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 عاشقانه ،انتقایم: ژانر

نم ؛ از من خورده مگیر : خالصه ز ... داغ دیده ام و داغ میر

 دزِد خبیث 
ی
از منه داغ دیده ی هوو شده ، از منه زندگ

این غده ی چرگ را باید تخلیه کنم تا عفونتش ... شده 

من بازی میکنم تا روزگارم بگذرد؛   جانم را بی جان نکرده،

  روزگاری که مرا طرد کرده و دست طبیعتش را ازم کوتاه

 .کرده است

  

 ...اممن زخم خورده ^

ز شعر هایم را تعقیب کن  ...ردپای خونیر

 ...جاب  

 در انتهای این شعر ها

 ^....خواهم مرد

 

 

 : همدقم

  ...ام ی همه هب میدقت نامر  نیا
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 و میخر چیم تحار  یز اجم یاضف رد هک ب  ام ی همه

 ...میهدیم رظن

 ... میهدیم مکح و مینکیم مو کحم 

 هک یمدآ نآ هب ندر ک رکف نو دب هک اه مدآ ام کت کت هب 

 . مینکیم ار جا مکح، ب  ادخ و در اد بی لق

  

 میحر لا نمحر لا اهها مسب

 

وح خیی ها ز رستیم مدیر عامل برند بیوفا : مشر راتیر

 .همشش را به قتل رساند

ز رستیم به جرم قتل همشش بازداشت : خیی فوری راتیر

 .شد

ز رستیم به جنایت ق: اخبار انالین_  تل فجیع راتیر

اف کرد  .همشش اعیر

علت قتل همش میلیونر تهران، مدیر : اخبار نیمروز_ 

عامل برند لوازم ارایشر بهداشبر بیوفا و عضو اصیل 

کای برند کایا در آمریکا در برج لورانس در دست  شر

 .برریس
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ز : تهران خیی _  پشت پرده ی قتل فجیع همش راتیر

 رستیم چه بود؟

ز : بی بی یس_  هه چاقو همش راتیر  رستیم به رز  ده رز

 .در محل زندگیشان پنت هوس برج لورانس به قتل رسید

 

یبز را برمیدارم و یکبار دیگر قبل از خروج، از  ظرف شیر

او انجا بود .اینه ی دسبر مریم نگایه به خودم یم اندازم 

. و من دوهاره وسواس رفتاری و فکری پیدا کرده بودم

روی هم میگذارم تا اعتماد به  چشم هایم را برای ثانیه ای

ز  ل کنم؛ اگر با همیر
نفس جمع کنم و هیجانم را کنیر

ی که باید  ز دست های لرزان نزدیکش میشدم زودتر از چیر

چند نفس عمیق میکشم و از . خودم را لو میدادم

ی  خانه خارج میشوم، پذیراب  بزرگ و هفتاد میر
ز اشی 

ز خانم جان طبق معمول اول ماه ها جای سوزن ان داخیر

نیست و به قول اقاجان هرکش قسمبر را اشغال کرده و 

بی توجه به چشم و ابرو های افرا . شلنگ تخته یم اندازد

وم، مستقیم و بدون   و افسون برای رقص به طرفش میر

 
ز
ین انحراف حواسش به من نیست، نگاهش به ... کوچکیر

هر چه نزدیکیر . میالد و طرف صحبتش میثم است
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س جانم ... هایم کند تر میشود میشوم شعت قدم اسیر

د و نفسم را مقطیع میکند اما نگاهم لجوجانه  را میگیر

 بر نمیدارد
ی
گ نگاهم در صورتش چرخ . دست از خیر

میخورد و به این فکر میکنم که واقعا سنگیبز نگاهم را 

احساس نمیکند یا نگاه او هم ش لج برداشته و به طرفم 

 بیش از ... سمنیم چرخد؟  به دو قدیم اش میر 
ی
گ از خیر

حد سوزش اشک در چشمانم را حس میکنم و او؛ بالخره 

ز نگاه منتظر و لبخند کنج ... نگاهم میکند چشم هایم بیر

ود و یم آید  ه ی لب های  ... لبش میر چند ثانیه ای خیر

طرح لبخند روی صورتش ... کیم هالل شده اش میشوم

یدانم به میتواند سوژه ی نقاشان و عکاس ها باشد ، م

جز من حدود چند میلیون دخیر دیگر هم با این لبخند از 

فرق ش تا نوک انگشت های پایشان به آتش کشیده 

 ام انقدر زیاد میشود که از سنگیبز . میشود
ی
گ زمان خیر

وت خارج شوم و   نگاه پر سوال میالد و میثم از هی 

بی توجه به ان دو به .  لبخند خجیل تحویلشان دهم

یبز را مقابلش  دست هایم حرکت میدهم و ظرف شیر

م  .میگیر

 چند دقیقه ی پیشم نه تنها 
ی
گ از نگاه های تابلو و خیر

ناراحت و خجالت زده نیستم، بلکه خوشحالم که برای 
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ه   یک ماه آینده کیم از پورتره ی زیبایش را در ذهنم ذخیر

 بر میدارد و منه بی حواس میچرخم . کرده ام 
یبز او شیر

ن اشباع شده از تا با تمام  ر بی مییل و بی رغببر از اکسیر

م  .عطر گران قیمتش فاصله بگیر

 نورین خانم ما هم آدمیما_  

صدای میثم میشود ناخن کشیده شده روی اعصابم و با 

حرص به طرفش میچرخم، چه میشد اگر تمام دقایق 

حضورش دنیا خفه خوان میگرفت؟ پشت چشیم برای 

به  چشمابز که ازم  میثم نازک میکنم و نیم نگایه

یبز خامه ای را داخل زیر دسبر گل .میدزدید میدوزم شیر

شخز خانم جان میگذارد و با تشکر ش شی دوهاره با 

از ان همه بی توجیه .میالد و میثم مشغول میشود

د، من دنیا را محکوم به خفه شدن میکردم  حرصم میگیر

حرصم  .حبر دقیقه ای توجه را ازم دری    غ یم کرد... و او 

ز بار نبوده و نیست و  د و از حرص میسوزم، اولیر میگیر

میدانم؛ آخرین بار هم نخواهد بود اما دلم قرص به آن 

تمام حرص را با گره کردن اخم هایم .... روز موعود است

به . و فشار روی بافت به بافت پیشابز ام خایل میکنم

م و با ل یبز را مقابل میثم و میالد هم میگیر ب ناچار شیر

م با چشم به دنبال مامان . های آویزان ازشان فاصله میگیر
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میگردم که طبق معمول کنار خاله الهام و الهه نشسته و 

سخت مشغول گفت و گو یا باز بان ساده تر، مشغول 

به طرفشان قدم هایم را میکشم و روی . غیبت هستند

ی را  تعریف میکند . مبل کنار مامان مینشینم ز تند تند چیر

ا با درشت و کوچک کردن چشم هایشان و آن ه

دوهاره .تعجبشان را از حرف های مامان نشان میدهند

نگاهم به طرفش یم چرخد،  این بار کنار اقا جان نشسته 

یکم که . و با طمانینه به حرف هایش گوش میکند

ز گرد مامان  ا و زنداب  کتایون هم به میر میگذرد زنداب  سمیر

صله ی هیچکس را ندارم حو . و خاله ها اضافه میشوند

ز مامان که از  ،حبر غیبت ها و حرف های هیجان انگیر

از جا . فامیل های بابا کلمه ی نگفته ای را جا نیم اندازد

حیاط  . بلند یم شوم و به طرف حیاط به راه یم افتم

ی اما پر از باغچه و گل و گیایه که  کوچک دویست میر

وحشر   تنها چند نفس عمیق و استشام عطر یاس های

که بر دیگر گل ها غالب است میتواند آرامش از دست 

اقا جان  بعد از . رفته را ذره ذره به وجودت شازیر کند

 زیاد برای این حیاط مایه گذاشته و انچه از 
ی
بازنشستگ

قدیم در ذهنش بود را پیاده کرده بود، حوض کوچک 

 که لبه ی 
ی
شش ضلیع آبی رنگ و گل های شمعدابز رنگ
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ه شده ،با پیچک هاب  که یک قسمت دیوار حوض چید

شان گرفته اند ز . از ساختمان تا دِر حیاط را در آغوش سیی

درخت های شاهتوت و توت مجنون و درخت خرمالو و 

 و باصفاب  از 
انجیر و در اخر هم برگ مو فضای دیدبز

حیاط با . بهشت کوچک اقا جان و خانم جان رقم زده 

یل شکل که تا  پشت سه پله از بالکن بزرگ و مستط

روی پله ی دوم یم .ساختمان ادامه داشت جدا یم شود

همیشه دل . نشینم و به شخز آسمان غرو  نگاه میکنم

دل میکردم برای رسیدن اول ماه و هر وقت از نزدیک 

تمام اشتیاق دیدنش در .میدیدمش دلم بیشیر میگرفت 

طول ماه یک جا  جمع میشود و دقیقا در چند قدیم اش 

تمام تالش هایم برای نیم نگایه از . ز دماغم در یم ایدا

سویش هر لحظه بیشیر از پیش به بن بست میخورد و 

این اشتیاق دقیقا از بعد از . من هر ماه افشده تر میشوم

وع شد، بعد از حرف اقاجان و بازگو کردن  چهلم پدرم شر

رسویم که از قدیم در خاندانمون رسم بود و باید اجرا 

 بی پدر و یتیم در خانواده و زیر سایه ی میشد 
تا دخیر

 .خودشان باشد 

 نورین_

 .ش از روی زانو بلند میکنم و به مریم چشم میدوزم 
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 باز که زانوی غم بغل کردی_ 

 و بی حوصله ام را با لبخند 
ز کنارم مینشیند و نگاه غمگیر

ینش پاسخ یم دهد  .شیر

 یشر اخر از دست این همه فکر و خیال دیوونه م_ 

آه سوزنایک میکشم و نگاهم روی شمعدوبز ها ثابت 

 .میشود

 ...اینقدر خودتو درگیر کردی که _ 

م و بی حوصله یم گویم  :میان حرفش میی 

؟ االن اصال پذیرای نصایحت _  میشه نصیحت نکبز

 خودم درد دارم تو رو خدا تو نمک .نیستم
ز
به حد کاف

 نشو روی دردام

 :دلخور یم شود

مک نمیشم من فقط نگرانم، تو هر ماه نورین من ن_ 

مامانت هم فهمیده . داری پژمرده تر و افشده تر میشر 

یه مرگیت هست، امروز تا رسیدید و شتو رو گرم دید 

منو کشیده تو اتاق سوال و جوا  میکنه که نورین 

چشه؟ چند وقته نرمال نیست، من چه جوابی بهش 

 بدم؟
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م و شقیقه ام را دوهاره زانو هایم را به آغوش میکش

 .رویشان قرار یم دهم

چرا اقاجان روزه ی سکوت گرفته مریم؟ چرا حرف _ 

نه تا تکلیفم معلوم شه خیالم راحت شه؟ از نگاه  ز نمیر

های ارزو و لیندا و نسیم خسته شدم؛  حق هم دارن ،  

 اون بدبختا هم گره خورده به بخت شوم من 
ی
 .زندگ

 .ا مهرهابز میگویددستش را روی شانه ام میگذارد و ب

ه، بسپار به خدا بزار _  اینجوری نگو خدا قهرش میگیر

ی که صالحه رو رقم بزنه  ز  .خودش برات اون چیر

ز تا آسمون فرق داشته باشه با _  شاید خواست من زمیر

 صالح خدا

 :با اخم نگاهم میکند و میتوپد

، خدا واسه بنده ش بد _
ی
ز مونده بود که کفر بگ همیر

، با همه در میفبر به جهنم، با خدا نمیخواد بیشعور 

 ..دیگه ش جنگ نداشته باش

نم، نمیدانست جنگم با بقیه فقط دست   ز پوزخند میر

گریم است و جنگ اصیل من با خداس، خداب  که برای 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

11 
 

بنده هایش بد نمیدهد و من را حبر جزء بنده هایش هم 

 .حسا  نمیکرد

 نورین؟؟؟_

نم و با اصطکاک و با صدای مامان ش از روی پا بلند میک

بی میل نگاهم را از مریم به مامان که مشکوک نگاهش 

 .بینمان میچرخید ،میکشم

 بله ؟_

ون نشستید؟ چیشده؟_   چرا بیر

مریم نیم نگایه به من یم اندازد و برای جوا  پیشدسبر 

 .میکند

ی نیست خاله، شما برید تو ما هم االن میاییم_  ز  .چیر

ندازد و وقبر خیالش از مامان نگایه به پشت شش یم ا

بابت نبود  کش راحت میشود قدیم به طرفمان برمیدارد 

و شایک و با اخم نگاهم میکند ،طبق عادت همیشه 

انگشت سبابه اش را تکان میدهد تا با اینکار نارضایبر و  

 اش را نشان دهد
ی
 .کالفگ

هزار بار بهت گفتم وقبر همه میان اینجا مثل ادم رفتار  _ 

ز ا دمای افشده اینقدر از جمع فاصله نگیر که کن ، عیر
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بلند . هرگ به من رسید دهن باز کنه متلک تورو بندازه

 . شو بیا تو این عروسای لوقوز گورو به جون من ننداز

مریم نیم نگایه به چهره ی خونشد و بی خیال من یم 

 :اندازد و رو به چهره ی عصبی مامان یم گوید

من یکم شم . ا برید داخلچشم  خاله میایم االن شم_ 

 درد میکرد از نورین خواستم باهام بیاد تو حیاط

ی میگوید  :مامان اخم هایش را باز میکند و با لحن ارامیر

باشه خاله جان بیایید زود ، این سه نفر و میشنایس  _ 

 که

مامان به داخل بر میگردد و من دوهاره ش روی زانو 

وش کشیدن هم سال میگذارم، منو این زانو ها به در آغ

 .هاست که عادت کرده ایم

بلند شو نورین، مامانت راست میگه ، االن لیندا بیاد _ 

 .اینجوری ببینتت فردا دریای حرفاش برات سونایم میکنه

آه میکشم و به مریم که ایستاده و منتظر نگاهم میکند 

آنقدری که برای مامان حرف فامیل مهم . چشم میدوزم

زهان یک تکه گوشت است که به هر  .بود برای من نبود

طرف میچرخد، من چرا باید عقلم را تعطیل کنم و بنای 
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 ام را روی زهان و حرف مردم بگذارم
ی
اما . اختیار و زندگ

حوصله هم ندارم، حوصله ی غر های بعدی مامان که 

حدسش برای اوردن خانم جان و وساطت کردنش 

دوشادوش بی میل بلند میشوم و . سخت نیست را ندارم

موزیک را قطع کرده اند و هر  . مریم وارد خانه میشویم

 دسته ای را تشکیل داده اند، مامان و خاله 
ز
کدام در طرف

ها و زنداب  ها و خانم جان یک طرف، نوه های دخیر یک 

طرف و نوه های پش اهم میکنند، سه جفت دوستانه و 

انه  . سه جفت مثل دشمن خوبز  مریم هم محفل دخیر

ه به من بودند را انتخا  میکند و من را به همراه که خیر 

 .خودش به انجا میکشد

 کجا بودید؟: افسون_

 و ایتالیاب  اما قدییم دو نفره 
مریم روی مبل سلطنبر

مینشیند و من را هم کنارش مینشاند، شده ام مثل 

عروسگ که از خودش اختیار ندارد و مریم عروسک  

 .گردابز میکند

 .کم هوا بخوریمتو حیاط ی: مریم_

عه خو  یم گفتید منم بیام، شم درد گرفت : افرا_

 .اینجا
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 های اول ماهم: افسون_
ز

ز شلوغ . ویل من عاشق همیر

 .چقدر خوهه که اینجوری دور هم جمع میشیم

بی حوصله نگاهم را بینشان میچرخانم و به حرف 

 ام . هایشان گوش میدهم
ی
افسون متوجه ی کالفگ

 .میشود

 ه نورین؟ ش حال نیسبر چرا؟چیشد: افسون_

قبل از انکه فرصت پاسخ پیدا کنم لیندا پوزخند مسخره 

ند و من را از جوا  راحت میکند ز  .ای میر

چون هر ماه میاد به امید حرف اقاجان ویل : لیندا_ 

ی نیست   . میبینه نخیر خیی

دخیر ها با اخم و توهیخ گرانه به لیندا نگاه میکنند و 

 . ایم مهم نیست چه میگویدبیخیال، بر .... من

خودتو بزار جای نورین، تک دخیر بایسر و : افسون_

ز نسخه ای واست بپیچه خوشت میاد؟  اقاجان چنیر

ه و هزار و یک ارزو  .دخیر

وع میشود و باز سکوت  باز بحث های تکراری بینشان شر

ز ندارد اینبار آرزو مداخله ...تکراری من قصد شکسیر

 :ویدمیکند و با حرص پنهابز میگ
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میتونه مخالفت کنه، نه اینکه هر ماه راهشو بکشه _ 

ما چه گنایه کردیم که باید تو آتیش یتیمیش . بیاد  اینجا

 بسوزیم؟

افسون و مریم با حرص و ناراحت همزمان اسمش را صدا 

 بزند بالخره به زهانم 
ز
نند، قبل از انکه کش حرف ز میر

 .زحمت چرخش میدهم

م؟ از  واسه اومدن خونه ی اقاجان_  م باید از تو اجازه بگیر

 میکنیم 
ی
. کوری چشم شما ها فعال منو مامان اینجا زندگ

شما ها گ آقا جان و خانم جانید؟ هرماه هر ماه هم اینجا 

 . تلپید

افرا ریز میخندد و مریم با لبخند نگاهم میکند، چشمم به 

افسون یم افتد که رضایتش را با چشمک بهم نشان یم 

هره ی لیندا و نسیم و آرزو عیان شده حرص در چ. دهد

و با خشم دندان یم سابند، من هیچ دشمبز ندارم و تا 

حدودی حق میدهم اما حرف خورم ملس نیست و اگر 

 به مزاقم خوش نیاید میشورم و پهن میکنم
ز
 . حرف

 که اقا جان  زودتر : نسیم_
ر
انگار خییل هم مشتاف

 تکلیفت رو یکشه کنه؟
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ز   از  بیر
ی
ز مقابلم جدا میکنم و  موز بزرگ میوه های روی میر

 .بیخیال مشغول پوست کندن میشوم

یه . برام عجیبه نسیم که چجوری دل کندی از گوشیت_ 

ن چند ساعت نیسبر و ششون تو  وقت فالورات نی 

 .زندگیت نیست

ند و مشغول خورد کردن سیب  ز افرا پوزخندی از خنده میر

 .میشود

 چیه حسودیت میشه؟ : نسیم_

را روی پای دیگرش یم اندازد و با پوزخند نیم نگایه  پایش

به لیندا و ارزو که  کنارش نشسته اند یم کند ، شش را  

د و  با فخر و غروری که از  کیم باالتر از حد معمول میگیر

یزد ادامه میدهد  :چشم هایش میر

من دو میلیون فالور دارم، اونقدر طرفدار و فن دارم که _ 

 .م بشه هم خم به ابرو نیارماگر صد کا ازشون ک

 از داخل ظرف میوه بر میدارد و گاز 
ی
مریم سیب بزرگ

ند، با همان دهان پر میگوید ز  :میر

اگر منم تا رخت خوابم با شوهرم عکس میذاشتم _ 

 .اینستا االن فالورام سه برابر تو بودن
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 :نیم نگایه به من یم اندازد و ادامه یم دهد

ز و بکشم ،   یه عکس میخوام بزارم باید _  کیل منت شاهیر

بعد باید عکس و از جوانب مختلف برریس کنه تا شاااید 

 .اجازه بده

ند ، دست به سینه به مبل تکیه  ز نسیم پوزخند میر

میدهد و پایش را تکان میدهد، البته بیشیر جنبه ی 

نمایش اسلیی  های مشگ و لمه اش را دارد که بفهماند 

ی معروف و گرانیست  اسلیی  هایش هم از همان مارک ها

 .که به قول خودش ماها در خوا  هم نمیتوانیم ببینیم

مشکل از افکار شاهینه که واسه عهد بوقه، خدا رو _ 

 . شکر ما از این مشکال نداریم

از این مشکال ندارم، اصال عکس ها و  الد منم با می: لیندا_

 پیج من چه رهیط به اون داره؟

 :میدهد و میگویدافرا اخرین تکه ی سیب را قورت 

ز با نوید مشکل دارم_  میگه همه . منم ش پست گذاشیر

، برخالف نسیم که مردم  ز  خصویص ادمو ببییز
ی
نباید زندگ

ز   .هرشب شاهد رنگ لباس خوابشم هسیر
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اره  باز صد رحمت به شماها، مرتضز : فسونا_  ز حبر نمیر

یگ استفاده کنیم. من پیج داشته باشم  .یه پیج زده شر

ا، بی_   . ایید کمک کنید سفره بندازیمدخیر

خانه  ز همه ی ش ها به طرف خاله الهه که به سمت آشی 

فت چرخید نسیم چشم هایش را میبندد و ش به .میر

مریم شش را به گوشم نزدیک . پشبر مبل تکیه میدهد

ند ز  :میکند و ارام لب میر

انگار ما کلفت خانمیم، این یعبز من تخم گذاشتم و از _ 

 .مجام بلند نمیش

د نسیم چهار سال است که عروس این . خنده ام یم گیر

خانواده شده و هنوز هیچکس به رفتار ها و فیس و افاده 

از وقبر امد شد الگوی لیندا و . هایش عادت نکرده است

افسون و افرا هم با حرص چشم ازش  . ارزو برای تقلید

گرفتند و بلند شدند، شاید خونشد ترین دخیر این 

. ودم که ذره ای این رفتار ها برایم مهم نبودخاندان من ب

خانه شدم ز . از جا بلند شدم و پشت ش بقیه وارد اشی 

 .خاله الهام که جلوی ما ایستاده بود به طرفمان چرخید

 عه، پس عروسا کوشن؟: خاله الهام_
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مریم بی توجه به حضور زنداب  ها لب و دهانش را کج  

 :کرد و با حرص گفت

ز یه _  واسه نسیم . وقت ناخناشون نشکنهکار نمیکیز

 .خانم اوف داره با دو میلیون فالور کار کنه

زنداب  کتایون از لحن و ادا های مریم غش غش میخندد و 

ز خنده میگوید  :بیر

ز خودش چشم و ابرو میای_   》خدا نکشتت مریم، عیر

اون دوتای 《:خنده اش آرامیر میشود و ادامه یم دهد

ز ن سیم چیکار میکنه پا جای دیگه هم شدن طویط ،ببییز

 .پاش بزارن

 ناهار خوری چوبی 
ز ا روی صندیل پشت میر زنداب  سمیر

هشت نفره نشسته و مرغ ها را داخل ظرف مرغ خوری 

کس میکشید  . پیر

ا_  پدر بچه هامو در اوردن ، هر کاری نسیم میکنه : سمیر

ز   و جهنم میکیز
ی
ز وگرنه زندگ  .باید اینا هم بکیز

ز میگذارد و مشغول تزئینش مامان دیس برنج را ر  وی میر

 .با زرشک میشود
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ا، هرخ  اونا میگن این : مامان_ بچه هات مقرصن سمیر

 دوتا باید بگن چشم؟

خانه جمع شده بودند،جز مامان و  ز همه الیک داخل اشی 

ا و خاله الهه بقیه مشغول تماشا یا ناخونک  زنداب  سمیر

وم و صندیل را برای . زدن هستند ز میر ز به طرف میر نشسیر

ون میکشم زنداب  با تاسف ش تکان میدهد و رو به . بیر

 :مامان میگوید

ز تا _  ز الناز؟ گوش میکیز ز تر  》چیکار کیز صدایش را پاییر

  زهرمارشون  《:اورد و ادامه داد
ی
دهن اینا رو ببندن زندگ

 .نشه

با اخم به زنداب  کتایون که مشغول ناخونک به سیبب 

 :دزمیبز شخ کرده ها بود میگوی

ا_ تو هم چشم دنیا رو کور کردی با این : زنداب  سمیر

 .عروس اوردنت

زنداب  کتایون چهره اش گرفته میشود، آه میکشد و ش 

 .تکان میدهد

ا که خودم دلم خونه_   آبرو واسم تو فامیل . نگو سمیر

ه بگه  نذاشته، کم مونده بره از چاه توالتشونم فیلم بگیر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

21 
 

ما امروز  《:نازک میکندصدایش را به تقلید از نسیم 》

 االن یهووووب  اینا رو پس دادیم
ز  .همیر

وع به خندیدن  بمب خنده منفجر میشود و همه شر

 . افرا صورتش را جمع میکند. میکنند

 .اه زنداب  حالم بهم خورد_ 

خانه میشود و نگاه کیل به جمع که  ز خانم جان وارد اشی 

هنوز اثار خنده روی صورت هایشان مشهود بود 

 .ندازدمیا

 جا قحط بود؟ اومدید سفره بندازید یا بگید بخندید؟_ 

 .بیا خانم جان داریم غیبت میکنیم: مریم_ 

خانم جان به طرف خاله الهام که با کابینت درگیر بود 

ود و با همان لحن جدی و کیم شایک میگوید  : میر

؟_  الهام چیکار میکبز

ز بلند میشود و کالفه میگ  :ویدخاله الهام از روی زمیر

دنبال سفره ام مامان جان، چرا هر شی جاشونو _ 

؟  عوض میکبز
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خانم جان نگاه عاقل اندر سفیهانه به خاله یم اندازد و 

دوال میشود، به ده ثانیه نمیکشد که با سفره در دستش 

د . بلند میشود خاله انگشت سبابه اش را به دندان میگیر

 :یدو با بهت رو به جمع که نگاهشان میکردند میگو 

 .اشتیم میگشتما نگاه کن تو رو خدا دوساعت د _ 

خانم جان سفره را یه دستش میدهد و به طرف قابلمه 

ود ی میر ز  .ی قرمه سیی

ت بازی  میکنه درست نیم  _  ز مامان جان شت با چیر

 .گردی

ض  خاله در صدای خنده ها گم یم " مامان" ز معیر گفیر

فره مامان نگاهم میکند  و به چشم و ابرو به س. شود

 .اشاره میکند

بلند  شو دیگه، منتظر معجزه ای که سفره : مامان_

 خودش بره پهن بشه؟

ود  .افسون جلو میر

 .بده من خاله، من پهن میکنم_ 

 .مامان با اخم نگاهم میکند



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

23 
 

نورین خانم یه وقت بلند نشیا، اونوقت تخمت جوجه _ 

 .نمیشه

هرکش جای من بود ناراحت میشد، اخم میکرد یا دعوا 

راه یم انداخت،  اما من یم خندم، نه خنده از ش بغض و 

حرص، خنده ای که یعبز این دنیا برایم به هیچ جا 

حرف باد هواست ، بگذار انقدر . حسا  نمیشود 

بگویند تا سبک شوند، بگذار آنقدر بگویند تا زهانشان از 

ز به من خسته شود؛ حبر اگر عزیزترین آدم  متلک انداخیر

 ام باشد
ی
خاله الهه ناراحت . حبر اگر مادرم باشد... زندگ

 .به مامان نگاه یم اندازد  

چیکار به این بچه داری؟ این همه ادم تو : خاله الهه_ 

خونه س ز  .تو هم سوزنت گیر کرده رو بچم. این اشی 

 :رو به من ادامه داد

خاله قرهونت برم نمیخواد کمک کبز ،تو چیت کمیر از _ 

 اون سه تا پت و مته

چشم و ابرو به جاب  که نسیم و لیندا و ارزو نشسته با 

نند.بودند اشاره میکند  ز از .زنداب  ها پوزخندی از خنده میر

ز دیس برنج را برمیدارم، قبل از  جا بلند میشوم و اولیر

سد  .خارج شدن صدای خانم جان به گوشم میر
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بچم خودش میدونه باید کمک کنه، هیچیش از اون _ 

 اگر بشینه و به جمعیبر که دارن  سه تا کمیر نیست، ویل

ز نگاه کنه یعبز شعورش اندازه ی اونا پایینه . کمک میکیز

این بچه ی خودمونه ترهیت کرده ی ماس رفتار درست و 

 .بلده

خانه خارج میشوم و حرف هایشان از دور به   ز از اشی 

سد، مثل ویز ویز کردن که قادر به تحلیلش  گوشم میر

دیس برنج را . اش را ندارم نیستم ،قادر هم باشم حوصله

روی  سفر میگذارم و نگاهم روانه اش میشود، بی  توجه 

به من مشغول بگو و بخند با نسیم بود، حسادت 

میکنم؟ نه ، در شخصیت من حسادت جاب  ندارد، هیچ 

وقت حشت جایگاه کش را نخورده ام ، برعکس همیشه 

 تالش کردم تا به جای حشت خورپردن در ان موقعیت

م . نگاهش میکنم، نگایه عمیق و با عالقه . قرار بگیر

ند ز انقدر محو نگاه  . نگایه که اطمینان در آن موج میر

ز دهانش  کردنش هستم که نزدیک شدن افرا و قرار گرفیر

مقابلم گوشم را تا قبل از شنیدن صدایش  متوجه 

 .نمیشوم

 .همه فهمیدن تابلو . خوردیش  با چشم_ 
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 .نگاهش میکنم

 یخوادشدلم م_ 

 .یکه میخورد از صحبت ریحم

سونیم کم کم_   نورین داری مییر

دیس مرغ را وسط سفره قرار یم دهد و دوهاره کنارم یم 

 .ایستد

؟ اگر اقاجان خوا  دیگه ای برات دید _  اگر نشد خ 

 یگ 
ی
؟ چجوری میخوای با فکر یگ بری ش زندگ خ 

 دیگه؟

هم به طرف آن نگاهم را غم میپوشاند و دوهاره با غم نگا

جذا  لعنبر و بیخیال از من میچرخد، حاال جدی تر به  

ه شده افسون ظرف ... گویسر موهایل آخرین مدلش خیر

ز میگذارد و به جمع منو افرا میپیوندد،  ساالد را روی زمیر

سد  .نگایه به منو از نگاه من به او میر

 انداخته تو چاه که : افسون_ 
ی
خدا ... اقاجان یه سنگ

 .ا اون حرفش خ  به روز آینده ی تو آوردهمیدونه ب

. نگاهم ازش قطع نمیشود وقبر مریم هم به ما میپیوندد

ه به اوب  بودیم که مدام ش به ش  حاال چهار نفری خیر
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سیدم : " نسیم میگذاشت و میخندید و من از خودم میی 

یعبز سنگیبز نگاه چهار جفت چشم رو حس نمیکنه که 

ل ذهنم را افرا به زهان یم اورد و سوا" نیم نگایه بندازه؟

 .مریم با جوابش معادله را حل یم کند

مگه خره که نفهمه؟ منتها اینقدر مغروره که ش بلند _ 

 .نمیکنه

د و به طرف خودش یم  افسون صورتم را با دست میگیر

 .چرخاند

. طالقم میده وایسادم اینجا زل زدم به اون مرتضز االن _ 

 .در نیومدهبیایید بریم تا صداشون 

قبل از آنکه حرکت کنیم صدای داب  الیاس از انتهای 

 .پذیراب  بلند یم شود

، دو قدم بر میدارید دو _ 
ی
ا؟ بخدا مردم از گشنگ دخیر

نید شام نمیدید بهمون؟ ز  ساعت حرف میر

همه ی نگاه ها به ما معطوف یم شود ،همه ی نگاه ها 

 :افرا با کنایه میگوید!. به جز نگاه او

داب  جان این همه آدم اینجاس وما چهار نفر باید  واال _ 

 .واسه این جمعیت سفره بندازیم خو  طول میکشه
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ز خانه میشود، بقیه هم به  پشت به داب  وارد آشی 

 .افسون رو به جمع میگوید. دنبالش

 .داب  الیاس صداش درومد زود باشید شام میخوان_ 

ا اخم یم  زنداب  کتایون سیبز لیوان ها را برمیدارد و ب

 :گوید

این الیاس همیشه ی خدا گشنه س، هرگ ندونه فکر _ 

 .میکنه از قحیط اومده

ود و  خانم جان به حمایت از داب  پشت ش زنداب  میر

 .میگوید

 .جان، ساعت یازدهه شبه  خب گشنشونه مامان_ 

هان  خانه یم افتد و رز ز نگاهم به ساعت دیواری داخل اشی 

ود سیندرال که ساعت دوازده همه شده ام . قلبم باال میر

ز به یک رویا تبدیل میشود او یم رود، او یم رود و ...  چیر

من باید یکماه چو  خط بکشم تا ش ماه شود ، دوهاره 

باید تعداد برگ هاب  که از درخت یم افتاد و  غرو  هاب   

که طلوع میشوند و صبح هاب  که شب میشوند را 

ا  و کتا  های بی خسته ام، خسته از این حس. بشمارم

پایه و اساس و من چقدر ریایصز و حسابم به لطفش 

فت کرده همه ش سفره جمع شده اند،هرکس در  ! پیشر
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کنار جفتش، در کنار همشش و این وسط  فقط  منو 

کنارش مینشینم و نگاهش میکنم، . مامان یکه  و تنهاییم

میدانم با دیدن این صحنه یاد بابا زنده یم شود و بغض 

. ند، بغضز که باعث غم بقیه و خنده ی من میشودمیک

ز یم اندازد و بشقابم را برمیدارد و برنج میکشد،  ش پاییر

سکوت بود و صداب  از کش در نیم آومد، همه حال 

 ...همه جز من. مامان را میفهمیدند

 نورین جان خاله_ 

 به خاله الهام نگاه یم کنم

ز عزیزم من بشینم اون ط_  رف، اینجا گرمه بیا اینجا بشیر

 .خفه شدم

. نگاهش به مامان است و من میفهمم گرما بهانه است

کنار خاله شوهرش عمو عارف بود و طرف دیگرش او، از 

خدایم بود دیگر ، از جا بلند میشوم و جایم را با خاله 

عمو عارف با لبخند مهرهانش نگاهم . عوض میکنم

 .میکند

 خ  میخوری برات بکشم بابا جان؟_ 

مامان نگاه میکنم که لیوان آ  را از دست خاله الهام به 

ند ارام  ز  که خاله کنار گوشش میر
ز
د و به حرف میگیر
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م و رو به عمو . میخندد جلوی پوزخندم را نمیگیر

 :میگویم

 .مرغ بی زحمت_ 

کنارم نشسته و من از این نزدیگ قلبم پر قدرت تر 

. میکوهد، تمام حواسم به او و حواسش به  من نیست

نند نسیم شی    ع بلند  ز همه تا دست به قاشق هایشان میر

 .یم شود و میگوید

م بزارم اینستا_   لطفا کش نخوره میخوام عکس بگیر

 .صدای نوچ افرا و مریم بلند یم شود

ز_   : داب  الیی
ی
 .زود باش دخیر مردیم از گشنگ

د و بعد از چند ثانیه رو به  نسیم بی توجه عکس میگیر

 .موهایلش یم گوید

سالم عزیزای دلم، این هم سفره ی شام اول ماه خونه  _

ز . ی مامان بزرگ من با اینکه اصال عادت ندارم رو زمیر

بشینم اما تو این خونه با معماری قدییم اینجوری غذا 

 . خوردن قدییم میچسبه

 داب  ها و شوهر خاله ها 
ز اقا جان نگاهش را بیر

 .میچرخاند
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 یمیه؟خونه ی مارو گفت قدییم؟اینجا قد_ 

ند ز ز پوزخندی از خنده میر  .شاهیر

نه اقاجان، اینجا قدییم نیست منتها در مقایسه با پنت _ 

 .هوس نسیم خانم قدییم به چشم میاد دیگه 

ه اش بود میکند و  سپس نگایه به مریم که با عشق خیر

 .چشمگ حواله اش میکند

ز : خاله الهه_  ز نداری تو آشی  نسیم جان عادت به زمیر

ز و   .صندیل هست خونه میر

غیض کالم خاله را میفهمد اما به روی خودش نیم آورد ، 

 :چهره اش را جمع یم کند و بی میل و لوس یم گوید

 نمیفته_ 
ر
 .نه همینجا خوهه، حاال یه شب اتفاف

 اگر اتفاق افتاد چیکار کنیم؟:میالد _ 

نسیم شایک نگاهش را در جمع میچرخاند و رو به میالد  

 :رنج را در دهانش میگذارد، میگویدکه قاشق مملو از ب

 .ای بابا ول کنید دیگه ، شامتونو بخورید_ 

 .چشم منتظر دستور شما بودیم: خانم جان_ 
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ز
زنداب  کتایون با چشم و ابرو به نسیم اشاره یم کند حرف

 :داب  الیاس برای عوض کردن بحث یم گوید. نزد

یت عالیه مامان دستت درد نکنه_ ز  .قرمه سیی

ز عمو مع_  .دستتون درد نکنه مامان زحمت کشیدید: یر

وع یم کنند به تشکر کردن و بحث نسیم در  همه شر

همه برای بار دوم میکشیدند و من .همانجا تمام یم شود 

هنوز بشقابم نصفه هم نشده  ،کالفه ام و دوست دارم 

ساکت ترین آدم جمع . هر چه زودتر از آنجا فرار کنم

ز است و تقریبا در هیچ بحبی شر  کت نیم کندو همیر

مامان از آن طرف سفره . سکوتش بیشیر عذابم یم دهد

 هم حواسش به ظرف غذای دست نخورده ی من است

؟ ناهارم نخوردی_   نورین ، چرا با غذات بازی میکبز

کالفه . تمام نگاه ها روی بشقا  برنج من متمرکز میشود

 .به مامان نگاه میکنم

 بعدا میخورم، میوه زیاد خوردم_ 

دوست نداری خاله؟ میخوای برات تخم : خاله الهام_ 

 مرغ بشکنم؟

 :افرا با تعجب یم گوید
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وا مامان، ما قبال غذا رو دوست نداشتیم نمیخوردیم _ 

ید که  بکشید تا بمیر
ی
 .میگفبر اینقدر گشنگ

 .خاله چشم غره ای نثار افرا میکند 

عزیزم مامان موقع شما از شیوه های کهن و : نوید_ 

 ترهیبر استفاده میکرد، االن شیوه ها اپدیت شده  سنبر 

 .افسون با خنده میگوید

 بخوریم _ 
ی
یعبز یه کاری میکرد اگر سنگم بود از گشنگ

 .صدامون در نیاد

 :خاله اخم میکند و رو به افسون و افرا میتوپد

خبه خبه ، نمیخواد بد منو بگید، خدا رحم کرده _ 

ین غذا ها رو جلوتون م رو به 》. یذاشتمهمیشه بهیر

؟《:عمو عارف میگوید
ی
 تو نمیخوای هیچ  بهشون بگ

عمو عارف قاشق را در کاسه ی خایل ماست میچرخاند و 

 :دلجویانه میگوید

ز عزیزم، به دل نگیر _ 
 .حسودیشون شده. شوخز میکیز

 .از جا بلند میشوم
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دست پخت خانم . دعوا نکنید،تخم مرغ هم نمیخوام_ 

خورم؟ بعدا گرسنم شد یه جان و ول کنم تخم مرغ ب

ی میخورم دیگه ز  .چیر

وم و صدای پر حرص  پشت به همه به طرف اتاقم میر

 .مامان را میشنوم

من موندم این . آخر منو دق میده، هیچ  نمیخوره _ 

 چجوری زنده س

اینقدر بهش گیر نده، بچه که نیست  : خاله الهه_

 ...گرسنش بشه 

به در  .را نیم شنومدر اتاق را میبندم و دیگر صداهایشان  

تکیه یم دهم و  نگاهم به تقویم کاغذی باالی تختم یم 

افتد، این اول ماه هم میگذرد و آقا جان روزه ی سکوتش 

شاید پشیمان شده، شاید یادش رفته و هزار . را نمیشکند

تا اول . شاید دیگر که در پستوی ذهنم خود نماب  میکنند

به ساعت التماس  ماه دیگر یس و یک روز مانده، باید 

کنم تا قدم هایش را تند تر بردارد و منو به خرداد ماه 

عادت است دیگر، شاید هم خود .برساند، به اول خرداد 

زبز ؛ نمیدانم اما هر چه که هست به امید اول ماه ها 

 میکنم و دقیقا در همان اول ماه افشده تر از روز 
ی
زندگ
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وم و خودم را . های دیگرم پرت میکنم  به طرف تخت میر

ی نارضایتش اش را اعالم میکند و من باز  ر ، با صدای قیر

م ، پیج  بی اهمیت تر، گویسر ام را به دست میگیر

اینستاگرامش را باز میکنم و تمام حس غم و شادی ام 

نگاهم به باالی صفحه یم افتد، شش . نمایان میشود

میلیون فالور و دو فالو کننده ، پیج ب  وی خودش با پیج 

نه من نه حبر خاله ها و پدر و مادرش را هم فالو . منسی

نگاه گذراب  به هشتصد و بیست و دو عکسش یم . ندارد

اندازم، عکس هایش یا در باشگاه بود تا اندام ورزیده اش 

ز مدریتش که فخر  را تو چشم بقیه بکند یا پشت میر

جوابز و موفقیتش را بفروشد، یا در سفر های خارجه که 

 تمام عکس هایش را در این. ش را بدهدپز داراب  ا

مدت با تاری    خ ثبت از حفظ شدم، یگ از عکس هایش 

روی صندیل چوبی در طبقه ی بیست و دو یک برج در 

دوبی در تراس و کنار یک استخر بزرگ، که از باال به دریا 

یک تاپ مشگ با دور دوزی قرمز . هم چشم انداز دارد

برای نمایش؛ عکس را پوشیده و اندامش در طبق اخالص 

باز میکنم و نگایه به کامنت هایش یم اندازم، از هشتصد 

هزار کامنبر که گذاشته بودند احتماال هفتصد و نود و نه 

هزار و هشت صد تایشان دخیر بودند ،یکشی تعریف 
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میکردند و یکشی التماس، یکشی تجمید و یکشی که 

با ! تعدادشان کمیر از انگشتان دست است فحایسر 

صدای تقه به در اتاق ش بلند یم کنم،قبل از آنکه اجازه 

ی ورود بدهم در باز یم شود و مریم شش را از الی در 

 .اتاق داخل میکند

 نخوابیدی؟_

ش به نشانه ی نفز تکان میدهم و گویسر ام را کنار یم 

 .اندازم

 .خوابم نمیاد_ 

. دمریم کامل وارد اتاق یم شود و در را پشت شش یم بند

 به تخت نزدیک یم شود و کنارم یم نشیند

 مامانت نگرانه نورین_ 

 بی حوصله روی تخت دراز میکشم

 .اونکه همیشه نگرانه، البته نمایشر _ 

 میکشد و آرام میگوید
ز
 :پوف

 .دارن لباس یم پوشن برن: مریم_ 
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م و با چشمان نگران به  مثل آدمهای برق گرفته از جا میی 

ی از ناراحبر و تاسف برایم تکان ش . مریم نگاه یم کنم

 .میدهد

 .کم آوردم نورین، از دستت کم آوردم: مریم_ 

م  طبق عادت زانو هایم را در آغوش میگیر

ز ور دلته ، بالتکلیف نیسبر _  ، شاهیر به . جای من نیسبر

. اوبز که خواسبر رسیدی، به کش که انتخابش کردی

 پدرت 《:نگاهش میکنم و با بغض ادامه یم دهم 》

؛ قرار پاس کاری شم. پشتت بود و کمکت کرد ز . منو ببیر

ز خودشون  میدونم آقا جان زهون باز کنه مثل یه توپ بیر

من حایم ندارم ،من تو چهار چو  قدییم و . پاسم میدن

من تو آتش نفرت آقا جان .سنبر اقاجان زندابز شدم 

 .باید هم منو درک نکنید.قرهابز هستم که دارم میسوزم

طرفم یم کشد، دست دور گردنم یم اندازد  خودش را به

 .و شم را روی سینه اش یم گذارد

شبا از . من نگرانتم، هم من هم افرا هم افسون: مریم_ 

ه ز و نوید و . فکر و خیال خوابم نمییی  مرتضز حبر شاهیر

ز   .هم نگرانیر
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یعبز او هم برایم !همه ناراحت از شنوشت مبهم من 

اول این ماه هم به پایان ناراحت است؟ نگرانم یم شود؟ 

ز کرده اند دوست ندارم برای . رسید و حاال همه عزم رفیر

رو به مریم که به سمت . خدا حافیطز از اتاق خارج شوم

ود میگویم  :در میر

ون بگو خوا  . حوصله ی خداحافیطز ندارم_  رفبر بیر

 .بود

در سکوت چند ثانیه نگاهم میکند، نگاهش حرف دارد 

روی تخت . آنم که بتوانم ترجمه کنماما من خسته تر از 

ز  ز رفیر م، صدای پاییر میخوابم و ش زیر پتو فرو مییی

نم ز ه ی فلزی رنگ را میشنوم و ارام لب میر  :دستگیر

 برقم خاموش کن_

و این میشود استارت یک هفته ازلت نشیبز و غرق شدن 

م تا امشب را به شمای . در تاریگ یک هفته عزا میگیر

ثانیه به ثانیه ی . به خاطره ها زمان گذشته بدهم،

. لحظات بودنش برایم به اندازه ی سال ها خاطره دارد

ز ثانیه ها زنده میمانم و  من تمام این ماه ها را با همیر

 میکنم
ی
سد و من . زندگ ساعت از  یک به یک و یک میر

طبق  عادت در جفت شدن ساعت و دقیقه او را آرزو 
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جیر . میکنم ک ها و فریاد فضای خانه جز صدای جیر

سد ز سکوت صدای دیگری به گوش نمیر همه . سنگیر

رفته اند و طبق خواسته ی خودم کش برای خداحافیطز 

 .. .نیامد

*** 

 

خدااااا ازت نگذره، الیه داغت به دل پدر و مادرت _ 

 بمونه 

 لطفا سکوت و رعایت کنید_ 

چجوری دلت اومد، خدااااااا خداااااااا چیکار کنم تا داغ _ 

 سبک بشه؟ دلم

. خانم اگر رعایت نکبز باید شیعا دادگاه و ترک کبز _ 

ز ،صدا از کش در بیاد  لطفا همه سکوت و رعایت کیز

 .ادامه بده اقا. بازداشت

خسته ی خسته و خش دارش با تمام ضعف و آرایم در 

 .سالن میپیچد

یو که باید میگفتم ... هر_ ز  گفتم...هر چیر
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ز و  پژمرده اش را ب ز نگاه سنگیر لند میکند و  بار دیگر بیر

حضار میچرخاند، جمعیت زیادی که با هیجان به نگاه 

ه و به صحبت هایش گوش  مرده ی مرد جوان خیر

به خانواده اش نگاه میکند، او مادرش بود؟ . میدهند

مادری که در یک ماه به اندازه ی بیست سال پیر 

ار اوب   عزا د... عزا داِر او . خانواده اش عزا دار بودند.شده

 نداشت
ر
 . که مقابلشان بود اما با یک مرده فرف

یعبز خ  اقا؟ شفاف تر توضیح بده، اظهاراتت ناقصه _ 

اف  . ح داده بودی و اعیر تو اگایه قتل و طور دیگه ای شر

 کردی

د و به  نگاه بی جانش را از پدر شکسته و خمیده اش میگیر

 مسن و بی اعصا  که از سکوت او کالفه شده بود 
 قایصز

چشمان شخش از بی خوابی های یکماهه اش . ، میدوزد

خسته است و دلش برای . میسوزد و شش تیر میکشد

سلول و ان تخته فلزی اش تنگ شده، اخرش مگر اعدام 

 . نیست؟ چرا تمامش نمیکنند

 ....تو اگایه_ 

لب ها و دهانش خشک شده و توان چرخاندن زهانش را 

 چوبی و ندارد، لیوان شیشه ای و چرک را 
ز از روی میر
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بلندی که مقابلش قرار دارد، برمیدارد و جرعه ای از آ   

 با آ  جوش ندارد مینوشد
ر
 .که فرف

تو آگایه به خاطر فشار روخ و شوک نمیتونستم _ 

 .اتفاقات و به یاد بیارم 

 : بی حال تر ادامه میدهد

بازجوب  ... من کشتمش. دنبال خ  میگردید؟ من قاتلم _ 

من به ... جوا  برای بریدن حکمه دیگه و سوال و 

اف میکنم که کشتمش، از ته دل چاقو ها  راحت اعیر

 رو تو تنش زدم

بی توجه به بلند شدن صدای شیون و جیغ و فریاد و  

 ها و نور هاب  که در 
ز گریه ،بی توجه به صدای دورهیر

 چشمش خاموش و روشن میشوند

امه و بی توجه به زجه های مادر و مادرهزرگش اد

 :با بغض اما محکم ادامه میدهد... میدهد

فت _   که ازش میر
هر یه چاقوب  که زدم با لذت به خوبز

 جون دادنشو به چشم دیدم. نگاه کردم 

یک و همهمه مانع از ادامه ی  صدای جیغ های هیستیر

ز انداخت تا غم نگاه خانواده اش . اظهاراتش شد ش پاییر
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 اش را نبیند وقبر فحش و دشنام روانه 
ی
ی او و حالل زادگ

ز انداخت تا اشکش را نبینند مردیم که از . میشود ش پاییر

پیشیر حکم بریده و حاال پای گویسر هایشان او را بار ها در  

شهاز ها به طرفش یم ایند و . کامنت ها قصاص میکنند

ند تا از مشت و لگد هاب  که به طرفش  مقابلش قرار میگیر

ی کنند دادگاه بهم ریخته بود و . پرتا  میکردند جلوگیر

در سکوت ... اما او.... قایصز توان برقراری نظم را نداشت

 از ش آرامش 
د، سکوبر مرگ به او نزدیک ... به ش مییی

ه اش ... دقیقا در یک قدیم اش... است درمیان نگاه خیر

به شامیک های کثیف و سفید رنگ دادگاه در یک 

ند و این  ز آرامش را دوست خلسه ی عجیبی دست و پا میر

این سکوت در میان جیغ و همهمه را دوست ... دارد

کاش کیم خوا  هم به چشم هایش هدیه .... دارد

میشد، کاش میتوانست قبل از مرگ یک دل سیر بخوابد، 

بدون خون، بدون لحظه هاب  که هر ... بدون کابوس 

او . ثانیه اش دو ماه است که برایش روی دور تکرار است

هر چه بیشیر تکرارش میکند .... قاتل...  قاتلقاتل است، 

د، این لقبش بود یا چه؟ او  بیشیر در گیچی به ش مییی

ی که یک روز حبر در خوا  هم  ز قاتل بود؟؟؟ چیر
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ی که باز هم به ذهنش  ز نمیدید، شاید در دنیا آخرین چیر

ز برچسب  سید همیر  .بود" قاتل"نمیر

**** 

ز _ صبحانتو   من اخر از دستت دق میکنم نورین بشیر

 .کامل بخور

ایستاده چای شد شده ام را ش میکشم تا زهانم در دهان 

 . نچرخد و شر به پا شود و از نگرابز های آزار دهنده

ی میخورم _ ز میلم نمیکشه گرسنم شد خونه ی آنا یه چیر

م وسط بیابون که  .نمیر

ه ام بود نگاه  عایص شده به خانم جان که بالبخند خیر

 .میکند

ز الغر تر از شی قبل میبیبز _  مامان؟ االن بره اونجا ببییز

ز  در دل پوزخند . شده کیل حرف پشت من ردیف میکیز

نم، او نگران حرف آنا بود ، نه من ز  .باز هم نه من... میر

ای مادر ، چرا اینقدر حرص الیک میخوری؟ : خانم جان_ 

بچه که نیست تو بخوای تو خونه دنبالش بدوب  تا غذا 

سها. دهنش بزاری  . ونا هم شعورشون میر

 :رو به من ادامه میدهد
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م؟_  گ میاد دنبالت دخیر

 من برم االنه که برسه. عمو مهدی _

خشم نگاه مامان جایش را به غم میدهد و این غم عالوه 

 .بر چشمانش از صدایش هم مشهود است

؟_   شب میموبز

 زیاد شده اش را به پای چه بنویسم؟ مادر 
ی
وابستگ

 .ز این مادرانه ها حالم بهم میخوردبودنش؟ چقدر ا

 .اگر کش هم نیاورد با آژانس میام. نه شب میام_ 

آژانس نه مامان جان زنگ بزن یا من یا آقا جان میاییم _ 

 دنبالت

به طرف . کالفه چشم هایم را ثانیه ای روی هم میگذارم

وم و بوسه ای روی گونه اش میکارم و در  خانم جان میر

 :جوا  میگویم

 خدا حافظ. شه با_

م به انا خانم سالم برسون: خانم جان_  .به سالمت دخیر

 خدا حافظت باشه مامان جان: مامان_
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 چوبی 
کتابز سفید و کپسویل ام را از داخل جا کفشر

ز بند هایش میشوم که صدای  برمیدارم و مشغول بسیر

توقف خودرو و به دنبالش چند بوق پشت ش هم نشان 

وله ام را روی دوش میندازم و ک. از آمدن مهدی میدهد

در را باز میکنم و او را . با قدم های بلند از حیاط میگذرم

داخل دویست و شش نوک مدادی صندوق دارش میبینم  

که با باز شدن در ش بلند میکند و با لبخند نگاهش را 

وم. بهم میدوزد ز میر .  در را بهم میکوهم و به طرف ماشیر

همیشه اش موهای  به محض سوار شدن طبق عادت 

د و میکشد ی ام را میگیر
 اخم میکنم. کوتاه و چیر

 سالم ، هنوز این اخالق زشتتو ترک نکردی؟_ 

او برای من . با نیش باز نگاهش توی صورتم میچرخد

همیشه در خلوت دو نفریمان مهدی بود ، بیشیر از عمو 

بودن یک برادر بود که همیشه پای تمام دردو دل و 

 .مشکالتم مینشست

یا_   سالم فنچول ، چطوری؟ یه حایل از ما نگیر

ز را خالص میکند و به راه یم افتد لبخندی به . ماشیر

نم ز  لبخندش میر

 چیشده؟ امروز نیشت بسته نمیشه؟ _ 
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 .نیم نگایه یم اندازد و از کوچه میپیچد

 ...من همیشه نیشم بازه، ویل_ 

م و تشدید دار و کنجکاو میگویم  :میان حرفش میی 

؟ولی  _  یییبر

 .لبخندش عمیق و لحنش مالیم تر میشود

ز بار میاد تو هم _  ز واسه اولیر مت که نوشیر اومدم بیی

 .بایسر 

 .چشمانم گرد میشود و با تعجب به طرفش میچرخم

ز کجا قراره بیاد؟_  ؟؟؟ نوشیر ز  نوشیر

 میکشد  دوهاره نگاهم میکند
ی
 .و نفش از ش آسودگ

ز  بالخره آنا از خر شیطون پیاده شده،_  اجازه داد نوشیر

 .بیاد برای یکبارم شده ببینتش

نگاهم نگران میشود، آنا یک کالم بود ، وقبر نه میگفت 

با همان نگرابز . دیگر محال بود حرف روی حرفش بیاورد

سم  :میی 

؟ _   مهدی تو مطمئبز

؟_   ازخ 
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تو آنا رو بهیر از من میشنایس  ،چه معجزه ای رخ داده  _ 

؟که از خر شیطون بیاد پ ز  اییر

 میان ابرو 
ی
حاال نگاهش رنگ جدیت گرفته و اخم کمرنگ

 .هایش خانه میکند

خودمم نگرانم، ویل شاید خسته شده، شاید فهمیده _ 

ز اومده من دارم . جنگ فایده نداره از خر شیطون پاییر

پشت چراغ قرمز توقف  》یس و چهار ساله میشم

 《میکند و مستقیم نگاهم میکند

ز  _   آنا یعبز فاجعهاین سن تو قوانیر

ویل من بعید میدونم ، آنا ادیم نیست که از حرفش _ 

 .برگرده

ز شدن چراغ به راه یم افتد  .نفس بلندی میکشد و با سیی

چند ثانیه ای مکث  》.چه کوتاه بیاد چه نیاد_ 

ز زن عقدیمه 《میکند  طالقشم نمیدم. نوشیر

شی از ناراحبر تکان میدهم و سکوت میکنم، نگاه مهدی 

 .میکنم را حس

 تو چیشد؟ داب  ایو  تکلیفت و معلوم کرد؟_
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 .آه میکشم

نمیدونم چرا قفل دهنش باز نمیشه، . نه، هنوز ساکته_ 

 .خسته شدم مهدی، از انتظار خسته شدم

ز :مهدی_ ا مدام میخوان تعییر
نمیدونم چرا این بزرگیر

ز واسه بچه هاشون اگر داداش خدا بیامرز . تکلیف کیز

رات داشت تو تک دخیر و واسه یه زنده بود باز کش ج

 مرد زن دار نسخه بپیچه؟

اینقدر گریه ی تلنبار شده . دست رو دلم نزار که خونه_ 

 . دارم که االن با یه تلنگر تا شب دهنم بسته نمیشه

 .با غم نگاهش میکنم

میدوبز اوج فاجعه کجاست؟ من عاشق یه مرد زن دار _ 

احساس گناه شدم ، من از خودم بدم میاد مهدی اما 

چون   《ناراحت نگاهم میکند 》ندارم میدوبز چرا؟

گناهش گردن آقاجانه که تو ش من انداخت ،من حبر 

بهش فکر هم نمیکردم زمان مجردیش چه برسه به وقبر  

 و تو ش من . که متاهل شد
ز
ز حرف وقبر اقا جان همچیر

به صندیل تکیه میدهم و با بغض ادامه  》انداخت 

ر برام متولد شد، نه میالد نه میثم که تازه انگا 《:میدهم

؛ ...ممکنه یگ از این دو نفر فرد انتخابی اقا جان باشن، نه
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فقط اون به چشمم اومد ، چون دقیقا روز . فقط اون

بعدش که ش خاک بابا حالم بد شد اون کنارم بود و بغلم  

ز  کرد ، منو برد تو ماشینش و ا  تو حلقم ریخت، راتیر

ر و مادرشم انگار از باال نگاه میکنه برام مغروری که به پد

به مهدی نگاه میکنم که با  》. بولد شد ، پررنگ شد

اخم های پر رنگ مشغول گوش دادن به درد و دل های 

اگر جای اون اقا جان میثم و 《من و حرص خوردن است

 کنم؟
ی
؟ من چجوری زندگ  میالد و بگه خ 

هن همه ی مارو نورین مامانت با شکایبر که از آنا کرد د_ 

بست که صدامون در نیاد وگرنه من میمردمم نمیذاشتم 

تو اینقدر بی . زیر بار این خفت بری و زن مرد زن دار بشر 

؟ با افکارت و دلت کنار بیا و اسم این آدم و بنداز  ارزیسر

 . دور ،شاید اصال داب  پشیمون شده

نم ز ون نگاه میکنم و آرام لب میر  :از شیشه به بیر

نسانه ترین حالت ممکن آرزو میکنم پشیمون با بدج_ 

 نشده باشه

سنگیبز نگاهش را حس میکنم اما چشم از خیابان و آدم 

م ین  . های تک و توکش نمیگیر ز من بزرگیر دوست داشیر

گناه الهیه ، اما دل من نفهم تر از  آن است که با دلیل و 
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ز را فراموش کند  مسیر نیم ساعته تا خانه . منطق راتیر
ر
باف

نا در سکوت من و مهدی و پخش آهنگ های ی آ

ز را مقابل در  قهوه .شادمهر عقییل گذشت مهدی ماشیر

م  ه مییی ای رنگ خانه ی آنا نگه میدارد، دست به دستگیر

 .و نگاهش میکنم

 تو نمیای مگه؟_ 

ز _  ی از هر بحث احتمایل نه، شب با نوشیر واسه جلوگیر

 .میام

 .ش تکان میدهم و در را باز میکنم

 .اشه پس فعالب_ 

 نورین_

ز پیاده میشوم، دوال میشوم تا دقیق تر  کامل از ماشیر

 .چهره اش را ببینم

کت زنگ زدن_   .اگر شاغمو گرفت بگو از شر

کت؟ با دروغ بدترش نکن که ش لج _  روز جمعه و شر

ونم. بیفته ی میی  ز  یه چیر

ز را میبندم و به طرف خانه به راه یم افتم، به  در ماشیر

ز مهدی در  دقیقه نمی کشد که صدای الستیک های ماشیر
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کوچه ی پهن و بزرگ که تنها خانه ی آنا در آن قرار دارد 

اگر اراده داشتم یا میتوانستم هرگز بعد از بابا پا . میپیچد

ز  در این خانه ی قدییم و به شدت خاطره انگیر

 من است. نمیگذاشتم
ی
. آجر به آجرش یاداوری تمام بچگ

 .یفون تصویری را میفشارمآه میکشم و دکمه ی آ

 نورین؟؟_ 

 .بی حوصله میگویم

 خودمم عمه باز کن_ 

 بیا تو عزیزم_ 

حیایط که .در باز میشود و قدم در باغچه ی آنا میگذارم

سد و از ش   اش به دو برابر خانه ی آقا جان میر
ی
بزرگ

ی کم ندارد ز ی چیر ز خانه ای با معماری قدییم اما . سیی

 .همچنان استوار

 یای تو؟چرا نم_

ش بلند میکنم و به عمه که مقابل در به انتظارم ایستاده 

قدم هایم را تند میکنم و خودم را به او که . چشم میدوزم

سانم  .آغوشش را برایم باز کرده میر

 چه عجب بی معرفت_ 
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گونه ام را میبوسد و متقابال با بوسه ای جوابش را 

 میدهم

 خوبی عمه؟_ 

 د شومخودش را عقب میکشد تا وار 

؟ مامانت خوهه؟_   خدا رو شکر، تو خوبی

 . ما هم خوهیم_ 

 کفش هایم را در یم اورم و با عمه وارد میشدم

 آنا نیست؟_ 

وم و خودم را روی  ی ال مانند میر
به طرف پذیراب  یس میر

ز کاناپه ی قدییم و چوبی مقابل اسپیلت یم اندازم . اولیر

خانه یم رود ج ز وابم را عمه همانطور که به طرف آشی 

 :میدهد

 رفت پیش بهروز ،میاد تا یک ره  ع دیگه _

ز مقابلم میگذارد و روهرویم  هت آلبالو را روی میر سیبز شر

 . مینشیند

 هنوز نرفبر خونه؟_ 

 .آه میکشد و یگ از دو لیوان را بر میدارد
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ارم_  ز  کجا برم؟ دیگه پامو تو اون خونه نمیر

هت را بر میدارم و جرعه ای مینوشم یبز لیوان شر ، شیر

 .اش به جانم مینشیند

 تکلیف آوا خ  میشه؟_ 

 چشمان پر اشکش را بهم میدوزد

اره ببینمش_   ز  نمیر

هت را الجرعه ش میکشم و لیوان خایل را در سیبز  شر

قرار میدهم، به پشبر مبل تکیه میدهم و دقیق تر به 

 .عمه نگاه میکنم

خوای این کارا رو میکنه که برگردی، می. مرده، حق داره_ 

؟ با یه بچه ی دو ساله؟  مطلقه یسر
ی
 تو یس سالیک

بغضش را قورت میدهد و با صدای لرزابز که از اثرات 

 :همان بغض است مینالد

 چیکار کنم؟ برم به دست و پاش بیفتم که منو _ 
ی
میگ

 برگردون

عمه خودتو نزن به اون راه، خو  میدوبز که لجبازی _

سبر تا بقیه های حمید به خاطر آنا و دخالتاشه، نش

ن؟  برات تصمیم بگیر
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 آفرین... باریکال نورین خانم_ 

از کنار عمه که به پشت برگشته شک میکشم و به آنا با 

 از جا بلند میشوم . اخم های درهم نگاه میکنم

 سالم آنا_ 

 .بدون توجه به سالمم قدیم به طرفم برمیدارد

؟ من دخالت میکنم؟_   اومدی خ  زیر گوش مریم بخوبز

 .ه دلجویانه مداخله میکندعم

 سالم آنا، نورین منظور بدی نداشت_ 

آنا با همان جثه ی کوچک اما اقتدار قدم دیگری به 

 طرفم برمیدارد و اخم هایش را پررنگیر میکند

از ترکه ی النازی و زیر دست اونا بزرگ شدی، بیشیر _ 

 ...از

د  .عمه میان حرفش میی 

 ....مامان نورین بعد از مدت ها _ 

 صدای فریاد آنا در خانه میپیچد و دهان عمه را میبندد

 _ 
تو دخالت نکن مریم، به جای اینکه تو دهنش بزبز

 نشسبر به اراجیفش گوش میدی؟
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نگاهش را از عمه به طرف من که بیخیال نگاهش میکنم 

 .میکشد

فت_   از این هم توقع نمیر
 . از ترهیت الناز بیشیر

ه میشوم  .جسور به آنا خیر

 س چرا خواستید این ترهیت الناز امروز بیاد اینجا؟پ_ 

 جوابی ام رایصز نیست اما واکنش تندی هم 
از حارز

. نشان نمیدهد،  میدانستند من آدم حرف بخوری نیستم

کت مشگ و کوتاهش را در یم اورد و روی مبل کنار عمه 

 .مینشیند

 چون متاسفانه یه رگت بر میگرده به دمحم من : آنا_ 

جبهه ی اولیه ش فاصله گرفته و ارامیر ادامه کیم از 

 :میدهد

 چرا با لبایس هنوز؟ برو لباساتو عوض کن هوا گرمه_ 

ه ام بود نگاه یم اندازم، نگاهم را   به مریم که با لبخند خیر

ز تشویقم میکند همیشه . که میبیند با چشم به رفیر

ز بود، مراسم استقبال من توسط آنا با یک تشر و  همیر

سید که آنا یک بحث شر  وع میشد و به ره  ع ساعت نمیر

یادش یم آمد من عزیز کرده و جگر گوشه ی دمحمش 
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 که در . هستم و یک رگم به او بر میگردد
ر
به طرف اتاف

لباس هایم را با .این خانه متعلق به من بود به راه یم افتم

ت سفید ساده و شلوار سفید و گشاد که تا روی  یک تیشر

نگاهم . کنم و از اتاق خارج میشومزانوهایم بود عوض می

 .در پذیراب  خایل میچرخد

 نورین اومدی؟ _ 

م و به عمه ی مالقه به دست که  نگاه از گویسر ام میگیر

خانه تکیه زده نگاه میکنم ز  .به دیوار آشی 

 بله عمه_

مبارکه ،عروس جدیدتون : قدیم به طرفش بر میدارم

 امشب مهمونتونه

خانه بر از روی ناراحبر ش تکان مید ز هد و دوهاره به آشی 

وم. میگردد  به دنبالش میر

این مهدی آخر من یکیو دق . خدا امشب و بخیر کنه_

 میده

ز را میکشم و مینشینم چرا دق بده؟ : صندیل چوبی میر

 حق انتخا  داره. بچه که نیست
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همون دمحم حق انتخا  داشت که االن زیر یک : آنا_

 وجب خاکه بسته

ز چشم هایم را میبندم  و به صدای پاهای آنا که به میر

از کشیده شدن پایه های . نزدیک میشود گوش میکنم

چشم . صندیل روی شامیک متوجه نشستنش میشوم

 .باز میکنم و با اخم به چهره ی خونشدش نگاه میکنم

 نمیخوای تمومش کبز آنا؟ _ 

وع کننده _  وع شده که من تمومش کنم؟ من گ شر شر

 . موم کنمبودم که حاال بخوام ت

نگاهم به مریم یم افتد که با التماس نگاهم میکند تا 

ی نگویم ز ز . چیر نفسم را کالفه فوت میکنم و از پشت میر

 .بلند میشوم

م بخوابم، عمو که اومد با سوگولیش صدام _ عمه من میر

 بزن

میام بیدارت . برو عزیزم :مریم از خدا خواسته میگوید

 .میکنم

ا کیم از حرص هاب  که آنا به سوگویل را از عمد میگویم ت

خودم را . خوردم میدهد را متقابال به خودش تزریق کنم
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روی تخت فلزی یم اندازم و گویسر ام را روشن میکنم، 

 هر ساعت یکبار اود میکند و 
ی
دلم تنگ است و این دلتنگ

من باید درمانش کنم، با عکس هاب  که روزی هزار بار 

روی چهره اش مرور میکنم و نگاه میکنم و دست 

اینستاگرامم را باز میکنم و با دیدن نامش و . میکشم

م و با هیجان  استوری که تازه گذاشته از خویسر از جا میی 

او و نسیم، نسییم که در ... استوری اش را باز میکنم

آغوشش با آن دکلته ی مشگ رنگ از ته دل میخندد 

،چشم هایم را به طرفش میکشم و با دست حلقه شده 

ی در دلم تکان میخورد، چشم اش  ز دور کمر نسیم چیر

هایم پر  میشود و تار تکست روی عکس را زمزمه میکنم 

 خوِد عشق... تو خوِد عشفر : 

عشق بود برای شوهرش، برای مردی که ...  او عشق بود

حقش بود و من ناراحتم از این حفر که به دنبال نا حق  

وا  دل چه کرده اید با من؟ چه بدهم ج. کردنش هستم

طلبکارم را که زهان آدم نمیفهمد؟ عشق من گناه است و 

د؟ گویسر  چگونه این گناه را بشویم تا هوایش از شم بی 

. ام را کناری پرت میکنم و خودم را روی تخت یم اندازم

به . کاش بابا بود، بود و نمیگذاشت به این خفت برسم

پتو را . خفبر که دعایم رسیدن به یک مرد متاهل است
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روی شم میکشم تا در تاریگ فرو بروم و گم کنم افکار 

با حس !...صدمن یک غازم را و چه سیایه بهیر از خوا 

نم و بی توجه، به خوابم ادامه 
ز نوازش موهایم قلبر میر

د، .میدهم  موهایم رها میشود و دسبر شانه هایم را میگیر

 .هوشیار تر میشوم

 نمیخوای بیدار یسر تنبل؟_

نم با صدای گرفته ز  بزار بخوابم مهدی: لب میر

م و از  محکم روی کمرم میکوهد ،از حالت خوا  میی 

هه و شگ که بهم وارد  کرده شی    ع روی تخت  شدت رز

با چشم های درشت نگاهش میکنم و چه  . مینشینم

 .کالفه کننده س لبخند کنج لبش

ناز و نوازش رو تو جوا  نمیده، با خشونت حرف  _ 

 گوش میکبز 

نم تا از گیچی خالص شوم، کم کم اخم چند بار پل ز ک میر

ود و نفسم از حرص تند میشود، مهدی  هایم در هم میر

از حالتم یم فهمد که شده ام باروت و هر لحظه احتمال 

انفجارم یم رود، شی    ع  از جا بلند میشود و قبل از  آنکه 

عکس العمیل نشان دهم از اتاق خرج میشود اما قبل از 
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ون زن : صدایش را میشنومبسته شدن کامل در  بدو بیا بیر

 .عمو تو منتظر نزار

و فقط من میدانم لفظ زن عمو را با چه عشفر بیان کرده 

یبز اش را به جان کشیده است و از خدا میخواهم  و شیر

یبز را امشب زهر نکند از جا بلند میشوم و . آنا این شیر

ز راحتم و نیازی به . دسبر روی موهایم میکشم با نوشیر

در اتاق را باز میکنم و قبل از . نه ی و آرایش ندارمشا

ورود به پذیراب  که تقریبا سکوت مطلق است به طرف 

وم تا با آ  خنک کسیل ام بابت خوا  بی  دستشوب  میر

م ، خانه ی آنا همیشه فقط برای  ز بیی موقع را از بیر

خوابیدن خو  است، اگر یک هفته هم بخوابی کش 

 تلف شوی تا خودت مزاحم نمیشود؛ حبر اگ
ی
ر از گرسنگ

ون نروی کش به شاغت نیم آید و من تقریبا  از اتاق بیر

ز .تمام روز را خوا  بودم حوله را از روی صورتم پاییر

 که در سکوت به 
ی
ز چهار آدم بزرگ میکشم و نگاهم را بیر

ه و ساکت نشسته اند میچرخانم آنا با غیض . یکدیگر خیر

ه ی نوشیبز که از  م دست هایش و تنفر خیر خجالت و شر

مهدی  ... را در هم میفشارد و جرات ش بلند کردن ندارد

ز نگاه غضبناک آنا و  ز نشسته و نگاهش بیر که کنار نوشیر

س به  چشمان نگران مریم میچرخد و مرییم که با اسیر
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حوله را روی مبل یم اندازم و .  هر سه نفرشان نگاه میکند

وم  .جلوتر میر

 سالم به همه _ 

ز همچنان پا برجاسسکوت   .را میشکنم اما جو سنگیر

 سالم جقله، ساعت خوا : مهدی_

ز که بالخره ش از یقه بلند میکند  و با  به طرف نوشیر

وم، نزدیکش میشوم و  س نگاهم میکند میر
لبخند پر اسیر

 .او از جا بلند میشود

 خوش اومدی عروس کوچیکه_ 

م و لرزش اندام باریکش را حبر ا ز زیر در آغوشش میگیر

 .... مانتو عباب  اش حس میکنم

 گ گفته عروس این خونه س؟_

م و به  ز فاصله میگیر با صدای پر خشم آنا از نوشیر

ی نگویم مهدی زهان باز .طرفش میچرخم ز میدانم اگر چیر

به طرف مریم نگران و رنگ . میکند و اوضاع بدتر میشود

وم  .پریده میر
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ز هم زنش_  زن عمو،  پس میشه... مهدی عمومه ، نوشیر

از اونجاب  که مهدی پش این خونه س پس زنش که 

ز باشه میشه عروس این خونه  .نوشیر

ند و من بیخیال به مهدی  ز مریم با آرنج به پهلویم میر

ز نگاه میکنم آنا رو به . خندان و نگاه قدرشناسانه ی نوشیر

ز میگوید  :نوشیر

تو خونه ی من و کنار پشم نشسبر ... اینکه االن اینجا _ 

عنیش این نیست که به عنوان عروس این خانواده م

 . پذیرفته شدی

: نیم نگایه به مهدی اخمو یم اندازد و ادامه میدهد

مهدی بی اجازه ی من تو رو عقد کرده، اون پشه و هر  

پا روی پا یم 》...کاری کنه تو این جامعه عیب نیست اما

ز که هنوز ش در گریبان اس ت اندازد و با پوزخند به نوشیر

عواقب داره این آزادی، عواقبش هم اینه   《نگاه میکند

 بی پدر و مادری خودش و وصله ی پش 
که هر دخیر

 .مردم کنه

 آناااا_

ز مهدی هم باعث سکوت آنا نمیشود و  صدای خشمگیر

 اش میگوید
ی
 :رو به مهدی با اقدار و تحکم همیشگ
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ز  》.ساکت، هنوز حرفم تموم نشده_  رو به نوشیر

ز کارو کرد، دمحم  《:میکند  مهدی هم همیر
برادر بزرگیر

من اون موقع هم هر خ  گفتم نه گوش نداد و االن زیر 

زن اون پدر مادر و خانواده داشت و . یک خروار خاکه

 ...عاقبتش شد این،وای به حال تو که بی کس و کاری

همیشه چه اینجا و چه در خانه ی آقا جان اگر نخ هم از 

را من میخوردم چون سوراخ سوزن رد نمیشد حرفش 

همیشه قرهابز نفرت و  . حاصل یک ازدواج اشتباه بوده ام

کینه ی دو خانواده ای که از من به عنووان سیبل کنایه 

آنا تمومش کن، خسته نشدی : هایشان استفاده میکردند

 چه بی رهط چه با رهط پای مامان و بابای منو  
تو هر بحبی

ار خاکه ویل یه کشیدی وسط؟ سه ساله بابام زیر یه خرو 

؟  روز شد بحثشونو نقل دور همیات نکبز

نگاه آنا خونشد است و این خونشدی نفت رو 

ت : آتشیست که برپا کرده من حقیقت و میگم تا بقیه عیی

ن، میگم تا مهدی یادش بیاد چجوری الناز دست گلم  بگیر

 . و کشت و زیر خاک کرد

شت؟ یه ، مطمئبز مامان بابامو ک:دندان روی هم میسایم

 نگاه به دورت بنداز آنا
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بی توجه به مریم که دستم را گرفته و با غم اسمم را صدا 

ند از جا بلند میشوم ز  بچه هات : میر
ی
یه نگاه به زندگ

ز  . بنداز، به خاطر دخالتات هیچکدوم  خوشبخت نیسیر

مریم و مجبور کردی  قید مادری و بچه ی دوسالشو بزنه 

ن میده  واسش دل و از حمیدی که هممون دیدیم جو 

بکنه بیاد اینجا، بهروز و مجبور کردی زنشو طالق بده با 

دوتا بچه ی  بزرگ و حاال باید هر چند وقت بی خیی بری 

 ، شن بایسر تا شاهد زن های صیغه ایش که هم سن دخیر

حاال نوهت مهدی شد؟ تا تک تکشونو تو گور نکبز  

 》ولشون نمیکبز نه؟ بس نبود بابام رفت زیر خاک؟

د چند تای دیگشون 《اشکم میچکد و بغض نفسم را مییی

ستون بشن تا بفهیم راحت غلطه مهدی 》باید رایه قیی

به طرفم یم آید و شم را روی سینه اش میفشارد و من 

نم ز مادری کردنت اشتباهه آنا، نزار  《:آرامیر لب میر

 ....مهدی بشه دمحم دوم

نم در آغوش مهدی و نمیدانم واقعا آنا نمی ز بیند یا هق میر

 !نمیخواهد که ببیند
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. دقیقا چون نمیخوام مهدی بشه دمحم دوم مخالفم: آنا_

بابات اگر به جای اون الناز خیر ندیده دخیر خالشو 

 :میگرفت االن صحیح و اول ماه ادیت

الناز حبر نتونست دمحم منو پش دار کنه و . سالمت بود

 .همون یه شکمم به زور زایید

وم، صدای فریاد از مهدی جدا میشوم و  به طرف اتاق میر

 .مهدی به قدری بلند هست که در اتاق من هم بپیچد

تمومش کن آنا، دعوتش میکبز بیاد تا هر بار با اشک _ 

ز زن منه و زن منم میمونه ؟ نوشیر  .بدرقه ش کبز

مانتو به تن میکنم و گوشم به حرف های ناراحت و 

مثل  چه بخوایید چه نخواید، من نه: عصبی مهدی است

 که خودم . بهروز سستم نه مثل مریم بی عرضه
ی
این زندگ

 .انتخابش کردم

شالم را ش میکنم و کوله ام را روی دوشم یم اندازم و 

اگر : مهدی همچنان خشم خایل میکند با حرف هایش

ز بخواید، وگرنه دیگه پامو تو  منو میخواید باید با نوشیر

ارم ز  تا یه روزی خیی مرگمو . این خونه نمیر
ی
بیارن بلکه زندگ

 .مریم و بیخیال بشر 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

65 
 

ز نفر مریم گریان متوجهم  از اتاق خارج میشوم و اولیر

 . میشود

 نورین کجا عمه قرهونت_ 

به طرفم یم آید و تمام تالشم برای حفظ ظاهر یک 

د و رو . لبخند نیم بند است مهدی با اخم نگاه ازم میگیر

یزد، میگوید  که بی صدا اشک میر
ز  :به نوشیر

 ند شو کیفتو بردار بریمبل_ 

 .مریم با التماس نگاهش میکند 

 .مهدی من شام درست کردم_ 

ه به آنای خونشد که برای ثانیه ای چشم از  مهدی خیر

ز جدا نمیکند تا امان نفس کشیدن بدهد با کنایه  نوشیر

 :میگوید

سونمت. کوفت خوردیم سیر شدیم_   نورین بیا من میر

د و همراه ز را میگیر مریم را در .  خود میکشد دست نوشیر

م و کنار گوشش میگویم  :آغوش میگیر

گریه نکن، ما توقع بدتر از اینو داشتیم، باز خدا رحم  _ 

ز تو تنهاییت یکم فکر  . میام بازم غصه نخور.کرد  بشیر
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 که سخت به دست آوردی و راحت نشسبر 
ی
کن به زندگ

 .داری متالیسر شدنشو نگاه میکبز 

 یبوسداشکش میچکد و صورتم را م

 مواظب خودت باش فداتشم، به مامانت سالم برسون_ 

ش تکان میدهم و از کنارش میگذرم، بدون نگاه به آنا لب 

نم ز  شب خوبی بود آنا، شب بخیر : میر

هیچ . صدای پوزخندش را میشنوم و اهمیت نمیدهم

وقت نفهمیدم مرا دوست دارد یا نه؟ هر وقت اینجا 

ز شد، چه وقت هاب  که ب ابا بود و چه آمدم همیر

ز بند های کتابز ام را ندارم، بند ها ...حاال حوصله ی بسیر

را داخل کفشم فرو میکنم و بدون نگاه به پشت شم که 

خودم را داخل . میدانم مریم ایستاده از حیاط میگذرم

ز مهدی یم اندازم و در را میبندم ز های . ماشیر ز فیر جز  فیر

ز ن ز صدای دیگری در اتاقک فلزی ماشیر یست اما نوشیر

ز نیست از آینه به . جو هم به اندازه ی خانه ی آنا سنگیر

مهدی اخمو و بی حوصله نگاه میکنم و بی حوصله تر 

 :میگویم

 نگهدار مهدی_ 

د و نگاهم میکند  .چشم از خیابان میگیر
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 چیشد؟ حالت خو  نیست؟_ 

میخوام یکم قدم : به پنجره و سیایه  شب چشم میدوزم

 دمبزنم، بعد خودم برمیگر 

دیگه : اخم هایش  محکم تر و لحنش جدی تر میشود

؟ این وقت شب؟ مگه خرم بزارم  ....خ 

م ز حرفش میی  نگهدار تا دق و .نگهدار مهدی : کالفه بیر

 دلیمو ش تو خایل نکردم

 : بی توجه به من دنده را عوض میکند و بیخیال  میگوید

یم اول . عیبی نداره، ش من خایل کن یکم سبک یسر _ میر

سونمت خونهشا هنوز اونقدر . م میخوریم بعد خودم میر

ت به باد ندادم تو تاریگ هوا تو خیابون ولت کنم  غیر

ز به طرفم میچرخد و با چشم های شخ و نگران  نوشیر

 .نگاهم میکند

مهدی راست میگه، این وقت شب که وقت قدم زدن _ 

 نیست

اینقدر اشک بریز تا اخر کور بشر : ناراحت نگاهش میکنم

.  
ر
اری؟ تا تفر به توف ز تو مگه واسه من اعصابم میر

 میخوره چشمه ی اشکت سیال  درست میکنه
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ند نوچ  ... چانه اش میلرزد و اشک هایش شدت میگیر

کالفه ای میکنم و میفهمم لب میگزد تا صدایش بلند 

 .نشود

االن اشکت واسه چیه؟ حرفای آنا؟ اون با مبز که _ 

کن یه گوشت و نوش هستمم همینه یه گوشت و در  

 دروازه

از  》تو اگر بیل زبز باغچه ی خودتو بیل بزن: مهدی_

تو که الالب  بلدی چرا خوابت  《:آینه نگاهم میکند

ه؟  نمییی

ه ی سیایه  م و دوهاره خیر ز میگیر چشم از مهدی و نوشیر

خو  میدانم نصف ناراحبر . آسمان ستاره باران یم شوم

آه میکشم و . ط داردو داد و بیداد امشبم به استوری او ره

 :آرام میگویم

ز دیگه ای بود ، الیک ش آنا هوار زدم _  من ناراحتیم از چیر

 .تا اون زخمم و مرهم بزارم

ز دوهاره به طرفم میچرخد و نیم نگایه با تعجب  نوشیر

ز  ز دو  ماشیر ز را بیر ند و ماشیر ز یم اندازد، مهدی راهنما میر

 :دیگر پارک میکند و در همان حال میگوید
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ز _  پیاده ... من اگر تو رو نشناسم باید شمو بزارم زمیر

 .شید

کالفه نفسم را . خودش زودتر از همه پیاده یم شود

ز خارج میشوم ز از ماشیر ون میدهم و همراه نوشیر . بیر

 :بدون آنکه نگایه به منو بیندازم سفارش میدهم

 کوهیده با نوشابه ی مشگ_ 

با سه  سه پرس کوهیده مخصوص: مهدی رو به گارسون

 تا پپش

نگاهم را داخل رستوران کوچک و خلوت میچرخانم و 

 و شیگ . خدا را بابت سکوتش شکر میکنم
ز
اف ظاهر اشر

ز و صندیل های قدییم   اش در میر
ی
ندارد و همان سادگ

 .محیط آرایم از آنجا ساخته

 خب؟:مهدی_

م و به چشمان طلبکارش میدوزم . نگاه از رستوران میگیر

 اند دردم چیستانگار نگفته مید

؟_   خب خ 

دست هایش را در هم قال  میکند و خودش را کیم جلو 

 :میکشد و عصبی میگوید
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اسم اون پشرو بیار تا همینجا برات یه دندون سالم نزا _ 

 رم

ز زودتر از من با اخم جوابش را میدهد عه مهدی : نوشیر

 ،خوهه میدوبز حالشو 

ته بهمت کجا باز عکس گذاش: رو به من ادامه یم دهد

ریخته؟ نمیخوای آدم یسر نورین؟ اخه ادم اینقدر  

 کورکورانه عاشق میشه؟

تو واسه عشق و عاشفر منو نصیحت نکن که تو دهبز _ 

میخوری، دوهار جلوی خونه ی ما مهدی و دیدی دیگه 

 روزت شب نشد

خب من دوست داشتبز ام هر گ منو ببینه : مهدی_ 

 نه فراموشم کنهدیگه کشته مرده و هالکم میشه نمیتو 

ز متحرص میگوید همینجوری اعتماد به نفسش : نوشیر

 .تو عرش اعالس حاال ازش تعریف کن تا بدتر شه

 خب از تعریفز باید تعریف کرد دیگه: مهدی_ 

با  .دست روب  پیشابز میگذارم و کالفه ش تکان میدهم

ز است چشم باز میکنم و با  گرم شدن دسبر که روی میر

 .روهرو میشوم نگاه مهرهان مهدی 
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 .نورین جان این رایه که پیش گرفبر به ترکستانه_

ز _  هه ی بدی : نوشیر ی که میخوای نشه رز ز اگر اون چیر

 میخوری نورین

رو تحویلم ندید، فکر  افسونو افرا و  حرفای مریم_ 

 میکنید خودم نمیدونم؟

پس چه مرگته؟ تو اینجوری نبودی نورین، تو : مهدی_ 

؟ با خودت؟ تو اگر با گ د. ضعیف نبودی اری لج میکبز

 قرار بود عاشقش بشر تو هم مجردیش میشدی

من مگه حق انتخا  دارم؟ من سه تا انتخا  دارم، _ 

ز این ها هم من اونو میخوام. میثم و میالد و اون   . ...بیر

ز _ ز دیگه ای بود : نوشیر اگر حرف آقا جانت چیر

؟ ؟میخوای چیکار کبز  خ 

ز و به آسمون میدوزم_   . تا اوبز که من میخوام بشه زمیر

 تو لیاقتت بیشیر از ایناس نورین: مهدی_

چرا ؟ مگه من گ ام؟ چکاره ی : ناراحت نگاهش میکنم

این مملکتم؟ یه لیسانسه ی بیکار که جز خوردن و 

با کدوم منطق واسه .خوابیدن کار مفید دیگه ای نمیکنه 

ز کردی؟ بابا باال شمه؟ یا م ادرم لیاقت من عیار تعییر
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مادریه که جای پدر نداشتمم پر کنه و دلم قرص باشه 

 مردونه پای منه ؟

ز  : از روی تاسف ش تکان میدهد عیارتو با نجابتت تعییر

فکر میکبز اینا کمه؟ . کردم، با خانومیت ،با پاک بودنت

خودتم خو  میدوبز چرت . تو عقلتو کال از دست دادی

ی بخوای  تو . و پرتاب  که ردیف کردی فقط بهانه س ز چیر

اون دمحم خدا بیامرزم زنده بشه بی فایده س، تو خودبر و 

 .خواسته ای که به هر طریفر میخوای بهش بریس

ز _  تو داری تو ذهنت خودتو با اون و نسیم : نوشیر

، واسه همینم اعتماد به نفس کوفتیتو از  مقایسه میکبز

 دست دادی

ز شیشه ای میگذارم و کالفه مینالم رو خدا تو : ش روی میر

که  تمومش کنید مخم داره مییر

. اگر ش سوزن مخ داشبر که دلم نمیسوخت: مهدی_ 

فکر میکبز خوشبخت میشر باهاش؟ با سایه ی یه زن 

 دیگه تو زندگیت؟

نگاه کالفه ام را یک دور داخل رستوران میچرخانم و به 

سم ز مهدی میر  .نگاه غمگیر
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و دردمو میثم و میالد زن ندارن؟ چیکار کنم؟ مهدی ت_ 

االن فراموشش کنم . میدوبز و شدی نمک روی زخم

 تو اصل قضیه میکنه؟
ر
 فرف

د آخه الکردار چرا از این بهانه داری استفاده : مهدی_

ارم   ز ز من میر ؟ تو بگو هیچکدومو نمیخوام، ببیر میکبز

کش مجبورت کنه؟ یه جور حرف نزن نه انگار دخیر 

 .حرف گوش کن خانواده ای

ز نگاه م من نخوامم مامانم مجبورم میکنه : یکنمبه نوشیر

ی بشه که آقا جان میخواد، چون یکبار باعث  ز تا اون چیر

سه چرا فکر میکنید من از . سکته ی آقا جان شده و مییر

ایط رایصز ام؟ من ماه ها فکر کردم به هر سه  شر

ز اون . نفرشون، مقایسشون کردم تو این مقایسه اون بیر

 . سه نفر برتر بود

هم به سمت مهدی میچرخد و بی حال زمزمه دوهاره نگا

ز من این وسط میشه باعث کفن پوش : میکنم نه نگفیر

اینقدر . شدن آقا جان، بعد باید با یه طایفه طرف بشم

تعصبی فکر نکن مهدی، من چاره ای ندارم و ترجیح میدم 

ز باشه . حاال که این توفیق برام اجباریه الاقل اجبارم راتیر

 .یگه نرمال تره حداقلچون از اون دوتای د
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 .آره به چشم تو بایدم نرمال باشه: مهدی_

عصبی میشوم از اینکه حرفم را نمیفهمد و همچنان پا 

ی که خودم میدانم حرف هایم  ز فشاری میکند رو چیر

اخم هایم درهم . بهانه است و نمیخواهم قبول کنم

د  .میشود و صدایم کیم رنگ خشم میگیر

ی که خو  از گند زن صیغه به میالد فکر کنم؟ میالد_ 

ین  ای قبلیش خیی داری؟ یا میثم؟ میثیم که با بهیر

ی  ز ؟ گ ازش چیر ز خ  دوست زنش ریخت رو هم؟ راتیر

ه  ز باالس و باال میی  فهمیده؟ گ گند کاراش درومده؟ راتیر

هر بدی که . از همه مهم تر مرده ... ویل پاکه ، سالمه 

ش، بدون داره کم و بیش به گوشمون رسیده کارای  خیر

اینکه کش بفهمه یگ از دفیر هاشو اختصاص داده به 

یه  .امور خیر

ز شیشه ای اما ذهنم  ه به میر اشکم میچکد و نگاهم خیر

ود و ارامیر ادامه  حول او میچرخد، صدایم تحلیل میر

میبیبز در مقام مقایسه چقدر شه؟ میبیبز : میدهم

 نمیشه دوسش نداشت؟ میبیبز که از ش یتییم فقط

  
ی
دنبال یه پناهم تا پناهگاهم باشه؟ یه مرد که مردونگ

 کنه؟ 
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یزم اما هق  با دست هایم صورتم را میپوشانم و اشک میر

نم، بغض نمیکنم  ز یزم ... نمیر که ... فقط اشک میر

ز بد و بدتر .... میفهمد من چه حایل دارم؟  مبز که بیر

میگویند ... میگردم تا خودم را برای آینده ام قانع کنم

من ... هه میخوری، نمیدانند من از ریشه تیی خورده ام رز 

ز افتاده ام  همان درخت قطع شده ای هستم که روی زمیر

ز شوم و شاخه و برگ  م، تالش میکنم سیی ز اما هنوز سیی

مهدی سکوت ... های نداشته ام را از تک و تا نیندازم

ز سکوت میکند... میکند آسمان سکوت میکند ... نوشیر

 ش میدهم ،با اشک هایم و من در سکوتشا
ی
ن فریاد زندگ

همه نگرانند و من نگران تر اما ...التماس چشم هایم... 

از ...عجیب عالقه دارم به سوار شدن بر بال شنوشت 

ز پیاده میشوم و زنگ در را میفشارم، به طرف  ماشیر

 مهدی میچرخم و بی رمغ برایشان دست تکان 
ز ماشیر

غ تر از من جوابم را میدهم، هر دو اخم دارند و بی رم

در باز میشود و من نمیفهمم چه کش آیفون را . میدهند

وارد میشوم و نمیبینم ماشیبز را که . برداشت و چه گفت

وم و نمیفهمم ... مقابل در پارک شده است  و جلو میر

س نگاه الناز مادرم را ند و ... اسیر ز یس میر
لبخند پر اسیر

 .سالمم را جوا  میدهد
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 سالم_ 

منکه گفتم میام ... مامان جان، چه زود اومدی سالم_ 

 دنبالت چرا خودت اومدی؟

 :بی حوصله جوابش را میدهم

 ناراحبر برگردم؟_

ز بردارم که توجهم به   ام را از روی زمیر
خم میشوم تا کتابز

با تعجب نگاهم را باال . تعداد زیاد کفش ها جلب میشود

س مامان میشوم   .میکشم و متوجه ی اسیر

؟مهمو _  ی به من نگفبر ز  ن داریم؟ چرا چیر

ه ..یعبز ... نه _  ز  مهمون نیست که بچه ها اومدن... چیر

ود و از این پا به پا شدن و رنگ  ابرویم از تعجب باال میر

ی آنجا درست نیست ز  اش میفهمم چیر
ی
با مکث . پریدگ

م و از کنارش رد میشوم به محض . نگاهم را از مامان میگیر

ایم درشت میشود و با بهت ورودم به پذیراب  چشم ه

ز جمعیت میچرخانم  .نگاهم را بیر

ه ؟ همه هستید و به من نگفتید؟_   سالم ، چخیی
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ز  و عده ای هم ... سکوت و نگاه های ناراحت و غمگیر

، عجیب است ز بلند میشود و . عصبی مریم از کنار شاهیر

 به طرفم پا تند میکند

 بیا بریم تو اتاق لباساتو عوض کن_ 

سم کالم محکم و جدی آقا جان  قبل از آنکه سوال بی 

 .نگاهمان را به طرف خودش میکشد

ز _   به موقع اومدی نورین ،بیا بشیر

 ....بابا جان اجازه بدید شما اخه االن وقت: خاله الهام_

آقا جان با همان اخم و جذبه به خاله الهام نگاه میکند و 

یزد م گرچه با همان نگاه ه. تمام ابهتش را در کالم میر

 .حسا  کار در خاله ی بیچاره آمد

ز _   الهام یادمه گفتم همه سکوت کیز

نگاهش از خاله به طرف منکه همانجا جلوی در خشک 

 .شده ام کشیده میشود

 نورین چند بار باید یک حرف و تکرار کنم؟ _

ز نگاه نگران مریم و مامان که کنارم ایستاده اند  نگاهم بیر

م بر میدارم، خانم میچرخد و آرام به طرف آقاجان قد

جان کنار خودش برایم جا باز  میکند و لبخند مهرهانش را 
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تقدیمم میکند وپلک هایش را روی هم میگذارد که یعبز 

س ی که همه را اینگونه ... نیر ز سم از  چیر
و من نمییر

ی که شاید خوشبینانه  ز آشفته  کرده است، از چیر

ت که امیدوارم موضوع همابز باشد که ماه ها و سال هاس

ه کرده است م . فکرم را درگیر از خانم جان که چشم میگیر

در کنار .... نگاهم به او یم افتد، دقیقا روی بروی من 

ز انداخته و نسییم که حاال به  اقاجان نشسته و ش پاییر

همه . جای یک دست با دوست از آرنج او آویزان شده

بودند بدون یکنفر غایب و ظاهرا تنها غایب امشب من 

م و دعوت نبودم اما به لطف آنا به موقع وارد معرکه بود

 .شدم

نورین تک فرزند و تنها دخیر النازه ، اینو منم : آقاجان_

ی که همه فکرش و  ز مثل شما میدونم اما زودتر از چیر

 .میکردند پدرش رو از دست داد

ز مامان بلند میشود و خاله الهه در کنار  ز فیر صدای فیر

ز برایش ج ا باز میکند تا بنشیند، مریم خودش و عمو معیر

هم به جای قبیل اش باز میگردد و همه گوش میشوند و 

ه به آقا جان تا بفهمند دلیل این مقدمه چیبز را،  خیر

 .شاید هم میدانند و از همان نگرانند
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ز یا رسم یا سنت_  ی که پدر نداره طبق آییر
... دخیر

 ...نمیدونم هر اسیم که خودتون میخوایید روش بزارید

ما دخیر و . باید زن یگ از اعضای خانواده ی خودش بشه

ون شوهر نمیدیم   به بیر

د و با حرص میگوید  :لیندا میان حرف آقا جان میی 

 ....چرا بقیه باید تاوان این رسوم _  

و صدای فریاد آقاجابز که همه میدانند از قطع شدن  

ز االن : کالمش بدش یم آید  سکوت کبز همیر
اگر نمیتوبز

 .جا رو ترک کن این

ا با اخم به لیندا میفهماند که زهان در دهان  زن داب  سمیر

نگه دار و میالد که در کنارش نشسته سقلمه ای با آرنج 

ند ز  .به پهلوی لیندا میر

و چه خوشتون بیاد ... ما جوان مجرد نداریم: آقا جان_

چه نیاد نورین باید به همشی یگ از سه نوه ی پشی 

یفهمم سخته برای همشاتون اما برای من م... درهیاد

 نورین هم آسون نخواهد بود

نفس در سینه ام حبس میشود و با چشم های درشت از 

هیجان به آقا جان نگاه میکنم، از لحظه ی ورودم 

فهمیده بودم امشب همان شب موعود است اما سیع  
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، تا اگر هم  کرده بودم خودم را قانع کنم که اشتباه میکنم 

ست نبود تا چند ماه تلچز نا امیدی امشب حدسم در 

ی که هست نکند ز  ام را جهنم تر از چیر
ی
همه ... زندگ

 ...سکوت کرده و با ترس نگاهشان به آقا جان است

قرار نبود به این زودی در مورد این موضوع : آقا جان_ 

صحبت کنم اما دخالت و زنگ امروز آنا باعث شد هر 

 . شه حل کنمخ  زودتر این موضوع و برای همی

ود که امروز به آقا جان زنگ زده  فکرم به سمت آناب  میر

و شک ندارم آقا جان را آنقدر عصبی کرده که شبانه همه 

آخ آنا که دوست و دشمبز ات را نمیشود ... را جمع کند

 .تفکیک کرد

 ...کش که من برای نورین در نظر گرفتم_ 

ه  سکوت میکند و از سکوتش نفسم کند میشود و را

ز عرق را بر مهره های کمرم حس میکنم، آنقدر  گرفیر

 میشود که گوب  سنگ چند 
ز ز باال و پاییر سینه ام سنگیر

تبز به جای قلب در خودش جای داده، نمیدانم زمان 

... توقف کرده یا سکوت آقاجان به درازا کشیده شده 

 و درشبر اما نگاهم توان حرکت 
ی
گ چشمم میسوزد از خیر

بسته شدن ندارند و من با این همه و پلک هایم قدرت 
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دقت تمام خطوط و چروک های اطراف لب های باریک 

بقیه هم دست کیم از من . آقا جان را به وضوح میبینم

ز این  ی فکری منتظر شکسیر ندارند و هر کدام با یک درگیر

سکوت لعنبر هستند، برایم مهم نیست نگرابز سه زبز  

گره خورده، برایم که زندگیشان به منو تصمیم آقا جان  

مهم نیست نگرابز و نم خیس اشک هاب  که از ش 

 و کنجکاوی میثم و 
ی
گ دلسوزی برای من است، برایم خیر

. میالد که رو به اقا جان  خشک شده اند هم مهم نیست

برای من مهم این مرد روهرویم است که حبر ش بلند 

ون  نکرد تا بتوانم حسش را مثل بقیه از چشم هایش بیر

برایم مهم سکوت و اخم کم رنگ روی پیشابز اش . شمبک

برایم مهم انتخا  هر کش به جز او و آمدن هر . است

 .اسیم به جز نام اوست

 ...کش که من در نظر گرفتم_ 

... و آقا جان چه اراری دارد به تکرار حرف تکراری اش

چه اراری دارد به تکرار سکوت هایش، به دنبال هیجان 

 میگردد؟

 ....تینهرا_ 
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چشم هایم بسته میشود و بالخره راه مسدود شده ی  

جهنیم که تا آن ... گلویم باز میشود و نفسم باال یم آید

دم به بهشبر تبدیل میشود   ز موقع درونش دست و پا میر

نگاهم از آقا . که خنگ اش تمام عرق هایم را پاک میکند

ود بدون هیچ ... جان کنده میشود و به طرف او میر

با همان چهره ی خنبی ... لعمیل، همانگونه که بودعکس ا

ز و اخیم که نه کمرنگیر شده و نه پررنگیر  ... و ش پاییر

یعبز برایش مهم نبود؟ و از آن عجیب تر خونشدی 

نسیم است، نگاهم را روی خودش حس میکند و نگاهم 

ه ام میماند. میکند ند و چشم هایش خیر ز ... پوزخند میر

ز بودچشم هاب  که نگاهش ز  ز  ... یادی سنگیر آنقدر سنگیر

م م و در دلم به آن .... که مجبورم کند نگاه بگیر نگاه بگیر

م و از هیم ن ثانیه . بی تفاوبر اش پوزخند بزنم نگاه بگیر

 .ی اول برای خوی وحشر چشم هایش نقشه بریزم

 نورین جان:آقاجان_

نگاهش میکنم و چقدر سخت قهقه ام را از لفظ جان 

ل میکنمبعد از اسمم ک من جان بودم و خودم خیی . نیر

 بله: نداشتم؟ 
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... میدونم برات سخته بابا، اما من خوشبختیتو میخوام_

بز  ز ز عزیزم رو حرف من حرف نمیر میدونم مثل راتیر

 ..باباجان ، یه خواهش دیگه هم دارم

ی و آرزوی : سکوتم را که میبیند ادامه میدهد تو دخیر

س اگر ازت بخوام قید  عرویس داری و این خییل ظالمانه

؟  عرویس و بزبز

بله که : خانم جان به حرف یم آید و ناراحت میگوید

 این بچه آرزو داره... ظالمانه س آقا

این بچه ها فردا باید . به خاطر خودش میگم: آقاجان_ 

ز   .برن دنبال آزمایش و پس فردا عقد کیز

 باباجان، این همه عجله برای چیه؟: داب  الیاس_ 

ون میدهد و میگوید آقاجان آنا : نفس عصبی اش را بیر

امروز زنگ زد و مارو برای آخر هفته و عقد نورین دعوت  

 .کرد

 :چشمانم درشت میشود و با بهت میگویم

 واسه عقد من؟؟؟؟؟_ 
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مم .آره، با پش بهروز : آقا جان ش تکان میدهد من بمیر

ارم جنازه  ز  که نمیدم هیچ نمیر
دیگه به اون خانواده دخیر

ن  .ی بچه هامو روی دوش بگیر

باید مدیون آنا باشم که انتظار سه ساله ام را درست در 

دلم حاال و در . شبی که فکرش را نمیکردم به پایان رسانده

این جمع تنهاب  میخواهد، تا بتوانم جیغ بزنم و صدای 

تا بتوانم سه . خوشم را به گوش فلک االفالک برسانم

م سال انتظاِر به ش رسیده ام باید فکر  . را جشن بگیر

بعد از سه . کنم، باید دو دوتا هایم را کنار هم بچینم

ز پله را باال رفته ام صدای . سال در جا زدن بالخره اولیر

زنداب  کتایون از فکر خارجم میکند و نگاهم را به طرف 

 .خودش میکشد

من نورین و مثل دخیر نداشتم دوست : زن داب  کتایون_ 

شو تو لباس دارم و میفهمم ا لناز آرزو داره تک دخیر

این ازدواج هم نیازی به آشناب  نداره ،با . عروس ببینه

ز جمع تو  اجازه ی شما آقاجان و الناز آخر هفته همیر

یم و نورین لباس  ز خونه یه جشن کوچیک بگیر همیر

ی نیست که .عروس تن کنه و آتلیه برن  ز این موضوع چیر

ز  برای امروز و دیروز باشه و تقریبا  هممون منتظر چنیر

 .همه هم آمادگیشو داشتیم. روزی بودیم 
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ز نگاه میکند  .آقاجان ش تکان میدهد و به راتیر

؟: آقاجان_ ز  راتیر

بالخره ش بلند میکند ،با تاخیر اما نگاهش را باال میکشد، 

چشم های شخش تضاد زیادی با چهره ی خونشدش 

 که فکرش را ... دارد
ر
. نمیکردشاید شوکه شده از اتفاف

 اش دستخوش تغییر 
ی
بخواهم منطفر فکر کنم زندگ

 میشود، خو  از نظر من اما
ی
شاید تلخ برای ... بزرگ

ز   .راتیر

ز _   بله آقاجان؟: راتیر

 .تو نظرت چیه؟ زیادی ساکبر بابا: آقاجان_

ز فاصله  ز به سمت نسیم نگاه میکند و من از همیر راتیر

به طرف  دوهاره. هم مهر و غم ترکیبی اش را حس میکنم

 .آقاجان ش میچرخاند

ز _ نظری ندارم آقا جان هرجور خودتون صالح : راتیر

 .میدونید 

بابا جان من دارم دسته گلمو میدم دستت : آقاجان_ 

ه؟ از فردا هم الناز  حواست که هست چه توقیع ازت میر
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یه، اما تو یک خونه ای  ز ز دنبال جهیر
و الهام و الهه میفیر

 شت ساکبز مجزا از خونه ای که با هم

مهر و محبت یک دفعه ای آقا جان را به پای چه 

تا االن که شبیه خاری در ... بنویسم؟ دسته گل؟ هه

 . چشمشان بودم

اره عمه قرهونت، خریدن وسایل کاری نداره : خاله الهه_

 یه جارو بگیر ما وسایلو بچینیم

ز _ ز ... اقاجان : راتیر اگر اجازه بدید من با خونه  گرفیر

 .مخالفم

ی تو خونه ای که : افسون_ ز نمیخوای نورین و بیی راتیر

 نسیم هست نه؟

نند و من فقط  ز  من چانه میر
ی
در مورد من و زندگ

ز باشد، من به چادر تو خیابان . تماشایشان میکنم راتیر

 :نگاه میکند افسوننسیم با غیض به . هم قانعم

 _  
ی
معلومه که نه ،مگه خلم با هووم تو یه خونه زندگ

 کنم؟

خب خدا رو شکر چون نورین هم خل نیست : افرا_

ی و تحمل کنه ز ز چیر  چنیر
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افرا زهون به دهن بگیر ببینم این پش خ  :آقاجان_

ز  》میگه  خب؟《:رو به راتیر

ز _ اگر شما و خانم جان مشکیل ندارید طبقه ی باال : راتیر

ز   رو آماده کیز

خانم جان با خوشحایل دست هایش را بهم میکوهد و رو 

 :یدبه آقا جان میگو 

بچم راست میگه آقا، چه فکر خوبی کردی مادر جان _

باال که خالیه چه بهیر که نورین هم زیر گوش خودمون 

 .باشه

اد حسا  کردند و نظرم را  ز بالخره من راهم قایط آدمیر

 خواستند

 تو مواففر بابا؟: آقاجان_

 میکند مکانش؟ ... من باشم و او حبر در جهنم
ر
دیگر فرف

 ...فقط من با شم و او

 ای ردیف غزلم ، ورد زهانم ، نفسم

ه ی فن بیانم ، نفسم  حاکم گسیر

 تو چه کردی که دلم این همه خواهانت شد؟ 
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 حکم کرده است فقط با تو بمانم نفسم

 

 .هر جا شما صالح میدونید_

ز است ... تمام فکرم مشغول خونشدی و بیخیایل راتیر

و  فکر میکردم باید مقاومت کند، یا کیم داد و بیداد 

جنجال درست کند، یا نسیم که حبر یک قطره اشک هم 

اض نگشود ز را ... نریخت و زهان به اعیر مگر همیر

ی ته دلم  ز نمیخواستم؟ چرا خوشحال نیستم؟ چرا چیر

ند و نگرابز را مانند خون در رگ هایم جاری  ز شور میر

میکند؟ از جا بلند میشوم و میفهمم نگاه هایشان سمت 

 خلوت کنم، باید کیم خودم را باید کیم.من کشیده شده 

دور کنم از جمع تا بفهمم چه شده؟ قدم برمیدارم به 

طرف اتاقم و سنگیبز نگاه هایشان را با خودم تا پشت در 

این . در را میبندم و روی تخت مینشینم. اتاقم میکشم

ی بود که میخواستم؟ بشوم هووی   ز واقعا همان چیر

م و ش کش؟ زن دوم؟ آرنج هایم را روی زانو  میگیر

سنگیبز پر از ... سنگینم  را میان دست هایم نگه میدارم

حاال که به خواسته ام رسیده ام چرا درست و ... فکر

غلط بودنش رنگ گرفته؟ چرا االن دلم به دلشوره 
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افتاده؟ چرا باید مدام در ذهنم جای خودم و نسیم را 

عوض کنم تا از حس و حال االن او با خیی شوم؟ مانند  

 ام که خوا  بوده و با سییل حقیقبر که به صورتم کش

یاد او یم افتم . برخورد کرده یک دفعه به خودم آمده ام

 ... و حش که از او در دلم پررنگیر میشود
ی
چقدر دوگانگ

 را 
ی
در من وجود دارد و چقدر ابلهانه و بچگانه زندگ

تقه ای به در میخورد و قبل از انکه اجازه ی . میبینم

ش بلند میکنم و با چشم های  . دهم در باز میشودورود ب

گیجم به مریم و افرا و افسون که وارد میشوند نگاه 

افسون در را میبندد و هر سه نقطه ای در مقابلم . میکنم

ز انتخا  میکنند نگاه هایشان ناراحت و . را برای نشسیر

ز است  .غمگیر

 حاال که به خواستت رسیدی چه حش داری ؟: مریم_

ز ش تکان میدهم و خودم را عقب میکشماز ند به . انسیر

دیوار سفید و گچ  پشت شم تکیه میدهم و زانوهایم را 

 .به آغوش میکشم

 فقط میدونم خوشحال نیستم_ 

سیدم امشب تمام قد جلوی آقا جان : افرا_  اگر نمییر

 تو االن خوابی نمیفهیم. درمیومدم
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که   چند ماه بعد چشمت باز میشه به گندی: افسون_

 االن به زندگیت زده شد

 عجیب نبود؟: بی توجه به حرف هایشان میگویم

: مریم اخم هایش را از نفهمیدن منظورم در هم میکشد

 خ  عجیب نبود؟

 نه خودش نه نسیم. اینکه اعراض نکرد_ 

 منم هر لحظه منتظر یه جنجال بودم: افسون_

میدوبز نورین تمام ذهنیت من از زندگیت شده : افرا_

ز  . این رمانا، یه ازدواج اجباری و مردی که نمیخوادت  عیر

 کش که بعد از ازدواجم میخواد زندگیتو جهنم کنه

همه ی ما زندگیامون یک رمانه، منتها برای خودمون _ 

اگر کش پیدا بشه و داستان هر  . جذا  نیست

. کدوممونو بنویسه خوندش واسه بقیه جذا  میشه

 و م
ی
 همون رماناب  که میگ

ا میخونیم و رد میشیم اما حبر

 .اوبز که تو بطن این اتفاقه عذا  مرگ میکشه

 چه آرزوهاب  که واسه عروسیت نداشتم : مریم_
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نگران خ  هستید؟ : به مریم بغض کرده نگاه میکنم

آینده؟ آینده ای که هنوز نیومده؟ خدا تو آینده 

 ...هست

با یاد اوری جمع امشبشان سوایل که ذهنم را چند ساعت 

 :پیش به خودش مشغول کرده بود را به زهان یم آورم

 آقا جان چجوری جمعتون کرد؟_ 

ساعت هشت شب خانم جان زنگ زده به مامان  : افرا_ 

گفت باباتون گفته تا نیم ساعت دیگه همه باید اینجا 

 باشن حبر داماد ها و عروس ها، به همراه نوه ها

ز به میالد و : افسون_ میثم  ویل به نظر من سگ راتیر

، قیافشون  ز ف داره، ندیدید وقبر آقا جان گفت راتیر شر

 چه شکیل شد؟

تقه ای به در میخورد و باز بدون صدور اجازه ای از 

طرف من در باز میشود ، خاله الهام و خاله الهه به 

ا و زنداب  کتایون وارد میشوند  همراه مامان و زنداب  سمیر

قع ورود تمام مو . و من به تنهاب  پر جمعیتم فکر میکنم

ه ی من است تا حالم را از ظاهرم بخوانند . نگاهشان خیر

حس و حایل که خودم هم در درکش عاجز مانده ام و آن 

زنداب  کتایون . ها در چشمم هایم جست و جو میکنند
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در را میبندد و مامان کنارم مینشیند، دست شدم را در 

د و با غم نگاهم میکند، غم چشم هایش دل  دست میگیر

 به 
ی
 را بابت این مادرانه ها آ  میکند، هر سنگ

ی
هر سنگ

 ...جز من 

میفهمم چه حایل داری مامان ویل آقاجان : مامان_

 .صالحتو میخواد

ند ز  کالمم خشم ندارد، کالمم زهر دارد و نیش میر

صالحم تو چیه؟ تو زن دوم شدن؟ تو هوو و آوار یه _

 شدن؟
ی
 زندگ

ی تو این : مامان_ ازدواج دیده، صبوری  آقا جان یه خیر

 کن مادر 

صدایم بلند نیست و در اوج ارامش و خونشدی حرف 

ز . هایم به زهان یم آید ز شب اول، همیر شاید از همیر

ز ها برایم زده میشود  .ساعت اول استارت خییل چیر

شما چرا صبوری نکردید تو ازدواج با بابا؟ به من که _

 رسید شد خیر و صالح؟

ز تخت م دخاله الهه پاییر  :ینشیند و دست دیگرم را میگیر
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نورین جان خاله ما هم رایصز نیستیم بخدا   : خاله الهه_

کیل با آقا جان قبل از اومدنت بحث کردیم؛ ویل 

 .میشناسیش که، مرغش فقط یه پا داره

 ام به همان خداب  که فقط 
و نمیدابز خاله که من رایصز

 . برای من تماشاگر است

ندازه که واسه تو ناراحتم من به همون ا: خاله الهام_

واسه نسیمم ناراحتم ویل عزیزم این حرف امروز و دیروز 

نیست، آقا جان سه سال پیش این موضوع و گفت و 

همه رو در جریانش گذاشت ،یه جوراب  همه کنار 

 .اومدن

ا_ اولش سخته زنداب  بعد همتون عادت : زنداب  سمیر

 .میکنید

مینشیند و با بیخیایل زنداب  کتایون روی مبل کنار افرا 

 :میگوید

با اینکه نسیم . ویل برعکس شماها من خییل خوشحالم_ 

. خواهر زادمه، پاره ی تنمه ویل از بچم که عزیز تر نیست

ز با نسیم که همه ی بیست و چهار  من نمیدونم راتیر

 میفهمه یا 
ی
ی از زندگ ز ساعته زندگیش تو اینستاگرامه چیر

 و میچشهنه اما مطمئنم با نورین طعم 
ی
 .زندگ
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فت تا بچکد را  مامان ناراحت نگاهم میکند و اشگ که میر

د ین : با نوک انگشت میگیر اگر بابات زنده واست بهیر

عرویس رو میگرفت، نمیذاشت زن دوم بشر تو این سن 

ز از خون منه و . و سال ویل من با اقا جان موافقم راتیر

 یممیدونم میتونه تورو خوشبخت کنه حبر با وجود نس

تا نوک زهانم آمد بگویم خودت کشتیش و االن اشک 

ین عروس این شهر  یزی؟ اگر بود من بهیر نبودش را میر

میشدم؟ بدون هوو؟ چگونه فریاد بزنم جمع کن کاسه  

االن دیگر نیازی .... کوزه ی مادری هایت را، من االن

 .ندارم

، من بهت قول میدم : زنداب  کتایون_  زنداب 
ز منو ببیر

نسیم عمال وجود خارخی تو . آسایشت نشه نسیم مخل

 دنیای واقیع نداره

از تمام افراد این جمع خونشدترینشان منم ، با نگاه خنبی 

نم ز  تر رو به زنداب  لب میر
 : و کالیم خنبی

فت _  ی از نسیم میر ز چرا سکوت کرده بود؟ توقع هر چیر

 بی تفاوبر ام 》اال این سکوتش،
 چاشبز

ی
پوزخند کمرنگ

ی شباهت داره جز یه ادم منطفر  به 《:میشود ز . هر چیر

ی به اسم منطق معبز نشده ز  .تو فرهنگ لغت نسیم چیر
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ا_  ز توقیع داشتم : زنداب  سمیر تعجب  . واال منم همچیر

اض نکرد  . کردم اعیر

ند و به پشبر مبل تکیه  ز زنداب  کتایون نیشخند عصبی میر

 .میدهد

ز  اقا جان رسما امشب اعالم کرد ویل از قبل به را_  تیر

گفته بود، از همون سه سال پیش و دقیقا یک هفته بعد 

 .از اعالم این موضوع 

ه  همه ی نگاه ها گرده شده و با تعجب به زن داب  خیر

میشود و من تازه میفهمم دلیل خونشدی اش را، پس 

 نداشت
ی
از اول میدانست فرد انتخابی آقا . برایش تازگ

بز در این او میدانست و رفتارش ش سوز... جان است

سه سال تغییر نکرده بود؟ او میدانست و تمام تالش من 

برای نشان دادن خودم را بی نتیجه میگذاشت؟ سه سال 

ین نگاه اضافه ای ازش  میدانست و حبر یکبار کوچکیر

ندیدم؟ بخواهم کیم با خودم صادق تر باشم تمام نگاه 

های این سه ساله اش به خودم را کنار هم بچینم شاید 

از بی اهمیبر من بود یا از حس .جمع پنج دقیقه شودش 

 انزجار و نفرتش از من؟ 

؟: افسون_ ی نگفتید زن داب 
ز  پس چرا چیر
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ز که تا روز موعود کش از ماجرا _ آقا جان اینجور خواسیر

 .با خیی نشه

 نسیمم میدونست؟: خاله الهام_

زنداب  ناراحت ش تکان میدهد و دسته ای از موهای مش 

ندشده اش ر  ز  .ا از روی صورتش کنار میر

 .آره از همون اول میدونست _ 

ز امشب صداش در نیومد، با : مریم_ پس برای همیر

 موضوع کنار اومده

سکوتشو نزارید به پای خانیم و صبوری :  زنداب  کتایون_

شش دونگ خونه رو از راتینم گرفت تا امشب ... 

 قشقرق به پا نکنه

ی چند ثانیه خشکم شوک کالم زنداب  و جمله اش برا

ز برای این ازدواج باج داده؟ سه سال ادعای . میکند راتیر

عاشفر داشتم و اندازه ی ش سوزن شناخبر از او، از اوی 

 .لعنبر پیشبیبز نشده ندارم

شش دونگ؟ : مامان با افسوس به پشت دستش میکوهد

ز چطوری این کارو کرد؟  راتیر
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نگو خانم  منو بگو واسش ناراحت بودم ،: خاله الهام_

 حق السکوت گرفته ، چه ورپریده ایه این دخیر 

: زنداب  مستقیم نگاهم میکند و با حشت و غم میگوید

من این وصلت و مبارک میدونم نورین ، تو عروس مبز و 

من همه جوره . من این عروس بودنتو دوست دارم

حمایتت میکنم فقط؛ واسه راتینم خانیم کن و زندگیشو 

 . جمع کن
ی
 عادی بهش بده بدون اینکه چند یه زندگ

ی بفهمن ،نشو  ز میلیون ادم عالف و بیکار از زندگیتون چیر

نسیم دوم که بابت رنگ لباس خوابشم تو اینستا نظر 

سه  .  میی 

ا . چقدر دعا کردم نورین عروس من بشه :زنداب  سمیر

چقدر دیر جنبیدیم واسه بچه هامون وقبر اینقدر دخیر 

 نخو  داشتیم دور و برمو 

زنداب  جان زودم میجنبیدین منکه زن : افرا_

ز .هیچکدومشون نمیشدم  نه میالد و میثم نه راتیر

 وا چرا؟ خیلیم دلت بخواد: خاله الهام_

واال منم بودم زن هیچکدومشون : زنداب  کتایون با خنده

 نمیشدم
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اینبار در بدون تقه باز میشود و خانم جان وارد میشود و 

 .اق میچرخاندبا اخم نگاهش را دور ات

 چیه اینجا جلسه گرفتید؟_ 

ند ز کامل وارد . نگاهش روی من توقف میکند و لبخند میر

میدونم ناراحبر مادر، : اتاق میشود و در را میبندد

ه ی آرزوی ... میدونم تو دلت چخیی میدونم هر دخیر

لباس سفید عرویس و بزن و بکو  داره اما چه میشه  

بسپار به خدا تا . دکرد؟ گایه تقدیر و نمیشه عوض کر 

ز و  اینقدر تو زندگیت خوشبخت بشر که عرویس نداشیر

 زن دوم بودن و فراموش کبز 

سد سفره ی  نمیدانم ظاهرم چگونه است که هرکه میر

نصیحت پهن میکند، چه از حالم میدانند که خودم 

ی که میگویند هیچ وقت از  ز نمیدانم؟ برخالف چیر

ی  عرویس و لباس عروس خوشم نیم امد ،یع ز بز تنها چیر

ز موضوع بود خانم ! که بابتش غصه نمیخوردم همیر

 :جان رو به جمع میگوید

 .تا آخر هفته همتون اینجا میمونید _

خانم جان یه هفته این لباسا تو تنمون باشه  : مریم_

نیم که  ز  کپک میر
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امه ی : افرا با خنده ر امه ی خانم جان واسه خانما، پیر ر پیر

امه پاربر داریمیه .آقا جان هم واسه آقایون  ر  هفته پیر

 .خانم جان رو به افرا اخم میکند

امه ی _  ر امه پای من دیدی؟ برو پیر ر  تو تا حاال پیر
دخیر

 .باباتو بپوش

لبخند روی لب های همه مینشیند و خانم جان ادامه 

فردا برید هرخ  میخوایید و واسه یه هفته بیارید : میدهد

ه شوهراتون االنم بلند شید ب.نمیخوام بچم تنها باشه

اعالم کنید جاهاشونم درست کنید که دهنشون پاره شد 

ز  آقاجانتونم تا خیالش .از بس خمیازه کشیدن و بله گفیر

 .راحت نشه مخ اینا تیلیت شده ساکت نمیشه

زود بخوا  مادر که بتوبز صبح : رو به من ادامه میدهد

 .زود بیدار یسر بری آزمایشگاه

نمامان بدون نامه ک: خاله الهه_  ه از اینا آزمایش نمیگیر

ن : خانم جان_ آقات فکر همه جاشو کرده، فردا اول میر

ن آزمایشگاه ن بعد میر  .از حاج رسویل نامه میگیر
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ود ا از جا بلند میشود و به طرف در میر من : زنداب  سمیر

ز و درست کنم به لیندا و آرزو هم بگم  برم جای الیی

 موندگارن

ه میگذا رد خانم جان دستش را دستش را که روی دستگیر

د مادر حاال اگر اونا نموندن خییل ارار بهشون : میگیر

 نکن 

 عه مامان : مامان_

 .یامان : خانم جان با اخم به مامانم نگاه میکند

ز نفر از اتاق خارج میشود،  خودش در را باز میکند و اولیر

وع به خنده میکنند از  همه نگایه بهم یم اندازند و شر

 ه ی خانم جان به عروِس نوه هاعالقه ی نداشت

 خوشم میاد خانم جان با هیچکس تعارف نداره: مریم_

ا_  راست میگه خب، بمونن چیکار، نه کار : زنداب  سمیر

، نه اخالق دارن ز ز که برن . میکیز ز ضبط میکیز میشییز

ز  ز که . واسه خواهراشون تعریف کیز  محرم نیسیر

... تنهاب   همه از اتاق خارج میشوند و میماند بالخره منو 

ز افکار انبار شده در مغزم  کلمه ی ... منو حجم سنگیر

در مرکز افکارم قرار گرفته و میچرخد و منو دچار " هوو"
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حاال که به این نقطه رسیده ام ... شگیجه میکند

من میشوم همش دوم یک مرد ... احساس تنهاب  میکنم

و چه بولد میشود تمام پست هاب  که در  ... متاهل 

در مورد همشان دوم خوانده ام و چه بزرگ گذشته 

میشوند کامنت هاب  که تمام همشان دوم را مورد فحش 

ا و نفرین قرار میدهند زن دوم بودن چهره ی  ... و ناشز

زن دوم بودن کیل نفرین به جای دعای خیر ... کریچ دارد

به او فکر ... دارد و زن دوم بودن چقدر مورد تعفن است

این سه سایل که گذشت ،به ریز و  میکنم ، به تمام

به چشم هاب  که از من میگرفت و ... درشت رفتار هایش

او میدانست و . توجه هاب  که ازش بی نصیب میماندم

باید ناراحت باشم؟ نه هرگز ... من به چشم نیم آمدم 

.... عالقه اش با این چشم پایک در دلم زیاد تر میشود ...

ستماو پاک بود و من این پایک ر  او مرد بود، نمونه . ا میی 

نیاز به خوا  داشتم و ...  ی واقیع از یک مرد متعهد

برخالف بقیه من مواقیع که ذهنم شلوغ و درگیر باشد 

د  خوابم مییی
تا ده دقیقه ی دیگر اتاقم جای . شیعیر

ز نیست و هر کدام در گوشه ای جاگیر  سوزن انداخیر

. ن ندارممیشوند و من دیگر حوصله ی دلداری شنید

کاش میشد کوله بار ببندم و این یک هفته تنهاب  ام را به 
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دور شوم از نگاه ها و نصیحت . آغوش بکشم و دور شوم

کاش . ها، از حرف ها و شوخز ها و خنده های زورگ

خانم جان میفهمید که من االن بیشیر از هر زمان دیگری 

دلم سکوت میخواهد، سکوت و کیم خلوت  در کنج 

ی امتاریک   .اتاق بیست میر

 

 نورین خانم.... نورین جان بلند شو دیر شد... نورین_

 .صدای مامان هوشیارم میکند

 نورین بلند شو دیگه ای بابا_

 شاید خوا  به خوا  رفته: افسون با خنده_

زهونتو گاز بگیر : خاله الهام با لحن شایک به افسون میتوپد

 ؟، شوهر کردی هنوز حرف زدن و یاد نگرفبر 

 ولش کن الهام ش صبچ تو هم: خاله الهه_

م آقاجان و میارم : مامان _  نورین بخدا بلند نشر میر

 شاغت

ا_ ز بیاد؟: زنداب  سمیر  میخوای بگم الیی
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به خیالشان تهدیدم میکنند؟ اقا جان ترسناک است 

ز؟ چشم باز نمیکنم ببینم کدام یکیشان  برایم یا داب  الیی

کن بودنم از دیشب تا   حریف من میشود؟ حرف گوش

 هه .حاال دچار وهم کرده بودشان

ز بیاد: زنداب  کتایون_ م میگم راتیر  ولش کنید االن میر

با حرف زنداب  کتایون چشم هایم درشت شد و مثل فیز  

از جا پریدم، هیچکس هم در این دنیا حریفم نمیشد و 

ز هم مو بر تنم راست  ترس نداشت، حبر اسم راتیر

د شدنم آنقدر شی    ع بود که مامان غیر شدت بلن. میکرد

 .ارادی خودش را عقب بکشد

 وای بسم اهها، چته زهلم آ  شد : مامان_

ز بقیه که در رخت خوا   م و بیر نگاهم را از مامان میگیر

های پهن شده شان نشسته بودند و مرا نگاه میکردند، 

مریم چشم هایش شیطان میشود و رو به . میچرخانم

 :مامان 

س خ_   اله ، از اثرات بردن اسم راتینهنیر
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ا باخنده خب خدا رو شکر یه نقطه ضعف : زنداب  سمیر

 《:رو به مامان ادامه میدهد 》از نورین پیدا کردیم

ز بیاد  هروقت اذیت کرد بگو االن میگم راتیر

ند و نگاهم  ز خاله الهام دستش را زیر شش جک میر

ز بیاد بخورتت: میکند  .اره بگو االن میگم راتیر

اب  کتایون پاهایش را دراز میکند و دامن کوتاهش که زند

ود و سفیدی پاهایش  سید عقب تر میر به زور تا زانو میر

ترس نداره که مادر، شوهرته االنم یک : نمایان میشود

 رهعه جلوی در منتظرته

ز و فشنگ بازی نورین بگذریم ،خو  : افرا_ از انتظار راتیر

ونا زنداب    بلوریجات و ریخبر بیر

اب  باخنده ش افرا که کنارش است را به عقب هول زند

ز : میدهد ه ی هیر
 درویش کن چشماتو دخیر

اومدی سینما؟ ماشاال اینا هم  : مامان با حرص نگاهم کرد

بلند شو اون بچه زیر پاش . که هر کدوم یه دیالوگ دارن

ز شد  علف سیی
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ارید؟ حبر امان سالم کردن : متقابال اخم میکنم ز مگه میر

من نمیفهمم اصال شماها چرا این وقت . یدبه من نداد

 صبح بیدارید؟

وع میکند به تکان دادن پاهایش  :افرا دمر خوابیده و شر

 از ذوقه، ناسالمبر عرویس داریما_ 

این را گفت و چهره ی همگیشان را حاله ای از غم 

میپوشاند و نگاهشان به نقطه ای ثابت میماند، شی    ع از 

ومجا بلند میشوم و با قدم ها ون میر . ی شی    ع از اتاق بیر

میدانستم بیشیر بمانم باز سفره ی نصیحت و دلداری را 

ز دلداری هایشان به جای  پهن میکنند و نمیفهمند با همیر

من ... مرهم نمک میشوند روز زخمم و بیشیر آزار میبینم

غصه ها و نگرابز هایم را برای خودم میخواهم تا خودم 

م، همزاد پنداری ها ضعیفم به تنهاب  از پسشان بر بیای

مشتم را از آ  خنک . میکنند و من متنفرم از این ضعف

پر میکنم و روی صورتم میکوهم، با چهره ی خیس و 

موهای آشفته از آینه به چشم های مشگ رنگم نگاه 

ز تنها شدنمان مانده و  میکنم ، فقط چند دقیقه به اولیر

ست با پشت د... من هیچ تصوری از رفتارش ندارم

م و سیع میکنم  خیش گونه های گندیم رنگم را میگیر
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رفتارش را حدس بزنم تا هر برخوردی کرد بتوانم 

ند؟ اخم میکند ؟ ... خونشدی ام را حفظ کنم ز داد میر

شاید هم دستش هرز برود و روی گونه های چال دارم 

 و عمری  ... فرو بیاید
ی
در تمام بیست و شش سال زندگ

نیم آید یکبار عصبانیتش را دیده  که از خدا گرفتم یادم

تقه به ... باشم، یا لحن تندش را هنگام صحبت باکش

در میخورد و به دنبالش صدای عصبی مامان باعث 

م و به در نگاه کنم  .میشود چشم از خودم در آینه بگیر

 نووورین کجا موندی پس؟ _ 

نند  ز باز جای شکرش باقیست اینجا اگر تقه به در میر

شیر آ  را میبندم و بی .ازه وارد نمیشوندبدون کسب اج

بی توجه به خصم . رمق از دستشوب  خارج میشوم

وم و بی توجه تر به چند جفت  نگاهش به طرف اتاق میر

چشم نگران و با تمام خونشدی که سیع در حفظش 

وع به آماده شدن میکنم س دارم اما من . داشتم شر اسیر

س یا ه یجان بچگانه آدیم نیستم که به خاطر یک اسیر

خودم را ببازم یا رنگ به رنگ بشوم و مثل تابلو اعالنات 

کیف مشگ ام را .به بقیه هم حال دروبز ام  را اعالم کنم

روی مانتو جلوهاز و کوتاه مشگ ام یم اندازم و شال 

 . مشگ ام را مرتب میکنم
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ی : مامان_ ش تا پا چرا مشگ پوشیدی؟ مگه داری میر

ستون فاتحه خوبز   ؟قیی

نگاه به نگاه پر حرصش میدوزم، به چهارچو  اتاق تکیه 

 .داده و اخم هایش  گره کرده است

ستون فاتحه خوبز آرزو هام ، فاتحه _  م قیی آره، دارم میر

فاتحه خوبز تمام عزبر که تو بیست و .. خوبز رویاهام

شش سال جمع کردم و حاال با برچسب زن دوم لگد 

یزم نم و میر ز  و به دارم هوو ... میر
ی
میشم ، دارم یه زندگ

م  ...قدیم به مامان نزدیک تر میشوم.قهقرا مییی

یادت باشه مامان واسه پاک کردن اشتباه گذشته ی _ 

 من . خودت منو قرهابز کردی
ی
یادت باشه که تو کل زندگ

، من شدم یه  بیشیر از نقش مادری نقش تماشاخ  داشبر

 بی روح و ی
ی
 کنواختت اسبا  بازی برای هیجان به زندگ

 خاله قرهونت بره نگو اینجوری: خاله الهه_

بغض و لرزش صدایش را میفهمم و نگاه از مادرم 

م  .نگاه خیسش هم دلم را به رحم نیم آورد.نمیگیر

ز کوه پشتتیم ، : مریم_ نورین یادت باشه همه ی ما عیر

 ...چه لقبت زن دوم باشه چه هوو 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

118 
 

گاهم از اخم ن.نفسم آه میشود و از سینه ام خارج میشود

های درهم مامان کنده میشود و بی توجه به سکوت و 

کفش . سنگیبز نگاه های غمدارشان از اتاق خارج میشوم

های لژ دار مشگ ام را میپوشم و به طرف در حیاط 

من امروز را مشگ پوشیدم برای وجدابز  . حرکت میکنم

که ندارم، وجدابز که بیدار نیست تا توی شم بکوهد و 

شود، مگر میشد من مخالف باشم و کش بتواند  مانعم

مرا به زور وادار کند؟ من اگر نمیخواستم این ازدواج را به 

فتم من ... قیمت زدن قید تمام اهل خانه زیر بار نمیر

مشگ میپوشم برای همزادپنداری ، همزاد پنداری با 

مشگ میپوشم برای زن ... خودم  ،با نسیم پنج سال پیش

ه این فکر میکنم این وضعیت کارمای چه  دوم شدنم و ب

کش است که اینگونه یقه ام را گرفته؟ منه مشگ پوش 

از حیاط خارج میشوم و او را میبینم ، برخالف تصورم  

ز باید منتظر باشد، تکیه  که فکر میکردم داخل ماشیر

داده به در شاگرد و دست به سینه با نوک کفش کتابز 

 بازی 
ی
میکند، با صدا در را سفید رنگش با تکه سنگ

. میکوهم و او نگاهش از سنگ به من تغییر جهت میدهد

دست هایش را داخل جیب شلوار یل مشگ اش فرو 

د و من توجهم به سیاه پوش بودن او جلب میشود و  مییی



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

119 
 

ز سبر که به رنگ مشگ در  تعجب میکنم به اولیر

لباس هایش نشان میدهد دیشب را به خانه ی !آمد

اند و من چقدر خدا را شکر میکنم که با خودشان رفته 

وم و .  نسیم چشم تو چشم نمیشوم قدم دیگری جلو میر

 .روی صورتش دقیق تر میشوم

 سالم_

نه اخم دارد نه خشم ، اول ش تکان میدهد و بعد با لحن  

 کامال عادی جوابم را میدهد

 سالم _

ند، و من به این فکر  ز ز را دور میر د و ماشیر نگاه ازم میگیر

کنم این قلب پر تپش دیگر چه از جانم میخواهد؟ می

ز در سکوت به راه ...سوار میشود سوار میشوم و ماشیر

نگاهم به خیابان خلوت ساعت هشت صبح ... یم افتد

به اوب  که در خنبی ... است اما حواسم معطوف به او

 میکند، در خنبی ترین حالت 
ی
ترین حالت ممکن رانندگ

ج حاج رسویل توقف میکند ممکن جلوی دفیر ثبت ازدوا 

ز پیاده میشود و در خنبی ترین حالت ممکن ... و از ماشیر

از سکوت ... نامه به دست سوار میشود و به راه یم افتد

ز استفاده میکنم و با چشم های بسته عطر پخش   ماشیر
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ز ررا یه جانم میکشم در اتاق ... شده اش در ماشیر

را فشار  مخصوص روی صندیل نشسته ام و با پنبه دستم

ود اما بی اهمیت از جا بلند ... میدهم  کیم شم گیج میر

ز از  ز پاییر ز باال و یک آستیر میشوم و با همان یک آستیر

روهروی در نشسته و با موهایلش . اتاق خارج میشوم

مشغول است، به محض خروجم ش بلند میکند و 

نگاهم میکند؛ این همه خونشدی از کجا یم آید؟ از جا 

دو ... یک قدم... د و به طرفم قدم بر میداردبلند میشو 

با قدم سوم و فاصله این به اندازه ی پنج انگشت  ... قدم

م  .که ثابت میماند، با صدایش نگاه از پاهایش میگیر

 دوساعت دیگه جوا  آماده میشه، بریم؟_ 

روی دستش به دنبال جای سوزن میگردم ،یعبز آزمایش  

روی دست هایش  نداده؟ منظور نگاه شگردانم را 

ز صدایش به   میفهمد و  به راه یم افتد و در حال رفیر

سد یه سوزن کوچیک بود رخم شمشیر نبود  : گوشم میر

 .که دنبال جاش میگردی

ود ز باالی مانتو و ... ابرو هایم باال میر نگاهم به آستیر

کنایه ... دسبر که جای سوزن را میفشارد ثابت میماند

تکان میدهم، دستم را  زد؟از روی تاسف برای خودم ش 
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ز یم افتد و  ز گشاد مانتو پاییر ازاد کنارم یم اندازم و آستیر

پنبه ی خوبز را در سطل کنار صندیل های تویس رنگ یم 

 اندازم و

جلوی در به انتظارم ایستاده . از آزمایشگاه خارج میشوم

ود با دیدنم قدیم از من .و من دوز تعجبم باال تر میر

ز و به دور پا... جلوتر یم افتد  هایم میخ میشود روی زمیر

از همان فاصله ای که با هر قدمش . شدنش نگاه میکنم

ود برای قد و باالی مردانه و خوش   میشود دلم میر
بیشیر

د؟. استایلش  میشود یک مرد از پشت ش هم دل بیی

 تو دور یم شوی

ز دور یم مانم   !من در همیر

 پشیمان که شدی 

 !برنگرد 

 !یدن ندارد الشه ی یک دل که د

ز _   راتیر

بی اختیار اما آن لحظه . بالخره قفل دهانم باز میشود

در جایش توقف . عجیب میل به صدا زدنش داشتم

میکند و به طرفم میچرخد و نگاه سوایل اش را شکار 
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حرف داشتم، کویه از حرف های انبار شده در .میکنم

ونم ز  .قلب نا میر

 باید حرف بزنیم_ 

سکوتش ... و ش تکان میدهد  دست در جیب فرو میکند 

 :را که میبینم ادامه میدهم

ز وسط حرف بزنیم؟_   توقع نداری که همیر

ه ام نمیشود و به جای من  ه ی نگاه خیر باز نگاهش خیر

ز را ترجیح میدهد؟ نمیداند این نگاه نکردن ها چه به  زمیر

روز دل و اعتماد به نفسم یم آور د؟ نگاهش در خیابان 

 .خلوت میچرخد

 دنبالم بیا _ 

... دوهاره به راه یم افتد و من با خشم نگاهش میکنم 

ز میکوهم و با قدم های کوتاه پشت  پاهایم را روی زمیر

رو بروی آزمایشگاه وارد یک جگرگ  . شش به راه یم افتم

ز و چهار صندیل در آن قرار  کوچیک که فقط دوتا میر

لوی با ابرو های باال رفته از تعجب ج... میشود,داشت  

ز ها  در ایستاده ام و به او که صندیل فلزی پشت یگ از میر

ون میکشد و با بیخیایل مینشیند نگاه میکنم ... را بیر

نگاهم روی شامیک های چرک و قرمز رنگ کف و دیوار 
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ها میچرخد و مجدد روی او که نگاهش به من است 

؟ کاش میشد . توقف میکند ز مکابز ز رستیم و همچیر راتیر

م  و برای فالور هایش که او را فقط در برج های عکس بگیر

ز الملیل در ایران و خارج دیده اند شیر کنم  .بیر

ز _   گفبر میخوای حرف بزبز : راتیر

صندیل روهرویش را . نفس عمیفر میکشم و وارد میشوم

ون میکشم و مینشینم و خدا را شکر میکنم که در این  بیر

به جز ساعت جز من و او کس دیگری در آن مکان نبود 

صاحب  مغازه که پای منقلش جلوی در   در حال آماده  

کردن بیست سیخ جگر و پنج سیخ خوش گوشت و 

ز بود نگاهش روی من است و بی . خوئک سفاریسر  راتیر

ی   ز لزل تر چیر ز
تفاوبر چشم هایش اعتماد به نفسم را میر

که هست  میکند؛ لعنت به من که تکلیفم با خودم 

ز چند د. روشن نیست قیقه ی پیش از نگاه تا همیر

دزدیدنش شکایت نمیکردم؟ نه طاقت نگاهش کردنش را 

این چه حال . دارم نه طاقت نگاه گرفتنش را

ز  مزخرفیست؟ دست های گره کرده ام را روی میر

من نورینم، نه یک دخیر لوس با رفتار های . میگذارم

بچگانه، من نورینم بدور از هر رفتار و ناز و عشوه ی 

انه ای ک من نه بچگ  . ه بلد نیستم و یاد نگرفتمدخیر
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شاید اصال رفتار درست . کردن یاد گرفتم نه جوابز کردن

شاید هر کش جای من بود ناز و ادا داشت ، . را نفهمیدم

یا هیجان زده و لرزیسر محسوس از این نزدیِگ ثبت شده 

ز بار ی ... برای اولیر اما منکه هر کش نبودم؛ من هر دخیر

کنم نفس عمیقم نا محسوس باشد تا اگر سیع می. نبودم

. لرزیسر در پستوی صدایم مانده در همان جا دفن شود

 ام جمع میشود و صدای محکمم میشود 
ی
قدرت همیشگ

 . همان نورین این چند ساله

تو یه مرد متاهیل، میدونم چقدر نسیم و دوست _

 ...میدونم به این ازدواج مجبور شدی ویل... داری

 شدم؟ گ گفته مجبور _ 

ه اش میشوم ، لحن جدی  م و خیر ز میگیر شوکه نگاه از میر

ی . اش به تمسخر نمیخورد ز حبر در چشم هایش هم چیر

 نیست
ی
این مرد عادت . جز همان نگاه معمویل همیشگ

ز معادله هایم  .دارد به بهم ریخیر

؟_   یعبز خ 

ند ز  .پوزخند میر

کدوم مردیه که بگن بیا یه زن دیگه بگیر و ناراحت _ 

 بشه؟
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هر چه میگردم به دنبال جوا  ذهن خایل ام یاری 

چرا االن و در این لحظه احساس خنگ ترین . نمیکند

ز را دارم؟ درک دو جمله ی ساده  موجود روی کره ی زمیر

ین راه حل یک معادله تبدیل شده نگاه گیج و . به سخیر

 اش ادامه 
ی
شگردانم را میبیند و با جدیت همیشگ

 :میدهد

ز اول_  ی و بهت بگم نورین بزار همیر ز  من و . یه چیر
ی
زندگ

 منو نسیم میمونه 
ی
تو همون چهار چو  ... نسیم زندگ

اگر االن داری مقدمه . شخض و خصویص که داریم

 همخونه و این 
ی
چیبز میکبز تا مثل این فیلم آبکیا بگ

چرت و پرتا باید بگم از خوا  خوش خرگوشیت بیدار 

ین مسخره بازی که تو اگر خییل ناراحت بودی از ا. شو

. اقاجان راه انداخته دیشب همه رو به میخ میکشیدی

االنم  به عنوان زن من داری وارد زندگیم میشر منم 

این ازدواج و میخوام چون بچه میخوام، . خواجه نیستم

ط  بچه ای که نسیم عالقه ای به مادریش نداره و شر

من . ضمن عقدش بچه دار نشدن بود و منم قبول کردم

وحوصله ی خاله بازی ندا رم نمیتونمم تو لفافه  حال

ز اول بسم اهها دارم  حرف بزنم پس رک و پوسکنده همیر

بهت میگم تو به عنوان زن ِ من داری میای تو زندگیم پس 
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مورد بعدی در . وظیفه ت به عنوان همش پا برجاست

مورد نسیمه، به هیچ عنوان دلم نمیخواد مقایسه ای 

 خودت و ن
ی
ز زندگ  نسیم واسه نسیمه بیر

ی
، زندگ سیم بکبز

 تو هم واسه تو
ی
وقتاب  که همه دور هم جمع . زندگ

ی احتمایل به چشم  ی از هر درگیر میشن هم برای جلوگیر

به هیچ عنوان دلم . عروس داییت بهش نگاه کن نه هوو 

تو . نمیخواد تو زندگیم با تو اسیم از نسیم برده بشه 

ن تایید شدی پس خییل برای من به عنوان مادر فرزند م

 میکنیم و بچه دار میشیم
ی
روزهاب  که . ملو و آروم زندگ

نیستمم تو فکر میکبز شغل من جوریه که نصف هفته 

... من از مقدمه چیبز بدم میاد. باید ماموریت باشم 

ز اول روشن کنم نه . سیع کردم کامل همه چیو  همیر

زی وقتشو و نه حوصله ی جنگ و دعوا و موش و گرهه با

تو دیشب با سکوتت مهر تایید زدی به حرف آقا . دارم

ایصز االن مورد قبول و تایید من . جان پس هیچ اعیر

س. نیست  .حاال اگر سوایل هست بی 

چنان در حرف هایش تحکم بود که هر گونه حرف و 

اض احتمایل را با همان جدیت خنبی کرده بود . اعیر

وشحال باشم نمیدانم باید ناراحت باشم و اخم کنم یا خ

 ... و لبخند بزنم 
ی
لبخند بزنم که تصوراتم از آن زندگ



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

117 
 

جهنیم که فکر میکردم قرار است با او تجرهه کنم به یک 

 آرام تبدیل شده و نیازی نیست چند ماه قر و 
ی
زندگ

قمیش بیایم برای رام کردنش یا ناراحت باشم از آن همه 

. ه بودتحکم و باید هاب  که غیر مستقیم برایم ردیف کرد

من او را میخواستم اما خودش که نمیدانست، پس دلییل 

سکوت  . نداشت چشم بسته بله و چشم نثارش کنم

تمام حرف . کردم و گذاشتم موافقتم را از سکوتم بخواند

هاب  که من میخواستم با مقدمه چیبز بزنم را زده بود 

 نمیماند، و چه بهیر که تمام این ها توسط او گفته 
ز
حرف

او فکر میکرد این ازدواج برای من اجبار است .   منشد نه 

 سه سال است که 
ی
و چه اجباریست که بفهمد این زندگ

جزو رویاهایم شده؟بچه میخواهد؟ آنقدر برنامه دارم 

ز  برایت که بچه دار شدن در آن گم میشود اقای راتیر

پس در تمام این سه سال سکوتت برای این . رستیم

 نقشه کشیده ای و 
ی
بچه دار هم . برنامه چیده ایزندگ

میشویم، کیم صیی کن تا پله پله باال بروم و بچه؛ بشود 

 .... آخرین تیر من

 نورین_

 .نگاهش میکنم
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لیاقتت خییل بیشیر . تو دخیر محکم و صبوری هسبر _ 

ز  یه که برات در نظر گرفیر ز  از چیر

پوزخند کنج لبم . لحنش آرامیر و مهرهان تر از قبل است 

 واسه زندگیم م: مینشیند
ز
ن برخالف شماها هیچ هدف

سم مهم . ندارم، مهم نیست خ  میشه و به کجا میر

نیست شدم مثل یه توپ که آقا جان و آنا برای رو کم کبز 

ارن، مهم نیست که مامانم برای آروم کردن  ز از من مایه میر

واقعا . وجدان ناراحتش منو دودسبر تقدیم آقا جان کرده

شاید گایه ش این موضوع به هیچ  برام مهم نیست، 

مامانم متلک بندازم یا حرف هاب  مثل امروز بهش بزنم  

که ناراحتش کنم که اونم از غمیه که تو دلم ازش دارم اما 

م  .من نسبت به خودم تو یه بی تفاوبر محض به ش مییی

 عمه خییل دوست داره_ 

دلم نمیخواد باز پوزخند بزنم، که : ش تکان میدهم

سم اخ ن، کار من مییر ر لبام فرم پوزخند به خودشون بگیر

مامانم خودشو . شده پوزخند زدن به ثانیه های زندگیم

 بیشیر از من دوست داره

فبر _  اگر مامانت حمایتت میکرد زیر بار این ازدواج نمیر

 نه؟



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

119 
 

 ...نگاهش میکنم، عمیق و پر معنا

من اگر نخوام هیچکس نمیتونه منو وادار به انجام  _ 

من فقط اون رِگ جنگ طلبیم هنوز باد ... هکاری کن

طعم حمایت . نکرده و حوصله ی مبارزه نداشتم

نچشیدم که حاال به خاطر حمایت نشدن بشینم بقیه 

ن این اسمش شنوشته دیگه، . برای زندگیم تصمیم بگیر

م ببینم خ  برام رقم زده   ...میر

وقبر کوچکیر بودم صحبت ها و درد و دل های دونفره 

دی داشتیم، صمییم نبودیم اما هر دو تک فرزند ی زیا

به هر ... بودیم، من بر خالف او پر از خال و کمبود 

دم تا این خال را پر کنم و گویسر برای  ز ریسمابز چنگ میر

ز باشد  .شنیدن پیدا کنم ،حبر اگر آن گوش متعلق به راتیر

* 

 افتاد؟_
ر
 قشنگ توضیح بده چه اتفاف

ودند کالفه اش کرده بود، پابندی که به پاهایش بسته ب

هزار بار توضیح داده بود و برای بار هزار و یکم باید تمام 

دست های . اتفاقات را مو به مو برای دادستان بازگو کند

دستبند زده اش را بلند میکند و ردی ش تراشیده اش 

ح واقعه میدهد  .میکشد و با بی حایل شر
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 من اینجا بودم اون پشت کانیر _ 

لحن جدی و اخم های در هم صحبتش را قطع بازپرس با 

 پشت کانیر یعبز کجا دقیقا؟ با دست نشون بده: میکند

ز عکایس روی اعصا  متشنجش  نور فلش های دورهیر

ز های فیلم برداری که به دورش  میدود و دورهیر

ز یم . میچرخیدند ش دردش را تشدید میکند ش پاییر

ود  .اندازد و چند قدم جلو تر میر

 اینجا وایساده بود. ..اینجا_ 

 خب؟ بعدش خ  شد؟: بازپرس_ 

 .بحثمون شد_ 

؟_   ش خ 

ل اعصابش را از دست ندهد ند تا کنیر ز  .پلک محکیم میر

 ش همشم_

 .ادامه بده_ 

دعوامون باال گرفت من به سمتش رفتم ، نفهمیدم _ 

 چیشد فقط به خودم که اومدم دیدم چاقو تو قلبشه

 ت بود؟چاقو تو کدوم دست: بازپرس_ 
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 دست راستش را بلند میکند

 این دستم_ 

تو که چپ دسبر چجوری با دست راست : بازپرس_ 

 زدی؟

تا مشت نشود و در . کالفه دست روی صورتش میکشد

 . صورت بازپرس اعصا  خورد کن فرو بیاید

لمو از _ ز نداشتم فقط تو یک لحظه کنیر قصد کشیر

م، دست دادم و چاقوب  که رو کانیر بود و برداشت

 .میخواستم تهدیدش کنم

 زدی، نه تا : بازپرس_ 
ر
هه ی اول و نمیخواسبر و اتفاف رز

؟ هه ی بعد و خ   رز

ز است و نگاهش  در تمام مدت توضیح هایش شش پاییر

ز کنده نمیشود بعد از دیدن خونریزیش بهم : از کف زمیر

 جنون دست داد

 خ  گفته بود که تا این حد عصبابز شدی؟: بازپرس_

 االن درست یادم نیست ...االن_ 

حدادی بیا جلو : بازپرس رو به شهاز کناری اش میگوید

شهاز قدیم جلوتر یم آید و بازپرس رو به او ادامه 》
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االن فکر کن این همشته دقیق توضیح بده  《:میدهد

 .چجوری زدیش

ود و تمام پیشابز اش خیس از عرق  شش گیج میر

نو های لرزانش میشود، حالت تهوع امانش را بریده و زا

بازپرس چاقو ی مقواب  . طاقت ان اندام ورزیده را ندارند

د و با همان نگاه جدی اش به چهره ی  را به طرفش میگیر

متنفر است از قدم . رنگ پریده ی او منتظر نگاه میکند

ز با آن پا بند های فلزی چاقو را با دست راست . برداشیر

د   اش را رو .... میگیر
ی
ی دسته ی تمام حرص و کالفگ

چاقو فرو میکند و چشم میبندد تا آن لحظات را به 

چشم های شخش را . خوبی و با جزئیات به خاطر آورد

به شهاز میدوزد و تمام آنچه در ذهنش ثبت شده را مو 

ود... به مو انجام میدهد  قدم دیگر پیش میر

وع  _  باهم درگیر شدیم، اول اون چاقو رو برداشت و شر

د ،من . دنمکرد به تهدید کر  ز من سیع  ... مدام جیغ میر

م که  .که یهو  دیدم تو قلبشه... کردم چاقو رو ازش بگیر

چشم هایش را از درد میبندد، نمیدانند با هر بازسازی 

گذشته . صحنه ی جرم چه به روزگار سیاه او یم آورند

یزند روی زخم  اش درد میکند و ان ها چه خو  نمک میر
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دد تا هر چه شیعیر از آن چشم میبن. های تازه ی او 

د تا مبادا چشمش به خانه  خانه خارجش کنند ،نگاه میگیر

. ای بیفتد که روزی با کیل آرزو این خانه را خریده بود

 کند 
ی
خانه ای که قرار بود پناهگاهش شود، قرار بود زندگ

 در جریان باشد
ی
ز . و زندگ حاال آنقدر هوای آنجا سنگیر

گ درمیان از سینه اش است که نفس هایش کشدار و ی

ذره ذره هوای آنجا بوی او را میدهد، بوی . خارج میشود

 ...آشناب  که مدت هاست از آن فراری شده بود

* 

 اه نورین مثل آدم تعریف کن چیشد دیگه : افرا_

بالشتم را از روی تخت برمیدارم و از دست سوال های 

،  وااای کالفم کردید : تکراریشان محکم روی شم میکوهم

 هزار بار تعریف کردم دیگه

ن که نسیه : افسون_  مرده شور این تعریف کردنتو بیی

بز  ز  حرف میر

واال آقا واسه منم به خاطر یه شنگ خون : مریم_ 

دم به برق ز  اونقدردل و جیگر میخرید میر

خدا رو شکر خیالمون از آزمایشتونم راحت : خاله الهام_ 

 شد
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ون بهم نمیخورد آقا مثال اگر خونم: به خاله نگاه میکنم

 جان این ازدواج و کنسل میکرد؟

 حاال که جوا  ازمایش خو  بوده مادر : خانم جان_ 

 مشاوره و کالسارو رفتید؟: مامان_ 

یسته ام میکشم و روی تخت چهار  دست به موهای الکیر

نه آزمایشگاه دوستش بود که دوستش گفت  : زانو میشوم

 کالس نمیخواد شما برید

ز خانم جان و خاله الهه ر  وی تنها مبل سه نفره ی اتاق بیر

عه خو  بود که خاله : مامان مینشیند و نگاهم میکند

 چرا نرفتید؟

تا دهان باز کردم جوا  بدهم مریم با خنده پیش دسبر 

ز بلد نباشه؟: میکند ی هست که راتیر ز  مثال چه چیر

ز نشسته و  ا کنار زنداب  کتایون روی زمیر زنداب  سمیر

ز بلده نورین که بلد نیست: از میکندپاهایش را در   راتیر

خب خودش به نورین هم یاد : زنداب  کتایون با خنده_ 

 میده دیگه

عه عیبه این : اخم هایم را در هم میکشم و کالفه میگویم

ون ببینم نید، بلند شید برید بیر ز  .حرفا چیه میر
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ز دراز میکشد و شش را روی پای مریم قرار  افرا روی زمیر

 که این بلد نیست، این باید راتینم درس بدهنه  : میدهد

، نورین بگه : افسون_  ز اره یهو وسط کالس آموزیسر راتیر

ز جان داری اشتباه میکبز این یه جور دیگه س  .نه راتیر

شلیک خنده به هوا پرتا  میشود، خودم هم خنده ام  

ز اخم و لبخند بود ی بیر ز خاله . گرفته بود و چهره ام چیر

ندالهام با ته مانده  ز افسون خانم حیا  : ی خنده تشر میر

 کن جلوی مادر بزرگت و زنداییات

ولش کن الهام بچه که بینمون نیست : زنداب  کتایون_ 

 همه زنیم دیگه

انشااهها نورینمم تا آخر هفته به جرگه ی : خانم جان_ 

مادر شماره  《:رو به مامان ادامه میدهد 》زنا میپیونده

ز و بگیر بگم ناهار بیا د اینجا ، این دوتا الاقل یکم  ی راتیر

کنار هم باشن یخشون باز بشه نمیشه یهو چند روز 

 .دیگه بی مقدمه برن تنگ دل هم که

ی نگه : زنداب  کتایون_ ز  اره مامان فقط بگو به نسیم چیر

ون همه چپیدیم تو یک : خانم جان_ بلند شید بریم بیر

 وجب جا 
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امروزی که ... من میمانم و امروز... اتاق خلوت یم شود 

... هنوز تمام نشده اما در آلبوم خاطراتم ثبت شده است

امروزی که به گذشته تبدیل شده ، من میمانم و خاطرات 

 و صحبت هایمان... آزمایشگاه
ی
من ... من میمانم و جگرگ

ز در تمام مسیر رفت و برگشت  میمانم و اوب  که در ماشیر

 از حس و ... من در خلسه ی عطر تلخ و خنکش بودم

ز لبخند و گریه ام ، من  حالم نمیدانم ، من همان مرز بیر

 و زیباب  ام 
ز زشبر نمیتوانم اسیم برای ... همان مرز بیر

این روز هایم پیدا کنم، مثل عروس های دیگر با خویسر 

پیش بروم یا مانند یک زن دوم با سیایه و عذا  درد و 

وجدان؟ من یک دایره ای از تمام حالت ها هستم و او در 

مرکز ، پس هر چه این دایره بچرخد من به او وصل 

میشوم و من این مرکز را با تمام حال و عذا  هایش 

 ...دوست دارم

ون   اتاق استفاده میکنم و بیر
تا زمان ناهار از خلوبر

وم صدای .  کیم فقط کیم احساس خجالت میکنم. نمیر

ز آمد " زنگ در و به دنبالش صدای  هایشان در " راتیر

. و جهنیم پر و بال میدهد به احساس خجالتمظهر گرم 

اگر یک فرد عادی با یک ازدواج عادی بودم شاید باید پر 

در یم اوردم از آمدن نامزدم؛ اسمش نامزد بود دیگر ، 
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نبود؟ از دیشب تل حاال اسمش روی اسمم آمده بود ، 

نبود؟ همیشه ثانیه ها را برای دیدنش میشمردم و امروز، 

ز این چهار دیواری خارج شوم و دلم نمیخواسست ا

م دارم ،احساس ... نگاهم به نگاهش بیفتد احساس شر

م از رو برو شدن با نامزد متاهلم پیش چندین جفت  شر

در باز میشوود و نگاهم از نقطه ی نامعلوم جدا . چشم 

مامان مقابل چهار چو  اتاق یم ایستد و با . نمیشود

ت لحن خشگ که به خاطر حرف های صبحم اس

 : میگوید

ون ، تنهاش نزار _  ز اومده؟ بلند شو بیا بیر  نشنیدی راتیر

این حرف پوزخند داشت ، نداشت؟ به نگاه پر اخمش 

نم  ز  .پوزخند مسخره ای میر

تنهاش نزارم؟ پیش گ؟ مامان و باباش و عمه هاش؟ _ 

ز که تنها . اوبز که تنهاس منم اون مادر و پدرش هسیر

 .نباشه

ستو _   .نم که تو احساس تنهاب  میکبز البد من تو قیی

ون میفرستم و از روی تخت بلند  نفسم را پرر صدا بیر

 .میشوم
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تموم کن این نمایش مادر مهرهان بودنتو مامان، که داره _ 

نه ز  حالمو بهم میر

. بی توجه بهه حرص و شوک نگاهش از کنارش میگذرم

نگاهم به سفره ی پهن شده یم افتد اما کش دور سفره 

ز در کنار نوید و عم. نیست و ها و اقا جان در خیاط و راتیر

ز و مرتضز ریز ریز صحبت میکنند و میخندند . شاهیر

مادرم دلش برای تنهاب  او میسوخت؟ ش تکان میدهم و 

م را به طرف دستشوب  کج میکنم ر  . مسیر
ُ
حرارت و گ

 ام فقط با چند مشت آ  خنک درمان میشود
ی
. گرفتگ

... 

ال مشگ رنگ را روی موهای باز و از جا بلند یم شوم و ش

سید یم اندازم در اتاق باز . بلندم که به زیر شانه هایم میر

میشود و از داخل آینه به چهره های گرفته ی افسون و 

نم و به طرفشان . افرا و مریم نگاه میکنم ز لبخند میر

 میچرخم

 چرا قیافه هاتون این شکلیه؟_

ز مریم خودش را روی تخت یم اندازد و کالف ه دست بیر

د نه نورین، هر : موهای بلوند و لختش مییی ز دلم شور میر

 .خ  دعا میخونم و ذکر میگم فایده نداره
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د و با غم نگاهم میکند دیشب تا : افرا کنارش جای میگیر

 بیفته و 
ر
صبح کابوس دیدم، هزار بار آرزو کردم یه اتفاف

 این مراسم بهم بخوره

ار چو  فلزی در نگاهم را از افرا به افسون که به چه

تکیه داده و با همان چهره ی ناراحت اول نگاهم میکند، 

ی : میکشم ز ؟ تو دلشوره ای کابویس چیر تو چرا ساکبر

 نداری؟ 

یه : بدون آنکه چشم از چشمم جدا کند آرام میگوید

ی تو نگاهت درست نیست نورین ز ما باهم بزرگ ... چیر

 ....نیسبر ... شدیم ، تو آدم عشق و عاشفر نبودی

ون میفرستم و دوهاره به طرف آینه  نفسم را با صدا بیر

میچرخم، چشمان درشت و سیاهرنگم مصمم تر از هر 

عشق که دست خود آدم : لحظه ای از آینه نگاهم میکند

نیست، مگه شماها عاشق نشدید؟ مگه با عشق ازدواج 

 نکردید؟ عشق فقط واسه من گناهه؟ 

یم ایستد و از مریم عصبی از جا بلند میشود و کنارم 

مشکل اینه که اونقدری که : داخل آینه نگاهم میکند

ی میگه ویل  ز ، زهونت یه چیر  عاشق نیسبر
ی
زهوبز میگ

... نورین حرف بزن ، بگو خ  تو شته لعنبر ... چشمات
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 بهت نزدیم چون 
ز
سه سال ساز عاشفر زدی ،اگر حرف

ویل االن؛ امروز همه خ  . فقط در حد حرف بود همش

میشه، داره میشه اون نقطه ای که برات نه داره جدی 

 .راه پیش بزاره نه راه پس

سم: افرا_  من از این وصلت مییر

عصبی به طرفشان میچرخم و با لحن شایک و اخم های 

م جمع کنید : درهم صدایم را باالتر از حد معمول مییی

بابا، روز عروسیم اومدید آیه ی یاس میخونید؟ این چه 

نمیدونم شماها . مبر عروسیمه هاحال و روزیه؟ ناسال 

 . چجوری نگاه منو ترجمه یم کنید که خودم نمیتونم

چرا نرفبر آرایشگاه؟ چرا لباس عروس : افسون_ 

ز واست خریدن و  نخریدی؟ چرا تو تمام وساییل که رفیر

 اوردن و چیدیم یک کلمه نظر ندادی؟ 

ز و میخواستم که حاال _  چون برام مهم نیست، من راتیر

سم دارم  اینا همه مقدماته، من جهنمم برم و ... بهش میر

ز باشه اون جهنم بهشته  بعدشم سلیقه ی مامانم و . راتیر

ماماناتونو خانم جان بهیر از منه، میدونم واسه من کم و  

ارن ز  دوست . کش نمیر
ی
لباس عروسم میدونید که از بچگ

 نداشتم
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 دیگه؟ سوال دیگه ای؟: نگاهم را بینشان میچرخانم

این مسخره بازی جدیدت چیه؟ همه سفید : رااف_ 

بپوشن جز عروس؟ ش تا پا مشگ پوشیدی بعد مارو 

 مجبور کردی سفید بپوشیم؟ حالت خوهه نورین؟

 دوست  داشتم متفاوت باشم: باخنده میگویم
ی
. از بچگ

در این مورد مامان و خانم و جان زنداب  کتایون بیش حد 

وع نکنید  .غر زدن شماها دیگه شر

ز و شد که از م امان وارد اتاق میشود و با لحن سنگیر

همه منتظرن کجا : بابت لباس مشگ تنم است میگوید

 موندی پس؟

بی توجه به چهار جفت چشم قدم های محکم و 

ز مامان و افسون  ز میکوهم و از بیر مصممم را روی زمیر

از صدای پاشنه های بلند کفش هایشان ... میگذرم

با ورودم به پذیراب  چهار . دمیفهمم پشت شم یم آین

. جفت چشم به بیست و چهار جفت تبدیل میشود

مراسم من هیچ شباهبر به عقد یک تک دخیر و نوه ی 

نگاه های کدر و ناراحتشان را .آخر خاندان رستیم ندارد

روی خودم حس میکنم و بی توجه در کنار داماد سفید 

ز و سکوت روی  پوشم مینشینم، فضا زیادی سنگیر
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این حالت هایشان از بابت لباس مشگ . ا  استاعص

اگر بخواهم کاری را انجام دهم از ... من است و من 

برخالف برنامه . آسمان هم سنگ ببارد انجام میدهم

ریزی هایشان نه موسیفر بود نه این جمع و جمعیت 

ز عجیب با  میلم  شباهبر به مهمابز داشت، اما همه چیر

و تهدید و خواست من  تمام خانم ها به ارار . بود

اهن های سفید تا روی زانو به همراه کفش های پاشنه  پیر

بلند سفید به پا داشتند با موهای باز و تمام آقایان ست  

اهن تا کراوات و کفش  ... کامل سفید از کت شلوار و پیر

وچه لذت بخش است تفاوت فاحش سیایه و 

چه لذت بخش است این مرزی که من برای ... سفیدی

ز کرده ام سی  .اه و سفیدی این مجلس تعییر

خانم جان اسپند به دست به طرفمان یم آید و زیر لب 

ذکر میگوید دود اسپند را دور شمان میچرخاند و نگاه 

ش روی چهره ی خندانم میچرخد نگاه از خانم . دلگیر

م و به مرد کناری ام میدوزم، بر خالف همیشه  جان میگیر

 و بی تفاوت نیست
خم های درهم و انگشتان  ا... خنبی

ی از خونشدی  گره زده ی دستانش نشان میدهند خیی

نیست، نگاه سنگینم را حس میکند و با چشمان شخ 

غضب نگاهش را به پای چه بنویسم؟ از . نگاهم میکند
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این مجلس پشیمان شده یا ناراحت نسیمش است که 

حبر اینجا حضور ندارد؟ نگاهش را با لبخندی از ته دل 

به ... وا  نمیگذارم؛ و به این فکر میکنم امروزبی ج

ین روز های من خواهد بود  .راسبر یگ از بهیر

ز_  چرا روزه ی سکوت گرفتید؟ ناسالمبر : داب  الیی

 مجلسه عقده ها

ند ز نورین یه کاری کرده این مجلس عقد : مامان کنایه میر

ز رفته، دیگه توان نذاشته  شده زهر و از گلومون پاییر

 .ی و خوشحایلواسه شاد

. بغض دارد و من ناراحت نمیشوم از بغض صدایش

باغیض نگاهم میکند و من بی جوا  میگذارم نگاه های 

ه اش را  .خیر

ا_  الناز جان هرکش یه سلیقه ای داره : زنداب  سمیر

دیگه، خیلیا روز عروسیشون لباس عروس مشگ تن 

ز منتها هنوز تو ایران جا نیفتاده  .میکیز

اینقدری که من االن خوشحالم روز : سداب  الیا_ 

ز نبودم بزارید امروز با خاطره ی خو  . عرویس اول راتیر

. تموم بشه و این دوتا جوون با لبخند برن ش زندگیشون
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. ول کنید این بحثای حاشیه ایو، مهم خودشونن بابا

 جوون دیگه 

ز _  ز عاقد چرا دیر کرد؟: عمو معیر  نوید جان زنگ بزن ببیر

 بابا چشم: نوید_

ز جمیع که سیع میکردند به خاطر  در سکوت نگاهم بیر

 من است لبخند 
ی
من و امروزی که مهم ترین  اتفاق زندگ

هر کس کنار همشش جای گرفته و این . بزنند ،میچرخد

ز بار است که من  هم در این جمع به جای مامان   اولیر

یبز در  کنار کش قرار گرفتم و این مزدوج شدن چه شیر

منو و او با یک همش دیگر، ... منو و او. میکند دلم بر پا 

بگذار یادم بماند او متاهل است، بگذار یادم بماند 

همشش در خانه و شوهرش در کنار من؛ پای سفره ی 

همش اولش مهم است؟ به خداوندی خدا  . عقد است

مهم منم و دلم ، منم و این خویسر که از صبح ... که نه

این مردی که سه سال مهم منم و . احساسش میکنم

 اش . ارزویش را داشتم
ی
ز نفر زندگ مهم نیست اولیر

نیستم، مهم نیست خوشحال نیست و مشت گره 

میکند، مهم آن چشم های شخ و خط وسط پیشابز اش 

به جان عزیز ترین کسم دندان ساییدنش هم . نیست



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

135 
 

این حس . همینکه او اینجاست مهم است. مهم نیست

را دوست دارم، خودخواهم؟  تنفری که به خودم دارم

اصال بگذار بی تعارف . این خودخوایه را هم دوست دارم

بگویم که تمام آنچه زشت و سیاه است برایم امروز و 

 . اینجا و در این ساعت لذت بخش است

میخوام تا عاقد نیومده یه مطلبی و به نورین و : آقاجان_ 

ز بگم  .راتیر

خت حفظش  همه با همان سکوبر که از اول مجلس س

کرده بودند ،منتظر به آقاجان که در باالی پذیراب  و روی 

مبل تک نفره اش نشسته و به اندازه ی یک مبل با منو 

ه میشوند ز فاصله دارد، خیر  .راتیر

وع : اقاجان_  این ازدواج هر خ  هم باشه و هر جور شر

ن  بشه مبارکه، االن عقد که خونده بشه این دو نفر میر

رو 》ن اما موضوغ که نباید یادتون بره باال ش زندگیشو 

ز  نسیم عروس این خانواده س و حرمت و 《:به راتیر

امش ش جاش اما نورین نوه ی این خونه س ،مبادا   احیر

که چون همش دومته کم بزاری در حقش، مبادا یادت 

بره امانبر تو این خونه داری، مبادا نتوبز عدالت و برقرار  

دم؟ بزند به کمرت آن نماز من نوه ی این خانه بو  》کبز 
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. های یک ساعته ات آقا جان اگر کلمه ای دروغ میگوب  

ز االن از روی  《:رو به من اسم همش دوم بودن و همیر

ی این  ز خودت میندازی دور، تو یک زن متاهیل و هیچ چیر

موضوع و عوض نمیکنه، وظایفز که در قبال هم دارید و 

ی نمیتونه کم بودنش و توجیح کن ز  . ههیچ چیر

با اجازه ی شما بابا جان، خواهشر که : زنداب  کتایون_ 

 کنید، 
ی
 عادیه، عادی و آروم زندگ

ی
من ازتون دارم یه زندگ

ز خودتون  حریم شخض خونه و اتاق خوابتونو بیر

ید نه ویل  نگهدارید، نمیگم از فضای مجازی فاصله بگیر

 .نزارید زندگیتونو تحت تاثیر قرار بده

ز جان: مامان_ تو از خون ... ، این دخیر بابا ندارهراتیر

خودیم و غریبه نیسبر و نورین و میشنایس عمه ،نزار به 

بچم چسب هوو بودن و زن دوم بودن بزنن، چون میشه 

ز   .زن دوم نزار خارش کیز

هر چه تالش کردم زهان در دهن نگهدارم و جوابی به 

اهن . مامان ندهم نشد پا روی پا یم اندازم و دامن پیر

این : و ساده ام را که تا روی زانو است مرتب میکنممشگ 

خار نشدن من چقدر اهمیت داره؟ نصف جمعیت این 

خونه زنید، معبز زن دوم و بهیر از هرکس دیگه ای درک 
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نگاهم را با  》زن دوم از یه قاتل کمیر نیست... میکنید

االن  《:بیخیایل و خونشدی بینشان میچرخانم

؟ بگی  منید؟ من تا نصیحت میکنید که خ 
ی
د نگران زندگ

اینجا و پای این سفره ی عقد نشستم و شماها نگاه کردید 

بله رو بگم و از ش این سفره بلند بشم ، مسئول هر بالب   

 . که شم بیاد تک تکتونید

رو به آقاجان که با اخم های درهم نگاهم میکند، همان 

 از ترسشان از کنج حیاط تکان 
ی
اخم هاب  که در بچگ

 : یخوردم نم

مخصوصا شما آقا جان، با یک کالمیتون دو تا زندگیو _

 بیفته و هر بالب  ش 
ر
به نابودی کشیدید، فردا هر اتفاف

ه  .من بیاد عذا  وجدان خوا  راحتو ازتون میگیر

قرهونت برم این حرفا چیه پای سفره ی : خاله الهه_ 

؟ بز ز  عقد میر

خاله که  انشااهها اینقدر خوشبخت میشر : خاله الهام_ 

 این روزا برات خنده دار میشن 

 بچم راست میگه : خانم جان_ 
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برای زندگیش تصمیم  : بغض دارد و چانه اش میلرزد

گرفتیمو یک کلمه ازش نظر نخواستیم، حاال نشستیم 

 نصیحتش میکنیم؟

ماکه بدشو نمیخواییم، صالحش تو این : مامان_ 

 ازدواجه

ز  نم و نگاه راتیر ز را به دنبال پوزخند  پوزخند صدا داری میر

ا : روی خودم حس میکنم آفرین مامان، صالح منو بزرگیر

ز ویل زمان شما ها صالحتون دست خودتون  معلوم میکیز

 . بود

افرا لب میگزد، مریم چشم درشت میکند و افسون ش 

تکان میدهد که یعبز ساکت ، زهانت را نگهدار و زخم 

 .نزن

است صدایش را مامان با لرزیسر که از حرص و عصبانیت 

د  :باال مییی

 ...نورین دیگه داری پاتو_ 

عمه جان بهش حق بدید، هیچکس نمیتونه بفهمه _ 

 .چه حایل داره
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ز نگاه میکنم، از  ود و به طرف راتیر ابرو هایم کیم باال میر

ی شبیه لبخند  ز من دفاع کرد؟ نگاهم را میبیند و چیر

 .تحویلم میدهد

تونست نشینه ش کش مجبورش نکرده که، می: لیندا_ 

 .سفره 

 ...بیچاره نسیم خدا میدونه: ارزو_ 

ز_   . میثم زنت خییل صحبت میکنه: داب  الیی

، میثم با اخم به آرزو نگاه میکند و آرزو حرف   داب 
با تشر

صدای زنگ آیفون بلند میشود و . در دهانش میماسد

سد ز نقطه به پایان میر  .جنگ نرم و کالیم در همیر

ز _   و شکر عاقد به موقع اومدخدا ر : شاهیر

 برو راهنماییش کن بابا جان: عمو عارف_ 

ز از جا بلند میشود  .شاهیر

 افسون بلند شید قند بسابید واسه بچم: خاله الهام _ 

 را از 
ی
زنداب  کتایون از جا بلند میشود و تور سفید رنگ

 روی مبل کناری اش به مریم میدهد

 بیا زنداب  جان اینو روی ششون بگیر _ 
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ز وارد میشوند همه " یا اهها " عاقد  گویان به همراه شاهیر

وند و دست  امش یم ایستند، آقایان جلو میر به احیر

 راهنماب  اش میکنند
ز . میدهند و به مبل روهروب  منو راتیر

عاقد برای لحظه ای ش بلند میکند و نگاهش را از منو 

ز میکشد اما در کشی از ثانیه و با چشمان ز به زمیر  راتیر

درشت دوهاره نگاهش به طرفم میچرخد، حق دارد بنده 

ی خدا ؛همه سفید پوش باشند به جز عروس تعجب 

 .هم دارد

 شناسنامه ی عروس خانم و آقا داماد_

داب  الیاس که در کنار عاقد جای گرفته شناسنامه هایمان 

شناسنامه ها را باز . را به دست حاج رسویل میدهد

 خواندمیکند و اسم هایمان را می

ز رستیم و _  عروس خانم نورین ... خب، آقا داماد راتیر

 ....اطهر

ز یم اندازد  بابا جان اجازه ی همش اول الزمه: نگاه به راتیر

ز نفس عمیفر میکشد و تکه کاغذ را از جیب داخل   راتیر

کت سفید رنگش که فیت تنش است و تالش چشم 

د، خارج میکن ز مییی ز از بیر
د و به هایم را برای نگاه گرفیر

د  .طرف حاج رسویل میگیر
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د، افسون یک  تور سفید رنگ باالی شمان قرار میگیر

طرف و افرا طرف دیگر تور را نگه میدارند و مریم برایمان 

ز عزیزانم میچرخد و روی مامان  قند میسابد ، نگاهم بیر

... قفل میشود، او را رنجانده بودم اما دلم سبک نبود

 نابود میکرد، دلم پر   دلم پر بود از استدالل هاب  
ی
که زندگ

ز ها را خرا    انش خییل چیر بود از خطاب  که برای جیی

نگاهش غم داشت و من جان میدادم برای ... کرده بود

ی در دلم مانع میشد... غم نگاهش اما ز ی شبیه . چیر ز چیر

یک زخم، یک زخم پر از چرک و دمل که عفونتش قلبم 

 .را به سیایه کشانده است

ه  :حاج رسویل_  چه یکبار ... خب ازدواج سنت پیغمیی

چه چند بار، و چه بهیر که مردی دستش به دهانش 

 ...برسه و بتونه

 بتونه این سنت و دوطرفه محکم کاری کنه : میثم با خنده

 مثل اینکه خییل دلت میخواد بابا: حاج رسویل_ 

واال حاخی جان کیه که از سنت دوتا دوتا بدش : میثم_ 

 بیاد
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رص آرنج در پهلوی میثم میکوهد و جمع برای آرزو با ح

ز خارج  میشود و  چند ثانیه از آن حالت و جو سنگیر

د  جای میگیر
ی
 .لبخند روی لب همگ

 با اجازه ی رستیم بزرگ: حاج رسویل_

 .اجازه ی ما هم دست شماس حاخی : آقا جان_ 

ند و من قرآن را باز نمیکنم، من نگاه  قرآن به طرفم میگیر

من نگاهم را به آسمان ... نیم اندازمبه آیات خدا 

من گناهکارم و در حال گناه، به چو روب  رد ... نمیکشم

یم که نگاهش کردم، وقبر او برای من  م؟ گیر به سویش بیی

جز تماشا کردن هیچ خداب  نکرده ، چه نگایه؟ چه 

 توکیل؟ چه امیدی؟

 :حاج رسویل_ 

ز رستیم عیل  یل راتیر
ِّ
 ُموکلبر ُموک

ُ
أنکحت

یل عیل المهرالمعلوم...رالمعلومالمه
ِّ
 لُموک

َ
کاح

ِّ
 الن

ُ
 قبلت

 

ند ز  .... .اشک در چشم هایم نیش میر
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یل نورین اطهر عیل الصداق 
ِّ
وکلبر بُموک جت م  زو 

ز  یل عیل الصداق ...المعیرّ
ِّ
وی    ج والزواج لُموک  الیر

ُ
قبلت

 المعلوم

 

 ...آتش در قلبم زهانه یم کشد

 

یل عیل الص
ِّ
 ُموکلبر ُموک

ُ
 ...داق المعلوممتعت

ُ
قبلت

یل عیل الصداق المعلوم
ِّ
 التمتیع لُموک

 

یست که میخواستم؟ ز  این همان چیر

 

یل عیل المهرالمعلوم مع 
ِّ
 ُموکلبر بُموک

ُ
جت  وزو 

ُ
أنکحت

ائط المذکور یل ...الشر
ِّ
وی    ج والزواج لُموک  والیر

َ
کاح

ِّ
 الن

ُ
قبلت

ائط المذکور  عیل المهرالمعلوم مع الشر

 

 ....شک میکنمقلبم میلرزد و من 
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یل عیل 
ِّ
وک جت ُموکلبر من م   وزو 

ُ
أنکحت

یل عیل ...المهرالمعلوم
ِّ
وی    ج لُموک  والیر

َ
کاح

ِّ
 الن

ُ
قبلت

 المهرالمعلوم

 

 دست هایم میلرزد و من تردید میکنم

 

یل 
ِّ
 ُموکلبر ُموک

ُ
عت

 
 ومت

ُ
جت  وزو 

ُ
بإذنهاوإذن ابیهاأنکحت

وی    ج ولز ...عیل المهرالمعلوم کاح والیر
ِّ
 الن

ُ
واج قبلت

یل عیل المهرالمعلوم
ِّ
 والمتمتیع لُموک

 

سد  ....اشکم میچکد و تپش قلبم به هزار میر

 

یل عیل 
ِّ
هابإذنهاوإذن أبیهاُموکلبر لُموک

ُ
جت زو 

یل ...الصداق
ِّ
وی    ج والزواج والتمتیع لُموک کاح والیر

ِّ
 الن

ُ
قبلت

 عیل المهرالمعلوم

                                    
ِّ
ز الحمداهها ر   العالمیر
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چشم هایم را میبندم تا بیش از این شاهد سیایه ام 

 .نباشم

به مبارگ و میمنت پیوند آسمابز عقد ازدواج دائم و _

مه شکار خانم   نورین اطهر  و  ه محیر ز ز دوشیر  بیر
ی
همیشگ

ز رستیم  منعقد و اجرا یم گردد  .آقای راتیر

  

مه مکرمه شکار خانم نورین اطهر*  ه محیر ز  دوشیر

 

م از اسمم بهم میخورد و تمام تنم به رعشه یم حال

 ....افتد

  

_ 
ی
آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگ

 
 
ز اطهر  به ِصداق و مهریه یک جلد کالم اهها : آقای راتیر

 مجید

 یک جام آینه، یک جفت شمعدان

 یک شاخه نبات
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ز ضمن العقد و بقیه به تعداد  زنداب    》و مهریه معیر

 یک واحد آپارتمان حاج آقا  《: کتایون

م، چشم  قبل از آنکه عاقد ادامه بدهد میان حرفش میی 

 :های خیسم را باز میکنم و با اخم میگویم

ز کنم_   با اجازه ی جمع میخوام مهرمو خودم تعییر

نگاه های متعجبشان را حس میکنم اما نگاه از حاج 

م  یک شاخه گل  مریم ... مهریه ی من: رسویل نمیگیر

؟: مامان_ 
ی
 نورین معلوم هست خ  میگ

ه به حاج رسویل و اهمیبر به حرص   نگاهم مصمم و خیر

 . کالمش نمیدهم

ز _  نورین: راتیر

آنقدر لحن و صدایش آرام است که ناخود اگاه نگاهم به 

طرفش میچرخد، چشمش ثفل چشم های خیسم در 

نم.رفت و آمد است  ز  :آرام لب میر

ام بزار ر _  یه که من به خواسته ام احیر ز ز ، این چیر اتیر

 نه کمیر نه بیشیر . میخوام

رو به حاج رسویل که نگاهش پر از سوال است ادامه 

 لطفا ادامه بدید: میدهم
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ز_  ادامه بده حاج آقا، خواست خودشه کش : داب  الیی

 هم حریفش نمیشه 

 : حاج آقا ش تکان میدهد 
ً
یک شاخه گل مریم  که تماما

م دِ  ر 
َ
 زوج ُمک

 
الُمطاِلِبه به به ِذمه

َ
ین ثابت است و ِعند

 .شکار عایل تسلیم خواهند داشت

  

ز بوده در آورم ویط که مورد توافق طرفیر  .و شر

  

 آیا بنده وکیلم؟

 بله _ 

دوهاره نگاه هایشان میخ من میشود و من دلم میسوزد 

برای زنداب  کتایون که جعبه به دست قصد نزدیک شدن 

 . ش برده بودو زیر لفیطز دادن داشت و مات

ز پرسید و بله را   حاج رسویل بار دیگر سواالت را از راتیر

آنقدر در  فکر بودم که هیچکدام از امضاهاب  که  .گرفت 

کرده ام را به یاد نیم آورم، آنقدر منگ بودم که متوجه 

ز حاج رسویل هم نبودم ز تنها . ی رفیر به محض رفیر
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ش را مهمان این جمع آقا جان به طرفم میچرخد و صدای

 .روی شش یم اندازد

اگر تو دهنت نزدم از ... امروز خییل زیاده روی کردی_ 

 . ترس آبروی خودم جلوی رفیق قدیمیم بود

دست گل مسخره ای که تماما از مریم قرمز بود را روی 

سفره ی عقد چیده شده توسط خاله ها یم اندازم و از 

 جایم بلند میشوم

 من زیاد واسم_ 
ی
تصمیم گرفتید آقا جان،  تا اینجای زندگ

م  دیگه از این به بعد خودم واسه خودم تصمیم میگیر

ند ز  :به طرفم قدم تند میکند و فریاد میر

ی بی حیا_ 
 .تو خییل غلط میکبز دخیر

نند  ز صدای ترسیده  خانم ها که منو آقا جان را صدا میر

قبل از آنکه آقا .  بلند یم شود و مرد ها شپا یم ایستند

ز که کنارم ایستاده خودش را میان جان بهم برس د راتیر

د . منو آقا جان میکشد داب  الیاس بازوی آقا جان را میگیر

 .و کنار خودش نگه میدارد

ولم کن ببینم، از صبح هر خ  گفته هیچ  نگفتم _ 

 .زهونش دراز شده یه تو دهبز میخواد



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

149 
 

ز خودم را کنار میکشم و با پوزخند میگویم : از پشت راتیر

قا جان، پدر که ندارم تا االن هر خ  عقده ی  بیا بزن آ

گذشته بوده رو ش من خایل کردی این زدنم روش، 

میخوام ببینم جرات داری تلنگر به افرا و افسون و مریم 

 یا فقط من چون بی پدرم ؟
 بزبز

 حیا کن نورین درست حرف بزن: مامان_ 

ز : اقا جان_   .اونا به اندازه ی تو گستاخ نیسیر

ند و من همچنان با خونشدی همه از فری اد آقا جان میی 

نه همه چون مامان باباهاشون با اجازه ی : نگاهش میکنم

اخه من بچه ی دمحمم شما ... شما ازدواج کردن عزیزن 

هم که چشم دیدنشو نداشبر ، دستت که به دمحم 

سه ش بچه ش خایل کن  .نمیر

ون کشیده و  آقا جان خودش را از دست داب  الیاس بیر

ز و خانم جان و  دوهاره به طرفم پا تند میکند، داب  الیی

خاله الهام و الهه شی    ع مقابلش یم ایستند و با التماس 

ز به طرفم . برای ساکت شدنم به من نگاه میکنند راتیر

 بریم باال : میچرخد

باز به همان کالمش نه خشم داشت نه عصبابز بود 

 خونشدی و بی خیایل باز
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قبل از آنکه مخالفبر  . ش دستوری بودگشته بود اما لحن  

ز پریدن های آقا جان برای آمدن  کنم بی توجه به باال پاییر

د و به طرف حیاط  به طرف من مچ دستم را میگیر

خانه ی جدید ما از داخل حیاط پله های مر مر . میکشد

ز  اژش دقیقا به اندازه ی پاییر
به طبقه ی باال میخورد، میر

دستم تو دست و همراهش  .  اما با دو اتاق خوا  کمیر 

ویم و در را باز میکند ... کشیده میشوم، از پله باال میر

 از این رفتار 
ر
کنار یم ایستد و نگاهم میکند و قلبم شوف

ز بار است مردی ... جنتلمن وارش را تجرهه میکند اولیر

ز بار است مردی در کنار من ... برای من در باز میکند اولیر

ز بار است من مردی تا این حد اصال ا... قدم برمیدارد ولیر

چشم هایم را میبندم و قدم اول . نزدیک به خودم میبینم

را داخل خانه ی جدیدم میگذارم، احساس راحبر را به 

وفور در خودم حس میکنم، من حبر برای چیدمان هم 

وزه ای رنگ . باال نیامده بودم یک دست مبل استیل فیر

اناپه چرم راحبر در قسمبر چیده شده بود و یک دست ک

وم ز ناهار ... مقابل تلویزیون، قدم دیگری جلو میر میر

 خوری شش نفره در گوشه ای از پذیراب  

نگاهم به ... و بوفه ای از ظروف کریستال در کنج دیگر

خانه ای که باز به ارار من تماما  ز خانه یم افتد، آشی  ز آشی 
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ز باعث ... مشگ و تویس است  حضور ساکت راتیر

م و به طرفش میشود چشم  از خانه ی جدیدم بگیر

بچرخم ، دست هایش را در جیب شلوار فرو کرده و دو 

نگاهم را باال تر . طرف کت به پشت دست هایش رفته

این ... میکشم و به چشم های قهوه ای رنگش نگاه میکنم

این خانه هم .... یک قدم به جلو. مرد،دیگر برای من بود

و من به خواسته ام ... .دو قدم به جلو ...برای من بود

قدم سوم را برمیدارد و در یک وجبی ام ... نزدیکر شدم

سد با وجود کفش های پاشنه  پانزده سانبر باز هم . میر

سم، ش بلند میکنم نگاهم جاب  ... به زور تا گردنش میر

دست راستش را از ... میان چانه و چشم هایش میچرخد 

ون یم آورد و من گرمایش را د ور کمرم حس جیبش بیر

میکنم، فشار آرامش همان یک وجب را هم پر میکند و 

ز بار یک آغوش و سینه ی مردانه را ... من برای اولیر

بدنم به مثال چو  خشکیست که با  . تجرهه میکنم

ین حرکت خورد میشود ، نفسم دم دارم و بازم ... کوچکیر

شنیدن تپش های قلبش آرامش دارد، . را فراموش میکنم

ش وار دستش پشت کمرم هم آرامش دارد و حرکت نواز 

... من عادت ندارم به این همه آرامش یک دفعه ای

حرکت نوازش وار دستش پشت کمرم خشگ و سفبر 
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بدنم را آرامیر میکند و  بعد از چند دقیقه با یک نفس 

 عمیق نرمیر خودم را در

شش را با کیم فاصله از من قرار .  آغوشش گم میکنم

دست چپش را . روی صورتم میچرخد میدهد و نگاهش

بلند میکند و تره ای از موهایم را که روی چشمم قرار  

از آن همه نزدیگ . گرفته به پشت گوشم میفرستد

میفهمم چقدر لب هایش برای یک مرد زیادی جذا  

ز است ، ابرو های ... است  چقدر گندیم پوستش دلنشیر

وش  آدیم که من را در آغ... مردانه ی مشگ اش هم

کشیده همانیست که در اینستاگرام دخیر ها برایش بال 

نند و حاال ، من همشش هستم ز همش دوم اما ... بال میر

ی که . او برای منم هست. هستم ز دقیقا همان چیر

ند و نمیتوانم موقع صبحت . میخواستم  ز آرام لب میر

م  .چشم از حرکت لب هایش بگیر

ز _  دونم میدونم امروز بهت سخت گذشت ، می: راتیر

برای فرار از امر و نیه های آقا جان با این ازدواج 

 ...مخالفت نکردی
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فشار دستش بیشیر میشود و من را بیشیر به خودش یم 

چسباند، آنقدری که هوا هم قادر نباشد از بینمان عبور  

 .کند

یکبار زهونت به مخالفت با این ازدواج ... اگر یکبار _ 

فت  ز هم به آسمون میر من نمیذاشتم  میچرخید زمیر

 .کش به ازدواج نه با من نه میثم و میالد مجبورت کنه 

به خودم جرات میدهم، من از آن دخیر های خجالبر که 

باید کیل نازش را بکشند نیستم ، هیچ وقت نازکشر 

کف هردو دستم را از . نداشته ام که ناز کردن بلد باشم

م، نگاه میخ شده ام  روی سینه اش میکشم و باال تر مییی

م و در  از نگاهش جدا نمیشود،دستم را پشت گردنش مییی

 . هم قفل میکنم

د_  جنگ ... اگر جز تو آقا جان اسم کس دیگه ای و مییی

وع میکردم   ..جهابز سوم و از خانواده ی خودمون شر

برای روز اول خییل زود نبود برای این نزدیگ؟ و به این  

 اش را 
ی
به خاطر  فکر میکنم که حضور نسیم در زندگ

دارد؟ صیی کن مرد من، کیم مثل این سه سال من 

صبوری به خرج بده تا کاری کنم حبر اسم نسیم از 

گوشه ی لبش کیم . حافظه ی بلند مدتت هم پاک شود
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ی شبیه لبخند را  ز نم چیر ز ود و من حدس میر باال تر میر

ز .ایجاد میکند  چشم هایم صداقت داشت و من از همیر

اب  که میتوانم برای این مرد االن قسم میخورم تا ج

 ام. صادق باشم
ی
با پشت دست  ... برای تنها مرد زندگ

گونه ام را نوازش میکند و من نفسم حبس میشود از آن 

کناره های لب های خوش فرمش کش یم ! . همه نزدیگ

قصد  .آید و نگاهش در نگاهم میر

یک میگم نورین_   بهت تیی

ودکیم اخم هایم از نفهیم منظورش در ه  .م میر

ز کش هسبر که از من سواستفاده کرد ،از من _  اولیر

 استفاده کردی تا به آزادی بریس؟

د و دهانم خشک یم شود او چه . ابرو هایم باال میی 

 دروغ نبود حرفش، بود؟ .. میگفت؟ من و سو استفاده 

فشارش روی   》...فکر کردی اگر زن دوم من بشر _ 

ت نیست و تو یه منم حواسم به 《کمرم بیشیر میشود

هوم؟ از شر آقا جان راحت ... تیر و دو نشون زدی؟

 ...میشر ،شوهری هم که تقریبا وجود خارخی نداره 
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نم و دست هایم را از ارنج روی سینه اش خم  ز پوزخند میر

میکنم، با یک فشار خودم را جدا میکنم و قدیم عقب 

وم  .میر

ز ،آق_  ا جان من اگر طالب آزادی باشم تو که سهیل راتیر

چهره ام را جمع میکنم و  》.. هم نمیتونه مانع من بشه

؟《:ارام میگویم  تو ذهنت خ  در مورد من ساخبر

د و گره اش را شل میکند،  دست به کراوات سفیدش مییی

ز شیشه  روی مبل مینشیند و به قسمت نا معلویم از میر

ه یم شود  .ای خیر

ه شما زنا فقط دنبال آزادی هستید ، هر کدوم به ی_ 

 با هم ندارید از نظر فکری و ذهبز ... طریق
ر
. هیچ فرف

 .فقط رنگ و لعا  و عشوه هاتون فرق میکنه

شش را به طرفم میچرخاند و با چشم های قرمز و اخم 

های درهم نگاهم میکند، صدای بمش گرفته تر و بم تر 

سد  .به گوشم میر

االن اسمت تو شناسنامه ی منه، یعبز زن مبز چه اویل _ 

اشتبایه که گذشته کردم و دیگه ... زِن مبز ...دهیم چه 

 .تکرار نمیکنم
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اکر همان جا از حس مالکیتش روی خودم جان میدادم 

حق نداشتم؟ اگر از تاکید زن او بودن فقط چتد ساعت 

میمردم و زنده میشدم چه؟ با انگشت شصت و سبابه 

دو طرف شقیقه اش را میفشارد و به جد ما مزخرف ترین 

ش تکان میدهم و نفسم را ! داماد دنیا هستیم عروس و 

ون میفرستم وم و بعد از باز  . به بیر خانه میر ز به طرف آشی 

کردن در تمام کابینت های سیاه رنگ و چوبی بالخره 

لیوان شیشه ای دسته دار را پیدا میکنم و از آبشد کن 

ز خانه مکث میکنم و به . یخچال پر میکنم  مقابل آشی 

من به این ... ز نیم رخ چشم میدوزمچهره ی درهمش ا

به . آدم زیادی بدهکارم و باید دینم را کم کم ادا کنم

 .طرفش قدم بر میدارم و در کنارش مینشینم

 بیا یکم آ  بخور_ 

م، در همان حالبر که به طرف جلو  لیوان را مقابلش میگیر

خم شده و دست های تکیه داده به پاهایش را گره زده 

 نگاهش نگاهم میکند، دل
ی
ود برای شخز و آشفتگ م میر

نم و لیوان را مقابل صورتش تکان ...  ز  میر
لبخند بی جابز

نفس عمیقش برابر میشود با تکیه دادنش به . میدهم

ز لیوان از دست من  . مبل و گرفیر
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منو تو رو باید به عنوان مزخرف ترین عروس و ... میگم_ 

ز نه؟  داماد تو گینس ثبت کیز

ود و نگاهم به آخرین قطره ی آ  ه ز میر م از گلویش پاییر

ز آن  ز و باال رفیر ه است که حبر پاییر سیبک گلویش خیر

ز میگذارد. هم به نظرم جذا  است  .لیوان را روی میر

 این عروسیه که خودت خواسبر _  

نم تا بفهمد حرفم از گالیه نیست ز  .لبخند میر

عرویس و خودم خواستم جنجال بعدشم خودم _ 

 خواستم؟ 

ندبرق مهرها ز  .بز از نگاه جدی اش چشمم را میر

 جوابی _ 
تو که میدوبز اخالق آقا جانو،  چرا حارز

؟ بدش میاد کش رو حرفش نه بیاره  .میکبز

شم را به پشبر مبل تکیه میدهم و دست به سینه پا 

 .روی پا یم اندازم

 از من بدش میاد ! کش نه_ 

 ...اینجوری نیس_ 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

158 
 

را از هم به سمت در تقه ای به در میخورد و نگاهمان 

 .از جا بلند میشوم. میکشیم

ز مهمون _   اولیر

در را باز میکنم و با خانم جان و مامان و خاله ها و زنداب  

با تعجب . ها و دخیر ها سیبز به دست رو برو میشوم

 . نگاهم را روی چهره های خندانشان میچرخانم

 مهمون نمیخوایید؟: افرا_ 

وم و   .در را باز تر میکنماز مقابل در کنار میر

 . بفرمایید_ 

ز متعجب نگاه میکنم و  به ترتیب وارد میشوند ، به راتیر

ز میچینند  .در را میبندم، سیبز ها را روی میر

 .اینم از ناهار عروسیتون: افسون_ 

ید این همه ادم بسیج شدن تا یه : مریم_  برید حالشو بیی

 ناهار به شماها برسونن 

 حاال بد موقع که مزاحم نشدیم؟  :زنداب  کتایون با خنده
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ز لبخندم را پر رنگیر میکند،  ز شایک راتیر
صدای مامان گفیر

ز خانه به راه یم افتم و نگاه ناراحت مامان را  به طرف آشی 

 .به دنبال خودم میکشم

هت _  ز مهمون اومدید باید با یه شر حاال که به عنوان اولیر

 ازتون پذیراب  کنم

ی از  خاک تو مخت نورین: افرا_  هت فقط؟ نمیر یه شر

 
ی
 خستگ

مندتونم ما تازه عروس : با خنده یم گویم بیشیر از این شر

 دامادیم آقامون ورشکست میشه

ز یم رود و صورتش را محکم   خاله الهه به طرف راتیر

 میبوسد 

 من قرهون این تازه عروس و داماد_ 

 که از قبل آماده داخل یخچال 
ی
هت توت فرنگ پارچ شر

دند را داخل سیبز کنار لیوان ها یم گذارم و از قرار داده بو 

ز خانه خارج میشوم  .آشی 

 زحمت نکش خاله: خاله الهام_ 

ز میگذارم و کنار خانم جان روی مبل  سیبز را روی میر

 مینشینم
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 زحمبر نیست،بفرمایید_ 

خانم جان دستم را میان دست گرم و چروکیده اش 

د و صدای گرفته و چشم های غمگینش دلم را  میگیر

 میلرزاند

امروز باید واست یه روز خو  و به یاد موندبز میشد، _ 

این روز به یاد موندبز و برای همیشه ... اما مادر امروز  و 

 .از ذهنت پاک کن

نه چرا پاک کنه؟ اتفاقا یادش باشه که لجبازی : مامان_ 

با بزرگیر عواقب داره، که بدونه این لجبازی اول دودش 

ه و نتیجه ش میشه این ، عرویس که  تو چشم خودش میر

 زهرش شد

اخه جالب اینجاس که دود لجبازی شما هم تو چشم _

من رفت؛ بعدشم گ گفته عروسیم زهرم شده؟ اتفاقا از 

ز زیادی رایصز ام   همه چیر

ا_  ما فقط نگران توییم عزیزم ، اینکه تو راض ی : سمیر

 بایسر واسه همه ی ما  کافیه 

ی تو دلش  از آقا جانت: خانم جان_ ز به دل نگیر مادر چیر

 نیست
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آره هیچ  تو دلش نیست جز : پوزخند کنج لبم مینشیند

 نفرت

ز سکوت برقرار  با بلند شدن صدای زنگ موهایل راتیر

با اخم به اسیم که روی ... میشود، نگاهش میکنم

ه است ، بعد از مکث کوتایه  اسکرین سیورش افتاده خیر

ه به داخل تماس را وصل میکند و از مقابل ن گاه های خیر

د و من تا زمان بسته شدن در اتاق قصد  اتاق پناه مییی

ز نداشتم نگاهم از اتاق کنده میشود و به . چشم گرفیر

زنداب  کتایون که مقابلم نشسته یم افتد، نگاهم را که 

ند و شش را با لیوان  ز میبیند لبخند عجول و خجیل میر

هتش گرم میکند یدانند این سکوت؛ یعبز همه م. شر

این سکوت آنقدر ... مخاطب پشت خط چه کسیست

ز از اتاق خارج میشود و به  ادامه دارد که بالخره راتیر

ز میگردد  .دنبال سوییچ ماشینش روی میر

 خ  میخوای مامان؟: زنداب  کتایون_ 

ز _  ز : راتیر  پیداش کردم... سوییچ ماشیر

کجا مادر؟ آدم روز اویل که تازه عروسشو : خانم جان_ 

اره تنها  ز  نمیر
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ز بدون آنکه نگایه به من بیاندازد به طرف در به راه  راتیر

 : یم افتد

 برمیگردم ،کار پیش اومد_ 

شی    ع از خانه خارج میشود و در را میبندد تا کش 

ز و نماندن ... فرصت مخالفت نداشته باشد بیشیر از رفیر

ز ، نگاه های پر ترحم و ناراحت و  و نگاه نکردن راتیر

م یم دهد، دلسوزی برای چه؟ چه دلسوزشان عذاب

توقیع داشتند؟ بعد از یک روز همشی که چهار سال از 

 اش را در کنارش بوده کنار بگذارد و به من بچسبد؟ 
ی
زندگ

م و از خنکش اش تار  هتم را دست میگیر بی خیال لیوان شر

 .های صوبر ام هم ش کیف یم آیند

 و تنهاب  من م
ز ز راتیر

تنها : یگویدخانم جان ناراحت از رفیر

ز   .نمون مادر بلند شو ناهار بریم پاییر

نم  ز ز کاری ندارم خانم جان، االنم : لبخند میر من پاییر

حسابی به یه حموم و چند ساعت خوا  راحت نیاز 

 .دارم

یگ از حسن های : رو به جمع ناراحت با خنده میگویم

این ازدواج اینه که دیگه اختیار خوابم حداقل دست 

 ع یگ نمیاد باال شمخودمه هر یک ره  
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آره دیگه قشنگ با دل درست به تنبلیت ادامه : مریم_ 

 بده

م؟: زنداب  کتایون_   میخوای پیشت بمونیم دخیر

سم؟ نگران _  نه زنداب  مگه بچه ام که از تنهاب  بیر

ز بگه میام ، حتما میاد  نباشید راتیر

مامان به همراه بقیه از جا بلند میشوند و من هم متقابال 

 .ایستم یم

ی شد یا کاری داشبر زنگ بزن : مامان_  ز  چیر

 .چشممم، نگران نباشید _ 

پس ناهارتو بخور خاله از دیشب هیچ  : خاله الهه_ 

 نخوردی

 میخورم  چشم_ 

ز اما بیشیر از هر وقت دیگری به  دودل بودند برای رفیر

من یک پله باال رفته ام و باید بایستم و . تنهاب  نیاز دارم

باید ش بلند کنم و پله های ... م نگاه کنمبه پشت ش 

به طرف تنها اتاق خانه ی جدیدم . بعدی را محاسبه کنم

 که باید
ر
وم و نگاهم را داخل اتاق میچرخانم، اتاف ... میر

ز را ثبت کند تمام خواسته . باید و باید خاطرات منو راتیر
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ما زن ها بر خالف . های من باید از این اتاق آغاز شود

ی که ز به مرد ها میگوییم یا میخواهیم نشان دهیم به  چیر

آنقدر پیچیده که حوا توانست . شدت پیچیده هستیم

آنقدر .... آدم را به وسوسه ی چیدن سیب بیاندازد

پیچیده که به مرد زن دار هم رحم نمیکنیم، ما حبر به 

تم اتاق هم به خواست من . خودمان هم رحم نمیکنیم

 که بی
ی
ش از هر رنگ دیگری مشگ طویس است، رنگ

 که خودم را . آرامش به روح خسته ام هدیه میدهد
ی
رنگ

 ام را در بر  
ی
 که چهار سال از زندگ

ی
در آن میبینم، رنگ

ز آرایش طویس رنگم . گرفته بود به طرف آینه ی میر

حرکت میکنم و کف پاهایم را با قدرت روی شامیک 

به چهره ی آرایش  . های خنک و عسیل رنگ میکوهم

ز چهره چند مرد را  کرده ه میشوم، من با همیر ام خیر

 را میتوانم 
ی
میتوانم اغوا کنم؟ من با یکم طنازی چند زندگ

نابود کنم؟ به خودم ببالم؟ به زن بودنم؟ به قدربر که 

نم و  ز میتوانم با آن از مرد ها یک ملعبه بسازم؛ پوزخند میر

م و  با فخر به اندام باریک... دو قدم از آینه فاصله میگیر

قد متوسطم نگاه میکنم، حبر اگر چهره نباشد این اندام 

برای نابودی چند خانه کفایت میکند؟ این اندام چه دارد  

که هر مردی را از همش و فرزندش دور میکند؟ قد صد 
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و شصت و هشتم چه جذابیبر میتواند داشته باشد؟ 

 او 
ی
ی از من کم ندارد و من حاال دزد زندگ ز نسیم هم چیر

 ندارد .. .شده ام
ی
ز تازگ این اندام و این چهره برای راتیر

،میتوانم با عشوه او را از نسیمش جدا کنم؟ االن من 

 ام و باید برای حفظش بجنگم
ی
من .. بخشر از این زندگ

هوا ... اهل رقابت نیستم، من یکبار برای همیشه میجنگم

تاریک شده و من چهارساعت تمام با حوله ی تنپوش  

 ر 
نگم روی مبل های چرم قرمز نشسته ام کوتاه و صوربر

نگاهم به غذا های . و به موسیفر بیکالم گوش میدهم

ی ام  ز یم افتد و احساس سیر دست نخورده ی روی میر

ز نیامد و من هم انتظاری برای این . قوی تر میشود راتیر

آمدن ندارم وقبر در الیو نسیم و پیش به سوی چالوس 

ز هم . دیدمشان دیده اند و به جای منه میدانم اهایل پاییر

چراغ ها را . خونشد کیل حرص و غصه خورده اند

خاموش کرده ام تا فکر خوا  بودن من آن ها را به اینجا 

وع خوبی داشته . برای همدرد نکشاند
تا همینجا هم شر

ی که از چهره اش استنباط  ز ز بیش از چیر ام، رفتار راتیر

  میشود خو  بود و این موضوع هول به جلو محسو 

ز خیی از اعالن جنگ نسیم . میشود نبودن و نیامدن راتیر

سه سال است که آماده ی این جنگم ... میدهد و من



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

166 
 

در نگاه من .؛سه سال از چهار سال عذابی که کشیدم 

ی کم ندارد ،بخواهم صادق باشم از نگاه مرد  ز نسیم چیر

ز  ز یک همش ایده آل ... ها ایده آل است اما راتیر با داشیر

 اش بپذیرد؟ زن دوم به چرا باید ح
ی
ضور من را در زندگ

ین تر است؟  جد شیر

ز بار در خانه  تمام دیشب را نخوابیدم تا صبح را برای اولیر

ز چشم باز کنم کم با راتیر
نه اینکه منتظر باشم . ی مشیر

نه، اما یک سنگ قوی در گلویم خوا  را از چشمم  

ز از  گرفت و من تا طلوع خورشید قدرت نگاه گرفیر

ساعت هفت صبح است و . یون خاموش را نداشتمتلویز 

با عقل جور در یم  آید هوس حلییم که به جانم افتاده؟ 

. با نان گرم و تازه ای که عطرش در خانه ی تازه ام بپیچد

ز اما ... من عروسم، مثل تمام عروس های این ش زمیر

ی میکند؟ کدام  ز صبحش را تنها سی  کدام عرویس اولیر

ودعرویس خودش به نان حلیم داغ میخرد و .... واب  میر

خوش و خرم مینشیند و بی توجه به سکوت و تنهاب  

دلم خوش است . فریاد زن خانه صبحانه اش را میخورد

فقط کیم اشک از چشمم میچکد، من عاشق تضادم و 

این اشک با لبخند روی لبم هم همابز است که 

با خودم تکرار میکنم خوشحالم و سنگیبز . میخواهم
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تمام زن دوم ها هم . بم هم تضاد جالبی با زهانم داردقل

ز میشوند؟ یا فقط به فکر تخریب یک دنیا رویا در  غمگیر

 دو نفرند؟ دوهاره از ش بیکاری مقابل تلویزیون 
ی
زندگ

ز خورشید و رسیدن ماه  خاموش مینشینم و منتظر رفیر

 میکنند؟  . میشوم
ر
ز نیست روز و شب چه فرف وقبر راتیر

خاموش کرده ام و تمام تماس های خانم ج گویسر ام را 

ز جمله ای کوتاه که  میخوام "  ان و بقیه را بعد از گفیر

وقبر او حبر یک تماس . بی جوا  گذاشته ام" تنها باشم 

نگرفته تلفن های بقیه به چه دردی میخورند؟ اگر دلم 

ز روز نبودنش کیم خرید بخواهد باز هم تضاد  در سومیر

نم و نگاهم را بی نیست؟ بی هدف در خیا
ز بان چرخ میر

ین مغازه ها میچرخانم بهار است و من . حواس روی وییر

خودم را به یک فست . مثل گیر کرده ای در برف میلرزم

فود دعوت میکنم و با اشتهاب  بیشیر از قبل تمام غذایم 

 با زن های اول داشته . را تا انتها میخورم
ر
باید یک فرف

این اوضاع بی اشتها میشوند زن های اول در . باشم دیگر

منکه ... و خوراکشان حرص و حشت و غصه است اما

من میخوام بشوم همان حوای گول زننده . زن اول نیستم

باید گول . باید توان داشته باشم. و وسوسه کننده ی آدم
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بزنم و از همان حرکات و طنازی های خانه خرا  کن به  

م  . کار بیی

پیون قرمز رنگ جلوه میدهم و موهای دم اسبی ام را با پا

ی هایم را با دست به یک طرف صورتم هدایت  چیر

نگایه به خط چشم های گرهه ای ام یم اندازم و . میکنم

از آینه ی قدی .  رژ قرمزم را با وسواس قرمز تر میکنم

اهن کوتاهم که به زور به زیر باسن  اتاق نگایه به پیر

سد چشم میدوزم  .میر

اهن هر چقدرم کوتاه و زنندهمن زن دومم، این _   》پیر

ه میشوم در خور یک زنه  《به چشم های مشگ ام خیر

ی که زننده باشه هم در شان یک زن . دومه ز هر چیر

نم و ابرو های هشبر کوتاه و مرتبم  》...دومه ز پوزخند میر

م بعد از یک هفته شوهرت داره میاد،  《را کیم باال مییی

ی فرا. ببینم چیکار میکبز نورین ز تر از یک همش باید چیر

، تا امشب میخت  بایسر تا امشب جایگاهتو یاد اوری کبز

 .سند مالکیتت و مهر کبز .... تا امشب. و محکم بکوبی 

برای یک .صندل های قرمز ست با لباسم را میپوشم 

ز لباس سبگ که   تازه ازدواج کرده پوشیدن همچیر
دخیر

ز زیادی وقیحانه س ت اما من  نه از باال پارچه دارد نه پاییر
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  ام شبیه بقیه بود که لباس پوشیدنم باشد؟ 
ی
کجای زندگ

این گستاخز ها برای شوهر متاهلم عجیب زیر دندانم 

م صدای باز شدن در خیی از . مزه میدهد بدون ذره ای شر

ز میدهد و صدایش که نامم را خسته نجوا  آمدن راتیر

 .میکند

؟ 《:با کیم مکث ادامه میدهد》نورین؟_   نیسبر

از دوازده شب گذشته و او بعد از یک هفته گذر ساعت 

 از عروسیمان آمده اما مگر زمان و تاری    خ مهم است؟

لبخند روی لب مینشانم و تمام عشوه های نداشته ام را 

یزم، خرامان قدم بر میدارم و کمر  در راه رفتنم میر

روی مبل نشسته و . میچرخانم؛ از اتاق خارج میشوم

ت جذ  . ده استشش را به پشبر تکیه دا با ان تیشر

. مشگ و شلوار اسلش مشگ هم زیادی خواستبز بود

چشم های بسته اش من را نمیبینند و من میتوانم دقیقه 

... او آمده. ای با خیال راحت با نگاهم بر اندازش کنم

ز آمدن هم لبخندم را پررنگیر میکند و قدم هایم را  همیر

پاشنه های هفت از صدای برخورد ... به طرفش بلند تر 

سانبر صندل هایم با شامیک چشم باز میکند و شش را 

 .به سمتم میچرخاند
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 ...فکر کردم پا_ 

ود ، چهره ی  چشم هایش درشت و ابرو هایش باال میر

متعجبش را دوست دارم و به این فکر میکنم همش 

 ....نسیم االن در کنار من و در خانه ی من است

 یای دیگه کجا برم؟وقبر زنگ زدی که داری م_ 

مدل راه رفتنم زیادی با آن لباس کوتاه جلب توجه میکند 

خانه  ز و من سیع میکنم با حفظ آن ظاهر به طرف آشی 

 نگاهش را برای چند دقیقه از دست 
ی
گ بروم و لذت خیر

 .بدهم

ز هم نرفتم_   .تو این یک هفته حبر پاییر

ز را داخل لیوان های کریستال  هت خنک سکنجبیر شر

یزم ز خانه خارج میشوم میر کنار در . و با سیبز از آشی 

خانه ثانیه ای مکث میکنم، او اینجاست ز دقیقا در  ... آشی 

زمابز که همشش در الیو از تنهاب  اش برای ... کنار من 

با همان .فالوور هایش مینالد ، مردش در کنار من است 

ز میگذارم و به  وم و سیبز را روی میر لبخند به طرفش میر

ز   مان فکر میکنمدومیر
ی
هت زندگ نگاهش گیج است و . شر

من بی توجه لیوان به دستش میدهم و با لبخندی برنامه 

 .ریزی شده به خوردن تشویقش میکنم
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 .استوری نوشته بودی حالت بده که... تو_ 

ز فالووینگش تبدیل شده  چند روزی میشد که به سومیر

 بود
ی
صدایش خش داشت و ! بودم و این سعادت بزرگ

د این آرام زمزمه میکنم، آنقدر آرام  . خش صدا دل مییی

ه  که برای فهمیدن حرفم مجبور شود به لب هایم خیر

 .شود

ز تازه عرویس ام که دامادش یک هفته حبر _  من اولیر

 .بدون زنگ ولش کرده و رفته

 .کیم بغض هم چاشبز اش شود بد نیست

ز عرویس ام که دامادش به جای اون با زن اولش _  اولیر

ز صبح بعد از . ماه عسل رفت ز عرویس ام که اولیر اولیر

ز صبحانه  عروسیش خودش رفت نون خرید و تنها اولیر

 .شو خورد

کاسه ی چشمم پر میشود از غم و در نگاهش این غم را 

یزم  .میر

لب میگزم 》... هر چقدرم من بهت تحمیل شدم ویل_ 

؛ ... تو《تا اشک نداشته ام نچکد  مبز
ی
تنها مرد زندگ
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 مبز اصال تو 
ی
اونقدر که تمام این یک ... االن تمام زندگ

 . هفته رنگ هیچکس و نبینم 

م  .خودم را به طرفش میکشم و دستش را میگیر

، تنها ترم نکن_  ز  من تنهام راتیر

از جنس همان حوای رانده ... او مرد است و من یک زن

از جنس همان زبز که گوشه ی خیابان یم ایستد ... شده

 هاب   
ز ز ماشیر ی که برایش و بیر ز نند تنها چیر ز که بوق میر

ز است من از جنس ... مهم نیست آدم داخل آن ماشیر

همان زبز ام که به شوهر دوستش که هیچ، به شوهر 

من یک زنم ، زبز که تار ... خواهرش هم رحم نمیکند

ز بهشت و جهنمش وجود دارد، من یک زنم ... موب  بیر

مردان عالم زبز که میتواند با یک رژ قرمز عروسک گردان 

ز صفر و صد یک زن ... باشد  چه میگویم؟ مرز بیر
میدابز

 هم 
ی
یک ثانیه است و امثال مِنه زن منتظرند سوار زندگ

؟ به ثان ... جنس های صفرشان شوند حسم را میدابز

همان لجبز که گایه گوشه ی خیابان میبیبز و با چهره ی 

درهم و بیبز گرفته از بوی تعفنش قدم تند میکبز تا 

 ام را میبیبز و مرا ... گذریب
ی
مرا قضاوت نکن ، ظاهر زندگ

نمیدانم از گ اما طنازی و .... با ظاهرم قضاوت نکن 
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ز روزی، برای به  عشوه گری را یاد گرفتم، برای همچیر

دست آوردن راتیبز که سه سال تمام فکرش در ذهنم 

راتیبز که نقا  سخت چهره اش قلب . مرور میشد

و من خو  خیی داشتم از مهرهابز و  رئوفش را میپوشاند 

اشکم میچکد، اشگ که برخالف اشک . دلسوزی اش

به شمای بوران ... های دیگران سوز ندارد، شد است

دستش بلند میشود و آرام با گرمای . چله ی زمستان

داید ز نم، لبخندی . وجودش شمای اشکم را میر ز لبخند میر

وز ... از ته دل  ی امشبم او را یک لبخند واقیع بابت پیر

سانم و . مهمان میکنم امشب بی حیاب  ام را به حد میر

نم ز  :آرام لب میر

 خییل خوابم میاد _ 

او مرد است ، این مرد نیاز به هول دارد و من زحمتش را 

از جا بلند میشوم و دستم را به طرفش دراز . میکشم

نگران چه؟ حس خیانت ... میکنم، نگاهش نگران است

م را میخورم و دستم را مقابل چهره به نسیم؟ پوزخند

 .اش تکان میدهم

 .این رو از تو هیچ وقت تصور نمیکردم نورین_ 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

174 
 

دارم محبت گداب  میکنم ، . بزار به پای کمبود محبتم_ 

شوهری که یک هفته ولم کرد و بعد از . از شوهرم ... از

من همونجوری  . یک هفته به خاطر مریض بودنم اومد

 میخواد، که خودت اون روز آز 
ی
مایشگاه گفبر دلم زندگ

ز   آروم راتیر
ی
 .یه زندگ

چهره اش اخمو و جدیست شاید کیم . از جا بلند میشود 

 کبز : هم ترسیده
ی
ز من زندگ  باید طبق قوانیر

نم تا خیال نا  ز باید جمله اش را دوست ندارم اما لبخند میر

ز آقا : آرامش را راحت تر کنم ز تو از قوانیر فکر کنم قوانیر

 .تیر باشه جان راح

کالفه است و کالفه گیش اش به مزاقم خوش نیم آید، 

ی نیست در نقشه هایم بهش فکر کرده  ز  چیر
ی
این کالفگ

 . باشم

ز جان_  راتیر

نگاهم میکند، تشویش نگاهش را دوست ندارم و با تردید 

سم  :میی 

 افتاده؟_ 
ر
 اتفاف

 .ش تکان میدهد و دوهاره روی مبل یم نشیند
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نمیدونم چجوری از حس و حایل که نمیدونم نورین، _ 

حس انزجاری که هر وقت میدیدم . این یک هفته داشتم

این اسم . یه مرد دو تا زن داره نسبت بهش پیدا میکردم

شاید فقط به اسم بودن محدود بشه ویل سنگینه، 

هیچ وقت تو زندگیم به این اندازه . زیادی برام سنگینه

 . برای خودم منفور نبودم

ی نبود که من میخواستمنه ل... نه ز . عنبر این آن چیر

وم و با اشک و بهت نگاهش میکنم  :قدیم عقب میر

یعبز تا االن خوا  ... این تردیدا یعبز پشیموبز ... اینا_ 

من نمیخوام این حالتاتو ... بودی و تازه بیدار شدی، من

، نمیخوام ز شعت اشک هایم بیشیر میشود  》ببینم راتیر

ت روی صورتم میکشم و ادامه با حرص و محکم دس... 

 《:میدهم

اوبز که تنفر . نمیخوام باعث تنفرت از خودت بشم_ 

ه منم نه تو ز  . آمیر

ند و من بی توجه قدم دیگری 
ز ناراحت اسمم را صدا میر

وزی که  وم و دلم میسوزد از آن همه حس پیر عقب میر

حق با توئه من، : حاال و در عرض چند ثانیه دود هوا شد
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یک اشتباه بزرگ که آقاجان برای . تباهم من فقط یک اش

م به زور وصله ی تو کرد  . خالیص از شر

... ببخشید: با پشت دست اشک هایم را پاک میکنم

ز تو حق داری، برو  .برو پیش همشت... ببخشید راتیر

در را به هم . به طرف اتاق بر میگردم و پا تند میکنم

ج میکنم میکوهم و نفسم را با شدت و حرص از سینه خار 

ز ریه هایم را حس میکنم به طرف . و از شدتش درد گرفیر

این آدم زیادی چشم و دل سیر .... تخت خودم را میکشم

مگر میشود؟ مگر میشود مردی از ...است و زیادی وفادار

همشش یک هفته فرار کند به خاطر حس عذا  از دو 

 زنه بودنش؟

در  تقه ای به در میخورد، بی توجه میچرخم و پشت به

در باز میشود و از گوشه ی چشم وارد شدنش . مینشینم

 که سهم ... را میبینم
ر
مرد مود  من قبل از ورود به اتاف

ند ز گ از آن داریم اول در میر
 تو انسابز یا فرشته؟ . مشیر

 نورین_ 

جوابی ندارم و ترجیح میدهم به صدای خوش آهنگش 

و چند ثانیه ای میگذرد .هنگام ادای اسمم گوش بدهم

 :وقبر از جوابم نا امید میشود ادامه یم دهد
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حرفامو بزار به پای یه .قصد ناراحت کردنتو نداشتم_ 

حس من به خاطر وجود تو تو . درد و دل دوستانه

 ...زندگیم نیست، به خاطر 

 .نگاهش نمیکنم و کالمش را قطع میکنم

، برو _  ز برو نزار این حس عذا  وجدان ... تو آزادی راتیر

مو از ش . ز این اذیتت کنهبیشیر ا قول میدم خییل زود شر

 .زندگیت کم کنم

 .کنارم مینشیند و مستقیم نگاهم میکند

آقا جان سه سال پیش اعالم کرد اون فرد انتخابی منم،  _ 

. گفت االن دارم بهت میگم که با این موضوع کنار بیای

 ندارم و هزار بهانه
ی
 آمادگ

ی
نگاهش را از  》. که فردا نگ

ه طرفه پنجره که پرده های حریر سفیدش را کنار من ب

دروغه اگر بگم مخالفت نکردم، 《زده بودم ،میکشد 

چند ماه با آقا جان جنگیدم و آخر گفتم اصال من قبول 

نمیکنم ببینم میخوایید چیکار کنید و چجوری مجبورم  

کنید؟ زندگیم با نسیم هم بهم خورده بود و هر روز 

کت بودم آقا جان یه . جنگ و دعوا داشتیم روز که شر

بیخیی اومد پیشم، اول تعجب کردم ویل بعد پیش خودم  

گفتم اومده اینجا که تو عمل انجام شده منو بزاره و منم 
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: وقبر مقابلش نشستم خییل محکم گفتم. صدام در نیاد

م،  فایده نداره آقا جان من زیر بار این ازدواج نمیر

گوشیشو در . ه پیشنهادت زندگیمو داره از هم میپاش

 
ز
آورد گفت نگاه کن ، تعجب کردم که درموردت حرف

نزد، گویسر و گرفتم و عکس اول که دیدم مغزم سوت  

کشید ، یه عکس ناجور از میثم با زبز که نمیدونم گ 

بود، آقا جان گفت برو عکس بعدی ، عکس بعدی از 

دوهاره گفت . میالد که دست کیم از عکس اول نداشت 

س اخر از پش عمو بهروزت بود ، بردیا برو بعدی، عک

شوکه به آقا جان نگاه کردم تا بفهمم این عکسارو از کجا .

: آورده ،گوشیش و ازم گرفت گذاشت تو جیبش و گفت

حاال فهمیدی چرا اینقدر ش این موضوع رو تو تاکید 

دارم؟ نورین با میالد و میثم بدبخت میشه و اگر زن یگ 

نورین . بهروز بدبخت ترش میکنه  از شما نشه آنا با پش 

نمیتونه زن شخض خارج از خانواده بشه و تو این 

 . خانواده ی داغون تو از همه قابل اعتماد تری

وع کرد هر روز از  آقا جان که سکوتمو دید از اون روز شر

کت، به حرمت  د یا میومد شر ز ز ،یا زنگ میر تو برام گفیر

ی بگم ز ا پردازی میکرد برام روی. سنش هم نمیتونستم چیر

از بچه ای که نداشتم و طبق عهدم به نسیم هیچ وقت 
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ون  》... نمیتونستم داشته باشم نفسش را با صدا بیر

ه اش  میفرستد،به طرفش ش میچرخانم و به نیم رخ خیر

 آرویم که وقبر میام  《:به ماه نگاه میکنم
ی
به یه زندگ

 ، یه خونه ی 
ی
خونه بوی غذا بپیچه، بوی زن و زندگ

رتب و غذاب  که رو گاز قل میخوره، زبز که مرتب تر و م

ه تا یک قدم راه بره آقا جان  《:نگاهم میکند 》دل مییی

سه سال اینا رو تو گوشم خوند و خوند و خوند، اینقدر  

که دیگه رفتارای نسیم به نظرم آزار دهنده بود، از الیو 

ون خوردن  بازیاش خسته شده بودم، از هرشب غذای بیر

آقا . ینکه هر خواسته ای دارم باید یه باج بزرگ بدماز ا. 

وع شد  کم کم . جان کم بود تعریف های مامانمم شر

 آروم و بی حاشیه ای که ازش حرف 
ی
فهمیدم این زندگ

نن یه خواسته ی بزرگ و مدفون شده ی منه ، با تو و  ز میر

ز  این ازدواج کنار اومدم تا اون رویاب  که برام ساخیر

نورین؛ این یک هفته فهمیدم چقدر  اما . محقق بشه 

راحت چشمم بستم به چهار سال زندگیم با ن سیم، چه 

 زناشوییمون، با 
ی
راحت پشت پا زدم به چهار سال زندگ

، خو  نه تو . تمام کم و کاسسبر و بد و بخوبش تو خوبی

عایل هسبر و من هیچ وقت به تو به چشم موجود 

 مزاحم نگاه نمیکنم فقط
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؟ : م و آرام میگویممیان حرفش میی    فقط خ 

ز چشم هایم میدود و نگاهم این دویدن را  نگاهش بیر

 .دنبال میکند

 ماس، فکر میکبز من از اینکه _ 
ی
ز ،این قسمت زندگ راتیر

آه میکشم ،آیه گداخته که تمام 》اینجام رایصز ام؟ 

منم دوست دارم مثل هر دخیر  《جانم را میسوزاند

ز یم اندازم  》دیگه ای شوهرم همش کنارم باشه شپاییر

فقط  《و به انگشت های گره کرده ی دستم نگاه میکنم

برای من باشه، واسه بودن کنارم له له بزنه و نازمو 

ز زنای بیوه شوهرم دادن؟  بکشه، مگه چند سالمه که عیر

دوهاره نگاهش میکنم و میان اشگ که میچکد لبخند 

نم ز  تو باشم، تو : میر
ی
اما نمیخوام شخصیت بد زندگ

ز ع برو و راحت کنار ... خییل عزیز، برو... زیزی راتیر

 کن 
ی
من هیچ وقت دیگه ش راهت قرار . همشت زندگ

م  بیخیی جدا میشیم منم از اینجا برای همیشه . نمیگیر

م  .میر

دستش روی صورتم قرار یم   》نه اومدنم راحت بود _ 

د و با انگشت شصت اشکم را پاک میکند نه رفتنم  《گیر

وجدان منم واسه همینه، توب  که تازه یک  عذا . راحته
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هفته س اومدی و به اندازه ی یک روز کامل هم باهات 

ک   مشیر
ی
 نکردم؛ به اندازه ی چهار سال زندگ

ی
 》زندگ

صورتش را نزدیک تر یم آورد و به چهره ی بهت زده ام از 

پر رنگ شدی، این یک 《فاصله ی نزدیک نگاه میکند

فقط فرار   《ر میشودصدایش آرامش  ارام ت》هفته،

بخوام صادق باشم من سه ساله که با حرفای اقا . کردم

 میکنم
ی
خسته ام نورین، پر . جان و مامان دارم با تو زندگ

 . یکم ؛ یکم آرامش میخوام ... از شدرگیم

 که از برخورد لب هایش با لب هایم بهم وارد 
ر
جریان برف

 میشود چشمانم را تا آخرین حد ممکن گشاد میکند

زمان میگذرد و من  بعد از چند ثانیه تازه میتوانم ...

موقعیت را درک کنم، به طرفم خم شده و با چشم های 

دلم ... بسته لب هایش را به لب هایم رسانده است 

ی خون پمپاژ میکند یزد و قلبم با شعت بیشیر آنقدر . میر

ز رویا و واقعیت را تشخیص  شوکه ام که نمیتوانم فرق بیر

ز را فقط در  بدهم، من تمام لحظه های دو نفره ام با راتیر

چگونه از واقیع بودنش ... ذهن و یک رویا میدیدم و حاال

ز شوم؟ روی صورتم بکوهم یا خودم را نیشگون  مطمی 

م به عقلم شک نمیکند؟ بعد از یک دقیقه که به  بگیر

سال گذشت لب هایش را جدا میکند اما فاصله میانمان 
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بهش بفهمانم این یک دقیقه  چگونه. بیشیر نمیشود

تمام ذهنم را خایل کرد؟ تمام آنجه از عشق و نفرت برای 

تمام آنچه از دیروز ها تا امروز برایم ... خودم ساخته ام

 .تلنبار شده

 به معنای واقیع که همه _ 
ی
حاال که اومدی، اون زندگ

ز و به واقعیت تبدیل کن من؛ ... برام تو ذهنم ساخیر

 میخوام نور 
ی
 به معنای واقیع. ینزندگ

ی
 .زندگ

ز میشود و هیجانم به  ز باال و پاییی قفسه ی سینه ام سنگیر

نگاهم روی چهره اش میچرخد و روی لب . اوج رسیده

  . های خندانش قفل میشود
ی
نم، لبخند کم رنگ ز لبخند میر

که هر چه میگذرد با یاد اوری چند دقیقه ی قبل پر رنگ 

ند و با با انگشت سبابه . و پر رنگیر میشود ز به بیبز ام میر

د  : خنده فاصله میگیر

 .نخند، االن باید خجالت بکشر مثال_ 

 :لب میگزم و با همان نیش تا بناگوش باز شده میگویم

خجالت کشیدن و که کال یاد نگرفتم، ویل تا دلت بخواد _

 پررو ام

ند ز  میدونم: تک خند میر
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: خودم را باال میکشم و دست دور گردنش حلقه میکنم

، باید عمیل بهت نوچ ، هنوز مونده تا پررو بودنمو ببیبز

 .ثابت کنم

م از لبخند  لبخندش دندان نما میشود و من حظ مییی

د و روی پایش مینشاند.  روی لبش میدوبز : کمرم را میگیر

ای پررو خوشم میاد؟  من از دخیر

 نوچ: پاهایم را دور کمرش حلقه میکنم

 پرروئه سفید  ویل تو روی هرخ  : با صدای بلند میخندد

فکر . هرگ بود کیل ناز میکرد 《:آرامیر میگوید 》کردی

 میکردم یه شب تا صبح باید ناز و ادا و عشوه بخرم

نم ز من ناز کش نداشتم که ناز کردن بلد : آرامیر لب میر

 .باشم

 :خنده اش  رنگ میبازد و ادامه میدهم

انشون  _  من پر از کمبود هاب  ام که هیچکس نبود تا جیی

 .کنه

با یک دست کمرم را گرفته و با دست دیگرش موهایم را 

 .از روی صورتم به پشت گوشم هدایت میکند

 نورین_ 
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هیس، نگو ؛ من : انگشت سبابه ام را روی لبش میگذارم

ارم ز حبر اگر به نظرت ... دل واسم نسوزون. از ترحم بیر

ز بودم، با ترحم نگاهم نکن ز ترین آدم روی زمیر  .رقت انگیر

ه به من و انگشتم را میبوسد و من به کوره نگاهش خ یر

 ای گرمیر از کوره ی آجر پزی تبدیل میشوم

 

هیچکس نفهمید شاید شیطان عاشق حوا بود که بر ^

 ^آدم سجده نکرد

 

ش روی سینه اش میگذارم و چشم میبندم، چشم 

. میبندم تا خودم را در پوسته ی زن دون بودن نبینم

سال هاست که طعم . ..دستش میان موهایم میچرخد

ین نوازش را نچشیده ام بغض در گلویم ریشه کرده و . شیر

ند و قلبم ... بزرگ و بزرگ تر میشود ز اشک نیش میر

ز میتپد چشم میبندم تا زیر عهد و قسمم نزنم، . سنگیر

ز خوردم، برای  قسیم که سه سال پیش برای اشک نریخیر

ز اشک به یاد سیایه روزگار گذشته ام کیم   شم را . نریخیر

باال تر میکشم ؛درست جاب  میان گلوی او  و بالشتش 

دستش دور کمرم محکم تر میشود و کامل . پنهان میشوم
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چشم باز میکنم، رقص نگاهش را . به سمتم میچرخد

قطره ی اول میچکد و لعنبر ... روی صورتم دوست دارم

به یاد روزگارم نیست این اشک ، . نثار چشم هایم میکنم

زار زدن که عیبی ندارد، دارد؟پیشابز اش را  به یاد غرهتم

خدایا من آرامش نمیخواهم ... به پیشابز ام میچسباند

میشود زخم تازه ام را تازه تر نگهداری؟ میشود داغ دلم را 

؟ نگذار این اشک ها آبی بر آتشم باشد، نگذار  شد نکبز

همیشه آرامش را التماس .این مرد مرحم دردهایم باشد

ز ترسیدم میکردم و ام ترسیدم ... شب از آرامش کنار راتیر

خدا ، آرامش پیشکشت ، نمیخواهمش همان درد هایم را 

اشکم را میبوسد و اشک های بعدی با ... بهم برگردان

یزند ز مردیست که ... شعت و حسادت میر آخر اولیر

ز  د و من عادت ندارم به این اولیر اشک از چشمم میگیر

ز کش است که اشک  بودنش؛ اصال مرد و زن ندارد، اولیر

دسبر که زیر شم قرار داده را . هایم به چشمش آمده 

زود .جمع میکند و من بیشیر در آغوشش حل میشوم 

؟ برای خودم اشک بریزم یا برای او؟ 
ی
نیست برای دوگانگ

 ....آه که ای داغ بر دل نشسته

ز _   جانم، چرا گریه میکبز عزیزم؟ : راتیر

نم، من عزیزش بودم ز  ؟ هق میر
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بیشیر خودم را جمع میکنم و میفهمد که محتاج این 

د و . نوازش ها هستم دستش پشت کمرم قرار میگیر

 .نوازش وار میچرخد

 نورین؟_ 

 هوم: بیبز ام را باال میکشم

 میخوای خانم جان و صدا کنم؟ _ 

ون یم آورم و نگاهش  با تعجب ش از زیر گلویش بیر

خنده اش  میکنم، با دیدن چشم های درشت شده ام

د یزی: میگیر  .خب نگرانم اینجوری اشک میر

دستم را آرام بلند میکنم و یک طرف صورتش قرار 

 و نگرابز هایش را 
ی
میدهم، آخرین بار چه کش مردانگ

 خرجم کرده بود؟ 

 فقط دلم گرفته _ 

چرا : قرار داده ام را میبوسدکف دسبر که روی صورتش 

 دلت گرفته؟

ز   میر
ز : نم و با صداقت میگویملبخند بی رنگ و جابز اولیر

ز کش .... مردی هسبر  که نگرابز خرجم کردی نه، اولیر

 .هسبر که نگرانم شده
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م تا  برق ناراحبر را در چشمانش میبینم و چشم میگیر

 .ترحم نبینم

 ...پدرت _ 

م واسه من وقت نداشت، مخصوصا : میان حرفش میی 

 .یکسال آخر

ی بوسیدنش در دوهاره نگاهش میکنم و هوس عجیبی برا

دلم حس میکنم، ش بلند میکنم و محکم گونه اش را 

 .خسته میخندد و میخندم. میبوسم

؟_   نکن، صبح شد نمیخوای بخوابی
 شیطوبز

محکم تر گونه اش را میبوسم و دوهاره صدای خنده اش 

 .را بلند میکنم

 .نوچ خوابم نمیاد_ 

از  بزار حداقل چند ماه: نگاهم میکند و با خنده میگوید

 عروسیمون بگذره

 چرا؟: اخیم از گیچی میکنم

د و من را روی خودش میکشد، موهایم را  بازویم را میگیر

به پشت گوشم هدایت میکند و دوهاره رقص نگاهش 
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وع میشود خب زشته هنوز یک ماه نگذشته مامان و : شر

 .بابا بشیم

اول منظورش را نمیفهمم، حرفش را یکبار با خودم تکرار 

ز شیطنت کالمش ثانیه ای چشم هایم درشت میکنم و ا

وع میکنم به خندیدن با خنده . میشود؛ با صدای بلند شر

هیس ساعت پنج صبحه ، : دست روی دهانم میگذارد

 .االن خانم جان و آقاجان و میکشر باال

شروی سینه اش میگذارم و برای چند ثانیه فکرم به 

ود که از جنس اوست، از جان من و  سمت بچه ای میر

آنقدر آن . خون او و قندیست که در دلم آ  میشود

 های روحم را آرام میکند  
ی
آغوش و نواززش هایش سختگ

که بی اهمیت ترین موضوع میشود زن دوم بودن من و 

پلک هایم روی هم یم افتد و آرام ترین . متاهل بودن او

با صدای تقه . خوا  را بعد از چهار سال تجرهه میکنم

ه در میخورد چشم باز کردم و در نگاه اول های آرایم که ب

ز افتاد، با یاد  چشمم به چهره ی غرق در خوا  راتیر

آوری دیشب چشم هایم باز شد و لبخند روی لب هایم 

ز . نشست تقه ی دیگری به در میخورد و نگاه از راتیر

ون  م، به زور خودم را از میان دست و پایش بیر میگیر

قویس به کمرم  کش و . میکشم و روی تخت مینشینم
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ز . میدهم ت راتیر ز میچرخد و روی تیشر نگاهم روی زمیر

ز  ت را از روی زمیر ثابت میماند، خم میشوم و تیشر

برمیدارم و به تن میکنم وو با پنجه هایم موهایم را به 

عقب میفرستم، قبل از خروج از اتاق در آینه نگایه به 

ز از پ ت راتیر د، تیشر اهبز  خودم یم اندازم؛ خنده ام میگیر یر

دوهاره تقه ای به در . که دیشب به تن داشتم بلند تر بود

 .میخورد ، شعت قدم هایم ررا بیشیر میکنم

 اومدم_ 

در را باز میکنم و با خانم  جان سیبز به دست رو برو 

 .میشوم و خمیازه در دهانم میماسد

نید؟_  ز  سالم خانم جان چرا نمیایید تو ؟ چرا در میر

 .میکند و از خنده لب میگزد نگایه به یر تاپایم

، کجا بیام تو خونه ی ی زن و شوهر _  علیک سالم دخیر

ز خوابه هنوز؟  جوون؟ راتیر

ز خانم  ز شب را اینجا بوده، برای همیر فهمیده بودند راتیر

جان ساعت ده صبح سیبز صبحانه به دست پشت در 

وم ک خانم . خانه مان ایستاده بود از مقابل در کنار میر

 .ودجان وارد ش
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 بله خوابه _ 

ز ناهار خوری گوشه ی  سالن میگذارد،  سیبز را روی میر

 ،
ی
وم از داخل ظرف مرهای توت فرنگ به طرف  سیبز میر

 درشبر را در دهان میگذارم
ی
 .توت  فرنگ

ه خانم جان؟ صبحانه چرا؟_   چخیی

رسمه مادر فردای شب : به طرف در حرکت میکند

از در  》ه بردعرویس باید واسه عروس و داماد صبحان

خارج میشود و صندل های طبی مشگ رنگش را به پا 

 .منتها واسه شما با یک هفته تاخیر شد 《میکند

 کجا حاال؟ بیایید باهم بخوریم خب: جلوی در یم ایستم

د و من به این  دست به نرده هاب  از سنگ مرمر میگیر

 فکر میکنم این سیبز را چگونه تا باال آورده؟

ناهار هم درست  . ر بخورید نوش جانمن خوردم ماد_ 

ی درست نکن ز  . کردم، چیر

نم و در را میبندم ز هر چه . لبخندی به مهرهابز اش میر

آقاجان نسبت به من خنبی با کیم چاشبز خشم بود 

برمیگردم و سینه . خانم جان عشق خالص نثارم میکرد

ز میشوم، از دیدن یک دفعه ای  به سینه ی برهنه ی راتیر
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د و بی اختیار قدیم به عقب اش پشت شم ش انه هام میی 

 .برمیدارم

 ترسیدم، گ بیدار شدی؟_ 

: خمیازه ای میکشد و به طرف حمام به راه یم افتد

م بیام  .همون موقع که خانم جان اومد، من یه دوش بگیر

ز وارد حمام میشود و من به طرف سیبز صبحانه  راتیر

وم ازه ی سنگک از کره و عسل تا مرها و خامه و نان ت. میر

شک . ، یک ظرف بزرگ کاخ  و یک ظرف بزرگ حلیم

دست به دو . ندارم این سیبز توسط آقاجان تا باال آمده

ز االن از  نم که گوب  همیر
ز لیوان چای داخل سیبز میر

وسایل داخل سیبز را دوی میچینم و . سماور ریخته شده

وم تا با آ  خنک ته  ز به طرف شویس میر تا آمدن راتیر

ان کنم  مانده ی نگاهش . کسیل و کم خوابی دیشبم را جیی

میکنم، با یک شلوارک و یک حوله دور شانه های پهنش 

ز نشسته و آرام صبحانه میخورد  .پشت میر

؟_  ز  راتیر

نگاهم میکند و لیوان دسته دار چای را از لبش فاصله 

 جانم؟: میدهد

ی کنجکام_  ز  .در مورد یه چیر
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ز _   خب؟: راتیر

ز میگذارم و کامل تکه نابز که در دست  داشتم را روی میر

  : به طرفش میچرخم
ی
چرا خواسبر تو این خونه زندگ

 کنیم؟

 اینجارو دوست نداری؟_ 

 .دوست دارم، فقط دلیلشو میخوام بدونم_ 

 : به پشبر صندیل اش تکیه میدهد
ی
چون اینجا بوی زندگ

 واقیع و بفهمم. میده 
ی
 دوست داشتم معبز زندگ

م تا واضح تر نگاهم را از چشم های ک یم غمگینش نمیگیر

 
ی
صحبت کند، تا جاب  که یادم یم آید او و نسیم زندگ

خوبی داشتند، منظورم را از نگاهم میخواند و ادامه 

 غرهیه : میدهد
ی
 من با نسیم یه زندگ

ی
آه آرایم 》زندگ

 تو سبک خانم  《:میکشد
ی
با کیل تجمالت، من یه زندگ

 جان و آقا جان دوست داشتم همیشه

البد از حسنات دو زنه : ندم و به  شوخز میگویممیخ

 مدرن داشته بایسر با یگ هم 
ی
بودن اینه که با یگ یه زندگ

 .سنبر 
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ند و  ز لبخندی که بیشیر به پوزخند شباهت داشت میر

وقبر یک : درس امروز برای من. مشغول صبحانه میشود

د که توقعاتش از همش اولش  مرد به زن دیگری پناه مییی

 عادی دوست دارد در براورده 
ی
ز یک زندگ نمیشود، راتیر

 اش با نسیم فوق الکچری و به قول 
ی
حایل که زندگ

ی که زن و شوهر باید داشته  ز یفاتیست، چیر خودش تشر

ز کوتاه  باشند تفاهم و توافق است، اینکه یگ از طرفیر

ز های اجباری نیست،  بیاید به معبز کنار آمدن و خواسیر

م خاموش میشود دقیقا مثل او فقط برای مدبر نا معلو 

این یم شود یک نقطه ضعف و باعث میشود ! آتشفشان

د، و نفر دوم با  مرد از آن فرار کند و به نفر دوم پناه بیی

استفاده از این نقطه ضعف خودش را در قرار داده ام را 

 چرا دلت گرفته؟: میبوسد

نم و با صداقت میگویم ز  میر
ز : لبخند بی رنگ و جابز اولیر

ز کش .... سبر  که نگرابز خرجم کردیمردی ه نه، اولیر

 .هسبر که نگرانم شده

م تا  برق ناراحبر را در چشمانش میبینم و چشم میگیر

 .ترحم نبینم

 ...پدرت _ 
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م واسه من وقت نداشت، مخصوصا : میان حرفش میی 

 .یکسال آخر

دوهاره نگاهش میکنم و هوس عجیبی برای بوسیدنش در 

میکنم و محکم گونه اش را  دلم حس میکنم، ش بلند 

 .خسته میخندد و میخندم. میبوسم

؟_   نکن، صبح شد نمیخوای بخوابی
 شیطوبز

محکم تر گونه اش را میبوسم و دوهاره صدای خنده اش 

 .را بلند میکنم

 .نوچ خوابم نمیاد_ 

بزار حداقل چند ماه از : نگاهم میکند و با خنده میگوید

 عروسیمون بگذره

 چرا؟: کنماخیم از گیچی می

د و من را روی خودش میکشد، موهایم را  بازویم را میگیر

به پشت گوشم هدایت میکند و دوهاره رقص نگاهش 

وع میشود خب زشته هنوز یک ماه نگذشته مامان و : شر

 .بابا بشیم

اول منظورش را نمیفهمم، حرفش را یکبار با خودم تکرار 

شت میکنم و از شیطنت کالمش ثانیه ای چشم هایم در 
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وع میکنم به خندیدن با خنده . میشود؛ با صدای بلند شر

هیس ساعت پنج صبحه ، : دست روی دهانم میگذارد

 .االن خانم جان و آقاجان و میکشر باال

ش روی سینه اش میگذارم و برای چند ثانیه فکرم به 

ود که از جنس اوست، از جان من و  سمت بچه ای میر

آنقدر آن . یشودخون او و قندیست که در دلم آ  م

 های روحم را آرام میکند  
ی
آغوش و نوازش هایش خستگ

که بی اهمیت ترین موضوع میشود زن دوم بودن من و 

پلک هایم روی هم یم افتد و آرام ترین ... متاهل بودن او

بعد از چهارسال .خوا  را بعد از چهار سال تجرهه میکنم

ی هم در احواالتم م یبینم تاریگ کیم فقط، رنگ خاکسیر

وع نشده ،این مرد دینم را نسبت به خودش  و هنوز شر

ز تر کرده است  . سنگیر

با صدای تقه های آرایم که به در میخورد چشم باز  

میکنم و در نگاه اول چشمم به چهره ی غرق در خوا  

ز یم افتاد، با یاد آوری دیشب چشم هایم خمار از  راتیر

. مینشیند خوابم باز تر یم شود و لبخند روی لب هایم

م، به  ز میگیر تقه ی دیگری به در میخورد و نگاه از راتیر

ون میکشم و روی  زور خودم را از میان دست و پایش بیر

نگاهم . کش و قویس به کمرم میدهم. تخت مینشینم
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ز ثابت میماند،  ت راتیر ز میچرخد و روی تیشر روی زمیر

ز برمیدارم و به تن  ت را از روی زمیر خم میشوم و تیشر

و با پنجه هایم موهایم را به عقب میفرستم، قبل  میکنم

از خروج از اتاق در آینه نگایه به خودم یم اندازم؛ خنده 

اهبز که دیشب به تن  ز از پیر ت راتیر د، تیشر ام میگیر

دوهاره تقه ای به در میخورد؛ یک . داشتم بلند تر بود

ز آمده کله  هفته تنها بودم کش باال نیامد، یک شب راتیر

 به شش زده؟ شعت قدم   ی سحری
گ هوس مهمابز

هایم را بیشیر میکنم تا هر چه زودتر در را باز کنم و صدا 

ز را بیدار نکند  .راتیر

 اومدم_ 

در را باز میکنم و با خانم  جان سیبز به دست رو برو 

 .میشوم و خمیازه در دهانم میماسد

نید؟_  ز  سالم خانم جان چرا نمیایید تو ؟ چرا در میر

 .به ش تاپایم میکند و از خنده لب میگزدنگایه 

، کجا بیام تو خونه  ی زن و شوهر _  علیک سالم دخیر

ز خوابه هنوز؟  جوون؟ راتیر

ز خانم  ز شب را اینجا بوده، برای همیر فهمیده بودند راتیر

جان ساعت ده صبح سیبز صبحانه به دست پشت در 
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وم ک خانم. خانه مان ایستاده بود  از مقابل در کنار میر

 .جان وارد شود

. بله خوابه ،این چه حرفیه، زن و شوهر جوون چیه_ 

ما . هر وقت میایید باال پشت در نمونید خانم جان

 من اینجوری معذبم. جفتمون بچه ی شماییم 

ز ناهار خوری گوشه ی  سالن میگذارد و  سیبز را روی میر

ز یم شود  .مشغول چیدن ظروف داخل سیبز روی میر

مادر، معذ  چرا؟ اد  اینجور حکم  شما تاج ش منید _ 

 .میکنه

 ،
ی
وم از داخل ظرف مرهای توت فرنگ به طرف  سیبز میر

د، بر   درشبر که با نگاه اول چشمم را میگیر
ی
توت  فرنگ

 .میدارم و در دهان میگذارم

ه خانم جان؟ صبحانه چرا؟_   چخیی

رسمه مادر فردای شب : به طرف در حرکت میکند

از در  》و داماد صبحانه بردعرویس باید واسه عروس 

خارج میشود و صندل های طبی مشگ رنگش را به پا 

 .منتها واسه شما با یک هفته تاخیر شد 《میکند
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کجا حاال؟ بیایید باهم بخوریم : جلوی در یم ایستم

 .خب

د این سیبز را چگونه تا . دست به نرده های مرمری میگیر

 باال آورده؟

ناهار هم درست  . انمن خوردم مادر بخورید نوش ج_ 

ی درست نکن ز  . کردم، چیر

نم و در را میبندم ز هر چه . لبخندی به مهرهابز اش میر

آقاجان نسبت به من خنبی با کیم چاشبز خشم و تنفر 

برمیگردم و . بود خانم جان عشق خالص نثارم میکرد

ز میشوم، از دیدن یک  سینه به سینه ی برهنه ی راتیر

د و بی اختیار دفعه ای اش پشت شم شانه هاب م میی 

 .قدیم به عقب برمیدارم

 ...واااای بسم اهها_

دست روی سینه میگذارم و به چهره ی نیمه بیهوشش 

 .نگاه میکنم

 ترسیدم، گ بیدار شدی؟_ 

 :خمیازه ای میکشد و به طرف حمام به راه یم افتد
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همون موقع که خانم جان اومد، ... ترس چرا عزیزم؟ _ 

م بی  .اممن یه دوش بگیر

ز صبحانه  ز وارد حمام میشود و من به طرف میر راتیر

وم از کره و عسل تا مرها و خامه و نان تازه ی سنگک . میر

شک . ، یک ظرف بزرگ کاخ  و یک ظرف بزرگ حلیم

دست به . ندارم این سیبز ت وسط آقاجان تا باال آمده

ز االن از  نم که گوب  همیر
ز دو لیوان چای داخل سیبز میر

ز به طرف شویس . دهسماور ریخته ش تا آمدن راتیر

وم تا با آ  خنک ته مانده ی کسیل و کم خوابی  میر

نگاهش میکنم، با یک شلوارک و یک . دیشبم را رفع کنم

ز نشسته و آرام  حوله دور شانه های پهنش پشت میر

 .صبحانه میخورد

؟_  ز  راتیر

نگاهم میکند و لیوان دسته دار چای را از لبش فاصله 

 جانم؟: میدهد

ز هایت که تمام تنم را میلرزاند  . جانم به فدای جان گفیر

ی کنجکام_  ز  .در مورد یه چیر

ز _   خب؟: راتیر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

211 
 

ز میگذارم و کامل  تکه نابز که در دست داشتم را روی میر

  : به طرفش میچرخم
ی
چرا خواسبر تو این خونه زندگ

 کنیم؟

 اینجارو دوست نداری؟_ 

 .دوست دارم، فقط دلیلشو میخوام بدونم_ 

 : پشبر صندیل اش تکیه میدهد به
ی
چون اینجا بوی زندگ

 جاب  جریان پیدا میکنه که مکانش هم . میده 
ی
زندگ

 .مناسب باشه، اون حس و حال خوش و بهت القا کنه

م تا واضح تر  نگاهم را از چشم های کیم غمگینش نمیگیر

 
ی
صحبت کند، تا جاب  که یادم یم آید او و نسیم زندگ

م را از نگاهم میخواند و ادامه خوبی داشتند، منظور 

 غرهیه : میدهد
ی
 من با نسیم یه زندگ

ی
نفسش را 》زندگ

با کیل تجمالت، من یه  《:به آرایم از سینه خارج میکند 

 تو سبک خانم جان و آقا جان دوست داشتم 
ی
زندگ

 .همیشه

 : میخندم و به  شوخز میگویم

_ 
ی
 البد از حسنات دو زنه بودن اینه که با یگ یه زندگ

 .مدرن داشته بایسر با یگ هم سنبر 
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ند و  ز لبخندی که بیشیر به پوزخند شباهت دارد میر

وقبر : درس امروز برای من. مشغول صبحانه اش میشود

د که توقعاتش از همش  یک مرد به زن دیگری پناه مییی

 عادی دوست 
ی
ز یک زندگ اولش براورده نمیشود، راتیر

 اش با نسیم فو 
ی
ق الکچری و به دارد در حایل که زندگ

ی که زن و شوهر باید  ز یفاتیست، چیر قول خودش تشر

ز   داشته باشند تفاهم و توافق است، اینکه یگ از طرفیر

ز های اجباری  کوتاه بیاید به معبز کنار آمدن و خواسیر

نیست، او فقط برای مدبر نا معلوم خاموش میشود؛ 

این یم شود یک نقطه ضعف ! دقیقا مثل یک آتشفشان

د، و باعث م یشود مرد از آن فرار کند و به نفر دوم پناه بیی

 و دقیقا زن دوم از نقطه ی 
ی
میشود عامل اصیل پوسیدگ

وع میکند  ویرانه کردن را شر
ی
. ضعیف شده ی زندگ

همیشه نفر دوم با استفاده از نقطه ضعف ها خودش را 

 آن مرد جا میکند
ی
دقیقا مثل نقطه ضعفز که . در زندگ

ز میخواهد  االن من بدست آوردم ی که راتیر ز و باید ان چیر

 .را برایش فراهم کنم تا او را بدست بیاورم

* 

؟_   بابا ؟ بابا جان کجاب 
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 .بیا اینجا نورین، تو اتاق کارمم_ 

 .به طرف اتاق پدر پا تند میکنم و در را باز میکنم

نم_  ز  .سالم ، پس مامان کو؟ دو ساعته دارم صداش میر

وهایش قرار میدهد و با عینک فرم مشگ اش را روی م

انگشت شصت و سبابه چشم های خسته اش را فشار 

 .میدهد

 رفت خونه ی آقا جانت_

 : وا رفته میگویم

؟ من گرسنمه باز روی گاز خالیه که_  .عه پس ناهار خ 

ز بلند یم شود ی درست : بابا از پشت میر ز االن یه چیر

 میکنم

 باز نمیشوند و با این هم
ی
ه چشم هایش از زور خستگ

 طبق معمول خودش دست به کار یم شود چون 
ی
خستگ

ون متنفر است وم و . از غذای بیر کالفه به طرف اتاقم میر

به ساعت اسکرین گویسر موهایلم که سه ظهر را نشان یم 

بعد از نیم ساعت در اتاق باز یم شود و . دهد نگاه میکنم

د  : بابا در درگاه قرار میگیر

 بلند شو بیا بابا آماده س_
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احت نگاهش میکنم، دلم میسوزد وقبر با این همه نار 

 باید جور بی مسئولیبر مامان را هم بکشد
ی
از جا . خستگ

ز خانه یم روم،  بلند میشوم و به همراهش به طرف آشی 

با دیدن املت های داخل بشقا  آه از نهادم بلند یم 

ز مینشیند و با دیدن صورت  . شود خودش پشت میر

ه به املت  ی : ها میگویدگرفته ی من خیر ز بهیر نمیشد چیر

ز  تو زمان کم درست کرد، بخور اینو شام قول میدم یه چیر

 .بهیر بخوریم 

ز مینشینم و با نان  دلم نیم اید غر بزنم، بی میل پشت میر

: های برهری تکه کرده که مقابلم قرار میدهد بازی میکنم

 امشبم مگه بیمارستان شیفت نیستید؟ 

برای چند ثانیه متوقف یم دستش با لقمه مقابل دهانش 

 .اصال یادم نبود_: شود و با ناراحبر ش تکان یم دهد

ی بیمارستان شیفت _  چرا اینقدر کار میکبز بابا؟ شبا میر

 .از پای در میای خداب  نکرده ها.، روزا مطب

 خرج داره: لقمه ی دیگری در دهان میگذارد
ی
 زندگ

ی_  ز  ما که نیاز نداریم به چیر

ز بلن من سیر شدم، خوردی : د یم شود از پشت میر

 نمیخواد جمع کبز خودم میام
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خانه خارج شد، دلم میسوخت وقبر او را  ز گفت و از آشی 

اینگونه افشده و خسته میدیدم و مامان ککش هم 

نمیگزید، گایه فکر میکردم با این همه شدی چگونه زیر 

 میکنند؟ از فکر خودم پوزخند کنج لبم 
ی
یک سقف زندگ

؟ مامان بیشیر از خانه ی خودش نصف نشست؛ زند 
ی
گ

گایه . وقتش در خانه ی آقا جان و خانم جان میگذرد

البته که بابا هم مقرص بود . فکر میکنم اصال مارا نمیبیند

 اش حفظ کند، 
ی
و چون نمیتوانست تعادل را در زندگ

شاید اگر مامان هم دلگریم داشت به جای خانه ی آقا 

گذراند ، بابا زیادی بی جان در خانه ی خودش وقت می

، حبر من، با بیست و یک  ز توقع بود نسبت به همه چیر

ز ناهار را خودم جمع   سال سن هم ازم توقع نداشت میر

کنم، یا اگر مادرم نیست پخت غذا باید گایه به عهده ی 

 ...من باشد

* 

کنارش مینشینم و ظرف میوه را مقابلش قرار میدهم، 

ساعت و هر لحظه  چشم او به لپ تاپ و چشم من به

ز است تند ... منتظرم از جا بلند شود و بگوید وقت رفیر

ی تایپ میکند و با اخم های درهم برگه ها و  ز تند چیر

ز با خودش آورد را باال و  پرونده های مقابلش که از ماشیر
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ز میکند هرچه شعت انگشت های او برای تایپ ...  .پاییر

ت  بیشیر میشود شعت دست های من هم بزای پوس

کندن میوه بیشیر ،یک نوع هیجان خایص در دلم دارم  

س اما هرچه هست یک  ،نمیدانم هیجان است یا اسیر

ز اوست با حس سوزش . ترس ناشناخته از هر لحظه رفیر

انگشت سبابه ام از فکر خارج میشوم و نگاهم به 

ود و چاقو را   ام یم افتد، اخمم در هم میر
انگشت خوبز

از صدای برخورد چاقو با زیر . ..داخل بشقا  یم اندازم

ز بعد از دوساعت ش بلند میکند و  دسبر کریستال، راتیر

 .اول به من بعد به انگشت خوبز ام نگاه میکند

 چیکار کردی با انگشتت؟_ 

ز برمیدارم و دور  دستمال کاغذی را از جعبه ی روی میر

م ی نیست یه خراش کوچیکه: انگشتم میگیر ز االن . چیر

 خونش بند میاد

ه ب ا دست سالم بشقا  میوه را کنارش میگذارم، نگاه خیر

 : اش را حس میکنم و ش بلند میکنم

 جان؟_
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خودکارش را روی لپ تاپش رها میکند و کمرش را صاف 

هر خ  بیشیر میشناسمت بیشیر برام عجیب : میکند

 میشر 

نم ز  چرا؟: لبخند میر

چون هرگ جای تو بود االن به خاطر چند قطره خون _ 

عت کویل بازی درمیاورد و این وسط یه محشر  دو سا

ی داشتیم  .کیی

 .بی صدا میخندم

اون . زخم شمشیر که نخوردم، یه خراشه دیگه _ 

 نود درصد کویل بازیشون به قول تو نازه، 
ی
خیلیاب  که میگ

ی که من ندارم ز  .چیر

لپ تاپ را میبندد و روی مبل تک نفره ی کنارش 

: د و عمیق نگاهم میکندمیگذارد، بشقا  میوه را برمیدار 

.   یه رفتاری داری که خواه نخواه آدم باهات راحت میشه

 عادی با تو کیل باال 
ی
وع یه زندگ من فکر میکردم واسه شر

ز و چند ماه وقت و کلنجار الزمه  .و پاییر

م و مجددا لبخند تحویلش  نگاهم را از انگشتم میگیر

خودت؛ من از مقدمه چیبز بدم میاد، دقیقا مثل : میدهم

وقبر ازدواج کردیم دیگه موش و گرهه بازی و لوس بازی و 
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ز   ادا و اطوار واسه چیه؟ مثل این رمان آبکیا، ازدواج میکیز

خب کاری که میخوای آخرش بکبز و . مثال همخونه ای

اولش بکن دیگه اعصابتو از ش راه آوردی؟ گرچه منم 

ز داستانا  .فکر میکردم زندگیم با تو میشه مثل همیر

ند و تکه ای سیب در دهان میگذاردل ز  میر
ی
: بخند کمرنگ

 چرا؟

از بس چهره ت جدیه ، اصال آدم با دیدنت از دور یا _ 

 عکسات، نمیفهمه اینقدر خونگرم و مهرهوبز 

 االن داری تعریف میکبز یا مسخره؟_ 

من تعارف ندارم، بخوام : چپ چپ نگاهش میکنم

 مسخره کنم راحت مسخره میکنم

د و قبل از فرصبر برای جوا  صدای زنگ ش تکان میده

موهایلش در خانه میپیچد،دلم زیر و رو میشود و  زیر لب 

نم ز ز : و آرام طوری که خودم بشنوم لب میر وقت رفیر

 !شد

ز بر میدارد و با همان اخم روی   گویسر اش را از روی میر

بله؟  سالم ، خوهم : پیشابز و لحن جدی پاسخ یم دهد

 ... وهه نورین هم خ... ممنون 
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م و کنجکاو نگاهش  با شنیدن اسمم ابرو هایم را باال مییی

 .میکنم

 امشب؟ ....  نه پیش نورینم ... چطور؟ _ 

 .سوایل نگاهم میکند

سم اگر نورین _   .... بود میاییم  okنمیدونم مامان بزار بی 

  《:شایک ادامه میدهد 》

خب شما که همه  کاراتونو کردید مهموناتونم دعوت  _

سید؟ کرد  《پوف کالفه ای میکشد》ید دیگه چرا میی 

 .خیله خب شب میبینمتون، فعال

ند و کالفه به چشم های  ز دکمه ی قطع اتصال را میر

مامان شام دعوتمون  : منتظر و کنجکام چشم میدوزد

 کرده

؟ اینکه ناراحبر نداره...خب،_  ز  !همیر

ز ، ما جزو آخرین مهموناییم ظاهرا منم _  همه هسیر

 ن مهمون بازیارو ندارمحوصله ی ای

 با زنداب  . بلند یم شود و به  طرف اتاق یم رود
ز حبر راتیر

هم خشک و شد برخورد میکند و این مالیمت هایش از 

او با !  دیشب تا االن چقدر برایم  بزرگ جلوه میکند
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 هاب   
هابز میکردند، مهمابز ز  های زیادی را میر

نسیم مهمابز

انواده دعوت که هیچ وقت هیچکدام از اعضای خ

سوپرایز . نبودند و ما از طریق اینستاگرام شاهدش بودیم

های تولد در ویالی لواسانشان، جشن سالگرد ازدواج در  

مهمابز های سوپر الکچری  .... کردان ، روز زن در تهران

که بعد از برگزاریشان تا مدت ها در اکسپلور اینستاگرام 

ز در  شاید برای.  میچرخد و دست به دست یم شود همیر

هیچکدام از ان ها از فامیل کش دعوت نمیشد، چون 

 را ندارد
ی
ز حوصله ی مهمابز های خانوادگ خون ! راتیر

های خشکیده ی روی انگشتم را میشورم و دستم را با 

از نیم ساعت پیش که زن داب  ... حوله خشک میکنم

ز دیگر از اتاق خارج نشد، به طرف اتاق  تماس گرفت راتیر

وم حالت خوابیدنش ضعف میکنم؛ به حالت دمر از . میر

خنده ام  . خوابیده و شش را زیر بالشت پنهان کرده

گرفت، مثل پش بچه هاب  که قهر میکنند و نمیخواهند 

صدای کش را بشنوند و دیده بشوند خودش را قایم  

دستم . به طرفش یم روم و لبه ی تخت مینشینم. کرده

ی کوتاهش را لمس را بلند میکنم و چند تار از موها

ارم ، هیچ . میکنم ز همیشه به همه میگویم از ترحم بیر

وقت دوست نداشتم کش با ترحم نگاهم کند یا برایم 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

211 
 

اما االن ؛ به شدت دل میسوزانم برای این .  دل بسوزاند

 خرج میکرد
ی
مردی که . مردی که مرد بود و مردانگ

خودش ، وجود و قلب مهرهانش را در نقابی از جنس 

همیشه در اینستاگرامش .  و غرور پنهان کردهسخبر 

عکس از سفر هایش و نسیم از بریز و بپاش ها و جشن 

هایشان میگذارد و مردم در کامنت ها به دزد و اختالسگر 

بودن محکومش میکنند، به آقا زاده بودن ، آقا زاده ای  

که داب  ام با زحمت و مشقت ریال به ریال جمع کرد تا 

اما هیچکس از ... ها فرزندش آینده بسازدبتواند برای تن

همان مردیم که کامنت های فحش و بی عار بودند، 

میگذاشتند نفهمیدند این آدم در ماه چند زندابز جرایم 

نفهمیدند این ادم هزینه ی جراخ . نقدی را آزاد میکند

یه هاب  که 
ز چند بیمار کم بضاعت را داده، از تعداد جهیر

 . نداشت میگرفت روحشان هم خیی 
ی
ز روح بزرگ راتیر

داشت و همه فقط او را با ظاهرش قضاوت میکردند، 

ی کم ندارد ز دستش از زیر .  ظاهری که از جذابیت هم چیر

ون یم آید و مچ دستم که روی موهایش در   بالشت بیر

د، نگاهم را از موهایش به سمت  گردش بود را میگیر

 .چشم های بسته اش سوق میدهم

 بیداری؟ _ 
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میخوابد و خودش را کیم عقب میکشد اما چشم  به پهلو 

ند. باز نمیکند ز  بیا اینجا ببینم: با صدای خمار لب میر

 ....من خوابم ن_ 

بی توجه به حرفم مچم را میکشد و  به طرفش پرت 

شم را روی بازویش تنظیم میکنم و نگاهم را باال . میشوم

م تا چشم های بسته اش را ببینم  .مییی

ز _   راتیر

د اینقدر با موهام ور رفبر  . هیس_  بخوا  ،خوابم نمییی

 .که چشمام باز نمیشه 

نم و بدون حرف خودم را در آغوش برهنه اش  ز لبخند میر

 . جمع میکنم و حصارش را به دورم محکم تر میکند

 میکنم، با فکرم،  با 
ی
من با این مرد سه سال است که زندگ

ذهنم  تمام این لحظات را بارها و بارها در . رویاهایم

م و خجالت برایم نمانده  ی برای شر ز تجسم کرده ام و چیر

 ... بود

ز بر  یبز را به از روی صندیل عقب ماشیر جعبه ی شیر

، اخم هایش درهم و از چهره   میدارد و به دستم یم دهد

اش کسالت میبارد و من دلیل این همه تلچز را بابت یک 
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ز پیدا یم ! مهمابز شام ساده درک نمیکنم شود ، از ماشیر

بعد از مکث کوتاه شم را از نفهمیدن تکان یم دهم و از 

ز پیاده میشوم، در کنارش که منتظرم جلوی در   ماشیر

م و به چهره ی خشکش نگاه  خانه ایستاده قرار میگیر

 .میکنم

؟_  ز  راتیر

دکمه ی آیفون تصویری را فشار میدهد و بی حرف نگاهم 

 .میکند

 تر عزیزم فقط یه مهموبز ساده س، یکم لطیف_ 

باز شدن در زمان برای صحبت بیشیر نمیدهد، در  

آهبز و سفید رنگ را باز میکند و صیی میکند تا اول من 

قدم در حیاط بزرگ اما خشک و برهوت خانه . وارد شوم

ی داب  میگذارم و نگاهم به زنداب  که داخل ایوان 

ز در را میبندد و همگام با . منتظرمان ایستاده یم افتد راتیر

 .من به طرف زنداب  قدم بر میدارد

 سالم زنداب  _ 

یبز را به دستش میدهم  .شیر

 سالم به روی ماهت عروس قشنگم_ 
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دست آزادش را پشت کمرم میگذارد و گونه ام را 

 .میبوسد

ز _   سالم: راتیر

ود و دستش را میکشد تا دوال  ز میر زنداب  به طرف راتیر

ز  ز . برسد شود ،تا قدش برای بوسیدن به گونه ی راتیر راتیر

بی حوصله خم میشود و بوسه ی شدی به گونه ی 

ند ز  . مادرش میر

. سالم پش بی معرفت و بی اعصا  من ، خوش اومدید_ 

 بفرمایید بچه ها

 شما اول بفرمایید زنداب  _ 

 ببخشید مادر: زنداب  _ 

ز وارد یم شویم ش و صدا . زنداب  و پشت شش منو راتیر

یدهد ما جزو آخرین ها و همهمه ی صحبت نشان م

ی را رد میکنیم و وارد . مهمانان هستیم راه رو شش میر

 .سالم بلند باالب   میدهم. پذیراب  میشویم

تونه صداتون تا ش کوچه میاد؟_  ، چخیی
ی
 سالاام به همگ

ز هم سالم کوتاه و نسبتا آرایم میدهد از هر طرف با . راتیر

 .خنده جوا  دریافت میکنیم
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 .س خانم بیشعور خاندانبه به عرو : افرا_ 

 عروس چیه دیگه ،کهنه شد: مریم_ 

 حاال تا یکسال مونده کهنه بشه : افسون_ 

وع کنید_   بزارید برسم بعد شر

وم، آقا جان در کنارش نشسته و  به طرف خانم جان میر

با نزدیک شدنم اخم هایش را پررنگیر میکند و رویش را 

یک شدنم به خالف جهتم میچرخاند، خانم جان که نزد

را نیبیند ،یم ایستد و به طرفم یک قدم فاصله ی مانده را 

 .پر میکند

 خوش اومدی مادر : خانم جان_ 

صورتش را میبوسم و بی توجه به اخم های آقاجان به 

طرف مامان که در طرف دیگر خانم جان نشسته یم 

مامان هم دست کیم از آقا جان ندارد اما نمیتوانم . روم

زحمت بلند شدن هم به خودش . ردانمبی توجه رو برگ

 .نمیدهد، خم میشوم و صورتش را میبوسم

 سالم مامان_ 

ند ز علیک سالم، خوهه یادت هست مامابز هم : کنایه میر

 داری 
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سخت نگیر الناز بچه تازه عروسه بابا : خاله الهام_ 

 شش گرمه 

 خوش اومدی قرهونت برم: خاله الهه_ 

روهویس میکنم و به  با خاله ها و شوهر خاله ها هم

وم  طرف داب  ها میر

واب  ماشااهها انقدر زیادید هر خ  بوس میکنم تموم _ 

 .نمیشه، کمرم شکست اینقدر دوال راست شدم

 میگوید
ی
دو دقیقه صیی کنید توفای نورین : میالد با لودگ

 تموم شد، توف جمع کنه بعد بیاد رو بویس 

وند  .او میگوید و آرزو و لیندا ریسه میر

 هه هه بی مزه، مگه همه مثل توئن؟ _ 

ز_  ولش کن داب  امشب معلوم نیست چشه : داب  الیی

 اینقدر نمکش زیاد شده 

 نگاه میکنم، بی حرف طبق معمول تمام جمع 
ز به راتیر

 روی مبل نشسته و تنها شنونده است
ی
 .های خانوادگ

 من برم لباس عوض کنم بیام_ 
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خانه ش  ز برو تو : ک میکشدزنداب  کتایون از داخل آشی 

ز عوض کن عزیزم  اتاق راتیر

ز بار است که در این خانه سعادت تعویض لباس در  اولیر

ز نسیبم میشود هر وقت اینجا جمع میشدیم . اتاق راتیر

فت پوزخند روی . تنها نسیم بود که داخل این اتاق میر

ز یم روم در اتاق را باز . لب مینشانم و به طرف اتاق راتیر

 با . د به نفس دوچندان وارد میشوممیکنم و با اعتما
ر
اتاف

ز و نسیم وارد این اتاق ... تم شمه ای بار ها در نبود راتیر

من ... شده بودم اما االن، حسم اصال قابل وصف نیست

در جایگاه همشش به اینجا رسیدم، شاید بی اهمیت 

ز پله محسو  یم شود مانتو ام ..  .باشد اما برای من دومیر

ت  دانتل مش رنگ تعویض میکنم و با را با یک تیشر

ش . شلوار مشگ و بگ قد نود از اتاق خارج میشوم

ه به من است نگاه میکنم ،  ز که خیر میچرخانم و به راتیر

وم نم و به طرفش میر ز  میر
ی
 .لبخند کم رنگ

ی نورین خانم: افرا با خنده_  تحویل نمیگیر

ز _  ه، : شاهیر هرگ عرویس کنه تا یکسال تحویل نمیگیر

ز   مریم تا یکسال بعد از عرویس خود منم تحویل همیر

 .نمیگرفت
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خنده روی لب های همه نقش میبندد و مریم مشتش را 

ز میکند  شاهیر
  نثار بازوی نه چندان عضالبز

ویل افرا دقیقا فقط همون یکسال اول منو تحویل  : نوید_ 

 گرفت

ز : مرتضز _  پس من هنوز تا دوماه آینده که بشه اولیر

 .مون امیدوار باشمسالگرد ازدواج

رو به دخیر ها   》شما سه تا خییل دلتون پره ها: میخندم

که هر کدام در کنار شوهرانشان روی مبل نشسته اند 

به جای متلک به من شوهراتونو  《:ادامه یم دهم

 .دریابید

شوهرامونو ولش کن بگو ببینم متاهیل خوش : مریم_ 

ز اشاره میکن 》میگذره؟  《:دبا چشم و ابرو به راتیر

ز قبل از جوا  من بلند  اض گونه ی شاهیر صدای اعیر

 عه ، مارو ولش کنه؟: میشود

 .دودقیقه دندون به جیگر بگیر : مریم با حرص 

ز میگویم راست میگه دیگه، دو دقیقه : رو به شاهیر

 دندون به جیگر بگیر االن فضویل خفشون میکنه 
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: آرزو پشت چشیم نازک یم کند و پا روی پا یم اندازد

 یل چاق شدی نورینخی

ا_  کجا چاق شده؟ اتفاقا الغر ترم شده: زنداب  سمیر

آرزو جان تو اگر کمیر چشماتو درشت کبز : افسون_ 

 .میتوبز نورین و با سایز واقعیش ببیبز 

با حرف افسون ثانیه ای سکوت برقرار شد و ش لیک 

 .خنده به هوا رفت

بحث  خوهه من اومدم و : با ته مانده ای از خنده میگویم

 .واسه صحبت پیدا کردید

ز دادی که : میثم_  اول بگو ببینم خ  به خورد راتیر

 صداش در نمیاد؟ 

حاال نه که همیشه تو : نیم نگایه به میثم یم اندازم

ز مجلس و دست میگرفت  مهمونیا راتیر

 .واال منم دو زن داشتم که نای صحبت نداشتم: میالد_

رهطش  باز خودش گفت و خودش و میثم به حرف بی 

با حرص لب هایم را روی هم میفشارم و به . خندیدند

ز که همچنان خشک و خونشد به خنده های میالد  راتیر

 .و میثم نگاه میکند چشم میدوزم
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؟: میثم_  ز  ناموسا دو زنه بودن چه حش داره راتیر

ز آرزو داری: مریم_  همون حش که تو با داشیر

 .وا مریم: آرزو _ 

گه دیگه عمو جان، تو از دو تا که راست می: داب  الیاس_ 

 .هیچ  اندازه ی ده تا زبز واسه میثم

به من نگاه میکند  》میثم سوال و اشتباه پرسید: لیندا_

سید زن یه مرد زن دار بودن  《:و ادامه میدهد باید میی 

 چه حش داره؟

 لیندا این چه طرز صحبته؟: خانم جان_

خودشان  پا پوزخند روی لب هایم مینشانم و دقیقا مثل 

 نداره؛ : روی پا یم اندازم
ر
خییل با جوا  سوال قبیل فرف

وقبر فهمیدی میالد دوستتو صیغه کرده چه حش 

ی تو همون مایه ها ز ؟ یه چیر  داشبر

ا لب میگزد ، مریم و افرا و افسون با خنده ای   زنداب  سمیر

که نشان از خنک شدن دلشان یم دهد نگاهم میکنند و 

ز یم اندازند، خاله الهام  پشت مرد ها با اخم ش  پاییر

خدا مرگم بده ،نورین : دستش میکوهد و آرام میگوید

 !جان؟؟
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م و به لیندا که   از میالد شخ شده با  پوزخند نگاه میگیر

ه میشوم زنداب  کتایون که تا . کینه نوشخوار میکند خیر

س قدیم  ان موقع ایستاده و نگران نگاهمان میکرد با اسیر

و دوئل چشیم منو که خونشد و  لیندا که  جلو میگذارد 

تو رو خدا امشب و : با حرص نگاهم میکرد را قطع میکند 

 .خرابش نکنید، جمع شدیم دور هم یکم شاد باشیم

ز از جا بلند یم شود و تمام نگاه ها جلبش میشوند  . راتیر

وقبر واسه یه : بی توجه به نگاه بقیه رو به زنداب  یم گوید

ز اینجوری پ ز های منم چیر ا فشاری میکبز و به نه گفیر

توجه نمیکبز نتیجش میشه این که هرگ از راه برسه 

اب  که بهش رهیط نداره دخالت  
ز دهن باز کنه و تو چیر

اگر من 《رو به میالد و میثم با اخم نگاه میکند 》. کنه

ف داره به صیغه   دو تا زن دارم سگم شر
ز
قانوبز و عرف

هر شی آدمش با شی  های مدت دار و چند ساعته که

 .قبیل فرق میکنه

گناه که نکردی مادر، ناز شصتت تونسبر  : خانم جان_

 بی اجازه و یواشگ و خیانت هم نبوده. گرفبر 

 تو به خودت مرهوطه و آدمای تو : داب  الیاس_
ی
زندگ

 زندگیت بابا جان 
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ز جان مامان: زنداب  کتایون_   ...راتیر

ز رو به من ادامه یم دهد  بلند شو حارز شو : راتیر

ز شوخز میکردن: خاله الهه_   عمه بچه ها داشیر

د ز یم رود و بازویش را میگیر : خاله الهام به طرف راتیر

ز  ز جو و شاد کیز ز عزیزم، بچه ها میخواسیر  بشیر

ز_  عمو جان داماد که اینقدر بی اعصا  نمیشه : داب  الیی

ز پشم.   بشیر

ز  ز جز همه تالش میکردند برای منرصف کردن راتیر از رفیر

مامان و آقا جان، با حرص به مامان که ساکت تنها 

شبیه عروسک کوگ در دستان . تماشاخ  بود نگاه میکنم

. آقاجان است و تا او نگوید مامان لب از لب باز نمیکند

ز را به زور کنارم مینشانند و جو نسبت به قبل ارامیر  راتیر

 .یم  شود

ز _ بستبز برای جمع آقا الیاس قول شطرنج و :  عمو معیر

 یادت رفته ها

داب  الیاس که تا آن موقع اخم بر چهره داشت به عمو 

ند ز ز نگاه میکند و لبخند میر نه ،فقط نمیخواستم : معیر

 مهمونم و با گریه بدرقه کنم
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به به،پس امشب به لطف باجناق جان و : عمو عارف_ 

 .برادر زن جان یه بستبز افتادیم

 لت خارج کنندسیع میکردند جو را از ان حا

شاید در آن جمعیت تنها کش که از بحث و کل کل ها  

ککش هم نگزید من بودم ، میدانستم هر عمیل یک 

عکس العمیل دارد و خودم را برای بدتر از این ها هم 

دوهاره نگاهم به مامان کشیده میشود، . آماده کرده بودم

شش کنار گوش خاله الهام و ریز صحبت میکند، تنها 

 که میتوانست من را تا حد انفجار برساند مامان موضوغ

مامان و دهن بیبز اش بود، منتظر بود ... و کار هایش بود

. ببیند آقا جان چه میگوید تا همان کار را انجام بدهد

م  صدای زنگ آیفون بلند یم شود، چشم از مامان میگیر

ا  و به چهره ی متعجب زنداب  که رو به زنداب  سمیر

 نتظر کش نبودیم نه م: میگفت

در .میدوزم ، از جا بلند یم شود و به طرف آیفون یم رود 

تمام مدت با چشم همرایه اش میکردم و حرکاتش را زیر 

با دیدن شخص پشت در میفهمم که ماتش . نظر داشتم

د و با نگرابز به طرفم میچرخد حدس حضور نسیم . مییی

خییل هم سخت نیست و به لطف قدومش خویسر 
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چشم از زنداب  که با اکراه در را باز . کامل شد  امشبمان

ز که با گویسر موهایلش مشغول  م و به راتیر میکند میگیر

ه . است میدوزم دست به سینه و تکیه داده و منتظر خیر

هیچکس جز من متوجه شخص پشت .به در نگاه میکنم 

خییل انتظارم طوالبز نیم شود که در باز . در نشده بود

 و پشت شش زنداب  ناراحت وارد یم شود و نسیم شایک

به محض ورودش نگاهش به من و از من به . یم شوند

ز کشیده یم شود   . راتیر
چه شب بلندی شد این مهمابز

کذاب  که یم شود اسمش را یک شب و هزار داستان  

با همان لحن شایک وارد یم شود و رو به جمع . گذاشت

فر یک نگاه ها روی ما سه ن. متعجب سالم شدی میکند

 .مثلث تشکیل داده و یط یک حرکت منظم یم چرخند

 علیک سالم ،تومگه کیش نبودی؟: داب  الیاس_ 

ز که خونشد به نسیم نگاه میکرد نیم نگایه یم  به راتیر

 .اندازم

آخ ببخشید که منو فرستادید کیش تا امشب تو : نسیم_ 

 .مهموبز تازه عروس و دامادتون نباشم

ا_   ه حرفیه زن عمو جاناین چ: زنداب  سمیر
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نگاه پر اخم نسیم به ما و نگاه خونشد من با یک نیمچه 

ی که متعجبم میکند خونشدی بیش از . لبخند به او ز چیر

ز است  .حد راتیر

 خوش گذشت نسیم جان؟: خاله الهام_ 

رو به من  》نرفته بودم که بخواد خوش بگذره: نسیم_

 خوش میگذره؟ 《:ادامه یم دهد

 جای شما خایل: دلبخندم رنگ میگیر 

ز از کنارم بلند یم شود کیش : صدای خشک و شد راتیر

 !خونه هم نبودی... نبودی 

لحنش سوایل نبود، تعجبی هم نبود، به شدت اخطاری و 

ی بود  .خیی

 خونه ی مامانم بودم: نسیم_

 بفرمایید شام: زنداب  کتایون

هول بود و دوست داشت مهمابز که کیل تدارک براییش 

شاید حاال میتوانستم دلیل . شی    ع تمام شود دیده بود 

ز را بفهمم نسیم به طرف اتاق . مخالفت های امشب راتیر

ز یم رود تا لباس عوض کند و من با بدجنس ترین  راتیر

حالت ممکنم از فرصت و نبود نسیم استفاده میکنم و 
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ز را اشغال میکنم ز صندیل کنار راتیر مریم هم با . پشت میر

ز طرف دیگر بدجنش که کم از من  نبود به همراه شاهیر

ز مینشینند نگاهم قفل به در اتاق است تا نسیم . راتیر

خارج شود ، نگاه مات و ناراحتش به من و راتیبز است  

باید دل . که بی توجه به جمع مشغول ساالد است

میسوزاندم برای زبز که شوهرش را تصاحب کرده ام؟ 

ی در دلم احساس میکردم و با  برعکس، خنگ بی نظیر

ین شام  غرور مشغول خوردن شایم که در لیست بهیر

 ام قرار میگرفت، یم شوم
ی
 . های زندگ

ا_   الناز امشب خییل ساکتیا: زنداب  سمیر

م میگویم آقاجان _: بدون آنکه چشم از ظرف غذایم بگیر

 .هنوز اجازه ی صحبت و صادر نکرده

من مدت هاست که شمشیر را از رو بسته ام و روحیه ی 

 .طلبی ام را تقویت کرده ام جنگ

صداب  قاشق چنگال ها قطع میشود و نگاه ها باز هم رد 

یک قاشق پر برنج و تکه ای مرغ ... و بدل میشوند و من

 .سوخاری  در دهان میگذارم



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

226 
 

بچه ی تو هم بعد از عروسیش حبر یک زنگ : مامان_ 

 تمام طعنه هم بزنه نطقت کور 
ی
بهت نزنه بعد با پرروگ

 .میشه

 مانده ی غذا را قورت مس
ر
تقیم نگاهش میکنم و باف

من زنگ نزدم خلف بودم، شما که مادر دلسوزی : میدهم

 هسبر چرا زنگ نزدی؟

ز_  نورین امشب اومدی فقط ترور میکنیا داب  : داب  الیی

ز تا : افسون_   میکیز
ی
ترور چیه داب  مادر دخیر از هم گلیک

 دلشون از هم باز شه 

؟ تو روی بابام: مامان_   ایستادی توقع لوح تقدیر داشبر

قاشقم را برای بار دوم پر میکنم و قبل از انکه در دهانم 

ین : بگذارم میگویم نه لوح تقدیر واسه شما به عنوان بهیر

 دخیر که به خاطر پدرش از بچه ش گذشت 

مامان با دست به خودش اشاره میکند و با چشم های 

ن از بچم  من ؟ م: درشت و بغض رو به بقیه میگوید

 گذشتم؟

م: خانم جان_   نورین جان ش شام وقتش نیست دخیر
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ظاهرا این یک هفته بهت ساخته ،زهونت : نسیم_ 

 تقویت شده

ز کنارم : با لبخند به نسیم نگاه میکنم مگه میشه راتیر

 باشه و به من بد بگذره؟

شخ شدن آبز چهره اش برای من همانند نسیم 

خورشید چهره را خنکیست که از دریا هنگام طلوع 

ز را یم . نوازش میدهد صدای اخطار گونه و آرام راتیر

 !!نورین: شنوم

میدانم االن بیشیر از همه او تحت فشار است، پش یس 

ز قرار  ساله ی دو زنه ای که خواه ناخواه زیر ذره بیر

د و تمام نگاه ها از زمان ورود زیر چشیم او و عکس  میگیر

کرده ام به بی توجه به عادت  . العمل هایش را میپایید

  
ی
اطرافم غذا خوردن، عادت کرده ام به بی توجه زندگ

کردن، مثل همان روز هاب  که صدای فریاد مامان و بابا 

بی توجه در اتاقم فیلم میدیدم، ... خانه را پر میکرد و من

ز بار دست بابا روی مامان بلند  مثل همان وقبر که اولیر

ش میکردم، بی توجیه  بی توجه موسیفر گو .... شد و من

. که بار سنگش گلویم را یم آزرد اما من بی توجه بودم

نگاه های این جمع هم جز بی توجیه من و شام خوردنم 
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ی عایدشان نشد، اما با یک تفاوت فاحش ز اینبار من ! چیر

بودم که بار سنگ هدیه میدادم و خودم در آرامش به 

دم ه ام  اشک نسیم میچکد، لیوان خنک نوشاب. ش مییی

م و با لذت  که با چند تکه یخ گواراتر شده را به دهان مییی

ز از   به وجودم هدیه میکنم، بعض میکند و من برای راتیر

یزم نگاه ها . گوشت گوسفند چلوگوشت زنداب  پز میر

غضبناک یم شود و من دور دهانم را با آرامش پاک 

بگذار نگاه کنند، نگاهشان چه آسیبی به من . میکنم

ساند؟ ز در کنارم تنها عاملیست که   میر نفس کالفه ی راتیر

هیچکس جز من . کیم افکار آرامم را مشوش میکند

دست به غذایش نزد و همه در سکوت دست و پا زدند ، 

از جا بلند یم شوم ! .و چه نعمت بزرگیست این بی خیایل

نم ز  .و به چهره ی گرفته ی زنداب  نگاه میکنم و لبخند میر

، امشب حسابی زیاده روی کردم خییل خوشمزه بود _ 

 زنداب  

 نوش جانت عزیزم: زنداب  کتایون_ 

ز که چشمش به نقطه ای  نیم نگایه به نسیم خشمگیر

ه مانده یم اندازم و ادامه میدهم ز خیر : نامعلوم روی میر

ز نتونستم درست غذا  ظهرم از دست شیطنت های راتیر
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ه یم شود و من به داب   》.بخورم  نگاه نسیم به من خیر

 زحمت کشیدید داب  جان 《:ناراحت نگاه میکنم

ز به راه یم افتم در را میبندم  و به ... به طرف اتاق راتیر

این فکر میکنم که آیا زیاده روی بود؟ عحیب ترین حش  

که یک زن میتواند حس کند روهرو شدن با هوو و غذا 

ز است روی تخت مینشینم و به . خوردنشان ش یک میر

یم فکر میکنم، باید طبیعتا عذا  حسو غوغای درون نس

وجدان داشته باشم اما آنقدر احساس آرامش میکنم که 

تقه ای به در . ذره ای بابت بد ذابر ام ناراحت نباشم

افرا و مریم . میخورد و قبل از صدور اجازه در باز یم شود

از چهره های غبار گرفته شان . و افسون وارد میشوند

خودم را . من ناراحتندمیشد حدس زد بابت کار های 

ز پرت میکنم و نگاه بیخیایل  روی تخت دو نفره ی راتیر

 .بهشان یم اندازم

 چتونه؟_

ز کار و افسون  مریم کنارم روی تخت، افرا روی صندیل میر

ه به من  .. به دیوار روهرویم ، و هر سه خیر

فکر نمیکبز یکم تند رفبر نورین؟ ندیدی : مریم_ 

یخت؟  چجوری اشک میر
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نمتک خند ز  .ی میر

 واسه اشکای اون ناراحتید؟_ 

یگ که فقط . ما زنیم نورین، خودتو بزار به جاش: افرا_ 

 چهارساله ی متاهلیت شده و 
ی
یک هفته س وارد زندگ

چه . متلک عشق و حال ظهر با شوهرتو بهت بندازه

؟  حش پیدا میکبز

نگاهم پوکر میشود، حوصله ی پند و اندرز هایشان را 

از آن بیخیایل خارج میشود و جدی رو به ندارم ؛ لحنم 

 :هر سه نفرشان یم توپم

حاال بر عکسش و فکر کنید، دخیر مجرد بایسر نه یه _ 

زن مطلقه، اقا جانتون واسه دشمبز با خواهرش که 

میشه مادر بزرگ پدریتون شما رو برای یه مرد زن دار 

مردی که آرزوتونه،  سه سال برای رسیدن به . لقمه کنه

ز  روز هاب  رویا بچینید و برنامه بریزید، مردی که  همچیر

شب اول عرویس ولتون کنه و به جای شما با زن اولش 

شم را جلو میکشم و چشم هایم را 》.بره ماه عسل

ز فقط دو  《باریک میکنم چه حش پیدا میکنید؟ راتیر

 .روزه که شده شوهر واسه من
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د و لحنش زنگ  مریم دستم را میان دست هایش میگیر

 :لسوزی داردد

ایطیه که _  نورین جان میدونیم سخته، اما این شر

 خودت خواسبر و قبول کردی

 . محکم و ِسِور ش تکان میدهم

 دقیقا خودم خواستم و قبول کردم_

پس کنار بیا نورین، با رو برو شدن های وقت و : افسون_ 

 بی وقتت با نسیم کنار بیا

ل کن: افرا_   نیش زهونتم کنیر

ز  ز و میخوام که به دست : نمپوزخند میر من گفتم راتیر

 آوردم ،ویل گفتم با نسیم؟

سد ؟: مریم مشکوک میی   یعبز خ 

ز و بدون : مستقیم و مصمم نگاهش میکنم یعبز من راتیر

نسیم میخوام، من اهل رقابت نیستم، من یکبار میجنگم 

وزی م و تاکید وار 》برای پیر انگشت سبابه ام را باال مییی

 ...ط یک بارفق 《:تکرار میکنم

نگاه هایشان مات و رنگ پریده میشود و لبخند من جان 

د، نمیدانستند چه بگویند و چه جوابی بدهند و من  میگیر
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م مجدد تقه ای به . از این سکوت نهایت استفاده را مییی

در میخورد و باز قبل از اجازه ی ورود باز یم شود 

ت؟ ؛حکمت این در زدن وقبر منتظر اجازه نمیمانند چیس

ز وارد یم شود، شد و خشک و جدی با کیم چاشبز  راتیر

دخیر ها به زور نگاه های پر حرفشان را از من به ... خشم

ز را درک  ز میکشند، شاید آن ها هم حالت های راتیر راتیر

میکنند که  بعد از نگاه کوتایه که بینشان رد و بدل 

 میشود به اجبار از جا بلند میشوند، قبل از انکه از اتاق

یادتون باشه من برای این لحظه _: خارج شوند میگویم

م  کردم؛ دیه ی غرورمو میگیر
 .غرور سالخز

ز از کنار  افرا و افسون به راه یم افتند و مریم قبل از گذشیر

یزد و  خد و تمام گله اش را در چشم میر ز به طرفم میی  راتیر

ه ام یم شود ز بار . خیر نگاهش غریبه است، انگار اولیر

صیی کنید حاال مانده .  را میبیند و نمیشناسد است که من

 
ی
 ...تا شوکه شدن و تعجب و غریبگ

 آدیم که آ  از ش گذرانده را چه توقیع دارید؟

آدیم که سال سکوت کرده به معنای الل بودنش 

 ...نیست
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به معنای صیی ایوبی است که خرج کرده تا برسد به آن 

 تمام آن سکوت ها
ز
 ...نقطه ی اصیل برای تالف

 ...تمام آن دیدن ها و انگار ندیدن ها

 ...تمام آن شنیدن ها و انگار نشنیدن ها

فقط یک روز از مهر مالکیت من میگذرد و زود است از 

 ....انتقاد به رفتار های من

 
ی
زود است برای دلسوزی هایتان برای زن اویل که زندگ

اش تا وعده ای دیگر در چنگ من خواهد بود؛ در مشت 

 ...کرده ی من های گره  

صیی کن تا طوفان شوم ، بگذارید سونایم ام از ریشه بزند 

 را بعد برای ماخذه ام صف یکشید و نگاه های 
ی
این زندگ

تان را حواله ام کنید  ...ناراحت و دلگیر

حکایت من حکایت آن مثیل است که میگوید خرش از  

من خرم را از پل گذراندم و االن نوهت یکه . پل گذشت

 ...ن استتازی م

د در را میبندد و با چند  ز بدون آنکه نگاه از من بگیر راتیر

ز  قدم وسط اتاق یم ایستد، دست در جیب شلوار جیر

یچز اش میکند و با چشم های خرماب  اش که عصبانیت 
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ند نگاهم میکند، من امشب  ز و خشم و تعجب را فریاد میر

شاید کیم هم خرا  کردم ... سیاست را فراموش کرده ام

 که هزار بار ... من یک زنم اما 
ز
از جنس هما حوای معروف

م از  م، قدرت بگیر برای خودم یاداور میشوم تا قدرت بگیر

اتصال نگاهمان را قطع نمیکنم، ... قدرت ترسناک زنانه ام

نگاه پر حرارتم را در نگاه خشمگینش میر قصانم و آرام اما 

م  من باید بلد باشم را. محکم به طرفش قدم بر میدارم

دست هایم را روی سینه اش . کردن یک مرد عصبی را

جمع میکنم و ارام قفسه ی سینه اش را میبوسم، حرف 

چشم هایش را خو  بلدم و میفهمم کیم از خشمش 

دست هایم را از روی سینه اش . جایش را به تعجب داده

 》به سمت باال میکشم و پشت گردنش قال  میکنم 

ا صد رحمت: زنداب  کتایون به لیندا و آرزو باز میثم  سمیر

ن،  و میالد ناراحت  میشن اون دوتا زهون به دهن میگیر

ز که عصبابز باشه اینقدر میگه و حرص  ویل نسیم؛ راتیر

ز آخر ش باید دو تا  میده و ش به شش میذاره  که راتیر

ون تا  ز بشکنه و از خونه بزنه بیر عرهده بکشه، چند تا چیر

بار بهش  گفتم دخیر  هزار . این دخیر دهنشو ببنده

سیاست داشته باش، ادم با مرد، اونم مرد عصبابز 

ز اون مرد حبر . اینطوری رفتار نمیکنه با  پنبه ش بیی ببیر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

235 
 

و من به دنبال آن 《تو اوج عصبانیت هم بره میشه یا نه

ز را بره ام میکرد همان نقطه . سیاسبر بودم که راتیر

 که از حرف های زنداب  از نسیم پیدا 
کرده بودم و   ضعفز

فتم نم. حاال برعکسش را پیش میر ز دو : آرام و با ناز لب میر

روی انگشت پا یم ایستم و چانه 》...روزه شوهرم شدی

دوهاره نگاهش ... کیم طوالبز ... اش را میبوسم

 .حس مالکیتم تو این دو روز زیاد شده 《میکنم

امشب زیاده : ش روی سینه اش میگذارم و چشم میبندم

بزار به پای  《مظلوم ش بلند میکنم 》روی کردم

 . حسادت زنانه ام

راهم درست است و در آتش نگاهش آ  ریخته میشود 

یک زن صالخ باالتر از بغض .و آرامش را شفاف میبینم

چون میدونم امشب _: دارد؟  با کیم بغض ادامه میدهم

ی و معلوم نیست دوهاره گ داشته باشمت ... من.  میر

دق و . که طعم این آغوش و  چشیدم  من  فقط دو روزه

 .دیل رفتنتو جلو جلو خایل کردم

بزار به پای تازه عروس بودنم، بی پناه و تنها : آه میکشم

 .مامانمم ندارم... اونقدر تنها که. بودنم
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چشم هایش را ترحم میپوشاند و من متنفرم از ترحم 

د. نگاهش از تو _ : دستش باال یم آید و کمرم را میگیر

 .این رفتار و نداشتم نورین توقع

د و مجبورم میکند نگاهش کنم؛  دست زیر چانه ام مییی

مستقیم و نفس گیر نگاهم به چشم های پر اخم اما 

با همان صدای خش . ارامیر از دقایق پیش ،گره میخورد

تو وجودت پر از خشمه _: دار اما لحن آرام ادامه یم دهد

، از کجا .  میاد این همه امشب با همه ش جنگ داشبر

... تنفری که تمویم نداره؟ بحث امشب و دیشب نیست

خشم و کینه ی حرف های تو خییل بیشیر از این 

 .حرفاس

م که مثل اونا شوهرمو تمام _  م، دلگیر چون از همه دلگیر

اگر بابام زنده بود تو ... اگر . و کمال برای خودم ندارم

... ندارم من کینه ندارم، نفرت. فقط برای من بودی شاید

فقط خسته ام ، یه آدم خسته دیدی؟ کش که بی گناه 

ترین نقطه ی مرکزی تنفر دو تا خانواده باشه؟ سیبل دو 

من نه آنا رو دارم نه آقا . تا خانواده برای متلک هاشون

نمیخوام االن و اینجا در مورد این موضوع ها ... جانو

ز ، فقط بدون که جای تمام کنایه ه اب  که حرف بزنم راتیر

این دردمه که اینجوری ... این سال ها شنیدم درد میکنه 
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ون و خودشو نشون میده  یزه بیر تو معجزه شدی از . میر

من فقط به اندازه ی بیست و چهار ... دیشب تا حاال

  کردم
ی
 .ساعت راحت زندگ

مزه ای این آغوش : پیشابز ام را به سینه اش تکیه میدهم

، تاز  ز  .ه پیدات کردمزیر دندونم رفته راتیر

دست . چشم های خیسم را به چشم هایش میدوزم

م و روی انگشت های پا بلند میشوم،   پشت گردنش مییی

اشک    گردنش را خم میکنم و با حرص و خشم و غم و

بعد از گذشت ثانیه ای دستش را . لب هایش را  میبوسم

و زن همان موجود عجیبیست  ... دور کمرم محکم میکند 

هم میتواند شیطان را رام کند، چه برسد به که با نگاهش 

ین است سیب ممنوعه ... انسان جایز االخطا و چه شیر

میدابز افسار پاره  . ی بهشبر که حوا با لذت آن را میچیند

از همان ساعت بعد از عقد ... کردن یعبز چه؟ یعبز من

من این مرد را میخواهم و به دست . افسارم پاره شد 

 ... مرد را بدون زن میخواهم خواهم آورد، من این

ون شاید ...تمام و کمالش را میخواهم  من چهره ام از بیر

به کفتار شبیه باشد، کفتاری که همه او را از روی ظاهر  

کار هایش قضاوت میکنند ، اما نمیدانند این ذات و 
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قضاوت ها را  گوشه ای میچینم و . طبیعیت اوست

نیدن های ریز و من کار های مهم تر از ش. پشت  میکنم

بگذار وجهه ام خرا  شود، چه . درشت مردم دارم

اهمیبر دارد وقبر آن ها با کفش من راه نرفته اند؟ 

م، بی مییل اش  ز فاصله بگیر نمیتوانم و نمیخواهم از راتیر

م ز موهایش فرو مییی  پنجه بیر
. را حس میکنم و بیشیر

خسته . آرامش را از وجودش میکشم و دلم را آدام میکنم

بدون ایجاد فاصله لب هایم را جدا میکنم و به ... میشوم

م و . چشم های بسته اش نگاه میکنم ش زیر گردنش مییی

ز باید به طرف من جلب . خودم را مخفز میکنم راتیر

در باز یم شود، اینبار بدون همان تقه ی .... باید...  شود

ز  د، راتیر نصفه و نیمه و نسیم در درگاه در قرار میگیر

ین پشت ب ه در و من دقیقا در آغوشش ،بدون کوچکیر

ز شک  فاصله ای با هم؛ رو به در قرار دارم ،از کنار راتیر

میکشم و چهره ی مات و شوک زده ی نسیم را 

ز ش میچرخاند و با دیدن نسیم قدیم از من ...میبینم راتیر

د و به طرف نسیم یم رود نسیم هنوز هم . فاصله میگیر

یشد آن ازدواج اجباری تنها که باورش م. در شوک است

با دو روز تنها بودن ما تا این حد صمیمیت ایجاد کند؟ 

احتماال همه تا ماه ها منتظر موش و گرهه بازی های ما 
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هر چه که .... بودند اما یک زن هر چه بخواهد را دارد

 .گایه بد... باشد؛ گایه خو 

ز _  نسیم: راتیر

کند و با نسیم با چشم های پر اشک و تعجب نگاهش می

ند ز ز : بهت لب میر ؟؟؟... راتیر ز چطور تونسبر  راتیر

نم ز  چطور تونسبر که : پوزخند میر
ی
نسیم یه جوری میگ

، زنشم  انگار مچشو تو اتاق یواشگ با دخیر عمش گرفبر

 کنیم و تو . مثال
ی
توقع نداری خواهر برادری زندگ

 خلوتمون نماز جماعت بخونیم؟ 

ز با خشم نگاهم میکند  نورین : راتیر

ند ز باورم ... باورم نمیشه: نسیم هق میر

چقدر . چقدر راحت اومد تو بغلت... نمیشهههه؛چقدر

 . راحت پذیرفتیش

د ز دستش را میکشد و نسیم را در آغوش میگیر  ... راتیر

 ... حالم خو  است 

 ...قلبم میسوزد

 ... حالم خو  است 
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ند ز  .... اشک نیش میر

 ....حالم خو  است

 ....بدنم ضعف میکند 

 ...الم خو  استح

نم و به تورم رگ هایم بی توجیه میکنم
ز به ... لبخند میر

 ....فشار روی چشم هایم هم

 لرزش دست هایم چه اهمیبر دارد؟

 ...از دوران شم هم نگویم دیگر 

ز یک هفته ی قبل برایم فرق کرده، رنگ   ز با راتیر این راتیر

زبز را در آغوش  ... و بویش بیشیر شده و االن شوهر من

یزد از جا بلند یم . کشیده و آن زن در آغوشش اشک میر

ز در جمع نیستم . شوم من اهل ... من اهل اشک ریخیر

مانتو میپوشم و  . نشان دادن خورده های وجودم نیستم

 .کیفم را بر میدارم

ی اش غرورم را ، ... من اهل فرارم ز فرار از هر آنچه که تیر

 ...احساسم را نشانه گرفته باشد

وم ه خداوندی خدا که قلبم را از سینه خارج ب... میر

وم   ...میکنم و میر
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آرام به طرف تراس اتاق . حواسشان به من نیست

وم ون از اتاق متنفرم... میر . از رو برو شدن با آدم های بیر

بدنم در یک دقیقه آنقدر ضعیف شده که توان حمل 

ز طبقه ی اول . سنگیبز نگاه هایشان را ندارم اتاق راتیر

ن به راحبر میتوانم مانند دزد ها از نرده های است و م

 داب  
ز تراس آویزان شوم و خودم را به وسیله ی ماشیر

الیاس که جلوی تراس پارک شده به داخل حیاط 

حالم از این اسم بهم ... نسیم... نسیم... نسیم. بیاندازم

د و . میخورد با هر بار تلفظش حالت تهوعم اوج میگیر

هوا تاریک و ساعت از . ودحس و حالم دگرگون یم ش

شعت به قدم هایم میدهم و از . یازده شب گذشته

وم که اگر یک درصد هم  خیابان فرغ کنار کوچه میر

کیم نگرابز . متوجه نبودم شدند فعال پیدایم نکنند

ز را . برایشان بد نیست میدانم که این کار امشب راتیر

نم و عجیب حس میکنم .... عصبی میکند ز لبخند میر

در این ساعت قدم . شیطان را از پشت بسته ام دست

زدن در خیابان های تهران خطرناک است، هرکه بود با 

. من که همه نبودم... هر قدم یکبار سکته میکرد اما من 

 
ی
به آسمان پر ستاره نگاه میکنم و با صداب  بلند به دیوانگ

 .ام میخندم
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ز چشم میدوزم و  به درخت ها و سایه هایشان روی زمیر

همیشه هوا در این ... یک به یکشان را پشت ش میگذارم

ساعت خو  است یا من زیادی شخوشم؟ شاید شدت 

... شوک و غیم که بهم وارد شده عقل را از شم پرانده

یکساعت از گشتنم در خیابان میگذرد و به لطف تنها 

ز  بودنم بوق همه جور ماشیبز را شنیده ام، از پورش و بیز

هزینه ی اسنپ را حسا  ! ا نیسان آبی و بی ام دبلیو ت

نگاه کیل به ساختمان خانه ی آقا جان یم کنم و . میکنم

قدیم . نگاهم روی برق روشن خانه ی ما ثابت میماند

وم و سیع میکنم جای لبخندم را به غم و  جلو میر

 بدهم 
ی
کلید را داخل قفل یم اندازم خنده ام ... افشدگ

د، حاال همیشه ی خدا جدی و بیخیال بوده  میگیر

زن دوم بودن . عدل امشب خنده ام جمع نیم شود...ام

کلید را داخل قفل . چه مارمولک بازی هاب  که ندارد

قدیم داخل میگذارم . میچرخانم و در را با هول باز میکنم

و نگاه مثال ماتم را به جمعیت هراسان و نگران داخل 

ای همه بودند ، عده ای نشسته و عده . حیاط میدوزم

نگرابز از چهره هایشان میبارد و با دیدن من ... ایستاده 

ت هم اضافه یم شود در را پشت شم میبندم و قدم . حیر

وم  .دیگری داخل میر
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 سالم _ 

ز قدیم بلندی به جلو بر میدارد و صدای فریادش  راتیر

سکوت شب را میشکند، فریاد نه از همان عرهده های 

 که ما هیچ وقت ندیدیم و 
ز
. زنداب  تعریف میکردمعروف

یک لحظه حس کردم تمام تار و پود تار های صوبر اش 

 .از هم باز شده

 کدوم گووووووری بودی؟؟؟؟_ 

بازویش اسیر دست نوید و داب  الیاس است و نگاه درنده 

چهره ی عصبی که تازه امشب . و خون خوارش به من

 که شاخ و دم 
ی
د، دیوانگ ازش دیده بودم هم دل مییی

 هایم برای تو میبالم.. .ندارد
ی
 .به دیوانگ

با یاد اوری به آغوش کشیدن نسیم  و منه فراموش شده 

 . ،چهره ام به طور طبییع گرفته و ناراحت یم شود

 میخواستم هوا بخورم_ 

مادرم آخه االن؟ تو که مارو  ... دخیر من: خانم جان_ 

 کشبر و زنده کردی

ز تو بیمارستان: خاله الهه_  فیر ز میر
ا دنبالت بگردن داشیر

 دیگه خاله جان
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لحن هایشان بوی شکوه و کیم غیض دارد، نگاه از شان 

ز که دندان میفشارد و از حرص به نفس  م و به راتیر میگیر

 .نفس افتاده ،نگاه میکنم

 من از این به بعد همینه ،باهاش کنار بیایید_ 
ی
از . زندگ

هر وقت حس کنم حالم بده راه میفتم تو ... این به بعد

 .خیابون، چه ساعت یک شب باشه چه یک ظهر

ز  ز گره اخم هایش را کور تر میکند، تن صدایش پاییی راتیر

یم رود، جوری یک لحظه لرز بر اندامم یم اندازد که با 

سم که عرهده هایش  خودم همان لحظه به این نتیجه میر

یم ارزد به تن آرام و گرفته اما هزار برابر بدتر از داد و 

 !فریاد

مگه صاحا  نداری که نصف شب راه بیفبر تو تو _ 

خیابون؟ االن وقت هوا خوریه؟ زن سالم این وقت شب 

 غلط میکنه تنها راه میفته تو خیابون

بغض میکنم، بغضز که فقط خودم از تصنیع بودنش 

امشب باید میخم را محکم کنم چون نسییم  . خیی دارم

ه ی من ا ست اگر که با پوزخند در کنار لیندا و آرزو خیر

د دیگر نمیگذارد حاال حاال ها رنگش را ببینم؛  ز را بیی راتیر
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ش به خانه بیفتد و هر چه این دو  معلوم نیست گ مسیر

 :روز بافته ام رشته میشود

که ... نصفه... دارم؛ یه گردن کلفتشم دارم ، منتها _ 

ه من هم تو اتاقم   وقبر زنش میاد یادش میر

که طبق معمول با داد حاال نوهت فریاد آقا جان است  

 :اظهار وجود کند

، بخوای به : آقا جان_ گستاخز و از حد گذروندی دخیر

 .این رفتارات ادامه بدی جاب  تو این خونه نداری

ی ارزش  ز سم، فریادت برای من پشیر
از فریاد هر کش بیر

 "آقا جان" ندارد

نم ز  باشه : پوزخند صدا دار میر

و  م و بازش میکنم اما برمیگردم و دوهاره به طرف در میر

قبل از آنکه قدم از قدم بردارم دستم از پشت کشیده 

نگاهش میکنم، چهره اش قرمز شده و نبض . میشود

کاند زیر لب و با دندان های قفل . شقیقه اش پوست مییر

ی: یم غرد  کجا شتو انداخبر داری میر

، بهم اهمیت ندن_ ز  ... جاب  که منو نخوان، منو نبییز
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قدرت و صالبت کالمم را بفهمد، چند  مکث میکنم تا 

ز چشم هایش میچرخد و محکم تر ادامه  ثانیه نگاهم بیر

 :میدهم

 .یک ثانیه هم نمیمونم، حبر یک ثانیه _

دستم را با رز  از دستش میکشم و از حیاط خارج یم  

ز را خو  یادم داده اند.شوم وم، رفیر وم، فرار را .... میر میر

 ...خو  در شم ملکه کرده اند

 ام با فرار مامان گذشت و او؛ به جای رفتار 
ی
تمام زندگ

. درست زنانه و ناز و عشوه ، فرار را یادم داده است

صدای قدم های تند  و لحن متحرصش از پشت ش  ..

 : به گوشم یم رسد

ز اول روی سگمو نشونت بدم ،این _ نورین نزار همیر

 که راه انداخبر 
ز
و  رفتارای احمقانه و بچگانه؛ شو آف

ز االن تموم کن  ز اول کالهمون تو هم ... همیر نزار همیر

 .بره 

حاال فقط  من بودم و او، به طرفش میچرخم و صاف به 

خییل بی : سینه اش برخورد میکنم و چانه یم لرزانم

 
ز
چجوری .....خیلیییییییبر .... خییل... خییل ... انصاف

؟؟؟؟؟  تونسبر جلوی من بغلش کبز
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ی ستیی و محکمش مشت  اشکم میچکد و روی سینه

 .جوری که حبر وجود منو یادت بره: میکوهم

مقاومت نمیکند و ... تعداد مشت هایم را بیشیر میکنم

: چه خو  میگذارد کیم از حرص درونم را تخلیه کنم

 ...ازت متنفرم... ازت

 ...خدایا: کالفه دست روی صورتش میکشد و مینالد

مخمصه ی بدی  دل میسوزانم برایش؛ او گیر افتاده، در 

ز من و نسیم و کیل نگاه سنگیبز که از  افتاده ، بیر هم گیر

 .ش شب تا االن زیر ذرهینشان بوده

کید _  برو ، برو پیش زنت اینقدر بغلش کن تا جفتتون بیر

. 

با بغض و کیم لوس جمله ام را بیان کردم اما خنده ام  

د  .گرفته بود، عاجز نگاهم میکند و مچ دستم را میگیر

ا بریم ببینم، تو جرات داری  یکبار دیگه راه بیفت تو بی_ 

 چه بالب  شت میارم
ز  .خیابون ببیر

به راه یم افتد و دستم را به همراه خودش میکشد، آرامیر 

 و تخش میگویم. شده بود
ی
اگر باز جلوی من : با پرروگ

م تو خیابون  بغلش کبز باز میر
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ارد و .از گوشه ی چشم چپ چپ و با غیض نگاهم میکند

ز آن  حیاط یم شود و من را به همراه خودش میکشد، بیر

همه چشم و نگاه تنها نگاه من به نسیم است که 

. چشمش به دستان قفل شده ی ما خشک شده ، است

نگاهش را باالتر میکشد و من نگاهم را با لبخند از او به 

طرف افرا و افسون و مریم میکشم و لبخندم پر رنگیر 

ایشان گیج است و نمیدانند از این همه نگاه ه. میشود

نورین جدید تعجب کنند یا از رفتار هایش ناراحت 

ی نمیگوید .باشند ز ز هم  ...کش چیر البته در حضور راتیر

ز دستم را به طرف ... کش جرات حرف زدن ندارد راتیر

ه میگوید امشب همتون : پله ها میکشد و رو به جمع خیر

منده دیر وقته برید بخو   .ابیداسیر شدید،شر

لیندا خیالت راحت شد تا تهشو دیدی؟ : میالد_ 

اژشم پخش شد بلند شو بابا خوابم میاد  تییر

ز یم ایستد و میچرخد،با  دو پله باال رفته بودیم که راتیر

بمون االن : رو به نسیم میگوید. تعجب نگاهش میکنم

مت خونه  میام مییی

 تو مگه: نسیم از روی تاپ بلند میشود و با اخم میتوپد

؟  نمیاب 
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ز _  امشب نه : راتیر

فت تا پهن شود را  لب میگزم تا جلوی لبخندی که میر

م  .داب  الیاس از روی ایوان بلند میشود. بگیر

سونیمش بابا : داب  الیاس_  رو به زنداب  کتایون   》ما میر

بلند شو خانم  《:که نگران نگاهمان میکرد ادامه میدهد

 .ساعت دو شد، صبح کیل کار دارم

نم: الهام خاله_  ز  ماهم بریم ،فردا میام بهتون ش میر

ز شدند ز دوهاره . همه مشغول خدا حافیطز و رفیر راتیر

در را با کلید باز یم کند و کنار یم . دست من را میکشد

ایستد تا اول من وارد شوم ، آرام قدم به داخل میگذارم و 

سد به ... پشت شم صدای بسته شدن به گوش میر

یش همچنان در هم و نگاهش طرفش میچرخم؛ اخم ها

چه . به من است، جان میدهم برای نگاه پر شکایتش

من و او و شیطابز که باز ... خو  که باز من ماندم و او

 .باید رویش را کم کنم

ز _  این چه کار مسخره ای بود امشب کردی؟: راتیر

صدایش عصبانبت ندارد اما اوج ناراحبر اش را بهم 

 .میفماند
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 ...و یگ و بغل میکردم اگر منم جلوی ت_ 

نگذاشت حرفم تمام شود،قدیم به طرفم برداشت و با 

د تو خییل بی خود میکبز : حرص شانه هایم را فشر

، همون لحظه گردنتو خورد میکنم ز غلیط کبز  .همچیر

تش دنیای خویسر در دلم شازیر میشود  .از غیر

نم ،دو قدم فاصله را پر میکنم و خودم را  ز لبخند پهبز میر

نم و ... باال میکشمازش  ز بوس شییع روی لب هایش میر

م : لپ دو طرفش را میکشم تیه؟ من میمیر آقا مون غیر

تت که آخه نکن این کارا رو خب ، من جنبه .واسه این غیر

 .ندارم

لپ هایش را محکم تر میکشم و شش را تکان میدهم، از 

ز گوشه ی چشمش میفهمم خنده اش گرفته، شش  چیر

د و د ست هایم از صورتش جدا میشود، اخم را عقب مییی

 عه چرا شتو بردی عقب؟ تازه داشت نرم میشد: میکنم

ند ز : اخم میکند اما اخیم که تصنیع بودنش را فریاد میر

 بسته خییل کار خوبی کردی امشب؟ جایزه هم میخوای؟

کیف و مانتو و شالم را روی مبل رها یم کنم و دستش را  

ز بود میکشم یل تو امشب کار خوبی  و: که در حال نشسیر

بریم بخوابیم که از جنگ . کردی من باید بهت جایزه بدم
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امشب بدنم خسته س، بیا بریم بسنجمت ببینم مشت و 

مال و ماساژ بلدی یا با این شوهر کردن کاله گشادی شم 

 .رفته

رو نیست که، به سنگه پای قزوین گفبر تو برو من _ 

 هستم

ز ... میخندد... میخندم راحبر  فکرش را از  و به همیر

از نسیم دور  ... امشب و کار های نادرستم دور کردم

نسییم  که چهار ... نسییم  که همش اول است. کردم

من عروس یک .  سال در آن خانه خانیم کرده است

چه باعث یم  شود زن دوم عزیز تر باشد؟ االن . هفته ام

میفهمم که زن دوم با پیدا کردن خال یک مرد و کاسبر 

  اولش میتواند خییل راحت جای خودش 
ی
هایش در زندگ

وقبر یک . میتواند عزیز باشد و خانیم کند. را تثبیت کند

اییست که روانه اش یم   مرد خیانت میکند فحش و ناشز

شود، به حق هم هست چون خیانت توجیح پذیر 

ود خیانت یک مرد عامل دارد  نیست اما، گایه یادمان میر

... شود عامل خیانت البته گایه  و این زن است که یم

، عالوه بر  جاب  خوانده بودم باید برای مرد معشوقه بایسر

.... خانیم برای مردت باید تو هر جلدی ظاهر شوی

اینکه همیشه عابد و پوشیده بایسر یا همیشه خانم و 
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ز بایسر   بریس یا ... سنگیر
ی
اینکه همیشه فقط به زندگ

همه یعبز ایجاد  این ها ... همیشه فقط به خودت بریس

کمبود در مرد؛ زن باید کامل باشد تا مرد به خارج از او  

گایه مثل یک زن عابد و گایه مثل یک زن . کشیده نشود

این بدون مرز بودن یک زن است که میتواند ! خرا 

ز  مردش را داشته باشد، کاری که من در مورد راتیر

ده را با زیرگ تمام نقاط خالب  که نسیم ایجاد کر . میکردم

پیدا میکردم و از آن نهایت استفاده را به نفع خودم 

دم  .مییی

*** 

ز رستیم لطفا به _ متهم ردیف اول جنا  آقای راتیر

 .جایگاه بیایید برای آخرین دفاعیات

ش بلند میکند و نگاهش به چشم های منتظر قایصز جا 

اف کرد اما . افتاده اما جدی یم افتد او راحتا به قتل اعیر

میکردند تا ته مانده ی جانش را ذره ذره رهایش ن

شب ها در خوا  بار ها و بار ها خودش را . نمیگرفتند

پای چوهه ی دار میدید و چهارپایه ای که از زیر پایش زده 

ز روی ... میشد سکوت جمعیت حارز یعبز بار سنگیر

 ...یعبز سسبر زانو های ناتوانش... شانه هایش
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ازه ی چند ثانیه دنیا را خدایا میشود کیم ، فقط به اندو 

؟ ؟ میشود فقط کیم تمام صدا ها را خفه کبز  متوقف کبز

 یعبز چه؟
ی
 آخر آن ها نمیفهمند بریدن از زندگ

آخر نمیدانند شمردن شمارش معکوس نفس های آخر 

 یعبز چه؟ 

قدم هایش در سالن بزرگ دادگاه با آن دمپاب  های 

باال  نگاهش را ... پالستیگ آبی رنگ کشیده یم شود

یزد ه میر  را در چشم های خیر
ی
... میکشد و تمام خستگ

چه میفهمند از حایل که او دارد؟ چه میفهمند از کابوس 

 کشته و دوهاره  زنده 
ی
های شبانه ای که هزار بار از خفگ

... اش میکنند؟ آه میکشد، آیه از اعماق دل سوخته اش

روی لب های ...  وچقدر این مرد خسته و پژمرده است

سینه اش ... کیده اش زهان خشک ترش را میکشدخش

خس خس میکند و صدای بمش خش دارد و چرا 

 ....نمیفهمند این مرد خسته است

 ... من_ 

تر  نگاهش به چشمان ملتمس مادرش یم افتد، هر بار پیر

... از قبل، در هر دادگاه پژمرده تر و رنجور تر از قبل

بر او آن ها پدرش هم ،چه بر ششان آورده بود؟ عالوه 
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چشم میبندد، باید هر چه . هم داشتند جان میدادند

او هرچه . زودتر تمام شود تا راه نفس همگیشان باز شود

چشم به قایصز . بیشیر زنده باشد بیشیر عذا  میکشند

 :میدوزد و ادامه میدهد

من کشتمش و جرم خودمو ... من دفاعیابر ندارم _

 میپذیرم

 :را پر میکندصدای جیغ و شیون سالن ساکت 

خودش قبول کرده ... بکشیدش، قاتل بچمو بکشید _ 

الیه داغت به دل مادرت بمونه که داغ رو دل ما  ... قتلو 

 گذاشبر 

 یم اندازد، نه از جیغ و نفرین هاب  که عادتش 
ز ش پاییر

ا هاب  که روانه ی خانواده 
شده بود، نه از فحش و ناشز

ز و شکس ت خورده ی اش میشد؛ از نگاه خیس و سنگیر

ز یم اندازد هر دقیقه زنده بودن او . پدر و مادرش ش پاییر

او قاتل است، .... هزار بار مادرش را میکشد و زنده میکند

مردی که همشش را کشت، تییر بزرگ روزنامه ها و 

عکس هاب  که هنگام باز سازی ... شبکه های مجازی

صحنه ی جرم از او در فضای مجازی دست به دست 

عکس های دونفره شان هم، نفرین هاب  که ... .میشود
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زیر هر پست روانه ی او و مادری به پایک فرشته هاکه او را 

به راسبر مردم چه میدانستند از ... وارد این دنیا کرده بود

 که در لحظه به لحظه اش 
ی
او؟ چه میدانستند از زندگ

ز رستیم متهم ردیف یک به عنوان قتل همشش  راتیر

 کرده ب
ی
... ود؟ آه میکشد و جگر میسوزاند از مادرشزندگ

 ...بغض میکند و کمر خم میکند از پدرش 

و تاری    خ قصاص نفش که قایصز راحتا برای اول ماه 

 ...اعالم میکند

* 

 آقای  مهندس بالخره تاری    خ پروازتون مشخص شد؟_ 

زون کن را میبندد و به دست منشر ایستاده در کنارش 

به فخاری میدوزد و با همان میدهد ، نگاه جدی اش را 

 .اخم های گره  کرده روی مبل روهروی او مینشیند

س_   .سه روز دیگه ، ویل قبلش باید برم قیی

 .فخاری برگه ای مقابلش قرار میدهد 

متاسفانه من دادگاه دارم هر روز این ماه و ، توکیل _ 

کای  همراهتون میاد، تمام قرار داد  ها تنظیم شدن و شر

ز آمریکای ش  .مایل هم توجیح هسیر
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 .ش تکان میدهد و نمونه قرار داد را بر میدارد

ید_  یف بیی  .مشکیل نیست اقای فخاری ،میتونید تشر

فخاری قدییم ترین دوست پدرش و شپرست وکالیش از 

جا بلند میشود و کت مشگ اش را صاف میکند و بعد از 

ام کوچگ اتاق را ترک میکند  ذهنش مدام حول. ادای احیر

ی که در عرض چند ماه تمام  نورین میچرخید، دخیر

 اش را درگیر کرده 
ی
ز به این سفر رایصز ... زندگ از رفیر

نورین دخیر شر و ... نیست اما چاره ای هم ندارد 

شیطابز که اگر او خالف قولش حبر ساعبر را دیر میکرد 

 یک روز  
ی
دسته گیل به آ  میداد به اندازه ی بهم ریختگ

هاب  که پیش نسیم هم بود تمام  زمان... کاملش

 اش عالوه 
ی
حواسش به نورین بود، حضور نورین در زندگ

بر همش احساس فرزند دار شدن را پررنگ میکرد، نورین 

با تمام لجبازی ها و رفتار های کودکانه اش یکنواخبر و  

 اش شسته بود 
ی
در خوا  هم نمیدید . کسیل را از زندگ

. رین پررنگ و بولد شوددر عرض شش ماه تا این حد نو 

 را 
ی
در خوا  هم نمیدید بتواند حبر برای یک روز زندگ

 کند
ی
 که فقط حرفش را شنیده بود... زندگ

ی
... همان زندگ

بوی پیچیده ی غذا در خانه یط چهار سال آرزو شده 

. بود و حاال در این شش ماه آرزویش براورده شده بود
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شخض بالخره حریم شخض به معنای واقیع حریم 

از جا بلند میشود و به طرف پنجره ی قدی . شده بود

ود ز کارش میر در تمام این . بزرگ و شتاشی پشت میر

شهر بزرگ که حاال پیش چشمان او به اندازه ی قابل 

توجیه در آن ارتفاع کوچک شده بود ، یک نفر چشم به 

یکنفر که گایه به عقرهه ها بابت تنبلیشان . راه داشت

ایه التماسشان کند تا شیعیر دست فحش بدهد و گ

 ...بجنبانند و راتینش را بهش برسانند

* 

 نورین جان_ 

نگاهش نمیکنم ، بیشیر میچرخم تا دقیقا در زاویه ی 

صدای قدم هایش را میشنوم و خط . پشت به او باشم 

ند کنارم روی تخت ... لب هایم شکل انحنا میگیر

 .مینشیند 

ما، تو قهر بایسر نمیتونم من سه ساعت دیگه پرواز دار _ 

 .برم 

با اخم به چهره ی جذا  و دوست داشتبز اش نگاه 

 .میکنم ، نگاهم را با لبخند جذا  تری پاسخ میدهد

 خب نرو، اگر من مهمم نرووووو_ 
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لبخندش پررنگیر میشود و به طرفم  خم میشود، مهر 

صدای . لب هایش رو پیشابز ام چشم هایم را میبندد

عزیزم، خودمم : کنار گوشم میشنوم  زمزمه وارش را 

 دوست ندارم برم ویل مجبورم

ارام پلک هایم را باز میکنم و به چشم هایش در فاصله 

ه میشوم نم. ای کمیر از یک وجب خیر ز دلم : آرام لب میر

 تنگ میشه 

ند ز  فقط یک هفته س : لب میر

بیای هم میخوای بری پیش نسیم، من شم بی کاله _ 

 میمونه

ز دندان  لبخندش غلیظ تر میشود و گونه را محکم بیر

هایش میفشارد، جیغ بلندی میکشم و صدای بلند خنده 

 ....اش جان میدهد به اتاق بی جان چه برسد به من

 قرهون ش بی کالهت برم من_

 با درد روی گونه ام را میمالم

 آییبر دردم گرفت_ 

وقبر حسود میشر ، میشر مثل نورین سه  ساله ،اون _ 

 د قورتت دادوقت بای
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خودم را به طرفش میکشم و روی پاهایش مینشینم  و از 

دو طرفش پاهایم را دراز میکنم، دستش دور کمرم حلقه 

ه در نگاه  میشود و با ته مانده ی خنده ی روی لبش خیر

ه ام میشود  .خیر

 شیطوبز نکن نورین ، دیرم میشه _ 

که ... دلم_   دلم داره مییر

چه کنم که تا  . ض میچکدقطره ی اول اشکم بدون بغ

دوری اش را ندارم؟ چه کنم که نرفته دلم چنگ شده و 

به جانم افتاده؟ با نگاهش قطره را تا جاب  که ناپدید 

چجوری طاقت بیارم؟ : ادامه میدهم. بشود دنبال میکند

ز خیالشم نیست، زودتر از تو راه افتاد رفت دبی   نسیم عیر

ه بدون تو بهشتم واسه من یه وجب جا .  اندازه قیی

تره ای از موهایم که روی صورتم افتاده را به پشت  

 میخوای بری سفر تا من بیام؟ : گوشم میفرستد

نمیخوام بری ،من دنیا رو بدون ت و ... نمیخوام_ 

 نمیخوام، برم سفر؟ 

ز ، : ش روی شانه اش میگذارم  تو بایسر دنیا بهشته راتیر

ه میخوان از تو بری من چیکار کنم؟ شدم مثل بچه ای ک
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ز ، به همون اندازه تصور بدون تو بودن  باباش دورش کیز

 وحشتناکه 

نفس بلندی میکشد و با یک دست کمرم را نوازش میکند 

خودم را . و با دست دیگرش موهایلش را از کنارم بر میدارد

بیشیر در آغوشش جمع میکنم و شم را زیر گلویش پنهان 

سد که صدای ج. میکنم دی صحبتش بلند به دقیقه نمیر

 :میشود

 نه پرواز و کنسل کن .... الو_ 

با رز  و شعت نور شم را بلند میکنم و با چشمان 

ه به منو با مخاطبش  درشت نگاهش میکنم، نگاهش خیر

 :صحبت میکند

اینو کنسل کن یه بلیط دیگه واسه اخرین پرواز اوگ  _ 

 کن با رفعت و کشاورز برید ، من فعال نمیتونم از کشور 

 .... خارج بشم 

اخم ندارد اما صدایش با همان لحن جدی و جذبه کیم 

ود  :باال تر میر

،کاری  _ 
ی
خودم میدونم خ  میشه نمیخواد تو به من بگ

 که گفتمو انجام بدید 
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بدون خدا حافیطز گویسر را قطع میکند و کنارش یم 

چقدر این اتصال قوی و جدا نشدبز چشم هایمان . اندازد

نمرا دوست دارم، ب ز  :ا بهت صدایش میر

ز _   رااااااتیر

ند و مثل خودم جوابم را   ز لبخند به بهت و تعجبم میر

 :کشیده میدهد

 جووووون_ 

نیشم ارام ارام شل میشود و لب میگزم تا جیغ های 

ل جیغ ها از  ل کنم، میدانستم اگر کنیر فرابنفشم را کنیر

دستم خارج شود دور از جونشان یا عزیز سکته میکرد یا 

با شدت در آغوشش میکشم و صورتش را .... نآقا جا

ند...میخندد. غرق بوسه میکنم ز میخندم ، ...  قهقه میر

ین ....خنده ای با طعم زهر و درد  خنده ای که باید شیر

 ...بغض میکنم... باشد از قند و عسل اما 

یزم  ...اشک میر

 ....میخندم

 ....آه میکشم

 ...میخندم
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د و در جانم فرو خنده های از ته دلش خنجر میشون 

وند ، چه راحت به ساز دلم رقصید و قید کارش را زد  میر

م از دوری ... ؛ من عاشق این مردم اما درد دارم من میمیر

خاطره ای مدام در میان حجیم از افکار ریز و .... اش اما

ند و من به یاد یم اورم آن روز ها  ز درشت در شم نیش میر

اشت و مامان زودتر از او را ، روز هاب  که بابا قصد سفر د

 .چندان بسته رایه خانه ی اقا جان میشد

* 

 مامان صیی میکردی شاید نرفت حاال_ 

لباس آخر را در چمدان میگذارد و از جا بلند میشود، 

 :نگایه دور اتاق میچرخاند و کالفه میگوید

خوردی مخ منو ، به جای حرف زدن برو آماده شو _ 

 بریم

 .اخم هایم درهم یم رود

ز افتادی رو دور تند و بدو _  کجا بلند شم بیام؟ همچیر

ه  بدو اماده میشر انگار  خونه ی اقا جان از چنگت در میر

وم . با حرص از اتاق خارج میشوم و به طرف پذیراب  میر

 ماندن یا 
ی
نگاهم به بابا یم افتد که هنوز هم در دوگانگ
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ه اش روانه ی نقطه  ند و نگاه خیر ز ز دست و پا میر ای رفیر

. به طرفش یم روم و کنارش مینشینم. نا معلوم است

متوجهم میشود و نگاهش از ان نقطه ی نا معلوم کنده 

 .به من تغییر مسیر میدهد

 هنوز دو دیل بابا؟_ 

ند ز  میر
نگران تو و النازم بابا جان، دوماه : لبخند بی جابز

 دوری سخت میگذره

 نگران ما نباش، همیشه: پوزخند کنج لبم مینشیند

دوست داشبر تو مناطق محروم بری و کمک کبز حاال که 

یم خونه ی آقا جان . فرصتش پیش اومده برو  ما هم میر

ند، لب میگزد و چشم میبندد ز ز را فریاد میر
. نگاهش نرفیر

 مامان است و من .. 
ی
 اش به ما بیشیر از وابستگ

ی
وابستگ

ز . دلیل این دل دل کردن ها را میفهمم کالفه دست بیر

ک دست مشگ اش میکشد و عینک فرم مشگ موهای ی

صدای قدم های . اش را از روی چشم هایش بر میدارد

 .مامان نگاهمان را به طرفش میکشد

 نورین مگه نگفتم برو اماده شو؟_ 

االن میخوایید برید؟ من هنوز دو ساعت تا پروازم : بابا_ 

 مونده
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ز انتخا  میکند به : مامان مبل روهرویش را برای نشسیر

تو هم که کاری با . ابام گفتم تا قبل از ظهر میام ، منتظرهب

ی خودت دیگه   ما نداری میر

اگر نخواد بره هم داری : عصبی به مامان نگاه میکنم

ونش میکبز   بیر

وا من چیکارش دارم خودش دوست داره بره : اخم میکند

 ، مگه من گفتم برو؟

نجاتش  نه ویل یک کلمه هم نگفبر نرو تا از این دو دیل_ 

 بدی 

برو بابا جان نگران ما هم نباش ،این : به بابا نگاه میکنم

 مامابز که من میبینم اصال نگرابز نداره 

م و صدای  از جا بلند میشوم و راه اتاقم را پیش میگیر

 .مامان را در همان پشت شم میگذارم

بیا منو بخور یهو ، دمحم همش تقصیر توئه ها : مامان_ 

.... 

حرص خوردنم برای امروز . دم تا نشنوم در را میبن

چه میشد اگر یک کلمه میگفت نرو ؟ . حسابی تکمیل بود

ین اتفاقات چند سال اخیر 
ز بابا یگ از بهیر فکر میکنم رفیر
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ز با هیجان لباس هایش را در  مامان بود که این چنیر

ز بود گایه دلم . چمدان بست و حارز و آماده ی رفیر

میت و بی صداب  بابا ، برای میسوخت برای آن همه مظلو 

 و گایه عجیب احساس تنفر 
ی
ان همه قناعتش در زندگ

 نداشت
ی
 که شباهبر به زندگ

ی
مادرم زن . میکردم از زندگ

 خرج شوهر و فرزندش کند و گایه تمام 
ی
نبود تا زنانگ

حرص لحظات زجر اور را ش خانم جان و ترهیت نا 

 انقدر بود . صحیحش میکردم
ی
که حس   شمای این زندگ

میکردم در دمای شصت درجه ی تابستان هم نیازی به  

سال هاست در قطبی از شما و انجماد . کولر پیدا نمیکنم

ز را درک کنیم  میکنیم بدون انکه مفهوم زیسیر
ی
 ... زندگ

* 

 که مامان هیچ وقت برای بابا خرج نکرد را در 
ی
تمام زنانگ

کشان خودم در تمام این مدت پرورش داده ام و یک به ی

ز میکنم راتیبز که با یک کلمه ی نرو از جانب . را خرج راتیر

من قید چند میلیون دالر سود را زد؛ چگونه برای 

داشتنش بال بال نزنم؟ چنونه جان ندهم برای محببر که 

خالصانه خرج میکند؟ تمام ناخالض هایم به کنار؛ به 

 ...خداوندی خدا که دوستش دارم 
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....  بشوم Bو حاال باید وارد پلن تا اینجا خو  آمده ام  

ز قرار میدهم و بعد از  ی پلو با مایه را روی میر ز دیس سیی

ز  ز به طرف راتیر نگاه اجمایل با یک قدم فاصله از میر

 بیا عزیزم شام آماده س: میچرخم

او محو تماشای فیلم اکشن و من محو تماشای او 

ی . میشوم با یک تاپ و شلوارک مردانه و بدن نما دلیی

مقابل تلویزیون ... یکند از منه مرد ندیده ی عاشقم

نشسته و انباری از پوست میوه و آجیل مقابلش ؛ بار ها 

نسیم در صحبت هایش گفته بود متنفر است از تاپ 

شلوارک پوشیدن ها در خانه، ان ها را نوغ بی کالیس 

 حبر در خانه 
ز
اف میدانست و باید لباس های مارک و اشر

که نصف بیشیر فالوور ! ه جز شب هابه تن میکردند ب

نگاهم به لباس های . هایش را مدیون لباس شب هاست

ز جلب میشود، خودم هفته ی پیش پنج دست تام و  راتیر

شلوارک برایش خریده بودم و برق نگاهش بابت این  

 . کادوی بی ارزش از خاطرم لحظه ای محو نمیشود

ز _  رااااتیر

ه به تلویز  یون و تخمه ی در دهان با همان نگاه محو و خیر

 جااان: جوابم را میدهد
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میدانم که فقط جان گفته تا مرا از شش باز کند و ش 

وم  سوزبز حواسش به این حوایل نیست ، به طرفش میر

ز مقابلش بر میدارم ، آنقدر در بحر  ل را از روی میر
وکنیر

پوف   . فیلم است که حبر متوجه ی حضورم هم نمیشود

نم ، چند بار کالفه ای میکشم و د  ز کمه ی استپ را میر

ند و نگاهش را گیج از تلویزیون به من که دست  ز پلک میر

مردم _: به سینه و با اخم مقابلش ایستاده ام ، یم کشد

از این همه توجه ، بابا اینقدر به من توجه نکن پررو 

 میشم خب

 .... لب هایش کم کم کش یم آید

ه خانم _  شما پرروتم دل مییی

ن ز م که تمام صورتم را بپوشاند و دندان ها یم لبخندی میر

 .یک به یک در دیدش باشد

امروز همه توجه و . منت کشر نکنا، فایده نداره_ 

 .حواس و نگاهت به تلویزیون بود

چقدرم که از منت  :از جا بلند میشود و مقابلم یم ایستد

با ابرو به لبخندم اشاره میکند و ادامه  》کشر بدت میاد

به تلویزیونم حسودی کردی جوجه  االن  《:میدهد

 کوچولو؟
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ز ناهار خوری  چشم غره ای نثارش میکنم و به طرف میر

ه بهش : به راه یم افتم ی که توجهتو ازم بگیر ز هر چیر

حسودیم میشه، چه انسان باشه چه اشیا، چه جاندار 

 . باشه چه بی جان

 اش میکنم
ی
گ  نیم نگایه حواله ی خیر

ز شام شد شدنگاه تو فقط واسه منه ،بیا _   .بشیر

ز را عقب میکشم اما قبل از انکه   صندیل کنار جایگاه راتیر

ز پیدا کنم بازوی الغرم اسیر انگشتان 
فرصت نشسیر

.... مردانه و کشیده اش میشود، با تعجب نگاهش میکنم

صورتش با همان لبخند محو کنج لبش به صورتم نزدیک 

ه به میشود و بوسه ای مهمانم میکند ، بعد هم بی توج

 .نگاه خشک شده ام ش جایش مینشیند

 اینم بوس عذر خوایه و بوس تشکر  _ 

ز میچرخد و نفس عمیفر با چشمان  نگاهش روی میر

 بسته میکشد

ی پلو مایه _  ز جوجه کوچولوم چه کرده ،عاشق سیی

 ام، نسیم بدش میاد تو خونه مایه شخ کنه
ی
 خونگ
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ال پوزخندم را جمع میکنم و کنارش مینشینم، به خی

ز االن رایه آمریکا شده و او دور خیابان های  نسیم راتیر

ین فرصت برای تمام و کمال  دبی جوالن یم دهد و این بهیر

ز راتینم است بشقابم را از مقابلم بر  میدارد و . داشیر

یزد  مقداری برنج میر

ز _   راتیر

 جانم؟ : بشقا  را مقابلم میگذارد

 فرت؟بریم مسا: با چشم حرکاتش را دنبال میکنم 

ز برنج برای خودش داخل دیس  کفگیر را بعد ریخیر

مسافرت؟ کجا دوست داری : میگذارد و نگاهم میکند

 بریم ؟

 نمیکنه... هرجا_ 
ر
 جاش فرف

 پاسپورت داری؟_ 

: تکه ای مایه شخ شده روی برنجش میگذارم

؟_  پاسپورت واسه خ 

با قاشق و چنگال به جان مایه یم افتد و در همان حالت 

 واسه سفر دیگه عزیزم: را میدهدجوابم 
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: لیوان را از نوشابه پر میکنم و کنار بشقابش قرار میدهم

ز شمال خودمون  پاسپورت نمیخواد که بریم همیر

دهانش از جویدن متوقف میشود و با تعجب نگاهم 

تعجب هم دارد  ،نسیم هیچ وقت شهر های ... میکند 

 .ایران را برای سفر قبول نداشت

یه هم بگیم همه دست جمیع بریم بیشیر تازه به بق_ 

 خوش میگذره

غذا را با زور قورت میدهد و با همان نگاه پر سوال 

؟: میگوید  تو مطمئبز

نم ز ز شمال خودمونو ها ،به دنیا : لبخند میر اره من همیر

 .نمیدم 

د از منه مجنون  د و جا ن مییی لبخندش کم کم جان میگیر

 .او شده 

یخوای زنگ بزن کوله بار شامتو بخور بعد به هرگ م_ 

 .ببندن فردا راه بیفتیم

وم جه میر  . دست هایم را  بهم میکوهم و به طرفش شیر

تو مهرهون ترین شوهر حرف گوش کن دنیاب  ، بیخود _ 

گردنش را محکم در آغوش 》.نیستم عاشقتم که 
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م، مجبور نیشود به طرف من خم شود دوست  《میگیر

 ه بشر دارم اینقدر فشاااااارت بدم که ل

صدای قهقهه اش در خانه میپیچد،از خنده اش   

د  و این روز ها حسا  خنده هایم از  میخنده ام میگیر

دستم در رفته است ، خنده هاب  که گایه چاشبز زهر 

دارند، خنده هاب  که گایه طعم گس شان کامم را تلخ 

 میکنم ،خاطرابر که ... میکند
ی
من درگرو خاطراتم زندگ

ندهر لحظه اش نیش ز ی به جانم میر
 ...یر

* 

دی_   بابا کاش منو مامانم با خودت مییی

د و بدون توجه به من به طرف  نگاه اخرش را از اینه میگیر

ود د از سکوبر که جوا  حرف ... وسایلش میر قلبم میگیر

خسته نیم شوم ، روی تخت دو نفره شان . هایم است

مینشینم و التماس چشم هایم را بیشیر میکنم تا شاید 

بسوزاند دل پدری که خییل وقت است چشم هایش را 

 .روی من بسته

 اینقدر دلم هوای دریا و شمال کرده_ 

 .نگاه نمیکند و نگاهم را اشک میسوزاند
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م، حاال بعدا با مامانت برو_   واسه تفری    ح که نمیر

 با مامان؟ من دو ست دارم سه نفری با هم بریم _ 

نورین میشه بری : دکالفه میشود و کالفه وار نگاهم میکن

ون ؟ نمیتونم تمرکز کنم خ  بر نداشتم  .بیر

ویل شت سالمت بابا، این تکه ها هم در  ... دلم میشکند 

 تکه های این چند ساله ی اخیر 
ر
قبل از انکه از ...کنار ماف

جا بلند شوم صدای زنگ موهایلش در اتاق میپیچد، با 

ساند و بعد ا ز شعت نور خودش را به گویسر اش میر

 دیدن اسم مخاطب گلش از گلش میشکافد

 جانم؟ _ 

_...... 

 ....من اماده ام تو_ 

حرفش را با دیدن من  کامل نمیشود و صحبتش را قطع 

ون؟ ... یه لحظه گویسر : میکند  نورین نمیخوای بری بیر

ز واقیع زمابز  ز واقیع چیست؟ شکسیر میدابز شکسیر

مثل  اتفاق یم افتد که در معرکه ای گرفتار شده ای،

 با اندک امید و کورسوب  برای 
بز ز  که دست و پا میر

ر
باتالف

 ندارد
ی
 که رنگ زندگ

ی
و دقیقا زمابز ... نجات، نجات زندگ
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میشکبز که میفهیم این باتالق عمیق تر و طویل تر از 

یست که با دست و پا زدن ساده بتوابز از مهلکه اش  ز چیر

وع شد؟ بعد .... رها شوی  از سفر  تلفن های بابا از گ شر

دوماهه اش به سیستان و بلوچستان؟ فکر میکنم و قدم 

نم ؛ دقیقا بعد از سفر سه ماه پیشش به ترکیه بود  ز . میر

همان سفری که با التماس هم نتوانست مامان را رایصز 

 ....به همرایه کند، وقبر برگشت دیگر آدم قبل نبود 

* 

 نورین حالت خوهه؟ مخت به جاب  نخورده؟_ 

 مریم خوردی مخمو : ای میکشمپوف کالفه 

 ساک _ 
ی
اخه ا حمق ساعت یازده شب زنگ زدی میگ

ببندید صبح بریم شمال؟ حاال برنامه ریزیش به کنار 

ز باید بره شکار  شاهیر

ه _  اخر هفته سه روز تعطیلیه ، سه روزم مرخض بگیر

 حله دیگه

ز از کیم دور تر به گوشم رسید بهش بگو : صدای شاهیر

هر جنابعایل خودش مدیره هر وقت نورین خانم شو 

عشقش بکشه ش کار میاد، به ما بدبخت بیچاره ها 

 مرخض نمیده
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ز که دوهاره محو تلویزیون بود نگاه میکنم و  به راتیر

ز : صدایم را روی شم یم اندازم ز راتیر ز راتیر ز راتیر ز راتیر  راتیر

پنجه ای که در موهایش فرو کرده بود از تکرار بدون 

خشک میشود و با تعجب نگاهم  توقف من همانجا 

 جان؟ چرا سوزنت گیر کرده؟: میکند

ز و _  ی من  و نبیبز دیگه، به شاهیر اخه تو فیلم که میر

 . مرتضز و نوید مرخض بده که فردا بریم شمال

بعد از حرفم دوهاره نیش تا بناگوش باز میکنم و منتظر 

ه اش میمانم  .خیر

ض مریم بلند شد بابا من االن  وااای نورین: صدای معیر

 
ی
 ...اصال آمادگ

 
ی
گ م و با حفظ همان لبخند گشاد و خیر میان حرفش میی 

ز میگویم  دو دقیقه خفه شو : به راتیر

وی ام باز  ز راه را برای پیشر لبخند روی لب های راتیر

میکند و اینبار با تمام مظلومیت کیم ناز سوالم را 

سم  مرخض میدی؟: میی 

بز مگه توله سگ این: با صدا میخندد ز جوری حرف میر

 میتونم خر نشم 
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بلند میخندم و به مریم که خنده اش نشان از شنیدن 

ز میدهد میگویم حله به اون دوتا خل و چلم : حرف راتیر

زنگ بزن بگو ، به خاله هم بگید ،من با خانم جان و 

 زنداب  کتایون و مامانم هماهنگ کردم

گ نورین الاقل زودتر میگفبر : مریم_   بیر

 یهوب  رفتنشه دیگهم_ 
ز  زه ش به همیر

 حاال خ  بردارم؟ : مریم_ 

، زنگ زد شایدار هر خ  الزمه _  ز یم ویالی راتیر هیچ  میر

ه فقط لباس بردارید من برم بخوابم که صبح زود . بگیر

 بیدار شم

ن خودت همه کاراتو کردی تازه : مریم_  مرده شورتو بیی

؟ نکبت ،من برم تا دیرتر 
ی
نشده به اون داری به من میگ

 دوتا فلک زده بگم

 حرص نخور پوستت خرا  میشه، فعال_ 

ی الیه، خداحافظ_  درد بی درمون بگیر

ز عقده و خویسر  ... خوشحالم؟ نمیدانم حسم چیست بیر

گیر کرده ام و گایه به این سو و گایه به آن سو شنا 

ز . میکنم ز راتیر
ی که خو  میدانم از داشیر ز اما چیر
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 هاب  که سهم من بود خوشحالم به اندازه ی ت
مام خویسر

ه... و ازم دری    غ شد آنقدر ... نگاهش میکنم ، دقیق و خیر

ه که چشمم میسوزد و اشکش به راه یم افتد  او هم . خیر

بیچاره ای مثل من است ، وقبر دقیق تر نگاهش میکنم 

پلک هایم را روی ... برای او بیشیر از خودم درد میکشم

یه با چشمان شخ اما هم میفشارم و بعد از چند ثان

وم ، کنارش مینشینم نگاهم ... عمیق، آرام به طرفش میر

نمیکند اما دستش دور شانه ام حلقه میشود و شم را به 

دوستش دارم ، تمام او را دوست ... سینه اش میفشارد 

تمام اوب  که مرد من است ، برای من ؛ برای منه ... دارم 

سینه اش میفشارم و ش به ... تازه از گرد راه رسیده 

بوی ... چشم میبندم، بوی ارامشش جانم را تازه میکند 

بوی امنیت ، حس بودن یک مرد را از گ فراموش  ... مرد

کرده ام؟ از زمان مردن بابا ؟ بابا برای ما خییل قبل ترش 

 ...مرده بود

ز _   راتیر

 نیازی از بیکش ... لحنم لوس است ، یک لویس پر نیاز 

  خوابم میاد_ 
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او ... چشمش از تلویزیون کنده میشود و نگاهم میکند 

ز عجب حال غریبی است مرد .... مرد است ، مرد داشیر

ز تا آسمان فرق میکند ز زمیر
ز با نر داشیر سینه اش را .داشیر

میبوسم ، عمیق و طوالبز ، نگاهش به من و نگاه من در 

 :زمزمه میکنم. حوایل گردنش میچرخد

 ودی؟ خ  میشد فقط برای من ب_ 

چشم هایم را باال میکشم تا آهن رهای نگاهش،نگاهم را  

 جذ  کند

 چرا زودتر نیومدی؟ چرا زودتر به چشمت نیومدم؟_ 

گفته بودم تن خش دار و بم صدایش چه عاشوراب  در 

 دلم بر پا میکند؟

مهم االنه که جوجه ی ... مهم االنه که اینجام، کنار تو _ 

 مبز و تو بغلم

؟ در آینده خ  _   ؟ هر خ  شد پیشم میموبز

ود : ادامه میدهم. اخم هایش از گیچی حرفم در هم میر

 ، دلم گواه خوبی نمیده 
ز  طوفان تو راهه راتیر

پر از تشویشم و در کلماتم مشهود است ، لب هایش  

این طوفان به خاطر : کش یم آید و شقیقه ام را میبوسد
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ردی آلوچه و بستنیه که االن بالفاصله بعد از شام خو 

 . عزیزم ، جاتو امشب باید جلوی دستشوب  بندازی

 .میخندم و محکم روی پایش میکوهم

تلویزیون را خاموش میکند، بلند میشود و من را همراه 

 :خودش میکشد

بریم بخوابیم که به لطف هوس نورین خانم فردا باید _ 

 صبح زود بیدار شیم

ز پیشنهادی دادم؟_   بده همچیر

رق را خاموش میکند و خودش را وارد اتاق میشویم، ب

نه عزیزم اتفاقا خودمم تو فکر یه : روی تخت یم اندازد 

دم منتها یادم  سفر بودم، من هنوز تو رو ماه عسل نیی

فت در مورد پاسپورتت سوال کنم   میر

وم و تاپ شلوارکم را با یک  به طرف کمد لباس هایم میر

لباس خوا  مشگ حریر تعویض میکنم، نگاهش وزن 

در کمد را میبندم و به . ارد و ثانیه ای ازم جدا نمیشودد

با قدم های منظم و طناز وار به . طرفش میچرخم 

وم وم و ش روی . طرفش میر با زانو روی تخت میر

حلقه ی دستش تنگ میشود و دورم را . بازویش میگذارم

 .حصاری از جنس آغوشش میکشد 
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کماه چادر پاسپورت چیه؟ تو بگو تو پارک ش خیابون ی_ 

بزنیم، تو بایسر همونجا واسه من بهشته حتما که نباید از 

 مرزها رد شد تا خوشحال بود

 : عطر موهایم را نفس میکشد و زیر لب میگوید

 باید بشینم فکر کنم ببینم تو پاداش کدوم کار خوهیم؟_ 

 پاداش دل پاک و مهرهونت _ 

 ...حلقه ی دستش تنگ تر و چشم هایمان گرم تر 

ا با چشمان نیمه بسته نزدیکم میشود، بقیه هم افر  

 .دست کیم از او ندارند

 این مسافرت یهوب  و مدیون خ  هستیم؟: افرا_ 

تا صبح خ  زدی که هنوز : با لبخند نگاهش میکنم

 خماری؟

؟ از : عصبی یم غرد
ی
ببند نیشتو ،میمردی زودتر بگ

 .دیشب تا حاال فقط نیم ساعت خوابیدم

اب  کتایون به طرفم یم آیند و با حضور خاله الهام و زند

نگاهم را بینشان . جمعمان جمع میشود افسونو  مریم

میچرخانم؛ دهان هایشان برای خمیازه کشیدن باز و 

 . چشم هایشان یگ در میان بسته
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 وای ش درد گرفتم : زنداب  کتایون_ 

دیروز اتفاقا تو فکر یه سفر بودم چون اخر : خاله الهام_ 

ز خدا چجوری جور کردهفته تع  طیله ، ببیر

نورین، داییت : مامان نزدیکم میشود و با اخم میگوید

ز قرار بود بره امریکا این هفته  ...میگه راتیر

دست به سینه میشوم و با خونشدی به لحن طلبکارانه 

 خب؟: اش پاسخ میدهم

به جای : اخمش غلیظ تر و لحنش شایک تر میشود

 ؟ تو نذاشبر بره؟ امریکا چرا داره میاد شمال

 بله من نذاشتم: با بیخیایل میگویم

 انداختیش؟: مامان_ 
ی
 بله و بال ،چرا از کار و زندگ

ز مشغول  خاله الهه که پشت به مامان و با عمو معیر

: صحبت بود به طرفش میچرخد و با تعجب میگوید

ه؟  الناز ؟ چه خیی

خودشم ... الناز تازه عروسشه خب: زنداب  کتایون_ 

 واسته که نرفته دیگهنمیخ

: مامان با نگاهش به من میتوپد و جوا  زنداب  را میدهد 

ز دخالت نمیکنه، ویل این  نسیم هیچ وقت تو کارای راتیر
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با این بچه بازیش یا ورشکستش میکنه یا یه جوری 

 .فراریش میده که پشت ششم نگاه نکنه

ز : خاله الهام_  الناز این بچه ها هنوز ماه عسل هم نرفیر

ز لغوش کرده دیگه  ،حتما اون سفر مهم نبوده که راتیر

ز : خاله الهه_  ز که اسلحه نذاشیر تعارف . پشت ش راتیر

داره مگه؟ نمیتونست خو  نمیومد ، تو هم ش صبح 

اب  میدیا  چه گیر

گایه حس ... دست به سینه و نگاهم بینشان میچرخد 

میکنم عصب ناراحبر ام قطع شده که انقدر بیخیال وار 

اتفاقا خاله : رو به خاله الهام میگویم. هشان میکنمنگا

فت سود میلیون دالری  سفرش خیلیم مهم بود و اگر میر

نگاهم را از خاله به مامان میکشم و ادامه  》میکرد

ویل من از اون سفر مهم ترم، من نخواستم و 《:میدهم

ز نرفت  ..راتیر

 .دیشب گفتم شمال و امروز صبح رایه شدیم 

کار خوبی کردی که اینجوری با .. کال به توباری: مامان_ 

؟ همه زنا باعث موفقیت 
ی
افتخارم از شاهکارت میگ

ی؟  شوهراشونن تو جلوی موفقیت شوهرتم داری میگیر
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حس میکنم یه بچه ی هجده ساله شوهر دادم نه دخیر 

 بیست و شش ساله 

: دندان روی هم میگذارم و قدیم به مامان نزدیکیر میشوم

د اما بی توجه ادامه میدهممریم بازویم  این یه : رو میگیر

مورد و از تو یاد گرفتم مامان، تمام مدالی افتخار بابا رو 

 با تو موفقیت 
ی
مدیون تو بودیم اخه ،کرور کرور تو زندگ

به دست اورد و اسکارشم شد یه وجب جا تو سینه ی 

ستون ه ده ... قیی بعدشم دخیر هجده ساله نه ،یه دخیر

ز   》ی با یک دنیا عقده ساله شوهر داد گلویم سنگیر

با  《میشود و حجره ام از سنگیبز اش به رعشه یم افتد

درس شوهر داری میدی؟ به  ... یک دنیا کمبود محبت 

 گ؟ به من؟ کش که خودش شوهر داری بلد نبود ؟

 نورین چه حرفیه؟ ادامه نده خاله: خاله الهام_

؟ _  وقبر تو ویل من نشونتون میدم شوهر داری یعبز خ 

شش ماه تونستم اونقدر جذبش کنم که به خاطر من 

قید کار و سود و پول و بزنه، یه کاری میکنم نسیم نایم  

ن ... کال از ذهنش پاک بشه  ازت ... م 
ی
مبز که زنونگ

 ....ندیدم مامان ویل از همه زن ترم ، ده پله از تو بیشیر 
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ون مشغول چیدن وسایل  ما داخل حیاط و مرد ها بیر

ز ها و صبحت بودند، خانم جان هم داخ ل صندوق ماشیر

ز و سکوت  به جمعمان اضافه شده بود و از جو سنگیر

مامان لب میگزد . حاکم فهمیده بود اوضاع نرمایل نیست

و یک قدم فاصله را به ثانیه ای پر کرد و صدای سییل 

ز های بقیه همزمان شد ز گفیر از . صورتم با صدای هیر

ف راست چرخیده و چشم شدت سییل اش ، شم به طر 

صدا های عصبیشان که مامان را . هایم بسته میشوند

مورد شزنش قرار میدادند  در میان صدای پر بهت و 

ز گم شد  :عصبی راتیر

 !!!...عمه؟؟؟_ 

دست دور شانه ام حلقه میکند و من را طرف خودش 

چشم باز میکنم، نگاه پر اخمش به جای . میچرخاند

ه است و نگاه  ز اوسییل خیر ... من به نگاه خشمگیر

صورتش به آبز قرمز میشود و نفس های عمیقش 

ز . خشمش را به رخ میکشد نگاهم را با اصطکاک از راتیر

به مامان که همه دوره اش کرده اند و هر کدام عصبی 

نند ، میکشم ز  میر
ز
ی حرف ز نگاه مامان هم به من اسن، . چیر

ز م یکشم و نگاهم را جدا نمیکنم و خودم را به طرف راتیر
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به من میگن مانع از : ش روی سینه اش میگذارم

 موفقیتتم

ه به من میشوند  .همه ساکت و خیر

میگن نباید مجبورت میکردم از سفر  . میگن زن نیستم_

 کاریت بیفبر و با من رایه این سفر بشر 

ز به چشمان  چانه ام را به سینه اش تکیه میدهم و از پاییر

ه میشوم پول برای من وقبر تو  ریال به ریال: شخش خیر

ازم دور بایسر ارزیسر نداره، من نمیخوام با دوری از تو 

 کنم
ی
نمیخوام تو کار کبز و من خرج  . خوشبخت زندگ

 .کنم ، میخوام هر خ  داریم و با هم بخوریم

صدایم  》سفری که تو رو بخواد از من دور کنه _ 

بغضز از یک خاطره ی ... میلرزد و بغض میکنم 

ز  《...تلخ هر جا تو بایسر منم میام .... ارم بری نمیر

 ...من...

آ  دهانم را به زور میبلعم تا اشک نریزم، زود است 

میدانم ... برای شکاندن تمام بغض های مانده در گلو

خاطره های رسو  کرده در ذهن و قلب تاریکم هم به 

 .این زودی ها نخواهند رفت
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*** 

《  

دای این بی مخمو خوردی دمحم اه، کم کن ص: مامان_ 

نم؟ ز  صاحابو دیگه، نمیبیبز دارم با تلفن حرف میر

، خسته : بابا_  از صبح تا شب تمام عمرت پای اون تلفبز

 نشدی از راپورت دادن؟

نم: مامان_  ز  الهام قطع کن االن بهت زنگ میر

چیه؟ : تلفن را روی دستگاه میکوهد و عصبی بلند میشود

؟ البد توقع داری از صبح پاشم ع
ی
ز واست خ  میگ ز کنیر یر

م؟ ز خونه بشورم و بسابم و بی  ز  تو اشی 

ه اش همچنان به اخبار  ند و نگاه خیر ز بابا پوزخند میر

 آخه همونم ازت بر نمیاد آدم دلش نسوزه: است

: مامان محکم پشت دستش میکوهد و متحرص میگوید

 بی چشم و 
ی
بکشنه این دستم که نمک نداره، خانوادگ

ی سفر که از دست  ت راحت بشیم؟ رویید، گ میر

من برم سگ دو بزنم که تو بشیبز با پولش به : بابا_ 

 ریش منو خانوادم بخندی؟

 کنیم: مامان_ 
ی
 وظیفته، باید بری کار کبز تا ما زندگ



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

286 
 

: به طرف اتاق به راه یم افتد و بلند بلند ادامه میدهد

 بهشته، بری یکسال 
ی
چقدر وقتاب  که نیسبر این زندگ

 ...نبینمت 

.》 

نم خاطره ها در ذهن مامان هم جوالن میدهند یا نمیدا

نمیدانم او هم بابت گذشته ذره ای عذا  میکشد ... نه 

ز دست روی گونه ی سییل خورده ام ... یا نه؟  راتیر

میکشد و با عصبانیت و تن صدای بم و ارام نگاهش در 

تمام مال دنیا فدای یه : چشم هایم میچرخد و میگوید

یزی، تو لب باز کن ؛ پول چیه من  قطره اشگ که میر

 ... جون میدم برات 

 :رو به مامان با گالیه ادامه میدهد

خودم ... عمه ، اون سفر و خودم دلم نخواست که برم_

 دلم طاقت نمیاورد از نورین دور بشم

، مریس که نگران کار منید ویل تمام کسب و کار من، 

 ...فدای یه تار مو هاش

هم میگذارد و نفسش را  ثانیه ای پلک هایش را روی

ون میفرستد ز بار بود که یگ ازم خواست نرم،  : بیر اولیر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

287 
 

که پولم و سودم هیچ اهمیبر نداره و به ... که بمونم

اره برم ز امتون واجب ویل . خاطر خودم نمیر کف   》احیر

دیگه  《دستش از نوازش روی صورتم متوقف میشود

ز به نورین و تحمل نمیکنم اره، بزرگ و کوچیک ند. توهیر

نمیگذرم از ... دیگه نمیخوام انگشت کش بهش بخوره

 .باعث و بابز اشکاش

کش باشد که ... کش باشد که برایت سینه سی  کند

کش باشد که نگاه ... جای سییل ات را نوازش کند

میدابز از ... نگرانش را در چشمان یخ زده ات بچرخاند 

 میان حجم"... عشق و همدم"چه میخواهم بگویم؟  

 از تنهاب  هایت یک همدم است که میتواند ظلمات 
ی
بزرگ

د ز بیی ی در ... و تاریگ دنیایت را با نور حضورش از بیر ز چیر

میان سینه ات و جاب  در قلبت میلرزد از حضور 

 ... محکمش که این گونه در جمع برایت دادخوایه میکند

اول صبچ این چه بساطیه؟ بخدا اینقدر : خانم جان_ 

 هونم نمیچرخه اصال ،خ  بگم؟ شوکه ام ز 

 واال مامان همه شوکه شدیم: زنداب  کتایون_ 

ز جدا میکنم و ش روی سینه اش دقیقا ... نگاهم را از راتیر

روی  قلب پر تپشش میگذارم و به مامان که عصبی روی 
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نگاه نگران و ناراحت افسون و . تاپ نشسته نگاه میکنم

ان لبخندی از ته مریم و افرا را حس میکنم و در جوابش

نم ز گایه نمایش هم ها درد دارند و باید درد  ... دل میر

 .کشید تا عمق واقعیت را نشان داد

 اول صبح چه اعصابمون خورد شدا: داب  الیاس_ 

یه ، پیش میاد دیگه: عمو عارف_   دعوای مادر دخیر

از صدا هایشان که از پشت شم یم اید نشان از حضور 

هرکش جای من بود شور . همگیشان در حیاط میدهد

محشر راه یم انداخت یا دست کم چند روزی را به گریه و 

قهر میگذراند، اما هیچکس جای من نبود و من هر کش 

ز چشم میدوزم! نبودم بریم؟ : ش بلند میکنم و به راتیر

 میخوام ناهار و تو شمال بخورم 

نگاهش نگران است، برای راحت کردن خیالش لبخند 

نم و رو  ز به جمع جوری که انگار تمام این اتفاقات  میر

 :خوا  یا وهم بوده با انرژی میگویم

 .بریم دیگه دیر شد، میخوام ناهار و شمال بخوریم_ 

ز با دستش کمرم را نوازش میکند، نگاهش یک لحظه  راتیر

 اش برای همه مشهود 
ی
ازم دور نمیشود و نگرابز و کالفگ

ه ناراحتند، همه صداب  از کش در نیم آید ، هم... است
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این ناراحبر های ذره ای دردی از من دوا ... به جز من

 ...نمیکند، باشد تا روزی که سونایم به پا کنم

 

ز لبخند را انتخا  کردم^ ز لبخند و اشک ریخیر  بیر

 نه به خاطر آن که دلم شاد است

برای این که راحت تر یم توانم دلیل لبخندم را به دیگران 

 ^شک هایم راتوضیح دهم تا علت ا

 

م  م و کیفم را از مریم میگیر ز فاصله میگیر نگاهم را . از راتیر

 بریم دیگه دیر شد: در جمع میچرخانم و میگویم

ز نگاه میکنم، چقدر این اخم هایش برایم جذا   به راتیر

من ناهار و : با چهره ی مظلوم و لحن لوس میگویم. بود

 تو ویال میخوام

جای شوک و تعجب  لویس و مظلوم نماب  از نورین

داشت، نوریبز که لوس بار نیامده بود و مظلوم نماب  

ده بود؛ برای همه به  هیچ وقت هیچ کاری ازش پیش نیی

باید یکشی . جز راتیبز که به این نورین عادت کرده بود

ز ها را نشان بقیه میدادم  به .... چیر
ی
باید نشان بدهم زنانگ



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

291 
 

کنم، باید نشان   چیست تا یکم از حق به جانبی مامان کم

بدهم زن دوم چه میکند تا حواس بقیه را نسبت به 

 ...شوهرانشان جمع کنم

ز _   《رو به بقیه 》من ناهار و به تو تو ویال میدم: راتیر

 بریم دیر شد

به طرفم حرکت میکند و با دو قدم خودش را بهم 

د و به همراه خودش به طرف  ساند، دستم را میگیر میر

ز پارک شده داخل   در را برایم باز . کوچه میکشدماشیر

... میکند و منتظر و ناراحت نگاهم میکند تا سوار شوم

د و منتظر به بقیه که کم کم به طرف  کنارم جای میگیر

وند نگاه میکنیم ز هایشان میر تنها سکوبر که . ماشیر

ز است، دست  دوست ندارم سکوت دو نفره ام با راتیر

د و نگاهم  چشم از بقیه... روی  ران پایش میگذارم  میگیر

نم. میکند ز ز مسافرت منو توئه ، دوست : لبخند میر اولیر

 که افتاد و . ندارم هیچ  این سفر و خرابش کنه
ر
هر اتفاف

ثانیه به ثانیه . بزار تو همون دقیقه ها و ثانیه ها بمونن

 های با تو بودن و به دنیا نمیدم

خودم را به طرفش میکشم و گونه اش را عمیق و طوالبز 

ه اش میشوممیب : وسم ، از همان فاصله ی نزدیک خیر
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بزار دنیا ناکوک بچرخه ، تو که هسبر من فارغ از این 

 دنیام

ند ز این : دست روی گونه ام، جای سییل میگذارد و لب میر

ز ، کاش اینقدر  سکوت و لبخندات دردمو بیشیر میکیز

دی ،گریه میکردی ... خو  نبودی ز ... مثل بقیه جیغ میر

تو   《پیشابز ام میچسباند و چشم میبنددپیشابز به  》

؟ چرا هیچیت شبیه بقیه نیست ... گ هسبر اخه لعنبر

چرا اینقدر متفاوبر که نمیتونم یک لحظه چشم ازت 

 .بردارم 

قلبم ششار از احسایس میشود که با کلمه به کلمه از 

خ  باالتر از متفاوت بودن؟ ... حرفایش بهم تزریق میکند

هه ی محکیم به لب باز میکنم تا ج وابش را بدهم که رز

ز کوهیده میشود، آنقدر درگیر هم و  شیشه ی سمت راتیر

حال و احساس آن لحظه بودیم که زمان و مکان را کال 

د ، شوک ... فراموش کرده بودیم شانه هایم از ترس میی 

ز و مرتضز  زده به طرف شیشه میچرخیم و نوید و شاهیر

ز کنج صاف . لبشان میبینیم را با لبخند های شیطانت آمیر

ز میدهد ز بیخیال شیشه را پاییر  .ش جایم مینشینم و راتیر

ز _   .بر خر مگس معرکه لعنت: راتیر
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ما ها چشم و گوشمون بسته س ترسیدیم کار : مرتضز _ 

 به جاهای باریک بکشه

ز : نوید_  خوهه نورین این همه عجله داشت واسه رفیر

، همه دارن . نگاهتون نیم ساعته شدید فیلم سینماب 

ز   .میکیز

ز را نشان میدهد، همه با   با انگشت جاب  رو بروی ماشیر

ز ها تکیه داده اند و با لبخند  کیم فاصله به ماشیر

 !نگاهمان میکنند ، همه با لبخند به جز مامان

ز _  بخدا من گفتم نرید گند نزنید ببینیم آخرش : شاهیر

ز   .خ  میشه این دو تا بیشعور نذاشیر

نم ، از دیدن قیافه های ه ز مه با صدای بلند قهقهه میر

 .مرتضز شی به تاسف تکان میدهد

هر گ جای نورین بود االن یه قطره آ  شده بود رفته _

نه ز اندگ حیا، اندگ ... بود تو هوا، چه قهقهه ای هم میر

 خجالت

 . دست تکان میدهم و برو باباب  نثارش میکنم
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اییه که من از نامزد بازیای دور _  ز ان شماها اینا همون چیر

الیک متلک نندازید ،نزارید همینجا همه صحنه . یاد گرفتم

 هاب  که یواشگ از تک تکتون دیدم و رو کنما

خدا وکییل از وقبر عرویس کردیم خییل امنیتم : نوید_

بیشیر شده، دو تا ماچ میخواستم افرا رو بکنم همش 

 .حس میکردم دو تا چشم فضول و نا محسوس رومه

ز لبخندی ز  ز را استارت زدراتیر وقبر لز حقوق : د و ماشیر

 ...هر سه تاتون کم کردم میفهمید گ فضوله و بی حیا

اضات آن سه نفر میخندم  جووون آقامون: میان اعیر

م، با افتخار جلوی بقیه در  نه حس خجالت داشتم نه شر

ز رفتم متنفر بودم از طرز فکر هاب  که در ... آغوش راتیر

دانستند زن دوم با سیاست نمی. مورد منه زن دوم بود

ز ... میتواند عزیز تر از زن اول هم باشد ز راتیر ماشیر

 ...جلوتر از بقیه به راه یم افتد

؟_  ز خ  گفت راسبر  داب  الیی

ز _  گفت اگر برسم سه روز تعطیالت آخر هفته رو : راتیر

 .میاییم
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ز و خوش  ش تکان میدهم و نگاهم را به جاده ی ش سیی

 و ش ... زما  و هوای شمال میدو 
ی
این طراوت حس زندگ

 را در وجود هر جنبنده ای زنده میکند
ی
وارد پیج . زندگ

ز میدهم کیم . اینستا گرامم میشوم و شیشه را تا آخر پاییر

فالور های ...بدجنش بد نبود با این خییل میچسبد

زیادی نداشتم اما در راس همگیشان نسیم بود که به 

 افتخار فالو کردن را به 
ی
من داده بود و میدانستم تازگ

م و . علتش فضویل است ز را به طرف جاده میگیر دورهیر

وع میکنم صدای آهنگ را تا آخرین حد ممکن .. الیو را شر

ز لبخند  زیاد میکنم و در جوا  نیم نگاه و لبخند راتیر

نم ز ی میر
 .پررنگیر

 !کاری به کاِر تو ندارم؛ نرو_

 …من که روی چشمام میذارم؛ تورو

 …ایه واسه منتو، تکیه گ

؛ بی تو، یه روزم
ی
 آخه هنوزم مرگه برام این زندگ

 .…تا نذاری، بسوزم… بمون

 !مهره ی ماِر روزگاریم

 !نفس… عشق موندگاریم
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 !واسه تو ُمردنم؛ برای من، یه اتفاِق ساده ست

ز را به حالت سلفز در یم اورم و دستم را طوری  دور بیر

ز در کنارم مشخص با شد، با صدای تنظیم میکنم که راتیر

ز را نشان  بلند با خواننده همراه میشوم و با انگشت راتیر

لیندا وارد الیو میشود، میدانم واوی از این الیو را . میدهم

ز  برای تعریف جا نیم اندازد، صورتم را به طرف راتیر

م و گونه اش را محکم میبو  ز . سم مییی ولوم آهنگ را پاییر

بریم شمال که  جااااتون خایل: تر یم اورم و میگویم

کونیم دیشب هوس شمال کردم و آقاییم نذاشت به . بیر

هفتاد نفر . بیست و چهار ساعت برسه که راهیمون کرد

ی میگفتند   به طور زنده الیوم را میدیدند و ز هرکدام چیر

ز فقط لیندا برای من مهم بود و تمام هدفم  اما در آن بیر

نم ؛... فهماندن به او  ز از من خورده  داغ دیده ام و داغ میر

 دزِد ... مگیر 
ی
از منه داغ دیده ی هوو شده ، از منه زندگ

این غده ی چرگ را باید تخلیه کنم تا ... خبیث شده 

عفونتش جانم را بی جان نکرده،  من بازی میکنم تا 

روزگارم بگذرد؛ روزگاری که مرا طرد کرده و دست 

 .طبیعتش را ازم کوتاه  کرده است
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 ...اممن زخم خورده ^

ز شعر هایم را تعقیب کن  ...ردپای خونیر

 ...جاب  

 در انتهای این شعر ها

 ^....خواهم مرد

انقدر برای لحظه ای در میان افکارم گم شدم که یادم 

ز رو به من است،  رفت در حال الیو هستم و دورهیر

سکوتم طوالبز و نگاه اخم دارم به جای مبهیم از گویسر 

 به ... در دستم است، دستم گرم میشود
ی
از غرق شدگ

ز چشم میدوزم ... حال سقوط میکنم و با تعجب به راتیر

 ضبط را گ خاموش کرده بود؟

 چیشد عزیزم چرا ساکت شدی؟_ 

نگاهم ... دستم را بلند میکند و به لب هایش میچسباند

ز  را به طرف گویسر ام میکشم تا از تو کادر بودنمان مطمی 

... یندا یعبز دیده شوم ؛ ارسال ایموخی پوزخند از طرف ل

نیشم باز میشود و با همان نیش باز شم را به طرف گردن 

ز میکشم و زیر گوشش را میبوسم و میخوانم  و رو به  راتیر
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ز با انگشت نشانش میدهم شده در خلوت تنهاب  : دورهیر

 خود یاد یک خاطره شادت بکند؟

 لرزه بر

 

ز نگاه میکنم 》قلب و دلت اندازد؟  《به راتیر

 …خاطره ی خلوت تنهاب  منتوب  آن 

 

 دوستتون دارم ، فعالااا. خب بچه ها من برم دیگه_ 

نفس .... الیو را سیو میکنم و نفس عمیفر میکشم 

ز درد من است  که تسکیر
حس انزجار نسبت به . عمیفر

 شدم که نباید، که این 
ی
خودم ندارم، من وارد زندگ

ا حاال  جامعه و این فرهنگ زن  دوم بودن را نمیپذیرند ام

ز میکنم تا به   ام چنگال هایم را تیر
ی
که بخشر از آن زندگ

 .نفع خودم بازی کنم

ز رسیدیم ز باری نبود  . ساعت یک ظهر به ویالی راتیر اولیر

بار اول را خو  به یاد دارم؛ بعد ... که به  آنجا یم امدم

ز جمع و به  ز به سوییس با همیر از ماه عسل نسیم و راتیر

ا امدیمعالوه ی بابا و داب  ا ز و زنداب  سمیر این ویال ... لیی
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ز مهمان هایش بودیم  آن . را تازه خریده بود و ما جزء اولیر

موقع به عنوان مهمان یک تازه عرروس و داماد پا در این 

 مانند سیبیست  ... ویال گذاشتم و حاال
ی
به راسبر که زندگ

ز برسد هزار بار  که به هوا پرتا  میشود و تا به زمیر

ز ها ردیف و پشت ش هم پارک میکنند، م. میچرخد اشیر

ز طبق قویل که داده بود برای به ناهار رساندن من به  راتیر

ین زدن و دستشوب  توقف نکرد
ز  .اینجا جز دوهار برای بیز

 وای خدا کمرم شکست: مریم_ 

ز پیاده میشد چرخیدم،  به طرف مریم که خمیده از ماشیر

میمردی : نگاهم را که روی خودش میبیند،شایک میشود

 به جای ناهار، شام و اینجا کوفت میکردی؟

ساعت تو راه باشیم، شش ساعته  ۰۲به جای اینکه _ 

احت کن  .اومدیم حاال تا اخر هفته برو بتمرگ اسیر

ز پیاده میشوند ز شاهیر نوید به همراه . افرا و نوید از ماشیر

بقیه مشغول خایل کردن ساک و چمدان ها میشود و  

ز عمو مامان و خاله اله ام و خانم جان و اقا جان از ماشیر

عارف به طرفمان یم ایند و هر کدام دست به پا و کمر 

خاله الهه و عمو . بدن هایشان را کش و قوس میدهدند

ز جزء آخرین نفرابر بودند که رسیدند  .معیر
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ز مادر مگه دنبالت کرده بودن؟: خانم جان_   راتیر

ز در حایل که چمدان را از صندوق روی ز  راتیر زمیر

به نورین قول داده بودم ناهار و تو : میگذارد، میگوید

 ویال بهش بدم خانم جان

خدا خیر بهتون بده، پدر ستون فقرات : زنداب  کتایون_ 

حاال اینا جوونن  《:رو به بقیه ادامه میدهد 》ما درومد

 ما چرا دنبالشون یه کله اومدیم؟

ز چسبید: خاله الهام ه بود واال همینو بگو، عارف همچیر

ز که  ز راتیر ز مرتضز ،  مرتضز هم به ماشیر به ماشیر

ز بره اینجا جا بمونن سیدن راتیر
 .مییر

نید_  ز االن بریم ناهار بخوریم تا . ای وااای چقدر غر میر

ید بخوابید دیگهههههه  صبح بگیر

من نمیدونم وقبر این عقل درست و حسابی تو : افرا_ 

 شش نیست ما چرا عقالمونو میدیم دستش

ز پیشدسبر لب ب از میکنم جوا  افرا را بدهم که راتیر

اتفاقا نورین خییل عاقله، از دیشب تا حاال مگه : میکند

چند ساعت گذشته؟ بدون هیچ پیش زمینه ای این همه 

 ادمو قطار کرد که االن برسیم اینجا
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وزمندانه ای کنج لبم مینشیند، با غرور به افرا  لبخند پیر

 ی؟؟ خورد: نگاه میکنم و یم گویم

ن ، همه ی : با خنده افسون مرده شور اون لبخندتو بیی

 اینا خاطره میشه

ز راست میگه حاال بده به جای خونه : خاله الهه_  راتیر

 نشیبز بچه ثوا  کرده اومدیم آ  و هوا عوض کنیم؟

ز _  ز گرد و داخل تشکیل بدید : عمو معیر میخوایید این میر

 یا حاال حاال ها باید اینجا وایسیم؟

خدا از دهنت بشنوه ، خوهه خسته اید و : ب  الیاسدا_ 

ید  تو نمیر

ز جمع مامان و آقا جان بودند که حبر نگاهمم  تنها ساکتیر

 .نمیکردند

مرد ها به کمک عمو تقوی شایدار ویال وسایل را داخل 

ند  روی مبیل افتاده و گایه . مییی
ی
هر کدام از خستگ

رای فحشر نثار روحم میکنند بابت ان همه عجله ب

 . رسیدن
ی
اما من بر عکس بقیه ذره ای احساس خستگ

نمیکنم و از دیدن حالت ها و چهره های جمع شده شان 

ز  د، تمام مزه های یک مسافرت به همیر خنده ام میگیر

ی ها و رو دور  ز غافلگیر یکدفعه ای بودنش است، همیر
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از جا بلند میشوم تا با دوش آ  گرم انرژی . تند افتادن ها

کنم اما قدم اول را بر نداشته ش گردان   ام را شارژ 

ز که روی مبل نشسته و  با گویسر . میمانم به طرف راتیر

سم  اش مشغول بود میچرخم، نمیخواستم در جمع بی 

ز و نسیم که در . به کدام اتاق بروم  نگاهم به اتاق راتیر

طبقه ی اول بود یم افتد، دوست داشتم در آن اتاق 

ز شده ام ساکن شوم اما هر چه تالش ک ردم قدم سنگیر

فکر به ماندن در اتاق . حرکبر به تن شدم نداد که نداد

ز دلم که هیچ وجودم را میلرزاند ک نسیم و راتیر
. مشیر

خیس شدن پیشابز ام را حس میکنم و پلک های سنگینم 

لب میگزم . را میبندم تا آن اتاق لعنبر نفرین شده را نبینم

با همان . نجا دورم کندو به قدم هایم جان میدهم تا از آ

چشم های بسته ده پله ی متصل به طبقه دوم را باال 

سم خودم را داخلش پرت  ز اتاق که میر وم و به اولیر میر

. در را میبندم و تکیه ام را به شمای در میسپارم. میکنم

چشم هایم را داخل اتاق میچرخانم و نفس های تند 

ز . شده ام را رها میکنم  که اولیر
ر
هانم بودهمان اتاف ز .  بار میر

وم و رویش  به طرف تخت دو نفره ی کنج اتاق میر

ز آمده و از شمای انگشتان  مینشینم، دمای بدنم پاییر

دست روی سینه . دست و پایم میفهمم که فشارم افتاده
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ام میکشم تا قلبم آرام شود از آن همه فشاری که به 

ال کابوس هایم از این وی. دیواره ی سینه ام وارد میکند

... دقیقا همینجا، منفور ترین نقطه ی دنیا... ساخته شد

آمده ام تا کابوس بسازم، آمده ام تا نفت شوم روی آتش 

زیر خاکسیر ؛ باید بسوزانم و برای سوزاندن تماشاخ  

... از پشت خودم را روی تخت یم اندازم.داشته باشم 

خسته نبودم اما االن، حس میکنم تمام دنیا به یکباره 

خسته ام ، خسته ... ش را روی شانه های من گذاشته بار 

؛ خسته از دویدن و نرسیدن  ز رسیدن یک درد ... از زیسیر

 ...در باز میشود... و نرسیدن یک هزار درد

ه به سقف است  ...نگاهم خیر

 ....قدم ها به طرفم یم آیند 

ه به سقف است  ...نگاهم خیر

ود  ...تخت فرو میر

ند و دراز نگاهش میکنم، دستش را کنا ز رم جک میر

. او سکوت کرده و من با سکوت غوغا کرده ام.میکشد

موهای خیس از عرقم که به پیشابز ام چسبیده را کنار 

ند ز  .میر

 چرا اومدی تو این اتاق؟_ 
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فتم؟ تو اتاق تو : از تلچز کامم لحنمم تلخ میشود کجا میر

  . و نسیم؟ من مهمونم ، اومدم اتاق مهمون
ر
همون اتاف

ز   .بار اینجا نسیبم شد که اولیر

میفهمد حال خویسر ندارم، میفهمد بغض دارم و اشک 

ز ندارم خم میشود و لب های خشکم را ارام و . برای ریخیر

 .طالبز میبوسد

 دوست نداری اینجا رو؟_ 

 متنفرم از اینجا: صداقت به خرج میدهم

 تعجب نمیکند، حالم را میفهمد؟

 میخوای ویال اجاره کنیم؟_ 

  شعور دارد و 
ی
. شعور خرجم میکند این الهه ی مردانگ

د و تار به تارشان را نوازش  ز موهایم مییی دست بیر

شقیقه ام را میبوسد و منتظر نگاهش را در ... میکند

 .چشمانم میچرخاند

 میخوام بچه دار شیم، تو این ویال_ 

ز موهایم میماند و چشم هایش درشت  دستش بیر

ز . میشوند نم به بهت حالم خو  نیست اما لبخند میر

 ...نگاهش
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 پشت این لبخند مصنوغ شد^

 ^صد هزاران درد پنهان گشته است

 

چرا ماتت برد؟ دوست نداری من مامان بچه هات _ 

 باشم؟

تبم نداری بگم از : دستش را روی پیشابز ام میگذارد

 .اثرات  تبه

دستش را از روی پیشابز ام بلند میکنم و در دست 

م  .میخوام جدی گفتم، من بچه: میگیر

حق هم دارد اما من بچه ... اخم دارد ، اخیم از نفهمیدن 

میخواستم، برای داشتنش باید کودگ داشته باشم تا 

میدانم نسیم از . پدرش را تمام و کمال برای خودم کنم

ز عاشق بچه است نگاهش روی . بچه متنفر و میدانم راتیر

گاه صورتم میدود تا منظورم را بفهمد اما هر چه بیشیر ن

ه اش میشوم و . میکند نگاهش گیج تر میشود مصمم خیر

ند صدای زنگ گویسر . صیی میکنم تا افکارش سامان گیر

نگاهش را جدا نمیکند . اش در فضای ساکت اتاق میپیچد



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

315 
 

ند؛ قبل از انکه به طرف گوشش  ز و دکمه ی اتصال را میر

نم ز م و رو اسپیکر میر د، گویسر را میگیر  .بیی

ز _   راااااتیر

 . نسیم با لحن پر بغضش سکوت را میشکند صدای جیغ

ه _  ؟ شمایل؟ با اون دخیر مگه تو االن نباید آمریکا بایسر

 رفبر شمال؟ منو فرستادی دنبال نخود سیاه؟ 

؟ چطوری دلت اومد : بغضش میشکند بز ز چرا حرف نمیر

 
ی
 دروغ بگ

ز لحظه ای نگاهم را رها  د و نگاه راتیر ز نسیم حرف میر

ز ندارم نمیکرد، من هم تماییل به  .نگاه گرفیر

ز _   خییل مهم نبود که بخوام برم: راتیر

تا حاال یه مسافرت کاری هم جا ننداخبر حاال : نسیم_ 

 مهم نبود؟؟؟ سود میلیون دالری مهم نیست؟ 

ز کالفه میشود به فکر سودی یا به فکر من؟ یه کلمه : راتیر

یس چه مرگت بود که نرفبر ،پول از من مهم تره؟  نمیی 

؟ دیدی من سفرم و  دست پیش_  و گرفبر پس نیفبر

ین فرسته با اون سلیطه بری سفر آره؟ قید اون همه  بهیر

ز پرواز بر ؟ با اولیر
 ....پول و زدی به خاطر اون انیر
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ل میکند تا صدایش بلند نشود  : از خشم میلرزد اما کنیر

یو به زهون نیار تا اون روی سگم  ز ببند دهنتو نسیم هر چیر

 .ر بدترشو بر گردونم بهتباال نیاد ده براب

روی . گویسر را از دستم میکشد و تماس را قطع میکند

د ز موهایش فرو مییی . تخت مینشیند و انگشتانش را بیر

کنارش مینشینم و ش به بازوی سفت و تو پرش تکیه 

تحمل کن مرد من ، تمام کابوس ها را از میان .میدهم 

ز و تماشا کن دادگایه که ... خواهم برد  برپا خواهم  بنشیر

ز و نگاه کن حکیم را که میدهم و خودم هم  کرد، بنشیر

 . اجرایش میکنم

م؟_   چمدونمو میاری برم یه دوش بگیر

 .از کنار شانه اش نگاهم میکند

؟_   میخوای تو این اتاق بموبز

 ...توقع که نداری.: نگاهش میکنم

نه : حرفم را قطع میکند و دستش را دور شانه ام میپیچد

یم یه جاب  و عزیزم ،می گم اگر اینجا رو دوست نداری میر

 .اجاره میکنیم
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نه ،این اتاق و : بازویش را میبوسم و با لبخند میگویم

من اینجا میمونم تو اگر دوست نداری برو . دوست دارم

 تو اتاق خودتون

داری : اخم میان ابرو هایش مینشیند و با ناراحبر میگوید

؟ میخوای جدا از من  ونم میکبز ؟بیر  بایسر

 ...نهههه، میگم اگر راحت نیسبر _ 

 هر جا که تو بایسر من راحتم_ 

ود از ناراحبر کالمش، خودم را باال میکشم  دلم ضعف میر

نم ز  .و بوس کوتایه روی لب هایش میر

داشتم امتحانت میکردم، فقط دلم میخواست قبول  _ 

 .کبز بری یه اتاق دیگه اون وقت کرهال کنم اینجا رو

دوش نیم ساعته ی آ  گرم  ... ن میخنددآرام و بی جا

بگذار ... کسیل ام را شست و برد، حالم خو  است؛ نه 

زمان . واضح تر بگویم، حال نقا  چهره ام خو  است

هر چه میگذرد تحمل این نقا  بی تفاوبر سخت تر و 

ز تر یم شود . ساعت دو ظهر را نشان میدهد. سنگیر

ت و شلوار راحبر قد نود طویس ام ر  ا میپوشم و با تیشر

بوی زرشک پلو با . موهای نمدار از اتاق خارج میشوم

ند و تازه میفهمم معده ی بیچاره ام   ز مرغ زیر بیبز ام میر
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 را بی صدا تحمل میکرد
 سخبر

ی
ز یم . گرسنگ از پله ها پاییر

روم، از سکوت داخل سالن میشد خایل بودنش را حدس 

خانه م. زد ز سمبوی غذا را دنبال میکنم و به آشی  نقره . یر

ش الله با شعت مشغول تدارک ناهار  خانم و دخیر

بودند و حواسشان به مبز که پشت ششان جلوی در 

خانه بودم نبود ز  .آشی 

 سالم _ 

. دست هایشان متوقف میشود و به طرفم میچرخند

نقره خانم با دیدنم لبخند روی لب هایش مینشیند،  

مشت  کامل به طرفم میچرخد و دست های خیسش را با 

 .کردن پیشبند بسته شده دور گردنش خشک میکند

م_   سالم نورین خانم رسیدن بخیر دخیر

وم نم و به طرفش میر ز  .لبخند میر

باز ما لشکر کشر کردیم . سالم ، باعث زحمت _ 

 .زحمتش افتاد گردن شما

 سالم نورین خانم خوش امدید: الله_ 

م و به طرف الله که به  نقره خانم را در آغوش میگیر

وم  اندازه ی سه سال از من کوچکیر است، میر
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 مریس الله جان، خییل وقته ندیده بودمتا_ 

 نگو اینجوری خانم شما رحمتید: نقره خانم_ 

الله از آغوشم جدا میشود، به نقره خانم نگاه میکنم و با 

وا نقره خانم ،من نورینما بدون هیچ : اخم میگویم

. ی تنگ اسمم خانم چیه مینداز ... پیشوند و پسوندی

 قبال نورین بودم 

ند ز  :لبخند خجیل میر

. االن با قبال فرق کرده، شما االن خانم این خونه اید_ 

یک میگم انشااهها در کنار اقا سال های سال با خویسر  تیی

 کنید 
ی
 زندگ

نم و دستم را روی بازویش میگذارم ز  لبخند میر

 نکرده، من همون نورینم_ 
ر
اگر میخوایید . هیچ فرف

ز و .. احتم نکنید منو نورین صدا کنیدنار  راسبر راتیر

 ندیدید؟

ز تو باغ: الله_   پیش پای شما رفیر

وم .  ش تکان میدهم و به طرف قابلمه های روی گاز میر

در قابلمه ی اول را برمیدارم،  همانطور که حدس زده 
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وم  دیدن  . بودم مرغ بود، به طرف تابه ی کناری اش میر

نگ و زعف  .رابز ضعفم را بیشیر میکردکبا  های خوشر

 _ 
ی
م از گرسنگ  دارم میمیر

نقره خانم به طرفم پا تند میکند و کنارم یم ایستد، در 

از : تابه را میگذارم و نگاهش میکنم و مظلوم میگویم

 دیشب تا حاال هیچ  نخوردم

تا بقیه لباس عوض  : به لحن و حالت چهره ام میخندد

 و یه آبی به دست و صورتشون بزن
ز  ن ناهار اماده س کیز

ز : ش تکان میدهم  .فعال با اجازه . پس من برم دنبال راتیر

از ویال خارج میشوم ،نگاهم را دور حیاط بزرگ و پر 

ز پیدا نمیکنم  .درخت میچرخانم و اثری از راتیر

ز میگردی بابا؟_   دنبال راتیر

به عمو تقوی شلنگ به دست نگاه میکنم و لبخند 

نم ز  .میر

 د، ندیدینش؟سالم خسته نباشی_ 

 مونده نبایسر بابا، رفت پشت ساختمون، تو ساحل_ 

 دستتون درد نکنه_ 
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ی خوردن  ز برایم ش تکان میدهد و مشغول آبیاری سیی

م را . هاب  که خودش کاشته و پرورش داده میشود مسیر

به طرف پشت ساختمان تغییر میدهم، نسیم گرم و 

ی از حس خوبی که به وجودم القا  ز سوزان دریا چیر

نفس عمیق کشیدن وقبر میچسبد  . میشود، کم نمیکند

میبیبز که ... که چشم در چشم این آبی بیکران بایسر 

 را برایت یاداور میشود
ی
. چگونه با امواجش جریان زندگ

ز در نقطه ای چشم  م و به دنبال راتیر نگاه از دریا میگیر

داخل آالچیق چوبی شکل وسط ... هایم توقف میکنند

شاید نباید بروم و به خلوت و ... مساحل پیدایش میکن

ام بگذارم اما سیاست های زنانه ای که  تنهاب  اش احیر

. مدام در ذهنم مینوشتم و مرور میکردم مانع  میشدند

 مبل چوبی دایره ای . به طرفش پا تند میکنم
ش به پشبر

قدم هایم . شکل تکیه داده و چشم هایش را بسته است

با تاپ شلوارک .... ا کمیر و کمیر را آرام میکنم و فاصله ام ر 

راحبر نشسته و دست هایش از دو طرف روی پشبر مبل 

وم و ... دراز شده است بدون ایجاد صدا به  طرفش میر

 .روی پایش مینشینم

 ساعت آ  گرم_ 
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با لبخند به چهره ی خسته اش نگاه میکنم، برای 

 
ی
ز بار عاشق صدای بم و گرفته اش که از خستگ هزارمیر

دستش دور کمرم حلقه میشود و من . د میشومخش دار 

را به طرف خودش میکشد، شم را روی سینه اش 

در . میگذارد و با دست ازادش بازو هایم را حصار میکشد

 نای  باز شدن 
ی
تمام مدت چشم های بسته اش از خستگ

ش از روی سینه اش بلند میکنم و به چشم های . ندارند

ه میشوم، آرام زمز   :مه میکنمبسته اش خیر

 نزدیکت یم شوم بوی دریا یم آید_

 دور که یم شوم صدای باران

 بگو تکلیفم با چشم هایم چیست؟

ی کنم؟  بردارم و دلیی
 لنگر بیندازم و عاشفر کنم یا چیر

سفیدی ... پلک هایش تکان میخورند و آرام باز میشوند

ند و دلم خون میشود از حایل   ز  میر
چشم هایش به شخز

ند. که خوش نیست  .لب هایش از هم فاصله میگیر

 یم دوبز دریا چرا دریا شد؟_

با تعجب نگاهش میکنم، موهایم را پشت گوشم 

 :میفرستد و ادامه میدهد
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 به خاطر موجاش_

 ..اگه موج نداشت هیچ وقت دریا نیم شد

ه میشود من یه دریام و تو : مستقیم به چشم هایم خیر

 .موج های مبز 

اهم از لرزشش تحت تاثیر قرار  میلرزد و نگ... دلم میلرزد

د چشم هایم از عشق میلرزند، لرزش مجنون وار ... میگیر

 .چشم را هرکش نمیتواند تجرهه کند

 اهمممم اوهوممم_ 

م و به طرف صدا ش  به سخبر نگاه از چشم هایش میگیر

، افرا و نوید، مرتضز و افسون . میچرخانم ز مریم و شاهیر

لبه دست به سینه و با ابرو با فاصله ی نچندان زیادی از ک

های باال رفته؛ دقیقا هر شش نفر با یک ژست نگاهمان 

ز خودم را به کنارش میکشم، . میکردند از روی پای راتیر

ز هم صاف مینشیند و با همان چشمان خمار و  راتیر

 .خسته ش تکان میدهد

ز _   این شد دوهار، چو  خطتون داره پر میشه ها: راتیر
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که میخواستید همش تو حلق هم   شما دو تا : افسون_ 

باشید چرا قشون کشر کردید یه ایل ادم با خودتون 

 اوردید؟

ز _  سه با خیال راحت : شاهیر واال از دست شما ادم مییر

ش بچرخونه، تا میچرخونم یه صحنه ی مثبت هجده 

 میبینم

ز همش چشمش دنبال : مریم با خنده میگوید این شاهیر

ید بیاد   .یواشگ نگاهتون کنهشماهاس ببینه کجا میر

ز دور شانه ام حلقه میشود و رو به مریم  دست راتیر

 :میگوید

ز اخر ماه میاد بگه چرا حقوقم کش شده دیگه _   شاهیر

ز _   نامردی نکن، بحث خونه و کار جداس : شاهیر

 :میخندم و میگویم

بز به احساسات دونفرمون خب _  ز همش میاب  گند میر

 ،اخراجتم کنه حقته 

ز ش کاری دو ساعت نو : افرا_   که با راتیر
ید اون مدبر

رو  》وقت بزار چهار تا از این حرکات عشقوالنه یاد بگیر 

تو روحت ، تورو که میبینم  《:به من ادامه میدهد
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دوست دارم دهن این نوید و شویس کنم که از این کارا 

 واسه من نمیکنه

ز  صدای خنده همه بلند میشود، نوید بیچاره وار به راتیر

ز میتوبز با این کارات منو بیچاره کبز ی ا : ه میکندنگا ببیر

کت دو ساعت وقت بزار بشو  نه، از این به بعد تو شر

م با هم تمرین کنیم لب هایش را غنچه میکند و  》.پارتیز

ز ادامه میدهد ز شده رو به راتیر  《:با چشم های هیر

، تا اون موقع طاقت نمیارم  ی هم بشر جووون چه پارتیز

 .یم تو اتاقبیا االن بر 

اهو چشاتو درویش کنا ،صاحا  : رو به نوید اخم میکنم

تو ، خورد  《:رو به افرا 》.داره  ز جمع کن این شوهر هیر

 شوهرمو

افرا پشت چشیم نازک میکند و دست دور بازوی نوید 

 ایش خیلیم دلتون بخواد نوید منو: یم اندازد

ز _   نه دلمون نمیخواد ، ارزوبز خودت : راتیر

ز مارمولک ش کار اینقدر جدیه ادم : مرتضز _  این راتیر

ی به اسم مهر و عاطفه  ز فکر میکنه تو وجود این بشر چیر

ز ایبز   کت خایل بیان ببییز تعریف نشده، جای کارمندای شر

 .که بهش لقب قطب یخ دادن چجوری جولون میده
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بسته شما ها هم، خودتو عرضه ندارید یگ : افسون_ 

یدهم اینقدر رمانتیکه واسش دس  .ت بگیر

م دوهاره : مریم_  ز طالق بگیر بخدا دوست دارم از شاهیر

 زنش بشم 

ز  برای بار دوم صدای خنده ها در ساحل میپیچد، راتیر

با بقیه . بلند میشود و من را به همراه خودش بلند میکند

به طرف ویال همراه میشویم، ما جلو و مرد ها پشت 

 ها با صداب  که به گوش
پشت شی  شمان ، رو به دخیر

دیدید سیاست یه زن چقدر قویه؟ _: ها نرسد میگویم

ن  چقدر هم میتونه خطرناک باشه؟ دیدید چرا مردا میر

 شاغ زن دوم؟

 :مریم با تعجب نگاهم میکند

؟: مریم_  یعبز خ 

این هنوز اولشه، نسیم : نگاهش میکنم و با غرور میگویم

 نمایش اصیل و اون موقع... امروز و فردا بر میگرده

 .میبینید

سم نورین، تو : افرا_  ... چشمات... گایه ازت مییر

ز تا آسمون با نورین قبل فرق کرده  .حرکاتت؛ زمیر
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ه  به جلو و نقطه ی نامعلویم در ساختمان مقابلمان خیر

مونده واسه ترسیدن، من یه مار زخیم : میشوم و میگویم

ه آروم  ز و تا انتقام نگیر
ام، ماری که پا رو دمش گذاشیر

 هنوز مونده تا استارت بخوره... یشهنم

گ پا رو دمت گذاشته؟ نورین تو این همه  : افسون_ 

کینه تو حرفاتو از کجا آوردی؟ تو کینه ای نبودی، تو 

دن تو ش ما ز . اینقدر بخشنده بودی که همیشه تورو میر

؟؟؟؟  انتقام از گ؟ از خ 

حرف های من کینه ندارن، : پوزخند کنج لبم مینشیند

این بوب  که به دماغت میخوره بوی ... دارن عفونت

نم تا  ز عفونته ، عفونت زخم هاب  که خییل وقته نمک میر

 ...تازه بمونن 

شعت قدم هایم را بیشیر میکنم تا از حرف و سواالت 

ی کنم متنفرم از توضیح دادن تمام انچه  ... بعدی جلوگیر

د ز میی  ز نا. که در ذهنم باال و پاییر  ها دور میر
هار بزرگیر

ز نفر و بقیه پشت شم  خوری منتظر ما بودند، من اولیر

 .وارد  سالن میشویم

شما شش نفری رفتید اون دوتا رو بیارید : خاله الهه_ 

 مثال؟
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وم و رو به خاله میگویم ز میر واال ما دو تا این : به طرف میر

 شش تا رو آوردیم

 .دیگه داشتم با تیی میومدم دنبالتون: داب  الیاس_ 

ز  ز هم در کنارمپشت میر بقیه هم صندیل ... نشینم، راتیر

 .های خایل را پر میکنند

ز _  داب  جان خیی نداری چه صحنه هاب  دیدیدم  : شاهیر

 .که

د و رو به  خاله الهه دیس برنج را مقابل مریم میگیر

ز میگوید  پس چه سعادبر داشتید شما: شاهیر

یم دوهاره عرویس  : افرا_  من به نوید گفتم بیا طالق بگیر

 کنیم

خانم جان اخم هایش را در هم میکشد، همیشه به اسم 

 وا افرا  ،زهونتو گاز بگیر طالق چیه.: طالق آلرژی داشت

ز و نورین و دیده : افسون_  ناراحت نشو خانم جان راتیر

 جو گیر شده

واال منم میبینمشون جو گیر میشم وای : زنداب  کتایون_ 

 .به حال اینا که جوونن
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ز تکه ای مرغ توی بشقابم یم گذارد و با خونشدی  راتیر

اگر بحثتون در مورد ما تموم شد : رو به جمع میگوید

 .ناهارتونو بخورید

 تو مگه میذاری؟ غر اینا رو انداخبر به جون ما: مرتضز _ 

خب عرضه داشته باشید شما هم همینکارا رو واسه _ 

 ای بابا...زناتون بکنید، اینقدرم شوهر منو اذیت نکنید 

ند، تمام نگاه ها به سمت آقا  ز جان پوزخند صدا داری میر

ز نشسته بود  مقداری از . میچرخد... اوب  که در راس میر

آ  داخل لیوان کریستالش مینوشد و نگاه یچز اش را به 

وع یک دوئل چشیم  ز میشود شر چشمانم میدوزد و همیر

ز من و آقا جان ز و صدای . بیر جو به وجود آمده سنگیر

 .به کل قطع شده بودقاشق و چنگال ها 

 انداختیش؟: آقا جان_ 
ی
ز زهونت از کار و زندگ  با همیر

نم  ز با سیاستم از کار و ... نه: مانند خودش پوزخند میر

 انداختمش
ی
 زندگ

دستم روی پاهایم مشت میشوند ،از فخر و غرور نگاه 

 .آقا جان متنفرم
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 بی عرضه ای هسبر _ 
ویل اشتباه ... فکر میکردم دخیر

ز انگشت هایش را یک به  با  》میکردم دستمال روی میر

ز میکند ی هسبر   《یک و آرام تمیر ز هفت خط تر از چیر

ز بابات  که فکرش و میکردم، دقیقا عیر

ز _   ...آقا جان لطفا: راتیر

م  ز میی  یادتون رفته آقا جان، منم نوه ی : میان حرف راتیر

 》خودتونم ، بابای هفت خطمم خواهر زادتون بود، 

بچه ی حالل 《:د من بلند میشوداینبار صدای پوزخن

ه  .زاده هم به داییش میر

رو به آقا جان ادامه  》نورین جان خاله : خاله الهه_ 

 بابا جان االن چه وقت این حرف هاس؟  《میدهد

نگاه شخ آقا جان لحظه ای رهایم نمیکند، فشار 

انگشتانش دور لیوان خیی از آن عصبانیبر میدهد که 

لبخندم کش یم . دم تزریق کندمیتوانست لذت را به وجو 

بی توجه به او قاشق پر از برنج را داخل دهانم ... آید 

م و بیخیال مشغول خوردن غذایم میشوم بیخیایل . مییی

 .من بیشیر آقا جان را میسوزاند
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ویل ... تو ترهیت دمحمی، از بقیه ی نوه هام نه: آقا جان_ 

ه  .از تو این رفتار توقع میر

تریسر بر میدارم و داخل دهانم  کیم گل کلم از ظرف

دمحم؟ کدوم دمحم؟ : میگذارم و رو به آقا جان میگویم

 هموبز که فراریش دادید؟

ز گرم میشود  انگشتانم میان انگشت های ... دستم زیر میر

ود و دلم گرم تر  ز میر نگاهم را با اصطکاک از ... راتیر

 .انگشتمان به سمت آقا جان میکشم

این ادعا و غرور و تکیی و خود کاش به اندازه ی نصف _ 

 خوایه

 نورین کافیه: داب  الیاس_ 

به جای فرستادن بابام تو سینه ی : بی توجه ادامه میدهم

ستون  قیی

ز _  االن 《:به آقا جان نگاه میکند 》...نورین جان: راتیر

 ...وقت این حرفا نیست آقا جان

ز میدهم و رو به آقا  فشار خفیفز به انگشت های راتیر

 میکردید : ویمجان میگ
ی
کاش به اندازه ی بزرگیتون بزرگ

 مامان من حداقل،  به جای شک کشیدن و 
ی
واسه زندگ



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

322 
 

دخالت های ریز و درشت که زندگیشو جهنم کنید و تو 

یه نگاه بهش بندازید ،عمیق ... جووبز بیوه ش کنید

نگاهش کنید شاید هنوز یکم از وجدان براتون مونده 

ن که بدبختش کردی گذشت ، آقا جان از مامان م. باشه

منو لقمه ی . ریسمان زندگیم دست خودمه... ویل من

ز کردی که بتوبز مدیریتم کبز  ویل اشتباه کردی آقا ...راتیر

از جا بلند میشوم و  》هیچکس ، هیچ احدی. جان

 منو نداره 《:ادامه میدهم
ی
... اجازه ی دخالت تو زندگ

 حبر شما

ز با قدم های بلند و شی    ع خودم را به اتاقم  از ش میر

سانم بد کردی با من آقا جان، بد میکنم با روزگارتان . میر

سیاه بخبر که نسیب مامانم کردید را ده برابرشو ... 

ارم تو سیبز و بر میگردانم ز درد دارم، درد دارم و .... میر

درد دارم و دست ... مسکنش درد کشیدن شماهاست 

ارم رو عصبتون که آبروتونه ،قطع میکن ز م اون عصبو میر

 .از مرده ی خودم زنده ی میشم

ز آرایش تکیه میدهم و از آینه به  دست هایم را به میر

 .خودم نگاه میکنم

 تحمل کن نورین... یکم دیگه مونده... تحمل کن_ 
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ز که وارد اتاق  در با شدت باز میشود ، از آینه به راتیر

ه میشوم نگاهم میکند و به طرفم قدم تند . میشود، خیر

به طرفش میچرخم و قبل از آنکه فرصت . میکند

صحبت پیدا کند خودم را در آغوشش یم اندازم و لب 

گوب  که دکمه ی تمام . هایم را روی لب هایش میگذارم

جنگ روابز ذهنم زده میشود و آرامشر از او به شتا ش 

نفس های تندم آرام و لرزش بدنم  . وجودم جاری میشود

ز میکنم و لب هایم را جدا چشم هایم را با. کمیر میشود

با پنجه موهای لختم را به عقب میکشد و آرام . میکنم

ند ز چیکار کنم؟ چیکار کنم واسه این بغضز که با : لب میر

 هر کلمه از حرفات یه سیلیه تو صورت همه؟ 

ز ... درد دارم: نگاهش میکنم و زمزمه میکنم درد دارم راتیر

یزم این درد ... مبز  درد دارم و تو مسکن... ویل اشک نمیر

 و آروم کن تا زمانش برسه

م و با عجز مینالم من تنهام، : دو طرف صورتش را میگیر

من تا االن تو تنهاب  ... منو تنها نزار... من.. من زخم دارم

االن که ... توکه هسبر خوهم، تو بری. پوست انداختم

طعم آغوشت ،حضورت زیر دندونم رفته بری وحشر 

 ...بهم بچه بده. ممن با تو رام. میشم
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نگاه نگرانش در چشم ها و صورتم میچرخد، ادامه 

یه بچه، بچه بده تمام آرزو های خودمو به پای : میدهم

 ...اون بریزم این عقده ها کم بشن

. پری که خایل شدن ندارد... چشمم پر میشود، لبالب پر

ند اما قطره ای اشک ندارم برای  چشم هایم درد میگیر

ز  پشت شم میگذارد و دوهاره و دوهاره  دستش را . ریخیر

ساند  . مرا به مخدر عطر تنش میر

*** 

 بابا دیشب چرا نیومدی خونه؟_ 

 به تو هم باید جوا  پس بدم؟: تند نگاهم میکند

نم و یم گویم ز نه بابا جان آخه : دلم میشکند اما لبخند میر

دیشب مامان رفت خونه ی آقا جان، من فکر کردم شما 

هر خ  زنگ زدم جوا  ندادید . وندم خونهمیاب  نرفتم م

 ...ترسیدم، نگرانتون شدم

 چشم از گویسر 
ی
با چهره ی جمع شده از ش کالفگ

د تو مگه درس نداری؟ برو تو اتاقت : موهایلش میگیر

بز  ز  درستو بخون دیگه ،چقدر حرف میر

نم ز  .با بهت و بغض اسمش را صدا میر
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 !!... بابا؟_

او اصال نشنیده بود من  .قدیم فاصله را بیشیر میکنم  

مرده ام و روح . اصال من را نمیبیند... اصال ... چه گفتم 

شده ام؟ مگر میشود در یک خانواده ی سه نفره نفر 

سوم هیچ وقت به چشم نیاید؟ مگر میشود یکنفر این 

... همه بی ارزش شود؟ چه بر شت امده بابا؟؟؟ منم 

را شانه  همان عزیز دردانه ای که هر شب تا موهایش

د دی خوابت نمییی ز همان یگ یکدانه ای هستم که ... نمیر

ناهار و شامم را خودت درست میکردی چون هیچ وقت 

میدابز سه روز است هیچ  ! راسبر بابا... مامان نبود

نخورده ام؟ میدابز دیشب دستم را سوزاندم و از 

. سوزشش تا صبح اشکم بند نیامد؟ اطرافم را نگاه میکنم

است که مادری هم داشتم، میداند بیست و  خو  یادم

ی زاییده؟ از وجود خودش؟ کجاست  دو سال پیش دخیر

پس؟؟ هان یادم نبود، به دستور پدر در جوارش حارز 

؟ ازدواج مادر و پدرت با فرار ... است آخر مگر نمیدابز

نمیدابز آقا جان وقبر .... بود و بی اطالع خانواده ها

عذا  وجدان دارد دیگر،   میفهمد سکته میکند؟ مادرت

گور بابای بچه و شوهر ، عذا  وجد ان پدرش چشم 

خودم را به آغوش ...  از شما میلرزم... هایش را کور کرده
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ون نگاه میکنم؛ تا یک ساعت  میکشم و از پنجره به بیر

چرا االن در بوران دی ماه مانده ... پیش مرداد ماه بود

 ...ام؟

*** 

کنید؟ بابا بخدا ناراحت نیستم، چرا اینجوری نگاهم می_ 

 .اصال دیروز خ  شده؟؟ منکه یادم نمیاد

. قرهونت برم که اینقدر با گذشبر خاله: خاله الهه_ 

 حرفای آقا جانو بزار به حسا  سن و سالش

بخدا یک لقمه ای که ظهر تو دهن  : زنداب  کتایون_ 

ز   گذاشتم کوفت شد و رفت پاییر

؟  مامان ؟: به مامان نگاه میکنم
ی
ی بگ ز شما نمیخوای چیر

ز رفت؟  لقمه ها راحت پاییر

ز میگذارد و پا روی پا یم  استکان خایل چایش را روی میر

ز و با غیض بود  .اندازد، هنوز لحنش سنگیر

؟_  ز گذاشبر  واسه گفیر
ز
 تو مگه حرف

هه ی آرایم به  خاله الهام که کنار مامان نشسته، رز

ند ز  بسته دیگه تو هم ،این بچه: بازویش میر
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ز یروز تا حاال تو اون اتاق خودشو زندابز کرده بود ،حاال ا

 باز فراریش بده

نه : خانم جان_ ز  میر
ز
م اگر آقا جانت حرف نورین ،دخیر

، تو رو خییل دوست  همه رو زهونشه بخدا، تو به دل نگیر

 .داره مادر

: انگور را داخل دهانم میگذارم و رو به خانم جان میگویم

تو اتاق موندن من رهیط به  خانم جان ،دیروز تا حاال 

نگاهم را در جمع زنانه مان  》بحثم با آقا جان نداره 

بابا بالخره باید یکم واسه شوهرم خودم و  《میچرخانم

 لوس کنم یا نه؟ 

شیطان شاگردیتو : افرا گیالس را به طرفم پرتا  میکند

ز    میکنه به خدا، بیچاره راتیر

 :میگوید زنداب  کتایون ریز میخندد و رو به افرا 

نگاهش  》اتفاقا خییل رفتار های نورین و دوست دارم_

را به طرف من میکشد و من برق چشم هایش را هنگام 

 《.ادای هر کلمه به وضوح میبینم

ز و هیچ وقت اینقدر خوشحال ندیده بودم_  ز . راتیر راتیر

نیاز مایل نداره اما هیچ وقت نشده بود دست از کار 
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... ،این یعبز دلش گرمه بکشه و حبر قید سفر و بزنه

 و مزه میکنه 
ی
خدا میدونه چقدر براتون .یعبز داره زندگ

 خوشحالم

من فکر میکردم مثل این رمانا تا چند ماه باید : مریم_ 

 .شاهد میدون جنگ باشیم

اون نوریبز که من میشناختم هیچ وقت زیر بار : افسون_

فت ،چه برسه به ازدواخی که آقاجان براش  ازدواج نمیر

ه، مشکل اینجاست که من اصال این نورین و  لقمه بگیر

نمیشناسم برای همینم هر کاری بکنه من یگ تعجب 

 نمیکنم

خسته نشدید اینقدر در مورد : ش تکان میدهم و میگویم

 من حرف زدید؟ بابا یکم بحثتونو جذا  تر کنید

آخه بحث شما دو تا هم تازه س هم : زنداب  کتایون_ 

 جذابه

له دیگه نورین خانم که میاد به بازار ما کهنه ب: مریم_ 

 میشیم دل آزار

حسودی نکن خب اینا بحثشون داغ تره : خانم جان_ 

دیگه، شما ها دیگه کهنه شدید بحثتون بدرد خودتون 

 میخوره
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عرص . با حرف خانم جان خنده به لب های همه یم اید

تابستان در ساحل و برای ساعابر بدور از هر دغدغه و  

مکشر دور هم نشسته ایم و از هر دری صحبت کش 

میکنیم که البته نود درصدشان هم در آخر ختم میشود 

ز   . به من و راتیر

 نورین جان_

به طرف نقره خانم که پشت شم ایستاده و نفس نفس 

ند میچرخم، با دیدن چهره ی رنگ پریده و پیچیدن  ز میر

انگشت های دستش در هم با تعجب و کیم نگرابز 

 جانم؟ چیشده؟: میگویم

نگاهش را به جمع که حاال نگرابز او به بقیه هم شایت  

ه به او هستند میچرخاند و دوهاره  کرده و میخ شده خیر

سد ه ... میگم : به من میر ز  چیر

 .چیشده نقره جان؟ سکتمون دادی: مامان_ 

 .نسیم خانم اومدن... نسیم: با ناراحبر مشهودی میگوید

ه من تغییر جهت میدهند، همه ی نگاه ها از نقره ب

لبخند محو کنج لبم مینشیند و با خیال راحت میچرخم 

 .و به مبل تکیه میدهم
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ترسیدم گفتم چیشده، خب اومده باشه ،صاحبخونه _ 

 س دیگه

گایه فکر میکنم یه زن شصت ساله به : خانم جان_ 

 .جای نورین بیست و شش ساله داریم، آفرین مادر 

 بهت کوفت بشه خاله نزار سفر : خاله الهام_ 

نم ز نه خاله چرا کوفتم : به خاله نگاه میکنم و لبخند میر

 داره. بشه 
ر
 اونم بالخره حق و حقوف

ز بیچاره شد: افرا_   این وسط فقط راتیر

ز : خاله الهه_  من نمیدونم اینا چرا دست جمیع رفیر

 چهار تا الستیک بخرن ؟خدا کنه زودتر بیان

 د االن پیداشون میشهنگران نباشی: زنداب  کتایون_ 

 به به خوش میگذره؟_ 

صدای نسیم از پشت شم بلند میشود، همه نیم نگاه 

نگرابز به من یم اندازند و با لبخند های مصنوغ و به 

 .زور از جا بلند میشوند

 رسیدن بخیر عزیزم: زنداب  کتایون_ 
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زنداب  به . من هم از جا بلند میشوم و نگاهش میکنم

ود و د ست هایش را برای به آغوش کشیدن طرفش میر

نسیم باز میکند اما او با دو قدم بلند از زنداب  فاصله 

د و رو به من یم ایستد  .میگیر

ببخشید خاله جون من از بغل و رو بویس بدم میاد، _ 

چرا بهم نگفتید . بعدشم ازتون ناراحتم ... میدونید که

ز نرفته امریکا؟  راتیر

ند و دست هایش را  زنداب  لبخند خجل و ناراحبر  ز میر

ز یم اندازد  . پاییر

 .فرصت نشد خاله: زنداب  کتایون_

 خوش گذشت نسیم جان؟: خاله الهام_ 

به  : چشم و ابروب  یم اندازد و با لب و دهان کج میگوید

ز واسه   باره رفته، دوبی رفیر
ز کش خوش میگذره که اولیر

 .من مثل بازار تجریش رفتنه

نبود دوز الکچری بودن  اخ ببخشید یادمون: افسون_ 

 شمارو

 .گاهم میکند  نسیم بی توجه به افسون با اخم ن
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ز بره سفر؟ تو گ هسبر که تو  _  برای خ  نذاشبر راتیر

؟ فکر کردی من رفتم نیستم هر  کاراش دخالت میکبز

؟  غلیط دلت میخواد میکبز

چه طرز صحبت کردنه نسیم؟ حداقل : خانم جان_ 

ا رو نگهدار  حرمت بزرگیر

لبخند دندان نما  》...ن گ هستم؟ خب معلومه م_ 

نم و ادامه میدهم ز زنشم ، دوست نداشتم شوهرم  《:میر

 برای من خودش از پولش مهم تره. به این سفر بره

ند و قدیم به طرفم بر  میدارد و صدایش را  ز نیشخند میر

؟ هه، نچای یه وقت : روی شش میگذارد ... زنشر

بزرگیر از دهنته ، تا االن  این لقمه زیادی... غلطای اضافه

یه؟ دو روز پیشت مونده دور  حرف نزدم فکر کردی خیی

گ ؟ کمیر  بخور.... برداشبر شوهرم شوهرم میکبز

خجالت بکش نسیم، این چه طرز صحبت  : مامان_

راست میگه با دوست پشش که نیومده . کردنه

 مسافرت با شوهرش اومده

دقیقه ای  وقبر یه کاری کردم ارزوی دیدن یک:نسیم_ 

ز  و کرد اون وقت شوهر و نشونش میدم   .راتیر
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پشت به همه میشود و قدم های بلند برای دور شدن از 

ما بر میدارد، قدم اول به دوم نرسیده بلند تر از حد 

 :معمول میگویم

 تمام تالشتو بکن نسیم_ 

ثانیه ای مکث میکند، به طرفم میچرخد و بعد از یک 

 .ادامه میدهد چشم غره ی حسابی به راهش

همه روی مبل هاایشان با چهره های پکر و گرفتع ولو 

 .میشوند

بخدا این مسافرت طلسم شده، از لحظه ی اول با : افرا_ 

 دعوا راه افتادیم تا اخرشم داریم دعوا میبینیم

دعوا خوهه که، بعدشم طرف همه ی دعوا ها منم _ 

 دیگه غصه ت چیه

 از خودت میبیبز خییل نفهیم که مارو جدا :مریم_  

تا االن که خو  بود، از االن به بعد و با نسیم : افسون_ 

 خدا بخیر کنه

 واقعا هم خدا بخیر کنه: زنداب  کتایون_ 

ز امشب پیش گ میخوابه؟: افرا_   یعبز راتیر
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دوهاره نگاه هایشان به سمت من کشیده میشود، نگاه 

میدزدم و سیع میکنم خونشدی چهره ام را حفظ کنم 

حبر .... ا خوابیدن آن دو در کنار هم جلوی چشم منام

 ..فکرش هم پشتم را میلرزاند

ز اتاق منو ول نمیکنه بره پیش اون_   .نگران نباشید، راتیر

چشم هایش را ریز میکند و صورتش را به یک  افسون

بگو ببینم چه  نقشه ای داری : وجبی صورتم میکشد

 مارمولک؟

 ... هایشان میدهمبه جای جوا  لبخند تحویل نگاه 

 .سالااااااام بر شورای تشخیص مصلحت نظام_

، شش ساعته بیست نفری رفتید : مریم_ ز به به آقا شاهیر

 الستیک بخرید؟

بده  تنهاتون گذاشتیم با خیال راحت غیبت  : مرتضز _

 کنید؟

 چقدر شما به فکر مایید آخه : افسون_

مرد ها به جمعمان اضافه میشوند و تمام فکرم حول 

ی ما ،داخل ساختمان نس ییم میچرخد که در چند میر

 .است
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 دور دور تنها نداشتیما: خاله الهه_

 رفتیم الستیک بخریم بابا دور دور چیه؟: داب  الیاس_

وارد آالچیق میشوند و هرکش در کنار همشش جاب  

 .برای خودش باز میکند

نشیبز پیش منا، برو همونجاب  که : افسون رو به مرتضز 

 دیاالن بو 

ز کنارم مینشیند و نگاهم را به طرف خودش  راتیر

میکشد،نگاهم را با لبخند پاسخ میدهد و لبخند گرم تری 

نم ز  .خسته نباشید عزیزم: به رویش میر

طبق عادت چند تار موی پخش شده در یک طرف 

 .صورتم را پشت گوشم میفرستد

افرا خانم یاد بگیر ،از اون موقع شماها دارید غر :نوید_

نید  ز  ، نورین به شوهرش خسته نباشید میگهمیر

ه هنوز اول ازدواجشه بلد نیست : مریم_ نورین جو گیر

 چیکار کنه

ز دور شانه ام حلقه میشود و رو به مریم  دست راتیر

نخیر بحث خانم من از شماها جداس، فرشته : میگوید

 س، تکه تو این خاندان
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ز _  با مریم تنهاب  چهار تا از : شاهیر
این  نورین ناموسا وقبر

ا یادش بده ز  چیر

ز داشت با چهار تا غر حل میشدا، : عمو عارف_ شاهیر

 حاال یه کاری کن شب تو خیابون بخوابی 

غر چیه عارف، این جلسه ی مصلحت : خاله الهام_

نظام نبود ، ستاد مدیریت بحرانه، چنان آش شوری 

 پختیم که بخورید فشار خون گرفتید از شوریش

 ش کردید؟آقا جان و چیکار : خانم جان_

ز _ احت: عمو معیر ن اسیر ز میر
 خسته شدن، گفیر

ز نگاه میکنم  شام خ  بخوریم؟: به راتیر

تو خ  دوست داری : نگاهش صورتم را وجب میکند

 بخوریم؟

 جوجه، بال و کتف هم باشه_

لعنت بهت نورین تمام تصورات منو از شوهر : افسون_

با اخم به مرتضز نگاه 》و شوهرداری گند زدی توش

سه 《:میکند ز از زنش منو میی   ببیر

ما قراره شش  روز :با خنده رو به افسون و بقیه میگویم

ز  دیگه اینجا باشیم، سیع کنید به این رفتارای منو راتیر
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عادت کنید وگرنه به خودتون سخت میگذره، اخر سفرم 

 همتون رایه دفیر طالقید

شما دو تا حس این تازه نامزد کرده ها رو به ادم : نوید_

 میدید

ز _ ه شو به ما: راتیر  خیر
 خب چشماتو ببند کمیر

ز _  به به آقا راتیر

ز و مرتضز و نوید با رز  به طرف  ز و شاهیر ش راتیر

ِ . نسیم میچرخد
ز نگاه  همه به نسیم و نگاه من به راتیر

ه به نسیم است ز . خیر توقع لبخند داشتم و دیدن اخم بیر

 .ابرو هایش نفسم را آسوده از سینه خارج میکند

ز _  گ اومدی؟: راتیر

ز قدیم به جلو بر میدارد و بازو های لختش را به  نسیر

ند و با عشوه میگوید ز چرا : آغوش میکشد، پوزخند میر

 عزیزم؟ اینقدر دلت برام تنگ شده بود؟

ز از کنارم بلند میشود و دست هایش را در جیب  راتیر

د  .شلوار کتان استخوابز رنگش فرو مییی



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

338 
 

ز _  هروقت دلت بخواد  خونه ی خاله س دیگه،: راتیر

ی ،هروقت دلت بخواد میای منم که نقش برگ . میر

 چغندر دارم

نسیم . لحنش جدی و نگاهش جدی تر به نسیم است

اهن ساحیل سفید قرمزش را باال میکشد و قدم  دامن پیر

ز بر میدارد،  هایش را موزون و در یک راستا به طرف راتیر

ز نزدیک میشود قلب من تحر  کش را هر قدیم که به راتیر

حجیم در میان سینه ام ... برای کوهیدن بیشیر میکند

ند  ز ند و فریاد میر ز ز منه " مشت میر بهش ... اون راتیر

موقعیت و مکان را ...." نزدیک نشو لعنبر ... نزدیک نشو

نمیفهمم چه ... نمیدانم، آدم های اطرافم را نمیبینم

ه به راتیبز است که  میگذرد در حوایل ام اما؛ چشمم خیر

آغویسر که ... م خودش را در آغوشش جا دادهنسی

. آغویسر که خانه ی آرامش من است... پناهگاه من است

د زده اند  حس کش را دارم که بی اجازه به اموالش دستیی

. و دار و ندارش را جلوی چشم هایش به تاراج برده اند

... میشنوم صدای چاک هاب  که روی سینه ام یم افتد

بم که میکوهد و میکوهد و میشنوم صدای زجه ی قل

از جا بلند میشوم، زمان مرده است که تکان ... میکوهد

نمیخورد؟؟؟ چرا چندین روز است نسیم در آغوش 
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ز  راتینم مانده؟ چرا چندین روز است از کنار شانه ی راتیر

با لبخند نگاهم میکند؟ پاهایم بی اختیار حرکت میکنند، 

... داب  الیاسهمان شب مهمابز خانه ی ... مثل آن شب

... همان شبی که نسیم را به آغوش کشید و من را ندید

وم ... گفته بودم، قسم خورده بودم اگر من را نبیند میر

من تماشاخ  لحظه های ... ساعت هر چند باشد یم روم

من درد دارم و جاب  برای ... دونفره ی شوهرم نیستم

گور . ..گور بابای گلوی متورمم... زخم و درد جدید ندارم

شده ... بابای اشک های مانده در صف پشت پلک هایم

ز نباشد؟ شده راه بروی  راه بروی اما قدم هایت روی زمیر

؟  ؟ اصال شده جای من بایسر اما وزنت را حس نکبز

همه و هیچکس من را ... حواسشان پرت است

من به ... همه و... همه و هیچکس نمیفهمند... نمیبینند

ند و نگاه ها را به نس... دریا نزدیک میشوم ز یم حرف میر

... خودش معطوف میکند و من قدم در آ  میگذارم

د و حواسش را پرت میکند و من   ز را میگیر نسیم دید راتیر

نمیدانم اینجا دریای آ  است یا آتش؟ آن ... گرمم است

 که از ش و رویم 
ر
همه عرق از کجا آمده؟ هر دانه عرف

یزد یک خاطره را در ذهنم پررنگ  گرم است ... میکندمیر

سد یادم یم آید،؛ آن روز نحس ... و آ  به مچ پایم میر
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... همان روزی که مرا کشته اند و در قیی کردند... مرگ را 

سد و یادم یم آید که قرار بود آن روز با  آ  تا کمرم میر

مریم تاشب در خانه ی خاله بمانم و از آنجا با مهدی به 

د عادت ماهانه ی بی موقیع  یادم یم آی... خانه ی آنا بروم

مجبور شدم ...که وقتش نبود و مهمان ناخوانده شد

.... برگردم ،مامان هم نبود و بابا گفته بود شیفت دارد

کاش کلیدم در قفل میشکست و هیچ وقت وارد 

کاش قلم پایم خورد میشد و هرگز در آن ... نمیشدم

سیدم  منه لعنبر ...  یادم است... لحظه به آن خانه نمیر

یادم است صدای بلند خنده ای که خنده ی مادرم 

ز های بابا برای زبز  .... نبود یادم است صدای قرهان رفیر

پاهایم میلرزند اما لجاجت میکنند .... که مادرم نبود

ز  ایست ... لجاجت میکنند برای دیدن... برای پیش رفیر

بگذار واضح تر بگویم؛ دیده ای کش ... قلبی در لحظه

قلبی کند؟ دیده ای سکته ی  مغزی را در  ایستاده ایست

؟ وقبر که پدرت زبز در آغوش دارد وقبر که زبز را ... آبز

شده از دیدن پدرت هم حالت تهوع ... میبوسد

ی؟ ... آن صدا های لعنبر در گوشم است... بگیر

دست های خیسم را روی  .... صدایشان... صدایش

بلم آن ها من در لحظه مانده ام و مقا... گوشم  میگذارم
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ز االن؛ وسط دریا... را میبینم صحنه ها تکرار ... همیر

نم؛جیغ ... .خنده ها تکرار میشوند.... میشوند ز جیغ میر

 ....هاب  از ته دل 

 خفه شیددددددد خفه شیددددد_

مشت هایم را به آبی که تا قفسه ی سینه ام رسیده 

نم ز فریادی از ته وجودم تا خدا ... میکوهم و فریاد میر

بی وزن بودم ... بدنم بی جان میشود... م  را بشنودصدای

و بی وزن تر میشوم، قبل از  آنکه چشم هایم بسته 

ز معلق شوم در .. شوند ز دریا و زمیر قبل از آنکه بیر

وم . نیازی به باز کردن چشم هایم نیست. آغوشش میر

ز من است لب هایم را قبل ...این عطر تن فقط برای راتیر

 :م باز میکنم و آرام زمزمه میکنماز بسته شدن چشم های

م... گفته بودم_  گفته بودم میر

چشم هایم روی نگاه شخش بسته میشوند و شم به 

ز میشود، میچسبد ز و تند باال و پاییر ... سینه ای که سنگیر

قبل از بی هویسر کامل بوسه هایش را روی ش و صورتم 

تشخیص میدهم؛ این هم از عجایت است که با لبخند 

با حس خیش پیشابز ام هوشیاری ام !.ش برویاز هو 
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بیشیر  میشود اما با شنیدن پچ مچ صدا ها جلوی باز 

م  .شدن چشم هایم را میگیر

؟: مریم_  یمش دکیر  نیی

ز : خانم جان_  تبش اومده پاییر

 خدا رو شکر رنگ و روش هم جا اومده: خاله الهه_

ز جان بلند شو مامان لباساتو عو : زنداب  کتایون_ ض  راتیر

کن، چند ساعته همینجوری خیس نشسبر جلوی 

 اسپیلت ؛یه وقت بدنت میچاد

مامانت راست میگه عمه، بلند شو قرهونت : خاله الهام_

ه خدا رو شکر  برم شما میخوری، حالش بهیر

سد ز  و خش دارش به گوشم میر : صدای آرام، غمگیر

گونه ام  نوازش میشود و 》این حالش... تقصیر منه

 همش تقصیر منه 《ادامه میدهد

ی عمه جان، خدا رو شکر که االن : مامان_ چه تقصیر

ه  بهیر

تونه بابا تو چله ی تابستون کش از دریا : نسیم_  چخیی

ز نمرده  رفیر

 زهونتو گاز بگیر نسیم خانم: افسون_
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ز بلند میشود، اینجا چیکار میکبز : صدای پرخشم راتیر

 مگه نگفبر خسته ای؟ برو بخوا  دیگه

دون تو؟؟ بعد از چند روز بدون تو اخه ب: نسیم_

 .نمیخوابم

حالت خوهه نسیم؟ نمیبیبز نورین داره تو تب : افرا_

 میسوزه ؟

ز اینجا : نسیم با غیض ه؟ حاال مثال راتیر
ز دکیر مگه راتیر

 باشه نورین نمیسوزه

ز _ ون اعصابمو خورد نکن: راتیر  .نسیم برو بیر

سد ز : صدای لرزان و بغض دار نسیم به گوشم میر .. راتیر

ز اگر این  ز منم نسیم، چه زود منو یادت رفت، راتیر راتیر

 .چند ماهه اومده من چند ساله زنتم

ز عکس العمیل نشان دهد و از ترس نرم  قبل از آنکه راتیر

. شدنش با شفه ی مصلحبر ارام چشم هایم را باز میکنم

حاال تمام نگاه ها به من است، بدون آنکه کش حبر 

یزدیادش باشد نسیم دارد  ز چهره ای که . اشک میر اولیر

ز است که دستم را در دست  میبینم چهره ی نگران راتیر

وقبر چشم های ... دارد و انگشت هایمان را قفل کرده
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بازم را میبیند دستم را به لبش نزدیک میکند و پشت 

 :دستم را میبوسد و آرام زمزمه میکند

 خوبی عزیزم؟_

تم که تکه ای در همان گرمای آجر پزی حس کش را داش

یخ روی دل سوزانش میگذارند و آن گرما جایش را با 

در اتاق با تقه ای . نسیم خوش عطر بهار عوض میکند

باز میشود و حضور بقیه را احساس میکنم اما نگاه من 

نم و فشار ارایم به . فقط به بت روهرویم است ز لبخند میر

 .دستش وارد میکنم

 االن خییل خوهم ... خوهم _ 

نددست ب ز د و عقب میر ز موهایم مییی میدوبز از دستت : یر

 تا مرز سکته رفتم؟

 و بی حایل ام میگویم
: با تن صدای آرام نایسر از بیهویسر

 میدوبز تا مرز سکته رفتم از غصه؟ 

ز _  اوهوم... اهم: شاهیر

ز جمعیت  م و بیر ز  میگیر نگاهم را بی میل و به زور از راتیر

 گرانتون کردمببخشید اگر ن: نگران اتاق  میچرخانم

 فدای شت همینکه االن حالت خوهه کافیه: مریم_ 
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: نسیم دست به سینه میشود و با پوزخند میگوید

همش فیلم بود نه؟ واسه جلب توجه این اداها رو در _

 اوردی؟

ز هم باعث نمیشود نگاه پر  صدای پر خشم راتیر

ون: تمسخرش را ازم جدا کند  نسیم، گفتم برو بیر

مسخره بازی نبود، گر گرفته بودم : یمرو به نسیم میگو 

 .،داشتم خفه میشدم از گرما

ز که در دستم بود را باال یم اورم و روی شکمم  دست راتیر

ز نگاه میکنم دکیر گفت این سه ماه : میگذارم و به راتیر

ات هورموبز  اول هر واکنشر در بدن به خاطر تغییر

 طبیعیه

ز یکه خورده و مات نگاهم میکند و من   ضعف راتیر

 میکنم از عالمت سوال چهره اش

؟: خانم جان_   یعبز خ 

ز جمعیت داخل که دست کیم از  با لبخند نگاهم را بیر

ز ندارند میچرخانم  همه ی ارار من واسه این سفر : راتیر

ز بود دوست داشتم تو سفر این خیی و . به خاطر همیر

 .اعالم کنم
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 ...یعبز تو... یعبز : مریم_

 حامله ای نورین؟حامله ای؟ تو : مامان_

 .خنده ام پر رنگ تر و صدا دار  میشود و ش تکان میدهم

بعد از چند ثانیه صدای خنده و شادی همه داخل اتاق 

یک هایشان به سمتمان شازیر  میپیچد و سیل تیی

ه و مبهوت نگاهش روی من . میشود ز همچنان خیر راتیر

نسییم که حاال او به خود کوره ی ... قفل است و نسیم

ز است نسیم خانم، زدی ... ر پزی تبدیل شدهآج همیر

هبر نوش کن هبر ،رز با رنگ پریده و دست های لرزان . رز

ز جمعیِت بدون آقا جان میگذرد و از اتاق  به زور از بیر

 .خارج میشود

خدا رو شکر، خدا رو شکر نمردم و : خانم جان با گریه

 نتیجو میبینم

کاش : میگویدمامان اشک هایش را پاک میکند و با خنده 

 .دمحم هم اینجا بود

ز یم آیند و محکم  ز به طرف راتیر نوید و مرتضز و شاهیر

ز به زور ازجا بلند میشود و در  نند، راتیر ز روی شانه اش میر

یک هایشان هر کدام را مردانه در آغوش  جوا  تیی

ند ز د اما هنوز در حرکاتش شوک و گیچی موج میر . میگیر
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ه ای پول از جیب داب  الیاس به طرفم یم آید ،دست

ببخش داب  : شلوارش خارج میکند و دورشم میچرخاند

جان، اگر میدونستم بیشیر از اینا پول توی جیبم 

 میذاشتم

د ز را در آغوش میگیر  ام را میبوسد و راتیر
مامان .پیشابز

بالخره به طرفم یم آید، با کمک دست هایم و بی توجه 

ر سیایه به شگیجه ی شدیدی که گایه چشم هایم را د

د روی تخت مینشینم، مامان روهرویم مینشیند و  مییی

 .بغلش میکنم

م؟: مامان_  ؟ چرا زودتر نگفبر دخیر  چرا نگفبر

مادر است با تمام  ... مادر است با تمام کاسبر هایش

نمیشود و نمیتوانم بند مهر بینمان را .... کمبود هایش

م  .بیی

 میخواستم این بهِت تو چهرتونو ببینم _ 

ز را میبوسد و برای خیی دادن خان م جان صورت منو راتیر

 .به اقا جان از اتاق خارج میشود

بخدا : زنداب  کتایون با مخلویط از اشک و لبخند میگوید

 این خیی نماز شکر داره
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ین اتفاق : عمو عارف_ یک میگم عمو جان، بهیر تیی

 زندگیتونو  دارید تجرهه میکنید 

ز _ ه براتون بابا جانانشااهها که قدمش خ: عمو معیر  یر

ااای نورین مارمولک ،از اول یه میگفت هوس  : افسون_

 شمال کردما

؟: افرا_ ز تو میدونسبر  راتیر

 یه نگاه به قیافش  بکن عمال تو کماس: نوید_

 بریم، بریم  این دوتا االن نیاز به تنهاب  دارن: خاله الهام_

 واال اینا که همش تنهان: مرتضز _

ون خاله الهام و زنداب    کتایون همه را به زور از اتاق بیر

ز نگاهم میکند، از ن گاه ناراحتش لبخند . میکنند راتیر

ز موهای  .  روی لب هایم میماسد کالفه پنجه اش را بیر

د و کنارم مینشیند  .کوتاهش مییی

 گفبر عزیزم... نورین _
ی
من میفهمم از ... دروغ بزرگ

ز همه چقدر خوشحال شد . نحرص نسیم گفبر ویل، ببیر

 میدوبز اگر بفهمن دروغ گفبر چقدر ناراحت میشن؟

ود  .ویل من دروغ نگفتم: ابرو هایم از تعجب باال  میر
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د و میگوید ، : دستم و میگیر تو دیشب از من بچه خواسبر

؟  االن حامله ای؟ یعبز خ 

مینشینم و دست هایم را دو طرف صورتش 

نم و نگاهم را در چشم هایش  ز میگذارم،لبخند میر

ز دیشب گفتم بچه میخوام، واسه : نممیچرخا واسه همیر

دم االن . این صورت بهت زدت ز اگر دیشب اون حرفو نمیر

صورتش را کیم جلو . این چهره ی بانمکتو نمیدیدم

پیشابز به پیشابز ... میکشم و ارام لب هایش را میبوسم 

نم ز بابا شدی عزیزم، یک ماه و : اش میچسبانم و لب میر

 . دو هفته س که بابا شدی

شش را بلند میکند و موج دوم شوک چهره اش صدای 

یعبز : از جا بلند میشود و میگوید. خنده ام را بلند میکند

؟ من ...   تو حامله ای؟؟؟... یعبز ما ... یعبز الیک نگفبر

با خنده ش تکان میدهم،  لب هایش کم کم شکل لبخند 

ند و این لبخند در هر ثانیه پر رنگ و پررنگ یر را  میگیر

 ...بچه ی من... بچه: میشود،  زیر لب زمزمه میکند

وم در یک  از روی تخت بلند میشوم و به طرفش میر

قدیم اش یم ایستم و ش بلند میکنم تا چشم هایش را 

 بچه ی ما: ببینم
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ند؛ لب میگزد و دوهاره میخندد،  ز تک خند صدا داری میر

د و از  در یک حرکت آبز دست هایش را زیر باسنم مییی

ز بلندم میکند، با صدای بلند میخندد و میخندم ر  وی زمیر

میخندد و میخندم از خنده ... از برق و شوق نگاهش

های از ته دلش، به نفس نفس یم افتد، خسته میشود 

ز میگذارد، روی  د نه مرا زمیر اما نه نگاهش را ازم میگیر

به شکمم ... تخت مینشیند و من را روی پاهایش مینشاند

ند و ارام روی شکمم را نوازش نگاه میکند؛  ز لبخند میر

 .میکند

 نمیتونم باور کنم نورین_

همیشه وجود یه بچه رو تو رویاهام : نگاهم میکند

میدیدم، نمیدوبز تبدیل شدن رویا به حقیقت چه لذبر 

 .داره

کف دستم را روی گونه اش میگذارم و ته ریشش را 

من  اتفاقا خو  میدونم، تو تمام رویای: نوازش میکنم

 .بودی که به حقیقت تبدیل شدی

امروز و ... یگ از جذا  ترین صحنه های عمرم را دیدم

 ام و مقابل چشم 
ی
در این لحظه ،سال ها بود که در زندگ

ی جز کابوس نبود،  کابوس هاب  که در خوا  و  ز هایم چیر
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وقبر از وجود این بچه در بطنم . بیداری رهایم نمیکردند

همان آزمایشگاه قسم خوردم به  باخیی شدم همانجا و در 

 خدا که یگانه فرزندم را خو  بزرگ کنم، خو  
ی
یگانگ

بزرگ کردن فقط به معنای ساپورت مایل نیست، محبت 

ین ثروبر است که پدر و مادر میتوانند به  بزرگیر

فرزندشان هدیه کنند، دقیقا نعمبر که من از دست داده 

 ...بودم، در واقع هیچ وقت نداشتم

ز _ یم؟: راتیر  امشب جشن بگیر

نم ز ز خواستم بیاییم شمال دیگه، یه : لبخند میر برای همیر

یم و بزنیم و برقصیم  .هفته جشن بگیر

ز _ ز کش هسبر که اینجوری خیی : راتیر فکر کنم تو اولیر

 دادی، شب قبل ازم بچه خواسبر فرداش اعالم  
ی
حاملیک

 .کردی حامله ام

ش مخفز ش روی شانه اش میگذارم و صورتم را در گردن

 .میکنم، دستش کمرم را نوازش میکند

 این روش من باید به چالش نورین تبدیل بشه تو اینستا_

ون میفرستد و با غم میگوید : نفسش را با صدا بیر

 میدونسبر من از فضای مجازی متنفرم؟
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ی تو وضعیتمان بدهم میگویم اره، هیچ : بدون آنکه تغییر

سبر که من تو هم میدون. مردی نیست که خوشش بیاد

 از پیج تو بدم میاد؟

 چرا؟ پیج من چیه مگه؟: میخندد

ن _ ا قرهون صدقت میر  همش دخیر

فشار دست هایش را دورم بیشیر میکند و با خنده 

مهم اینه  . من قرهون تو برم که حسودی میکبز : میگوید

م  .که من قرهون صدقه ی گ میر

ز   بلند تقه ای به در اتاق میخورد، بی میل از روی پای راتیر

ود ز به طرف در میر  .میشوم و راتیر

 جانم؟_

بیایید مادر آقا جان میخواد باهاتون : زنداب  کتایون_

 حرف بزنه

ود، تنها کش که اصال تماییل به  اخم هایم در هم میر

صحبت و بحث را فعال و در این خویسر ندارم با آقا جان 

 و زنداب  که جلوی در اتاق ایستاده بود، نگا. بود
ز هم راتیر

میکنند، با چهره ی نارایصز از جا بلند میشوم و دستم را 

 .دور بازویش حلقه میکنم
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ز _  : راتیر
ز
سیع کن بحث نکبز عزیزم اگر اقا جان هر حرف

، به خاطر اعصا  خودت  هم زد نشنیده بگیر

اره مامان جان، تو حرص و جوش اصال واست : زنداب  _

م، از االن به بعد باید خییل مر  اقب خو  نیست دخیر

 بایسر 

 و زنداب  به طرف سالن 
ز شتکان میدهم و به همراه راتیر

ویم فشار دستم .... همه بودند ، حبر نسیم. پذیراب  میر

ز را به سمت  ز محکم تر میکنم و راتیر را دور بازوی راتیر

همه ساکت نشسته .دور ترین مبل به اقاجان میکشم 

نگایه به آقا جان نیم . بودند و با لبخند نگاهمان میکردند

ی  ز یم اندازم، با غرور و اخم در باالی سالن نشسته و تیر

چهره اش به . نگاهش را به طرفمان نشانه گرفته است

ی شباهت دارد جز یک پدر بزرگ خوشحال ز  !هر چیر

 شنیدم حامله ای؟_ 

درست : مثل خودش اخم هایم را در هم میکشم

 .شنیدید

ز انگشت هایم قفل میکند و  ز انگشتانش را بیر با فشار  راتیر

ارایم که به دستم وارد میکند بهم آرامش را یاداوری 

اما مگر میشود در آتش بسوزی و آرامشت را . میکند
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؟ در آتش  ؟ در آتش بسوزی و فریاد نزبز حفظ کبز

؟ آقا   بسوزی و ناظر ذره ذره سوختنت بایسر و دم نزبز

ند ز ز آدیم که آقا خطابش میکنند ... جان پوزخند میر همیر

 و وجود منشد نفت زند 
ی
د و به . گ نگاهش را از من میگیر

ز نگاه میکند یک میگم بابا: راتیر ز نتیجه ی این . تیی اولیر

خانواده بچه ی شماس ، پس از شان و شوکت باالب  

 .برخورداره، مطمئنم پشتون اقبال باالب  داره

ز _  ...خییل ممنون آقا: راتیر

م و با جدی ترین لحن ممکن  ز میی  میان حرف راتیر

 جنسیت بچه ی ما هنوز مشخص نشده: ویممیگ

اخم هایش شدید تر میشوند و ابهت و جذبه اش را چند 

 بچه انشااهها پشه : برابر میکنند

سد، من یکنفر تریس  هرکش هم از این خشم و  ابهت بیر

 نداره، فقط : ندارم
ر
برای مامان و باباش جنسیتش فرف

ش رو هرخ  باشه قدم《:با تاکید میگویم》. سالم باشه

چشم منو باباش، شما هم اگر نتیجه ی پش میخوایید 

سفارش بدید واستون بسازن، یا خودتون دست به کار 

 .شید
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 که راحتا بیان کردم
ز
. همه لب میگزند از خجالت حرف

ز هم نمیتواند نگاه خندانم را از  نگاه پر  صدای آرام راتیر

 .زهر آقا جان جدا کند

 ...نورین جان_

 ...انشااهها بچه هر خ  هست قدمش: خاله الهام_ 

ی سالن میپیچد و  صدای فریاد آقا جان در فضای صد میر

اند  .شانه ها را میی 

ی؟_  ز حرف نی   دخیر بهت یاد ندادن بیر

بیخیال و خونشد پا روی پا یم اندازم و با تفری    ح به چهره 

 . ی کبود آقا جان نگاه میکنم

ز از ترکه ی اون مردک حرومزاده ا: آقاجان_ ی ،برای همیر

 و گستاخز 
ز

 .اینقدر یاغ

عصبابز نمیشوم، ناراحت هم نمیشوم فقط یک گره به  

جدی؟ بابام :  گره های دیگر گلویم اضافه میشود

ت شما پس آقا جان که  حرومزاده بود؟ خوشا به غیر

 خواهرتون

ز _  ...نورین کافیه : راتیر
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با جدیبر که تا به حال در صحبت با آقا جان ندیده بودم 

یکتون ممنونم و میفهمم این : دامه میدهدا آقاجان از تیی

ز نتیجه چقدر براتون مهمه ویل نورین  بچه به عنوان اولیر

ایطش برای من اولویت اوله و مهم از یه مادر ... و شر

هرچقدر این بچه برای شما .  سالم بچه ی سالم دنیا میاد

سه . و بقیه ارزش داشته باشه به یک هزارم من نمیر

آدم ساکبر نیست برخالف همه که هرگ هرخ   نورین 

ایطشو  گفت فقط شنونده باشه ،لطفا یکم مراعات شر

. بچه هر خ  که باشه با ارزشه، چه دخیر چه پش. بکنید

شما بهیر از ما اینو درک میکنید چون هم دخیر دارید هم 

با اجازه  《:بعد از مکث کوتایه ادامه میدهد 》. پش

ح میدم نورین دوران بارداریش و ی شما و خانم جان ترجی

 . برنگرده تو اون خونه

مادر از این بحثا ناراحت نشو، به خدا آقا : خانم جان_

 .جانتون منظور بدی نداشت

ز _ بحث نورینه  . نه خانم جان بحث ناراحبر نیست: راتیر

که با این اوضاعش تو اون خونه هر روز باید جنگ 

ز  تر بشه باال و داشته باشیم، چند ماه دیگه هم سنگیر

ز از اون پله ها هم براش مشکل میشه ز رفیر  .پاییر
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د چیه نکنه : نسیم با عصبانیت صدایش را باال مییی

میخوای بیاریش ور دل من؟ میخوای من برم خونه رو 

از جا بلند میشود و بغضز که تا آن  》براتون خایل کنم؟ 

خسته  《موقع سیع در مهارش داشت بالخره میشکند

وضع خسته شدم، خودش کم بود توله شم  شدم، از این

ز قدم بر میدارد و با التماس  》اضافه شد؟  به طرف راتیر

، به روزاب    《:میگوید
ز بیا برگردیم به شش ماه پیش راتیر

بریم ش زندگیمون، هر چقدر ... که فقط من بودمو تو

 پول میخواد بهش بده، بچشم  ساپورت کن

ز _  : راتیر
ی
؟ زندگ

ی
پوزخند  》؟ میفهیم خ  داری میگ

ند ز ؟ مگه همینو  《میر بز ز  حرف میر
ی
از کدوم زندگ

؟   نمیخواسبر

ند ز من . نمیخوام، نمیخواممم: نسیم پا میکوهد و جیغ میر

چشم های خیس 》برگرد خونه، . این اوضاع و نمیخوام

ز میدوزد و با عجز مینالد قسم  《:از اشکش را به راتیر

... و ت... میخورم زود حامله شم، الیک گفتم عمل  کردم

تو به خاطر بچه به این پتیاره جذ  شدی، زود حامله 

با انگشت مبز که با لبخند  》ویل برگررد، اینو. میشم
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نگاهش میکردم را نشان  میدهد و دوهاره صدای جیغ  

 .اینو  نیار خونمون 《گوش خراشش بلند میشود

ز عصبی از جا بلند میشود و با دو قدم بلند خودش را  راتیر

سا اگر بگویم دوست داشتم پشت ... ندبه نسیم میر

بازویش را  . دسبر هم بر دهانش بکوهد دروغ نگفتم

د و او را به دنبال خودش میکشد توقع این دعوا ها . میگیر

حداقل . را داشتم، شاید بدتر از این هم تصور میکردم

ز  ز همه چیر
اینجا دعوا که میکنیم با یکبار به ساحل رفیر

ود ، با صدای آقا جان از فکر دود میشود و به هوا میر

 .خارج میشوم

خییل خوشحایل نه؟ تو شش ماه خو  فتنه : آقا جان_ 

 چند ساله رو از هم پاشیدی؟
ی
 شدی و یه زندگ

نگاهم را در  》اصال بهتون نمیاد آدم دلسوزی باشید_ 

سالن و به چهره ی تک تک کسابز که با ناراحبر و نگرابز 

ز منو آقا جان بود میچر  خانم و لبخند نگاهشان بیر

دوهاره نگاهم به . اطمینان بخشم را پیشکششان میکنم 

سد فتنه شما شدید که  《اول خط یعبز آقا جان میر

بعد هم گناه خودتون و ... برای یه مرد زن دار زن گرفتید

 .میچسبونید به این و اون
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ز قدم، ادامه   ز اولیر
از جا بلند میشوم و قبل از  برداشیر

به مامان  》ندگیم میجنگم، من فقط برای ز : میدهم

برای زندگیم ،شوهرم و بچم  میجنگم و  《:نگاه میکنم 

 .برش میدارم... هرگ ش راهم باشه 

عمیق نگاهش میکنم، برای چند ثانیه، تا بفهمد کنایه ی 

نگاه از چشم دلخورش جدا میکنم و راه اتاقم ... حرفم را

ز پیش نسیم بود اما دیگر دل م، راتیر م آشو  را پیش میگیر

 .نبود، میدانستم اول یا آخر جای او پیش من خواهد بود

 

 ولم کن کندی دستمو _

ون میکشد ز بیر ز نگاه . بازویش را به زور از دست راتیر راتیر

خسته : پر اخم و حرص و کینه فاصله شان را کمیر میکند

نشدی؟ خسته نشدی از فیلم بازی کردن؟ این کویل بازیا 

ه نامت زدم و پونصد میلیون چیه در میاری؟ خونه رو ب

 ازم گرفبر که این نمایش و راه بندازی؟

ز به : نسیم متحرص میگوید ؟ از تمام داراییت همیر ز همیر

سه ؟ مگه به گدا داری پول میدی؟  من میر
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ز _  این همه سال از بغل من خوردی سیر نشدی؟ : راتیر

دیگه خسته شدم، این نمایش مسخره رو همینجا تموم  

 و گم میکبز بر میگردی تهرانمیکبز و گورت

پشتش را به نسیم میکند اما قبل از هر حرکبر نسیم 

ز قرار میدهد د و خودش را مقابل راتیر : دستش را میگیر

پس اون آبروب  که ...قبال واسه موندم التماس میکردی

دی چیشد؟ این همه سال دست و پای منو  ز ازش دم میر

اال گورمو  بسبر به خاطر وجه ت پیش این گری گوریا  ح

 ...گم کنم؟ چشمت به این هرجاب  افتاده منو

ز با خشم دستش را از دست نسیم جدا میکند و  راتیر

د یک : انگشت اشاره اش را به حالت تهدید مقابلش میگیر

بار دیگه حرف مفت بزبز و گنده تر از دهنت بلغور کبز 

نم که رایه بیمارستان یسر  ز فاصله  》،مثل قبل جوری نمیر

ساند و با چشم های ریز شان را به ک میر از پنج انگشت میر

یکراست میفرستمت  《شده از عصبانیت ادامه میدهد

ستون   ...قیی

بی توجه به نسیم پشت میکند و از اون هوای مسمویم  

 ....که نسیم نفس میکشید، فرار میکند
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ز دندان  ز نگاه میکند و زیر لب از بیر ز راتیر
نسیم به رفیر

ز ،دارم براتونب: های چفت شده اش یم غرد  ...رو آقا راتیر

*** 

ک مورد نظر خاموش میباشد ،_   theدستگاه مشیر

mobile ... 

با حرص موهایلش را روی مبل میکوهد و دست به کمر 

ود، نگاهش به ساعت ایستاده ی  داخل خانه رژه میر

ند خشک شده است ز ... چوبی که دو بامداد را فریاد میر

ا  تر و نگرابز اش تماس هایش یگ پس از دیگری بی جو 

نیمه شب است و نمیتواند با کش . به اوج رسیده است

د و کمک بخواهد  با صدای چرخش کلید . تماس بگیر

د و از پنجره  داخل قفل به شعت نگاه از خیابان میگیر

دور میشود، نسیم تلو تلو خوران با مانتوب  که یک 

ز دیگرش  آزاد است و ... آستینش را پوشیده و آستیر

اهن بلند و چاک داری یک طرفش را با دست باال تر  پیر 

گرفته و ران پایش را به نمایش گذاشته وارد خانه 

ز بار نبود اما مثل هر بار، دیدن این اوضاع ... میشود اولیر

نسیم شد چاقوب  و خش انداخت به غرور تکه پاره ی 

ز  . پاهایش قفل شده بودند و قدرت حرکت نداشت. راتیر
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میکند با چشم های نیمه باز نگاهش  نسیم شش را بلند 

ز مبهوت که حبر زهانش برای بیان کلمه ای  به راتیر

با آن لب های منفوری که با رژ ... نمیچرخید، یم افتد

 از زیباب  او را شبیه جادوگران توی 
ه بیشیر لب بنفش تیر

ند و کلمات کشدارش را با  ز  میر
ی
قصه ها کرده لبخند پررنگ

ز گ اینجاست...ببی  عههه: سکسکه بیان میکند .... ببیر

؟....من.... جووووون....شوهرم  منتظر منیییبر

با صدای بلند میخندد و با قدم های کشیده و شل به 

ود ز میر تا االن منتظر من بودی؟ .... تا ... آخز : طرف راتیر

 .نیومدی.... خودت .....منکه گفتم بیا .... منکه

ز و   کاشته شده اش دستش را بلند میکند و با ناخن های تیر

ز خط میکشد و با لحن ارامیر و  روی سینه ی راتیر

دلت برام تنگ شده ... دلت: اغواگرانه تر ادامه میدهد

 منم دلم تنگ شده خب ..... عزیزم.... بود

د اما  ز مییی دستش را بلند میکند و به طرف صورت راتیر

؛ مچش اسیر پنجه .قبل از برخورد دستش  با  صورت او

ز   .میشود های قوی راتیر

ز _  اینکه اسم تو به عنوان زن تو شناسنامه ی منه : راتیر

ت هم باید خرج یگ بشه که لیاقتشو . ،ننگ منه حبر غیر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

363 
 

فش بیشیر از . داشته باشه ت بزارم شر واسه سگ غیر

فه  توئه بیشر

دست نسیم را با شدت رها میکند که باعث بهم خورد 

ز خوردنش میشود ف بی توجه به طر . تعادل او و زمیر

ود و در را محکم بهم میکوهد روی تخت . اتاقش میر

مینشیند، با انگشت سبابه و شصت شقیقه اش را فشار 

 که . میدهد و چشم میبندد
ی
حالش بهم میخورد از زندگ

 نبود
ی
از اوضاغ که به خاطر کار و خانواده اش ... زندگ

کار همیشه اش با نسیم .  قادر به مدیریتش هم نبود

ز بود نوز بعد از چند سال عادت نکرده، هنوز اما ه. همیر

تش خونش را میخورد . با دیدن نسیم رگ باد میکند و غیر

روی تخت دراز میکشد و ساعد دستش را روی چشم 

انقدر مشغله داشت که نمیتوانست . هایش قرار میدهد

جنگ با خانواده و از همه مهم تر آقاجان را به جان بخرد 

باید صیی میکرد و ... لدو ب  طالق نسیم را به تنش بما

صبوری تا ش یک فرصت مناسب این طنا  پوسیده را 

هوای این خانه هم . پاره کند و راه نفسش را باز کند

برایش مسموم بود و به لطف نسیم و شناخته شدنشان 

در فضای مجازی و تهدید های گاه و بی گاه نسیم دست و 

انه هر وقت چمدان بست تا از این خ. پایش بسته بود
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برود نسیم پای آبرویش را وسط کشیده و تهدید کرد 

برود جزئیات تمام زندگیشان را علبز خواهد کرد، این 

ی نبود که او بخواهد ز نه حاال که موفقیت های ... چیر

ین حاشیه ای  شغیل اش روز افزون شده اند و کوچکیر

ز رستیم  میتواند تمام رشته هایش را پنبه کند و غول راتیر

فعال وقت آتو دادن به رقیب . ا به خاک بزنددر تجارت ر 

زندگیشان خو  بود، .... هایش نبود وهاید صیی میکرد

 که انتخا  او نبود اما برایش مهم هم نبود
ی
از گ ... زندگ

وع شد؟ از زمان بالگر شدن نسیم در اینستاگرام از ... شر

ز های نفر به نفر  زمان دیدن شدن و باال رفیر

ی شهرت که زیر زهانش رفت دیگر  بازدیدکنندگانش، مزه

 .آدم سابق نشد

... 

ز پشت موهام خوهه؟ میخوام الیو : نسیم_ ز ببیر راتیر

م  بگیر

د و به نسیم گم شده در  ز چشم از تلویزیون میگیر راتیر

 .میان آن حجم از آرایش نگاه میکند

ز _  ی؟ : راتیر چشمش  》مگه الیو میخوای از پشتت بگیر

ز  یم آید و با اخم ادامه  از ش تا نوک پای نسیم پاییر
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ی کمیر جلب 《:میدهد این چه لباسیه؟ لخت الیو بگیر

 توجه میکبز 

ز  ز آرایش چشم غره ای نثار راتیر نسیم از داخل آینه ی میر

 .میکند و دست به موهای پیچیده اش میکشد

اه، از دنیا عقبیا، این مدل لباس دیگه عادیه تو _ 

ی با چادر فالورام به صد کا رسیده میخوا... اینستا

 چاقچول باهاشون حرف بزنم؟

اهن ماکش و   از روی صندیل اش بلند میشود و پیر

سید را مرتب میکند و  کوتاهش که به زور به زیر باسن میر

نگاه اجمایل به حجم لوازم ارایش های مارگ که هر کدام 

ز کم کرده اند، یم اندازد  .چند میلیون از جیب راتیر

شدی و افکارت اینقدر خدا رحم کرده خارج بزرگ _ 

 پوسیده س

ز کیم روی تخت جا به جا میشود و شبکه های  راتیر

 .ماهواره را بی میل عوض میکند

ز _  آره چون خارج درس خوندم زنم باید لخت فیلم : راتیر

 . بزاره  که تعداد فالووراش بیشیر بشن
ی
 من مردم از گشنگ

 شام و بیار ال اقل
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اک  صد و یک ، زنگ بزن به او ال بگو اشیر : نسیم_ 

 ...واسه  من فیله مینیون بگیر 

به ازای هر فالوری که به پیج نسیم اضافه میشد ،لباس 

ز . هایش باز تر و کوتاه تر میشدند تعداد فالور های راتیر

هم کم نبود اما آنقدر درگیر کار بود که وقبر برای دالیل و  

میدانست نسیم ... کسب و کار های مجازی نداشت

ز نفر نی ست و آخرین نفر هم نخواهد بود، نسیم با اولیر

تن و بدنش مشهور میشد و خییل ها از بچه هایشان سو 

 ...استفاده میکردند برای بالگر شدن

... 

ز کالفه به نسیم نگاه میکند  :راتیر

ز _ نسیم میفهیم من خسته ام؟ یک هفته س به : راتیر

خاطر این پروژه ی کوفبر درست و حسابی چشم رو هم 

 .نذاشتم

سیم با لجاجت کت اسپورت و زغایل را روی تخت پرت ن

این حرفا حالیم نیست مهمونا تا یک ساعت دیگه : میکند

کیل . میان، من صدو بیست تا مهمون دعوت کردم

سفارش شام و مزه دادم ؛نمیتونم به خاطر تو برنامه 

 هامو بهم بریزم و جلوی فالورام بد قول بشم
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ز از عصبانیت باال میر  ود و فاصله اش با نسیم صدای راتیر

ساند خوردی که بی اجازه ی ... تو خییل گ: را به صفر میر

من تدارک دیدی، من گ ام تو این خونه؟ هوی    ج؟ یا فقط 

حکم عابر بانک دارم؟ لعنت به چند صد هزار اسکویل  

که تو رو فالو کردن و اینجوری گندت کردن که گند بزبز 

 من
ی
 .به زندگ

ز  ز نسیم متقابال جیغ میر ند و با دست به سینه ی راتیر

هه ی اول مچ هر دو دستش اسیر پنجه  میکوهد که با رز

ز میشوند تو باید .... ش من داد نززززن: های قوی راتیر

. صد سال پیش دنیا میومدی، تو رو چه به تکنولوژی

ن، میدوبز چند   خرکیتو بیی
ی
مرده شور خودتو این زندگ

؟ ز  نفر هالک یه جوا  سالم میز

ز ت یزد ومچ دست راتیر مام خشمش را در پنجه هایش میر

نمیدانست خودش را لعنت کند ... های نسیم را میفشارد

یا مادرش را به خدا حواله کند بابت این آیسر که برای 

 اش پخته بود
ی
از درد اشک در چشم های نسیم . زندگ

جمع میشود و برخالف تالشش  برای سکوت از درد 

ند و به خودش میپیچد ز  ...جیغ میر

ز .... آی وحشر دستمو شکسبر ولم کن.... آی_  آخ رااااتیر
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ز بعد از چند دقیقه مچ دست های نسیم را رها   راتیر

ود کاش . میکند و با خشم داخل اتاق قدم رو میر

میتوانست پشت پا بزند به تمام آنچه که این همه سال 

کاش میتوانست قید آبروی  ... برایشان تالش کرده بود

 اش را با یک طالق از حبس و کاری اش را بزند 
ی
و زندگ

 . اسارت نجات دهد
ی
 با نسیم شباهبر به زندگ

ی
زندگ

 که همشت جای ندیده ای برای کش در ... ندارد
ی
زندگ

 که نزدیک به دو سال 
ی
 نگذاشته، زندگ

ر
فضای مجازی باف

 در آن نپیچیده
ی
 که تمام  .... است بوی غذای خانگ

ی
زندگ

ر آنالین میبینند و هیچ کار هایت را چند صد هزار نف

 که حبر امید به ....حریم شخض برایت نمانده
ی
زندگ

حالش از آن همه ... وجود یک بچه هم در ان نیست

یفات و خود نماب  بهم میخورد، دلش میخواست 
تشر

مثل مرد .. یک شب در خانه اش با لباس راحبر باشد

های دیگر از ش کار که یم آید حبر با یک لیوان آ  

 
ی
دلش ...  اش توسط همشش بر طرف شودخستگ

پیچیدن بوی غذا حبر املت در خانه میخواست و چقدر 

 .آرزو هایش حقیر شده اند

*** 
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قدم زدن در ساحل و حس کردن دانه های شن زیر پا 

نم و .... ،خالء  عجیبی را در وجودم ایجاد میکند ز قدم میر

تا . فکر میکنم به رایه که در میانه اش ش گردان شده ام 

اینجا طبق نقشه ام پیش رفته ام اما، از اینجا به بعد 

 که روی دلم و چند سال کابوس و 
ز

چه؟ یک طرف داغ

راتیبز که به ... ترس و مرگ و طرف دیگر؛ راتینم

خداوندی خدا وجود نیمه جانم را جان داد و حاال طفیل 

د انتقام یا عشق؟ میشود ... از اون در جان من جان میگیر

س ها را زد؟ میشود زخم های چرگ و تازه را قید کابو 

 کرد؟ میدانم درد زخم هایم خو  
ی
فراموش کرد و زندگ

 ام را زهر 
ی
نمیشوند و بوی تعفن عفونتش لذت زندگ

از میان حجم عظییم از زخم هاب  که خورده ام . میکنند

از میان درد هاب  که کشیده ام ... فقط یک زخم زده ام 

ام تا ارام شوم، تا کیم التیام پیدا  حبر درد کشیدن ندیده 

یک هفته در این ساحل با خودم و افکارم کنجار . کنم

رفتم و امروز باز به همون نقطه رسیدم، نقطه ی تمام  

 .کردن کار نیمه تمامم را

 نوووورین_

با صدای فریاد مریم که با فاصله من را صدا میکرد، چشم 

م و نگاهش میکنم به طرفم ... از پاهای خیسم میگیر
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 اش را حس  
ی
ز فاصله آشفتگ میدود و میتوانم از همیر

وع دلشوره ی  کنم، و دیدن حالت پریشانش میشود شر

 .من

 چیشده؟_

سد، دست روی سینه اش میگذارد و نفش تازه  بهم میر

 . میکند

 مردم از دلشوره، حرف بزن دیگه_

د و بریده بریده یم گوید  :گویسر اش را به طرفم میگیر

ز .... اینو_   اینو ببیر

یم، چشمم روی  با تردید گویسر را از دستش میگیر

اکسپلور اینستاگرام میچرخد و چشم هایم هر لحظه 

تییر های بزرگ و زرد ... درشت تر و رنگم پریده تر میشود

د  که تمام اینستا را پر کرده روح از تنم مییی
ی
 .رنگ

 !خیانت همش نسیم_ 

ز رستیم خیانت کرد_   .راتیر

 شده از هووی نسیم  تصاویر پخش_ 

 خیانت همش نسیم _ 
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جوان جذا  و بی حاشیه ی اینستاگرام به همشش _ 

 .خیانت کرد

ز کار دست نسیم داد_   .جذابیت های راتیر

ز در آغوش هم با تییر های  عکس هاب  از من و راتیر

متفاوت، دستم میلرزد و با لرز پست ها را رد میکنم و به  

سمکلیپ هاب  از نسیم با گریه  یک هفته ی پیش . میر

ز وسایلش را جمع میکند و  دقیقا بعد از دعوایش با راتیر

به تهران بر میگردد و در این یک هفته هیچ تمایس از 

ز گرفته نشد نم و . طرف او با راتیر ز روی یگ از فیلم ها میر

وع به پخش میکند  .شر

اشک هایش را با پشت  》بچه ها من نمیدونم خ  بگم_ 

منم  《چانه اش از بغض میلرزد دست پاک میکند و 

ند و  》...دوست داشتم این خیی دروغ باشه ویل ز هق میر

حقیقت داره، نمیدونم چرا و  《شانه هایش میلرزد

ز با من این کارو کرده کاش ... چیکار کردم اما واقعا راتیر

از خوا  بیدار ... دروغ بود، کاش همش یه کابوس بود 

 》... کهمیشدم و میدیدم همش یه خوا  وحشتنا 

جرعه ای از آ  داخل لیوانش مینوشد و صورت شخ و 

بچه ها من االن تو  《خیس از اشکش را پاک میکند



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

372 
 

ایط خوبی نیستم
این فیلم هم به خاطر نگرابز های . شر

ارم، ببخشید بیشیر از این نمیتونم صحبت کنم ز  . شما میر

ز و آسمان معلق میشوم، برای لحظه ای  جاب  میان زمیر

ن تما ر وع به دوران میکنداکسیر برای ... م میشود و شم شر

ز   بی گناه در آتشر که من ... من مهم نبود اما راتیر
ز راتیر

خاکسیر روشنش بودم و نسیم شعله ورم کرده بود 

 . میسوخت

؟_  خوبی

، چه بالب  ش : به نگاه نگران مریم گیج نگاه میکنم
ز راتیر

ز میاد؟  راتیر

د و به طرف آالچیق میک شد، روی مبل وا بازویم را میگیر

وم و دست های لرزانم را مشت میکنم  .میر

کنارم مینشیند و دستم 》تمام اینستا شده عکسای ما_

د ز  《را میگیر با هر 》جلوی دوستاش، همکاراش ... راتیر

م و با عجز مینالم ... واااای مریم 《دو دست شم را میگیر

ز   راتیر
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ی که : مریم_ ز ؟ یک هزارم چیر ؟ پس تو خ  ز فقط راتیر

ز ناراحبر واسه خودتم ناراحت باش، بعدشم واسه  راتیر

ز خیالش نیست  ز عیر  ... راتیر

ز روی مبل انداخته بودم  گویسر مریم را که هنگام نشسیر

ز میشوم ی که نظرم ... برمیدارم و وارد پیج راتیر ز ز چیر اولیر

را جلب میکند و چشمانم را درشت ،اضافه شدن 

با  .چهارصد هزار نفر در این مدت کم  به پیجش بود

 :بهت میگویم

 کلیپا گ آپلود شده؟_

نمیدونم ویل دیشب : مریم داخل گویسر شک میکشد

ی نبود، هر خ  شده از صبح شده  چرا؟... خیی

ز اضافه شدن _ ز مدت چهارصد هزار نفر به راتیر تو همیر

 .فقط

... آخرین پستش را باز میکنم، برای چند شب پیش بود

واده هایمان شبی که حضور فرزندمان را در کنار خان

ین ثانیه ها را ساخت... جشن گرفتیم . شبی که برایم بهیر

از کیک دو طبقه ای که نوزاد خوابیده ای رویش بود و  

 :کپشبز که نوشته بود
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تمام آرزو های من یکجا برآورده شد، وقبر تو بایسر و _ 

 ....فرشته ای از جنس تو

کامنت ها را باز میکنم و سوت میکشد مغزم از ان حجم 

 ...توهیبز که روانه اش شده بود

دمت گرم بابا یکیش هم گیر ما نمیاد تو دوتا دوتا _

ی؟  میگیر

؟_  ی چجوری دلت اومد به نسیم خیانت کبز  الیه بمیر

ز خائنید، حیف نسیم برای تو_   ...جون به جونتون کیز

قبل از خواندن کامنت های بعدی گویسر از دستم کشیده 

ا بودم که از ترس شانه ام میشود، آنقدر در بحر کامنت ه

د و با  ترس ش بلند میکنم نگاهم به  چشم های . میی 

سد ز میر طرف دیگرم . مهرهان  و لب های خندان راتیر

مینشیند، نگران نگاهش میکنم و لبخندش پر رنگ تر 

 .میشود

 این چه رنگ و روییه؟_ 

ی فراتر از فرشته است ز  .بغض  میکنم، این مرد چیر

ز _  راتیر
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داشکم میچک : د و با انگشت قطره ی مزاحم را  میگیر

؟  زنیم گناه که نکردم؛ آخرش که ... جان چرا  گریه میکبز

؟ االن نفهمن یه روز دیگه، ده روز دیگه ،اصال یکسال  خ 

.. من نه میخوام و نه میتونم پنهانت کنم . دیگه

بابت 《صدایش گرفته میشود و لبخندش کم رنگ》

نگاهش روی  》باشم این اتفاق باید از نسیم ممنون

صورتم میچرخد اما ذهن پر مشغله اش جاب  فراتر از این 

شجاعبر که هیچ وقت نداشتم و امروز  《مکان است

سیدم... بهم داد  ...اگر از اول از قضاوت ها نمییر

ون   ز یم اندازد و نفس عصبی اش را بیر ش پاییر

 ... میفرستد

ر به میشه شکایت کرد و تمام پیج ها رو مجبو : مریم_

 پاک کردن پستا کرد

ز _  نگران نباشید، مردم ما عادت دارن به قضاوت : راتیر

ن واسه داوری  ،فردا یه سوژه ی جدید گیر میارن میر

 اون
ی
سختیش فقط چند روزه، _ 《نگاهم میکند 》زندگ

تو این چند روز نه تو فضاهای مجازی برو، نه جوا  

یش این اتفاق باید خییل وقت پ...تلفنای کسیو بده 
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 میکنیم، نه نظرات و 
ی
میفتاد، ما واسه ی خودمون زندگ

 .تفکرات کش

ز _  ز بابا گویسر تو که هیچ  گویسر های ما هم : شاهیر راتیر

 سوخت، کجا ول کردی اومدی؟

ز و نوید که به طرفمان یم آمدند نگاه  ز به شاهیر راتیر

ز از چهره اش را ندارم ... میکند اما من توان نگاه گرفیر

یخواهم حالش را توصیف کنم؟ او دریای میدابز چگونه م

آرامیست که باران از او شبهه موج ساخته، شبه موج 

 ... هاب  که با تمام بی صداب  ش به صخره میکوهند

ز _  جوا  ندید چند روز: راتیر

، وکیِل مایک : نوید_  ز فقط بچه های خودمون نیسیر

 بیست بار زنگ زده

ز _   شخض آدم به  : شاهیر
ی
کش چه من نمیدونم زندگ

 رهیط داره که یارو حبر از آمریکا هم ول کن نیست

 بی حاشیه : نوید_ 
ز ایط قرارداد مایک همیر یگ از شر

 ... بودن بود

منکه میگم شکایت کنیم، هم از نسیم هم از تمام : مریم_

 .پیج هاب  که به حریم شخض وارد شدن
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ز  دند و من در دریای غصه ی چهره راتیر ز آن ها حرف میر

ز  حالت برزخز چهره ی او را فقط من ... نمپرسه میر

 کردم
ی
. میفهمم، مبز که یکسال در برزخ ماندم و زندگ

نمیدانم . مبز که یکسال در برزخ خندیدم و گریه کردم

ز هر  حکمتش چیست، نمیدانم چرا گذشته ام در راتیر

فقط میدانم تمام شک و تردید و ... لحظه زنده میشود

ز رفته است الن هزار برابر قبل مصمم و ا. دو دیل ام از بیر

ی که شاید خشک و تر را  مصمم تر پا میگذارم در مسیر

ز از فکر خارج . بسوزاند اما ارزشش را دارد با صدای راتیر

 .میشوم

 چرا ماتت برده؟_ 

ند ز هه ی آرایم با انگشت سبابه اش به بیبز ام میر : رز

 .بهش فکر نکن عزیزم، به این دریا نگاه کن

اشاره میکند، به زور نگاهم را از او به آبی با ابرو به دریا 

 :ادامه میدهد. بیکران میدوزم

 _ 
ر
 باشه چه آفتابی جریان داره و هیچ اتفاف

چه طوفابز

 ما 
ی
ه، دقیقا مثل زندگ نمیتونه جلوی جریانش و بگیر

 ... آدما
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د و شم را به طرف خودش  دست زیر چانه ام مییی

 ما آدما به طو : میچرخاند
ی
 زندگ

ی
فابز بودنشه، باید قشنگ

اما؛ هر ... طوفان باشه تا آرامش بعدش به چشم بیاد

ه  مارو بگیر
ی
 هم بیفته نمیتونه جلوی جریان زندگ

ر
 .اتفاف

دستم را میکشد و بلندم میکند و رو به آن سه نفر ادامه 

 :میدهد

شما هم نمیخواد جوا  کش و بدید، بریم صبحانه  _ 

ا واسه آدم نون و آ  نم ز  یشه که این چیر

 .به راه یم افتد و من را به دنبال خودش میکشد

ز _  راتیر

 جانم_

 برگردیم تهران_ 

 چرا؟ از اینجا خسته شدی؟: نگاهم میکند

 نه ویل دوست دارم برگردم تهران_ 

م بعد _  نمیشه عزیزم، باید اول یه جاب  و برات بگیر

 برگردی

 یم ایستم و مجبورش میکنم بایستد
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ی _  ز  خواستم؟من تا حاال ازت چیر

د  .نگاهش رنگ تعجب میگیر

 نه_ 

ز خواستم _  ی میخوام، به عنوان اولیر ز ویل االن یه چیر

 .توقع دارم نه نشنوم

ند ز  میر
ی
 خوبی نمیخوای  : لبخند کم رنگ

ز پس معلومه چیر

 که ممکنه نه بشنوی 

یک قدم فاصله را پر میکنم و در یک نفش اش یم 

 .ایستم

 ونه ی تو و نسیمتا وقبر که جا پیدا کبز من میام خ_

به صورت نور خشم در چهره اش میدود؛ اخم هایش 

ند و چهره اش جدی میشود اما نگاه  من  رنگ میگیر

ه به اوست  .همچنان مصمم خیر

؟_  دیگه خ 

ز من_  ....راتیر

 .کالم نیمه ام را قطع میکند
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نورین، تو هر خ  از من بخوای نه نمیشنوی اما به _ 

ط منطفر بودنش مثل یه شیر زخمیه بعد نسیم االن . شر

؟ تو رو تا جاب  که میشه  م تو دهن شیر من زن حاملم و بیی

 .فعال باید از اون دور نگه داشت

شاید تونستیم با هم کنار بیاییم  و اصال رابطمونم _ 

 خو  شد

د و به همراه خودش میکشد  .دوهاره مچم را میگیر

ز _ این یعبز نورین خانم تو اون ش کوچولوش یه : راتیر

قشه ای داره که میخواد تا فیهاخالدون نسیم و ن

ی که در تو وجود نداره صلح طلبیه... بسوزونه ز  . تنها چیر

د، راست میگفت تنها خصلبر که در من  خنده ام میگیر

صلح طلب بودم اما از ... وجود ندارد صلح طلبی است

ز کردم  صلح طلب بودم ... چهار سال پیش خنجرم را تیر

صلح طلب ... ش اعتمادم را شکستنداما از چهار سال پی

تعداد اما ها زیاد است و فقط در یک کلمه .... بودم اما

 .   "انسانیتم را کشتند"

وارد سالن میشویم، دلم میسوزد برای خانواده هایمان که 

جز نگاه نگران و پر غصه ای که این چند ماه اخیر زیاد 
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ز .  ازشان دیده ام کاری از دستشان بر نیم آید  لبخند راتیر

 ... به لب دارد و من هم لبخند روی لب مینشانم

م براتون : زنداب  کتایون_  الیه بمیر

اشکش را پاک میکند و اشک های دیگری جایگزینش 

وم و کنارش میان او و خانم . میشود به طرف زنداب  میر

 .جان مینشینم

 _ 
ی
ز تا وقبر زندگ برای خ  گریه میکنید؟ نه من نه راتیر

زندگیه . و ثانیه ها میگذرن ناراحت نیستیمجریان داره 

 
ی
ز سخبر هاش میشه زندگ ز که  》دیگه، با همیر به راتیر

ه به من بود نگاه میکنم و ادامه میدهم  《:نگاهش خیر

 .باید طوفان باشه تا آرامش بعدش به چشم بیاد

؟ من دلم : افرا_ اگر این آرامش قبل از طوفان باشه خ 

 .مثل سیر و شکه میجوشه

 .وای خدا نکنه ،زهونتو گاز بگیر : الهام خاله_

ز است دقیقا آرامش ... کاش میتوانستم بگویم دقیقا همیر

 .قبل از طوفان است و باید منتظر سونایم بود

اینقدر به اون دخیر سیخونک زدید که : آقاجان_

 اینجوری هار شد یهو
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اینا همش از حسادته، دیده نورین حامله : خانم جان_

 .ه این کارو کرداس واسه جلب توج

نن: مامان_  ز  از صبح یگ یگ تمام فامیل دارن زنگ میر

به کش . استغفراهها... تمام فامیل خییل: داب  الیاس_

ع کردن؟   چه رهیط داره؟ مگه خالف شر

ز  صدای زنگ موهایلم در سالن میپیچد، نگاهم روی میر

مقابل روی اسم مهدی میماند، خم میشوم اما قبل از 

ز متوقفم میکندآنکه دستم ب  .ه گویسر برسد صدای راتیر

 گفتم جوا  کش و نده، خاموشش کن_ 

مهدِی ،االن از : گویسر را بر میدارم و نگاهش میکنم

 .نگرابز سه چهار بار سکته ی ناقص و کامل زده

وم  در را میبندم و . از جا بلند میشوم و به طرف اتاقم میر

نم  ز یسر صدای فریادش در گو .دکمه ی اتصال را میر

 .میپیچد

 نووووورین_ 

از هوارش چهره ام جمع میشود و گویسر را کیم از گوشم 

 فاصله میدهم
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؟ دعا کن پیدات _  بز ز مگه با تو نیستم؟ چرا حرف نمیر

ه ش . نکنم که زنده زنده چالت میکنم ه ی نفهم خیر
دخیر

 الوووو... الووووو ... ابله و احمق

 دو دقیقه نفس بگیر بزار منم حرف بزنم_ 

حامله ای؟؟؟؟ تو ... عه پس زهونت هنوز ش جاشه _

حامله ای؟؟؟؟؟ بیام بزنم نصفت کنم؟ من تو 

اینستاگرام باید بفهمم عمو شدم؟ توله سگ چرا زودتر 

؟  نگفبر

با صدای بلند میخندد و من بیشیر از قبل به معیو  

م  .بودن عقلش ب  مییی

؟ خدا به داد اون بچ_  ه باورم نمیشه داری مامان میشر

 برسه که تو داری ننه ش میشر 

بخدا که عقلت کمه مهدی، این همه داد : با بهت میگویم

ز خره  و بی داد کردی که چرا نگفتم حامله ام؟ این نوشیر

 بخدا که واسه تو داره میجنگه

سد ز به گوشم میر اوووی نورین خانم دارم : صدای نوشیر

خاک تو شت که به من نگفبر ... میشنوما غیبت نکن

 خاله میشم دارم
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یعبز ماشااهها به جفتتون، کل اتفاقا رو ول کردید _ 

 من؟ یگ از یگ اسکول ترید بخدا
ی
 چسبیدید به حاملیک

خری یا خودتو زدی به خریت؟ کدوم اتفاقا؟ بد : مهدی_

شد مگه؟ خنگ جایگاهت تثبیت شد و االن همه به 

تازه مفت و مجابز هم معروف . رسمیت میشناسنت

 . یک خیی هاشدی و شدی تییر 

، از صبح گویسر ها یک _ بخدا مهدی عقل نداری راحبر

لحظه ساکت نمیشن  پیام های فحشیه که حواله ی منو 

ز بدبخت میشه  ... جد و ابادم و راتیر

 خب بشه ،چتون شد مثال؟: مهدی_

ز _ کن: نوشیر . حرف باد هواس، بزار اینقدر بگن تا بیر

شک کشیدن  بالخره این مردم باید یه جوری روزشونو با 

 بقیه بگذرونن دیگه
ی
 .تو زندگ

؟. چه میدونم، فعال تو شوکم_   از آنا چخیی

تم کنده فقط :مهدی_ ز کرده، قیی اوه اوه ، برات چاقو تیر

. حاال حاال جلوی چشمش نیا که شده بمب ساعبر 

فامیل تلفن خونه رو شویس کردن، آنا و مریمم فعال 

دلم واسه اون البته آنا حقشه فقط . جوا  کسیو نمیدن

مریم بدبخت میسوزه که آنا تمام دق و دیل تورو واسه 
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ز در چه . سبک شدن ش اون فلک زده خایل میکنه راتیر

 حاله؟

ز همه رو قدغن کرده کش دست به گویسر و تلفن _  راتیر

 نزنه

هر وقت  . خدا رو شکر الاقل از تو عاقل تره: مهدی_

 《میدهدمالیم تر ادامه  》کاری داشبر زنگ بزن نورین

 میدوبز که مثل کوه پشتتم؟

نم از تکیه گاه بودنش ز  .لبخند میر

میدوبز که چقدر خوشحالم تو رو دارم؟ مواظب _ 

ز باش  خودتو نوشیر

. باشه عزیزم، تو هم مراقب خودتو نوه ی برادر من باش_

 .میبوسمت

*** 

 زمان اجرای حکم سه روز دیگه س، اول ماه_ 

، خ  : مریم_  ز  بگم به نورین؟ خ  دارم دق میکنم شاهیر

 بهش بگیم

ید از گریه هاب  که بند نیم  ند و نفسش میگیر ز هق میر

 .آیند
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ز _  نمیفهمم . نمیدونم، دیگه مغزم کار نمیکنه: شاهیر

ز چشه ،با وکالش همکاری نمیکنه، تو دادگاه حرفاب   راتیر

د که آتیش خانواده ی نسیم و ده برابر میکرد ز . میر

 ه؟نمیفهمم چه مرگشه، نورین خواب

آره ،هیچ دارو و قریص هم که نمیشه بهش داد، : مریم_ 

نه حرف . شب تا صبح، صبح تا شب مثل جغد بیداره

ی میخوره ز نه نه چیر ز  .میر

خانم جان اشکش را پاک میکند و با صدای گرفته ای 

 :آغشته به بغض میگوید

این چه مصیببر بود شمون اومد؟ کاش میمردم و این _ 

 .روزا رو نمیدیدم

مامان جان این چه حرفیه، یه سیب و بندازید : اماله_

ز برسه، شما دیگه  هوا هزار تا چرخ میخوره تا به زمیر

 چرا؟

ه: الهه_   آدم بی گناه شش باالی دار نمیر

دند و همدیگر را دلداری میدادند اما خو   ز همه حرف میر

میدانستند دیگر امیدی نیست، میدانستند در این شش 

 نیفتا
ر
ده و در این سه روز هم معجزه ای ماه هیچ اتفاف

سه روز مانده به اعدام و همه ماه هاست که . نمیشود
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عزا دارند، هر شبشان تا صبح با کابوس لحظه ی اعدام 

ز میگذرد گریه هایشان در خفا قطع نمیشود و ... راتیر

ز ثانیه ها را میشمارد ... پیش هم خود داری میکنند راتیر

ی ته دلش آویزان است،  ز ود قبل از آنکه اما چیر او میر

... طفلش را ببیند، طفیل که همیشه آرزویش را داشت

اهن صوربر و موهای دو گوش بسته؛ خوا   ی با پیر
دخیر

هایش آمیخته ای از رویا و کابوس است، رویای دیدن 

کش در آغوش نورینش و کابوس لحظه های جان  دخیر

 خودش را بار ها و بار ها در ... دادنش پای چوهه ی دار

سه ... آسمان و طنابی که به دور گردنش آویخته اند دیده

چشم های نورین باز . روز مانده به اتمام این مرگ تدریچی 

تر از هر زمابز است و همه در خیال خام خوا  بودن او 

ند و غافل از اینکه او به وضوح صدا ها را  به ش مییی

 .میشنود

تو  اگر کاری هم میشد کرد با هجمه ای که: مرتضز _

 .فضای مجازی و تلگرام و اینستا راه افتاده دیگه نمیشه

؟: الیاس_
ی
ا میگ  به خاطر تییر

ز : افسون_  ز هشتگ اعدام راتیر ، مردم کمپیر نه داب 

، مخصوصا که نسیم قبل از فوتش با  ز رستیم راه انداخیر
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ز اون جنجال و راه انداخت . پخش عکسای نورین و راتیر

 بود و خیی قتل 
 . نسیم افتضاح به بار اورددیدگاه ها منفز

مریم با کیم آ  خنک حنجره ی ورم کرده از بغض های 

 :تلنبار شده اش را تر میکند و آرام میگوید

مندا هم جرات جلو اومدن ندارن، تا یگ استوری _  هیز

یزن تو پیجش اینقدر  اره مردم میر ز ز و برای بخشش میر راتیر

ز دری وری میگن تا اون بدبختا هم عقب نشیبز م  یکیز

ز_ اگر تو فضای مجازی اینقدر بزرگ نمیشد و : داب  الیی

 مردم بال و پر نمیدادن  میشد یه کاری کرد

صدای گریه ی کتایون در فضای خانه ی فرزندش 

میپیچد، همه ساکتند و کش کلمه ای برای آرام کردن 

مادری که روزی هزار بار داغ تک فرزندش را میبیند و 

د و زنده میشود ،پ به دنبال او بقیه هم . یدا نمیکندمیمیر

دست از خودخوری برمیدارند و دوهاره هاله ی عزا فضا 

گریه ها و ضجه های از ته دلشان جز ... را میپوشاند

خودشان جگر هیچکس را نمیسوزاند، آن ها هم 

ز ... قاتلند  راتیر
ی
از دید مردیم که عکس های خانوادگ

ا و آخرت راستیم را دست به دست میکنند و لعنت دنی

از دید سوپری ش کوچه که با ... را برایشان حواله میکنند
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نزدیک شدن هر کدام از افراد این خانه اخم هایش را تا 

ز میکشد تا برای خرید به مغازه ی او نروند از ... چانه پاییر

دید میوه فرویسر که در جوا  یک کیلو پیاز آقا جان 

 متلک انداخته بود

هستید؟ بیشیر از پیاز به   حاج رستیم به فکر خرما _

 کارتون میاد بعدا

مردی را که روزی  و هیچکس نمیبیند کمر خمیده ی پیر

معتمد یک محل بود و حاج رستیم از دهانشان نیم 

آن ها قاتل بودند و مردم حکمشان را از خییل .... افتاد

 .وقت پیش صادر کرده بودند

ی در ذهنش وجود ... نورین روی تخت مینشیند  ز چیر

ز سیاه  و  خنبی ند ارد تا در موردش فکر کند، همه چیر

ز ... میچرخد و میچرخد ومیچرخد حکم اعدام راتیر

اول ... رستیم و اول مایه که راتینش طلوعش را نمیبیند

مایه که دیدار آخرشان در سیایه پهن شده ی آسمان 

یک زمابز عاشق رسیده اول ماه بود و ... اول ماه... است

از ... کاش هیچ وقت ماه اول نداشتاالن، آرزو میکند  

کش با  روی تخت بلند میشود و مقابل آینه ی اتاق مشیر

شکم هشت ماهه ... مرد محکوم به اعدامش یم ایستد
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ز ببیند موهای ... اش را نمیبیند، نمیخواهد هم بدون راتیر

بهم ریخته  و آشفته اش را دست میکشد و به طرف در 

ود ه ی. میر ز دستگیر
ز رفیر در اتاق اشک ها روی  با پاییر

... صورت خشک میشود و دست های لرزان مشت

ز تک تکشان را به جان نیمه  نورین هشت ماهه بود و راتیر

نورین از . جان خودش قسم داده بود مراعاتش را بکنند

ه میشود از عزای نگاه  اتاق خارج میشود و نگاهش تیر

 .چشم میچرخاند و مریم را میبیند. بقیه

ز  _   کجاست؟گویسر راتیر

صدایش خش دار و به شدت گرفته است اما مفهوم را 

ساند، تک شفه ای میکند و در مقابل نگاه های  میر

 :متعجب و نگرانشان ادامه میدهد

ز و میخوام_   گویسر راتیر

الناز زودتر از بقیه به خودش یم آید، از جا بلند میشود و 

ود  :به طرف نورین میر

م؟_   میخوای چیکار دخیر

به الناز بگویند یک نگاه مرده را توصیف کن اگر روزی 

قطعا از چشم های آن لحظه ی نورین سخن میگوید و 

 .لرزی که از آن چشم ها به دلش افتاده است
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م_   میخوام الیو بگیر

 !!!الیو؟؟: نوید_

ز جمع رد و بدل میشود و به سالمت عقل  نگایه بیر

 .نورین شک میکنند

 این کارو کنم؟گویسر و میارید یا با گویسر خودم _ 

 .افرا نگایه به نوید یم اندازد و با تردید از جا بلند میشود

 من میارم: افرا_

کمکم کنید موهامو : نورین رو به افسون و مریم میگوید

 ببندم و لباسامو عوض کنم

ز  به طرف  بی توجه به بقیه با قدم های کوتاه و سنگیر

شانه و مریم در سکوت موهایش را  افسون.اتاق برمیگردد

 را تنش 
ی
نند و لباس گشاد و بارداری شمه ای رنگ ز میر

ز که در . میکنند روی تخت مینشیند و به گویسر راتیر

ه میشود، گلویش میسوزد از داغ  دست نوید قرار دارد خیر

 .اشک هاب  که مجال خارج شدن را بهشان نمیداد

 آماده ای؟: نوید_

ق همه داخل اتا. ش تکان میدهد و نفس عمیفر میکشد

ز به اون نگاه میکردند  .و پشت دورهیر
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نورین با عالمت دست نوید نفس عمیفر میکشد و با 

وع میکند  .صدای لرزان شر

ز . سالم، من نورین اطهر هستم_  همش دوم راتیر

همش دوم مردی که به جرم قتل همش اولش . رستیم

چند ثانیه ای مکث میکند و با چشمان 》سه روز دیگه

من همون  . اعدام میشه 《:میدهد لبالب از اشک ادامه

کش هستم که هشتگ مرگ بر نورین و مرگ بر طفل به 

نید ز اشکش میچکد و صدایش 》... دنیا نیومده ی من میر

وع میکند خوبی و بدی آدما رو 《میلرزد اما با قدرت شر

نمیشه از روی ظاهرشون تشخیص داد، نمیشه خدا بود 

. اص کردنمیشه ندیده حکم داد و قص... و خداب  کرد

کاری که تک تک شماها با اعضای خانواده ی من کردید، 

 من نبودید
ی
 ... وقبر در بطن زندگ

ی
وقبر جای من زندگ

قسم میخورم .... به جان بچه ام قسم میخورم. نکردید

حرف در دهانش میماند، زهانش نمیچرخد به آنچه  》

ز یم اندازد، ... که میخواهد بگوید لب میگزد و ش پاییر

د ،از خدا خواسته الهام ل یوان آ  را به طرفش میگیر

د و کیم راه گلویش را باز میکند خییل  《لیوان را میگیر

خودتون و بنده ی ... هاتون نماز میخونید، دعا میکنید

خداب  که از حق خودش میگذره ... خو  خدا میدونید
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اما از حق الناس نه ، تو کامنت هاتون، تو پیام هاتون، تو  

ز   کوچه و خیابون و محل سنگ قضاوت و توهیر

برداشتید و زدید به خانوادم بدون اینکه بدونید واقعیت 

 که بیفته ... ماجرا چیه
ر
اینو بدونید در آینده هر اتفاف

اشک تک تک خانواده ی  من، آه خانواده ی من با هر 

 که زدید، قضاوت هاب   که در مورد راتینم  
ز
پیام و حرف

واگذار ... ی راه و زندگیتونه کردید تا قیام و قیامت بدرقه

تک تکتون به خداب  که همه فقط ادعای پرستششو 

ما اگر گنایه کردیم خودمون میدونیم و خدای . دارید

اگر تو قضاوت هاتون ... باالشمون و تاوابز که میدیم

اگر خ داب  . تهمت هست ،خدا از هیچکدومتون نگذره

 هست که میدونم هست شش ماه مردن و زنده شدن

ون فقط . راتینم و خانوادم از چشم همتون بکشه بیر

 و تو چهره ی تک تکتون 
ی
مندگ منتظر روزی هستم که شر

 ببینم، ببینم چجوری از خدا طلب بخشش میکنید؟ 

صورتش را پاک . به نوید اشاره میکند الیو را قطع کند

میکند و به چهره ی خیس اعضای خانواده اش نگاه 

 . میکند

ز _  وضاع بدتر میشه با این الیونورین ا: شاهیر
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و درست میکنم_  ز فکر اعدام . تا فردا صیی کنید، همه چیر

ون ز و از شتون بندازید بیر  .میخوام بخوابم... راتیر

پشت به بقیه روی تخت دراز میکشد و به صدای پاهاب   

که از او فاصله میگرند و بسته شدن در اتاق گوش 

رد، فردا روز خسته است و به خوا  نیاز دا.... میکند

قسم شکانده . بزرگیست و باید برای فردا انرژی جمع کند

اما ذره ای احساس عذا  نمیکند؛ بر عکس احساس 

آرامش عجیبی بعد از شش ماه در وجودش جریان پیدا  

ز از قبل هماهنگ شده و خییل وقت است . کرده همه چیر

ز روزی است  ...منتظر رسیدن چنیر

حظه ای چشم دست روی شکمش میکشد و برای ل

ز آماده است و امروز همان ... هایش را میبندد ،همه چیر

 که بار ها و بارها  برای . روز موعود است
ی
همان روز بزرگ

از یک ... رسیدنش تالش کرده بود و نقشه چیده بود

جاب  به بعد نقشه هایش بر باد رفتند، از زمان مردن 

 ...نسیم

*** 
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ست ما رسیده بر با توجه به ادله ی تازه ای که به د_

ز رستیم در قتل همشش نسیم  مبنای بی گنایه راتیر

 ....اسدی 

صدای فریاد مادر و خواهر و برادر نسیم در دادگاه 

 میپیچد

جگر گوشه ... ااااون قاتله، قاتل بچه ی منه: مادر نسیم_

ی منو فرستااده زیر خاک ،دو روز مونده به اعدامش چه 

 بی گنایه؟؟؟

ن_ گلمو کرده زیر خاک، خودش   خواهر دست: نسیر

 میگه من  کشتتتمممم شما میگید بی گناه؟

ایط شما برای دادگاه : قایصز _ م اسدی شر خانواده ی محیر

قابل درکه اما اگر نمیتوانید سکوت را  رعایت کنید لطفا 

 .جلسه رو ترک کنید 

راه نفس های کتایون و الیاس بعد از شش ماه مردن و 

تمام اعضای خانواده حضور .. زنده شدن باز شده است

دارند و امید و اشک شوق و انتظار در چشمانشان برق 

ند ز ، به جز راتیبز که نمیداند چه . میر ز همه به جز راتیر

 دارد یم افتد و نه تنها خوشحال نیست که گیج و 
ر
اتفاف

. ش گردان و پریشان چشم به دهان قایصز دوخته است
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برداری  سکوت عجیبی برقرار است و صداب  جز عکس

لحظه ها ایستاده اند و هر کس در ... عکاس ها نیست

 که دو روز ... دلش حش دارد 
ر
عده ای کنجکاو از اتفاف

مانده به اعدام در حال وقوع است، خانواده ی اسدی در 

شان و خانواده ی رستیم ... ترس پایمال شدن خون دخیر

با امید و خوشحایل منتظر شنیدن آنچه که حبر در 

صدای بلند و رسای قایصز احمدی، . نمیدیدند خوا  هم

ایط حبر برای او  مرد جا افتاده و کار کشته ای که این شر

 .هم جای تعجب داشت، در سالن میپیچد

با توجه به مدارک مندرجه ی جدید، و حضور شاهد _

و بر اساس تحقیقات و حکم بازپریس بر درست ... عیبز 

لیس آگایه و بودن تمام شواهد موجود، گزارش رئیس پ

ز  نتیجه ی دو ماه تالش و تحقیق؛ حکم قطیع آقای راتیر

رستیم بعد از شنیدن صحبت های شاهد اعالم خواهد 

 . شد

ز از جا بلند میشود و یکشی  آقای شایسته ،وکیل راتیر

سکوت حاکم ... برگه و پرونده را با منشر رد و بدل میکند

ز بر  ز و خفقان است و راتیر خالف در فضا به شدت سنگیر

سد  این شش ماه لرزش دست هایش را حس میکند و مییر

 که نباید
ر
 .از افتادن اتفاف
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با توجه به مدارگ که از قبل با همکاری جنا  : شایسته_

شگرد مقدم به دادگاه ارائه شده و با اجازه ی ریاست 

م دادگاه ز رنگ پریده یم اندازد 》..محیر نیم نگایه به راتیر

 .به جایگاه فرا میخوانمشاهد را 《و ادامه میدهد

صدای قدم های محکیم در سالن دادگاه میپیچد، صدای 

هه ی محکیم به طبل   قدم هاب  که گوب  با هر قدمش رز

ز با ترس به ... کوهیده و از ارتعاشش لرز ایجاد میکند راتیر

عقب میچر خد و با دیدن نورین تمام جانش به رعشه یم 

به نوریبز که چشم افتد ،ش تکان میدهد و با حرکات ش 

... های خیسش از او جدا نمیشود میفهماند که نه

االن وقت ... االن وقت لجبازی نیست... خرابش نکن

یزد و دست ... یک کالیم نیست عرق از ش و صورتش میر

نگاه مخلوط به ... هایش مشت میشوند و نگاه نورین

ز . اشک و لبخند نورین رهایش نمیکند نور فلش دور بیر

همه ی ایجاد شده در دادگاه، چشم های پر ها و هم

فضای سنگیبز را ... تعجب خانواده ی رستیم و اسدی و 

به وجود آورده است اما نورین در این لحظه حضور 

نورین در این دنیا حضور ندارد و تمام افکارش ... ندارد 

 اش میگذرد
ی
افات و طالب  ترین لحظه ی زندگ

. حول اعیر
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شد و با زور به خاطر سنگیبز چادرش را روی شکمش میک

 . ماه های آخرش در جایگاه یم ایستد

ی جز : شایسته_ ز خانم اطهر لطفا قسم یاد کنید که چیر

 .حقیقت نمیگید

با تمام آرامش خالض که داشت دستش را روی قرآن 

 .مقابلش یم گذارد و چشم میبندد

ی جز حقیقت نگم_  ز  .قسم میخورم چیر

شود برای هیچکس قابل آرامشر که از نورین ساطع می

وکیل نسیم آقای ساجدی از جا بلند میشود . درک نیست

 .و مقابل نورین یم ایستد

وع کنید خانم، شب حادثه شما کجا : ساجدی_ شر

 حضور داشتید؟

ز کور شده و در جوا   گره ی نگاه نورین در نگاه راتیر

ز  ند که تلچز اش کام راتیر ز التماس های نگاه او لبخندی میر

 .یکندرا زهر م

ببخشید اقای رئیس موکل من حرف های : شایسته_

ز دارن که تمام مدارکش در اختیار دادگاه  زیادی برای گفیر

قرار داده شده، اجازه بدید از هر نقطه ای که میتونن 
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ز  وع کیز ز و . خودشون صحبت و شر ایشون باردار هسیر

 .باید مراعاتشونو کرد

ین لرزیسر در سالن بزرگ و  بالخره صدایش بدون کوچکیر

 .مقابل چشم جمعیت زیاد و منتظر میپیچد

 ... میخوام_ 
ی
ز روزی که زندگ میخوام از اول بگم ، از اولیر

 .من با خاک یکسان شد

ز به مادرش میکشد از همان فاصله ... نگاهش را از راتیر

چشم میبندد و ... هم ترس و لرز بدنش را حس میکند

ک میشود بعد از چهار سال بغض کهنه اش اش... بالخره

 ...و راه چشم هایش را پیدا میکند

*** 

بابا چرا اینقدر دیر کردی؟ من زنگ زدم فرودگاه گفت _ 

 پروازتون نیم ساعت فقط تاخیر داشته

موهایلش را کنار بشقابش قرار میدهد و با چنگال تکه ای 

از وقبر آمده جز همان اول و ان . مرغ در دهانش میگذارد

بدون  آنکه .  نکرده بودآغوش شدش کلمه ای صحبت 

 :نگاهم کند گفت

 مامانت باز خونه ی باباشه؟_
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از بی توجیه اش به سوالم ناراحت میشوم اما میگذارم 

 . پای دلخوری اش از نبود مامان

 خانم جان یکم حال ندار بود، رفت بهشون ش بزنه_

  چنگالش را داخل بشقا  یم اندازد و از جا بلند یم شود

م اسیر _  احت کنم تا صبح نخوابیدم، تا وقبر بیدار من میر

 نشدم صدام نکن

دهانم باز شد اما حرف در گلویم شده بود تیغ و  مانده 

 ام در ...  بود
ی
 میچرخید ؛ با تمام بی تجرهگ

ز نگاهم روی میر

ی امشب خودم مرغ شخ کرده بودم و برنج درست   ز اشی 

کرده بودم تا بابا بعد از دو ماه بازگشت از سفر شام 

 بخورد
ی
ون متنفر است ... خانگ میدانستم از غذا های بیر

و دلش میخواهد وقبر به خانه بر میگردد عطر غذا در 

 کنم تا . مشامش بپیچد
ی
سیع میکردم دخیر باشم و زنانگ

 نیم بند را حفظ کنم
ی
ز زندگ مامان و بابا شده ... همیر

. بودند مثل جن و بسم اهها و از هم فرار میکردند

ا  امشب دیر کرده ، از بی اشتهاب  اش میدانستم چر 

ون  مشخص بود قبل از  رسیدن به خانه شام را بیر

جز تکه ی کوچگ مرغ و یک خیارشور حلقه . خورده

ی نخورد و از جا بلند شد ز همیشه حبر تا خارج . شده چیر
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فت سوغابر من محفوظ بود، گایه یک  از تهران که میر

؛ امشب بعد از بستبز اما دست خایل به خانه نیم امد 

دوماه بازگشت حبر نگاهمم نکرد، سوغابر باشد پیشکش 

 را با بی مییل جمع میکنم و به طرف اتاقم روانه یم .
ز میر

ساعت از دوازده شب گذشته و میدانستم طبق .  شوم

فرمایشات آقا جان مامان امشب به خانه نیم آید، دست 

 هایم را مشت میکنم و با بغض حرص لعنبر به آقا جان

همه .. میفرستم که از عمد دارد زندگیمان را خرا  میکند

انشان را دارند و اقاجان  ی پدر ها ارزوی خوشبخبر دخیر

 
ی
من با دست خودش  تیشه برداشته و به ریشه ی زندگ

ند ز ش میر
آنقدر فکر میکنم و نفرین به جان اقا ... دخیر

د، صبح که بیدار میشوم با  جان میفرستم تا خوابم مییی

لباس هایم را میپوشم و . ی خایل رو برو میشومخانه 

. فاصله ی یک کوچه با خانه ی آقا جان را یط میکنم

دستم را روی زنگ میگذارم و آنقدر نگه میدارم تا در با 

در را با حرص هول میدهم و وارد . صدای تیگ باز میشود

حیاط میشوم و نگاهم به آقا جان یم افتد که داخل ایوان 

هایش را پشت کمرش قال  کرده و از باال با خشم دست 

 .من را نگاه میکند

ته؟ ش اوردی مگه؟_  چخیی
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ز میکوهم و فاصله را کم میکنم  .قدم هایم را روی زمیر

کاش ش منو میاوردن ، میمردم از دستت راحت _ 

 میشدم اقا جان

از صدای جیغ و گریه ی من مامان و خانم جان با هول از 

مامان با . ت اقا جان یم ایستندخانه خارج میشوند و پش

ند ز  .ترس و بهت صدایم میر

؟_ بز ز  نورین؟ چیشده مامان؟ چرا جیغ میر

مامان؟؟؟ کدوم مامان؟ حالم از مادر بودنت بهم _

 میخوره

ه : اقاجان_ تا با مشت نکوهیدم تو دهنت ساکت شو دخیر

 .ی احمق

نم و پشت دستم را محکم روی صورتم  ز پوزخند میر

 . ک هایم را پاک کنممیکشم تا خیش اش

؟ مگه من بی  _ 
؟ منو میخوای بزبز سوبز منو از خ  مییر

ز جو گرفتت  کس و کارم؟؟ یه عمر همه آقا آقا بهت گفیر

؟
ی
 فکر کردی واقعا آقا و بزرگ

 نورین خفه شو این چه طرز حرف زدنه؟: مامان_
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بی توجه به مامان و عصبانیتش رو به اقا جان ادامه 

 پدری که خودش : میدهم
ی
با دست خودش بخواد زندگ

شو نابود کنه پدر نیست چرا نذاشبر مامانم ... دخیر

از 》دیشب بیاد؟ وقبر بابام بعد از دوماه برگشته چراااا

نم ز  چرا نذاشبر بیاد؟ 《ته دل جیغ میر

 ،دخیر من شانش : اقا جان_ 
ی
تو هم توله ی همون سگ

 باالتر از بودن تو اون خونه و کنار اون مرد و توئه 

آقا این چه حرفیه؟ زهون به دهن بگیر این : انم جانخ_

 بچه از خون ماس 

 

 ازت بدم میاد آقا جان _ 

خستم  . از همتون بدم میاد : نگاهم را به مامان میدوزم

 خسته م کردیدددددددد... کردید 

م را به نا کجا آباد پیش  از خانه خارج میشوم و مسیر

م ن سگ زاده همیشه در بحث ها و دعوا ها م... میگیر

گایه حبر من را انکار میکرد ... بودم، توله ی همان سگ

د  ز و اگر میتوانست اسمم را از شناسنامه ی مامان خط میر

 با گوشت و پوست و خونم ازش .
ی
ز آدیم که در زندگ اولیر
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به خاطر  ... تنفر را در وجودم حس کردم آقا جان بود

 کینه ی قدییم خودش از خواهرش من را لگد کرد و یک

 را نابود
ی
ز نفری که گایه حبر دوست ... زندگ دومیر

نداشتم اسمش روی زهانم بچرخد مامان بود، شده بود 

عروسک خیمه شبازی آقاجان و چشم بسته بود به ان 

همه عشق و عاشفر کورکورانه و ازدواج یواشگ اش با 

بابا گایه میگفت عشق مادرت تب تندی بود که ... بابا

او اگر این ... فقط یک بهانه بود  زود شد شد و اقاجانت

 را میخواست اگر در را هم به رویش میبستند از 
ی
زندگ

من آواره ترین آدم این شهرم ،آواره ترین ... پنجره یم امد

آدیم که سقف باالی ش دارم؛ پدر و مادر دارم اما آواره 

فتم و جلوی یک پرورشگاه ... ام اگر کم سن تر بودم میر

من در بیمارستان عوض شده ام، بی میشستم و میگفتم 

ی . پناهم بدهید... پناهم  ز ز تر از غرو  های پاییر غمگیر

 بی 
ز نم و به شهر و خیابان ها نگاه میکنم ، در عیر ز قدم میر

نیازی با دیدن لبخند های آدماب  که بی دغدغه از کنارم 

نه آن روز نه یک ماه ... میگذرند میفهمم نیاز مند ترینم 

ی از م امان نشد، نه آمد نه حبر تلفن زد، او بعدش خیی

 اش نبوده به 
ی
نیامد و بابا هم گوب  از اول زبز در زندگ
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 روزمره اش ادامه میداد
ی
با این تفاوت که بابا، ... زندگ

 !دیگر بابای قبل نبود

ار بود و جز تماس دیگر  ز مردی که از گویسر هوشمند بیر

ز غذا  هم  دستش به آن گویسر نمیخورد، حاال حبر ش میر

ناهار هارا تنها میخوردم و شام . گویسر را کنار نمیگذاشت

حاال ... مرا نمیدید و من . هایم را در بی توجیه بابا

 .احساس یتییم میکردم

 عزیزم خب من دلم برات تنگ شده _

صدای خنده اش در خانه میپیچد و من کنج اتاقم کز 

 میکنم

 رممن همیشه واسه تو وقت دا... باشه ویل قول دادیا_

 پس وقتش برای کس دیگری بود که من را نمیدید؟

 من هم میبوسمت، مراقب خودت باش_

آخرین بار گ مرا بوسید؟ مامان را که فکر کنم بر میگردد 

شم را با شدت تکان میدهم و محکم . به سال های پیش

 .توی شم میکوهم
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د، شاید اصال با دوستاش _ ز شاید با مریم یا آنا حرف میر

میکرد، نشسبر از روی بیکاری قضاوت داشت شوخز 

؟  میکبز

نم ،نگایه به  ز گویسر ام را از روی تخت چنگ میر

مخاطبانم یم اندازم و با پیدا کردن شماره ی مریم تماس 

 .را وصل میکنم

 الو_

؟ میدوبز ساعت چنده؟_  الو و کوفت خوابی

 خمیازه ای میکشد و با صدای گرفته از خوا  میگوید؟

یس؟اره میدونم؛ هشت ص_  بحه، زنگ زدی ساعت و بی 

 مریم دارم میپوسم تو خونه_

خب بیا خونه ی ما، دیروز چقدر گفتم همه : مریم_

 خونه ی آقا جانن بیا اونجا یه ناز کردی و ادا دراوردی

ارم_ ز مرد نمیر  من دیگه پامو تو خونه ی اون پیر

بلند شو بیا خونه ی ما، مامانم خونه ی اقا جان موند _ 

 نهامدیشب، منم ت

ه _   این اقا جان اخر طالق تک تکشونو میگیر
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ه، چه میشه کرد: مریم_ بلند شو بیا منم حوصلم . بزرگیر

 ش رفته

 حارز شو میام بریم پاالدیوم_ 

 هشت صبح بریم پاالدیوم چه غلیط کنیم؟: مریم_

م آماده شم بیام ظهره، _ االن نه که، تا من دوش بگیر

یم اونجا ناهارمونم میخوریم  میر

 پس تا ظهر برو گمشو منم بخوابم_ 

د از لحن شایک اش، گویسر را قطع میکنم و  خنده ام میگیر

وم اگر این دوش و حمام و آ  گرم . به طرف حمام میر

 و کسیل و بی حایل 
اع نمیشد انسان چگونه کرخبر اخیر

د؟ حبر بخار های حمام هم روی ذهن  ز مییی اش را از بیر

ا اشک هایم را بشوید کجا اگر حمام نبود ت.تاثیر میگذارد

دیم؟ دوش آ   ز باید از روی تعارف با خودمان هق میر

صورت را میپوشاند تا ادم از اشک های ریخته شده اش 

 
ی
م نکند؛ شاید به چشم نیاید ویل عجب نعمت بزرگ شر

انقدر داخل حمام گریه کرده ام که برایم !... است حمام

مریم گذراندن وقت با . دوش روزانه عادت شده است

ز  میتواند از هر فکر و غیم راحتم کند، اگر عمو معیر

 دو نفره با مریم قطعا فکر میکردم 
ی
میگذاشت به زندگ
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 با یک ادم 
ر
 میکنم و فرف

ی
ز االن هم تنها زندگ ،منکه همیر

نم و منتظر مریم میمانم، از داخل . تنها ندارم ز  میر
ر
تک بوف

رام با آهنگ ها ، آهنگ مورد عالقه ام را پیدا میکنم و آ

 .آهنگ زمزمه میکنم 

 

 روزای روشن خداحافظ

ز من خداحافظ  خداحافظ ....شزمیر

 خداحافظ

 روزای خوهت بگو کجا رفت؟

 تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟

 انگار گه اینجا هیشگ زنده نیست

 گریه فراوون وقت خنده نیست

ه ز  کونه ها خیسه دال پاییر

یزه  باروون قحیط از ابر میر

 هر، همه ازهم دورهمه باهم ق

 روزا مث شب، شبا سوت و کور
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 روزای روشن خداحافظ

 

 همه عزادار، ش به گریبون 

 مردا ش دار، زنا تو زندون

 نه تو آسمون نه رو زمینیم

 انگار که خوابیم کابوس میبینیم

یم بیجا بی هدف  نوهت میگیر

 واسه مردن هم باید رف تو صف

 روزا و شبا اینجور میگذرن

نهرجا که ب  خوان مارو مییی

 روزای روشن خداحافظ

ز من خداحافظ  خداحافظ ....شزمیر

 خداحافظ

 مریم در را میبندد و به طرفم میچرخد

ی _  ی میمیر  میگیر
ی
؟ آخر افشدگ باز این آهنگ و گذاشبر

 .بدبخت 
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ز را روشن میکنم و به راه یم افتم  ماشیر

قرهون ترهیت بی نتیجه ی خاله برم که به تو سالم  _ 

 هم یاد نداده کردن

میخندد، به طرفم خم یم شود و صورتم را محکم 

 .میبوسد

 ویل من عاشق ترهیت توام_ 

 ش تکان میدهم و دنده را عوض میکنم

ز اسکول از خ  تو خوشش اومده؟_   موندم اون شاهیر

از همه چیم، خوشگل نیستم  : بادی به غبغب یم اندازد

هون که هستم؛ خوش قدو باال نیستم که هستم، مهر 

 .خانم نیستم که هستم...نیستم که هستم 

پوکر نگاهش میکنم ،نگاهم را که میبیند اخم میان 

 :ابروهایش مینشیند

 چیه؟ مگه دروغ میگم؟_

 بهت حسودیم میشه مریم_ 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

411 
 

نگاهم به خیابان و نگاه مریم به من است، آنقدر 

حسادت و با حشت به زهان یم آورم که خودم هم دلم 

دبرای خودم آتش م  .یگیر

 ..نورین: مریم_

 عادی داشتم، کاش _
ی
کاش هیچ  نداشتم ،ویل یه زندگ

ز  . مامان و بابام مثل مامان و بابای تو همو دوست داشیر

کاش اصال . کاش خونمون گرمای خونه ی شمارو داشت

ز  من به دنیا نیم اومدم اینا هم هر کاری دوست داشیر

 .میکردن

ز قطره ی دستش را روی پایم میگذارد و میفهمم ب ا اولیر

یزد  .اشک من اشک میر

 _ 
ی
 کردید ،ویل من هیچ وقت نفهمیدم زندگ

ی
همتون زندگ

س دعوای مامان و  ؟ تو خاله بازیاتون انقدر اسیر یعبز خ 

بابامو داشتم که همیشه مثل یه مجسمه میشستم و 

ه میشدم به یه نقطه اشکم را با پشت دست پاک  》خیر

بار موقع بازی هر  یادته یه  《میکنم و نگاهش میکنم

کدومتون یه نقش واسه خودتون انتخا  کردید به من  

که رسید میثم گفت نورین نقش قا  عکس داشته 

از اول تا آخر اون بازی منو نشوندن یه  ... از اول. باشه
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نم و عقده خایل 》گوشه که مثال قا  عکسم  ز هق میر

نم تا قلبم کیم فقط کیم آرامش  ز میکنم ، هق میر

د و افرا همیشه رو پای آقا جان  افسونو  جای تو 《بگیر

بود ، ویل من همیشه از ترس نگاهش جرعت جم خوردن 

یکسال نشد باباهاتون یادشون بره کادوی روز ... نداشتم

تونو  ؟...دخیر
ی
 آخ ،من خ  فهمیدم از زندگ

ز را گوشه ی خیابان پارک میکنم شم را روی ... ماشیر

نم  ز تمام سال های سیاه فرمان میگذارم و از ته دل زار میر

صدای گریه ی بلند منو مریم . ی که گذراندم و میگذرانم

ز میپیچد، دست دور شانه ام  داخل اتاقک کوچک ماشیر

حلقه میکند و شم را از روی فرمان بلند میکند و روی 

 .سینه اش میگذارد

؟ : مریم_  چیشده نورین؟ چیشده که اینقدر داغوبز

؟  از دست خاله چیشده که داری نبش قیی میکبز

؟ باز آقا جان کاری کرده؟   ناراحبر

شم را از آغوشش جدا میکنم، صورتم را پاک میکنم و 

 . لبخند روی لب مینشانم
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نم و تو _  ز من هم رگه ی بهاری ام که با شدت بارون میر

گور بابای دنیا، بریم . چشم بهم زدن هم آفتابی میشم

 .ناهارمونو بخوریم

ز پیاده میشوم و  منتظر به مریم که هنوز از ماشیر

شجایش مانده نگاه میکنم، لبخندش آرام آرام کش یم 

ز پیاده میشود به طرفم یم آید و دستش را . آید و از ماشیر

 .دور دستم حلقه میکند

ز اخالقتم، نری و مادگیت معلوم نیست، _  عاشق همیر

 .اصال نمیشه تا یک دقیقه ی بعدتو حدس زد

، عاش_  ز باشنمیخواد عاشق من بایسر  ... ق همون شاهیر

 میخندد و آرام به بازویم میکوهد

االن با این قیافه ها بریم تو هرگ مارو ببینه : مریم_ 

 .سکته میکنه 

 قیافه هامون چشه مگه؟ حتما باید پلنگ طور باشیم؟_ 

ز میگذارم ،  بعد از دادن سفارش به گارسون منو را روی میر

میشود و با درد  از دردی که در دلم میپیچد چهره ام جمع

 .به مریم نگاه میکنم

 من خونه الزم شدم_
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 چرا؟:با تعجب نگاهم میکند

 دلم درد گرفته_ 

 خب بریم خونه ی ما من بهت وسیله میدم_

اینجور وقتا فقط خونه ی خودمون آروم میشم، برم _ 

 .قرص بخورم و بیفتم، یه روز دیگه میام پیشت

 .اینم شانس منه دیگه: مریم_

ز میگذارم، منشا دستم را  م و شم را روی میر به دلم میگیر

 . عصبی هم دردم را چند برابر میکرد

 میخوای بیام پیشت؟_

 . پوزخند کنج لبم مینشیند

از .مگه بار اولمه؟ بار اولمو تنها بودم، دلسوز نداشتم _ 

ترس میلرزیدم و گریه میکردم هیچکس نبود به دادم 

ون میفرس》.برسه تم و نگاهش نفسم را با صدا بیر

اینقدر تو دستشوب  مونده بودم که بابا اومد به  《میکنم

 .دادم رسید

ند ز ز و ذهنم در آن روز پرسه میر ه میماند به میر : نگاهم خیر

دیگه درد دل و کمرم یادم رفته بود،از خجالت بابا گریه 

ز بار هم مامانت برات کاخ  پخت هم . میکردم تو اولیر
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ز بار منو  《مبا لبخند نگاهش میکن》خانم جان اولیر

 .هیچکس نفهمید

نورین ویل تو همیشه کش بودی که تو ش ما  : مریم_

 .کوهیده شدی، همیشه بهت حسادت میکردیم

نم ز به خ  حسودی میکردید؟ به : پوزخند دیگری میر

خوشبختیم؟ به رابطه ی عاشقانه ی مامان و بابام؟ به 

 عالقه ی وافر آقا جان؟ به خ  دقیقا؟

دنت، به محکم بودنت، زمینم میخوردی به مستقل بو _ 

یه قطره برخالف ما که دوساعت از گریه دهنامون بسته 

؛ تو بلند میشدی میخندیدید میگفبر  یخبر نمیشد، نمیر

 .اصال هم درد نداشت

ز  اهایمان را روی میر ز
گارسون  نزدیکمان میشود و پییر

ز دیگه ای الزم ندارید؟: میگذارد  چیر

 نه خییل ممنون: مریم_

نم و بعد از جویدن  برش ز  میر
ی
ایم را برمیدارم و گاز بزرگ ز پییر

چون شماها نازکش داشتید، من اگر یک هفته : میگویم

 هم گریه میکردم کش نمیومد بگه خرت به چند من؟
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 غذایمان را خوردیم ، بر خالف ارار 
ر
در سکوت باف

ز گرفت و به  هایم برای رساندن مریم ،از همانجا ماشیر

ن هم از همانجا مسیر خانه را پیش  خانه برگشت ؛ م

گذراندن نصف روزم با مریم و درد و دل کردن تا . گرفتم

حد زیادی سنگیبز دلم را سبک کرده بود، حس خوبی 

ی نبود، نگاهم را به  ز هم خیی نداشتم اما از آن حال غمگیر

آسمان گرفته ی ابری میدوزم و از ته دل خدا را شکر 

دم و ناشکری میکردم  این روز ها زیادی غر . میگویم ز ... میر

شاید حق داشتم اما خییل زود خودم را قانع میکردم که 

ایط هم جای شکر دارد و خییل ها هستند که از  این شر

کلید را داخل قفل یم اندازم و در . من اوضاع بدتری دارند

ز بابا داخل حیاط ابرو هایم ... را باز میکنم با دیدن ماشیر

ود، گف ته بود امروز و فردا شیفت است از تعجب باال میر

و به خانه نیم اید، ازم خواسته بود تنها نمانم و به خانه 

در را میبندم و شعت قدم هایم را . ی آقا جان یا آنا بروم

 برایش ... بیشیر میکنم
ر
سم اتفاف دلم به شور افتاده و مییر

سم در را باز کنم و با حال بد بابا رو برو  افتاده باشد، مییر

س در را باز میکنم و از صدای خنده ی .... بشوم با اسیر

سد خشک میشوم،نفس در سینه  بلندی که به گوشم میر

ه ی در و نگاهم تا اخرین  ام میماند، دستم روی دستگیر
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حد ممکن گشاد میشود و صدای خنده ها در گوشم اکو 

میشوند، نمیدانم مدام میخندند یا همان صدا است که 

 .رار قرار گرفتهدر گوش من در حالت تک

 خانمم دلم واست تنگ شده بودا _ 

خانومم؟ یعبز مامان برگشته؟ آن صدای خنده های بلند 

برای مامان بود؟ آن صدای خنده هاب  که طنازی و 

د؟ مگر جز مامان ،بابا خانم دیگری  ز عشوه اش را فریاد میر

ز   زیاد میسوزد و قفسه ی سنگیر
ی
گ داشت؟ چشمم از خیر

ز میشودسینه ام به زور  پاهای خشک شده ام . باال و پاییر

 .را آرام تکان میدهم و وارد میشوم

 منمممم، منم دلم تنگ شده بود جوجه اردک من_

هر چند دقیقه یکبار یک تپش بلند .... سه .... دو.... یک

ند و  صدای   ز از قلبم میشنوم، هر چند دقیقه یکبار میر

 کوبشش آنقدر زیاد است که وجودم را به رعشه یم

م و خودم را جلوتر میکشم . اندازد دست به د یوار میگیر

از دیوار میگذرم و نگاهم روی مبل میماند، همان تک ... 

 ... تپش قلبم هم قطع میشود
ی
بابا بود، قهرمان بچگ

 ام 
ی
بابا بود که بتم را شکست  ... هایم، تنها مرد زندگ

ی بابا بود و زبز که رو ... ،بابا بود که قهرمانم را کشت
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بابا بود و زبز که بوسه های از من ... پایش نشانده بود 

ف ... دری    غ شده اش را نثار او میکرد میبیبز خدا؟؟؟؟ اشر

؟؟؟ برای که شیطان را از بهشت  مخلوقاتت را میبیبز

راندی؟؟؟ برای که فرشتگانت را مجبور به سجده  

 کردی؟؟؟ چند بار از قداست اسم پدر گفته ای؟

ن مرده ای که هنوز بدنش گرم است هنوز در شوکم، هما

آن زن میچرخد .... و خودش خیی ندارد، آن زن میچرخد

ونیم رخش روحم را از تنم جدا میکند ، آن زن میچرخد و 

نم  ز با دیدن این صحنه میبینم شیطان را  ... من عوق میر

 ... که ش روی زانو گذاشته و میگرید

، دلم یک ^ آغوش و خدا گناه خودکشر ام را گردن بگیر

 ^یک دل سیر گریه میخواهد

میخوای به این زودی بری؟ کاش میشد شبو بموبز : بابا_

 نسیم

ز میاد : نسیم_ عزیزم منم دوست دارم بمونم ویل راتیر

ه سفر اون وقت همش ور دلتم  شب، چند روز دیگه میر

 جوجوی من 

دست روی قلبم میگذارم و خودم را از آن سیاهچاله دور 

ین شعت مرا دور  میکنم، پاهایم دل میسوزانند و با بیشیر
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ز و بابای ... میکنند  ز ، نسیِم راتیر او نسیم بود، نسیِم راتیر

 من؟؟؟

او از من راحت گذشت، اگر خدا هم از او راحت ^ 

 ^...بگذرد؛ قیامت را من به پا میکنم

*** 

 خانم حالتون خوهه؟:قایصز احمدی_

 .یه لیوان آ  بیارید: شایسته_

و نگاهای  خیسش به چهره ی کبود  دستش به شکمش 

ز است، گوشش صدای جیغ ها و همهمه ها را  راتیر

نمیشنود، نفس های تند شده اش را حس نمیکند و تمام 

نگاه در انحصار راتیبز است که میداند تا مرز سکته رفته 

لیوان آ  در گلویش ریخته میشود و چشم های ... است

ز روی برانکارد خوابیده و   هاب  که او را او از راتیر
دکیر

ند جدا نمیشود دلش میکوهد برای مرد بی گناهش، . مییی

مرد مظلوم و پایک که تمام داغ چند ساله ی او به یکباره 

در حق او خیانت نشد ، ... روی ش راتینش آوار شده

جنایت شد و اگر سال ها برای راتینش اشک بریزد باز هم  

، خانواده ی دادگاه به هم میخورد . کم لطفز کرده است

نسیم به طرفش هجوم یم اورند و حضور به موقع ی 
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ماموران مانع از رسیدن صدمه ای از جانبشان به او و 

حرکت . طفل مچاله شده در گوشه ی شکمش میشود

آدم ها و تقال هایشان را روی دور کند و در سکوت 

، در آن فضای .باز هم در این دنیا نیست... میبیند و او

غ و داد و ناله و نفرین جز لب هاب  که باز و شلوغ و پر جی

ی نمیفهمد ز نگاهش روی خانواده ی ...بسته میشدند چیر

مات شده اش است، روی نگاه های گشاد شده از ترس و 

شاید ...  بهت و شوگ که بهشان وارد شد، اما مادرش

بر خالف بقیه که در ! حال و روزش از همه بهیر است

دند یا صدای جیغ و   ز گریه هایشان باال بود ، ش میر

مادرش فقط نگاه میکرد ، نگایه که اینجا و در این لحظه 

ز هیچ ... نبود نگران است و  جز نگرابز اش برای راتیر

حالش خو  است، افکارش ... حس بد دیگری ندارد

منظم شده و بالخره؛ بعد از سال هاب  که ثانیه به ثانیه 

حال دلش  ...اش را در جهنم گذراند، حالش خو  است

ی ست که فکرش را میکرد ز دستبند به . خو  تر از چیر

دستش زده میشود و به زندان منتقل میشود و در تمام 

طول راه لبخند برای لحظه ای از لب هایش جدا 

ز پلیس به آسمان . نمیشود نگاهش از شیشه ی ماشیر

 :است و در دل میگوید
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 ...زود مردی نسیم، خییل زود مردی _

تا من ذره ذره مردنت را به چشم ببینم ،  باید میموندی 

همونجوری که مرگ تدریچی منو  با لبخند نظاره 

 ...میکردی

ی   به خودش که یم آید روی تخت فلزی اتاق بیست میر

ز نگاه هشت زن دیگری   زندان نشسته است و نگاهش بیر

که رو بریش قرار دارند و با تعجب نگاهش میکنند 

ی لب های خشکیده اش لبخندی از ته دل رو . میچرخد

 .مینشاند و سالم میکند

 سالم_

د با  ز زبز که از همه مسن تر بود و چهره اش به سیایه میر

 :صدای کلفبر جوابش را میدهد

 علیک، به چه جریم اوردنت؟_ 

 .لبخندش عمیق تر میشود

 قتل _

از باال تا پایینش را  》قتل؟ : زن دیگری با تعجب میگوید

به قیافت  《:تمسخری میگویدرصد میکند و با لحن پر 

 نمیخوره، کیو کشبر حاال؟ البد شوهرتو؟
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 نه هوومو کشتم: ابرو باال یم اندازد و شخوش میگوید

زن : نگایه به یکدیگر میکنند و و همان زن مسن میگوید

 دوم شوهرت؟

 زن دوم منم، زن اولشو کشتم_ 

چهره هایشان جمع میشود و نگاهشان میشود نگایه که 

یگ دیگر از زن ها که . غال بی ارزش یم اندازندبه یک آش

چه با : نسبت به بقیه جوان تر بود رو به بقیه میکند

 .افتخارم تعریف میکنه سلیطه 

بیخیال خودش را عقب میکشد و آرام دراز میکشد چشم 

ند ز  :هایش را میبندد و لب میر

 ... آخه زن اول شوهرم معشوقه ی بابام بود_ 

ز های" خ  " صدای شان از روی بهت و تعجب بلند گفیر

فکرش به ... میشود و او آرام شکمش را نوازش میکند 

ز پرواز میکند راتیبز که میداند غرور مردانه ... طرف راتیر

اما ... اش امروز و مقابل چشم چند میلیون آدم شکست

... مجبور بود برای نجات جانش قید غرورش را بزند

ش باالی چوهه ی مجبور بود کمر مردش را خم کند تا ش 

حاال خودش را در چند قدیم مرگ ... دار خم نشود

سد و نگران هم نیست؛ فقط غم غریبی در  میبیند، نمییر
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 نو 
ی
ز و زندگ دلش برای طفلش حس میکند، برای راتیر

ترس از مردن خنده دار ترین تریس است که در ...   پایشان

ثانیه این دنیا برایش وجود دارد؛ برای اوب  که چهار سال 

 زیاد به سقف ... به ثانیه مرد و زنده شد
ی
گ نگاهش از خیر

سیاه و فلزی باالی شش میسوزد،  اما چشم هایش توان 

دکیر ها بعد از یک هفته اسارت در یس . چرخیدن ندارند

یس یو بیمارستان او را به اسارت بخش شلوغ و عمویم در 

شش  اورده بودند ، دستبند به دست و با دو شهاز باالی

، اما مگر در این حوایل بود تا برایش مهم باشد؟ تا برایش 

نگاه های پر تعجب مردم و پچ پچ هایشان مهم باشد؟ 

اصال مگر مردم مهم بودند وقبر او در عزا بود، در عزای 

گ که االن بوی تعفنش به   مشیر
ی
چهار سال زندگ

به طرز معجزه آساب  سکته را ... مشامش رسیده است

 بودرد کرده 

و نمیدانست این چه عذابی است که تمایم ندارد و پشت 

 که از خیانت نسیم ...  ش هم برایش ردیف شده
ز

داغ

روی دلش بود به کنار و داغ زندان افتادن نورینش هم 

ز بود نوریبز که ماه دیگر فرزندشان را ... روی دلش سنگیر

به دنیا یم آورد و حاال چقدر از حماقت خودش برای 

ز پشیمان بودبچه خواس از آوردن فرشته ی پاک و .... یر
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معصوم در دنیاب  که سیایه و ناپایک درز هاب  از این 

سیاره را راحت نگذاشته اند و خدا به چه امیدی انسان را 

آفرید؟ اتاقش خصویص بود و مردم دسته دسته و به 

بهانه های الیک خودشان را به پشت  در اتاق او 

ساندند و صدای اخطار  . شهاز ها رو بلند میکردندمیر

ز رستیم کش که تایک هفته ی پیش ورد ... اتاق راتیر

دند و او  ز زهانشان از هوشابز و چند همشی اش حرف میر

را به خدا و پیغمیی حواله میدادند، حاال بازی عوض شده 

ز تبدیل شده به مرد مظلویم که مورد خیانت واقع  و راتیر

 بی گنایه و مظلومیت
ز و باز این مردم ... شده، در عیر

هستند که نظرات و پست هایشان در فضای مجازی 

دست به دست میچرخد و صدای دادخواهیشان بلند 

و چه راحت ندانسته قضاوت میکنند و ... شده است

 .مرگ یک بنده را از خدایش میخواهند

با اجازه ی جنا  رئیس ش کار خانم نورین اطهر به _ 

یف بیاورند  .جایگاه تشر

به شکم نه ماهه اش میکشد و نفس زنان خودش  دسبر 

ساند  حاال از اینجا راحتیر ... را به جایگاه مورد نظر میر

ز را ببیند،  میتوانست چهره ی مصیبت زده و متحیر راتیر

ند و با سوال  ز ز لبخند میر به نگاه نگران و خسته ی راتیر
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د حواسش را جمع  ز بگیر ساجدی بدون آنکه نگاه از راتیر

 .نددادگاه میک

 : ساجدی_
ر
خانم اطهر برگردیم به روز حادثه، چه اتفاف

افتاد؟ اون خونه توسط جنا  رستیم به نام مرحومه 

نسیم اسدی زده شده بود ،دلیل حضور شما در اون 

 خونه خ  بود؟

*** 

ز _   رااااتیر

نگاهم میکند و طرخ به شکل لبخند روی صورت جدی 

د .. ندارهلوس نکن خودتو، فایده ای : اش شکل میگیر

مگه من خلم بیام هر روز گیس و گیس کشر ببینم؟ چند 

 روز بریم خونه ی بابام اینا تا خونمون آماده بشه

با اخم و به حالت قهر صورتم را به طرف پنجره 

 .میچرخانم

 من خونه ی داب  نمیاااام _ 

نیم نگایه یم اندازد و لبخند از روی لب هایش کنار 

ود، آرام زمزمه میکند  :نمیر

ز _ ز قهر کرده؟: راتیر  االن نفس راتیر
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د، نیشم باز میشود و به  خو  بلد بود قهر را از یادم بیی

. طرفش میچرخم اما با یاد آوری قهرم دوهاره اخم میکنم

 .با صدای بلند میخندد

 جان، یادت افتاد قهری؟_ 

د و روی زانویش میگذارد ز : دستم را میگیر عزیز دلم رفیر

یه، تو االن به خاطر خودت و تو اون خونه اوج دیوانگ

چرا اینقدر جنگ طلبی اخه، . بچمون باید تو آرامش بایسر 

؟  خوشت میاد واسه خودت سوهان روح درست کبز

د، دوهاره  ند و سبقت میگیر ز ز میر ز شاهیر  برای ماشیر
ر
بوف

 :نگاهش به طرفم میچرخد و آرامیر ادامه میدهد

ه ماس، با گندی هم که نسیم زده االن همه ی نگاه ها ب_ 

منم که نمیتونم . دلسوزیا واسه اونه فحاشیا واسه ما

فکر میکبز . همش خونه باشم که مبادا بالب  شت بیاره

 تو اونجا بایسر من میتونم راحت برم به کارام برسم؟

ز به  خودم را به نفهیم زده بودم اما خو  میدانستم رفیر

ی  ز  محض بود، اما مگر مهم بود؟ مگر چیر
ی
آنجا دیوانگ

تر از دیدن عذا  در چشم های نسیم در این دنیا  مهم

ز نگاه میکنم، نیم نگایه  وجود داشت؟  با لبخند به راتیر

 .به لبخندم یم اندازد و چشمش را به جاده میکشد
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ز جان دهنت شویسه، باز _   یعبز راتیر
این لبخند شیطابز

 .نقشه ی جدید داره

ته با صدای بلند میخندم، خنده ای از ش خویسر و از 

این روز ها خنده هایم از اعماق دلم یم آیند و ... دل

یبز است خنده های واقیع  !چقدر تجرهه ی شیر

ز منو دوست داری؟_  راتیر

با بهت نگاهم میکند و دوهاره چشمش به اون جاده ی 

لعنبر قفل میشود و من چه متنفر میشوم از جاده ای که  

 .گره ی نگاه راتینم را از من باز میکند

ز _ ز اول بگو: راتیر  عزیزم حرف اخرو همیر

کدوم حرف؟ میخوام : با اخم و لب های برگشته میگویم

 ببینم چقدر منو دوست داری

لبخندش پررنگ میشود و چشم های من از دیدن آن 

 .لبخند ستاره باران

اگر زنم نبودی، میگفتم این بچه هنوز وقت عروسک _ 

  《:کوتاه نگاهم میکند و ادامه میدهد  》بازیشه

 و به من بر گردوندی ، دوست  _
ی
ه ی زندگ ز تو انگیر

 .... ندارم
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ستیدمت  : با کیم مکث و آرامیر میگوید اگر کفر نبود میی 

 من 
ی
 ...که شدی نوری تو تاریگ زندگ

ود از صداقبر که مثل یک بچه میتوان از  دلم ضعف میر

خودم را به طرفش میکشم و . حرف هایش حس کرد

 .صورتش را محکم میبوسم

ین و مهرهون ترین  شوهر  دنیاب  _ 
من تازه . تو بهیر

 فهمیدم چرا از وقبر زن تو شدم اینقدر الغر شدم

نگایه از ش تعجب بابت حرف بی رهطم یم اندازد که 

 :ادامه میدهم

بز این دل منو _  ز از بس حرفای قشنگ قشنگ میر

یزه  ، همه ی گوشت تنم میر  میلرزوبز

لعنت به این جاده  : ویدگونه ام را میکشد و بی طاقت میگ

 که تموم نمیشه من یه دل سیر بغلت کنم بچلونمت

 .ش روی شانه اش میگذارم

ز _   راتیر

ز _   جوِن راتیر

نم ز  .لبخند میر
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 دوستت دارم_

سنگیبز نگاهش را حس میکنم و چشم میبندم، بوسه ی 

ند و میگوید ز  :شییع روی مو هایم میر

 منم دوستت دارم فرشته ی من_ 

ز فرو چشم هایم را  میبندم و در خلسه ی حضور راتیر

وم، چشم های بسته ام را که میبیند از فرصت  میر

 را جلوی خانه ی داب  نگه 
ز استفاده میکند و ماشیر

 .میدارد

 .نورین خانم، پاشو عزیزم رسیدیم...نورین جان_

چشم هایم را باز میکنم و ش خشک شده ام را که 

ز ما ند تکان نمیدانم چند ساعت روی شانه ی راتیر

میدهم، دست به گردنم میکشم و با اخم به چهره ی 

 .خندانش نگاه میکنم

 آخر کار خودتو کردی؟؟؟_ 

ی، از خونه ی خودتونم که _ خونه ی آقا جان که نمیر

ز گزینه میمونه  خوشت نمیاد، پس فعال همیر
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تقه ای به شیشه ی سمت من میخورد و فرصت حارز 

د، به زنداب  ن ز شیشه جوابی را ازم میگیر گاه میکنم و راتیر

ز میدهد  .ی سمت من را پاییر

ز خسته : زنداب  کتایون_ مادر چرا نمیایید تو؟ بیایید پاییر

ز ادامه میدهد 》.ی راهید احمد میاد  《:رو به راتیر

 صندوقو خایل میکنه، تو به نورین کمک کن بیارش تو

ز پیاده شدن  میخندم و با خنده در را باز میکنم ، در حیر

زنداب  جان : داب  که کمر راست میکند میگویم رو به زن

ز منو بیاره؟ خودم میام  مگه شما  من چالق شدم که راتیر

 غریبه اید؟

ز پیاده میشود و به طرفم یم آید ز هم از ماشیر  .راتیر

، : زن داب  _ ، کیل هم ش به هواب  تو حامله ای خب دخیر

 یه مراقب نیاز داری 

ز دستش را دور کمرم حلقه میکن د و به طرف راتیر

مامان راست میگه نورین، خییل ش : ساختمان میکشد

تو حیاط ویال واسه خودت یل یل بازی . به هواب  

دیروز دو دقیقه نوید و مرتضز دیر رسیده بودن . میکردی

فبر باال واسه خودت تا وسط دریا . از درخت داشبر میر

فبر   هم که میر
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 .مش روی سینه اش میگذارم و رایه اتاقش میشوی

میخوام بچه ی مقاوم بار بیارم، این ادا های آی مراقب _ 

باش ،وای تو حامله ای یه بچه ی سوسول تحویل من 

 .میده 

داخل اتاق میشویم، در را میبندد و شال را از روی شم 

م از  میکشد ، مانتو ام را از تنم در میارد و من حض مییی

 .این همه توجه های ریز و درشبر که نثارم میکند

ز _  خانم مقاوم، شلوارتو عوض کن بیا بخوابیم که : راتیر

 دارم بیهوش میشم

تش را از تنش در یم آورد و شلوارش را با شلوارگ جا  تیشر

مانده در این اتاق تعویض میکند، روی تخت مینشیند و 

 .به منه خشک شده در وسط اتاق نگاه میکند

 چرا تاکش دریم شدی؟ شلوارتو درهیار بیا دیگه_ 

م بابا، بعدشم من خسته نیستم _ میخوام برم دوش بگیر

 خب

تا به طرف حمام میچرخم با یک جهش خودش را به من 

د  ساند، نگاه بهت زده ام را که میبیند خنده اش میگیر میر

ز میکشد  .و شلوار یل کمر کشم را پاییر
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با اون همه ... اونجوری نگاه نکن، اول خوا  بعد دوش_ 

 انداخبر خسته نیسبر واقعا؟شلنگ تخته ای که صبح 

د و به  از شر شلوارم که خالص میشود مچم را میگیر

طرف تخت میکشد و من همچنان در شوک نگاهش 

م، ش روی سینه . میکنم میخوابد و کنارش جای میگیر

اش میگذارم و در کمال تعجب و در کمیر از پنج دقیقه 

ش . نفس های منظمش خیی از خوا  عمیقش میدهند

یکنم و چهره ی غرق در خوابش را میکاوم و در دلم بلند م

ز   که میتوانستم از راتیر
حشت میخورم، حشت عشفر

ز ... دریافت کنم  حشت تمام عقده هاب  که راتیر

 ... میتوانست بر طرف  کند
ی
حشت چهار سال از زندگ

به راسبر ... اش که در کنار جادوگری چون نسیم گذشت

 چه میخواهد  
ی
که دست به خیانت یک زن از زندگ

ند؟ مگر نه اینکه زن بودن و اسم زن قداست دارد؟  ز میر

ز شوهر در آغوش دیگری  چگونه میتوانند با وجود داشیر

ز چه کم  داشت که مستحق  و دیگری ها بچرخند؟ راتیر

 منو مامان و بابا کمبود زیاد 
ی
این خیانت بود؟ زندگ

 داشت، کمبود عاشفر و محبت 
ی
داشت، کمبود زندگ

... بابا؛ بابا ... اما باز هم خیانت را توجیح نمیکندداشت 

ی در دلم زیر و رو میشود  ز اسیم که با هر بار تکرارش چیر
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چه کردی با من بابا که به ... و حالم را دگرگون میکند

ی جز تنفر  ز ز از تو و نام نیکت چیر جای اسطوره ساخیر

چه کردی با شان اسم پدر و چه  ... برایم نگذاشته ای

ا شان تاهل؟ این دنیای کوتاه چه دارد که به کردید ب

خاطر چند ساعت و چند روز هوس تمام اعتقادات و 

فتان را فروختید؟ کاش بودی بابا و میدیدی چه  پایک و شر

 به  ... از من ساخته ای
ی
چه هیوالب  شده ام و چه زندگ

کینه ای دارم، کاش بودی و میدیدی شده ام هووی 

گرفته ام تا به ریشه اش معشوقه ات و تیشه به دست  

ز جمع میکنم و او در اوج ... بزنم خودم را در آغوش راتیر

این مرد هم ... خوا  هم آغوشش را برایم تنگ تر میکند

به زودی پدر میشد و من از االن به دنبال اسیم برای 

لفیطز که هر مردی عاشق . جایگزین کردن لفظ بابا بودم

م که میتوانم شنیدن آن است و من به این فکر میکن

راتینم را از شنیدنش محروم کنم؟ از شنیدن کلمه ای که 

ود ... برایم خار شده و هر بار تکرارش در چشمم فرو میر

ز نبود، صبح بود  ی از راتیر از وقبر که بیدار شده بودم خیی

 حبر برای شام هم بیدار نشده بودیم
ی
. و ما از خستگ

یکردم و تک داخل پذیراب  با گویسر ام اینستا را وجب م

ا هاب  که در تمام پست های 
تک نفرین ها و فحش و ناشز
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دم از حرف  ز مرهوط به ما بود را میخواندم و پوزخند میر

ی هاب  که یک  هاب  که چه راحت بیان میشد و نتیجه گیر

در این مدت آنقدر محبوهیت . طرفه انجام شده بود

میلیون نفر  سهنسیم زیاد شده بود که فالور های پیجش 

را رد کرده بودند و مدام برای او و مظلومیتش دل 

خنده دار است، همان هاب   ... میسوزاندند و دعا میکردند

میخواستند، خو  که خالصانه از خدایشان برای نسیم 

ز و فرزندمان مرگ و درد و بدبخبر  خدا ... برای منو راتیر

ف مخلوقات  ی که زمابز اشر هم مانده در خلقت این بشر

ا، از . بود خوانده شده خسته از خواندن آن همه ناشز

اینستا خارج میشوم و همان لحظه گویسر در دستم 

میلرزد، با افتادن اسم نسیم ابرو هایم از تعجب باال 

ه به اسم منفورش میمانم ود و خیر ز قطع یا ... میر بیر

وصل کردن تماسش تردید دارم، حبر شنیدن صدایش از 

ی دیدنش کامم را پشت تلفن هم میتوانست به اندازه 

کنجکاوی ام غالب یم شود ... تلخ و حالم را دگرگون کند

 گویسر را  
ز
ین حرف و تماس را وصل میکنم، بدون کوچکیر

کنار گوشم نگه میدارم تا هر چه زودتر حرفش را بزند و 

ش را کم کند  .شر

س نمیخورمت .... الیل؟...الو: نسیم_  نیر
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ن را با صدای خنده اش میپیچدو گوب  روی اعصا  م

از صدایش حبر پشت تلفن هم . مته خط یم اندازد

 . چندشم میشود و مو بر اندامم راست میکند

 .حرفتو بزن و زود قطع کن، وقت اراجیف شنیدن ندارم_

اوووو هنوز : با ش خویسر و ته مانده ی خنده میگوید

سالیم که ، منفور ترین چهره ی حال حارز اینستاگرام 

 دم نشدی؟هنوز زهونش درازه، آ

نم و پا روی پا یم اندازم ز من تو دنیای : پوزخند صدا دار میر

 میکنم، نه دنیای آدماب  که بود و نبودشون 
ی
واقیع زندگ

نت من وصله، آدماب  که امروز برای یه نفر غش  به اینیر

ز و فردا برای یه نفر دیگه ضعف ویل تو خوش .... میکیز

 باش که لیاقتت بیشیر از اینم نیست

ودم از صدای خنده های بلندش تا چه حد حس گفته ب

 انزجار پیدا میکنم؟

؟: نسیم_
ی
 خ  بگ

ی
لحنش جدی میشود و با 》ایناااارو نگ

هنوز اولشه، پا گذاشبر تو  《:حرص ادامه میدهد

 .زندگیم ،منتظر قلم شدن پات باش
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با همان خونشدی که از اول حفظ کرده بودم نفس 

رین لحن ممکن عمیفر میکشم و در جوابش با شد ت

ز و : میگویم شتو با همون دنیای مجازی گرم کن، منو راتیر

... بچمونم بدون ش خر راحت به زندگیمون ادامه میدیم

لبخندم جان 》اما حیفه خویسر االنتو تکمیل نکنم

ه به نقطه ای که جور نسیم را  د و نگاه پرنفرتم خیر میگیر

 《میکشد و نگاه سنگینم را تحمل میکند

باید منتظر باشه توب  ،منتظر باش که میخوام اوبز که _

قیامت و برپا کنم، منتظر باش که روز حسابرسیت 

 نزدیکه نسیم اسدی

 ....ببند دهنتو بابا پت_

م و ادامه میدهم منتظر تاوان تو بغل : میان حرفش میی 

ز باش، منتظر تاوان دست به دست شدن  بابای من رفیر

ز میالد و میثم باش   بیر

پشت خط برقرار میشود که بعید میدانم چنان سکوبر 

حبر پلک زدن هم یادش باشد، بدم نیم آید نفس  

کشیدن را هم فراموش کند و یک دنیا از وجود این لکه ی 

ننگ پاک و مرد های متاهل از شر یگ از ابلیس هاب  در 

هه ام کاری . لباس زن نجات پیدا کنند میدانم آنقدر رز
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د و تا چند روز از  است که تا ساعت ها در اغما ب ه ش مییی

تماس را قطع میکنم و موهایلم . گیچی به خودش میپیچد

ز مقابلم یم اندازم این دنیا عجیب اهل بد و . را روی میر

ی نسیم باید .... بستان است، هر چه بدیه را پس میگیر

تمام آنچه که انجام داده را ذره ذره تاوان بدهد و چقدر 

پش نیافرید، پشی که از خدا دلگیر میشوم که مرا 

حداقل در کشور ما قانون را پشتش دارد و دستش باز تر 

ز  که اگر پش بودم تا االن هزاران . است برای تاوان گرفیر

 .بار شور محشر بر پا یم کردم

 نورین جان؟ _

چشم هایم را باز میکنم و به زنداب  که به طرفم خم شده 

میکاود و با نگاه میکنم، نگاه نگرانش وجب به وجبم را 

ند ز  میر
ی
 .دیدن چشم های بازم لبخند کمرنگ

نگران شدم مامان، هر خ  صدات کردم جوا  _ 

 نمیدادی 

 .خودم را جمع و جور میکنم و صاف مینشینم

 ببخشید به لحظه خوابم گرفت_ 

خوا  نبودم، اما آنقدر غرق افکارم بودم که از این مکان 

 .جدا و در حال و هوای دیگری سیر میکردم
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م، ناهار آماده  کمرت درد م_  ه نشسته بخوابی دخیر یگیر

س، بیا ناهار بخوریم  بعد با خیال راحت برو باال 

احت کن  .اسیر

ز خانه به راه یم افتد و ادامه میدهد راتینم : به طرف آشی 

سه ز و بچینم میر  ....تو راهه ، گفت تا میر

... 

م و شالم را بی حالت روی  نگاه پر زهرم را از آینه میگیر

از اتاق خارج میشوم و از نبود زنداب  . شم یم اندازم

زیر لب . استفاده میکنم و با شعت خانه را ترک میکنم

خدا را شکر میگویم که نیازی نبود برای نبودنم به دنبال 

ز دیگری رفته بود و . بهانه بگردم ز صبح با ماشیر راتیر

 اش را برایم گذاشته بود تا برای چکاپ
ی
ز همیشگ  ماشیر

سه روز از آخرین تمااس من با .  ماهانه راحت باشم

نسیم میگذشت و امروز؛ بالخره از اغما خارج شده بود و 

ته دلم حس خوبی . ترتیب یک مالقات را داده بود

م اما هیچکدام از  نداشتم و از صبح نمیتوانستم آرام بگیر

ز من بشوند نمیتوانستند . این ها نمیتوانستند مانع از رفیر

 که قرار بود امروز نفت شوم روی روز مو 
ی
عود و جنگ

ش را بر هم بزنند ز میشوم و با . خاکسیر سوار ماشیر
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ین اهمیبر نداشتند،  دست های لرزابز که کوچکیر

نم ز نمیدانم چه در شش میگذرد که از من . استارت میر

 
ی
 ترین دیوانگ

ی
ز بزرگ خواسته به خانه اش بروم، این رفیر

ز وقبر که کینه به جای و حماقت محض است اما امان ا

ی جز انتقام را  ز خون در رگ هایت جاری شود و چیر

تعداد خیابان هاب  که پشت ش میگذارم و ... نبیبز 

میشمارم و به تعداد نفس های تند شده ام هم بی اهمیت 

 میشوم، هر چه فاصله کمیر میشود

ش  ز هر چه به آن خانه ی محنوس و صاحب نفرت انگیر

اتم هم زنده تر میشوند، نمیدانم نزدیکیر میشوم، خاطر 

به کدامشام فکر کنم؟ نمیدانم بدترین دیده ام کدام 

است تا به همان فکر کنم و زخم دلمه بسته ام را نمک 

ز  بپاشم، امروز روز تسویه حسا  است؟ امروز بار سنگیر

روی شانه هایم سبک میشوند؟ امروز میتوانم نفس 

ی خرخره ام  بکشم؟ آخ نسیم که چهار سال است پا رو 

از کدام دردم بنالم و زار ... گذاشته ای و فشار میدیه

بزنم؟ از چه بگویم و زجه بزنم؟ نگاهم روی برخی است  

که در نقطه ی اوجش شیطان قرار دارد، پاهایم قفل  

چه بر ش من آمده؟ ... کرده اند و بدنم شد شده است

این همه دو دیل بعد از این همه سال انتظار؟ چهره ی 
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د و چشم میبندم، نام  ر  ز مقابل چشمم جان میگیر اتیر

امروز روز من ... کودکم در شم میچرخد و ش میچرخانم

است، روز نورین اطهر، نورین اطهری که پدرش را بار ها 

و بار ها در حال عشق بازی با عروس داب  اش دیده 

است، امروز و حداقل این ساعت من نه همش راتینم، نه 

ز را باز میکنم و قدم روی . بطنممادر فرزند در  در ماشیر

ز میگذارم، زمیبز که نمیدانم همیشه اینقدر سفت  زمیر

م؟ قدم هایم   بوده یا من امروز به سفبر اش ب  مییی

ز سفت هم زیر پاهای سنگینم  کوهیده میشوند و این زمیر

میلرزد، میدابز از سنگیبز چه صحبت میکنم؟ سنگیبز 

ودم کشیدم، سنگیبز مرگ بار خیانبر که چهار سال با خ

ود جنازه ی حلق ... پدری که جلوی چشم دیدم یادم میر

ود گردن شکسته و پاهای تا  دارش  آویزش را؟ یادم میر

را؟ چشم هایم پر میشوند اما خو  آموخته اند که 

. نبارند، که هنوز زمان ترکاندن بغض در سینه ام نیست

 البی من است
فاده وارد البی میشوم و از حواس پربر

میکنم، آسانسور در طبقه ی همکف است و من به 

ز و زمان هم دست . خوش شانش امروزم فکر میکنم زمیر

همکاری داده اند تا من چه زود تر به نوک این قلعه ی 

تنم خیس از عرق و نفس هایم عمیق و  . مخوف برسم
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کشدار است، آینه ی آسانسور از من یه جنازه را به 

هرچه بیشیر نگاه ... ش گردان  نمایش گذاشته مثل روخ

باز . میکنم کمیر نشانه ای از حیات در خودم پیدا میکنم

شدن در آسانسور نگاهم را از آینه به به واحد روهرویم 

قدم هایم خود مختار میشوند و به راه یم .... میکشد

افتند، دستم نافرمان میشود و روی در میکوهد و قلبم 

ند ز سیم که جزء به جزء من برای باز کن در و ن" فریاد میر

در "... دادخوایه اومدن، باید جوابگوی همشون بایسر 

ود و دیم   ز بلند میشود، باال میر باز میشود و نگاهم از زمیر

فت تا باز دم شود در سینه ام میماند اشگ که ... که میر

فت تا بچیکد خار میشود و چشمم را میخراشد ... میر

ه به او با ان لب اس خوا  قرمز ساتن مردمک هایم خیر

لعنبر اش، چشم هایم هم نافرمان شده اند؟ آرام آرام 

ود و لبخند پوشیده شده از رژ قرمزش  نگاهم باال میر

آمده ام برای ... قلبم را در هاونگ یم اندازد و میکوهد

؟ میدانست من از این لباس و  دادخوایه یا خودکشر

را  آرایشش در تخت مامانم خاطره دارم و از عمد این

پوشیده بود؟ با دست در را هول میدهد و خودش را 

 .عقب میکشد

، بیا تو_   چه عجب، فکر کردم نمیاب 



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

442 
 

و من مبهوت از کالم شاد و بیخیالش پشت شش وارد 

 :میشوم و زیر لب نجوا میکنم

م به تو از شر شیطان _  او شیطان است و خدایا، پناه مییی

 .مقابلم

ی خانه اش یم ایستد و وسط سالن بزرگ و زیادی الکچر  

 :قری به ش و گردنش میدهد

هت بیارم _ ز یه لیوان شر صورتتو شسبر یا عرقه؟ بشیر

 .خنک یسر ، هنوز هیچ  نشده آتیش گرفبر چرا

م و به  قدم اولش به دوم نرسیده مچش رو محکم میگیر

دندان میسایم و نفرت نگاهم را ... طرف خودم میکشم

نجسه و از دست تو اینجا : به وجودش شازیر میکنم

ی خوردن حرام، نمیخوام بچم حرومخور بشه ز . چیر

 نیومدم تو این سگدوبز تو مهموبز 

میخندد، با همان صدای بلند و پر عشوه اش، همان 

صداب  که بعد از چهار سال هنوز میتواند تنم را به رعشه 

بی اندازد و من چشم میبندم تا خاطرات دوهاره االنم را 

هایم را فشار میدهم و نفس عمیفر  چشم. احاطه نکنند

چشم باز میکنم و نگاهم نگاه پرلذتش را که ته ... میکشم

مانده ی خنده در چهره اش هویدا است را میکاود؛ او 
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د از آتشر که بر پا کرده و من ذره ذره در آن  لذت مییی

 .سوخته ام و همچنان میسوزم

؟ من واسه دعوا و جنگ : نسیم_ شمشیر و از رو بسبر

ت نکردمخ ود و ش تاپایم را با تنفر و  》یی قدیم عقب میر

دعوتت کردم با مهمونم آشنات   《تمسخر نگاه میکند

 کنم 

صدایش را بلند تر میکند و در حایل که نگاهش به من 

ون عزیزم، : است رو به فرد سوم و مجهویل میگوید بیا بیر

 مهمونمون خییل از مهموبز خوشش نمیاد

تاق باز میشود و من برای لحظه به دقیقه نمیکشد در ا

ود و نگاهم میشود شاش از ترس که مبادا  ای جانم میر

ز باشد به ... راتینم از آن اتاق خارج شود که اگر راتیر

. خداوندی خدا همانجا و در همان لحظه جان میدهم

زمان کند میشود و لحظات کند میگذرند و ان در با  

خشک  کندترین شعت ممکن باز میشود و نگاهم

میشود به آن صندل های مردانه ای که از اتاق خارج 

ز ... میشوند شجاعت بلند کردن نگاهم را ندارم، اگر راتیر

خدایا جانم را همان لحظه بگیر و دنیای سیاهم ... باشد
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نگاهم بی اختیار حرکت میکند و من در ... را تمام کن

 ...شوک و بهت میمانم

ان سیاه میشود، دنیا انگشت به دهان یم ایستد، آسم

د، خورشید خاموش میشود و  د و زمان میمیر زمان یم میر

ی که میبینند، این بود  ز ماه قبض روح میشود از چیر

دنیایت خدا؟ این بود آنجاب  که وعده اش را داده بودی؟ 

ف مخلوقاتت   قرهان سادگیت شوم که انسان را اشر

ف مخلوقابر که شیطان هم درمانده و با ... کردی اشر

اشکم میچکد، اشکم میچکد و  ... نگاهشان میکندبغض 

... کش در دلم مویه میکند و به ش و سینه میکوهد

میالد قدیم به طرفم بر میدارد و خنبی نگاهم میکند، جز 

یک حوله دور کمرش پوششر ندارد و نسییم که خودش 

را به طرف او میکشد و میان آغوشه باز شده ی میالد 

ن ز ود و لبخند میر ند و لبخندش فرو میر ز د، لبخند میر

مگر لیندا دوست نسیم .... میشود زهری در جان من

... نبود؟نگاه ان ها به من و نگاه من میانشان میدود

د و به فاصله ی چند ثانیه  لبخندم کم کم جان میگیر

م از چشم . دندان هایم نمایان میشود نمیتوانم نگاه بگیر

... ب گرفتههاب  از که خنده ی دندان نمای من رنگ تعج

ه نگاهشان را  نگایه بینشان رد و بدل میشود و دوهاره تیر
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میلرزم و میخندم و از خنده ی زیاد  . در قلبم فرو میکنند

لحظه به لحظه خنده ام . کمرم به عقب خم میشود

کینه هایم ... لرزشم بیشیر میشود... شدید تر میشود

یک وار خودشان را   میشوند و همه و همه هیستیر
بیشیر

نفس کم یم اورم . در صدای بلند خنده ام نشان میدهد

 
ر
اما فکم قصد بسته شدن ندارند، چه تلخ است تالف

در چشم . تلخ و گس و دردناک ... تلخ... اشک و لبخند 

 نیشم بسته میشود
اینکه چه بر من میگذرد ... بهم زدبز

میالد قدیم به ... و چه حایل دارم فقط خدا میداند و خدا

دارد و فاصله ی میان من و خودش را به دو طرفم برمی

ساند  و بی تفاوتش؟ . قدم میر
گفته بودم از نگاه خنبی

 .خنبی با چاشبز کیم پوزخند

ند و ش تا پایم را )چه عجب دخیر عمه _  ز  دورم میر
چرخز

وجب میکند و سنگیبز نگاهش از پشت ش هم جانم را 

 .(میلرزاند

ز نسیم میگفت حرف داری واسه  : میالد_   گفیر

 .نسیم دوهاره خودش را به میالد میچسباند

 حرف نه عزیزم ، زر مفت داره_
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به طرف نسیم و میالد که پشت شم قرار گرفته بودند 

میچرخم، هنوز شوکه بودم اما نه به اندازه ی وقبر که 

بخواهم منطفر تر فکر کنم . نسیم را در آغوش بابا دیدم

و با هم، که  اصال جای تعجب هم ندارد ارتباط این د

کثافتکاری های میالد مدت هاست برای همه اشکار 

 : رو به میالد با انزجار میگویم. است

ای مجرد گند  _  ز اومده، قبال که با دخیر شانت خییل پاییر

نمیگویم 》...کارات در میومد قابل تحمل تر بود تا با این

م مکث میکنم ... از بد و بستان های گذشته شان باخیی

م ،بدون نگاه  به نسیم انگشت اشاره ام را به طرفش میگیر

 .تا با این دستمال دست چندم_ 《:و ادامه میدهم

صدای عصبی نسیم هم نمیتواند نگاهم را به طرفش 

 .بکشاند

 هوووو ،کثافت بفهم خ  زر زر میکنیا _

همچنان مخاطب من میالدی است که از خنبی بودنش 

 .هم حالت تهوع پیدا میکنم

 دوستش تو بغلته؟  لیندا میدونه_ 

 فضولیا به تو رهیط نداره: نسیم زهان میالد میشود
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ه به خودم  تا دهان باز کردم حرف دیگری به میالد خیر

بزنم نسیم خودش را جلو میکشد  و با هر دو دست به 

ند، از حرکت نا غافلش قدیم به عقب بر  ز سینه ام میر

 .میدارم

حرفا به  ه خوری بقیه، این...نیومدی اینجا واسه گ_ 

 تو نیومده 

 نگاه میالد کم کم از ان حالت خنبی خارج میشود و 
ی
گ خیر

 را میبینم در چشم هایش که مغزم به دوران یم 
ر
من برف

افتد، نسیم خودش را کیم کنار میکشد تا میالد مقابلم 

د  تمام ... قرار بگیر
ی
 به بزرگ

ز
سم دروغ اگر بگویم نمییر

د و دعوت من   ثانیه های عمرم گفته ام، حضور میال 

با گریم . ه این خانه نمیتوانست رفا یک شو باشد 

پشت دست میالد روی گونه ام از فکر خارج میشوم و 

صورتم با انزجار و نفرت از لمس او جمع میشود، خودم 

د، هر چه من  را عقب میکشم تا دستش ازم فاصله بگیر

وم او بود که تالش های من را با قدم هایش  عقب تر میر

ساندبر   . ای دوری به هیچ میر
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میدوبز چند وقته تو کفتم دخیر عمه؟ میدوبز : میالد_ 

ز گفته شد نقشه های   که جای اسم من اسم راتیر
از زمابز

 چند ساله ام چجوری نقش بر آ  شد؟

دهانم را به زور باز میکنم و از میان دندان های کلید شده 

 : ام مینالم

 . خفه شو ببند دهنتو میالد_ 

ین راه و واسه : منسی_ باید بیای دست بوسم که بهیر

خفه کردنت پیدا کردم نورین، این چند روز به روش های 

شش را جلو کشید و به ) مختلف نقشه ی قتلتو کشیدم 

ویل چرا به خاطر :(حالت مسخره ای  پچ پچ کنان میگوید

تو من بیفتم کنج زندان؟ حیف جوونیم و زیباییم نیست 

 خودت به استقبال مرگ برررری عزیزم؟ یه کاری میکنم 

د گوشه ای از پذیراب  را نشان  بدون انکه چشم ازم بگیر

 : داد

ز نصب شده واسه صحنه های هیجان _  اونجا یه دورهیر

ی که بازیگرای اصلیش تو و میالدید و من ز  ...انگیر

خودش را عقب کشید و روی مبل تک نفره ی پشت 

 :پا یم اندازدشش مینشیند و دست به سینه پا روی 
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م_ ز  تنها تماشاخ  این نمایش هیجان انگیر

میالد قدم هایش را ارام به طرفم بر میدارد و من به ازای 

هان قلبم کند تر و کند تر  هر قدمش حس میکنم رز

 مانده . میشود
ر
دست هایم را مشت میکنم و تنها قدم باف

به طرف میالد را خودم پر میکنم، تمام خشم من میشود 

 .سییل و کوهیده میشود به صورت میالد همان یک

اگر یک درصد ، فقط یک درصد به مامانت شک _ 

داشتم قسم میخوردم که نطفه ت حرومه، کثاااافت من 

با گ هم دست شدی؟ با  ..ناموس توام، من دخیر عمتم 

 گ میالاااااد؟

نم و او با همان چشم های شخ از  ز اسمش را جیغ میر

 ،سییل با اخم نگاهم میکند 

میدوبز ایبز که لخت تو خونشر یه زمابز با بابای من _ 

؟؟؟؟ میدوبز از بابای من حااامله  بوده؟ میدوبز

 بوده؟؟؟؟؟

نم که تنم از بار غمش  ز  را با درد فریاد میر
ی
آنقدر آن حاملیک

د، گوب  به یکباره زیر ترییل هجده چرخ رفته ام . درد میگیر

وم و به دیولر پشت شم تکیه  . میدهمعقب عقب میر
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صدایم تحلیل رفته اما بغض و عجزم همچنان بر قوت 

 
ر
 ...خود باف

میدوبز بابای من به خاطر این خودکشر کرد؟ وقبر _ 

فهمید معشوقه ش که از قضا عروس برادر زنشه و ازش 

 ... حامله س تو بغل یگ دیگه س

قطره چکان چشم هایم خرا  شده بودند که از چشم 

بارد و در عرض چند ثانیه هایم به جای اشک سیل یم 

ز به میالد . تمام صورتم را خیس میکند نگاهم را از زمیر

میکشم، رنگ تعجب و بهت صورتش نشان میدهد که 

ی از این ماجرا نمیدانست ز وع میکند . هیچ چیر نسیم شر

 .به کف زدن و من کف میکنم از خونشدی رفتارش

 براوووو عجب فیلم نامه ای، خییل هیز میخواد : نسیم_

ز بازیگر درجه یگ فیلم نامه نویس درجه یگ هم  همچیر

 باشه 

ود و ادامه میدهم  :گوشه ی لبم کیم باال میر

ما؛ ش سفره ی . جنس تو با جنس این فرق  داره میالد_ 

پدر و مادرمون معلومن، تو ناموس  . حالل بزرگ شدیم

کش نیسبر که اگر بودی تا االن هزار بال میتونسبر ش 
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ییل وقتا تو این چهار سال پیش اومد که با من بیاری، خ

 .هم تنها بشیم

. این ادا و فیگورات همه، همه از تاثیر این شیطان رجیمه 

شیطابز که بابای منو تا مرگ برد، بابای من که ازارش به 

سید حاال کمر همت و بسته واسه تو، . مورچه هم نمیر

ین بی واسه میثیم که از ا... واسه تمام مردای این خاندان

 .فقط فکر کنم تو بغل آقا جان نرفته هنوز.بهره نبوده

م ز ش میخورم و زانوهایم را در آغوش میگیر : روی زمیر

 میدوبز چند بار تو بغل بابام دیدمش؟

ببند دهنتو کم اراجیف : نسیم عصبی و با حرص میگوید

ز ننداختم  بباف، کم زر بزن تا جنازتو رو زمیر

من ادیم بودم که بشم زن  :بی توجه به او ادامه میدهم

؟
ی
 دوم و اوار بشم رو یه زندگ

 دروغه، همه ی حرفات دروغ محضه : میالد_

معلومه که دروغه، دیده با نقشه کشیده شده : نسیم_

 اینجا یه نقشه ی بهیر کشیده

شم را بلند میکنم و نگاهم را مستقیم به نگاه ش گردانش 

زنگ بزن  من دروغ میگم، میثمم دروغ میگه؟: میدوزم



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

452 
 

ز با این بوده یا نه؟ تو مگه یه مرد زن دار  س ببیر بی 

؟ اصال زن دار بودن تو به جهنم ، تو دین ما واسه  نیسبر

، ویل ز مگه این یه زن متاهل ... هر غلط مردا یه راه گذاشیر

نیست؟ مگه با زن تو دوست نیست؟مگه زن پش عموت 

 نیست؟  تو بغل تو چیکار میکنه؟

: جمع شده در صدایم ادامه میدهمبا تمام غم عالم 

 که 
ی
اومدم امروز دادخوایه، اومدم جوا  چهار سال مرگ

م اومدم جوا  تمام اشکاب  که وقبر . به چشم دیرمو بگیر

یختم و  این تو بغل بابام بود و من یواشگ میدیدم و میر

م ؟ به جان راتینم  . بگیر سونید؟ بی آبروب 
منو از خ  مییر

هم بخوره میالد خودمو همینجا که انگشتت با منظور ب

تون  . میکشم تا خونم بشه دامن گیر

ساند و دستش را  با دو  نسیم خودش را به میالد میر

د رو به میالد خشک شده از چو  .  دست میگیر

 :میگوید

عزیزم، توکه نمیخوای چرت و پرتای این کثافتو باور  _

؟ مگه نگفبر همیشه تو فکرش بودی؟ چه فرصبر  کبز

االن؟ هوم؟ نگران هیچ  هم نباش، من بلدم بهیر از 

 دهنشو ببندم که پیش کش باز نشه
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م و از جا بلند میشوم گویسر . دست به دیوار میگیر

موهایلم را از جیبم خارج میکنم و صفحه ی اسکرینم را 

م  .روشن میکنم و مقابلشان میگیر

 نیسبر نسیم، یه احمفر که فقط ادای زرنگارو _ 
ی
تو زرنگ

 .درمیاری

گویسر ام را مقابل چشم های درشت شده اش تکان 

 :میدهم و میگویم

ادم پشت این خط مهدی ، عمومه، تمام مکالمات مارو _ 

 . عالوه بر اینکه میشنوه ضبط هم میکنه

نم و ادامه میدهم ز مریس از آتوی جدیدی  : نیشخندی میر

 .که خودت در اختیارم قرار دادی

وی برهنه ی یک دستش در هوا و دست دیگرش روی باز 

میالد خشک شده و هر دو با تعجب و چشم های 

ه میشوند اوج لذت . درشت شده به صفحه ی گویسر خیر

ز چهره ی مستاصل و بیچاره ی نسیم  من دیدن همیر

ز پشت   است و فقط خدا میداند به جای مهدی نوشیر

گویسر نشسته و با هزار تهدید و التماس من در حال  

ز یم . گوش کردن و ضبط مکالمات است دستم را پاییر

میالد دو . اورم و نگاهم روی هر دو نفرشان یم چرخد
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وند و روی مبل فرود  یم آید و صورتش را  قدم عقب میر

نگاهم از اون به نسیم کشیده . با دست میپوشاند

میشود، با چشم هاب  مملو از کینه و نفرت نگاهم میکند، 

ز و  توجهم به قفسه ی سینه اش جلب یم شود که سنگیر

ز و باال میشود و من بدم نیم آید این ادم را در  عمیق پاییر

ز و گرفته ی . حالت سکته کرده و مرگ ببینم جو سنگیر

د و بوی زیادی خو  از عطر گران  خانه راه نفسم را میگیر

قیمت نسیم متعفن تر از هر بوب  است که یک انسان یم 

 در ذهنم . تواند استشمام کند
ز
نه میخواهم و نه حرف

دلم فرار . د تا به عنوان تیر اخر در صورتش بکوهممیچرخ

ز به مری    خ  پرش از زمیر
ی
حالم ... میخواهد، فراری به بزرگ

ز  ن و خورشید و ماه و ستاره و آ  و هر چیر ر از اکسیر

. دیگری که به حیاط نسیم رهط دارد بهم میخورد

ز به  دوست دارم کیم پایم را باال بیاورم تا بتوانم از زمیر

ز . ناهید گرم و سوزان سفر کنممری    خ یا حبر  دلم هر چیر

غیر ممکبز که نسیم را از هسبر ساقط میکند را 

م از آن همه زیباب  . میخواهد میچرخم و نگاهم را میگیر

کاش میشد عالوه بر . ساخت دست پزشکان حاذق

چشم، گوش هایم را هم ببندم تا صدایش را هیچ وقت 

مبر از گاش میشد یک کلید بردارم و آن قس. نشنوم
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 را ایفا میکند 
ی
خاطرات ذهنم که نسیم در آن نقش پررنگ

جایش بماند اما تصویری نباشد تا هر . را خدشه دار کنم

م و در قیی بروم و خورشید   بار از یاد اوری اش یکبار بمیر

دلم ... که طلوع کرد دوهاره زنده بشوم و مرگ دوهاره

ند و من قدم هایم را میکشم  ز تا از جهنم رهاب  را له له میر

فقط ده قدم تا در مانده و نمیدانم واقعا . خدا خارج شوم

خدا صدایم را شنیده و گوش هایم را گرفته یا آن ها 

ند؟ پنج قدم مانده  همچنان در بهت و سکوت به ش مییی

و من باز از جلد نورین بودنم خارج میشوم و یادم یم اید 

د قرن  طفیل هم همراه من در این چند ساعت به سان چن

سه قدم مانده و من چشم . گذشته دست و پا زده است

میچرخانم برای دیدن ساعت و شمردن ثانیه هایش تا از 

دو قدم مانده و حس سوزش عمیفر ... راه رسیدن راتینم

روی پوست شم تمام قدم های برداشته ام برای رهاب  را 

نابود میکند و من به ازای هر یک قدم رفته ده قدم به 

دستم را روی موهایم که توسط . شیده میشومعقب ک

نسیم کشیده یم  شود میگذارم و قبل از عکس العمیل 

ز پرت میشوم  و چنگش داخل . روی زمیر
ی
شم از کشیدگ

موهایم درد میکند اما بهت من از سکوت مطلق گوش 

ند ز با تعجب ش بلند میکنم و میبینم . هایم درد را کنار میر



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

456 
 

بسته میشوند و حالت داد و  لب هایش که با نفرت باز و 

این سکوت را کجای دلم بگذارم؟ خدا را ... فریاد دارند اما

شکر کنم که اینقدر زود صدایم را شنیده و دنیا را برایم 

سم از حالبر که در آن دست و پا  ساکت کرده یا بیر

ود و تمرکز روی اتفاقات اطرافم  نم؟ شم گیج میر ز میر

ی سمت راستم میکوهد نسیم با مشت روی گونه . ندارم

هه شم با شامیک برخورد میکند و گیج تر  و از شدت رز

 میالد را لباس پوشیده و ... میشوم
ی
با حالت گیچی و منگ

با کشیده شدن ...بی توجه میبینم که از در خارج میشود

دوهاره ی موهایم حواسم جمع نسیم میشود که من را به 

خانه میکشد ز میشه زورش نمیدانم ه. زور به طرف آشی 

تا این حد زیاد بوده یا عصبانیت زورش را چند برابر کرده 

از تقال .... ، شاید هم من زیادی ضعیف شده ام.است

برای ازاد کردن موهایم خسته میشوم و سیع میکنم 

ذهنم را روی دست مشت شده از انبوه موهایم متمرکز  

ثانیه ای چشم میندم و تمام توانم را روی مشتم .کنم 

ی بالخره از درد دستش جدا . زم و روی دستش میکوهممیر

میشود و با اخم و درد در حایل که مچش را با دست 

چشمم را میچرخانم و با  . دیگرش میمالد، نگاهم میکند

درد دستش . کمک کانیر سیع میکنم خودم را بلند کنم
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 . ارامیر شود شاید نتوانم حریفش شوم
ی
حالت تهوع و تنگ

ضافه شده و حرکاتم را کند تر کرده نفس به شگیجه ام ا

تمام بدنم خیس از عرق و خیش روی خون پیشابز . اند

به خاطر طفل در وجودم هم که .ام بی حال ترم میکند 

شده باید شپا شوم چون میدانم از شیطان روهرویم هیچ  

ند و ارام و با . کاری بعید نیست ز  ام پوزخند میر
به بی رمفر

ند و سیع . کشدطمانینه خودش را عقب می ز او لب میر

ه شدن به لب هایش بفهمم چه میگوید اما  میکنم با خیر

از آمدنم پشیمان . جز تاری دید فایده ی دیگری ندارد

نیستم اما میدانم بیشیر ماندنم در این جهنم عاقبت 

سیع میکنم خودم را با کانیر عقب . خویسر ندارد

بکشم،دستش که به طرف چاقوی بزرگ و مشگ رنگ 

رنگ پریده . ود برای ثانیه ای نفس در سینه ام میماندمیر 

. ام پریده تر میشود و دستم روی شکمم مشت میشود

با چشم دستم را دنبال میکند و چشمش که به شکمم یم 

تمام جان من به طفل . افتد نیشخندش واضح تر میشود

. را نشانه گرفته"جانم "در وجودم وصل است و او دقیقا 

زدن به طرفم حمله میکند و من اسم با یک چشم بهم 

د با شیطان  نم تا در این جهنم و نیی ز خدا رو صدا میر

ود تا روی . خودش فریاد رسم باشد دستش که باال میر
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م و نیمچه توانم را برای  شکمم فرود اید را در هوا میگیر

م  یزم . مقابله با او به کار میگیر من از درد و گیچی عرق میر

دو از پریشابز حایل م ز چاقو از . ن لذت مییی زورم به گرفیر

سد و هر لحظه انرژی ام کمیر و کمیر میشود . دستش نمیر

ز یم آید ،  ود و هوشیاری ام پاییر چشم هایم سیایه میر

سد و چاقو در یک وجبی طفلم قرار  دستش به شکمم میر

دارد ،چشم روی هم میگذارم و دست سمت چپم که 

حکم توی شکمش روی چانه اش بود را بلند میکنم و م

نم  ز خم میشود و چهره اش از درد جمع میشود اما .میر

چاقو همچنان در مشت های گره کرده اش قفل است، از 

فرصت استفاده میکنم و چاقو را به طرفش 

 ....میچرخانم

*** 

 خانم اطهر صدای منو میشنوید؟ ..... خانم اطهر؟؟؟ _

 صدایشان را میشنید اما قدرت حرکت نداشت، در زمان

سفر کرده بود و دوهاره ان ثانیه ها برا یش تکرار شده 

دست روی شانه اش مینشیند و همزمان میشود با . بود

ش بلند . چکیدن اشک مزاحیم که چشمش را تار کرده
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ند ز . میکند و به مامور زبز که با اخم نگاهش میکرد زل میر

 .نگاهش از او به طرف قایصز چرخید

 ادامه بدید خانم:قایصز _

را در جمعیت میچرخاند و روی راتینش میخ  نگاهش

چانه اش میلرزد از غم عمیق نگاه مردش که از ... میشود

چشم های شخش دلش را . این فاصله هم مشهود است

نه تمام بند بند وجودش را میلرزاند و بعد از خدا فقط او 

 حرف هاب  چه بر ش غرور 
ز میدانست بعد از زدن چنیر

 . مردش آمده 
ی
نگاه در چهره اش میگرداند و در  با دلتنگ

یادم باشه بهت بگم موی کوتاه یک سانبر 》: دل میگوید

 《.هم خییل بهت میاد

م دادگاه منتظر شماس، ادامه بدید : قایصز _ خانم محیر

 لطفا

 میکشد و با بی مییل نگاه از راتینش جدا 
نفس عمیفر

 .میکند

تا ، تا به ... نفهمیدم چیشد، چاقو سمت  خودش بودو_

... خودم  اومدم دیدم تمام دستم از خونش قرمز بود

نمیدونم متوجه چاقو که سمتش بود نشده بود یا از عمد 
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اینکارو کرد، ویل یک دفعه خودش و به طرف چاقو پرت  

 .کرد 

صدایش گرفته و خش دار است، ماه های اخر بارداری 

شش گیج . اش بود و موقع صحبت نفس کم یم اورد

فت و خیش عرق ه ی پشتش حس میکرد میر . را بر تیر

حالش را میفهمیدند و با یک لیوان آ  خنک به دستور 

ا  را یک نفس میخورد و کیم . قایصز به دادش رسیدند

 . حرارت گلوی خشک شده اش التیام پیدا کرد

ز از صدای داد و هوار همون اول به مهدی خیی _  نوشیر

 ...داده بود ، مهدی 

 مهدی کیه؟: قایصز حرفش را قطع میکند

ز همشش _  مهدی عموم و نوشیر

 ادامه بدید: قایصز به نشانه ی فهمیدن ش تکان میدهد

ه: نورین_ ز تماس میگیر  .مهدی چون از من دور بود با راتیر

با کسب اجازه از جنا  رئیس و با توجه به : شایسته_

ایط خانم اطهر ،اجازه میخوام تا ایشون کیم  شر

ز اقای رستیم همش  احت کیز  .شون به جایگاه بیاناسیر
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قایصز با حرکت ش موافقتش را اعالم میکند و مامور زن  

که با فاصله از نورین ایستاده بود به طرفش یم رود و زیر 

د ز با چادر یگ از سخت ترین کار . بازویش را میگیر راه رفیر

ز . های دنیا است وقبر شگیجه هم امانش را بریده  راتیر

د و سیع م یکند کمر خم شده اش را دست به زانو میگیر

برای ایستادن صاف کند ، تمام افراد حارز نگاهشان 

روی کمر خم شده ی مردیست که در فاصله چند ساعت 

 
ی
وپ و چند روز وحشتناک ترین خیی های خیانت از زندگ

حالش خرا  است و با حال . چند ساله اش را شنیده

د خرا  از کنار نورینش میگذرد، نورین قدم هایش را کن

تا  ...  میکند و چشم میبندد تا عطر تنش را نفس بکشد

 اش ارام شود
ی
جلسات دادگاه طوالبز شده .... کیم دلتنگ

بود  و هر دو را خسته کرده بود، بازجوب  ها و سوال 

جوا  ها و از همه بدتر نگاه هاب  که حاال تنفر 

ز داده بود و برای  سنگینیشان جایش را به ترحم سنگیر

های تنفر بار هزار مرتبه تحملش راحتیر  هردو ان نگاه

د و به لطف ماه ها در ... بود ز قرار میگیر ز پشت میر راتیر

دادگاه سوال و جوا  شدن میتواند سوال احتمایل وکال و 

قایصز را حدس بزند، پیشدسبر میکند و زودتر به حرف 

یم آید و خش صدایش نیش اشک در چشمان تمام 
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بر ش این مرد؟؟ خدایا چه آمده بود . حضار فرو میکند

ببار بارانت را بلکه کیم از بار شانه ها و قلبش کم کند،  

کمر شکسته اش دل صد پشت غریبه را هم به لرز یم 

 .اندازد

کت بودم، وقبر  _  موقیع که مهدی باهام تماس گرفت شر

گفت نورین رفته خونه ی نسیم و با هم درگیر شدن 

ایسته و چند نفهمیدم چجوری جلسه ای که با اقای ش

کت زدم  تا از کارمندا داشتم و نصفه ول کردم و از شر

ون میدونستم نسیم اگر با نورین تنها باشه و من به .  بیر

کیم مکث میکند و گلوی خشکش را با 》موقع نرسم

ود  لیوان آ  نیم خورده ی نورین تر میکند و نفسش میر

 کاش مقابل... برای لیوابز که نورینش از آن ا  نوشیده 

چشم چند ده نفر در دادگاه و چند میلیون نفر در قا  

فضای مجازی که با مجوز دادگاه به صورت الیو جلسه 

علبز را میدیدند، نبود تا بتواند بوسه بر لیوان بزند که 

. بعد از ماه ها عطر نورینش را به مشامش رسانده است

ماه هاب  که جوا  تمام آمدن های نورین را بی جوا   

ود و حارز به مالقاتش نمیشد تا دل بکند و گذاشته ب

 .راحتیر باالی چوهه ی دار جان بدهد
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ویل وقبر . به موقع نرسم بالب  ش نورین و بچه میاد_ 

با جنازه ی نسیم رو برو .... رسیدم، بر خالف تصورم 

 .شدم 

همشتون خانم اطهر اون لحظه کجا حضور : ساجدی_

 داشت؟ 

 : را میدهدبدون نگاه به ساجدی جوابش 

کنار جنازه نشسته بود و میلرزید ، رنگ به رو نداشت، 

دم و صداش میکردم هیچ عکس  ز هر خ  هم حرف میر

 .العمیل نشون نمیداد

 گ به پلیس خیی داد؟ : قایصز _ 

ز _  خودم، بعد از من مهدی هم رسید، هر دومون : راتیر

نورین و . شوک بودیم و نمیدونستم باید چیکار کنم

دم به مه دی و مجبورش کردم تاز اونجا دورش کنه سی 

سیدم سکته کرده باشه . ،رنگش اینقدر کبود بود که مییر

ز با پلیس تماس گرفتم  .وقبر مهدی و نورین رفیر

میدونید اینکار شما حبر اگر قتل نباشه : قایصز احمدی_ 

ویل کم از قتل نداره؟ میشه مشارکت در قتل و شما تمام 

 .زی و فریب دادیداین مدت دادگاه و ما رو با
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ز مستقیم به قایصز چشم میدوزد و بددن ذره ای  راتیر

 :احساس پشیمابز میگوید

هر کس دیگه ای هم جای من بود هزار بار اعدام و به _ 

تا االن عذا  . جون میخرید تا زن حامله ش متهم نشه

چهار سال همشم بود و ... وجدان مرگ نسیم و داشتم

 هم  شاید کل این چهار سال و روی
ی
هم بزارم یکسال زندگ

نشه ، عالوه بر همشم دخیر خالم بود و حارز نبودم 

نگاه در دادگاه میچرخاند  》...ویل االن. خار تو پاش بره

و محکم کالمت را بیان میکند، با قدربر که در تمام این 

ز ندیده  چند ماه و بازپریس ها و دادگاه ها کش از راتیر

زودتر از این نفهمیدم با االن پشیمونم که چرا  《:بود

پشیمونم که چرا با دستای . چه کثافبر زیر یه سقف بودم

ز لجبز باید اینقدر ... خودم نمرد پشیمونم اصال چرا همیر

ه و لذت لحظه لحظه مردنشو از دست بدم  . راحت بمیر

نورین من هیچ گنایه نداره، قاتل : یه قایصز نگاه میکند

 چند تا خانواده 
ی
ای که با نسیم از هم منم، قاتل زندگ

قاتل چهار سال زجه های نورینمم که چهار سال . پاشید

به خاطر اشتباه من . درد کشید و زجه زد و لب باز نکرد

 . ،به خاطر انتخا  اشتباه من
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ند ز ز ها با خشم و صدای بلند فریاد میر  :رو به دورهیر

ز که نسیم و امثال نسیم و _  قاتل تمام اون کساب  هسیر

ز  تا نسیم و امثالش تو طمع شهرت ...  معروف میکیز

، از تن و بدنشون مایه  ز و برای معروفیت بیشیر بیفیر

تمام احمق هاب  که امثال نسیم و باال کشیدن . بزارن

 ...قاتلن 

تمام خشمش را ش انگشت های مشت شده اش خایل 

ل اعصابش ش  میکند و با چشم های بسته برای کنیر

ز یم اندازد ، بدون آنکه متوجه ی اشک ها و لرزش  پاییر

ز  های نورینش شود، بدون آنکه دریای قرهان صدقه رفیر

پرونده ی عجیبی بود، ... های نورین در دل را بفهمد

ز  قایصز احمدی یا تمام یس سال سابقه ی قضاوتش اولیر

بار بود که دل میسوزاند برای مردی که در جایگاه اتهام 

که حاال متهم برای دخیر جوان بارداری  ... ایستاده است

ساجدی هم سکوت کرده بود و . ردیف اول قتل است

زهانش دیگر نمیچرخید برای دفاع از مقتویل که حاال 

ایش میدانست، لعنت به   هزار برابر بدتر را شز
ی
مرگ

پرونده ای که در دست گرفته بود و باید سنگ یک آدم 

د ز هنوز یگ از ... خیانتکار که نه، جنایتکار را به سینه میر

واالت و مجهوالت ذهبز قایصز احمدی حل نشده بود س
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ز جوا  مجددا نورین را به جایگاه میخواند،  و برای گرفیر

حاال لحنش هم کیم مالیم تر شده و با توجه به مدارگ  

ین  که در اختیار دارد به صحت حرف های نورین کوچکیر

 .شگ ندارد

شما گفتید چاقو رو به سمت مقتول  : قایصز احمدی_

ز گرفته ب ودید و اون با یک جهش خودش باعث فرو رفیر

 .چاقو در سینه و نزدیگ قلبش شد

ز را  ز کنان جوا  میدهد و دل راتیر ز فیر نورین آرام و فیر

تمام ... عزیزش... مچاله میکند از مظلومیت خانمش

 اش
ی
 .زندگ

 درسته: نورین_

هه ی بعدی و که طبق نامه ی پزشگ : قایصز _ نه رز

هه ی اول و به جسم نیمه جان  قانوبز یک ره  ع بعد از  رز

 مقتول وارد شد و گ زد؟

نورین ش تکان میدهد و با چشم های شفاف از اشک به 

 :قایصز نگاه میکند

هه ی اول و خوبز که از نسیم راه افتاد _  بعد از همون رز

شوکه شدم، هیچ  و نمیشنیدم و دیگه درکمو هم از 

ی که اتفاقات اون لحظه از دست داده بودم، تنها  ز چیر
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یادمه نگاه پر ترس نسیم و افتادنش روی زمینه ، وقبر 

نمیفهمیدم چیشده و حبر یادم . اون افتاد منم افتادم

نبود کجام، نمیدونم چقدر گذشت که یک جفت کفش 

مردونه رو حس کردم جلوی پاهام دیدم، شمو با ترس 

بلند کردم ویل چهره ش برام تاریکه، هر خ  فکر میکنم 

 .گ بود   یادم نیست

اف اقدام نکردید؟: قایصز احمدی_  چرا زودتر برای اعیر

ه  ز یم اندازد و به انگشت های دستش خیر نورین ش پاییر

 .میشود

دو سه ماه اول حال روخ خوبی نداشتم، همش _ 

وع کردم . بیمارستان و زیر شم بودم یکم که بهیر شدم شر

 به جمع کردن مدارک که بتونم محکم و با دست پر به

 .دادگاه بیام

دخیر عزیزم قسم خورده بودم از جانم برای بزرگ  

قسم خورده بودم تمام نداشته هایم را ... کردنت بگذارم

ان کنم  االن که این نامه را میخوابز من  ... برای تو جیی

کنارت نیستم، تو االن بزرگ و خانیم شده ای برای 

من را ببخش برای تمام قسم هاب  که بر لب ... خودت

وردم و قسم شکستم اما، تو پدری داری که تمام نبودن آ
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تمام عشفر که من نتوانستم ...هایم را برایت پر میکند 

ی مراقب مرد من باش، ... بهت بدهم را از پدرت میگیر

ز من  گذشته ام ... راتیر
ی
ی که در تمام زندگ ز ین چیر

با ارزشیر

نشد ...گفتنت را بشنوم " مامان"نشد یکبار ...داشته ام

ز قدم هایت قدم بردارم  با  نشد در کنار راتینم به ... اولیر

و نشد تمام پدرانه های راتینم برایت ... آغوش بکشمت

م آرزوی عرویس ات هم مثل تمام نشدن .ببینم و لذت بیی

ود اما فراموش نکن که مامان ...های قبل با من به گور میر

فراموش نکن که زمابز که این نامه را ... عاشقت است

یسم تو دوماهه پا به این دنیا گذاشته ای و من حبر مینو 

دادنت میسوزم کم من طلوع فردا ... در حشت شیر دخیر

ان تمام طلوع و  را نمیبینم و از خدا میخواهم به جیی

غرو  هاب  که من از دست دادم ،تو دو برابرش را با 

راسبر گفته ام عاشق راتینمم؟ جان هرکه ... لبخند ببیبز 

تینم را اذیت نکن که قلب نداشته ام در دوست داری را

کد  ...شمای گورستان مییر

 ...دوست دار تو ،مادری که نتوانست برایت مادری کند

نامه چندم بود که مینوشت؟ هر کاری کرد نتوانست و 

قلم یاری اش نکرد برای راتینش هم بنویسد ، میدانست 

روی .همان یک برگ کاغذ برای نابودی مردش کافیست
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لزی خودش را عقب میکشد و زانو هایش را در تخت ف

د آخرین بار گ این زانو های غم تکیه  ... آغوش میگیر

گاهش شده بودند؟ آخرین بار گ شاهد هق هق هایش 

بوده اند؟ نگاهش داخل سلول انفرادی میچرخد و 

نمیداند چند ساعت تا طلوع مانده؟ چند ساعت به زمان 

 پایان دنیایش مانده؟

د، با چشمان دلخور و  با صورت ش رو به خ دا میگیر

 :خیس از اشک لب به گالیه میگشاید

دارم میام پیشت ، نمیدونم چقدر مونده ویل میدونم  -

تو تمام سال های ...کمیر از یکساعت دیگه وقتشه 

زندگیم تماشاخ  بودی االنم تماشام کن ، وقبر باالی 

نم ز  چوهه ی دار طنا  به گردنمه و من دست و پا میر

خو  نگاهم کن که میخوام بیام اونجا ، کنارت قیمت راه 

 .بندازم

با پشت دست و با حرص اشک هایش را پاک میکند و در 

 :میان هق گریه هایش ادامه میدهد

بهم بدهکاری توضیح تمام این ... بهم بدهکاری خدا -

بهم بدهکاری که منو مادر کردی و فقط یک . سال هامو

... اری راتینمو ازم جدا کردیبدهک... روز بچمو دیدم 
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صیی کن بیام اون باال تا بتونم راحتیر شت داد بزنم  و 

سم چراااااا؟چرا زندگیم به اینجا رسید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  بی 

... 

شان ، و هر    دخیر
ی
فقط یکساعت مانده به پایان زندگ

نند و به  ز کدام جلوی در  زندان در گوشه ای زجه میر
ز و زمان التماس میکنند آقا جابز که یک عمر به . زمیر

سال تنفر به آن  ۰۲چشم دمحم به نورین نگاه یم کرد، 
 و غرور خرج همه میکرد حاال روی 

ی
دخیر داده بود ، بزرگ

زانو هایش افتاده و تقاضای بخشش بچه اش را میکند، 
تقاضای بخشش نوه ای که مادر شده و مادری نکرده 

بیمارستان  الناز شم از دست کشیده و با دعوا از . است
ش  خودش را مرخص کرده تا برای اخرین لحظات دخیر

دست و پا بزند، چه کرده بودند با نورین؟ چه کرده اند با 
شان؟ چه میفهمند از درد هاب  که این همه 

جوابز دخیر
کتایون دست خواهرش را برای . سال کشید و دم نزد

رضایت بوسیده و جوا  التماس هایش را با سییل داده 
ا شب و روز جلوی خانه ی مادر اند،  الهام و الهه و سمیر

نسیم التماس کرده اند و هر شی بی نتیجه تر بازگشته 
 های . اند

ی
ل دیوانگ ز و نوید و مرتضز مامور کنیر شاهیر

ز شده اند ، راتیبز که بعد از  راتیر

 نبودن عدله ی   
ز
اعالم حکم قصاص نفس به خاطر کاف

 و
ز
 کاف



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

471 
 

هه ی اثبات نشدن برای حضور ن  فر دوم و زدن نه رز
 دیگر،

مشت در شیشه زده بود ،نادر . ش به دیوار کوهیده بود 
 برادر

ش به دنیا آمد و . نسیم را تا پای مرگ کشانده بود  دخیر
 دل 

 نگاه کردن به آن بچه ای که بعد از دو ماه هنوز نایم هم

حال همگیشان داخل ... ندارد، بدون نورین نداشت 
 حیاط زندان

م به جرثقییل که قرار است عزرائیل عزیزشان و چش 
.باشد  

خانواده مقتول یم آیند و همه به زانو در یم آیند  
 ،افسون و

نند و التماس میکنند، مریم طفل نورین را  ز افرا زجه میر  

چه  ... نشانشان میدهد تا بلکه دلشان به رحم بیاید 
 کش تا به

ز را دیده بود؟ وق  بر که حال صورت خیس از اشک راتیر
 نورین

ز پیاده میکنند  و خدا میداند چه... رنگ پریده را از ماشیر  
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کرهالب  به پا شد آن لحظه   .. 
... 

با باز شدن در اتاقک انفرادی چشم به در میدوزد و 
 قلبش فریاد

ز است  ند ، وقت رفیر ز ز و تمام شدن، ... میر وقت رفیر
 وقت مردن

ود جوری که انگار هیچ وقت د... و نبودن  ر این او میر
 دنیا

چادر شش میکنند و پا بند به پا سوار ماشینش. نبوده   

هیچ حش ندارد، هیچ حایل ندارد فقط؛ فقط  . میکنند 
 کیم

دلتنگ است میفهیم؟   

 
...دلتنگ است برای ندیدن های پساپس راتینش  

 
کش ...دلتنگ است برای ندیدن دخیر  

 
...حبر دلتنگ مادر و اقا جانش  
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ود و خاطره  ی خوبی از او برای بقیه یم ماند؟او میر  

 
ز پلیس که متوقف میشود ،مامور زن آرام زیر  ماشیر

 بغلش را

د و برای پیاده شدن کمکش میکند، چون میداند   میگیر
 مردبز 

است اینقدر مالیم شده؟   

 
ز که خارج میشود صدای زجه های خانواده اش  از ماشیر

 بلند

کاری   هر کدام در ش و صورت میکوهند و ... میشود 
 ازشان بر

تعداد زیادی آدم آنجاست و به جز خانواده ... نیم آید 
 ی مقتول

مندان و  همه با اشک و غم نظاره میکنند، تعدادی از هیز  

بازیگران محبو  هم آمدند و کاری ازشان بر نیامد و  
...حاال  
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یزد   در میان همه .... یک دنیا با این خانواده اشک میر
 چشمش 

ه میان دست های ماموران اسیر است و به راتیبز است ک
 هر

 

کاری میکند نمیتواند به نورینش نزدیک شود، نگاهش به    

ند  ز ز است ؛دلش فریاد میر ی : صورت خیس راتیر بمیر
 نورین که

ز که   د راتیر اشک راتینت را در اوردی، نورینت بمیر
 صدایت از

نگاهش به هق های ... حجم فریاد هایت دو رگه شده 
ز نفریست که در عزای مردانه ی داب    هایش یم افتد، اولیر
 خودش زنده

است؟   
یزی؟ برای نورین این  آخ آقا جان برای نورین اشک میر

 سه

ماه اندازه ی یس سال پیر و رنجور شده ای؟ نگاهش به  
 آنای
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روی ویلچر یم افتد، به خاطر حکم قصاص نورین سکته   
 کرده

بیست و بود؟ مگر از این دخیر متنفر نبودند؟ مگر  
 هفت سال

زخم نزدند؟ مهدی دیدی؟ دیدی نورین هم رایه سفر  
 شده

  ، است؟ نوریبز که در دنیا بیش از همه دوستش داشبر
 اشک 

نریز بگذار با خیال راحت برود، اشک نریز که نورین 
 طاقت

...اشک های هیچکدامتان را ندارد   

  
ز نشسته و  مادرش در کنار خانم جان ناالنش روی زمیر

 مشت

ای خاک حرامت شود ... میکوهد بر خاک بی ارزش دنیا 
 دسته

گیل که میخواهند تقدیمت کنند،مادری که مادری نکرد   
 اما خدا

...میداند جگرش خون است برای جگر گوشه اش   
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مریم و افسون و افرا، میتوانند جای او را برای طفلش پر  

 کنند؟

کودک به بغل برای مادری نکردن های نورین جیغ 
نند ز ...میر  

 
با هدایت مامور به طرف جرثقیل بزرگ کشیده میشود، 

 جرثقییل

که در اوج دیده میشود و تا دقایفر دیگر پذیرای او   
.خواهد بود   

ز برای بال بال زدن هایت، برای التماس  د راتیر  نورینت بمیر

هایت به مامور ها ، برای التماس هایت به تمام جماعبر  
 که

نورین نمیفهمد، ساکت . میکنندآنجا با گریه نگاهت  
 است و

همه را ، تقال هایشان را درسکوت نگاه میکند، به اندازه  
 ی

، نوید . تمام سال هاب  که دیگر نیست تا ببیند  ز شاهیر
 ومرتضز 
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ِ نورین را تنها نگذارید،  
ز  جان هر که دوست دارید راتیر

...بگذارید نورین راحت تر جان بدهد   

. 
ز ها با  . ب  گفته شد را هم نفهمیدچه گذشت و چه چیر

 کمک

مامور روی چهار پایه یم ایستد، دست هایش از پشت با   

نگاه او به خانواده ای  . دستبند شد و فلزی بسته میشود 
 که پا

ز جان میدادند و گوشش  فقط زجه ... به پای او داشیر
 های

چشم میبندد و گوش میسپارد به ... راتینش را میشنید 
 اسمش

ز فریاد میشودکه از زها   طنا  دار به دور گردنش . ن راتیر
 یم

افتد، چشم باز میکند و در میان آن حجم از اشک و  
 بغض و

  
ی
ند تا از او برای همگ ز ند، لبخند میر ز هق هق لبخند میر

 شان
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یک لبخند در خاطره بماند  ..... 
....... 

دیس حلوا را روی سنگ قیی میگذارد و قدیم عقب یم 
 ایستد

ک یکسال و سه ماهه . نارگل باشد تا حواسش به  دخیر
 اش

ز قدم هایش را بر  زیادی بازیگوش شده بود و تازه اولیر  

نارگل که خم میشود تا تکه گل خشک شده ... میداشت 
 ای از

ز زودتر او را در آغوش  ی کناری بردارد، راتیر سنگ قیی  

میکشد و بلند میکند   

. 

ز بزا-  》رم اخه؟وروجک من ، نباید دو دقیقه تو رو زمیر  

کش را با عشق و طوالبز میبوسد و عطرش    گونه ی دخیر
 را

نفس میکشد  :》 
ز دیس : کتایون-  مامان جان بدش من برو از تو ماشیر

 میوه رو
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بیار    
  

ز دور بشه : الهه- ز رفت بیاره ،االن نارگل از راتیر شاهیر
 ساکت

.کردنش با کرام الکاتبینه    

  
ز  ز آمدن از بغل راتیر ند و  نارگل برای پاییر ز دست و پا میر

ز با  راتیر

ه است  خنده به حرکاتش خیر  

. 
ز : افرا-  خب ولش کن بچه رو ،بزارش زمیر  

 
ز از نارگل جوا  افرا را میدهد ز بدون نگاه گرفیر : راتیر

 میخواد

ز اشغال جمع کنه  .بیاد پاییر  

. 
د و ضعف میکند از صدای بلند  نارگل را با دست باال مییی

 خنده
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ویسر بسته ی عسیل رنگ و گونه هایش؛از مو های دو گ 
 های

این بچه تمام الغری و ریزه بودنش با  ...تپل و آویزانش 
 گونه 

ان شده است .هایش جیی  

. 
  

ز - جااانم بابا، قرهون خنده هات برم من: راتیر  
  

 -داره حسودیم میشه ها.
ند ز د و آرام لب میر :نگاه از نارگل میگیر  

 
_  

 -حسودی نداره که، تو جون مبز زندگیم
ز میدهد و صدای نوچ  نورین لبخند دندان نما تحویل راتیر

 نوید

بلند میشود  . 
ستون رعایت کنید: نوید- بابا المصبا اینجا . وجدانا تو قیی

 ول
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کنید همو    
 نورین با شیطنت رو به نوید ابرو باال یم اندازد، به طرف

ز قد بلند میکند و محکم گونه اش را میبوسد و با   راتیر
 بوس

ز  محکم تری  د و صدای قهقهه اش بیر جوا  میگیر
 صدای خنده

ی بقیه گم میشود  . 
ز : الیاس  حاال یه به این دوتا گیر بدید اینا بدتر کیز  

- 
واال داب  این دوتا به گیر ما کار ندارن، ما بهانه ایم: افسون  

- 
من فکر میکردم شش ماهه اول اینجورین بعد : مریم- 

 خو 

.اید تحمل کنیممیشن، فکر کنم حاال حاال ها ب   

 
ا نید به جون این دوتا جوون: سمیر ز .چقدر غر میر  

- 
، باز مارو سوژه  : نورین با اخم واال همینو بگو زنداب 

به.کردن  
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ز ،حسودای   من چه که شوهراتون از این کارا بلد نیسیر
 بخیل

- 
تقصیر خودتونه که سوژه میدید دست بقیه: مرتضز  . - 

کشد و با غم و خانم جان دست روی سنگ قیی سیاه می
 حشت

کاش بودی آقا جان، بودی و این خنده ها رو : میگوید 
 میدیدی

 
الناز دست روی شانه ی مادرش میگذارد و دلداری اش 

 میدهد

ز سالگرد آقا جان است و همه حبر نوریبز که.  امروز اولیر  

همه به چشم مرگش را دیده بودند ،حضور دارند جز اقا  
 جابز 

را قلبش طاقت نیاوردکه شوک آن موقع ها     

  
هوا داره تاریک میشه بریم ؟: عارف-  
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ز - اره جمع کنید کم کم بریم، این بچه هالک شد: معیر  

ز دایل  نگاه ها به سمت نارگل که حاال در بغل نورین با راتیر

میکرد، کشیده میشود و لبخند به روی لب هایشان  
.مینشاند  

. 
؟ از:نورین لیندا چخیی زنداب   

.- 
ا از  جا بلند میشود و از ناراحبر ش تکان میدهد سمیر  

  

ز خانواده ی نسیم که رضایت دادن،فقط باید اون: الیی  

 مدت قانونیشو بگذرونه - 
سید آن کفش های  یک روز هم به ذهن هیچکس نمیر

 مردانه ای

هه چاقو را به نسیم زد، لیندا بوده باشد   از . که نه رز
 خییل

و نسیم شده بود و  وقت پیش متوجه ی رابطه ی میالد  
 آن روز
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 بود 
ز
ین فرصت برای تالف لینداب  که میتوانست تا . بهیر

 ابد

سکوت کند اما عذا  وجدان رهایش نمیکند و قبل از  
 زدن

ند و قتل را به گردن  ز چهار پایه از زیر پای نورین فریاد میر  

د  .میگیر  

ز - راتیر  

جانم؟-  

د و  به نگاهش را از صورت غرق در خوا  نارگل میگیر
ه به جاده است چشم میدوزد ز که خیر .راتیر  

یعبز تموم شد؟-  

ز نیم نگایه حواله اش میکند و با دیدن چشم هاب    راتیر
که بعد از سال ها میشد برق آرامش را در آن ها دید 

ند ز .لبخند میر  

ز _ ؟: راتیر خودت خ  فکر میکبز  

ون میفرستد و نگاهش را به  نورین نفسش را با صدا بیر
.د قفل میکندخیابان پر ترد  
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به هیچ  جز . دیگه به هیچ  نمیخوام فکر کنم... هیچ  -
اینقدر تمام این سال ها فکر کردم که حس ... تو و نارگل 

.میکنم فکرم درد میکنه  

ز دست نورینش را از روی صورت نارگل بلند میکند و  راتیر
.روی تک تک انگشت هایش را میبوسد  

 که تا االن افتا-
ر
د و تبعید کن یه  همه چیو ،هر اتفاف

مثل ... گوشه ای از ذهنت که هیچ وقت ش بهش نزبز 
ی مهم ... یه انباری قدییم که سایل یکبارم شاغش نمیر

االنه که پیش همیم ،مرور گذشته به اندازه ی خودش 
. برای سفید کردن تمام موهامون کافیه  

ند ز خدا رو شکر که گذشته هیچ وقت : نورین لبخند میر
.تکرار نمیشه  

ز با لبخند جوابش را میدهدر  سکوت چند دقیقه ای . اتیر
ز با صدای زنگ گویسر نورین میشکند ز از ... ماشیر راتیر
. صندیل عقب کیفش را به دستش میدهد  

جانم عمه؟: نورین-  

عمه نیست و شوهر عمه س، کجایید پس؟ اوا ما رو  -
.کچل کرد از بس نارگل گ میاد   

دست تو چیکار  چطوری حمید؟ گویسر مریم باز : نورین-
 میکنه؟



 مهسا فرخیان: نویسنده/ رمان اول ماه
 

486 
 

د و نورین گویسر را  حمید با خشم تصنیع صدا باال مییی
.روی اسپیکر یم گذارد  

. حمید و مریم چیه بچه ،کشمش هم دم داره: حمید-
 خب 

ی
؟ حاال به من نمیخوای عمو بگ خجالت نمیکشر

 نگو به جاش بهم بگو بابا جون

ز باخنده بابا جون؟ نچای یه وقت؟: راتیر  

ورین صدات چرا اینقدر کلفت و زشت و بد عه ن: حمید-
ت عباس  کیم شش را از گویسر > ریخت شده؟ یا حرصز

فکر کنم < :فاصله میدهد و رو به نفر سویم میگوید
ز و خورد  صداش شده شکل صدای دیو.نورین آخر راتیر  

اض میگوید : نورین با صدای بلند میخندد و با اعیر  

- - 
ی
تو فامیل از  واال . دیو خودبر ، صدا به این قشنگ
ز قشنگ تر نداریم  حسووود. صدای راتیر  

جمع کن بابا ،کجای صدای نکره ی اون : حمید-
 مرتیکه قشنگه؟

ز - مرتیکه باباته مردک : راتیر  

حمید صدایش را نازک میکند و با لحن زنانه ای 
:میگوید  
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ز تو رو نگفتم   - ؟ به جان شاهیر  جوووون توب 
ز اوا راتیر

دم آخه نیست  که ، داشتم در مورد مرتضز  ز حرف میر
...اون   

صدای فریاد آنا مزه پرابز حمید را قطع میکند و از 
ز میپیچد :فاصله ی دور اما صدایش در ماشیر  

؟ اصال من : آنا- بز ز حمیدددد بسته دیگه چقدر فک میر
به مریم گفتم زنگ بزنه ببینه کجان تو چرا باز فضویل  

 کردی؟

پچ وار حمید لب هایش را به گویسر میچسباند و پچ 
:میگوید  

شما .من برم تا آنا منو نخورده ... اوه اوه خشم اژدها  -
ز که اینقدر  . هم زود بیایید دیگه  یه بهشت زهرا رفیر

.لفت لفت کردن نداره   

بعد هم گویسر را بدون شنیدن خداحافیطز قطع 
.میکند  

 بازی های زیادی با من کرد ، تجرهه های تلچز که 
ی
زندگ

ز فکر کر  دن به هر کدام به تنهاب  برای به قول راتیر
ز تمام تلچز های  سفید کردن موهایم کافیست؛ بیر

 ام ،آن لحظه ای که ط
ی
نار دار را دور گردنم حس  زندگ
تصویری که مقابل چشم هایم جان گرفت،  و  کردم
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مدت از  باباب  که در تمام این... چهره ی گریان بابا بود
نکه بخواهم ن لحظه بدون آنامش هم فرار میکردم و ا

شاید ... چشم بستم و بخشش را از خدا خواستم 
فقط چند ثانیه یا چند دقیقه ی کوتاه من با طنا  دار 
 ام را دیدم ، از همان 

ی
منتظر مرگ بودم ویل تمام زندگ

 را 
ی
زمابز که عقل رس شدم و معبز شدی یک زندگ

فهمیدم ، معبز نبودن های مامان و افشده بودن های 
همه .... ام کینه های اقا جان و متلک های آنا تم... بابا

و همه را به یاد آوردم و دانه به دانه را بخشیدم به 
که هر چه تالش کردم زهانم به ،نسیم ... جز

به خاطر ... بخششش نچرخید ،به خاطر خودم نه 
بابا ، به خاطر رادیبز که زیر بار خیانت نسیم کمر خم  

 ...یک قاتل تبدیل شد به خاطر لینداب  که به ... کرد 
 د نز  هک یمدر م نآ مامت میسن زا دعب

ی
 رد ینم را اتو ر منگ

 نطب یلاشو پ سکک عز یج یت ندارد و قعاه و ک  ب  اضف
 ات؛د دادنرار ق وتضاق د ر و م ؛ هدمیدن ناشن ار  تاقافتا
ا  ه خدا بن ر کشات تکر ذااگو  و  مخشمیبن دارمر مع
 د نز  اخ  اشتم ها تن دممیکر  کر ف که  داب  ن خماه ؛مدر ک

ی
 گ

 مبه ش ا  سیگ آتا سن یدهفر ا آه مر ک ، تسا نم
گ ریتا وجر اقا دقید ...ماد ام کنشایامت طقف وا و در یاو ب

 ، د یاینا ت فتیر م مسه نفک  بز زما و  گر  مدیمک ق، دری
 د نز  تو اضق...  رسیدز راه ا

ی
 هر ک نیا یاه مدن آیر تدب گ

 منادیمن...است خد ه یدع هب قطف مه یکاخ ی
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 د نز  ناتساد
ی
ز مز ش  نیا یاه میسن و میسن ار  نم گ  یر

 منک ادیپ ار  ناشکت کت مر اد تسو دا ما هن ای دنناو خیم
 رطاخ هب؛ تسا سفن کی یهاتو ک هب ایند نیا میو گب و
 و  در ام و ردپ ،نام رمع، شیع و یسر و خ هقیقد دنچ
... میشو ر فن ار  نامتباجن و یکاپ  

 

  

د  "شخض در ڪاباره ميمیر

 و شخض ديگر در مسجد

 شاید اویل برای نصیحت داخل رفته بود

"و دویم برای دزدیدن ڪفشها  

 پایان 

 مهسا فرخیان

81/8۲/99 

 رمان اول ماه هم به پایان رسید 

 .امیدوارم از خوندن رمان لذت برده باشید

 جلد دوم صبح تاریک :رمان بعدی 
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زیزای دلم احتماال جلد دوم رمان صبح تاریک و پارت به ع

وع کنم ویل به خاطر مشغله ی کاری که  پارت و آنالین شر

دارم هنوز مشخص نیست ،حتما برام بنویسید که پارت  

مثل سه رمان قبیل . گذاری تو اینستا باشه یا تلگرام

به .یادتون نره که من منتظر نظرات و انتقاداتتون هستم

 . من دایرکت بدید و نظراتتونو  بنویسیدپیج شخض

 mahsaf.n@ :آدرس پیج

پیچی هم که احتماال از این به بعد رمان ها رو به صورت 

آنالین داخلش قرار میدم و عکس شخصیت های رمان 

ارم و داشته باشید ز  :های قبلو میر

@mahsa_farokhian 

 :عزیزای دیل که رمان های قبیل منو نخوندن 

بح تاریک جلد اول و غرهت تنهاب  و رمان تیوا، ص

 .فراموش نکنید

 


