ریبه جان نان و پن یمصنوع یهانشسته بود و با آن دندان

 . کنارم خم شد و رد نگاهم را گرفت.دیایب کیزدم مادرم نزد اشاره

 برهیرو م شهیهمسا یک ؟یآورد یجون رو واسه چ! نندهیحم ،ییخدا –

 محضر؟ 

کنم؟ بو برده بود عقدکنون توئه، از بعدازظهر بست نشسته بود تو  کارشیچ –

 ا؟ین گفتمیخونه. م

 س مگه...؟. هالک شد با لقمه، مدرسهیدادیبهش م ینیریش هیحاال  –

 قند داره، مادر! –

 زمزمه کرد: رلبیز کندینان را نصف نم رزنیپ یمصنوع یهادندان دید یوقت

 خدا بدم.آب به بنده هیبرم  –

شان گرم شود چانه نکهیجلو آمدند، کاش قبل از ا دهیبا رفتن حم دوقلوها

 . رفتندیم

 ی... موهاکریپدروبی ٔ  پارچهتکه کیمانتو هم  ،یو شلوار ل دیسف بلوز

 زده بود.  رونیب یوجبیاز شال ن خیسخیشان هم که سپسرانه

 .شینه انگار فقط چهارده سال داشتند، با آنهمه آرا انگار

 هماهنگ لبخند زدند.

 و درسا. ایدر م،هاشیدخترخاله ما. سالم –
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 ها لبخند زد.به بچه یبا مهربان ینار

 سالم، خوشگال... رضا نگفته بود خواهر دوقلو داره. –

 

 .دندیکش ریآژ جفتشان

 دو تا؟ نینگفتن ا یچیاز ما ه –

 .دیزده خندخجالت ینار

 نه... –

 دست به کمر زد. ایدر

 .شناسهیکار داره ما رو م ینامرد فقط وقت یرضا –

 گفتم: هیکندن قال قض یبرا

 . دهی. مامانشون همونه که مانتو بنفش پوشنگهدی ٔ  خاله هی یدخترها –

 اند.لو دادند چرا آمده دخترها

 لتونه؟یاون آقا فام –

 نشان دادند.  هادهیکه ورپر یچرخاند سمت سر

 .کندینشسته بود کنار مردها و موز پوست م واریژ

 دادم. هشدار
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هنر کنه شلوارش رو بکشه  یلیخروس خ. اون جوجهدایکن یزیآبرور نمینب –

 باال.

 گره خورد. کیبار شانیهااخم

 !یدار کاریما رو چ ار،یدرب یبازیرتیواسه خانمت غ گهیتو د –

 .دینیگوشه بش هی دیگفتم، مثل خانما بر کهنیهم –

 .دیایگفتم که حساب کار دستشان ب یمحکم و جد چنان

 نشان داد. یرا به نار اشیگوش درسا

 م؟یعکس ازتون بنداز هیحداقل  –

 

 گفتم: نه! محکم

 ..تو لو خدا. –

 :دیآرام پرس ینار

 اشار؟ی ه،یمگه چ –

 داشتن پرِ شر و ور! جیپ هی نایداشتم ا یلمس یکه من گوش یبار نیواال آخر –

 پر از... جشانی! وگرنه پیبودم به جان عبد مؤدب

 هنوزم دارن.  –

 هردو انداخت.  یبازو ری. دست زدیموقع رسبه رضا
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 گفت: یخنده و سرگرم با

 .کننتونیشون متا غروب خبر صفحه –

 خنده ندارد، اصالً. میدانستیاما من و رضا م د،یخندیدالنه مهنوز ساده ینار

 ما رو؟ چطور؟ –

 .خوانی، کپشن دارن فقط عکس مو پوکتون رو درآوردن کیتا حاال ج –

را  شیهارضا دست یاعتراض کردند، اما وقت یتابلو و ساختگ یلیخ دخترها

 و گفت: دیهم کوببه

 رد کارتون. دیبر –

 افتاده، غرغرکنان رفتند. یهابا شانه 

 .زدیکه از رفاقت برق م ییهالبخند بزرگ و چشم کیبعد رضا ماند با 

 کش کچل در دام دختر جنگل افتاد.باالخره اره نه؛یخودم ا تریت –

. چشمم به او بود که رضا دیلرزیم شیهاآنقدر که خم شد. شانه د،یخند ینار

 گفت:

 مرغا... یقاط یپس رفت –

 

 را داشت گفتم: اقتشیکه ل یشادش سمتش برگشتم. تنها اسم یصدا به

 ...یقمیرف –
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 ...قیرف –

 خطبه بخونه. خوادیمادر! آقا م اشار،ی –

 .رفت انیتکان داد و سمت آقا یدست رضا

 کنارم نگاه کردم. نگاهش به من بود. دپوشیبه دختر سپ نهیآ از

 دستش را گرفتم.  ارادهیب

 ... شوق سر از نه بود، ستهنش چشمانش ٔ  در کاسه اشک

 است. نیام غمگناردانه گفتیها متابشب یخال یجا

 و... بغضت نمینب –

کنارش  زانشیعز یجا دانستمی. مامیدلخوش یطرح لبخند زد برا شیهالب

 . ستیخال

 کنار زد. شیپا یرا از رو فشیک

 پدر و مادرش هستند. دانستمیکه م یزن و مرد جوان عکس

: با بغضت خرابم نکن؛ تا عمر دارم دیرا بگو هانای ٔ  گشتم که همه یحرف دنبال

 . شمیهات خودم مباهاتم؛ جورکش غصه

مهر کردم. به درک که گوش تا  اشیشانیبوسه به پ کیحرف را با  همهنیا

 گوش آدم نشسته بود. زمزمه کرد:

 منم... –
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 منم؟ یچ –

 منم دوستت دارم. –

 .دستش را محکم نگه داشتم د،یچیعاقد در محضر پ یصدا

 خطبه را خواند.  آقاحاج

 

 خوب است.  زیچهمه دادیم نانیاتصال دستمان بود که به من اطم تنها

 ساده.  ش،یرا گفت، بدون پس و پ بله

 آرامشش آرامشم شد.  میکردی. دفتر را که امضا مدمیدستش را بوس پشت

 .شینخون یتونیم یخوایاگه م –

 کردم تا منظورش را بفهمم. نگاهش

 و؟یچ –

 .یدوست نداشته باش دی. گفتم شاییاآری عقد ٔ  خطبه –

 .نجایا میایگفتم ب شیخوای. چون تو مگنیم یچ دونمیمن اصالً نم –

 .میکنار هم بمون میدیقوله. قول م هیمثل  –

 کنارم بماند، دوستش داشتم. دادیقول م ییایبا عقد آر اگر

 

 ینار
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دست  و میستیهم با یروبه ما گفته بود روبه ،یبا لباس رسم ییآقا بان،مانیپ

 .میریهم را بگ

 داد. یو مطمئنش انگشتانم را در خودش جا یقو یهادست

و پر از عشق که خودم را  شگریبود، چنان ستا امرهیخ میزالل، مستق پرده،یب

 . دمیدیو پاک و از تمام اطرافم جدا م بایز

 قسم خورد اشاریسرشار از مهر کرد. ابتدا  یشروع به خواندن کلمات بانمانیپ

 و بعد من.

ه بود ک نیتکرار کرد. روح کلمات چنان دلنش اشاری بارنیدوباره خواند و ا مرد

 احساس به چشمان پر از غرور او هم آورد، 

را جلو داده و  اشنهیس میامضا را در آن دفتر بزرگ زد نیآخر یکه وقت یغرور

 را صاف کرده بود. شیهاشانه

 

 زدانی یبه نام نام –

 خوبان همهنیا انیاز م دمیرا من برگز تو

 گواهان همهنیا انیبا تو، م ستنیز یبرا

 سخن با تو، وفادار خواهم ماند  نیلب آرم ا بر

 ا؟یآ یشویم رایهر لحظه، در هر جا، پذ در

 من بود جواب دهم. نوبت
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انجمن با تو؛  انیم میگویاکنون باز ممهر تو را از جان. هم شومیم رایپذ –

 وفادار تو خواهم ماند، در هر لحظه و هرجا.

 کلمات اشک به چشم همه آورده بود. یقشنگ

 ... میها به انتظارش مانده بودکه مدت یوندیپ

 .دمیکش رونیدور گردنم را از لباسم ب ریمهر کرد. زنج یرا با مهربان امیشانیپ

 برده و اندازه کرده بودم را جدا کردم. یکه به طالفروش یااز کنار پروانه، حلقه 

 :دیپرس گرم

 ؟یدرستش کرد –

 آوردم و امانتش را کف دستش گذاشتم. نپایی بله ٔ  را به نشانه سرم

 . انداخت انگشتم به هاخانم ٔ  هلهله انمی را ساده ٔ  را باال آورد. حلقه دستم

 رها نکرد. گریکرد و د را قفل انگشتانمان

را ساواش داد؛  هیهد نیترو پرمفهوم نیزترینوبت کادوها بود، عز بعد

 از مادرم... یگردنبند

عکس دونفره  کیامانت دست که بوده. آن را به گردنم انداخت و  دانستمیم

 گرفت، خودم و خودش. 

 خودش را سرگرم حرف زدن با رضا نشان داد.  اشاری

 . خواهدیکه م یعکس را برا دانستمیم
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از خودم دور  دیاالیکه روحم را ب یبود از نفرت و حسادت. هر چرک یخال قلبم

 که حقم بود.  یخاطر آرامشکرده بودم، به

ادر مثل م یزن یبرا توانستمیکه م یکار نیلبخند زدم. کمتر ییدا نیدورب به

 انجام دهم. 

انتخاب جا  کی برای فقط اما من ٔ  ه. قصیها بخشش بود و مهربانتمام قصه ته

 داشت و من انتخاب خودم را کرده بودم. 

 ستادهیکه کنارم ا یفلور، مرحم مرد یهاقرار بود به جبران زخم دیشا

 .شدمیم

 کیعقب  یصندل ی. رضا کتش را کند و رومیآمد نییمحضر که پا یهااز پله

 پژو گذاشت. 

 :دیپرس اشاری از

 ؟یرسیهفت م –

 آره. تو برو. –

 . دمیرا کش شیبازو

 ؟یریکجا م –

 .دینظر رسزده بهخجالت یبود، اما کم بیعج

 دارم. فتیامشب ش ی... ولیببخش، نار –
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 . دیآیام مکرده بودم شب را به خانه الینبود. خ یشدنیمخف امیناراحت

 دختر! بغ نکن.  یه –

 .دیخند امافهیبه ق رضا

خوب سروقت  ی. فعالً بهتره مثل پسرارهیبگ یتقاضا داده دو هفته مرخص –

 و بره. ادیب

 شد. گفتم و دلم آرام یآهان

 سر کار. رمیبعد م رسونمیتو رو م –

 ساواش جلو آمد.  ییدا

 

 ها؟شده، بچه یچ –

 داد: حیتوض رضا

 .میکردیهماهنگ م می. داشتمیدار فتیشب ش اشاریمن و  –

 دهیآمده بود به ما اضافه شد. حرف رضا را شن نییکه تازه از پله پا شکراهللییدا

 بود، چون با افتخار به آنها نگاه کرد و گفت:

 .ذارهینم یسنگرش رو خال وقتچیسرباز ه هی –

 از خنده جمع شد. شیهازل زد و لب اشاریرضا به صورت دمغ  

 داد: شنهادیپ ساواشییدا
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 نیخوایبره به کارش برسه؟ البته اگه نم اشاریمن برسونمت، آقا  جان،ینار –

 .نیتنها باش

 :دمیپرس

 د؟یدار لهیوس –

 .میشهر بزن یتو یچرخ هیکردم که  هیکرا نیچند روز ماش یآره. برا –

 برگشتم. اشاری سمت

 .یشی. رضا برسونتت، کمتر خسته مهیلیخ یو برگرد یو برسونمن یایتا ب –

 به انگشتانم آورد، آنها را از دور مچ دستش باز کرد.  یمیمال فشار

 رضا شد و رفت. نیکرد، سوار ماش یهمه خداحافظ با

 من.  تیشب محرم نیاز اول همنیا

 سرش.و دوقلوها هم غرغرکنان پشت آمدیم نییها پااز پله خانمدهیحم

 نگاه کرد. ابانیبه خ

 رفت؟ اشاری –

 .میبله را بگو رلبیتوانستم ز فقط

 چه زود رفت. قرار بود تو رو ببره. یکرد، ول یباال باهامون خداحافظ –

 گن؟یم یها چ. بچهرمیم ییبا دا –

 .دیهم رس مادرشان
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 .نیلشون نذارحم –

 باهم اعتراض کردند. دوقلوها

 رو عقد سر ٔ  که فقط براتون پارچه دیما رو آورده بود ه؟یاِ... مامان! مگه چ –

 .گهیرو سر ما د نیزیبر م،یما که نگه داشت م؟داری نگه

 بود، قدش هم متوسط. درویسف گریبرعکس دو خواهر د مادرشان

 سکوت کنم. نتوانستم

 د؟یزیرو بر یچ –

 گرفت. ترکیدار از قل نزدجان شگونین کی مادرش

 بختشون وا شه. خوانیم دایسفخاک قند سفره رو. چشم –

آورد و وسط کوچه باز  رونیب ربغلشزی از را شده گلوله ٔ  سفره خانمدهیحم

 کرد. 

 تر پارچه را تکاند.پرحرص خانمدهیزدند. حم غیج دخترها

جونه. شماها هنوز اونم نن میمجرد دار هی نجای. ما ادیکرد موونهیبه خدا د –

 .نیستین مجردممچهین

رفته و سوار  یچون بدون خداحافظ دندیرا نشن شیهاآخر حرف دخترها

 پدرشان شده بودند. نیماش

سمت او  آمدیم نییرا گرفته و پا واریجون که دوال، دنن دنیبا د مادرشان

 .دیدو
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 رفت. ادمونیخدا بنده نیخاک عالم. پاک ا –

 پارچه را تا کرد و دستم داد. خانمدهیحم

 واسه عروسم دوختم.  ونیا –

 . دمکشی ساتن ٔ  پارچه یرو یدست

 قشنگه... –

 یبرا یکیمد شد من  یهرچ بافتن،یو م دوختنیهمه واسه دختراشون م –

چمدون پر  هی... یبافقالب رهنیگوش، پدرست کردم. شال سه اشارمیزن 

 رنگ و رو نداره...  گهید اشیبعض له،یکردم از وس

 در آغوشش گرفتم.  اریاختی. بکردیم فیلط یزمختش را مهربان یصدا

درون ذهنم از قدرت و  یهاشهیکه تمام کل یزن را دوست داشتم. کس نیا

 .کردیرا نقض م یزنانگ

 شی. انگار بغض کرده بود چون صدادینگهم داشت و کنار کش هیچند ثان فقط

 شد. شهیتر از همبم

طفره رفت.  د،یبراتون خر میهست بر ناری ٔ  گفتم تا عمه یکه هرچ اشاری –

 کنم. دیعروسم خر یمن برا میبر ییتاروز سه هی شاالیا

 را زمزمه کردم. چشم

 . آمدندیم نییبودند که از پله پا یکسان نیخانم آخرو بنفشه یعموعبد

 به منِ تنها انداخت. ینگاه عمو
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 کار! کجا گذاشت رفت؟ یپسر شعور نداره. گور بابا نیا –

 . میاعتراض کرد اشیاز  یباهم به طرفدار خانمدهیو حم من

 کنارم آمد. ییدا

 . خانمم خونه تنهاست.میتون ما مرخص شبا اجازه –

صورتش  یاما فقط ماسکش را رو دم،یترس یالعمل آقاعبداز عکس یالحظه

 زد. 

 یدعا کردم برا یمانی. با پشمیمراسم کرونا رو کامالً فراموش کرده بود تمام

 . فتدین یبزرگترها اتفاق

را  امیشدم، گوش ییدا نیهمه، سوار ماشبا  خداحافظی ٔ  مرحله نیاز آخر بعد

 چک کردم.

 آورد. رونمیاز دمغ بودم ب اسشاماس

 «یارام نازار میلیفن چو له»

 بودم؟ زیعز شی...؟! من مثل چشمانش برامن

 و فرستاده بود؟  دانستیرا م اشیمعن

 

 ..امنهیپخش شد در تمام س شیهادر دلم ترک برداشت و دانه نیریش یانار

 باوانم. گفتیبه پدرم م یوقت کردمیاحساس مادرم را درک م حاال
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بود که هرگز از من جدا  ختهیچنان با رگ و پوست و استخوانم آم محبتش

 .شدینم

ساعت سه بود که جوابم  کیتنگ شده. نزد شیدادم دلم برا امیپ شیبرا شب

 را فرستاد:

 .شودیتو مرا حبس م یشهر ب واهلل

 ٔ  از همه تریخال یامانده بودم در خانه اویکه ب دادمیمن م دیرا با امیپ نیا

 .هاشب

 دادم: امکیساعت مرخص شدنش پ کیبعد نزد روز

 خونه؟ یایم –

 منظورم از خانه کجاست. دانستیخوب م و

 داد: جواب

 .میدور بزن میدنبالت بر امی. فردا مترهکنزدی خودم ٔ  م. خونهخسته –

 .دیایب کنمیم اشیراض دانستینزد چون م زنگ ی! حتترسو

 . ماندیدر تهران م گریمنتظر بود فلور برود که چند روز د اگر

 خاطره کنند.  دیبگردند و تجد خواستندیم

را،  امیحق من است که ناز کنم و او نازکش دانستمیاشتباه است، م انستمدیم

 ...یول
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 اس دادم. امرضا اس یبرا

 رو برام بفرست. بهش نگو که گرفتم.  اشاری ٔ  آدرس خونه –

ز شوم ا مانیپش نکهیو قبل از ا ختمیرا در آن ر میهارا برداشتم، لباس امکوله

 زدم. رونیخانه ب

 نیبه ا رفتیکم سمت غرب مکه کم یدیخورش دنیبا د ،یاصل ابانیخ وسط

 فکر کردم که شب را با او تنها خواهم بود... و همسرش بودم.

 .دلشوره.. گریو سمت د شدیم ریتکث یسر دلتنگ کی

 را سست کند. میاز مردها آنقدر متفاوت و ناهمخوان بود که پا میهادهیشن

 یزهایچ ست،یشده نگرم و کنترل یهابوسه و گل و بغل زیچهمه دانستمیم

 .کردیرا سست م میهم وجود داشتند که پا یشتریب

دهد. از  امیحرف بزند و دلدار میاز ترسم بکاهد، برا یبود تا کم یزن کاش

 شدم. مانینرفته بودم پش حانیر شیپ نکهیا

 موقع بود.شهرک بودم که رضا آدرس فرستاد. به کینزد

 . شدندیم ترکیها بارسرراست نبود و مدام کوچه یول آدرس

جز  یزیکامل بود و چ قاتشانتحقی... دارغوزآباد. افتادم عمه ٔ  طعنه ادی

 . ماندیپشت ما نم یینکرده بودند؛ که اگر بود دا دایپ اشاریشرافت از 

 ریبرگشتن د یبه خودم گفتم که برا دمیطبقه رسآپارتمان پنج یجلو یوقت

 است. مگر نه؟
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را جا  دیکردم که کل یمعرف اشاریاز واحدها را زدم و خودم را همسر  یکی زنگ

 گذاشته. در باز شد. 

داشت که  نگیحداقل پارک ولی... رآسانسو بدون بود، چهارم ٔ  طبقه اشخانه

 راحت باشد.  نیاز ماش المیخ

 دیکه شد شش، غرورم گفت نبا قهیپله نشستم... پنج دق یواحدش رو مقابل

 ... بلند شدم. آمدمیم

 رفتم...  نییپله پا دو

 ... دمشیدیم دیبا یول

 برگشتم...  مانیپش دوباره

 ... یو فکرها دیدیاگر مرا م اما

تنگ شده باشد خجالت  شیدلم برا نکهیمگر ا ؟یخودم تشر زدم چه فکر به

 داشت؟

 . خودش بود؛ مطمئن بودم. دمیپله شناز راه ییپا یصدا

کرده  شیآرا یو مرتبشان کردم. کاش کم دمیکش میبه موها یدست ارادهیب

 شود. یصورتم مخف یدگیپربودم تا رنگ

 

 .دمشیباالخره د و

 ... نیی. سرش پاآمدیو کند باال م دیکوبیها مپله یرا رو شیپاها
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 بافتم که حضورم را حس کرده... الیپاگرد بود که ناگهان سرش باال آمد. خ در

 گفتن متعجبش مشخص بود. اما بعد...  یباورش نشد... از نار اول

 براق شد. شهایچشم و آمد کش گوشش ٔ  تا کناره شیهالب

 ... ینار –

پله دست دور کمرم انداخت و مرا و وسط راه دیباال دو یکیها را دوتاپله یوقت

 رفت.  نیاز ب دمیباال آورد تمام ترد

 و هوا نگهم داشت. نیزم انیم

 من؟  شیپ ی! اومدوونهدی ٔ  دختره –

 کردم؟ یکار بد –

 تر بغل کرد.گذاشت، اما محکم نییپا مرا

 تا عمر دارم. م،هیپا هاتویوونگید –

 شناور شد. نهیدر س یاز شاد قلبم

 سر برسد. هاهیاز همسا یکیاز واحدها آمد. ممکن بود  یکیدر  یصدا

 نم؟یت رو ببخونه یکنیتعارف نم –

 شد. هول

 آخه.... نجای... انجایا –

 اجازه نداد. رم،یفاصله بگ خواستم
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 تو؟ امیب یخواینم –

 نه... نه....  –

 ماندم. حیمنتظر توض یکردم و جد اخم

 .نیخودت بب ایته... بکه تو کله ستین یزیپوف... چ –

در برداشت. خواستم به کار خطرناکش اعتراض کنم، اما با باز  یرا از باال دیکل

 . خورد صورتم به خانه ٔ  کردهدم یشدن در هوا

 ،یمیقد کوتاههپای ٔ  پنکه کیافتاده بود،  نیزم یرو دسفی ٔ  تشک دونفره کی

 .یآب یهابا پره

 که دزد را وسوسه کند وجود نداشت. یزیچ

 را خاراند. سرش

 مجبور شدم بخرمش. د،یخواب شدینم کیرو سرام –

 .یمیقد یخزرهاآشنا بود، از آن پارس یول پنکه

 ؟یپنکه رو از کجا آورد –

 نوئه. ی. تشک ولدمیخر یاز سمسار –

 سرزنشش نکنم.  نتوانستم

 ؟یخوابیجهنم م نیتو ا یایکوفته م ! از سر کار خسته واشاریچرا آخه،  –

 پاچه شد.داد زدنم دست از
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 ... درا بسته بود...شهیخنک م گهیساعت د هی –

 ماندم غرغر کرد: اشرهیخ یطور جدهمان یوقت

 نگام نکن...  یاونجور –

 ناچار اعتراف کرد.و به دیکش یآه

 .ارهیم ادمیرو  دمیکش یبدبخت ی... هرچنمشیبب تونمینم –

 را زده بودم.  حدسش

 . اورمیرا خواستم درب مانتوام

 ...؟یکنیم کاریچ –

 

درد داخل  دنیبا د شدینم لیماندنش را حدس زده بودم، اما دل نجایا علت

 نشوم. یچشمانش عصب

 برم برات شام درست کنم.  ست؟یمعلوم ن –

 .تو ٔ  خونه میبر رمیدوش بگ هی سیموندنه، آخه؟ وا یجا نجایا –

 راهه.  ی. کلخوادینم –

 نداشت. خچالی یآشپزخانه رفتم. حت سمت

 نگاهش کردم.  یشد. سؤال دهیکش دستم
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 تخسی ٔ  پسربچه هیدرخشان، شب یهاکوتاه و چشم یکرد. با آن موها منمن

 بود که...

 ؟یکه نرفت امیبرم حموم و ب –

 گرفت؟می را او ٔ  جا بهانهدلم همه یوقت رفتمیم کجا

 که برم.  ومدمین –

 . دیسمتم آمد و زود عقب کش شیهادست

رو از کجا نجات  یفاضالبه. بهتره نگم امروز ک یبرم حموم. دماغم پر بو –

 .میداد

 و رفت دیقاه خندرا جمع کردم. قاه امینیچندش ب با

 . میکن یخوارخام ستیکرد که قرار ن دوارمیام یاگاز صفحه

 کیقابلمه،  کیبودند؛  ییظرفشو یداخل آبچکان باال زیشسته و تم ها،ظرف

 کوچک... شش قاشق ارزان و نازک.  ٔ  تابهیماه

 نداشتم.  یادیز یهانهیهم پر بود. گز ازیو پ ینیزمبیس سبد

 کردن سخت بود. زیکن تمرا با کارد و بدون پوست ینیزمبیها، ساز مدت بعد

 کردم. داپی هم اندازکارراه کوچک ٔ  رنده کی 

 را روشن کردم. رشیگاز گذاشتم و ز یرا رو تابهیماه
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دستش دور کمرم  یوقت حالنیادر حمام بود. با یمدت گوشم به صدا تمام

 زدم.  غیاز وحشت ج دیچیپ

 

ام شانه یتنش رو ینیدر گردنم فرو رفت و همانجا بعد از انداختن سنگ سرش

 .دیخند

 .دمیآرنج به شکم محکمش کوب با

 رو گاز. افتمیبرو عقب، م –

 گوشم زمزمه کرد:  کینزد

 بشه. تیزیمن مرده باشم که بذارم تو چ –

 . حواسش آنجا نبود که بشنود.دینکنه را نشن خدا

 پوستم یرو یاو هوووم کشدار و گرسنه دیکش شیهالب نیگردنم را ب پوست

 رها کرد.

 نجایتنم از برخورد دهان گرمش با پوستم گر گرفت و نفسم از ترس و ه تمام

 تند شد. 

 غر زدم: ندیرا نب امیدستپاچگ نکهیا یبرا

 کنار برات غذا درست کنم؟ یریم –

 . دیکرد که تمام تمرکزم پر میو رها دیمحکم بوس چنان
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 .دیشرارت خند با

 که دختر! یختیاِ... حواست کجاست، روغن نر –

ظرف مواد را از  ثیو بعد با همان لبخند خب ختری داغ ٔ  را درون تابه روغن

 کرد.  یو داخل تابه خال دیدستم کش

به جلز و ولز تابه نگاه  سوختیاش مکه از رد بوسه یبا گردن ومات،شیک من،

 که درش را گذاشت.  کردمیم

 دستم را گرفت و انگشتانم را باال آورد. مچ

حسرت دارم که  یتنگ شده بود. کل یکه تو برام بپز ییغذا یدلم برا –

 جبرانش با خودته...

 .زدیاز حسرت حرف م یبود وقت رهیو ت یزد، اما نگاهش جد چشمک

سفال چشمانش جوانه  یهاکه وسط یمحبت اهیداشتم، بخصوص آن گ دوستش

 .کردیزده و رشد م

 گاز.با تذکرش چشمم رفت سمت اجاق

 

 یکن یقرار باشه آشپز گهید کمهی ؟یوکو رو کم نکردک رزی... آخ... آخ –

 .رهیگیم شیآت تابهیماه

 کردن حالم زدم گفتم: یمخف یکه برا یاخنده با

 ... ینشانآتش میزنیزنگ م –
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 یو نتوانستم چشم از صورتش بردارم. خودم را بهتر از هر وقت دیخند بلند

 ... شناختمیم

و  ستدیایکنارم م یهستم. عاشق خودش وقت شیهاعاشق زنگ خنده نکهیا

 تن... ٔ  حهی... عاشق راکندیم یآشپز

 را برگرداند. گوشمیو حواس باز دیپرس

 م؟یتو تراس بخور میبر میدم کن یچا هی –

 کنه؟یسرت درد م –

 م.خسته –

 . مگر نه؟دیخوابیزود م شب

  انگشتانش جا داد. انیتمام سرم را م باًیسرم گذاشت و تقر یرا رو دستش

 ؟یبهم زل زد ینجوریته که اتو کله یچ –

 ....یچی...هیه –

 .نشست لبش ٔ  گوشه یجوابم لبخند کج در

 ...یکنیووال نگام مچرا با هول فهممیباشه... آخرش که م –

 .دمیحواسش را پرت کنم سمت گاز چرخ نکهیا یبرا

 غذا.... –

 زد. هیتک نتیتابه را برداشتم و کوکو را چهار تکه کردم. به کاب در
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  شم؟یپ یمونیشب م ی... جدینار –

 .زدیقلبم مثل قلب خرگوش تند م یباشم. سخت بود وقت یکردم عاد یسع

 ...خورهی... داره بهم برمیپرسیم یلیخ –

 ... یعادت ندار یگرمه به خدا. تو به سخت –

 ؟شهیخنک م گهیساعت د هی ی. مگه نگفتزهییپا کینزد گهید –

 تر هم بشه.قراره گرم یتو که باش –

 کرد که فراموش کردم جوابش را بدهم. یرسازیذهنم شروع به تصو یحدبه

را آب  یخودش خونسرد باشد و کتر کردیمرا هول م یبود وقت ینامرد تهِ

 .ردیبگ

آن گذاشت و لقمه  یا روآورد. کوکوها ر رونیب ینان یلواش را از داخل جا نان

 گرفت.

خوابه. اتاق یواریتو کمدد کیکوچ ٔ  چهیقال کیها رو آماده کنم تا من لقمه –

 تو تراس. ارشیبردار ب

 .میتراس بود یبعد هردو رو قهیدق ده

 کنار هم...  چه،یقال یرو نشسته

شدنمان  یبه محل مخف یکم دید هاهیکه همسا شدیباعث م یفلز حفاظ

 داشته باشند. 
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 یالپردازیعاشق خ شهیداشت. هم انیجر یاطراف زندگ یهاساختمان در

 روشن بودم. یهاآن چراغ ریمردم در ز زندگی ٔ  درباره

 ...دیبه صورتم وز یخنک مینس

 ...ینار –

 زده بود.  هیتک واریرا عمود کرده و به د شیبرگشتم. پاها سمتش

 ... یاومد یخوب کرد –

 جمع شد. یاز دلخور میهالب

 ... منم دلم تنگ شده بود برات... یاومدیخودت که نم –

 بود.  سِتم یلیخ گهید دمتیدیامشبم نم –

 . دیدور کمرم انداخت و مرا سمت خودش کش دست

 

 جا شدم و کامل در آغوشش جا گرفتم. جابه یکم

 .دیرا بوس میموها یرو

ما حرف  یجاتا به میاما به سکوت اجازه داد م،یداشت یادیز یهاحرف هردو

 بزند.

 . شدیرنگ مداشت کم هاولی ٔ  آرام شده بودم... آن دلشوره یکم

 هم نگرفته بود.  واقعی ٔ  بوسه کی یچون حت ده،یبودم ترسم را د مطمئن
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 .دیلرز اشنهی. سدمیبوس یرا با قدردان اشگونه

 ... انگولکم نکن، بچه! یآ –

 .دمیخند

 .دیرا بوس میهاو محکم لب چاندیرا دور گردنم پ دستش

 ...یآقا باشم... اگه گذاشت خوامیم یه –

چندان هم  دمفهمی گوشم ٔ  الله یدارش رومردانه و خش یحس تن صدا با

 عالقه ندارم جنتلمن باشد. 

 .خواستیرا م شیهاعاشق درونم سهم بوسه زن

 را صاف کرد، اما بازهم گرفته بود. شیگلو

 تو... میوگرنه... بخور بر ست،یجاش ن –

 و قورت داد. دجوی تند و فروکرد دهانش در را اشلقمه ٔ  تکه نیآخر

 نصف نکرده بودم.  یمنتظرِ من ماند که حت 

 ...دیبه صورتش کش یدست کالفه

 بابا را غر زد. یا 

 بلند شد. شی. از جادمیخند زانشیآو ٔ  افهیق به

 باال...  ارمیب نگهیتو انبار پارک لهیوس یسرهیمن برم  –
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 بود. امدهیغذا را در آشپزخانه گذاشتم. هنوز ن ینیس

 و عطرش آشپزخانه را پر کرده بود.  دهیدم کش یچا

 را خاموش کردم. رشیخوردنش را نداشتم. ز الیخ

 رفتم...  سیرا از ساک کوچکم برداشتم و به سرو مسواکم

 به در لگد زد. دمیرا که پوش امیراحت شلوار

 . دمیرا باز کردم و خودم را از سر راهش کنار کش در

 تشک بزرگ... کیاش بود. دم در هم شانه یرو چهیقال کی

 . دمیخند

 چه خبره؟ –

 ...زدینفس منفس

 اون خونه...  اوردمیرو ن نایا –

آن انداخت و درجا ولو شد  یرا پهن کند. بعد تشک رو رو چهیکردم قال کمک

 آن... یرو

 ...نمیماساژ بده بب هی ای. بشمیدارم هالک م یاز خستگ –

 .ستادمیسرش ا یباال

 لگد بلدم پشتت رو بزنم. –

 ...دیرا گرفت و کش میپا



 زرخرید  بانوی بارانی

1243 
 

 ... نمیبغلم بب ایب –

 ...وونهی... افتادم، دی... آیآ –

 نشستم. نیزم یرو کنارش

 یتا رو دیرا گرفته بود بعد کمرم را در بند کرد و مرا کش میپا همچنان

 ... اشنهیس

 ... یافاصله چیه یبودم با تنش، ب مماس

 

 زدم. اشنهیمشت به س با

 ...یستین یتشک نرم –

 رفتم. نییو پا باال اشنهیو من همراه س دیخند

 صورتم گذاشت...  یدستش را رو کف

 من تیکه مثل عالمت مالک یپهنش با آن شکست یشدم.... محو ابروها محوش

 بود... 

 رهیپرپشت به من خ یهامژه ٔ  هیسا ریکه ز یسرشار از شور و زندگ یهاچشم

 چندروزه...  شیربود... آن ته

و در  دیتپیداشتم م ادیکه به یاز هر زمان ترعیسر شیهاکه رگ یقو گردن

 زده بودند. رونیب راهنشیباز پ ٔ  قهیکه از  اشنهیتنک س یآخر موها
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 ...یبرام حرف بزن، نار –

 قرمز شده بود، با خجالت زمزمه کردم: صورتم

 برق رو خاموش کنم. –

 تو چشات نگاه کنم. خوامینه، م –

 .دمیچشمش را بوس پشت

چشم به  کیشدن عضالت بدنش را حس کردم. نگاه سرگردانش از  ترسخت

 ثابت ماند. میهالب یرو شهیرفت و مثل هم گرمیچشم د

 گردنش گذاشتم. یرا رو دستم

 ...شنومیو مقلبت یصدا –

 کرد. دایلبش به باال انحنا پ ٔ  گوشه

دم آ گهید دمتیبوس اطتونیکه تو ح ی. از وقتزنهیقات م نهیبیتو رو که م –

 نشده. 

 قرار داد. میهالب یشستش را رو انگشت

گند بزنم و تو رو از  ترسمی... مستیدست خودم ن یچیه گهیاگه ببوسمت د –

 ....یصبر کنم... بذار باور کنم مال من گهید تونمی... نمیخودم متنفر کنم... ول

 ...ترسمیمن... م –

 ؟یاز چ –
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صورتم را  میآوردم تا موها نییصورتم از خجالت گر گرفته بود. سرم را پا

 بپوشاند.

 درد... –

 شیدر صدا یام برد و سرم را باال آورد. تعجب و دلخورچانه ریز انگشت

 نشسته بود.

 هی ؟ینار یفرض کرد یو چ... منادینفست درنم یاومد یاز وقت نیهم یبرا –

 وون؟یح

 رنگ کند.لحن تندش را کم ریتا تأث دیبوس متیرا با مال امگونه

 زده بود.و خجالت جانیب میصدا

 خواستمیتو موندن رو تحمل کنم... م یب گهیچند روز د تونستمینم –

 . ی... حق داریشوهرم گهیطرفم تو د هیاز  ی... ولنمتیبب

 اقتتی...؟ لخالی ٔ  خونه نیا یتو نجا؟ای... هافندقه ٔ  اندازه یمغزت جد –

 ؟یفرض کرد بخاریب نقدریو امن ست؟ین نیزم یتشک افتاده رو نیاز ا شتریب

 کند. ریخودش را تحق نمیو نب رمیبودم بم حاضر

 کردم. قشیگرم تشو یلحن با

 هی. مییکجا زنهیحدسم نم کسچی. هیی. خودمون دوتامیشد میفکر کن قا –

 .یخصوص میحر

 شد.  دهکشی باال به باهم لبش ٔ  ابرو و گوشه یتا کی
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  ؟یکنیاز راه به درم م یاالن دار –

 هان؟ –

 . دیکش ریبود. غلت زد و مرا به ز طنتیپر از ش شیهاچشم

 چراغ سبزت... نینه به اون ترست نه ا –

 فرار کنم...  خواستم

خشک شده و  ،یام گرفته بود هم تمام تنم عصباز لحن شوخش خنده هم

 .دیلرزیم

 ... من...یتو تجربه دار –

 شد.  دیو عشق از صورتش ناپد یتمام آن سرخوش ناگهان

 باز شده بود لعنت کردم. دهیرا که نسنج ی. خودم و دهاندیتنم کنار کش یرو از

که باتقال و تند نفس  دمیدیرا م اشنهسی ٔ  به من نشست. قفسه پشت

 . دیکشیم

 قلبم را شکست. شیصدا درد

 تجربه، کاش منم نداشتم. یگینفسم ماعتمادبه یخورد شدنا نیاگه تو به ا –

 درد آورد.شد و دلم را به یاآه مردانه نفسش

 و قبول داشتم.خودم یاز االن از نظر جنس شتریسالم بود ب دهجیه یوقت –

 ...دیمرا کاو شیهاسمت من برگشت. چشم مانیپش
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 حرفا رو بهت بزنم... نیا دی... نبایمن چقدر خرم، نار –

 لب نشاندم. یرو اشیدلدار یرا برا لبخند

 را از من برگرداند. شیرو دوباره

 خواستم؛یخودم را م اشاریزخمش... من  یانگشت گذاشته بودم رو ناخواسته

 .گرداندمیاو را برم

شروع به حرف زدن  ی. وقتدمیکمرش کش یدستم را داخل بلوزش بردم و رو

 .امیشدم از خونسرد ریکردم خودم هم غافلگ

من مهمه فقط آرامش توئه... من باهاش کنار اومدم، دو  یکه برا یزیتنها چ –

رو بهم بگو،  کنهیم تتیاذ یمون هرچکار. تو رابطه نیا یسال زمان داشتم برا

 ترشیتو دلت من ب یزیبر یتو خودت. وقت یزیبر ویچیه خوادی... دلم نماشاری

روز توش غرق  هی... هکه جمع بشه و جمع بش هیلجن هی... مثل ترسمیم

 و دارم. برام حرف بزن، بذار سنگ صبورت بشم...من تحملش .میشیم

 داد. هیستش تکرا به د سرش

 .کنمینم میازت قا ویزی... من چیبود، جون نار نیهم –

 . بلند شدمشیبازو یآمده بود تا رو نییپا شیهااز شانه دسفی ٔ  مردانه راهنیپ

 .چسباندم اشبرهنه ٔ  شانه یو صورتم را رو

 .نمیکشش و فشار دردناک عضالت فکش را بب توانستمیم
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... و بعد شیبازو باالی ٔ  تر عضله برجستهآن طرف یکم دمیرا بوس اششانه

 گردنش...

 گفت: یاش گرفتم. ساده و معمولاز چانه یزیگاز ر طنتیش یکم با

 برم سر کار... دی... بامونهینکن... جاش م –

 :دمیگرم و اغواگر پرس ییصدا با

 نداره؟ رادیمن کبود شم ا –

 مشتش سست شد.  دمید

بدم که  یکارت عروس دیاز همکارام نبا کدومچیاگه کبود برم سر کار، به ه –

 . ننتیبب

 .دمیگردنش را بوس دوباره

 چرا اونوقت؟ –

. تا تهش کنهیمسائل مغزشون مث جت کار م نی... تو ایشناسیمردا رو نم –

و در حد چهار تا  مینکرد یقسم بخور ما کار ای. حاال بننیبیرو تو سرشون م

 ماچ بوده...

 به من انداخت.  ینگاهمین

 .دمیاش را بوسشانه دوباره

 میهارا دوست داشتم. لب یپوستش نگاه کرد. باز یرو میهابه حرکت لب مردد

 پوستش را نوازش کرد. 
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 قرمز شد. شیهاچشم

 .یخودت خواست –

د. از باال با و کمرم را گرفت و به تشک کوبان دی. چرخدمیپوستش خند یرو

 . کردیعشق نگاهم م

 رساند. راهنمیپ ریرا به ز شیهاشد و انگشت رهیگردنم خ یانحنا به

 تر بود تند گفتم:با حس لمس پوست داغش که از من گرم 

 غلط کردم... غلط کردم... –

 خودت.  یارزون تمفداکاری حاال، مونده –

 نشست.  شیابروها یرو یسطح یشد. اخم عیلبخندم وس ارادهیب

 بهت ندارم. گفتم؟ یکار چینخند. نگفتم ه –

 را از حال خوشش... امیخوشحال ندیلبم را گاز گرفتم که نب ٔ  گوشه

 پرت شد. یادر هوا تاب خورد و به گوشه امیبود و بعد بلوز نخ هیثان کی فقط

 خواست مرا بپوشاند... میهادست

 گرفتشان... محکم

 زدم. غیج ارادهیب

 ...یا... خستهیاخسته –

 دهانم گذاشت. یرا رو دستش
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 ... منم... نترس...یه –

 بودم.  دهی. من از خودش ترسدیبه حرفش خند خودش

 صورتم زمزمه کرد: کیو عاشق نزد مهربان

 نجایرو ا تهیمن که هد نه؟یزن من ا اقتیل ؟یفکر کرد ی... واقعاً چینار یه –

 یکارا مکمهی... تماشات کنم... ستمیگاو نکله گهی... نه بابا... اونقدرام درمیگینم

 ...گهید

 . دمیبند آمدن نفسش را شن یبدنم کنار زد. صدا یرا آرام از رو دستم

 ...یخوشگل یلیتو... خ –

 سست شد... دستم

 ...ترنیی... و بعد پامیهاشد تا شانه دهیاز گردنم کش شیهاچشم

 .سوختیدستش به من خورده باشد در انتظار م یحت نکهیتنم بدون ا تمام

هم کم باشم، آن شیباعث شود برا امیتجربگیرا نداشتم که ب نیترس ا چیه

 .کردیم میپرستشگر تماشا یهابا آن چشم یوقت

لمس  ریپوستم پخش شد و من ز یآمد تا گردنم... نفسش رو نییپا سرش

 .شدم لیتبد عیاز جامد به ما شیهالب

گرمش در کنار پوست زبر انگشتانش که درحال کشف تنم بود تضاد  یهالب

 داشت. یدلچسب

 .شدمیم زیزمان و مکان سرر یِدرکیاز ب کمکم
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 ... انداختمیپوست م ازشیخشن، گرم و پر از ن یهابوسه ریز

 ... و ناگهان...آمدیوجود مبه یتربزرگتر و پخته منِ

در  میهاهرچه... تمام سلول اینبود که بترسد، دلشوره داشته باشد  یذهن

 ور شده بودند... خواستنش شعله

 ... دی... همان دم که خدا عشق را در روحم دمنیبودم به آن زن آغاز برگشته

 نیترقیبرخواسته از عم ،ی... فطرهیخام و اول یو عشق زهیبودم از غر سرشار

 ... اتیح یهاهیال

کرده و عطر دم توانستمیم ی... حتآمدیها مشاخه یآواز پرندگان از ال یصدا

 نمناک جنگل را حس کنم... 

 برگشته بودم به آغاز خلقت... من

 ... شدیم گرشید ٔ  مهیعاشق ن یعاشقش بودم که روحم در هر تکامل همانقدر

 داشتم... امنهیدوران را در س یهاتمام زن درد

 مدانستیگذاشته و نشسته، م شیرا کنار پا پله، ساک یکه رو دمشید یوقت

 ام... کرده دایرا پ امیهمسفر و همراه زندگ

 و حسرتش نباشم.  الیرا در خ یگریبود تا شب د آمده

 ییو تنها یگذاشته بود تا ختم تمام پوچ رمیو دلگ خالی ٔ  به خانه قدم

 شود. امیزندگ
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که فقط در خواب دستم به او  یمن یام عطر تنش را گرفت، براخانه نکهیا

 بود. آخرش را خراب کردم.  تمیاز ظرف ادهیز دیرسیم

 . ستیدست خودم ن ارمیارزن هم اخت کی ٔ  که اندازه دمیفهمیم حاال

 بوسه وا دادم...  نیو الف از تمدن و کالس، تهش با اول یسخنران همهنیا

 .. دمیچیتمام شب آتش شدم و به او پ ده،یترس دمیمن احمق د نکهیا با

 هم دست خودم نبود... یلیبدبخت خ من

که  یدختر ییبایعاشق باشد و چشم ببندد به ز توانستیم یمرد کدام

 بود؟  شیآرزو

... پوست صاف و شدیوار را باورم نمو ظرافت فرشته ییبایهم زهم آن هنوز

 ... فشیلط

 بودم به خون افتاده بود.  دهجوی بس از را لبم ٔ  به پوستش افتاد... گوشه نگاهم

 توانستم بازهم کبودش کنم...  چطور

فقط من که مقصر نبودم، خودش هم کم آتشم را فوت نکرده بود که الو  ییخدا

 ...رمیبگ

فقط خودش بود و  یبچه مگه چقدر... بچه؟ زن زندگ نی... ااشاریبر سرت،  خاک

 بس...

 خائنم عضو ٔ  شدن دوباره یی. با هواوانهیو نوازشش د کردیمستم م شیبا صدا 

 کوتاهم چنگ زدم. موهای به
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 کاریبا جسدم چ یدونیو نم میانگار کُشت نیباالسرم نش ینجوری... ااشاریاه  –

 ... یکن

 ... یدرد ندار ؟یکردم... تو خوب یچه غلط –

 گذاشت. شیهاگوش یمن پشت کرد و بالش را رو به

 .. ولم کن جان مادرت...یدیبار پرس ستیدو شبیاز د –

 ؟ی... خوبینار –

 شد و نشست. بلوزش را برعکس تن کرده بود.  بلند

 .یالنصر باالسرم نشست... تو هم مثل بختادیمه... خوابم منه! گشنه –

 رفت که به رنگ خون درآمده بود. نشینازن یهاو نگاهم به لب کردیم تیشکا

 ... رمیگیم میاالن... االن... برات حل –

 م؟یساعت دوازده و حل –

 را احمقانه دنبال ساعت گشتم. یخال یوارهاید

 دوازده شد؟  کی –

 .. آفتاب وسط آسمونه..ینداختینگاهم به ساعت م هی یتو که باالسرم نشست –

 ...یبگ یکنم؟ هر کار کاریاصالً تو بگو من چ –

 شد. زانیآو شیهالب

 بخر... گریبرو برام ج –
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 کردم. وحشت

 ؟یدار یزیخون... خونر –

 را باال انداخت. سرش

 . خب منم... خرنیهمه م ینه! برا –

مواقع چکار  نیدخترها ا ٔ  هیبق یمانده. برا بیغر گفتیام مناردانه بغض

  کردند؟یم

 .دیرسینم ییکه عقلم به جا من

 ییفشار دادم. دخترکم از تنها امنهیس یرا در آغوش گرفتم و رو سرش

 شده بود.  ریگبهانه

 اره؟یب یبرات کاچ دهیبگم حم یخوایم –

 هایرا بلد بودم، آنهم از بس رضا در عروس یکاچ نیکل رسم و رسوم هم از

 .کردمی داماد ٔ  را درباره اشیشوخ

 . دیرا باال کش اشینیب

 همه بره. شینه! فقط مونده آبروم پ –

 شیهاچشم قی. فقط قاکندینم هیسرش را فاصله دادم که مطمئن شوم گر تند

 .کردینم هیدر اشک شناور شده بود، گر

 .دمیرا بوس اشیشانیپ
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 ...گهید رمیمیبرات م یدونیم –

 نه. بگو. –

 کردم. امنهیزد. سرش را قفل س هیتک امنهیرا به س سرش

 یرو ندارم وقت یچیحسرت ه گهید رمی. االنم بمینار ،یشد مزندگی ٔ  همه –

 .یتو مال من

عطر و خوش یدستم را نوازش کرد. دوباره موها یرو یموها انگشتانش

 ... دمیرا بوس اشدهیژول

 شدم.  قیرا فاصله دادم و به صورتش دق سرش

 ؟یخوب –

 زد و قلبم را روشن کرد. یکوچک لبخند

 االن آره. –

 بگو. یبغل من شفاست. هروقت خواست –

 گم شو...  –

 .دیخند

 کردم دراز بکشد. وادارش

 م. برات گرفته یچمن همه یاستراحت کن هی –

 نبود. ینکردم دوباره ببوسمش. به منِ خر اعتبار جرئت
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 زدم.  رونیاز خانه ب عیزود برگردم سر نکهیا یو برا دمیپوش لباس

خودش را به خواب  ای دیخواب دانمی. نمندازمینگاه آخر را به او ن امدیدلم ن باز

 را ندارم و... اقتشیل دانستمیزده بود و باز م

 جواب دادم. رفتمیم نییها پا. همانطورکه از پلهخوردیزنگ م امیگوش

 .رگاهیتعم امیمن نم –

 .دیخند

 .دونمیم –

 چطور؟ –

 ...ایاخالق باشخوش دیتو االن با –

 :دی. پرسدانستیم ییزهایچ کیقالتاق  یرضا نی. استادمیپله ا یرو

 خوبه؟ ینار –

 شه.خونه –

 جون خودت... –

 :دمی. پرسدیخند کرکر

  ؟یدونیاز کجا م –

 خودم آدرس دادم بهش. –

 د؟یبه فکر خودم نرس چطور
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 و بگو.همون ؟یبود زنگ زد یدردت چ –

 داداش... ،یباش که با خلق جهان نیبا ما به از ا –

. باالخره زدیکف آپارتمان جامانده بود او داشت به اعصاب خرابم گند م دلم

 سر اصل مطلب.رفت 

 یبر تا تو میسیکار وابود اضافه اجی. قرار شد اگه احتمیصحبت کرد یبا اکبر –

 ...یمرخص

 ...یالک –

 ...یجد یِجد –

 .کردیرا در حقم تمام م یبرادر شهیهم

 کار خودته... جبران کنم برات... دونمی... من که مییآقا –

 بدهم...  یها را برگردم و خبر خوش را به نارپله خواستم

 داشت. تیاز غذا اولو خالی ٔ  رفتم. خانه نییپا دوباره

 جگر دادم. خیسفارش ده س یکباب به

... نان... حلواارده هم تییسکوی... پسته... بوهیم کمپوت... یاز خواربارفروش 

 بود... نیریش

 خودیداشتم که مطمئن بودم نصفش را ب دیپر خر لونیآخر دو نا دست

 ...امدهیخر
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 .آمدیآب از حمام م یبود و صدا یانه که برگشتم، رختخواب خالخ به

 گرم نبود، اما اتاق دم داشت. یلیدم کردم. هوا خ یچا شیبرا

 .میبر نجایاز ا دیبا –

 را گفتم. نیدر حمام که آمد ا یصدا

 ...نمشیرا بلند نکردم تا بب سرم

 . ساختیم ریتصو سیخمهین یام از نارتشنه ذهن

 ؟یکنینگاه نم خورهیبهم برم یگینم! اشار؟ی –

 .دیاز خنده لرز میهاشانه

 ها...نگاه کنم عواقب داره –

 یجفت پا کیمتوقف شد. سرم بدون عجله.، آرام باال آمد.  میروروبه شیپاها

 و بلند...   کیبار

 ..درخت. کیبا  نیزم کیطرح  شی... رودیکوتاه... بلوز گشاد و سف شلوارک

 دهان بازم نوبت او بود بخندد. دنید با

 ...ادیکوتاها چه بهت م نی... از انای –

 .اوردیخودش ن یبرق زد، اما به رو شیهاچشم فمیکه از تعر دمید

 ...یحوله نداشت –

 برات.  دمیخریم دیبا –
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 پتو را کنار زدم. ند،یبنش خواست

 گرمه. م،ی... کولر ندارینار میبر نجایاز ا دیبا –

 .نشست

 دانستمیماند و حاال نم رهیهم گذاشت خ یکه رو اشدهیتراش یبه پاها چشمم

 من گرمم شده... ایهوا گرم است 

 .دایدم کش ییصابخونه؟ چا ایمن مهمونم  –

 به صورت خندانش افتاد. نگاهم

 ... طانشی ٔ  خدا بر دل پروسوسه لعنت

 . دیبلند شوم که دستم را کش خواستم

 گذشته.  گهیبابا. اول ناهار. وقت صبحونه د نیبش –

 یرا وسطمان باز کردم و ناهارمان را رو کبارمصرفی ٔ  سفره ،یمهماندار بابمن

 آن گذاشتم. 

تکه نان گذاشتم  کیبخواهد دستش را سمت سفره بلند کند، جگر را داخل  تا

 و سمتش گرفتم.

 را به خودش دادم. یو دوباره بعد 

 زد. اشاره

 بخور...تو هم  –
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 .خورمیم –

 .دیکشیبه غذا نم لمیم بردمیغذا خوردن آرام او لذت م یآنقدر که از تماشا 

 ... نیهم لقمه گرفته بودم، غذا در دهانش گذاشته بودم، اما ا یعبد یبرا من

 نیزم یمردها ٔ  هی... بقاورمیغذا ب شیاز او مراقبت کنم، برا دادیاجازه م نکهیا

 ... دانمیرا نم

را که به دستش دادم  بعدی ٔ  . لقمهکردیکامل م نیمرد بودن مرا هم اما

 نتوانستم خوددار باشم. 

 . دمیانگشتش را با نان داخل آن بوس نوک

 ...یشد مونی. فکر کردم... پشمیصبح ترسوند –

 ما بود؛ حرف را خوردن، سکوت، ممنوع. نیب یانانوشته قرار

 ؟یاز چ –

 ... نکهیاز من... از ا –

م؟ من با چشم باز بله رو گفتم. انقدر دوستت داشتم ! مگه بچهاشاریبس کن،  –

برام مهمه،  یکنیکه تو ذهنته و فکر م ییزایو برات احترام قائل بودم که چ

 برام نداره. یارزش چیه

قرارمان بزنم و  ریدادم ز حیبود که ترج چاندهیرا درهم پ شیابروها چنان

 سکوت کنم.

 که پابرجا ماند.  اخمش
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 .زنمیحرفا نم نیاز ا گهیو وا کن، خرگوش. جون خودت داخمات –

 لقمه گرفت. میاو بود که برا بارنیا

 ام. محبتش شده ریچقدر اس ندیکه ب اورمیرا باال ن سرم

کوتاه تاب  یبلند شد و سمت آشپزخانه رفت. شلوارک نخ میرا که خورد غذا

 .بردیو دل م خوردیم

مطمئن نبودم حالش خوب  یوقت زدیدوباره به سرم م یبازعشق یهوا چطور

 است؟

مرا وسوسه  هی تنم، ٔ  همه یمخالف بود و جدا یکیها وسط نیالبته ا و

 من شهادت هیعل ایآن دن خواستیبدن منم؛ تازه م سیانگار رئانگارنه کرد؛یم

 هم بدهد. 

 :یرا به خودم گفتم و به نار!« اشاریباش،  آدم»

 وان؟یمر میبر –

 قشنگش درشت شد. یهاسمتم. چشم برگشت

 ؟یکارِت چ –

 خوشم را دادم. خبر

 ...یدو هفته مرخص –

 .دیباال پر زدهذوق
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 ؟یگیم یجد –

 .ستادمیا شیروشدم و روبه بلند

 ... رضا گفت.آره –

 باغ... من و تو...خونه میبر –

 ... حواسم پرتِ خودش بود. دینشن گوشم

 ...شیهاشانه نییبود، تا پا ختهیدورش ر ،یتر از هر زماندار، صافنم ش،یموها

 ...خوردندیهوا خشک شده و به باال تاب م یاز تارها در گرما یبعض

 کردم.  شانیشده باشد تماشا یبازکه محو آتش یاپسربچه مثل

 شدم،یزدم و از کنارش گذشتم. بازهم داشتم سست م بیبه خودم نه 

 ...؟!اشاری م،یبر یجد –

 آمد. سرمپشت

 آره. –

 بند نبود. شیپا یرو یخوشحال از

 االن اونجا خنکِ خنکه...  –

 شبی. حاال باز دمیشیگرما برشته م نیتو ا م،یبمون نجایا گهیاگه چند روز د –

 هالک شدم. یتشک طب یچند شب رو نیخوب بود. ا

 ؟یاز انبار یاوردیرو ن هاتلهیچرا زودتر وس –
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 دمیمغزم قفل بود. همون شب اول سر راه خر نجایا اومدمیداشتم م –

 حوصله نداشتم برم انبار. گهیآوردمش، بعد د

 افتاد. نییپا شیهاشانه

 زهرا.بهشت میبهت بگم امروز بر خواستمیم یول –

 خاک پدر و مادرش؟ سر

 .وانیمر میخب، فردا بر –

 داد.نشان مخالفت به چپ و راست تکان را به سرش

 باغ. مینه! نه! بر –

 از مادرش حرف زد. یهنوز شفاف بود وقت نگاهش

 شهیاون سنگ قبره. روح مادرم هم ریمادرم ز کنمیفکر نم وقتچیمن ه –

 بلوط زادگاهشه، پدرم هم باهاش. یجنگال یتو

 را نرم گرفتم. شیبازو

 سر خاکشون. میبر دی... بازم باینار ،یول –

 .میریباهم م میکه برگشت یوقت –

 و گفت: دیام را تند بوسچانه ریز

 بخر. یفالکس چا هیرو جمع کنم. تو هم برو  هاملهیمن برم وس –

 ؟یخواینم یزیچ گهید –
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 ...اریو گوجه و خ رینون و پن –

 ...میساعت بعد در جاده بود کی

 و رفتنش را تماشا ستادهیا شیچند سال پ کهییبزرگراه، همانجا یتابلو کنار

 را نگه داشتم. نیکرده بودم، ماش

 عقب خوابِ خواب بود... یصندل یدخترکم رو 

 .کردیم ریکه با محبتش مرا تطه یباارزش من از زندگ متیغن

بود، اگر  یام، اگر واقعتنم را نجس کرده گفتیبه من م شهیکه هم یحس آن

 یمثل نار یاپاک و درست، چطور فرشته یهامن رانده شده بودم از جمع آدم

 دوستم داشت؟

 ادهستیآنجا ا شیرا که دو سال پ ییو تنها چارهیب اشاریتابلو نگاه کردم...  به

 ... دمیبود د

 قرار گرفته بودم، آرامش را در قلب و ذهنم داشتم. یول حاال

 نمانده بود. میبرا دهیو گند بار خاطرات لجن دنیکش یبرا یتوان گرید

 را...  میهاتمام حماقت دم،یبخشیام را مخودِ گذشته دیبا

 کثافت ٔ  همه ٔ  که تن داده بودم به آن، الشه ییهاو خفت بدبختی ٔ  همه جسد

 ... کردمیتابلو دفن م نیهم پای را گذشته

به عشقش و خودم را باال  دمیچیپی... مکنندهیزنده، زندگ شدم؛یم ینار اشِی

 از باتالق گذشته... دمیکشیم
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 ...اشاری –

 آلودش را دوست داشتم.خواب یصدا

 جانم... –

 ؟یسادیچرا وا –

 . بخواب.ستین یزیچ –

 از خواب دارد. یاهنوز پرده شیهاکه چشم دمشیدیم نهیشد. از آ زیخمین

 سمت منه، سردم شد. میکولر مستق نیپتوم رو بده. ا –

عقب تا  یتاشده را برداشتم و کامل برگشتم سمت صندل یمسافرت یپتو

 . نمشیبب

 :دمیخنده پرس با

 ؟یبریجا با خودت مهمه ونیا –

 باال انداخت. ابرو

 نبرم. گهید دیشا –

 چرا؟ –

 . آمدیام مناز حرف زدن به ناردانه با

 با اون گرم شد. شهیهست، م شمیصاحب پتو پ گهیآخه د –
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او  یصاحب پتو یجز من کسباشم و بفهمم به زهوشانینبود جزو ت الزم

 ...ستین

 صورتم نشست. یرو یبزرگ لبخند

 ست؟یسردت ن ی... مطمئنیلعنت –

 پا انداخت. یبودم. پتو را باز کرد و رو داریبلندش را خر ٔ  خنده

 از کجا آوردمش؟ یپرسینم –

 که گرمت کنم. مفهیاالن من فضام؟ فقط به فکر انجام وظ ؟یمگه امون داد –

 نازک کرد. چشمپشت

 .یپسر شجاع شد ابونینبود، وسط خ ادتیتو خونه  –

 .دمیرا کش شیتکه از موها کی

 کوچولو!مراعاتت رو کردم، خانم –

 .دیسرش کش یکرد و پتو را رو یغرغر رلبیز

 ...یشاک یغرغرو یبایز نیو ا دانستمی... من موانیبه مر دمیرسیم فقط

 بار دوم باشد.  نیکتابم درست درآمده بود که احساب یک یبا نار هرچند،

 ... میتوقف کرد ریغروب کنار مس کینزد

 یکرده بود. تماشا یرا نارنج دیرسیهرجا از آسمان که به دستش م آفتاب

 .دیبا او چسب یغروب و خوردن چا
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 مان عکس گرفت.آورد و از خود دونفره رونیرا ب اشیگوش

 شیهاکوتاه که چشم یبا موها ی. جوانشناختمیرا نم گوشی ٔ  صفحه یرو مرد

 . دیدرخشیم یاز غرور و شاد

 مچ دستم نشست. یرو فشیظر یهاانگشت

 م؟یبر –

 آره... –

 کنم؟ یمن رانندگ –

 ...یکنیخانم خوب استراحت م هیشما مثل  –

 ...یانگار چ –

 باز ماند و حرفش ناتمام... دهانش

 کردم. شیخنده تماشا با

 بگو... –

 سرش گذاشتم.. سربهدیکشیاشاره کند و خجالت م شبیبه د خواستیم

 ...ایبودن رو کنار بذار زهیپاستور کمهی ستیبد ن –

 غره برگرداند.با چشم شیرو

 بزنم. مردک منحرف! خواستمینم یحرف بد –

 من. یهم ماند برا هالهیدر را باز کرد و سوار شد. جمع کردن وس
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 باغ بردم... اطیرا داخل ح نیو ماش میدیبود که رس شب

و سرزنده به  ریپ یهاخنک و عطر برگ درخت یهوا شدنمان،ادهیبا پ 

 ...  دیصورتمان وز

 چراغ آشپزخانه...  وانش،یروشن بود؛ چراغ ا باغخانه

 زمزمه کرد: ییایو رو نیریش یبا لحن ینار

 .دیایتا صاحبش ب نهیشیو منتظر م داریانگار ب –

 را داد: یمنطق حیو کجم لبخند زد و توض رهینگاه خ به

 .شهیچراغاش سنسور نور دارن، شب روشن م –

 .دمیخند اشافهیق به

 ...ایشد کیرمانت –

 .دیام کوبرا به شانه اششانه

 ...کیشوهر رمانت هیاز  ؟یادب از که آموخت –

 .دلش سوخت کنمیکش آمد. فکر م امازهیو خم دمیخند

 ...یخسته شد –

 . دمیفکر کنم سه ساعت سرجمع خواب شبیهالکم جون خودت. د –

 خونه.  می... بریبود فتیهم ش شبیپر –

 سرش راه افتادم.را از صندوق عقب برداشتم و پشت مانیهالهیوس
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 یها رانندگولو شدم. ساعت نیزم یدم در، رو م،یوارد خانه شد نکهیا حضمبه

 بود. دهیرُسم را کش یخوابیو ب

 غرغر کردم: رمردهایمتکا و پتو آورد. مثل پ ینار

 که بخوابم.  ینیو ببخوابش –

 .دیو سرخوش خند طانیش

 اومدم. خچال،یرو بذارم  هالهیپس دراز بکش. وس –

 ! عمراً! اما...خوابمیبه خودم گفتم هرگز نم دیکه به بالش رس سرم

 باز کردم... یسخت... چشمم را بهدانمیساعت گذشت را نم چند

 سرد بود...  یکم خانه

کر ف یالحظه ی. برادمیاز جا پر باًینقطه به صورتم... تقر نیترکیدر نزد سرش

 .امدهیکرده بودم خوابش را د

 . نگاه به اطراف چرخاندم...شدیهنوز که هنوز بود داشتنش باورم نم 

 اطرافم، فرش قرمز و... رنگیالک یهایپشت

و با  دیدویخانه م یهالهیوس یگردو رو یهادرخت برگ یاز ال دیخورش نور

 .کردیم یباز ینار یموها

 غرق خواب بود... صورتش

 بزنم.  بیبودم که به او آس دهیباوفا ترس وانیح کیفکر کردم. مثل  شبیپر به
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 ... شیشدم، نگذاشته بودم سخت بگذرد برا هااطیتمام احت مواظب

شده با پرداخت شده؛دهنقدخری ٔ  آمدهدستبهبودم؛ مهارت گران ماهر

 نفس و غرور... عزت

 یریبگ ادیزار اگر شنا را در لجن یحت ستند؛ینخور ندردهم به شهیهم هاتجربه

 ... یزالل غرق شو یایدر در شودینم لیدل

 و گندزده را رها کردم...  یمیقد یهاحاال... گذشته اما

 دور...  ختمشانیری... مخواستمیرا نم یمهارت چیه امروز

 آزاد... یِواقع یهازهیپدر هرچه تجربه... درود بر غر گور

 خواستمیذره عطرش را نم کی یفروبردم... حت شیموها انیسرم را م ارادهیب

 از دست بدهم. 

 .رفتیم نییباال و پا زیر ییهاباالرفته و شکم صافش که با نفس راهنیپ 

 ... یلعنت

گرد و  یهانهیس دانستمیرنگ که م یفسفر ریزنوک انگشت لباس کی آن

 کرد... امچارهیرا در خودش جا داده ب یکوچک

 شوراند... همیتنم را برعل تمام

 و روز شد...  یدینما پوششب وانه،یمنِ خرابِ د نیا یناقال... برا ینار

 او شدن سخت نبود... یهاطنتیثابت ش ٔ  هیپا

 ا کنار زدم... ر شیموها
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 ...دیگردنش را بوس فیپوست نرم و لط میهالب

خواب،  ال،ی... طعم خدادیم ی... طعم زندگدمشیبا نوک زبان چش کنجکاو،

 برآورده شده بود. نیآم کیکه با  یمحال یآرزو

 ...لبش ٔ  اش... گوشهگونه ی... رودبوسی را گوشش ٔ  مثل کاشف کناره لبم

 باز شد و درجا برق زد. شیهاپلک

 گوشم اسمم را زمزمه کرد... ریو ز چاندیرا دور گردنم پ دستش

 تر...تر، تشنهشد؛ گرم ترقیعم میهابوسه

 رونیرا از تنش ب راهنیپ یگریدستم را دور کمرش چرخاندم، و با د کی

 . دمیکش

 شد. عیلبخندم وس یفسفر ریزلباس دنید با

 رو.... نجایژووون... ا –

 .دیام کوبو به شانه دیاز خنده لرز شیهاشانه

 ...هیامغزپسته –

 ...هیبرووو... فسفر –

 چسباند.  امنهیخنده و خجالت سرش را به س با

 کردم.  ریاس میهالب نیگوشش را ب پشت

 حبس شد. نهیدر س نفسش
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گوشش،  ریام بود، زشانه یسگک لباس را باز کردم. همانطور که سرش رو آرام

 خودم تازه بود زمزمه کردم: یبرا یکه حت یاگرفته یبا صدا

 ...یچی... هادیبهت نم یلباس چیه –

 ...دیپوست گردنم خند یرو

 افتاد. راهنشیهم کنار پ یامغزپسته یِفسفر

 خواباندمش... نیزم یرو کردمیبارانش مکه بوسه همانطور

شان شجاع شدم و سرم کنندههنوز بند به گردنم بود، با اتصال دعوت دستش

 آوردم.  نییرا پا

خط کج و معوج  کی... رتریتا ز دمیاش... بوسه چرا چسباندم به چانه لبم

 شکم صافش...  یرو ن،ییتا پا دمیکش

 ...کردیم اموانهید شتریب نیو ا خواهدم،یکه م گفتیتند شکمش م حرکت

 کوتاه سرم...  یماند از موها یسرم گذاشت... چنگش خال یورا ر دستش

 کی ٔ  باز هم در آستانه دمیتازه فهم دمیکه رس اشیکش شلوار راحت به

 ... گرمید یکارغلط

 :دمیپرس ازیزده و قرمزش نگاه کردم. با هزار نذر و نصورت خجالت به

 بگو... ستیاگه حالت خوب ن ؟ی... خوبینار –

دستش را دور گردنم تاباند و با کشاندن صورتم  دیخودش را باال کش یکم

 ...دیرا به دهان کش میهادربرابر خودش لب
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 یکی هر دو یدر کار نبود وقت ی. تصاحبامیبود، همراهِ سفر زندگ همسرم

 .میشدیم

ار . انگمیبرو رونیاز باغ ب میخواستینم ی. حتمماندی کوچک ٔ  تا غروب در خانه

 باطل شود... مانیخوشبخت یو جادو ندیرا بب مانیشاد یکس میباش دهیترس

 .میاماند، غروب مشخص شد لو رفته یمخف شدیاز آنجا که تا ابد نم اما

 شو... داری! باشاری... اشاری –

 ... شده؟ی... چیچ –

 ...نجایا انیدارن م –

 بسته بود. شیهانشست. چشم شیسرجا

 ...شعویکدوم ب –

 و پسرش...  ییحیبابا... سسیه –

 دست صورتش را ماساژ داد تا خوابش بپرد. با

  اطن؟یاالن ح –

 داد.  امیپ نیرینه... آ –

 . گنیم نایبه ا محلیخروس ب –

 غر پا شو کمک کن جمع کنم. یجا –
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نان و کالباس و... رختخواب آشفته و پر از  ینیو س یخروار پوست خوراک کی

 چروک را بگو...

 شد و تشک و پتو را باهم بغل زد که داد مرا درآورد. بلند

 تا بزن! اصالً ولش... تو آشغاال رو ببر! –

انداختند و منتظر باز  دیرا زدند. کل اطیرا بسته بودم که زنگ ح خچالیدر  تازه

 کردن در نشدند.

 .کردیپارک م نی... حتماً ماشییحیدر آخر خود  دمیرا د نیریو آ ییحیبابا

 .میبه استقبال مهمان رفت اشاریسر سرم انداختم و پشت یرو یزرگب یروسر

 مهربان. یایما د،یچیپ میو به پاها دیهمراهشان دو سگ

 ...دی... قدم سر چشم ما گذاشتاشاریآقا ،یسالم، عروس... چطور –

 باال. دییبفرما د،یسالم. خوش اومد –

 خوبه.  نجایهم _

 زد. هیتک شیبه عصا عمو

  .خوردیتکان مکالهش دور سرش تکان یهاشهیبه تن داشت و ر یکورد لباس

 کرد: هیگال نیریآ

 د؟یجشنتون ما رو هم دعوت کن دیقابل ندونست –

 دادند. خجالتم
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 و عقد. مینبود. فقط محضر رفت یجشن –

 .شدیپدربزرگ م هیشب دم،یدیرا م ییحیاخم ترسناک بابا نیبار ا نیاول یبرا

خواهرش رو با عزت و  ادگاریشکراهلل نکرده  نی! ان؟یمحضر؟! هم یعقد تو –

 احترام عروس کنه؟

 و دستپاچه جوابش را دادم: هول

 جشن بمونه تا بعد. میگفت –

 شاءاهلل؟ ان هیاونوقت ک« بعد» –

 بعد از کرونا... –

 را باالتر داد و به جفتمان تشر زد: کالهش

  ه؟یچ فیتموم شه، اونوقت تکل گهیده سال د رمیگ –

 .امدیکوتاه ن رمردی. پمیخدا نکنه را زمزمه کرد هیو بق من

 یعروسیو ب عقدی... بنیع قدقیکاک ٔ  نوه گنی. نمشناسنیهمه ما رو م –

  نجا؟یدست شوهرش رو گرفته اومده ا

 کردم: منمن

 .شناسمیرو نم یمن که کس –

گذشته، جواب برادرم رو اون  نای. از اشناسنتیمردم که م ،یشناسیتو نم –

 بدم؟ دیبا یچ ایدن
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 .ردیرا بگ انهیکرد م یسع متیبا مال نیریآ

 بخور بعد. یچا هیباال،  میباباجان، بر –

از بس  شود،یمادرم، برادر پدربزرگم م یکه عمو رفتیم ادمیاصالً  یگاه

. دمکرینسبت را فراموش م نیا شهیهم گفتیم قیدقبا احترام کاک ییحیعمو

 و لجباز شده بود، مثل پدربزرگ. یجد مهربان،شهیهم یاما حاال، برعکس عمو

رسم و رسوم  نجا،ی. اونا رفتن از امیتو تهران ندار التیبه کار فام یما کار –

الکردار  یضیمر نی. امیریگیجشن خودمون رو م نجایرفته. جمعه ا ادشونی

رختش رو جمع کنه و بره، ما چقدر جوونامون رو  خوادیم یک ستیمعلوم ن

م بزرگترا ه م،ینیچیرو با فاصله م یصندل اطیتو ح جانیهم م؟یمعطل نگه دار

 که واکسن زدن. 

 و گفت: دیخند ییحی

 ...هیبق یرو نمیا هیدونه عروس هی یماه نجایا –

 نزده بود برگرداندم.  یحرف یکه جز احوالپرس یاشاریرا سمت  سرم

 !اشار؟ی ،یگیم یو چت –

 نزد. یاما حرف ،ستین یبود راض مشخص

 به باغ اشاره زد. اورد،یخواست او را سر شوق ب ییحیعمو

رقص. غذا هم  یبرا میکنیوسط رو فرش م نیا م،یبندیم سهیدرختا ر الی – 

 .میذاریها رو بار مقابلمه م،یزنیاجاق م واریکنج د
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 نداشت. یتیاهم یکس یبود. موافقت ما برا دهیها را چآخر برنامه تا

 گفت: اشاری 

 ،بیدونه س هی یحت شه،یکه م ی. تمام خرجکنمیشرط قبول م کیفقط به  –

 خودم بدم. دیهمه رو با

 خواست اعتراض کند که او تکرار کرد:  ییحیبابا

 !نیهم –

 .ارمیگوسفند م هیمن  ،یرینگ یتونیما رو نم یاما کادو –

 گفت: ییحی

 منم. –

 نگرفت. شدیرا که نم هی. هدمیکه بده مینداشت یجواب

را به خودمان بدهند و  مانینماندند. انگار فقط آمده بودند خبر عروس ادیز

 . شیبروند دنبال کارها

 د؟یدر پنج روز رس شدیپنج روز وقت؟ واقعاً به کدام کار م فقط

 آمدند؟یاز تهران چطور م هالی! لباس؟! فامشگاه؟یآرا

اشت. د تیواقع تیّرا گرفتم، قانون نسب امیدرس زندگ نیپنج روز بزرگتر ظرف

 . چهار روز گذشت یک میدینفهم چیه
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 شیفردا کردند،یم یزیرفردا برنامه یکارها یبرا ییحیو  اشاریغروب،  هر

 ...یقیانجامش، دنبال آشپز و گروه موس یبرا رفتندیم

 . کردیکمکش م ییحیصبح تنها بود، اما غروب  اشاری

از  می. برامانیهاروشن در قالب قلب یو عشق و چراغ میخودمان بود هاشب

را  نجایکه رفته بود. ا ییبود، جاها دهیکه د ییهاآدم گفت،یروزانه م یکارها

 گرم...خون ٔ  بهیغر یهاو آدم خاطرهیب یهاابانیدوست داشت، خ

 آمدند. مانیهانمهما یروز مانده به عروس کی

 فندق بود که مرا متوجهشان کرد. یصدا ده،یحمخاله دنیاز د قبل

 در را باز کرده بود. نیریبودم، آ اطیح یجارو مشغول

 بده.  بیس ،یعاشقتم... عاشقتم... نار –

 دنمیو قفس را از دستش گرفتم. پرنده با د دمیرا دو اطیباد ح مثل

 کرد: ینیریخودش

 گاو... کش کلهاره اشاری –

داده بودم،  ادیبه او  اشاریبودنمان با  هیرا که زمان همسا یهر حرف فندق

 .کردیتکرار م واریطوط

که هنوز اسمش را بلد نبودم، و در آخر  اشاری سوم ٔ  خاله خانم،دهیحم

 شدند. ادهیپ نیها از ماشدخترخاله

 .نیسالم... سالم... خوش اومد –
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 بودن فندق را گفت: لیدل خانمدهیحم

. گرفت ومن ٔ  . شمارهیجواب نداده بود ت،یزنگ زده بود به گوش تهیهمسا –

 کالفه شده بود. هیطوط نای دست از مادربزرگه انگار

 کرد. زیوخام فندق جستخنده یصدا با

 گاو... کش کلهاره –

سرم احساس حضورش را پشت توانستمیاما م دم،یرا نشن اشاری یپا یصدا

 تر بود.از کنار گوشم خشن شیکنم. صدا

 کش.! من نه کچلم نه ارهیآدم کن، نار ونیا –

از ما  کردیم یآورد و همانطورکه در قفس سع نییرا پا شیصدا چارهیب فندق

 دور شود مظلومانه گفت:

 ...ینشانآتش دیزدن به مالم... زنگ بزن شیآت –

 احمق که خوبه! نیتو دهن ا ذارهیم یچرتا رو ک نیمن فقط بدونم ا –

 بود، مال آمدنش به ساختمانمان. دتریجد نهای. ادمیخند دهیترس

 :دیسمت قفس توپ دوباره

 !خنگ ٔ  ساکت شو، پرنده –

اما نوکش را  د،یسمت مخالف ما چسب یهالهیآورد و به م نییسرش را پا فندق

 نبست.
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 شله... سفتش کن... چاتیپ –

 . دستش را به کمر زده بود.ستادیا کنارم

 مال خودتون باشه؟ نیخوایدخترا! نم نم،یبب –

 .شدیدخترها از قفس کنده نم نگاه

 .ذارهیمامان نم –

 .کردی! فندق مرا بذل و بخشش منامرد

 کرد: هیگال یناراض خاله،

 از دستش. میسردرد گرفت میتا برس –

 باال. دییبفرما –

 فندق جمع شد. یبحث فرزندخواندگ نیریتعارف آ با

 

ما ا رد،یبگ یخانم، رضا نتوانسته بود مرخصو بنفشه یعبد آمدند،یم هامهمان

 ییحعموی ٔ  که بعد از سر زدن به ما به خانه واریو ژ ییپدر و مادرش آمدند. دا

 رفتند... 

 شلوغ بود؛ همه بودند و همه نبودند...  خانه
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 ینیقلبم سنگ یوسط رو نیا یزیچ کیبود... اما من...  مانیعروس شیفردا

و  یصندل دنیکه درحال چ یتیجمع نیا برداشتم و از بر امی. گوشکردیم

 ها بودن رد شدم و به ته باغ رفتم.و برپا کردن اجاق سهیبستن ر

 .دیچیمتعجبش در گوشم پ یصدا

 ... ینار –

 سالم. –

 .دیرسیفلور بود که به گوش هردومان م قیلحظه فقط نفس عم چند

 .شیک دیگفت رفت ،ییزنگ زدم به دا –

 شد. ریهول و دلگ شیصدا

 ...گردهیاالن برم ؟یبا ساواش کار دار –

 باهاش حرف زدم.  –

. با بغض زدیتمام صداها را بشکند و بر توانستیخط م یسوسکوت آن حاال

 :دیپرس

 ته؟یعروس –

 .دینال شیاز بغض صدا قلبم

 اصرار کرد... ییحیعمو –

 داد: حیتوض دستپاچه
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 نگفتم بهش. یزی. من چادیب تونستیساواش م –

 مادرم را فراموش کرده بودم. یبرا یآمد که در آغوشش دلتنگ ادمی ییهاشب

 نلرزد.  میکردم صدا یسع

 هم بخوره.آرامشت به خواستینم ،یگفت اونجا آروم ییدا –

 ...؟!ینار –

 حرفش. خواهش کرد: یاما گوش شدم برا د،یبه زبانم نچرخ یشگیهم جانم

 ؟یحتماً خوشبخت ش شهیخوشبخت شو... م –

 تحمل کرد. شدیرا نم شیالتماس صدا زنگ

 .کنمیخودم رو م یسع –

م عمر دونمیراحته... اونوقته که م المیمن خ ،یتو خوشبخت باش یفقط وقت –

 هدر نرفته... 

 گفت: نفسکیداد و  رونیاش را ببندآمده نفس

رو با اشتباهام خراب  تیزندگ شمیمطمئن م ،یخوشبخت باش یفقط وقت –

 نکردم.

 جواب دادم: مطمئن

 من خوشبختم.  –
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ها ما فقط درخت یبرابرم خم شده بود. در زندگ ییپر از گردو ٔ  شاخه

 یپنجاه سال بعد نه من نکهی. با تصور ایهمه رفتنن م،یعجول بود یرهگذران

 دلم نرم شد. ،ییبود، نه فلورا

 بخواهم. یزینوبت من بود از او چ حاال

 بدون... رو یکه دار ییزایتو هم قدر چ –

 .دیکش یقیعم نفس

 ...دونمیم گهی... ددونمیم –

 خوبه... –

 کرد. دایجرئت پ یکم

 خودت. یعکسا ؟یفرستیبرام عکس م –

 برهم و آشفته شد. درهم احساساتم

 باشه... –

 ؟یساواش اومد. باهاش کار داشت –

 نه. با خودت حرف داشتم.  –

 حبس شد.  نفسش

 ... تو... ی...خوب کردخ –

 .دیناگهان فروپاش و
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 ...یمن یدختر کوچولو شهیهم –

 آمد...  اشهیگر یبعد فقط صدا و

. آمدیدادن م یدلدار یرا از دستش گرفته بود چون فقط صدا یگوش ییدا

 تماس را قطع کردم.

 زدم.  هیباغ تک وارید به

عد ب نکهیادامه خواهد داشت، اما ا یدربرابر فلور تا ک امیجیگ نیا دانستمینم

 بود. ریام انکارناپذاز تلفن سبک شده

 گرفتم و سمتش رفتم. واریرا از د امهیکه وارد باغ شد، تک اشاری دنید با

 

پدر و مادر رضا را با  ،ییحیو  نیری. آسوزن انداختن نبود یخانه جا شب،

 خودشان بردند...

صورت فشرده در هال کوچک ها بهخواب، ما خانمداخل اتاق یو عموعبد اشاری

 .میدیام دراز کشخانه

 .دندیها خوابشب بود که باالخره مهمان کی ساعت

 آمد. امیگوش ٔ  برهیو یکه صدا شدیچشمم گرم م تازه

 صفحه: یرو امشیپ

 ته باغ. ایب  –



 زرخرید  بانوی بارانی

1285 
 

 ؟یستیمگه اتاق ن –

 اومدم. رونینه، از پنجره ب –

 .شنیم داریب. شهینم –

 سر به هزار گذاشت. یو شمارِ تپش قلبم از خوشحال نوشتمش

 شدن با من. داریب ا،یحاال تو ب –

 م.رفت رونیدر را باز کردم و از خانه ب صدای. بدمیدم در را برداشتم و پوش ژاکت

 .دندیرسیاز راه م یزودبه نجایسردتر ا یهاشب آمد،یم یسرد سوز

 .دیآیکه سمتم م نمشیبب توانستمیباغ... م آخر

 .دیمرا به آغوشش کش دنیرس محضبه

 یضربان قلبش، عطر تنش، صدا یگذاشتم. دلم برا اشنهیس یرو رو سرم

 خودش، تنگ شده بود. ش،یهانفس

 و غر زد: دیرا بوس امیشانیپ

 شد.  داشونیقوم تاتار از کجا پ نیا –

 اش گم شد.ام در بوسهو خنده دمیخند

 .دیرسینظر مبه شهیتر از همهوا گرم یکه در سرما یابوسه

 . دستش هنوز کمرم را رها نکرده بود. دمیرا عقب کش سرم

 . امروز چه کش اومد.دمتیاومدن، اصالً ند ناای – 
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 شد.  زیاز محبتش لبر امنهیو س دمیخند

 اشاره زد. واریکنار د به

 .ینیبود، آوردم بش واریپشت د ریحص هی –

 را باال بردم. میتعجب صدا با

 ...ی. فردا کلمیبخواب میبر –

 حرف دارم. –

 نشستم.  راندازیز یرو اریاختیب ش،یصدا تیجد با

 را قائمه گذاشته بود، ساکت، غرق فکر. شیداد، پاها هیدرخت تک به

 !ینار م،یبمون نجایهم ایب –

 ادامه داد: دم؟یشن اشتباه

 .میخونه بساز اطیتو ح –

. به کلبه اشاره حیتفر ایباشد  یزندگ یشک داشتم منظورش ماندن برا هنوز

 زدم.

 . میخونه که دار –

 .یواسه زندگ کهیکوچ نجایا –

گرفته  میتصم اشیزندگ یباق یو او برا گذشتیچند روز از آمدنمان م فقط

 بود.
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 سرده.  نجای. زمستون ایبمون ینخواست دیشا س،یسال وا هی –

 انگشتانم آمد و نوازششان کرد. یدستش به جستجو 

 .بارهنمی دود ٔ  کنه، از آسمون گوله یبازبرف تونهیعوضش دخترم م –

 چه؟ شدیم مانیپش

 شه؟یم یشغلت چ –

 خوشحال شه. یاکبر بندمیگرفت، شرط م یانتقال شهیم نمیبذار بب –

 :دینظر مرا پرس باالخره

 ؟یخودت دوست دار –

 شیصرفاً برا میتصم نیکه انگار ا یطورداشت.  شیپشت صدا قیعم یحس

نتوانستم  شهیچرا برعکس هم دانمینبود. نم یزندگ یبرا ییانتخاب جا

 گرفته.  میتصم یااعتراض کنم که بازهم کله

 کارن،یباشم. بلوط م ایعضو انجمن چ تونمیرو دوست دارم. م نجایآره. ا –

 .کننیکار م باریزر ٔ  اچهیحفظ در یبرا

 موافقتم انگشتانم را فشرد. دنیشن با

 در باغ را نشان داد. کینزد

 . میاونجا خونه بساز –

 گفتم؟ چه خانه ٔ  درباره دینشن
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 .گرمه میایوجوره، زمستونم بخونه هست. جمع –

 غر زد: یعصبان

 وسط من و تو بخوابه. دیبا ادیو بکن هر بار که مهمون برامون بفکرش –

 ام گرفته. مطمئن ادامه داد:که از حرص خوردنش خنده دیند

سرم به  هی هویو بنفشه سر راه شمال جنوب کردنشون  یاز من گفتن! عبد –

 .زننیغرب م

 کرد: دیتأک ترمحکم

 .مشیسازیم فروشم،یم رو تو تهران مخونه –

 .خودته ٔ  اون خونه اشار،ی یول –

 تا سکه رو بهت بدم. صدیاون س ستی. من که قرار نتهیمال توئه، مهر –

 .دمیها لب برچبچه مثل

 .یخودت نوشت مه،هیها مهرسکه –

 راحت جواب داد: یلیخ

 گرفته. یداده ک یرو ک هیمهر –

 آخ نگفت. ی. حتردیتا دردش بگ چاندمیانگشتش را پ کی

 .کنمیسگا خرج م یبرا رمیگیتو بده، من م –

 کند. یرا نتوانست مخف اشیریو غافلگ خنده
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 سگا؟ –

 گفتم: نانیرا باال گرفتم و بااطم سرم

آدما... ما  ی. حتکننیجنگل حمله م یوونایبه ح یاشدن، گله ادیآره. ز –

 .میکرد یرو دستکار ستمیاکوس

 . کوتاه آمد.دیلرز اشهیسا یهاشانه

 .رهنمی سر آدم ٔ  با تو حوصله –

نظر به یکاف کردیکه مخالفت نم نیهم یدار بود؟ ولحرفم خنده یکجا

 .دیرسیم

 سرش گرفتم تا بلند شود. ریگذاشت. دستم را ز میپا یسرش را رو 

 سرده، بلند شو. نیزم –

 .دیجا کرد و راحت دراز کشسرش را جابه فقط

 ...ینار –

 .دیدرخش یکیدر تار شیهاجوابش را دادم. چشم اشیشانیبوسه به پ با

 دررفت. میخستگ –

دخترمان  ماندیمنتظر م اشیرفتن خستگ نیاز ب یبرا دیچرا با اصالً

 کنم!! یحسود امدهیبه دخترک هنوزن شدیرا ببوسد؟! باورم نم اشیشانیپ

 !؟ینار –
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 جانم! –

 رن؟یم یک نایا یگیم –

 :دمیپرس ج،یبود. گ شهایچشم سوسوزن ٔ  پرت آن دو نقطه حواسم

 ؟یک –

 تو. یالیبابام و فامننه و بابا و زن –

 صورتش نشست.  یرو میرفت و موها نیی. آنقدر که سرم پادمیخند

 نکرد. شیسرم که باال آمد، رها یکرد، حت میاز موها یابند تکه انگشت

 امروز رفتم شهر... –

 شد. شیو غم صدا تیجد زِیت میهاگوش

 بابابررگت رو هم...  شناختن،یرو م ییحی ایلیخ –

 خب؟ –

 .شناسهیو نممن یکس –

 .کرد مطمئنم حرفش ٔ  بود. ادامه نیدردش ا

چند روز... انگار  نی. اکننیکمک م ذارن،یبه آدم احترام م یلیمردمش خ –

 نداشتم. بدی ٔ  گذشته چیه

 را گرفتم و محکم فشار دادم. اششانه

 ...! تموم کن گذشته رو.اشاری ،یندار –
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 یآدما فکر کردم آدم خوب نیا نیکه ب نهیموضوع ا ست،ین نینه! نه! موضوع ا –

 .ستیبودن سخت ن

 ...یهست ی... معلومه که آدم خوبوونهید –

 :دینرم پرس ییکم گرفتن خودش، با صدااز دست تم،یبه عصبان توجهیب

 م؟یبمون –

 .ادیم شیپ یچ مینیحاال صبر کن! بب –

 راحت شد، چون ادامه نداد.  یکم الشیخ

 ...ینار –

 هوووم؟! –

 جا کرد.جابه میپا یرا رو سرش

 ...یعروس یبخرم برا یگفت لباس کرد ییحی –

 واقعاً؟ –

 آره... –

 .دمیرا بوس اشیشانیدوباره پ زدهذوق

 .شی... من دوست دارم بپوشاشاری یوا –

 مردا باشم. نیاز ا یکیندارم  اقتینه! من ل –



 زرخرید  بانوی بارانی

1292 
 

 دهیقبل بوس یاقهیکه دق اشیشانیپ یبا کف دست، نرم، کوباندم رو بارنیا

 بودم.

 تهران. میپس برگرد –

 ...یول –

 نداره. یول –

 داد: حیتوض امدنمیاز کوتاه ن کالفه

و درست،  رتیمشت آدم باغ هیشدن تو  میمثل قا هیزیچ هیموندن ما  نجایا –

. اما لباسشون رو ستمیمن که مثل اونا ن یول ،یشد یکس یکه حس کن

سرشه، احترام  یچ دونهیو م کنهیسر م یکیمثل چادره،  تشی... حکادنیپوش

پوشه که یهم م یکیسؤال بره،  ریحرمت چادرش ز کنهینم یو داره، کاراون

 کنه. میقا هیبق یخودش رو قاط

 نبودم. نجایا یلی. منم خیرو دار اقتشیتو ل –

 .یپاک و... مرد، مرد هست نجایهم یعوضش مثل زنا –

 آخ او توجه نکردم.و به آخ دمیکوتاه را از حرص کش یموها تار

مرد هستم؟ حداقل بگو  یگیم یو باال ببر یریبگ لیو تحومن یخوایاالن م –

 .رزنیش

 ...یهست یرزنی... شیخودشه... لعنت –

 . شوخ و سرحال ادامه داد:هیتشب نیگرفته بود از ا امخنده



 زرخرید  بانوی بارانی

1293 
 

 بودم... نازنازی ٔ  گربه هیمن دنبال  نجاستیفقط مشکل ا –

 ریجفت ش یوقت یول اره،یم نییگربه پا هیزنت که گربه باشه تو رو درحد  –

 .یشیم ریش یباش

 . دیکوب شیپا یو چند بار رو دیخند بلند

 ... آخر جواب بود.یلعنت –

 .دمیسرما به خودم لرز از

 سرمون. ختهیکار ر یفردا کل میزدم، بر خی! اشاری –

 .میبوس آخر رو بده، بر –

 

 شیبا مهارت صورتم را آرا نیریخواهر آ .دمیرا پوش رنگینبات یکورد لباس

گوش و دستم را آراستم.  فیظر یکرده بود، با گردنبند مادرم و چند تکه طال

 هیبار واقعاً احساس کردم شب نیاول یبه خودم نگاه کردم، برا نهیدر آ یوقت

 ام. مادرم شده

 خاطره بافته بودند از عشق...باغ پدر و مادرم هم آمده و باهم خانه نیا در

 .شدیجا حس محضور و محبتشان همه ٔ  هیتنها نبودم. سا نجا،یا من

 نیفنیف یاز اسفند روشن را دور سرم چرخاند. صدا یظرف خانمدهیحم

 .دیتابیم یاما او از تمام صورتش خوشحال آمد،یم نیریخواهرش و آ

 به در زد. یکس
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 ما در را باز کرد. یبا بفرما یعموعبد

 قلبم روشن و گرم شد. دنشید با

 عمو... –

 نگاهم کرد، جا خورده بود. دیباترد یالحظه

  .دیخند بعد

 ...یکن یکشپسره از دست رفته بود، الزم نبود قشون –

 دار بود.بلند و زنگ امخنده

 گفت: هیبه بق رو

 با دخترم تنها باشم؟ شهیم –

 رفتند. رونیب هیو بق خانمدهیحم

 شده. مانیپش گفتیبزند، اما مکثش م یدهانش را باز کرد که حرف عمو

 گرفت. متیرا با مال میآمد، بازو جلو

کرد به خودم بگو، هنوز اونقدر جون دارم که گوشش رو  تتیهروقت اذ –

 .چونمیبپ

 !؟یدار کارشینه عمو... چ –

 گل از گلش شکفت. تمیحما دنیشن با
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بده که گذشت  رتیشما... خدا خ یآرزو برام مونده بود، اونم عروس هی –

 ...یدار

بود به گذشته اشاره نکند، اما من عبور کرده بودم از خاطرات  نتوانسته

 .آزاردهنده

 .هیمرد خوب –

 تکان داد و گفت:تکان دیینشان تأرا به سرش

 .دادهامتحانش رو پس  یول نیا شه،یم دایپ کم یروز سخت قیرف –

 اشاره زد. رونینداشتم. به پنجره نگاه کرد و به ب یجواب

 ه؟یمهمونا؟ رسم شما چ شیمن ببرمت پ –

 . دمیخند

 .دونمیمنم نم –

 .ناراحت نشه تییدا –

 پدرم. ی. شما هم جاشهیکه نمنه –

 پرغرور شد. لبخندش

 .میبر ایپس ب –

 از من سمت در رفت و آن را باز کرد. جلوتر

 باال گرفت. اهویو ه قیتشو یصدا وانیوارد شدنمان به ا با
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 .دندیرنگارنگ و شاد دست زدند و کل کش یهابا لباس زنان

را در خاکشان  یزندگ روح نجایانگار جان گرفته بود، مردم ا یمیقد باغ

 .دندیدمیم

 را گرفت و سمتم آورد. یبا غرور دست مرد ییحیعمو

 من... یخدا

مرد من بلندتر و  د،سپی ٔ  آن بلوز مردانه ای ،یاسرمه یکت و شلوار کورد در

تر از محکم شیهاو قدم دیرسینظر مبه یتر و مردتر از هر زمانچهارشانه

 ...یگریهروقت د

خودش بازگشته.  ریراهش را گم کرده بود، حاال به مس یکه زمان یآب روان انگار

 ظاهرش نداشتم. نیبا ا یبگیغر چیه

 گوشم گفت: ریرا گرفت. ز دستم

 ...یماه شد –

و با  ختمیاز خودش نداشتم، تمام قلبم را در نگاهم ر فیتعر یبرا یاواژه

 کردم. شیتماشا شیستا

 دردست هم آمدند.دست نیریو آ ییحی

 همه منتظر شمان. –

 به من نگاه کرد. اشاری

 .ستمیرقص شما رو بلد ن –
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 .دمیم ادتی –

، مرد کیشد؛  لیتشک یدف و تنبور باغ را برداشت. صف بزرگ یبایز نیطن

 یزندگ ما آن را هزاران سال نجایشعار بود، ا «یبرابر» ایزن، اگر در تمام دن کی

 و جنگ و رقص... شیایبا ن ختهیآم م،یکرده بود

 .میها را سمت آسمان باال بردو بعد دست میدیکوبیم نیرا بر زم پاها

و مرد  یجو، هر دو سبزشونده... زن نماد زندگ یکیگندم،  یکیبه دوش،  دوش

 شرف... یبر بلندا ستادهیا

 از ما شده بود... یکیسمت او برگشت،  نگاهم

 ن،یارزش زم میدادیم ادی مانیهاو به بچه میکردیخانه را خانه م نیو او ا من

 خاک، کوه و بلوط را...

 نیریش یروزها دینو فشردیاش که دستم را در خودش ممردانه انگشتان

 .دادیم


