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 مهربان بخشنده خداوند نام به

 همدرد و درد

 

 حداقل میانشان در که امید این به زند، می بهم خودی بی را اش گذشته رویاهای خاکستر رویایی، آدم
 را او ی سرمازده قلب شده احیا آتش این تا بگیرند، جان دوباره تا کند فوتش و کرده پیدا کوچکی ی جرقه
.برگردند بودند، عزیز برایش که آنهایی ی همه و کند گرم . . 

 بی زندگی ، کنیم می دارش طعم هل و دارچین با که مزه بی چای یک مثل و بود راحتی همین به کاش
.کنیم نواز روح و دلپذیر طعمی، کردن اضافه با نیز را یکنواخت و روح . . 

 !هستیم رمانتیک عشق دنبال فقط ما ی همه که است این مسئله ولی

 دهیم؛ ادامه جوری یک باالخره را مان زندگی شود می باعث که چیزی اما

 ! گیریم می انرژی آن از و پذیریم می را عشقی جور هر که است این

.است عشق همین جنس از ای قصه همدرد و درد . . 

.ساده . . 

.ساده . . 

.ساده . . 

 

gol(نوری زهرا) yakh 

 و نکند یخ سرما از هایم گوش تا کشیدم باال را کاپشنم ی یقه و نشستم باغ ی حاشیه سیمانی ِ جوی کنار
 را سرما و شوم گرم کمی تا زدم آتش را سیگارم کردند؛ می هرس را درختها باغ آخر که کارگرهایی به خیره
 .دهم فراری جانم از

 هوای از نفسم و بودم گذشته غرق بجنبم خودم به تا همیشه مثل و کردم دراز جوی سمت  آن را پاهایم 
.بود گرفته باغ ی محوطه در شده حبس . .   

 را رحمان مشهدی و بردم باال را صدایم شوم، روزها آن تیرگی غرق و بگیرد عمق افکارم که این از قبل
 :زدم داد و دادم قرار مخاطب

 !شد شب بجنبید، د ِ رحمان آقا -
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 :زد داد هم  امد،او می غرغرهاش نرم صدای که همانطور

 .شه می تموم کن صبوری ماست، دست مگه عامو -

.پوووف . . .شده قوز باال قوز من برای هم باغ این   . .   

 !بود؟ کم آبم

 !بود؟ کم نانم 

  !وسط؟ این بود چه ام باغداری  

: ۰۴ " انداختم ام گوشی ساعت به  نگاهی نیم  ۳۱ " . . . 

.الهه از پاسخ بی تماس ده باالی . .  که دانی می کس هر از بهتر که تو جانم؟ از خواهی می چه دیگر تو 
  !ندارم عاشقی دل دیگر

 :رسید پیامش که نگذشت ای ثانیه دادم، تماس رد کالفه ، بود کرده زدن زنگ به شروع مجددا

. دارم کارت ؟ حسام دی نمی جواب چرا " . .  .  " 

 :دادم جواب حوصله بی نداشتم، گریزی راه و بودم داده تماس رد

 " الهه ندارم حوصله "

 زدن فندک با همزمان و درآوردم را بعدی سیگار و انداختم جوی در کردن خاموش بدون را سیگارم ی فتیله
 .نوشته چه که زدم می حدس خواندن از قبل رسید، الهه بعدی پیام

.ها حرف قبیل این از و نداریم حرفها ازین هم با تو و من ، رفتارت این چی یعنی مرامی، بی خیلی " . .  . " 

.پیش و پس کلمه چند با داشت مطابقت حدسم با دقیقا کردم، باز را پیام . .  . 

 :دادم پیام کردنش ساکت برای

.الهه ندارم حوصله " . . .نکن اذیت بهت، زنم می زنگ بعدا   " 

 وقتم و بروم کارگرها و رحمان پیش  تا گذاشتم جیبم در را گوشی و تکاندم رو لباسم پشت خاک و ایستادم
 .شدم شوکه باغ سمت آن یاسمن قراضه ماشین دیدن با ولی بگذرد،

 پیش قابل غیر همیشه و داشت افتضاحی اخالق هم وقتش به ولی بود دنیا خواهر ترین مهربان اینکه با
.بود بینی  خواهد را پوستم و رسیده سر به صبرش یعنی خطرناکش، وضعیت ان با  هم اینجا،آن آمدنش 
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.کند  قوانینو امده اینجا تا راه همه این چرا اینکه زدن حدس نبود سختی کار پیشش ی هفته حرفای با 
.!کرده نقض را مهران . . 

.کردم مرتب و کشیدم دست لباسهایم به و کردم له پایم زیر و انداختم زمین را سیگارم سریع   

.پووووف !!؟؟ داره چیکار اینجا وضعش این با دیوونه این آخه " . .  های غرغر !بشه مهران حریف کی 
 " بگذارم؟ دلم کجای را مهران های حساسیت است، کم خودش

 بوق شنیدن با ولی کنم دهانم سیگار بوی حال به فکری تا دویدم کلبه سمت شوم، دیده اینکه از قبل
.ایستادم جام سر ماشینش ی یکسره  اینکه با و دادم تکان دست برایش !است دیده ندارم؛ که شانس 
 :زدم داد شنید نمی فاصله ازین

.تو دست از - . . .حاال میام  . .  . 

 گاز را یکی شستن بدون و برداشتم سیب تا دو شومینه کنار زمستانی ذخیره ی ازجعبه و کلبه داخل پریدم
 در کنار ی شکسته اینه در را ریختم و سر دوباره یاسمن؛ برای انداختم جیبم در هم را یکی آن و زدم
 سمت بلند های قدم با و شدم خارج کلبه از زود  و کردم پرت ای گوشه  هم را سیگارم پاکتو کردم برانداز
.شوم خالص دهانم سیگار بوی شر از تا خوردم سیب از گاز چند آنجا تا و افتادم راه ماشینش  بخاطر 
.شدم خالص سیگار بوی از راحت باز فضای . .  . 

 !گرفتم بو کارگرها کنار که اورم می بهانه تهش ته

. اَه" . .  ی سوژه و شده قلمبه و گرد االن که بماند البته !میترسم فسقلی یاسمن آن از هیکلم این با من 
 چپ کس هر و ایستاده پشتش کوه مثل که شد هم مهرانش حریف بتوان باید فقط !است ساختن جوک
.کند می مار و تار کند، نگاهش " 

 .بود باز بناگوش تا نیشش و زد می بوق برایم ریتم با

.بشر این است دیوانه "  . .  " 

 تنش اش عبایی مانتوی ال یک فقط چون و شد پیاده ماشین از اش برآمده شکم ان با رسیدم که نزدیکش
 :زدم غر بود،

.هوا این تو پایین نیا - . .  !اینجا؟ بیای گفت بهت کی 

 :گفت جانب به حق و کمر به دست

 باغ این تو چپی می میای اونم دارم، رو دیدنت امید من و تعطیلی جمعه روز یه !معرفتی بی که بس از -
. . .  کنم؟ گز قراضه این با اینجا تا و کنم رو برادرم ویار من میاد خوش رو خدا آخه  
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 میان را سبز سیب دهد، مالم و مشت آغوشش در اینکه از قبل و شد نزدیکم  زد می غر که همانطور
 :انداختم اش شانه روی و درآوردم را کاپشنم زود و چپاندم دستانش

.اینجا اونم خوردی؛ سرما و من دیدن اومدی بدونه اگه کشه می منو ؟ اومدی دونه می مهران - . .  . 

 راهم رود؛به لو سیگارم بوی و دهد دستم کار اش تیزی و ببوسمش و کنم بغلش نباشم مجبور اینکه برای
 چه که به به و درامد سیب به زدنش گاز صدای و افتاد راه سرم پشت هم او و دادم ادامه ماشین سمت
.ایی خوشمزه سیب . .  . 

. گرمی این به هوا جان؟ حسام سرما کو - . . ! 

 .تکاندم بیرون را هایم کفش الی و وگل دادم لم صندلی روی پهلو ونیم کردم باز را ماشین در

 می و نشستی می موتور ترک سحر ی کله من مثل هم تو !اینجا شدم منجمد من خواهرم، گرمه دلت تو -
.چشیدی می رو سرما ی مزه حتما باغداری برای کوه دل اومدی . .  . 

 :زد را بخاری ی دکمه لبخندش حفظ با و شد سوار راننده سمت از

 .شی گرم تا درو اون ببند -

 :گفتم بزند، غر ماشینش در کوبیدن محکم سر ِ اینکه از قبل کوبیدم، محکم را در و کشیدم داخل را پاهایم

. ها کنه می جواب روزها همین خدا به کنی؟ عوض لگنو این خوای نمی هنوز - . . ! 

 :گفت و کرد نگاهم شده ریز چشمهای با

.برویی این به ماشین خوره، برمی ماشینم به حسام نزن مفت حرف - . . .نگفته هم آخ ماشاءالله  . .  کجاش 
 !؟ لگنه

 !اش خواهرانه های خلقی بد و اخم و غرغر حتی داشت، ارمغان به آرامش و لبخند برایم وجودش همیشه
 :برد باال را صدایش که بودم، هایش خواهرانه غرق حسرت با

.توهستما با - . .  . 

 :گفتم گیج و برانم عقب را گنگم افکار تا دادم تکان سری

.جان - . .  شده؟ چی 

 .کرد اشاره باغ به و فشرد هم به ام هوایی به سر از حرص با را لبهایش

 ؟!لگن همین با ببرمت یا برگردی، موتور با مونی می -
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.انداخت پایم روی و برداشت هایش شانه روی از را کاپشنم و خندید هم خودش گرفت، ام خنده  پر با 
 .گرفتم پس را حرفم رویی

.رسوندت آسمون از خدا !خواهری قربونت - . .  لگن؟ گفته سفیدت رخش به کی بریم، بگیر رو گازش 
 بشم، منجمد رحمان موتور رو اینکه از قبل برم؛ قربونت بریم بریم؛ !میشورمش حموم لگن تو خودم
.کُشه می منو اینجا سرمای . .  . 

 .زد استارت و خندید

 !نشی؟ اذیت فرمون، پشت بشینم من خوای می -

 :گفت حرکت حین و زد جا را دنده

.نخیر - . .  .ده نمی سواری کسی هر به ماشینم که دونی می خوب خودتم  

.کوبید دستم روی حرص با دادم، فشار یکسره و بوق روی گذاشتم دست  و کشیدم کنار را خودم خنده با 
 :بردم بیرون را سرم و دادم پایین را شیشه بار این

 !کلبه تو بذار رو وسایل شد تموم رحمان آقا -

.داد را جوابم دستش دادن تکان با رحمان  .نشستم جایم سر و کشید را پلیورم آستین 

.زدیم یخ رو شیشه باال بکش شی؟ نمی بند جا یه چرا بچه، بشین - . .  . 

 :گفتم جانب به حق در، به تکیه با و چرخیدم سمتش پهلو به و فرستادم باال را شیشه

 اومدی؟ و کوبیدی اینجا تا وضعت این با که شده چی بگی خوای نمی خب، -

 با همیشه مثل من، به نگاهی نیم بدون و برد باال را سرعتش دنده کردن عوض با و کرد نگاهم چپ چپ
 :گفت مابانه بزرگ و نفس به اعتماد

.شی می پیر داری !سالته پنج و بیست بگیری؟ سامون و سر خوای نمی کردی؟ فکراتو - . .  . 

 را حرفش و نرفت رو از ولی شود؛ کم رویش که بل کردم، نگاهش خیره و مدعی و جانب به حق همانطور
 :داد ادامه

 می گذاشتم قرار شب شنبه سه برای !دیگه بسه کنی، فکر لیلی روی دادم فرصت بهت است هفته یه -
 .بینیش می ریم

 :گفتم غرغر با و زدم بغل به دست
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.ها نیستی باغ تو انگار یاسی، - . .  منو دادی گیری چه !یکیش منم خب مجردن، دارن عمر تا آدم و عالم 
 !خواهر؟ بدی سامون و سر

 :گفت و کرد بود گرفته که هیبتی قاطی هم جذبه کمی و شد خارج اش مهربانانه حالت از

 خواد می دلت غلطی هر ذارم می نداری بابا و ننه چون نکن فکر بمونی؟ مجرد که صاحبی بی مگه -
.بکنی . .  یکیشون روزها همین نجنبم !گرفتن؟ رو برت و دور که ژیگوالیی اون از ندارم خبر کردی فکر 
   !کنه می قالبت رو خودش

.فرستادم بیرون صدا با را نفسم و چرخاندم سری  !من شوم نمی یاسی های اصرار حریف 

.کشید پر پدر که پیش سال نه از   بود سوایم مادر از خواهر که این با یاسمن ولی کرد رهایم برادرم حامد، 
 همان در دلم من بین این فقط !خواهد نمی را بدم دانم می و نگذاشت تنهایم و بود هوادارم همیشه
.یابم نمی ساله چندین عذاب این از گریزی راه و شده کش نخ پیش سال شش پنج، حدود و گذشته  و 
.روم در قصر را مدتی آوردن بهانه با توانستم می فقط و نداشت جواب حسابش حرف بین این خب    

 .کنم می پیدا یکیو خودم بذار فاتحی؟ دختر به دادی گیر چرا حاال -

 .امد دستم کار حساب خودم و بود بدتر فحش تا صد از که انداخت بهم نگاهی چنان

 کشیده پیش را حرفش که پیش ی هفته از !بودم کرده اش حرصی حسابی !دارد حدی هم آوردن بهانه
 .آورم می اسرا یلی بنی های بهانه ریز یک

.چرخید سمتم و گذاشت فرمان روی را دستش و کرد توقف جاده خاکی ی شانه سریع   را خودم ی فاتحه 
 :گفت جذبه با و جدی کامال درآید؛ خجالتم از حسابی بودم ومنتظر خواندم

.حسام ببین - . .  ساالت و سن هم از خیلی داری که هم قدر همین ولی داری دارایی خیلی گم نمی 
.دارن رو حسرتش . . .شمردن  دندوناتو هم برت و دور دخترای اون  . .  وقتی تا !سیره دلش و چشم لیلی  
 به رو اموالشون و کرد حماقت داییش روزگار بد ِ از حاال نذاشت، کم براش بود زنده خدابیامرزش بابای که
.!بماند داد، باد . .  !بیفته داییش قماشهای هم گیر ماهی اون به دختر خوام نمی مدیونیم، فاتحی به ما 

.کنی نمی ضرر باش مطمئن . .  دیگه هم ی تیکه که دونم می  !رو لیلی هم و شناسم می رو تو هم من 
 .این

 به خاطرات یکسری بود، افتاده دوران به سرم که حرفهایش فشار از یا بود بودم، کشیده که سیگاری اثرات
.!کنند فوران نامی  لیلی وضعیت شنیدن و حرفا این با خواستم نمیو میزدند ضربه بازبینی برای مغزم . . 

 :گفت ملتمس و شد تر مهربان لحنش 
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 حق و کنه مون آواره میتونست راحت حامد نبود؛ اگه نرفته که یادت!داره حق خیلی تو و من گردن فاتحی -
.!شد می چایمال مون . .  دختر اون وقار عاشق دل صد نه دل یه اگه ، ببینش فقط و کن مردونگی و بیا 
.قبوله بگی چی هر نشدی . .  . 

.نبود کن ول گرفت، نمی را بله  جا همین  تا  فرستادم، بیرون مانند پووف را نفسم دوباره 

 :زد داد و کوبید فرمون روی حرص با

.نفرست بیرون رو نفست اینطوری حسام - . .  تو بزن هم مفته حرفام اگه بیا، راه باهام گم می حق اگه !
 !بده یادت کردن زندگی حامدت داداش بگو برو بکشم، کنار زندگیت از رو خودم دهنم

.بود روبرو به خیره و بود گرفته ازمن رو !کردم اذیتش ناخواسته  :گفتم و کردم اشاره جاده به دست با 

.بابا زدم یخ بریم، بیفت راه - . .  .خرم می مناسب شلوار و کت یه رم می فردا 

.زد استارت و چرخاند را سوئیچ نگاهی وبدون کرد حفظ را موضعش  تاکید با و نشستم صندلی روی صاف 
 :گفتم

 !دیدن برای فقط -

.نداشتم بحثی ی حوصله دیگر هم من و نگفت چیزی دیگر ، بود رسیده هدفش به  همیشگی سردرد 
 ذهنم در گردنش دور بسته چادر قاب در مشکی مو ی سبزه دختر مظلوم ی چهره بود، امده سراغم
 .شد مجسم

 و شد می مجسم هایم پلک پشت نگاهش برق دادم، تکیه صندلی پشتی به را سرم و بستم را چشمانم
.کرد می شماتتم همیشه همچون . .  قصد باز و گرفت اکو سرم در فریادهایش و ها گریه و ها خنده صدای  
 !کند کابوسم غرق بیداری در داشت

 .کردم باز را چشمانم شدن غرق از قبل  

.ها التماس و وفریاد ها گریه آن نه شد، می ختم رویا به افکارم ته شد می چه " . .  " . 

 می اشتباهاتم تب در و بود کرده داغ بدنم کشیدم، سر نفس یک و برداشتم را دنده کنار معدنی آب بطری
.سوختم  :زد غر و کرد نگاهم چپ چپ کردم، خاموش را ماشین بخاری 

 !که شدی می منجمد داشتی -

 می را وجودم ی همه و شود می جهنمی کند، می فوران بار هر که هست چیزی فکرم در که دانست نمی
.سوزاند  .آورد نمی خودش روی به ولی شده؛ مرگم چه سالها این نفهمد که حرفهاست این از تر تیز 

 .کشید دستم از را بطری
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 .دیوونه بود دهنی -

.ها خواهرمی - . . .!مریضه آدم مال دهنی  . .   

 جاده به را نگاهم و نشست لبم کنج لبخندی کرد، نثارم لب زیر چیزی و کرد نگاهم چپ چپ دوباره
 .بودیم رسیده  سکوت به و بود کشیده ته هایمان حرف من رضایت وبا بودیم امده را مسیر از نیمی سپردم،

 :پرسید مردد و شکست را سکوت شدیم، که شهر وارد

 نشده؟ بزرگ اش بچه خوبه؟ مینا با چطوره؟ حامد -

 تکیه با و گرفتم جانبی به حق ژست آیم، در هایش بازی قلدور خجالت از و بندازمش دست بود من نوبت
 :گفتم طعنه با و چرخیدم سمتش ماشین، در به

 !دادی پیشکشی بهش که هم خونت چیه؟ برای احوالپرسیت بیزاری، ازش اینهمه که تو -

 :زد غر و پرید حرفم وسط

.هی - . . .هی  . . .هی  . .  خونه و بشه خالص هاش غوله و قرض منجالب از ندادما، پیشکش رو ام خونه 
.بیرون ندازمش می اردنگی با بخره  !کنه ناسپاسی آخرش و بکنم محبتم بهش که نداده دقّم کم 

 :گفتم مصرانه و نیامدم کوتاه

.خواهرزنش به سپردی که دفترم - . .  . 

 :گفت و کرد عوض دنده بیشتری حرص با

.دفتر گردم برمی بذارم زمین رو بارم -  باال هم رو دفتر و کنه سازی کاغذ وقت یه ترسم می حامد این از 
 !بکشه

 !سرش  کوبیدم و کردم پتک را حقیقت !گذاشت دهانش در شد نمی حرف

.کنی نمی دریغ هم دشمنت از رو مهربونیت کنن جونت به جون - . .  خواهر داره،خب خود جای که برادرت 
 زندگیش و بچه و زن و خودش احوال ببین و اش خونه برو خودت داری دوستش انقدر که تو من،

.!چطوریه . .  . 

 رفته هم در کرده، قهر تخس های بچه مثل اش کرده پف صورت و بود خورده گره هم به ابروهایش اخم با
 .بود باز بناگوش تا نیشم و بودم شده موفق کردنش حرصی در حسابی !بود

.رو اش قیافه جان ای"  . . .خودش با زنه می هم غری چه  . . " 

.دارم دوستش - . . .دارم دوستش  . . .!باز دغل ی عرضه بی ی پسره شه گم بره  . .  . 
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 برای حتی خودش و کند بیرونمان خانه از تا فرستاد را پدروکیلش فوت از بعد که گفت می را حامد
.نیامد هم پدر خاکسپاری  تلخ را کامشان و مهران و یاسمن زندگی به آمد فرود و شد آوار آمد، هم وقتی 

 حقش وگرنه سوخت، حالش به دلش یاسمن و بود کشیده باال را ارثش سهم مادرمان که آورد شانس !کرد
 که است یاسمن مهربانی و کرم از اش همه !کند زندگی یاسمن به رسیده ارث ی خانه در االن که نبود
 .ببیند آواره را اش ناتنی برادر نیامد دلش

.خندیدم  جریان این در خوردنش حرص از خوشحال   غر و کرد بازویم ی حواله مشتی و نماندم نصیب بی 
 :زد

. رو راه اینهمه اومدم تو دنبال !مطلقم استراحت سرم خیر برهوت، اون کشونی نمی رو من دیگه - . .  . 

 : گفتم پررویی با و کردم جمع رو ام لوچه و لب

.نیای خواستی می - . . .خونه گشتم برمی شب تا کردی می صبر وگرنه اومدی خواسته دلت خودت   . .  
.روزهاست همین برای تلفنم ضمنا ِ . . .ها بدم تونم نمی رو مهران جواب من بشه طوریت   . .  . 

 :گفت و چرخید سمتم ترس با

 عصمت بخوام آبم لیوان یه میکنه، حبسم اونجا اومدم بفهمه !نگیا چیزی مهران به خدا رو تو حسام -
.سرم رو میکنه مامور خانمو . .  . 

.رفت نمی روهم از ماشاالله هزار که کردم می نگاهش شده ریز چشمهای با  اشاره بیرون به و کشید ترمز 
 :کرد

 .شی می آماده هم شب شنبه سه برای برو، -

 : گفتم متعجب بود، ام خانه ی کوچه سر کردم، نگاه خیابان به

 به شدم می تلپ ات خونه شب یه مجردم، سرم خیر !نبودا بد بیام تون خونه زدی می تعارف یه یاسی -
.خورد برنمی جایی . .  . 

 :گفت پررویی با و کرد باز درو قفل

 جای رو روزیت خدا برو !ام؟ خونه کنم دعوتت مطلق استراحت و شکم این با من کشی نمی خجالت تو -
.کنه حواله دیگه . . .بشم تلپ مهرداد و مژده ی خونه امشب خوام می خودم   . .  . 

 یاسی دوست مژده با برادرش زندگی به حامد شدن آوار جریان از بعد که بود مهران بزرگتر برادر مهرداد
.دادند تشکیل زندگی هم وبا شد آشنا  !داد می حرصم و میکرد اذیتم چقدر مژده این که بخیر یادش 

 .پریدم پایین ماشین از و کردم خداحافظی یاسمن از خنده با 
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 و شوم راحت ام شبانه های کابوس شر از که بل  کردم کج حرم سمت را راهم نداشتم، را خانه ی حوصله
 .برسم ام آینده برای درستی تصمیم وبه دهم نظم افکارم به بتوانم

 

 <<< یاسی >>>

 

 را کفشهایم که همین رفتم، داخل و کردم باز را هال در آرام و کردم جابجا دستم در را خرید ی کیسه
.خواندم را ام آزادی ی فاتحه و زد خشکم جا در چرخاندم سر و درآوردم  حسام نثار لب زیر فحش تا چند 
.کردم نگاهش و کردم  .کرد می نگاهم اخم با و بود ایستاده بغل به دست هال وسط 

 هایش جوانی یاد !بود شده ماه بود، تنش جذب که خاکستری بلند آستین تیشرت ان با که جانم؛ ای
.بخیر . . 

.!بود داشته نگه متصل هم به زحمت به که ابروهایش ی گره از بگذریم البته  . . 

 :گفتم و دادم نشانش را خرید ی کیسه و گرفتم ندید را درهمش های اخم و خیالی بی به زدم را خودم

 .گرفتم رفتم کردم، قروت قره هوس -

 :گفت جانب به حق همانطور و کرد حفظ را موقعیتش

 !نکنی؟ هوسها این از دیگه که ببندمت تخت به باید -

 :افتاد راه سرم پشت !نکند ام تنبیه که کردم نذر هزار دلم در و رفتم آشپزخانه سمت

.قروته قره از پر یخچال - . .  ؟!یاسی کنی می شیطونی چرا 

 : گفتم و گذاشتم قبلی های قروت قره نایلون کنار را نایلون و کردم باز را یخچال در

 .نخواست دلم شده، کهنه اونا -

 :گفت جدی

 !یاسی گرفتم پیش ی هفته -

 :گفتم دلخور و جدی و گرفتم را ام خنده جلوی زحمت به گرفت، ام خنده خوردنش حرص از

.خوبم بینی می که حاال - . .  .جان مهران خونه این تو پوسیدم  

 :گفت پرذوق و کشید را لپم و شد خم سمتم قشنگش لبخند با
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.برمت می خودم کن اراده خب من، برم گفتنت مهران قربون - . .  آخه، کنم می دق من بیاد سرت بالیی 
 بودی؟؟ رفته کجا حاال

 :گفتم و نشستم اوپن پشت صندلی روی ذوق با

.حسام دیدن رفتم - . .  .ببینه رو لیلی شد راضی 

 :گفت نگرانی با بگیرم، برادرم زندگی برای تصمیمی من بود مخالف هم اول از کشید، عمیقی نفس

 !شکنن می تو سر رو ها کوزه کاسه ی همه دیگه روز دو بشی؟ بیخیال خوای نمی یاسی -

.جانم ای " . .  سال پنج از.بودم هم نگرانش البته صد و داشتم خوبی حس بود نگرانم همیشه اینکه از  
 چقدر و شد بیشتر من به اش وابستگی ماه؛ یک از کمتر ی فاصله به مادرش و پدر فوت از بعد پیش،
  آید؟ می سرش بر چه نباشم، روزی اگر وضعیتم، با اینکه !هستم عمیقش داشتن دوست حس این نگران

 :گفتم و ماندم خیره هیبتش به لبخندم حفظ با

 تصمیم بالغه، و عاقل خودش هم بپسنده کنم، نمی اصراری من نپسنده اگه گفتم عزیزم، راحت خیالت -
.دیگه گیره می . .  . 

 لوس برایش را خودم و کشیدم اش گونه روی دستی کرد، می نگاه زدنم حرف به چانه به دست همونطور
 .کردم

  !مهران؟ -

 :کرد زمزمه احساسش تمام با و گرفت عمق لبخندش

.جانم - . . 

 .شد شل نیشم

.مهـــــران - . . 

 .کشید را لپم و زدند برق مرتبش های دندان

.خانومی جانم - . . 

 .کردم اجرا برایش را ام بازی لوس آخر و کردم کج را سرم

.خواد می رو بغلت دلمون هات بچه و من -  !نکردی بغلمون اومدیم، بیرون از 
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 بوسه زد، دور را میز و ایستاد اش ستاره پر های چشم ان با کرد، جمع را ذوقش از باز نیش شد نمی دیگر
 :کرد زمزمه گوشم کنار و کاشت ام گونه روی آرامی ی

.بپیچونیا بلدی خوب - . . .بخشیدم رو دفعه این  . .  از فرمون پشت بشینی حالت این با دیگه ی دفعه 
.نیستا خبری بوس و ماچ و آغوش . .  !نکنی بازیگوشی دیگه که میشی تحریم 

 جدا صندلی از و شد حلقه زانوهایم و بازوها دور دستهایش و شد خام دوباره بوسیدم، را بازویش آرام
.شدم  :زدم غر و چسبیدم را بازویش محکم 

 !زمین بذارمون جان مهران داریم وزن کیلو صد-

 رو و نوکرتونم ابد تا ندین دق منو و نکنین شیطونی رو ماه سه این فقط میشم، هامم بچه خانوم قربون -
.میکنم جاتون به جا کولم . .  . 

 اتاق به کردم، تزریق وجودم عمق به را خوشبختی عالم، ی همه بیخیال و کردم حلقه گردنش دور را دستم
 داخل که این از قبل کرد، باز را در و کشید پایین را دستگیره آرام بودم، بغلش که همونطور رسیدیم،
 :گفتم هول با برویم

.مهران واستا عه _ . . 

 .کرد نگاهم و ایستاد تعجب با

 اینجایی؟ چرا شما نوری خانم_

.دیگه مینویسم داستان دارم خب وا" . . " 

تو اینقدر خودتون، ی قصه سر بفرمایید اومدی، ما همراه اشتباهی شما حسامه، داستان اینجا خانم وا عه_
.!شده تمام ما ی قصه نکشید، سرک ما زندگی . . 

.چشم" . . " 

:   بستن درو و داخل رفتن" / 

:  !!کنم؟ پیدا کجا از حسامو حاال /" 

 

*** 

.رفتم داشتم قرار الهه با که شاپی کافی سمت و زدم بیرون فروشگاه از . .  . 

 .شدم رفتن به راضی یاسی دل برای فقط و فقط نگرفتم، درستی تصمیم هنوز
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. آخه کنم فراموش رو گذشته راحتی این به جوری چه " . .   " ؟؟ 

.بود روزهایم ان خیال و فکر ی همه ولی نبود؛ دختر ان و من بین چیزی که است، درست . .  همان از 
 و مظلوم دیدم، محمود ی گلخانه در را واو بردیم پناه زابل به یاسی با که روزهایی اولین !سالگی شانزده
 !زیبا

.کنم خالی وجودش از را ذهنم بتوانم وقت هیچ نکنم گمان است؛ سهل که فرصت روز دو این   سالی چهار 
 تالشم در است سال پنج کنم؟ فراموشش چطور !بود محنا یاد اش لحظه لحظه کردم، سپری زابل که را

 .شود نمی !توانم نمی کنم، فراموش حقش در را اشتباهم

.!شود نمی که شود نمی . . 

.نشستم نفره چهار میز پشت و شدم کافه وارد  گذاشتم، ام کناری صندلی روی را جدیدم شلوار و کت کاور 
 .داشتم الهه از پیام یک کردم؛ چک را ام گوشی

. رسم می دیگه ساعت نیم ، عزیزم کردم حرکت " " 

 ام کالمی هم برای محنا؛ به شباهتش خاطر به که دختری تنها الهه.بود قبل ی دقیقه بیست برای پیامش
 ظاهرش در من رویای محنای از اثری دیگر که کرد تغییر و شد عوض روز به روز انقدر ولی بود، مانده
.نماند  !هایم سال این برای بود خوبی مشاور و صحبت هم الهه !نیست ظاهر به که خوب دوست یک ولی 
 .نداشتم مسکن جز هایم کابوس برای مانی در هیچ و نداشت روزم و حال در تاثیری که بماند

.آخ " . . .محنا  . . .محنا  . . .آوردی سرم بالیی چه فهمیدی می کاش  . . .کردم ات بیچاره دانم می که من   تو 
.!دانم نمی !من؟ یا کشی می عذاب بیشتر . . " 

 :دادم پیام الهه به سفارشم شدن آماده تا و دادم سفارش قهوه

 " برسی؟ مونده چقدر بدم؟ سفارش برات چی "

 :داد جواب

.اسپرسو " . . .میاد بارون داره نزدیکم،  " 

 قدمهای و عجله با مردم و بارید می نم نم کنم، تماشا را باران که دادم کافه ورودی های شیشه به را نگاهم
.کردند می فرار شدن خیس از بلند                           !چسبد می هوا این در روی پیاده دهد، رضایت الهه 

 .فرستادم پیام برایش دوباره و دادم اسپرسو سفارش

.دارم مهمی های حرف بیا، زودتر " . .  . " 
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.بدهم زندگی به دل که بل بردم می بهره هایش مشاوره از هم باز باید   جانبی  روابط این باید هم طرفی از 
.باشد خوبی شروع برایم لیلی شاید دهم، نظم ام آینده به بتوانم تا کردم می تمام را . .  پر یاسمن حرفهای 

 بند جایی به دستم گذشته، بیراه و پوچ افکار از شدن خالص برای زندگی، گرداب این در باید نبود، بیراهم
 هدفی بی و سردرگمی این از و برسم مهر پر و خوب ی خونواده یک ام، ساده رویای به بتوانم شاید باشد،
 .شوم خالص

.به به - . .  .سلیقه خوش آقای بر سالم  

 سایبان را موهایش چتری و بود کاور داخل براق و مشکی شلوار و کت به نگاهش کردم، نگاهش
.!کردن عوض مدل و رنگ همه این از را حسش فهمیدم نمی و بود کرده چشمهایش . .   

 چیزی اینکه بر مبنی دستم ی اشاره با و شد میز روی سفارش چیدن مشغول و امد هم گارسون همزمان
.رفت نداریم الزم .بود نشسته روبرویم صندلی روی و بود درآورده را پالتویش هم الهه فاصله این در    

.!یافتنی دست و دسترس در اینقدر بودم، الهه عاشق کاش " . .   

 قانون !نیستیم؟ راضی داریم که چیزهایی به چرا و !رسیم؟ نمی خواهیم می که چیزی ان به آدمها ما چرا 
 " !است مزخرفی و نانوشته

.خوشگله آقا آهای - . . 

 :توپیدم تیپش، از عصبی و درامدم خیال و فکر از صورتم جلوی دستش دادن تکان با

  سرت؟ روی روسریه مثال اون ریختیه؟ چه این -

 :گفت و زد کنار صورتش از را موهایش ناز با و گرفت عمق لبخندش عشوه با

.میدی گیر همش نیستی که شوهرم رفیقیم؛ حسام بیخیال - . . .باشه مبارکا  . .  !مناسبت؟ چه به 

 :داد ادامه را حرفش کردم، مزه را ام قهوه و ندادم جوابی بود، شلوار و کت به اش اشاره

.مشخصه هم دوستت عنوان به من انتخاب از بودی، سلیقه خوش همیشه - . .  مدل این از بعله، که اینم  
.جدیداست . . .واو  . . .رو اش یقه  . . .!این تو بشی جیگری چه کالس، با بابا  . . 

 جانب به حق و نشست لبم کنج پوزخندی گذاشت، می بغلم زیر بار هر که ای هندوانه همه این از
 :کرد می پرحرفی بازهم من سکوت و حاالت به توجه بی همیشه مثل کردم، نگاهش

.ها بپوشی جایی هر اینو نداری حق - . .  .زنن می چشمت  

 گوشی که بزنم حرف بتوانم و شود تمام شلوارم کت از ذوقش تا زدم هم را ام قهوه انداختم، پایین را سرم
 غر و کرد قطع را تماس بالفاصله کردم، نگاهش زیر سربه همانطور و دادم باال را ابروهایم خورد، زنگ اش
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 :زد
.که نیست کن ول است؛ عموهه پسر این- . .  مناسبت؟ چه به شلوار و کت نگفتی؛ 

 :گفتم خوشرویی با و ندادم اجازه بیاورد، درد را سرم حرفهایش با خواست می باز 

.گرفتمش خواستگاری برای -  می حاال میره، یادم از کنم ازدواج گفتی می که ات اولیه های نسخه طبق 
 !کنم رو کار همین خوام

.خورد جا . . .بود زده خشکش زدن حرف برای باش آماده حالت درهمان  . .  و کردم مزه را ام قهوه دوباره  
 :دادم ادامه

.ریم می دیدنش برای شب فردا دیده، رو نفر یه خواهرم - . .  . 

 :گفتم و کردم اشاره شلوار و کت به

.گرفتم مناسبت همین به اینم -  قشنگه؟ 

 :گفت و کرد نگاه کاور به دوباره و داد قورت را دهانش آب

 نزد؟ حرفی من به مامانم چرا -

 :گفتم جانب به حق حرفش؛ این از شدم شوکه ولی بود خونسرد ظاهرم

 .گرفته نظر در رو نفر یه خواهرم گفتم بیام؟ تو خواستگاری قراره مگه -

 :گرفت جبهه حرفهایم مقابل و پرید رنگش  !است قرار چه از قضیه فهمید باالخره

.من قبل رو نفر یه گفتی تو ولی حسام - . .   

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

.اومدم می مشاوره برای تازه که پیشه سال دو به مربوط اونحرفم - . .  باعث ها شباهت سری یه بودم بچه  
 .نبودی خواستم می من که اونی بزنم، تیک تو با شد

 :گفت خونسرد ولی پریده رنگ همون با

.حسام کنی می شوخی داری - . .  کنی؟ سورپرایزم خوای می آره؟ 

.شدم خم سمتش و گذاشتم میز کنار را خالی فنجان رفت، سر ام حوصله  :گفتم آرام و جدی 
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 دختر شبیه چون فقط گفتم بهت منم سمتم، اومدی خودت اولم از الهه، ببین نبود، حرفا این ما قرار -
.شم می دوست باهات هستی دلخواهم . . .نرفتم فراتر حدم از و ندادم قولی هیچ وقت، هیچ   . .  همیشه 
 .بودیم دوست

 :پرید حرفم وسط مصرانه

 نیستم؟ انتخابت چرا هستم، ات عالقه مورد دختر شبیه اگه حسام ولی -

 عروسکی ی قیافه به حالت این ، کردم نگاه مستاصلش ی چهره به و کشیدم موهایم به دستی حوصله بی
.امد نمی اش . .  :پرسیدم آروم 

 کردی؟ باز حساب من روی ازدواج برای تو الهه -

.یعنی حالتش این کرد، نگاهم شده جمع لبهای با و گرفت برق اشک، نم از چشمانش . . .آره  . .  . 

.دادم تکیه صندلی پشتی به بغل به دست و زدم چنگ را موهایم دستی دو . .   

.!در به سیزده اومدم کی با باش منو" . . " 

.بگیرم کمک ازالهه امدم سرم خیر  . .  زندگی به و دهد ایده !ذهنم شود آرام و بزنم حرف خواستم می 
 !اسیرم منجالبی چه در داند می خوب که الهه نداند کس هر برگردم،

.داشت را حاالتم ی همه هوای که بود دوست یک برایم سال دو این تمام . .  از بعد که روانکاوی منشی  
 !برگردم عادی چندان نه زندگی به اندکی و کنم جور و جمع را خودم کرد، کمکم محنا جریان

 تحقیق من روی او هم و کنم فراموش را گذشته من هم که باشیم دوست داشت اصرار و امد سمتم خودش
 !اش روانشناسی تز برای کند

 نیستم؟ ازدواجت ی گزینه من چرا حسام -

 ی گوشه اشک نم تا گرفتم سمتش و درآوردم جعبه از کاغذی دستمال گرفتم، دندان به را لبم ی گوشه
 :گفتم صادقانه و بگیرد را چشمش

.الهه شدی عوض تو ولی !بودی ام گزینه تنها مطمئنا ِ موندی می پیش سال دو دختر همون اگه - . .  
.خیلی . .  . 

 :نالید بغض پر

.همونم من حسام - . .  . 

 :دادم تکان سری
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.الهه نیستی - . . .شدی عوض  . .  االن که دختری این و کجا پوش مقنعه و بلند مانتوی با چادری دختر اون 
 !کجا؟ منه جلوی

.حسام بودم دانشجو - . .  !باشم؟ زمان اون مثل االنم که نداری انتظار  

 .کردم مشغول را خودم خالی فنجان با

.الهه نیست این فقط - . .  نمی داره؟ خبر داشتنت پسر دوست از که کنی زندگی مردی با حاضری تو  
 عشق جای به رو تو ابد تا میاد خوشت رو؟ دانشجوییت زمان پسرهای دوست بکوبم سرت تو ترسی
 نرفته؟ که یادت خودته، حرفهای اینها هان؟ ببینم؟ سابقم

 :بود گرفته دندان به هق هق از جلوگیری برای را لبش و بود کرده خیس را صورتش اشکهایش

 کنی؟ خوردم اینطوری که بیام گفتی -

 .شوم مسلط خودم به تا چرخاندم اطراف به سری کالفه

.داری من به حسی همچین دونستم نمی من الهه - . . .بزنم حرف باهات داشتم نیاز فقط   . .  . 

 جلوی از را موهایش !بود خیلی بود، کرده کنترل را خودش هم قدر همین آورد، جوش شد، عصبی
 :زد داد تقریبا حرص با و زد پس چشمهانش

 کردم خرجت که وقتی و احساس همه اون که خنگی اینقدر یعنی حسام؟؟ زدی خریت به رو خودت چرا -
 نکردی؟ درک رو

.کنم تحمل توانستم نمی کرد، می اذیتم بود چرخیده ما سمت که بقیه ی خیره نگاه . .  باز را ام گوشی قاب 
.کردم  !بیافزاید هایم کابوس به عمری و بگیرد را دامنم آهش که این از قبل بود، رفتن وقت 

.کن نگاه منو حسام - . .  !توام با کنی؟ می چیکار داری 

 :غریدم و کوبیدم میز روی و درآوردم را سیمکارت

.ارتباطمون راه تنها اینم بودیم، و باشیم دوست فقط بود قرار اول از - . .  !تموم 

 .بزنیم حرف بشین چی؟ یعنی کارها این شدی؟ دیوونه حسام -

 :گفتم و زدم چنگ رو شلوار و کت و ریختم کاپشنم جیب در کردن هم سر بدون را گوشی های تیکه

.بزنم حرف دوستم با بودم اومده - . . .شدی عوض  . .  گفتی خودت !برام نیستی هم دوست همون دیگه  
 کرده باز تو روی حسابی چنین داشتی انتظار چطور !محضه اشتباه باشه، محنا شبیه که کسی با ازدواج
.الهه کنم نمی تر دراز گلیمم از پامو من !عماد مثل بودی، دوست برام همیشه قرارمون طبق باشم؟ . . 
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.بزنیم حرف بشین حسام - . .  درمیاری؟؟ بازی بچه چرا 

.بودم بیزار ازش همیشه که چیزی بود، چرخیده ما سمت همه نگاه بلندش صدای با . .  !بودن نما انگشت 

 و بود گرفته شدت قبل، ی دقیقه بیست نم ِ نم باران ِ شدم، دور انجا از بلند قدمهای با و زدم بیرون کافه از
.بارید می پرضرب   

.بود الهه امیدم کنم؟ مشورت کی با " . .  برادر همون که حامدم بگم؟ بهش چی حالش، اون با یاسمن  
  " مهرداد؟ مهران؟ بهتره، بمونه برام غریبه

.ندارم عقل خودم مگر !را جریان ام گرفته سخت چه  بابا، بیخیال  . . .هعععی  . .  . 

.کن صبر حسام- . . 

.بود خلوت باران خاطر به رو پیاده ایستادم، . .   

 :گفت زنان نفس و ایستاد روبرویم دوید، می سمتم دست به پالتو و گریان چشمهای با

 بشنوی؟ منو حرفهای خوای نمی -

 .ایستادم بغل به دست و فرستادم ساعدم روی را کاور

.الهه بزن حرف - . . 

 داری؟ دوست تیپی چه نگفتی اصال تو همیم با وقت همه این نگفتی؟ بهم چرا -

 :گفتم حوصله بی

.الهه نگفتم نگو نگفتم؟ - . .  مو رنگ و مدل به آرایشت، به وضعت، و سر به دادم می گیر که همین  
 به بردی دست که بار اولین یادمه کنی؟ تغییر خوام نمی که نفهمیدی لباسهات؛ به کردنهات، عوض
.دادم گیر هم صورتت . . .الهه نیست حرفها این بحث   . .  بعد کن، فکر بشین برو مشاوری، خودت تو  
.کن شماتتم . . .شدی که عوض دیدم، می محنّا رو تو من   . .  دوست همون برام شدی، دور که محنا از 
.موندی . . .بودی محنا اولم همون از   . . .!الهه نه  . . .الهه گم؟ می چی فهمی می  . .  حرفمو؟ فهمی می 
.بخواد رو خودت که نفره یه لیاقتت . . .رو الهه خود  . . .دیدمت می محنا که من نه  . .  اول از خودتم  
 !پذیرفتی

 .کشیدم چشمش پای و درآوردم جیبم از دستمالی بود، کرده پر را صورتش اشک دوباره

.کن درک الهه، مریضم من - . . .نیستم هم بشو خوب   . . .همیشه مثل کن، درکم  . .  تا دو دو یه با مطمئنم 
.خورم نمی تو درد به و نیستم نرمال من که فهمی می تا چهار . . .بفهم اینو خوریم، نمی هم درد به ما  . .  
.کن ازدواج چاکته سینه عاشق که پسرعموت همون با برو . .  . 
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.حسام - . . 

 :نالیدم و فرستادم بیرون صدا بی رو نفسم و چرخاندم اطراف سری

.الهه - . . 

.نکوب سرم تو رو کردم که دلهایی درد و زدم که حرفهایی - . .  . 

 :کردم خم سر سمتش

.الهه کوبم می - . . .افتادن اتفاق چون   . .  می کنم می پتک مدام ره، نمی یادم هیچی که هستم آدمی من  
.سرت تو کوبم . .  کنم، زندگی آدم یه مثل  الاقل که کنم فراموش نتونستم رو بچه دختر یه سال همه این  
.خودم سر توی کوبم می هی و کردم پتکش . . .باش نداشته رو شه نمی که چیزی انتظار من از  . .  من 
.لجباز و منطق بی آدم همینم، . .  !نداری منو تحمل تو 

 :کردم نگاهش دوباره گرفت، را کاپشنم آستین بگذارم، سر پشت هم را عذاب این و بروم تا چرخیدم

.خواستگاریش بری خوای می که اونی - . . 

 .کردم پاک دست با صورتم از را باران آب و کشیدم پوووفی

.الهه دونم نمی - . . .دونم نمی  . . .شکلیه چه دونم نمی شناسمش، نمی  . .  کابوس به شباهتی کنم می دعا  
.باشه نداشته هام . .  . 

 .بود کارتم سیم کرد، باز را دستش کف گرفت، قرار صورتم جلوی و شد شل لباسم آستین از دستش

.نکن قطع باهام رو ارتباطت - . . .بشه عوض نظرت شاید   . .  !بمونیم دوست شایدم  

.شود نظرم شدن عوض خیال بی و بیاید کوتاه شاید کردم، نگاهش مستاصل  الهه توانستم نمی جوره هیچ 
.نه باشد؛ بد اینکه نه !کنم تصور همسر را . .  :نالید ملتمسانه !بیشتر نه بود، دوستم 

.حسام کنم می خواهش - . .   

 و داد تکان دست تاکسی اولین برای و رفت خیابان سمت سریع و نزد حرفی دیگر برداشتم، را کارت سیم
 .رفت

.نداشتم  هم را خودم ی حوصله  مجبورش مهران حتما است، موقع بد االن ولی کرد را یاسمنم هوای دلم 
.!استراحت به کرده . . 

.خواهد می خوب اتفاق یک دلم  . .   

 !شود عوض ام زندگی دختر ان دیدن با و بیفتد شب فردا خوب اتفاق این شاید 
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 واقعا داشت، سال نه این در که سقط تا سه از بعد بود، یاسی بارداری خبر ام، زندگی خوب خبر آخرین
 خودش جان با بازی ها بچه این داشتن نگه که بماند البته !ماندند برایش ها بچه بار این آورد شانس
.دارد نگهشان توانست تا رساند لب به را مهران جان و هست . .   

 داشته دوست قدر خوب یاسی !بخورد تکان دلش در آب نگذارد و باشد حساس دهم می حق مهران به
 !فهمد می را شدن

  بود، حیاط در حامد ماشین کردم، باز دررا و انداختم کلید خانه، بودم رسیده امدم، که خودم به

  " اومده زود امشب عجب چه "

.زد می غر ناچاری سر از هم مینا و بود پیچیده حیاط در مائده دخترش ی گریه صدای . .  . 

.نشوند آمدم و رفت و حضور متوجه که شوم رد آرم کردم سعی  رفتم باال های پله سمت واحدشان در از  
 :پیچید پله راه سالن در حامد صدای و شد باز در که

 .گرفتم سرسام کن ساکتش -

.دادم سالم و ایستادم ها پله پایین . .  من و دادیم دست هم به امد، سمتم و کرد نگاهم صدایم، شنیدن با  
.کنم بازی را خوب عموی یک نقش و باشم مهربان و کینه بی سالها این تمام مثل کردم، سعی   

 کنه؟ می گریه چرا بچه؟ چشه -

 .کرد اندازم بر مشکوک و کرد جابجا دستش در را سوئیچش

.دونم می چه - . . .نیست بلد داری بچه زن این   . .  .زنه می نق ریز یک هم بچه  

:مینا .بلدم داری بچه من  . . .داره تشریف لوس دخترت   . .  !بگیر تحویلش کم یه پدری، سرت خیر 

 .گرفتم بغلش از را گلی لپ ی مائده و رفتم بود، ایستاده در چهارچوب در بغل، در  بچه که مینا سمت

.به به - . .   چطوره؟ عمو خوشگل 

 .خندید جیغ با و کرد ذوق گرفتمش، و انداختم باال

.خواد می بازی دلش بچه داداش، آقا بفرما - . .  .ندارن رو کارها این ی حوصله که مادرها  

.پیچید  سالن راه در اش خنده صدای هم باز و انداختمش باال دوباره . .  دختر کردم، ذوق هم خودم  
 در و نداشت یاد را بودن پدر هنوز حامد و شد می ساله یک دیگر وقت چند بود، شیرینی و داشتنی دوست
.کرد می سیر خودش طلبی وآسوده تجرد دنیای .را معصوم طفل این هم و داد می عذاب را مینا هم  . . 

 مناسبت؟ چه به گرفتی؟ شلوار و کت -
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.پوووف " . . .!کاویان درفش حکایت شده من برای شلوارم و کت این  . .  "  

 :گفتم و فرستادم پس مینا بغل را مائده

.نداره خاصی دلیل خرم، می همیشه من - . .  .دعوتم مهمونی شب فردا  

 اما اطرافم؛ در خواستم نمی را حضورش کال !کند دخالت و بداند چیزی خواستم نمی کرد، نگاهم مشکوک
 می مطلعش یاسمن خود بود الزم اگر هم جریان این برای !حالش به بود سوخته یاسی دل که کنم چه
.کرد  :گفتم احتمالی های پرسش از فرار برای و رفتم ها پله سمت 

 .خیر به شب بخوابم، رم می دارم، روستا ماموریت هم فردا ام، خسته -

 راحت که بود انقدر خستگیم اتاقم، سمت رفتم و کردم پرت مبل روی را کاویانم درفش و شدم واحدم وارد
.بخوابم . . .!شناخت نمی راحتی و خستگی که همیشگی های بیداری شب و کابوس از بگذریم   . .   

*** 

 گلخانه و باغ تا چند به و رسیدم اداره امورات به دو ساعت تا داشتم، پیش در ای کننده خسته روز
.امدم در ضعیفم اعصاب خجالت از حسابی دارها مزرعه و ها باغبان با زدن کله و سر با کردم، سرکشی  
  !دارد عالمی هم بودن کشاورزی مهندس

.رفتم صورتم اصالح و آرایشگاه سراغ کوفته و خسته   راس که داد اولتیماتوم و زد زنگ بار چند یاسمن 
.اورم نمی حرف حرفش روی که هم من و باشم آماده ممکن، وضع و سر بهترین با ساعت . .  به ای" 
 "!چشم

 را کفشهایم زدم، بیرون خانه از ام مچی ساعت بستن با و کردم برانداز آینه در را خودم بار آخرین برای
 آمدهایم و رفت جریان در زیاد مینا و حامد خواست نمی دلم رفتم، پایین ها پله از احتیاط با و پوشیدم
.بگیرند قرار   

 صفحات در قوی احتمال به هم حامد و زد می غر هم مینا و امد می مائده نق نق صدای همیشه مثل
.کرد می سیر همراهش تلفن مجازی . .  . 

 .دادم پیام یاسمن به

.منتظرم کوچه سر "  " 

.افتادم راه خیابان انتهای سمت و  :رسید یاسمن پیام 

.رسیدیم هم ما " " 
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 سرم و زدم دور را ماشین کرد، باز برایم را جلو در و کرد توقف کنارم و زد باال نور برایم خیابان سر از مهران 
 .بردم ماشین داخل را

.به به - . .  !گل مهران آقا سالم 

 :زد کوتاهی سوت و انداخت باال ابرویی و داد دست لبخند با همیشه مثل

.اووفینا- . . .دومادی شاه عجب  . .  !بچه شدی بزرگ 

 :گفتم جانب به حق و دادم تاب ابرو و چشم

.دیگه اینیم ما  !بزرگ بابا مخلص- . .   

 .ببینم شو سوار کن، باز نوشابه خودت برای کم -

 بود، لمیده عقب صندلی روی که یاسی سمت نگاهم و است خالی جلو صندلی که شد جمع حواسم تازه
.چرخید  .بکشد دراز عقب صندلی روی بود کرده مجبورش مهران هم باز گرفت، ام خنده 

.اینجا شکست کمرم دیگه بشین - . .  !کنه می نگام وایساده  

 .نشود چروک که کردم مرتب را شلوارم و کت و کردم ولو را خودم جلو صندلی روی

 !جان آبجی داره دردسرهام این از کردن، دوماد داداش -

 :گفت و کرد حرکت خنده با مهران

.یاسی زنی می غری چه - . .  !که راحته جات  

 

 !نبود بیا کوتاه رقمه هیچ همیشه مثل که هم یاسی و کردند کل کل به شروع تا دو این باز

 !مهران آقا اینجا نه راحته، شما کنار جلو اون من جای -

 جواب بی را حرفش بشنود، را یاسمن غرغرهای داشت دوست چون و خندید حرفش این از ذوق با مهران
 .نگذاشت

.پایی سر صبح از جان یاسی - . .  ماشین تو ساعت نیم این حاال گردنته، به خطیری مسئولیت که شبم باقی 
 !میاد؟ زورت استراحتی به مجبور زور به
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 آوردی، رو خانوم عصمت که هم رو خونه خوردم، تخت تو که رو صبحانه پام؟ سر صبح از چیو چی -
 که مغازه یه تو کردی حبسم که خریدم برای کرده، روبراهم کش دراز جنابعالی سری صدقه که آرایشگاهم

.بچرخی خواد نمی کن، خرید جا همین از بال و اال . . .!رفتنمون خواستگاری از اینم   . .   

 قهر حالت به !آورد نمی کم شوم قربانش  کردم، می نگاهش گرد چشمهای با و بودم چرخیده پهلو به
 که دانستم می خوب من دانست، نمی کس هر بود، کرده اخم سقف به خیره و بود زده بغل را دستانش
 را ام خنده جلوی توانستم نمی حالتش این از کند، دیوونه را بیچاره مهران تا بازیهاست لوس این عاشق
 :گفتم خنده با و بگیرم

 !کنی؟ تحمل خوای می چطور دیگه ماه سه تا کنه رحم بهت خدا مهران، وااای -

 :گفت فاجعه اوج دادن نشان برای و داد تکان برایم سری انداخته باال ابروهای با

.بگو رو بعدش تازه - . .  .دامنم تو افته می خودش مثل نقو نق تا دو  

 :گفت کنان ناله خودش برای تاسف با و کرد نچی نچ

.دونم می من - . . .شم می کچل اینها دست به آخرش دونم می من  . . 

.درامد حسابی یاسی حرص  مثل هم باز و مهران سر کوبید محکم بود، پهلویش زیر که کوچکی متکای با 
.امد کوتاه خنده با مهران همیشه . .   

 حساب طور هر کنم، فکر کنم می که کاری به کمی کردم فرصت شد، حاکم ماشین در که سکوتی اندک با
 را زندگی جایی از باید زود یا دیر آخرش که دانستم می خوب و امد می نظر به درست کارم کردم می
.ولی کنم شروع . . 

.!نشسته دلم به عجیبی ترس و دودلم چرا دانم نمی  . .   

 شه؟ می چی بخورم شکست اگه "

 کنم؟ خوشبختی احساس باید که اونطوری و کنم اداره رو زندگیم نتونم اگه 

 " کنم؟ خوشبختش و بدم عشق بهش نتونم اگه چی؟ دختر اون

.من خدای . . .!تره سخت کردم می فکر که اونی از  . .   

 .شد جمع محله باریک های کوچه به حواسم و امدم خودم به مهران تاسف نچ نچ صدای با

 !رسوندنشون کجا به کجا از ببین -
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 شد می رد هایش کوچه از زحمت به مهران ماشین که ای محله به دوباره و انداختم مهران به نگاهی نیم
.کردم نگاه  :گفت حرص با هم یاسمن 

.نگذره ازش خدا - . . .رسید کجا به اش بچه و زن عاقبت و آخر ببین پزش، و دک اون با فاتحی   . .   

 :زدم غر حوصله بی

 !بزنه؟ زمینشون اینطور که دایی ِ دست دادن رو اختیارشون چرا اینها -

 مهران و من صندلی پشت طرف دو از را دستانش و نشست صندلی روی زحمت به و شد بلند جایش از
 :گفت حرص با و کرد ستون

 ی آینده برای خواسته مثال بشه، مادر از مهربونتر دایه شده براشون اومده دیگه؛ همینه ناخلف داداش -
 و قورت دو فهمیدم من که اینطور داده، باد به رو پولها ی همه کنه، گذاری سرمایه خواهرش های بچه
.گیره نمی گردن رو زده زندگیشون به که گندی و باقیه هم نیمش . . .محله این تو شون آورده االنم   . .  خدا 
 .کنه خیر به رو عاقبتشون و آخر

.خانم نخور حرص - . . .بزرگه هم اونها خدای  . . .سرنوشته بازی ِ باالخره  . .  . 

 .داد تکیه صندلی پشتی به دوباره و فرستاد بیرون پرصدا را نفسش یاسی

.!شد تر سنگین مسئولیتم رفت، شد زده که حرفهایی پی فکرم . .  شروع از ترسم می چرا دانم نمی  
.زندگی . . .!کشیده سختی درصدی خودم مثل حتما که دختری با هم ان زندگی، مسئولیت کردن قبول از   . . 

 !رسیدن ما از زودتر که مژده و مهرداد -

 :گفتم متعجب و کردم نگاه بود، پارک جلوتر که مهرداد ماشین به شده گرد چشمهای با

 اومدن؟ چرا اونها -

 حضورشان مبهوت همچنان من و شدند پیاده هم پسرش و مژده همزمان و کرد باز را ماشین در یاسی
 :گفت و کرد اشاره شدن، پیاده برای مهران که بودم

 !نیستم آدمهایی همچین حریف من که دونی می !شه می مهرداد فقط دایی اون زبون حریف -

.شدم پیاده و فشردم هم به را لبهایم  دیگر مژده !نبود الزم را مهرداد زبان باشد؛ دیدار یک فقط بود قرار 
 نقش ریز و ظریف که هایم بچگی رغم علی خودم، برای شدم مردی گذاشت، نمی سرم سربه  قدیم مثل
.بودم شده روفرم حسابی بدنسازی با ها خیلی مثل و بود درشت هیکلم االن بودم، . .  . 

.زدم بغل را پسرشان گل و کردم سالم مژده به رنگین و سنگین و دادم دست مهرداد به  چرا ها بچه این 
 !دانم نمی اند؛ شیرین قدر این
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 چطوریایی؟ آراد، آقا به به -

 .کفشهاش با شد خاکی شلوارت و کت زمین بذارش -

 :زد طعنه که انداختم مهرداد بغل و بوسیدم را ساله پنج آراد صورت و خندیدم مژده حرف به

 !آرادم برای خواستگاری ریم می جمعا ِ روزها همین -

 را موهایش و خندید بود؛ مهران گرفت، جا بغلم در شیرینی و گل دسته همزمان و زدم بازویش به مشتی
 :کرد بارم تیکه شوخی به و کرد مرتب

.شوقی یه دومادی، سرت خیر - . . .ذوقی یه   . .  !بخرم؟ من هم شیرینیت و گل  

 :درآوردم را پولم کیف و خندیدم

.شه می تسویه بدن حقوق که برج سر ایشاال دم می چک داداش، ندارم که پول راستش - . .  . 

.زنما می برگشت باشه خالی حسابت - . .  . 

 :پراند حرفی آنطرف ار هم یاسی

 !بگیر نقد جان؛ مهران محله بی چکاش-

 !باشد؟ باید ام آینده همسر منزل کدامشان انداختم، کوچه  های خانه به نگاهی کنجکاوی با و خندیدم

.دیگه بریم:یاسی . .  !کنن می نگاهمون همه گرفتین معرکه  

 ماشین کردن قفل از بعد مهرداد و مهران با بقیه، همراه ماندم هم من و افتادند راه جلوتر مژده و یاسمن
 :گفتم آروم محله وضعیت از ترس با افتادیم، راه هایشان

 امنه؟؟ ماشینهاتون جای -

 :گفت محکم و چرخوند محله تو سری ابهت و اخم با بود، مهران از تر جذبه با مهرداد

.ان مفنگی همه باشن، داشته جراتها این از نکنم گمون ولی نیست که امن - . .  . 

  ؟!شوم می روبرو دختری چه با کردم فکر خودم با و چرخاندم نگاه دوباره

 اش خانواده از خبری دیگر شد؛ فوت تصادف در که پیش سال هفت از ولی شناختم؛ می را فاتحی
.بودم ندیده هم بار یک را اش خونواده حتی نداشتم، . . 

 ختم شدنمان فامیل به اش رابطه این آخر کردم نمی فکر است، ارتباط دورادوردر یاسمن دانستم می ولی
 .شود
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 شده باز مژده و یاسی برای حیاطی در ما، رسیدن از قبل کوچه ته بودیم، شده تری باریک ی کوچه وارد
 .رفتم جلو هم من مهرداد، و مهران با احوالپرسی از بعد رسید، می گوش به خانمی احوالپرسی صدای و بود

 و ادب با و بود سرش درشتی گل ای قهوه چادر بود، شیک نسبتا و برازنده ای قیافه با میانسالی خانم
.شویم داخل که کرد می تعارف احترام   

 صدای با چرخید، می اطراف بلند دیوارهای و کوچیک حیاط در نگاهم و کردم می حرکت بقیه سر پشت
.باشد دایی جناب همان زدم می حدس که افتاد مردی به نگاهم داد، می سالم  که ای مردانه  من از قدش 
 دادم سردی سالم و شدم خیره زارش ی قیافه به باال از هایم، شنیده خاطر به انزجار حس با بود، تر کوتاه
 ناچار به من و کشید دستم از را شیرینی و گل دسته و  داد نشان صمیمی را خودش حد از بیش او ولی
 خانه وارد زن، بهم حال رنگ زرد دندونهای ان با بود دنیا لبخند ترین زشت که لبخندش با و امدم کوتاه
 .شدم

 و مبلمان داشت، خانواده این سابق زندگی از نشان تجمل، کمی و بود بهتر بیرون از خانه داخل وضع
 دایی، جناب ساختگی صمیمیت برعکس بود، سابقشان اعیانی زندگی از مانده یادگاری که هایی دکوری
 .بود صمیمانه و گرم خانوم، آمنه مادرش رفتار

 باشد، آشپزخانه زدم می حدس که اتاقی به پذیرایی برای خانوم آمنه و نشستیم مبلی روی جا یک کدام هر
.رفت  توجهی قابل کاذب نفس به اعتماد ظاهرا که انجا از و گرفت جا من روبروی درست هم منفور دایی 
 :گفت متکبرانه و انداخت پا روی پا زد، می زار الغرش تن به که شلواری و کت ان با داشت

.خب - . . .پسر آقا  . .  !حالجی مرده چند ببینیم بزن حرف 

 امدیم، که ماشینهایی و وضع و سر دیدن با ثانی، در شود؛ زده حرفی نبود قرار که اوال !شد گرد چشمهام
 بخواهم که دیدمش نمی حدی در عالوه به بپرسد، سوالی چنین این که نیست عددی فهمید می باید
 !کرده ویران را خانواده این زندگی بودم شنیده که بود این هم دلیلش تنها دهم، توضیح برایش

 این پس از او مهران، قول به تا کردم نگاه مهرداد به بود شده صورتم نقش حضورش خاطر به که اخمی با 
 .گرفت دست به را مجلس محکم و مردانه هم مهرداد و براید مرد

 اهل و داره ماشین و زندگی و خونه رسه، می دهنش به دستش ما حسام آقا این حضورتون به عرضم -
.کاره . .  از اخالقی، هم مالی هم راحت خیالتون لحاظ همه از کنه، می کار جهاد برای و کشاورزیه مهندس  
.شنوید نمی سوئی حرف کنید تحقیق کسی هر . .  . 

 پذیرایی بساط با خانوم آمنه چون و کردم نگاه مهربان ظاهر به دایی به و نشست لبم کنج پوزخندی
 .کردند پاره و تیکه تعارف حسابی مژده و یاسمن و رفت فرو سکوت در مجلس برگشت،
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 می را تعریفش یاسمن همه این که دختری کجاست پس داشتم، استرس و بود افتاده دلم به بدی لرز
 کنج بنشیند لبخند بگیرم، آرام دیدنش و امدن با که ام آماده  !ام کرده آماده لرزیدن برای را دلم ؟!کرد
.!لبم . . 

.بود همین مالکم  . . 

.اگرنه و شدم می امیدوار خودم به کرد می آرامم نگاهش اگر   . .    

.!دهم تشکیل ای زندگی و کنم ریسک توانستم نمی . .   

.برامد پسش از حسابی هم مهرداد و کشیدن نشان و خط به کرد شروع دایی جناب  و بود شده گرمم خیلی 
ِّ و حرفها ی حوصله  شد؛ می زده ها حرف ی همه کاری اول همین که نبودم ناراضی نداشتم، را مجلس جو
 .کشیدم راحتی نفس خانوم آمنه صدای با جدال، ساعتی نیم از بعد باالخره !بودم قرار بی ولی

.جان لیلی - . .  !مادر؟ کشی می رو چای زحمت  

 فشرد، را دستم آرام آرامش، و اطمینان برای مهران و ماند یاسی بخش اطمینان و عمیق لبخند روی نگاهم
 .بیاید خوشش من از هم لیلی خانم این کردم دعا و دادم تحویلش لبخندی

 دست حرکت با بودند، ساکت همه کردم، حبس را نفسم بود سرم پشت که اتاقی در شدن باز صدای با
.بود گرفته رو دهنش جلوی بهت حالت به دست با چرخید؛ سمتش نگاهم صورتش، روی خانوم آمنه  به 
 !داشتند حالتی چنین هم انها کردم، نگاه هم بودند، نشسته خانم آمنه کنارو روبرویم که  مژده و یاسی

 "!دیدن؟ می چی مگه" 

.سالم - . . 

 !زد خشکم  هم من دیدنش، با و چرخیدم صدا سمت اراده بی

  !نداشتند من از کمی دست کردم، نگاه بقیه به متحیر

.!داشتیم خود جای دیگر که بقیه بود، مانده باز دهانش جدیت، و ابهت انهمه با مهرداد . .   

 زد؛ می سینه به را سنگش قدر این که دختری و را گلش دسته ببیند تا کردم نگاه یاسی به وار سرزنش
 :کرد زمزمه مبهوت و نداشت انتظاری چنین انگار هم خودش

.لیلی - . .   

 :پیچید خانه ساکت فضای در دختر التی و خیال بی صدای

.بشینید بفرمایید - . . .ایستادید و دید می خجالتم چرا  . .  .خدمتتون میارم رو بساط االن بشینید  
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 صدای باالخره رفتم، خروجی در طرف به و کنم تحمل نتوانستم شد، می فشرده هم به خشم از هایم دندان
 .درامد هم دایی و خانوم آمنه

 مادر؟ رفتاریه چه این ایه؟ قیافه و ریخت چه این لیلی -

 !کنی می بازی ما آبروی با !برام؟ درآوردی دم نبوده، سرت باال بابا سفید چشم ی دختره -

.وایسا حسام - . . .حسام  . . 

 :گرفت را بازویم و رساند  را خودش که پوشیدم را کفشهایم و ندادم اهمیتی یاسی های زدن صدا به

 .کن صبر حسام -

 :زدم داد سرش تقریبا و ایستادم کرده؛ سپر سینه جلویش، عصبی بار اولین برای و زدم پس رو دستش

 !دونستی این الیق رو من که نیستم پاپتی اونقدر ولی تنهام و کار و کس بی درسته -

 :نالیدم و کردم اشاره کرد، می نگاهمان و بود ایستاده هال وسط پوزخند با که دختری به ابرو و چشم با

 !داشتنم برادر و خواهر با گرم پشتم -

 .شدم خارج کوچه از و زدم بیرون خونه آن از سرعت با بود، مشکش لب اشکش و سرخ چشمهایش

 ته زدند، می دید را ها ماشین داخل شیشه پشت از و بودند شده جمع ها ماشین دور جوان و بچه تا چند 
 :زدم داد و کردم خالی آنها سر را حرصم ی مانده

 !رو پالستون و جل کنین جمع کنین؟ می غلطی چه -

.حسام - . . 

 که فرعی ی کوچه در بلند های قدم با و دادم تکان برایش دستی بود، شده خارج حیاط از تازه بود، مهرداد
.پیچیدم نبود، رو ماشین  شدن خنک برای تاثیری هم زمستان سوزدار و سرد هوای و بود گرفته گر بدنم 
 . نداشت حرصم آتش

.!دارم من که زندگی این به لعنت " . .  سامون و سر وضعیتم به جدید، دریچه یک از خواستم وقت هر 
.!محاسباتم ی همه به خورد می گند جوری یک دهم؛ . . 

 "!شد چه و خواستم می چه 

 !داد نمی یا داد می دست خواستم می که حسی آن یا ببینم، نظر یک خواست می دلم فقط

 !شده سخت چقدر محبت کشف !شود فاجعه یه به تبدیل نداشت لزومی دیگر
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 دست به تریاک منقل و پاره لباسهای با بسته، گردن به رنگی چادر با کولی دختر یک نداشتم انتظار واقعا
 !ببینم

 !آورد؟ بار به فضاحتی چنین کردنم دک برای که منفورم اینقدر یعنی

 !بود اش پیشانی روی هم یکی گمانم بگو، را لبش باالی درشت خال آن

.گرفت عقم اش قیافه یادآوری از . .  . 

.!شد ضایع چقدر بگو؛ را یاسی . .   

. یاسی  . . 

 !زدم؟ داد یاسی سر چرا من وای  

 داشت؟ تقصیری چه او آخر

.نبود ولی گشتم، ام گوشی دنبال هایم جیب در  .گذاشتم جا  مهران ماشیندر حتما 

 ی محله در االن که شدم دور محله آن از کی سرما و شب ظلمات این در نفهمیدم چرخاندم، اطراف سری
 !بودم تری امن

 چرا دانم نمی  رفتم خیابان سر عمومی تلفن سراغ و گرفتم تلفن کارت بود، مسیرم در که ای دکه اولین از
.داشتم وجدان عذاب یاسمن مقابل صدایم بردن باال خاطر به و زد می شور دلم   

 .زد دامن وجدان عذاب این به تلفنش بودن وخاموش گرفتم را اش شماره

:پیچید گوشیدر حالش بی صدای بوق تا چند بعداز گرفتم، را مهران ی شماره و فرستادم شیطان بر لعنتی   

 .بفرمایید_

 :گفتم نماند، جواب بی تماسم که این از خوشحال

 ؟!یاسی میدیرو گوشی مهران، سالم_

.خوردم جا فریادش صدای با . .  بودم؟ من مخاطبش 

 جوابش؟ بود این !کنه خواهری برات خواست می سرش خیر دیگه؟ میخای جونش از چی:مهران

 :شنیدم هم را  مهرداد صدای دورتر از

.مهران باش آروم_ . . 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 32 

 :مهران داد صدای دوباره و

.بشه طوریش اگه !باشم؟ آروم چیو چی_ . . 

 باال را  صدایم بود نشده تمام اش جمله هنوز و نشست تنم بر سردی عرق صدایش لرزان لحن و حرفش با
 :گفتم داد با و بردم

 !کجاست؟ یاسی مهران؟ میگی چی_

 :گفت لرزانی صدای با تر آرام و پیچید گوشی در عمیقش نفس صدای

.) بیمارستان_ . . .اینجا آوردیمش شد بد حالش است، محله همون نزدیک  ( . . 

 بدون اش جمله شدن تمام با و کردم نگاه خیابان اسم تابلوی به کردم می گوش را حرفایش که همانطور
 رسید؛ می بیمارستان به تقاطع تا چند بعداز که خیابانی سمت و گذاشتم جایش سر را گوشی خداحافظی
 .دویدم

.کنم کاری خواست می دلم نبود، زیادی نداشتم،راهرا بمانم تاکسی منتظر لحظه یک که این تحمل  از 
.بیزارم اضطراب، وقت انتظار و سکون   !برساند مقصد به تاکسی تا بنشینم و باشم منتظر که این 

.باشد دویدن همین تالشم آخر اگر حتی کنم، کاری باید خودم . . 

 .نیست میکنند، رشد شکمش در که دوقلوهایی حال نگران کس هیچ

 راه کوبیدن با اگرچه !انداخته خطر به را خودش جان ها بچه داشتن نگه با یاسی که دانند می خوب همه
 ضعف و قلبی شرایط با بود گفته هم دکتر همان ولی شد؛ باردار دوباره و آورد بدستشان مختلف دکترهای
 !!است خطرناک جانش قیمت به برایش بارداری بدنش و رحم

 چه نیست معلوم من بخاطر االن و دارد نگه را ها بچه خواست خودش همه مخالفت رغم علی یاسی
.بیفتد برایش اتفاقی . . 

 پذیرش از و دویدم داخل عجوالنه دوباره و گرفتم نفس و شدم خم زانو به بیمارستان روبروی زنان نفس
 :گرفتم را سراغش

.سرمدی یاسمن_ . . 

 :کرد اشاره سرش پشت راهروی به

.احیا اتاق_ . . .ممنوعه مالقات  . . . 

.میلرزید بدنم و تن . .  !اساسی دادم دستش کار 
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 بغل بچه هم مژده بود، دیوار به اش تکیه و بود نشسته زمین روی دراتاق کنار مهران رفتم، سالن سمت
.کرد می نگاه برادرش به نگران و بود داده لم صندلی روی مهرداد و میزد قدم سالن در . .   

 !برادریم هم حامد و من برادرند؛ ها این

:دادم قرار مخاطب را ،مهرداد نمیدهد را جوابم مهران میدانستم    

 چطوره؟ حالش کجاست؟_

:گفت و ایستاد کنارم هم مژده کرد، اشاره احیا اتاق به دستش سرو با   

.نباش نگران حالش، بهتره_ . . 

 که مهران به شدم، نمی متوجه چیزی و امد می داخل از پرستارها نامفهوم صدای رفتم، اتاق در سمت
:گفتم شرمنده و کردم نگاه رسید می بنظر هروقتی تراز زده ماتمو نداشترو به رنگ   

.کنم تحمل شد نمی دونی می خودتم !بشه اینطوری خواستم نمیکن باور_ . . 

 :یعنی داد تکان هوادر دستی

.بشنومصداتو خوام نمی بابا برو . . 

 :گفتم آرامو زدم تکیه دیوار به خودش مثل و نشستم کنارش مستاصل

.دارم دوستشتو مثل منم خواهرمه، سرم خیر باهام؟ قهری_ . . 

 :غرید عصبیو آورد جوش

 بی جواب یاسی خود میذاشتی، جیگررو دندون دقیقه دو آوردی؟ سرش رو بال اینو داری دوستش-
 اونطوری و داره دنیا تورو تو فقط نفهمیدی زدی؟ داد خواهرت سر و رفتی گذاشتی !داد می احترامیشو
 از علی والی به ولی ناتنیه آررره ناتنیه؟ !سرش؟تو کوبیدیتو کاری و کس بی و نکردی حسابش هیچی
.تویه فکر به بیشتر من . . .نبود این محبتاش جواب خدا به  . . 

 مانده برایم دنیا در که کسی تنها دل و بودم زده نسنجیده که حرفی از فرستادم، لعنت خودم به زده بهت
 .بودم شرمنده شکستم، را بود

 :زد غر و چرخید خودش دورو ایستاد نگران دل و کشید پووفی مهران

.بپرسم احوالشو بیرون نمیان چرا پس خوبه، حالش اگه_ . .  .اَه.

:مهرداد . بشین  . . .نزن جوش خوبه حالش !نمیشی؟ بند جا یک چرا تو  . . 
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 رفت امد بیرون اتاق از که پزشکی سمت مهران شد، باز اتاق در همزمان و زد چنگ موهایش به دستی دو
 ترس با و کشید را دستش  و گذاشت زمین را آراد هم مژده رفتیم، سمتش و ایستادیم هم مهردادو من و

 .رساند را خودش

 :زد غر مهران سر و دراورد را عینکش دکتر

 کنید؟ مراعات نمیتونید سمه؟ براش استرس و شوک شرایط، این با دونین نمی مگه_

:پرسید دکتر از طاقت بی و کرد شماتت اش عصبی نگاه با هم مهران و کرد ترم شرمنده حرفش این   

 چطوره؟ حالش االن_

 :گفت و کرد حرکت استیشن سمت

 صبح تا داره، عوارض هم ها بچه برای ها حمله این کنید، مراعات بیشتر گذشت، خیر به که فعال -
 .ببریدشون تونید می صبح اینجاست،

 نمی را یاسی ی مالحظه مهران اگر دانم می اید، می بدم خودم از مواقعی چنین بود، زده خشکم جام سر
.ام انداخته خطر به را جانانش جان!امد درمی خجالتم از لگد و مشت با کرد، . . 

 مهران از استیشن جلوی سالن، انتهای همان از شد، راحت یاسی حال از خیالشلن که مژده و مهرداد
 .رفتند و کردند خداحافظی

 در و رفت اتاق داخل و گذشت کنارم از حرفی یا و توجه بدون و برگشت اتاق سمت بلند های قدم با مهران
 .بست را

 !را دردش فهمم می دهم، می حق او به نشدم، ناراحت کارش این از

 !هایش حساسیت این است طبیعی پس !بدهد دست از پرستد، می و دارد دوست که را کسی ترسد می

 !کنم عذرخواهی یاسی از بتوانم و بیاید پیش  فرصتی که امید این به نشستم صندلی روی

 شوم می عصبانی وقتی داند می خودش دربیاورم، دلش از جوری یک باید ولی بخشد می مرا که دانم می
 زیاده بار این که البته بزند، بیرون درمانده دهان این از است ممکن حرفی هر و ندارم را هایم حرف اختیار
 !بودم کرده روی

.خواست می آرامش دلم بستم، را چشمانم و دادم تکیه دیوار به را سرم . .  بود شلوغ زیادی بیمارستان اما  
.شدم مورد این متوجه تازه من و  گرفت آرام گذاشت نمی همراهانشان و بیماران  پرستارها، آمد و رفت 

.اینجا . .   

 .گذراندم را وقتم بودند، خودشان گرفتاری دنبال کدام هر که مردمی به کردن نگاه با و چرخاندم چشم
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 پایین را سرم و کرد می معذبم حسابی و شد می زوم سمتم هرازگاهی که جوانی های خانم نگاه از بگذریم 
.انداختم می  گیرد، نمی آرام دلم ببینمش، لحظه یک توانستم می و داد می رضایت مهران زودتر کاش 
.باشد دلخور ازمن یاسی . . 

 خاطر به ولی بروم داخل بتوانم که بل ایستادم بردند، اتاق داخل را بیماری و شد باز اتاق در باالخره
.نبود امکانش بودند، آمد و رفت در جدید بیمار احیای برای که دکترهایی و پرستارها  و ایستادم کنار دوباره 
 .زدم بیرون سالن از داد می عذابم جدید بیمار همراهان ی ناله و ضجه که این برای

 بودند، کرده ناکارش چاقو با اوباش که جوانی گذشت؛ می پرآشوبی شب بیمارستان این در امشب انگار
. و سکته تصادف، بود، خورده قرص خودکشی قصد به که دختری . .  . 

.!شکر را کرمت خدایا . .   

.شد همهمه دوباره رسیدم، که خروجی در به  بود آشنا برایم عجیب اش قیافه که را دختری پرستار چند 
.دوید می و کرد می نفرین را کسی کنان گریه خانوم آمنه سرش پشت و کردند رد کنارم از برانکارد روی . .   

.ارسطو کنه لعنتت خدا - . . .کردی ناقص رو گلم برگ دختر  . .  . 

 .بود درگیر دایی جناب با هم در جلوی نگهبان گذشت، کنارم از برانکارد دنبال و نشد من متوجه اصال

 .بیاد پلیس تا بمونید باید آقا، شه نمی -

.دررفت و گرفت گاز را نگهبان دست . .  . 

 دررفتن با بودم، ایستاده تماشا به دیگر ای عده مثل همچنان هم من که افتاد اتفاقات این سریع انقدر
ِّ ارسطو  .شد دیدم که چیزی جمع حواسم و شد آرام جو

 .نبودند ولی زدم، دید را سالن  برانکارد و خانم آمنه کردن پیدا برای

 " !افتاده؟ اتفاقی چه یعنی "

 شده مطلع جریان از بیش و کم که اطراف های آدم های زمزمه و بود افتاده جانم به خوره مثل کنجکاوی
 .کرد ام عصبانی حسابی بودند،

.زده کشت قصد به رو دختره گن می بود، ناپدریش - . .  . 

.خورده کتک و کرده مقاومت دختره بده، رو ترتیبش خواسته می - . .  . 

.و . . 
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 افتاد، دوران به دور چندان نه های سال در چنین این اتفاقی یادآوری از سرم گفتند، می چیزی کدام هر
 پیدا خانوم آمنه ی ناله صدای با باالخره و گشتم دنبالشان ها پاراوان بین و رفتم اورژانس سمت اراده بی
 .کردم یشان

 می گریه دو هر و بود گذاشته مادرش آغوش در سر و بودند کرده وصل سرم بهش زدم، کنار را پاراوان
.بود شده نصیبش که داد می مفصلی کتک از نشان آنژیوکت محل کنار شکل مستطیلی کبودی ، کردند . .  
 !امشب فضاحت از اون سهم

.گمشو برو - . .  اینجا؟ بیاد کرده خبر اینو کی مامان خوای؟ می جونم از چی 

 !کنم می سکوت من و کند؟ می نثارم حرفی و کند می جرات کسی هر که شدم ناتوان انقدر چرا امشب "
.کنم می سکوت و دهم می حق ها آن به دلم در  " 

 :گفت داد با و نبود بیا کوتاه  بود، زده خشکم

 من الناس ایها آهای !ازت بیزارم خوامت، نمی بگم زبونی چه با احمق؟ ی پسره کنی می غلطی چه اینجا -
 !نیست که زور کنم، شوهر خوام نمی

 :گفت گریه با و گرفت را دستش کردنش آرام برای خانم آمنه

.جان لیلی باش آروم - . . 

 :داد ادامه من به رو و

.پسرم برو - . . .!شده تنبیه که بینی می کن، حاللمون برو نمون، اینجا برو  . .  . 

.کرد فوران خشمم و کردم نگاه لیلی کبود صورت و دست به  جلوی پیش سال پنج اتفاق از مبهمی تصاویر 
 .بست نقش هایم چشم

.نبینمشان دیگر تا کشید را پرده و شد کار به دست خودش کنم، نمی حرکتی دید که خانوم آمنه . . 

 صدای بیمارستان، ی همهمه و ازدحام این در و نداشتم را گذشته خاطرات مقابل مقاومت توان دیگر
 !امشبم های درد قوز باالی قوز بود؛ شده و شد می اکو سرم در خواستنش کمک و محنا فریادهای

 دستش در یاسی دست که همانطور مهران کردم، باز را در زدن در بدون و ایستادم یاسی اتاق در جلوی
 غرق ی چهره به خیره محوی لبخند با یاسمن و بود رفته خواب به و بود گذاشته تخت ی کناره به سر بود
 دادم، سالم آرام بست، نقش وار حسرت پوزخندی دلم در بود، مهران خواب

 مرا تا چرخاند مخالف سمت را سرش و داد اخم به را جایش محوش لبخند و چرخید من سمت نگاهش
 !رنجاندمش بد !نبیند
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.یاسی نکن " . . .است تکمیل تکمیل امشبم ظرفیت نکن، را کار این  . .  " 

 :کردم زمزمه و رفتم جلو قدم سه دو

.خواهری بکن داری دوست کاری هر برگردونی، رو ازم دم می حق بهت آره - . .  حاللم بگم خواستم فقط  
.ببخشم و کن . .  .شم نمی مزاحمت دیگه آرامشت برای 

 خارج اتاق از که برگشتم کنم، اذیتش این از بیشتر خواستم نمی قلبن هم من نداد، نشان العملی عکس
 :زد صدایم که  شوم

.حسام - . . 

 :گفت حال بی و آرام کردم، نگاهش و برگشتم

 .باش خودت مواظب -

 :یعنی حرفش این شد، صورتم نقش تلخی لبخند

.ببینمت خوام نمی هم دیگه برو، باشه"  . . .بخشیدمت ولی  . .  "!همین 

 نزدیک و بردم پناه حرم آرامش به دوباره بود، شب نیمه تقریبا زدم، بیرون بیمارستان از و بستم دررا
 .برگشتم خانه به سحر

 در استراحت سکانس یک توانست نمی خواب یک جز چیزی هیچ و داشت زیاد قوز باال قوز ام زندگی
 .بگذارد اختیارم

 شدن سبک از بعد و زدم آب به تنی برسم، کارم محل به موقع به تا کردم کوک صبح هفت برای را ساعتم
 .امد سراغم کوتاهی و آرام خواب دوش، زیر

.برگشتم روزمرگی به دوباره ساعت زنگ با  و  سازی مکانیزه های تراکت توزیع ها، باغبان و باغ اداره، 
.کشاورزها با دیگر جنجال یک و هزار و جدید های سیستم . .  . 

 باشگاه راهی و کردم آماده را ام ورزشی کوله غروب خیال، و فکر از فرار برای کار، از خستگی رغم علی
.شدم  !زنم می گول اینطور را خودم شایدم کشم، می عذاب کمتر جمع میان در حداقل 

 نگاه به توجه بی و برداشت را آبم بطری و زد تکیه آینه به روبرویم عماد که کردم می کار لت دستگاه با
 اخم با و افتادم حساسیتش و یاسی یاد ولی نبودم حساس زیاد و زیاد و بود رفیقم کشید، سر من ی خیره

 :توپیدم ساختگی

 نه؟ !شه نمی حالیت مهنی دهنی و بهداشت -
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 :گفت بیخیال و خندید

 ؟!ورا این از عجب چه -

 :گفتم و سرکشیدم آب بطری همان از و گرفتم دوشم روی ی حوله با را عرقم و شدم کشی لت بیخیال

.ها نمیام ناراحتی - . .   

 :گفت و انداخت باال شانه بیخیال 

 .نداره برام توفیری نیومدنت و اومدن دی، نمی من به پولی که تو -

 را ام پی مدام که بزند، حرفی خواهد می بود مشخص نشستم، Tتی دستگاه پشت و خندیدم حرفش به
.داشت . .  :گفتم و کردم نگاهش مشکوک  

.بنال- . .   

 :گفت بغل به دست و زد تکیه کناری دستگاه به نبود نزدیکمان کسی چون و انداخت اطراف به نگاهی

.دفتره تو که دختره این - . . 

 کرد، تا تابه را لبهایش و خاراند ناخن با رو ابرویش ی گوشه و برید را حرفش

 :گفتم حوصله بی و کجاست گیرش فهمیدم

 !شده بسته بهش داداش تا سه شما بخت عوض در نداشت، خیری کس هیچ برای ما آبجی دفتر ِ این -
 تو؟ االنم کرد، می کار اونجا مدتی خانمش که هم امیرعلی خان، عرفان از اون

 :گذاشتم دستش کف را آمارش فورا نشود معذب که این برای و دادم تکان برایش سری شد، باز نیشش

.!حامده زن خواهر دفتر، مجرد دختر تنها حاضر حال در - . .  رم نمی دفتر دیگه چون شناسم نمی دقیق  
. . .  !مبارکه 

 :گفت جانب به حق و کرد مرتب را شرتش تی و کرد بازویم ی حواله محکمی مشت

.بشن ردیف برام کنم، اراده تا که نیستم کرده تحصیل تو مثل !مبارکه؟ تا کو - . .  .باشگاه همین و منم  

.کرد پودرم وجبی نیم ی دختره ابهتم و پز و دک این با نداشت خبر زدم، تلخی لبخند . . .ه ه  . .  . 

.کنن مالمتت دانشگاهی تحصیالت نداشتن بخاطر بخوان که نداری کم چیزی کن، اراده تو - . .  . 

 کیف سر حسابی هم عماد کردم، لباسهایم پوشیدن به شروع رفتم، کمدم سمت و کشید ته ام حوصله
 .گذاشت می بقیه سر به سر و زد می چرخ باشگاه در زنان بشکن و بود شده
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 " !شه؟ می باز ک ی من خوشبختی ِ ی گره "

.گذشت منوال همین به هفته یک  خانه تلفن و بود مانده جا مهران ماشین در احتماال که همراهم تلفن 
  !بپرسد را احوالم نزد زنگ حتی یاسی خورد، می زنگ عمرا ِ هم

 عادت تنهایی به اگرچه نداشتم، زدن زنگ روی نشوم مزاحمش بود خواسته  محترمانه چون هم من
 .نبود تحمل قابل برایم یاسی محلی بی ولی داشتم،

 می جدید های بروشور هاو تراکت بررسی با را وقتم نداشتم بازدید امروز چون و بودم نشسته اتاقم 
 :ایستاد دراتاق چارچوب در کناری اتاق همکار فنایی، که گذراندم

 .داره کارت نفر یه سرمدی -

 :زدم غر و کردم نگاش و بستم را ها تراکت ی پوشه

.رو خدا بنده بیاد بگو بشه، هماهنگ هام رجوع ارباب آمد و رفت که مدیرعاملم مگه - . .  . 

.نیست رجوع ارباب آخه - . .   

.سالم -   

 :گفت و کرد اشاره خانم به و کشید کنار را خودش بود، ایستاده سرش پشت که جوانی خانم سالم صدای با

 .ایشونن -

.رفت من سر ِ تائید با  رنگش ای قهوه موهای و بود پوشیده مشکی پا تا سر برگشت، جوان خانم به حواسم 
 .کرد می جلوه بیشتر سیاهی همه ان بین هم صورتش سفیدی و بود زده بیرون شال ی گوشه از

 داخل؟ بیام تونم می -

 .ایستادم ها رجوع ارباب ی همه مانند احترامش به و برداشتم کردنش برانداز از دست

 .بفرمایید کنم، می خواهش -

.بست را در و امد داخل قدمی  های رجوع ارباب اکثر بود، عجیب برایم حضورش و زد می مشکوک کمی 
 که کشاورزی؛ های رشته زیر دانشجوهای از ای عده هم هرازگاهی و بودند کشاورز پیرمردهای و مردها ما،
 !خورد نمی هم دانشجوها به اش قیافه خانوم این

.بگوید را کارش تا شدم خیره او به دست به خودکار و نشستم هم من نشست، میزم روبروی صندلی روی  
.نداشتم خوبی حس بود، بسته را اتاق در اینکه از  کار هایش شاخک حسابی هم همکارم که مخصوصا 

 !بود افتاده
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.بود خیره زمین به و بود زده چنگ را کیفش ی دسته معذب   ی پوشه کشد، می خجالت من از کردم حس 
 :گفتم و انداختم پایین را سرم و کردم باز را روبرویم

.بفرمایید - . .  امرتون؟ 

.امد سر ام حوصله نزد، حرفی هم باز ولی کشیدم مبهم خط تا چند ها تراکت از یکی ی گوشه  این از  
 :گفتم حرص با و شدم خسته بودنش مشکوک و سکوت

 !بیرون بفرمایید ندارید فرمایشی اگه خانم -

 .رفتم در سمت و ایستادم حرص با رفت، فرو اش یقه در بیشتر سرش

.خانم گرفتین اشتباه - . . .بیرون بفرمایید   . .  !نیست جالبی بازی  

 .گرفتم خانوم یاسی از رو آدرستون -

 :گفتم و زدم بغل به دست و ایستادم راه وسط

.خب - . . 

 :کردم تاکید قبل از تر حوصله بی داد، می مالش و مشت و بود افتاده کیفش ی دسته جان به دوباره

 گرفتید؟؟ منو آدرس یاسی از که چیه فرمایشتون -

 !نزنین حرف اینطوری من با -

.شد گرد چشمهایم تعجب از من و گفت داد با را جمله این . .  نگاهش مشکوک ، بود آشنا برایم صدا این  
 :کرد زمزمه کردم،

.کنید رفتار طوری هر دارین حق اگرچه - . . 

.نداشت امد می آشنا نظرم به که صدایی صاحب با شباهتی هیچ . . 

.اوست خود شدم مطمئن تقریبا اش بعدی حرف با ولی    

.خوام می معذرت شب اون بابت من - . . .درآوردم رو بازی اون که باشین ای برازنده مرد کردم نمی فکر   . .  
 .کرد می تعریف بد خانوم یاسی برادر از همیشه بابام آخه

 حرف لحن حتی نداشت، کولی دختر ان با ذره یک حتی شباهتی؛ هیچ بودم، مونده خیره و بود زده خشکم
 !داشت فرق آسمان تا زمین دختر ان التی لحن با زدنش

. کند نمی دوا ازمن دردی اش خواهی معذرت !آخر؟ خواهد می چه اینجا "  " 
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 :گفتم مغرورانه و محکم و برگشتم میزم پشت

 .برید تونید می بخشیدم، من -

 :گفت لرزان کند؛ نگاهم که این بدون و زد داخل شالش ی کناره از را موهایش

.من - . . .من  . . 

 :گفتم حوصله بی و پریدم کردنش من و من وسط

.بخشیدم گفتم محترم خانم - . .  .بفرمایید 

 :گفت داد با و شد بلند صدایش دوباره

 !بزنین حرف درست من با -

 زیر برق و بود شده سرخ عصبانیت فرط از هایش گونه و بود چرخیده سمتم اش عصبی صورت
.دلسوز که هم من است، باریدن ی آماده که بود اشکی از نشان چشمهایش . .  خورده های کتک برای دلم  

 :گفتم تر آرام و سوخت شبش آن ی

 .بفرمایید و بزنید رو حرفتون -

.زدم تکیه صندلی پشتی به منتظر و دادم هل سمتش را کاغذی دستمال ی بسته . .  کرده سکوت بازهم 
.کشیدم موهایم به دستی کالفه بود، افتاده چشمهایش جان به کاغذی دستمال با و بود  سایه پی چشمم 
.چرخید شد، ثابت اتاق در پشت که ای  گوشی بیاید حرف به دختر این تا و گرفتم را لبم ی گوشه حرص با 
 ی سایه بالفاصله و پیچید سالن در اتاقش تلفن صدای گرفتم، را فنایی اتاق  داخلی و برداشتم را اتاقم
 .شد محو در پشت

 " نفهم فضول مردک "

 :برداشت را گوشی زنان نفس نفس تا ماندم منتظر

.بله - . . 

 :گفتم تهدیدواری لحن با خودش، فضولی و دختر این رفتار از عصبی

 برای رو کارت این دلیل تا گیرم می رو بخش رئیس داخلی ببینم، اتاقم در پشت اتو سایه دیگه بار یه -
 !بدی توضیح ایشون

.سرمدی - . . .من  . . 
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.شدم خیره کرد، می نگاهم متعجب که لیلی به و کوبیدم جایش سر را گوشی و بزند حرفی ندادم اجازه  
 .رفت  طفره دوباره

.شد دردسر براتون !حضورم بابت ببخشید - . .  . 

 :گفتم جدیو سرد زدم، تکیه میز به و کشیدم جلو را بدنم و دادم تکان سری

 !خدانگهدار و بزنید رو حرفتون -

 :گفت سریع و تند ام جمله شدن تمام با

.میاد خواستگار برام شب فردا - . .  . 

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی

.مبارکه خب - . .  .بشید خوشبخت 

 :گفت مکث بی و سریع و افتاد کیفش جان به باز

 .خواستگاری بیاین دومرتبه کنم خواهش ازتون اومدم -

 .شد گرد چشمهایم اش مسخره حرف از و گرفت عمق پوزخندم

 !چی؟ -

.بود انداخته پایین ممکن حد آخرین تا را سرش  که یکی من بشر؟ این شناخت می مگر هم شرمندگی 
 !دانم می بعید

.منو ببین - . . 

 :توپیدم تر عصبی نکرد، نگاهم

 !کن نگاه منو بیار باال سرتو -

.کرد نگاهم بود، اشک لبریز که چشمهایی با  اشکش لبریز چشمهای حال به دلم که بودم ان از تر عصبی 
 :غریدم و کردم اشاره سرم به بیایم، کوتاه و بسوزد

 نه !خوای؟ می ازم چیزی همچین و کردی جرات که گالبی نوشته پیشونیم رو یا دارم شاخ سرم رو -
.خانم . . .نیستم کردید تصور که نفهمی اون من !گرفتی اشتباه  . .  منت !پریدم پریدم، که بومی لب از  
.!نداره ای فایده هم کشی . . .کردم سکوت و بخشیدم که همین  .!سالمت به !زیاده هم سرتون از  . . 

.شد بلند صندلی روی از گریان چشمهای با  :کوبید میز روی را کیفش عصبی و ایستاد 
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.نیومدم کشی منت - . . .کنم ازدواج کرده پیدا دایی که پایی و سر بی و الت اون با خوام نمی فقط   . .   
 ایکبیری معتاد اون شر از و بخرم وقت کردن فکر برای هفته چند تا خواستگاری بیاین بخوام ازتون اومدم
.تمام و دادم می منفی جواب بهتون بعدش بشم، خالص . .  بی آدم از لندهورم دایی که چیه من تقصیر  
.پروندمتون فضاحت اون با چرا که کوبه می سرم تو مدام و اومده خوشش شما مثل خاصیتی . .  به  
.درک . . .درک به  . . .شد ضایع اونطور شما مثل مغروری و ادب بی آدم که شد خوب اصال  . .  با رم می اصال 
 و جذبه و بگیره برام خودشو تونه نمی و سرم ازش که اینه حداقلش کنم، می ازدواج مفنگی معتاد همون
 !کنه تحقیرم اشتباهم خاطر به و بده تحویلم ابرو و چشم

  !بود معرکه زدنش حرف وقفه بی و نفس یک بگذرم، که حرفهایش از

 بی غر غر از هم خروج از قبل کرد، حرکت در سمت سرعت با و کرد پاک شالش ی گوشه با را اشکهایش
.نگذاشت نصیبم   

.خاصیت بی مغرور ی پسره - . .  . 

 .رفت و کوبید محکم را در

 به و شد صورتم نقش پوزخندی بود، من به احترامی بی همه حرفهایش و بود زده حرف گریه با اینکه با
 .گرفت شدت ام خنده و خنده زیر زدم اراده بی و کردم نگاه اتاق ی بسته در و رفتنش مسیر

 خجالتی، گاهی انداخت؛ می پیش سال ده یاسی یاد مرا جورایی یک ولی چرا، فهمیدم نمی هم خودم
. و لجباز یکدنده، جسور، عصبی، گاهی . .  !تخس ی دختره  

 "من؟  کی؟ !خاصیت بی !ادب بی و مغرور "گوید می من به

.امد فرود سرم بر پتک مثل واقعیت یک و شد جمع ام خنده حرفهایش مرور با . .    

   " !دهند می شوهرش "

.!نیست بعید هیچ دایی ان از . .  . 

 و گرفت جان هایم پلک پشت بیمارستان در گریانش و کبود ی چهره بستم؛ را وچشمایم کشید تیر سرم
.رسید گوشم به دور از محنا مبهم فریادهای . .   

  " !شود تکرار دوباره بگذارم  توانم نمی "

.!نیست مهم اید، می بدم رفتارش و کار از ندارم، دوستش  . .   

 ومی بهترم مفنگی معتاد آدم یک از حداقل دانم می خوب را این نیست، مهم هم اید می بدش من از  
.کنم کمکش توانم . .  . 
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.زدم بیرون اتاق، و میز کردن مرتب بدون و برداشتم را کاپشنم و کیف  از عجله با و رفتم دفتردار سراغ 
 :گفتم در جلوی

 .نمیام بیرون رم می کن، رد مرخصی برام -

 و بودم سرکارم بانظم همیشه که من برای زدم، بیرون و دادم تکان برایش دستی کرد، می نگاهم مبهوت
.بود راحت گرفتن مرخصی رفتم، نمی مرخصی . .  . 

.داشت سوز هوا و امد می برف . . 

 گرفتن، تاکسی برای بودم، پوشیده اداره از امدن بیرون حین را کاپشنم ، " بخرم گردن شال یک باید " ، 
. دویدم خیابان سمت ان   

.بیاورم در استراحت از را ماشینم باید و شده زمستان "  . .  برای انتظار هوایی چنین در است سخت  
. باال های کرایه با انهم تاکسی . .  "  

 به که برف درشت و ای پنبه های دانه به و زدم تکیه صندلی پشتی به را سرم و گفتم را مقصد آدرس
 .شدم خیره شد، می آب سریع و خورد می شیشه

  "!شه چی و خوام می زندگی از چی "

 که االن تا!هست که طوری هر گذراند، را زندگی باید انگار ولی باشم، داشته خانواده یک خواست می دلم 
.!دارد جنگ سر تقدیر انگار هم بعد من و ببرم بهره خانواده وجود از نگذاشت زمانه . . 

.خواهد می صادق و ساده و صاف حس یک دلم چقدر " . .  خیالش و قرص دلش آدم که ها همان از 
.نباشد عشق اگه حتی !است راحت . . " 

.زدم را در زنگ بودم، شان خانه در جلوی شدم، پیاده و کردم حساب را تاکسی ی کرایه  مهران مطمئنم 
 !سپرده مهرداد به را کارها و زده را رفتن شرکت قید هاست مدت است، خانه

 !است خوب هم داشتن کش جور برادر 

.رفتم داخل و شد باز در سوالی بدون . . 

.!الرحیم الرحمن الله بسم  . . .بگو را خانم یاسی از  کشی منت   . . .بگذراند خیر به خدا  . .  . 

 خانه کارهای برای مدت این که خانمی - خانم عصمت صدای کوبیدم، آرام بار چند رسیدم که ورودی در به
 .داخل کرد تعارفم و درامد - امد می

.بود ریخته ترشی بساط و بود کرده پهن روفرشی اوپن، کنار هال ی گوشه  . .  خرد حال در خانوم عصمت  
 :گفت و کرد اشاره مبلمان سرویس به ها، کلم گل کردن
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 .میان آقا و خانم االن بفرمایید -

.داشتم عجله ولی اندازد، نمی زمین را رویم یاسی دانستم می چون نداشتم استرس  دلم به بدی ترس 
.است پیش سال پنج اتفاق ترسم منشا دانستم می خوب هم خودم و بود نشسته . .  . 

 و کرد پرت بیرون را خودش خنده با مهران شد؛ باز اتاق در که بنشینم نفره یک مبل روی خواستم می
 .شد پرت سمتش عروسکی هم سرش پشت

 " !چکار؟ خوان می بچه ان، بچه هنوز تا دو این "

 گردنش روی خنجر بحالت افقی را دستش امد می سمتم که حالی در و کرد مرتب را هایش لباس خنده با
 :زد لب و کشید

.!اومده دخلت - . . 

.فشردم را دستش و خندیدم  !است خوب بودن کینه بی چقدر 

 :گفتم شرمنده و نشستم مبل روی تعارفش با  

 چطوره؟ حالش-

:گفت شنگول و کرد اشاره اتاق به   

.بهتره منم از که، دیدی- . . 

 :گفتم وار زمزمه و کشیدم دست گردنم پشت و انداختم زیر به سر شرمنده

.شب اون بابت - . . 

 :گفت خیال بی و کوبید ام شونه روی دستی

.گفتم چیزی یه داشتم استرس دونی می نخور، غصه کن، فراموش - . . .گذشت خیر به خداروشکر    هم تو 
.زدم حرف بد ببخشی باید . . 

.داری اختیار - . . 

 .نشست ام کناری مبل روی هم خودش نشستم، مبل روی و گذاشتم مبل پایین را کیفم

 :گفت و گذاشت پرتقال و کیوی دستی پیش داخل برایم و کشید جلو را ها عسلی از یکی و شد خم

 .کنی کشی منت باشی داشته انرژی بخور -

 :گفتم پرتقالم گرفتن پوست حین و شدم خم گرفت، ام خنده
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 ندیدیش؟ مونده؛ جا تو ماشین تو گوشیم -

 :گفتو رفت پذیرایی ی گوشه ی شومینه سمت و ایستاد

 !مونده؟ جا کجا ببینی گشتی می دنبالش نباید کردی؟ سر چطوری گوشی بی هفته یه پسر -

.کمتره آدم عذاب نباشه همون خوره، می دردم چه به نداره خور زنگ که ای گوشی"  . .  . " 

.داد دستم و برداشت شومینه باالی ی طاقچه از را گوشی  و کرد سوا میوه هم خودش برای و نشست 
:گفت   

 صدای شب نصفه و شب اتاق، تو بود گذاشته کرد، روشنش یاسی بود، مونده جا فاتحی ی خونه _
.برید رو امونمون پیامکش . . 

:گفت خنده با مهران و بود کردن روشن دکمه روی دستم متعجب همانطور   

 پیام اینقدر کیه این که فضولی از ترکید یاسی کنار، به اینا ی همه !چخبرته؟ پسر، باالست خورت زنگ_
.!میکرد باز قفلشو میبرد وگرنه کردم الخروجش ممنوع آوردی شانس بهت، میده . . 

 .افتادم آف ی دکمه جان به دوباره و شد گرد چشمانم

 "!شه؟ نمی روشن چرا این "

.کرده تموم باطری_ . . 

 جوابش دانستم نمی و کردم نگاه میخورد، کیوی و کرد می نگاهم مشکوک همچنان که مهران به چپ چپ
 و درامدم گوشی فکر از و امد اتاق در شدن باز صدای همزمان و گذاشتم جیبم داخل را گوشی دهم، چه را

.امد بیرون اتاق از و دادند افتخار باالخره خانم شد، کشیده گرامی خواهر به نگاهم . .   

 .شد می قلقلی توپ شبیه داشت کم کم 

 محلی کم عمدا ِ بود مشخص رفت، خانم عصمت سمت راست یک ندیده، مرا اصال انگار کرد وانمود طوری 
.کند می . . .!نبود خوبی بازیگر وجه هیچ به  . .  . 

:داد قرار مخاطب را خانم عصمت و زد تکیه اوپن به جانب به حق    

 .نکن فصل ساالد رو همه خواما، می هم لیته خانوم عصمت -

 :داد جواب سریع خانوم عصمت

 .خانوم چشم -
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 :گفت دوباره و گذاشت دهانش  دانه چند و برداشت شده خورد نگینی هویج مشت یک اپن روی سبد از

 !ترشی تو نبینم درشت کلم گل دارما، دوست ریز خانوم عصمت -

 :کرد زمزمه گوشم ودر کشید را کاپشنم آستین مهران که کردم می نگاهش همانطور

 .دادناش گیر با نکرده عصبانی رو خانوم عصمت تا باهاش بزن حرف برو -

 :گفت ملتمسانه و کشید مرتبش ریش ته به دستی

 .نداده فراریش تا برو سخته، وقت تمام کارگر کردن پیدا خدا به -

.کشید دستم از را میوه بشقاب بود، گرفته ام خنده  مرتب را بلوزم و درآوردم را کاپشنم و ایستادم خنده با 
 :رفتم سمتش و کردم

.عزیز خواهر علیکم سالم - . .  عزیزم؟ خوبی  

 :زد غر و کرد نگاهم چپ چپ

.قهرم نکن، کشی منت خود بی - . .  . 

:گفتم جانب به حق و  خیالی بی در ان به زدم را خودم   

 بودیم؟ قهر مگه_

:گفت تشر با و کرد نگاهم چپ چپ   

 ده؟ می پیام بهت ریز یک که کیه الهه این_

:گفتم جانب به حق و کردم مرتب ژست با را بلوزم ی یقه   

 نمیاد؟ بهم داشتن دختر دوست -

 دستش بود، تر کوتاه من از قدش چون و رساند مقابلم را خودش قدم یک با بودم، رسیده نزدیکش تقریبا
 :افتادم کردن التماس به و درامد صدایم پیچاند، محکم را گوشم و کشید باال را

.کن رحم یاسی آخ _ . .  .است مشاوره دختر همون بابا گفتم، دروغ 

  !نیاید دردم هم و باشد راحت یاسی هم و بپیچد تر راحت گوشم تا شدم خم سمتش

 .درامد خجالتم از حسابی و نکرد لطفی کم هم او 

 هوووم؟ بده؟ پیامک وقت بی و وقت داره کارت چه مشاور دختر -
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:نالیدم و گوشم و دستش روی گذاشتم را دستم بود، گرفته درد گوشم واقعا دیگر   

 .رفیقیم هم کم یه خب_

 :گفت محکم و آمرانه

.نداشتیم الواتی و بازی رفیق !بیخود_ . . 

 بی شد نمی کرد، می کیف حسابی داشت و بود شده پخش مبل روی خنده از که افتاد مهران به چشمم
 .بگذارمش نصیب

 !خنده می بهت داره ببین یاسی -

:توپید مهران به بانمکش خوردن حرص ان با بار این سوخت، می همچنان ولی شد آزاد گوشم   

 خندی؟ می چی به_

 .بزند حرف طبیعی بتواند تا کرد جمع را اش خنده زحمت به هم او کردم، باز مهران برای را نیشم

 .گفتم می جوک خودم برای خدا، به هیچی -

 :گفت من به رو و

.ها بود ای صحنه عجب _ . .  !گنده مرد 

 و نشست مهران کنار مبل روی افتادم، راه سرش پشت هم من و رفت سمتش یاسمن خندید، دوباره و
:گفت مهران به جانب به حق و برداشت بودم، گرفته پوست که پرتقالی   

 .ها باشی نداشته کار داداشم و من مسائل به بود قرار_

:گفت و ماند خیره یاسمن به چانه، به دست و انداخت باال شانه   

 !گانگستره پا یه خانمم !که نکردم دخالت کردم، می کیف داشتم_

  دیدنم با ولی زد برق هایش دندان لبخندش با و کرد ذوق مهران تعریف از یاسی نشستم، روبرویشان
:پرسید غرغر با و امد یادش دوباره   

 مونده هم فاتحی ی خونه گوشیت شب، نصفه و شب رو خودش کشت !داره؟ چیکارت دختره این حاال_
 .خورده زنگ کلی گفت بود

 که این برای گفت، حرص با را فاتحی اسم چون است، اطالع بی لیلی امدن دلیل از بود معلوم حالتش از
 :پرسیدم بکشم، را هایش دانسته بم و زیر
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 آورد؟ رو گوشیم کی _

 :گفت و گذاشت بود، نشسته ساکت که مهران دهن پرتقال از پر یک

 هم دیشب کنه، فراموش و نیست مهم گفتم منم کرد، عذرخواهی هم کلی و آورد مادرش بعدش روز _
.پرسید رو آدرست و زد زنگ لیلی خود . . 

 :پرسید و کرد خم سر سمتم بالفاصله امد، یادش تازه انگار

 کرد؟ عذرخواهی سراغت؟ اومد _

 به توضیح منتظر و گذاشت مهران دهن هم دیگر پرتقال تکه یک حالت همان با دادم، قورت را دهنم آب
:گفتم و شدم مسلط خودم به کمی ماند، خیره من   

 .شون خونه بریم مجدد امشب بگم اومدم_

 کرد، سرفه به شروع و پرید مهران گلوی به پرتقال که بزند حرفی خواست می و شد گرد یاسی چشمهای
 !بخورد تکان نتوانست ولی کرد هول هم یاسی

:کرد صدا را خانم عصمت سریع    

 .بیار آب لیوان یه خانم عصمت_

 عصمت بود، سخت برایش حرکت و بود شده سنگین یاسی کوبیدم، مهران پشت بار چند و شدم بلند
 .دادم بود، شده سرخ سرفه از صورتش که مهران خورد به قلپ چند آورد، آب که خانم

:پرسید متعجب و زد کنار را دستم شد که آرام   

 !شون؟ خونه بری مجدد خوای می_

 نگاه بود، جواب منتظر و کرد می نگاهم متعجب همچنان که یاسی به گذری و گذاشتم عسلی روی را لیوان
 :گفتم و کردم

 .برم خوام می مجدد خواستگاری برای _

 :گفت و گرفت جبهه فورا حرفم حالجی و فکر بی

.بیام مجدد من محاله لیلی، احترامی بی اون با حسام -  بهش وضعم این با من نکشید خجالت دختره 
.کرد یخم رو سنگ اونطوری رفتم، و گذاشتم حرمت  بری؟ خوای می باز که گفته بهت چی 

:گفتم مایوس و مالیدم هم به ر دستهایم   
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.کرد خواهی معذرت فقط_ . .   

  !کنمدو به یکی یاسی با نمیتوانستم که بود طوری حالم

.ببخشید_ . . 

.برداشتم را کاپشنم و کیف بودم، حیران و کالفه  :زد صدایم حرص با یاسی 

 کجا؟ حسام _

:گفتم پوشیدم، می را کاپشنم که حالی در   

.بهتره نیاین شما ببینم، رو امشب تدارک برم_  !نداره اومد شما برای من، گرفتن سامون و سر این انگار 

 .فهمید هم خودش شب ان حال بابت را منظورم حتما و کردم اشاره مهران سرخ هنوز ی چهره به

:درامد یاسی صدای هم باز کردم، حرکت بیرون سمت   

 .بمون ناهار حسام_

:گفتم کردن، نگاه بدون و دادم تکون دستی   

 .ازت ام راضی آبجی، نزن جوش_

 .شد می پوش سفید هم زمین کم کم و بود گرفته شدت برف زدم بیرون که ازحیاطشان

 را حواسم چسبید، می زدن قدم و کردن فکر زمستان، اول های کوچه آرامش این در کردم، روی پیاده کمی
 را کرایه رسیدم، اینجا و شدم تاکسی سوار کی نفهمیدم حتی بودم، مهران شرکت جلوی کردم جمع که

 .شدم پیاده و کردم حساب

 را نمایشگاهش تا رفتن وقت باشد؛ جا همین مهرداد که کند خدا !جدید دیزاین با بود قدیمی دفتر همان
 .ندارم

*** 

 از که مهرداد صدای به و شوم گرم تا گرفتم ام زده یخ صورت جلوی بود، آورده آبدارچی که را داغی چای
 .سپردم گوش امد، می کناری اتاق

 امورات چطور !بوده؟ چه دانم نمی اش رشته که بشر این حیرانم بود، زدن غر حال در همیشه مثل
 !سپارد می دستش را شرکت ماه به ماه مهران که دهد می سامان و سر را عمرانی
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.باشند برخورده هم مشکلی به مهرداد وجود با نشنیدم انصافا    تا گذارد می مایه ابهتش از جورایی یک 
 !تخصص

 اینورا؟ از عجب چه -

  !شدم پرت حواس خیلی ها تازگی بودم، نشده ورودش متوجه

 :گفتم تلخی لبخند با و دادم دست ایستادم، و گذاشتم میز روی را فنجان

 !باشی خبر بی نمیاد بهت _

.نشست روبرویم و داد تحویلم لبخندی  .کشید دستی موهایش به و نشست جذبه با و انداخت پا روی پا 

 !باشی شده عاشق نمیاد بهت -

 .چرخاندم میز روی را چایم فنجان زیر، به سر و نشستم

 .بابا نه !عاشق -

:پرسید محکم، ولی آرام لحن با و دوخت چشمم در چشم و شد خم سمتم   

 چته؟ پس_

.رفتم طفره و دادم خرج به جرات  .بود محترم و بزرگ زیادی برایم ترسیدم؛ می مهرداد از همیشه راستش 

:پرسیدم آرامی لحن با محکم خودش مثل   

 نه؟ یا باهام میای_

.داد نمی نشان واکنشی و گشت می ام پافشاری دلیل دنبال خیره همانطور  ادامه را حرفم و نیامدم کوتاه 
:دادم   

.نمیان مهران و یاسی_  .رم می خودم و زنم نمی رو حامد به نیای هم تو 

.کرد می نگاهم متفکر هنوز  .گشت می اصرارم دلیل دنبال صورتم در و بود گرفته دندان به انگشت 

 !رفت نمی رو از هم کردم می نگاهش خیره اینکه با

 فقط و آخر در گیرم می منفی جواب دانستم می چون بود، احترام وادای حجت اتمام  مهرداد پیش امدنم 
.روم می دختر ان به کمک برای .شدم نمی ناراحت آمدند؛ نمی اینکه از   آرام برای دیدم که را سکوتش 
.ایستادم و کشیدم سر را چایم خودم شدن  سمتش کیفم، برداشتن با و کردم مرتب را کاپشنم ی یقه 
 .کردم دراز دست
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 .دادم زحمتت ببخش داداش، ممنون -

.امد در سمت همراهم قدمی سه دو و داد دست  و نگرفت را قبلی بحث ی دنباله  :گفت و ایستاد 

.ندارم خوبی حس اصرارت این به چرا دونم نمی _  .ترسونه می رو من که نگاهته تو چیزی یه 

 .شد باز نیشم و گرفت ام خنده

 .دادا بیخیال !ترس؟ و تو -

.کشید رخ به را مرتبش دندانهای و خندید هم او  .کرد حرکت در سمت همراهم و کوبید کتفم روی 

.داشت ادامه کناری، اتاق شان جلسه هنوز انگار .ایستاد روبرویم خداحافظی برای اتاق بیرون   دادم دست 
.نکرد رها را دستم ولی کنم خداحافظی که .کردم نگاهش دوباره   و خاروند را لبش ی گوشه انگشت با 
:گفت   

 .من با یاسی و مهران بود؛ همین نتیجه بازم اگه !کن فکر بیشتر_

.گرفتم راست دست به چپم دست از را کیفم و کشیدم پس دستش از را دستم  حین و کردم اشاره سرم به 
:گفتم بیرون، سمت حرکت   

.بزنم حرکتی یه تعطیالت همین تو خوام می تعطیله؛_ .شه نمی بد برم پیش فکر بی بارم یه  .بزرگه خدا  . . 

 .زدم بیرون دفتر از و دادم تکان دست برایش فاصله با

.نداشتم کردن فکر وقت  من و !ماند می من برای وجدانش عذاب مفنگی، معتاد یک به بدهندش فردا اگر 
.را عذاب همه این کشم نمی دیگر هم . . 

.کند می پیدا نجات او حداقل اما کنم می کوچک را خودم " " 

 .خوابیدم و گذاشتم شارژ روی را ام  گوشی بالفاصله خانه، به رسیدن از بعد و نداشتم خاصی کار

.است هراس و کابوس افکارم، ته انم د می کنم؛ فکر خواست نمی دلم  ترس خاطر به خواستم نمی اصال 
 .کنم تماشا را نفر یک گی بیچاره و بنشینم

.زدم بیرون خانه از آماده، و حاضر شب، پنج حدود  جلوی حامد، ماشین و رفتم می خودم ماشین با باید 
 .بود پارک در

.زدم را واحدش زنگ  می نزدیک در به که مینا غرغر صدای و بود شده بحثشان در کردن باز سر ِ هم باز 
 !شد
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 راحتی نفس و انداخت بغلم را مائده بزند، حرفی اینکه بدون و کرد مرتب را شالش و کرد باز را در بغل بچه
 .کشید

 .خندید و کرد ذوق هم مائده و گرفت ام خنده

 :گفتم ای نه بچگا لحن با و چرخاندمش صورتم روبروی

 !آره؟ !کردی؟ شون بیچاره عمویی؟ چطوری -

 .ریخت هم به را موهایم و انداخت چنگ سرم به

 :گفت معترض و داد بدنش به چرخی کمر، به دست مینا

 !خرابکاری و زدن نق حال در ریز یک !جون؟ خدا دادی، ما به این بود چی !قدیم های بچه هم بچه -

.بود مرتب همیشه کردم؛ نگاه مائده به دوباره  مادری از و هست خدمتش در مینا وقت، تمام دانستم می 
 .گذارد نمی کم

 .شد کج گریه، حالت به اش، لوچه و لب باز و شد آزرده صورتش ریشم، ته خاطر به بوسیدم؛ را اش گونه

.نداشتم بچه ی گریه ی حوصله  :گفتم و مینا سمت برگرداندمش 

 .ببینم رو نقوت نق دختر این بگیر -

 :گفت شوخی لحن با و گرفت را بچه

 !بگیر تحویلش کم یه !عموشی سرت خیر -

 :گفتم مینا به و دادم فشار بود، شده آرام مادرش، بغل که را مائده بینی

 برم خوام می برداره، رو ماشینش بیاد بگو !رو دلیت دق نکن خالی من سر بزنی، نق تونی نمی حامد به -
 .بیرون

 سالمتی؟ به کجا -

.بود ایستاده مینا سر پشت بود؛ حامد  :گفتم جدی و شد هم در اخمهایم عادت، طبق و دلیل بی 

.دارم قرار جایی -  !برم پیاده شه نمی برف، این تو 

.پووف . .  می غیبش کجا شبها بعضی بپرسد، خودش از نیست یکی !نیست کن ول درنیاورد را قضیه ته تا 
 !کند می چراغانی رو خانه تنهایی، و تاریکی ترس از شب نصفه تا بدبخت، مینای که زند

 :گفت پوشیدن، حین و برداشت جالباسی از را کاپشنش
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 !داری زیاد مداری قرار آمدهای و رفت !زنی می مشکوک زیادی جدیدا -

 :گفتم آرام و شوم مسلط تا جویدم را لبم ی گوشه

 .کنم می جابجا خودم بده رو سوئیچ سرده، بیرون -

 .شد رد کنارم از و داد تحویلم مصنوعی لبخندی

 خبره؟ چه کن تعریف برام بریم !حرفیه چه این -

 .ه ه !خبراست چه ام زندگی در کنم تعریف برایش و بروم دنبالش داشت، انتظار و رفت در سمت

 :زد غر و کرد می نگاه را رفتنش عصبی مینا

 !فضولی رفت فرز چه ببین  ها خوره نمی تکون بگیر، پوشک بچه برای پاشو گم می بهش ساعته سه -

 :گفت آرامتر و داد قرار مخاطب را من

 .زنن می حرف تلفن پشت یاسی، و تو از خیلی بهش، زنه می زنگ یکی جدیدا !ندیا بهش رو آمارت -

 :پرسیدم مشکوک، و کردم نگاه سالن از حامد خروج مسیر به و رفت هم در بیشتر ابروهایم ی گره

 کی؟ -

 .کرد جمع را لبهایش ندانستن، معنی به و انداخت باال شانه

.شد مشغول حسابی فکرم  :گفتم فکر غرق همانطور و کشیدم را مائده لپ 

 .خبره چه فهمم می خودم !شه می شر برات نپیچ، پاش و پر به تو -

 :گفتم و افتادم راه بیرون سمت و بوسیدم بغلش در را مائده

 .خرم می بگو داشت الزم وقت هر خودم، گردن هم عمویی پوشک -

.زدم بیرون ساختمون از .بود کرده روشن را ماشینش حامد   حرف ولی باشم کالمش هم زیاد خواستم نمی 
 .بود کرده کنجکاوم حسابی مینا،

 .بردم نمی بیرون هم بار یک ماهی که رفتم ماشینم سمت

 "!بشه روشن کنه خدا "

 .زدم استارت و نشستم

 "!داره رو دادم بابتش که پولی ارزش انگار نه" 
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.شد روشن راحت   .امد من سمت و شد پیاده ماشینش از ولی ببرد بیرون را ماشینش حامد بودم منتظر 

.است خبر چه بدانم تا کشیدم پایین ر شیشه  لرزید، می سرما، از صدایش که درحالی و ایستاد در کنار 
 :پرسید

 بیرون؟ زنی می و کنی می شیک بار هر داری برت و دور مختر دختر -

 .کند می معطلم فضولیش خاطر به دارد !گرفت حرصم

.بود گذشته پنج از انداختم؛ ساعتم به نگاهی  و کردم تائید شوم، خالص هایش بازجویی از که این برای 
 :گفتم

 باشم؟ خوشگذرونی پی نمیاد من به چیه؟ -

.خندید نرم  .همیشه بودم بیزار هایش خنده از 

 !زنی می مثبت بچه !اندازه غلط ات قیافه فقط !نداری کم چیزی نیاد؟ بهت چرا -

 :گفت و کرد پیدا جرات ام، همراهی از هم او و خندیدم عریضه، نبودن خالی برای

 !خوردی کجا از نفهمی که بنده می ریشت به رو خودش جوری دخترها همین از یکی آخرش !پسر نکن -

 :گفتم حوصله بی

 .هست حواسم -

 :گفت بغل به دست و زد تکیه در به

.د ِ نه د ِ - . .  !کنی اساسی فکر یه باید 

 !حامد شد دیرم -

.داد می ادامه حاالها حاال گفتم نمی چیزی  :گفت بلندتر و رفت ماشینش سمت 

 .دارم سراغ برات مناسب کیس یه شرکت، بیا فردا -

 :گفتم خودم با آرام

 !بزنی باال آستین برام تو مونده همینم !خوشه دلت بابا برو -

 .کردم مرتب آینه در را موهایم ببرد، بیرون را ماشینش حامد تا و زدم را بخاری و کشیدم باال را شیشه

.نرسیدم خودم به زیاد بار این "  !بگیرم هم شیرینی و گل بماند یادم کاش فقط 
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 "!رفت یادم گوشی وای ای کنم؟ پیدا را شان خانه طور چه هوا این در !بگو را آدرس 

.شدم منصرف ولی بروم، گوشی دنبال  که رفت دستگیره روی دستم  گرفتم، می قرار حامد راه سر دوباره 
 .گرفت می حرفم به باز

.شدم خیابان راهی گوشی، خیال بی .راندم پایین های محله سمت و گرفتم شیرینی و گل   و سرما خاطر به 
 .شوم محله وارد توانستم راحت و بود خلوت خیابانها یخبندان،

 "!کنم پیدا کجا از را خانه خم، و پیچ همه این در حاال "

 .پیچیدم اشتباه خیابان تا چند

.اند هم شبیه شان همه چرا " . .  "!بپرسم و بزنم زنگ که نیاوردم هم گوشی اَه 

 .افتاد مهران هیوندای به چشمم که شدم می تر عصبی و عصبی طور همین

 "!کند؟ می چکار اینجا مهران "

.بود خودش کردم؛ دقت ماشین کپال به .انداختم کوچه  ساختمانهای به نگاهی   .بود جا همین 

.زد باال نور برایم و شناخت انگار  .بود برده ماتم بودنش ذوق از 

.شدم پیاده و کردم پارک ماشینش سر به سر را ماشین  .شدند پیاده هم مهرداد و مهران و یاسی 

 .کردم بغل را مهران و پریدم پایین شیرینی، و گل خیال بی

 .داداش مردی خیلی -

.بود گرفته بغضم  :توپید همیشه مثل و کوبید پهلویم به کیفش با یاسی 

.شد دیر بریم گنده؟ مرد خبرته چه -  !!کاشتی رو ما ساعته دو 

 :گفتم شرمنده و م اد د مالش کمی گرفت، درد کمرم

 .بودم کرده گم رو آدرس آبجی، شرمنده -

 .زد کوتاهی سوت و برداشت را شیرینی و گل دسته ماشینم، از مهرداد

.رو ماشین بابا - . . 

:گفت باطعنه و کرد اشاره گل دسته به   

.افتادیا راه- . . . 
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.گرفت ام خنده  .کردم می پرداخت را اقساطش هنوز و بود زیادم اشتهای از ماشین 

 :گفت و شد رد کنارم از هم مهرداد و رفت خودش ماشین سراغ مهران

 .بیا کن قفلش -

 :گفتم و رساندم  را خودم دو، حالت به و زدم را دزدگیرش و فرمان قفل سریع

.اومدید که گرم دمتون -  .کردید ام شرمنده حسابی 

 :گفت طعنه با و داد بغلم را شیرینی و گل مهرداد

 .بعدیم زن برای دیگه؟ کنی می جبران ایشاال -

 :زد غر و کوبید مهرداد کمر به نبود، سنگین هم کم که کیفی همان با بار این یاسمن

.بگم بهش بذار !روشن مژده چشم - . . 

 :گفت خنده با گنده مرد

 .گفتم چیزی یه حاال بدی؟ باد به رو سرم خوای می یاسی، خیال بی -

 .گرفتم را مژده سراغ هم من و گذاشت زنگ روی دست یاسی و رسیدیم کوچه ته به

 رو؟ خانم مژده نیاوردی چرا -

 :گفت و کرد مرتب را کتش

 .خونه موند بود، مریض آراد -

 :گفتم مهران به شوم، افکارم غرق خواستم نمی که انجایی از و آوردم کم حرف در، شدن باز تا

 .داره ضرر براش !ها نیست سنگین کم خانمت کیف این -

 !شد می حساس یاسی مورد در وقتی مهرانم ی قیافه هالک کال

 :زد غر و شد اش سنگینی متوجه بالفاصله و گرفت یاسی دست از را کیف گرد، چشمهای با

 یاسی؟ توش گذاشتی چی -

.گفت لب زیر چیزی و کرد نثارم ای غره چشم یاسی  سفیدرنگ ی پارچه یک و کرد باز را کیف در مهران 
.ماند خیره یاسی به گر پرسش و آورد در جعبه یه و چیست دانستم نمی تاریکی، این در که  مهرداد و من 
.کردیم می نگاه دو آن به مشکوک هم  :گفت و گرفت خودش به مظلومی ی قیافه یاسی 
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 .الزمه نشون و سفید چادر بده، رو بله اگه گفتم خب -

 اختیار، بی و لرزید قلبم یاسی، محبت همه این از ولی نیست کار در ای بله جواب دانستم می اینکه با
 .کردم بغلش محکم

.خواهری برم قربونت -  .مهربونی همه این با بشه مرگت پیش حسام 

.شد ظاهر در جلوی ای، ساله دوازده ده، ی بچه سر و شد باز تقی با حیاط در لحظه همان  چشمهایش 
 .کرد پاک را اشکهایش و کشید چشمهایش زیر دستی بود، خیس

 :گفت که کردیم می نگاهش متعجب نفرمان چهار هر

 .داخل بفرمایید -

.دوید خانه داخل و کند تعارف نماند حتی  هدایتش داخل به اش شانه دور دست بود؛ بغلم در هنوز یاسی 
 .کردم

 :زد غر است، خبر چه که دانست می انگار و رفت همه از جلوتر

 .ها بچه جون به افتاده باز -

 :پرسید ازمن آرام مهران

 !میای؟ که نکردی هماهنگ مگه -

 :گفتم آرام

 .نگفتم چیزی نه، -

.کردند نگاهم عجیبی، اخم با دو هر مهرداد و مهران  انگار مهران و بود رسیده خانه ورودی به یاسی 
 :زد صدایش و دوید یاسی سمت کرد؛سریع خطر احساس

 !کن صبر یاسی -

 .کشید می عربده و زد می تشر که امد می مردانه عصبی صدای و گریه و جیغ صدای خانه داخل از

 :پرسید اخم با یاسی و کرد باز را در گریان خانم آمنه رسیدیم، که ورودی به

 جان؟ آمنه شده چی -

 :نالید و گرفت بغل را یاسی

.هام بچه جون به افتاده باز - . . 
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.لیلی و انداخت می جا را کمربندش هال، وسط دائی جناب  . . 

 پروای بی و جسور دختر !باشد لیلی بود، کرده کز پریشان، حال با خانه کنج که دختری شد نمی باورم
 !صبح امروز

 قدم چند اراده، بی و شد کشیده عقب دستم که بود فوران حال در خشمم و کردم می نگاهش همانطور
 :مهرداد عصبی صدای و امدم عقب

.بریم بعد کنن، جور و جمع رو اوضاعشون کن صبر -  خواستگاری؟ ره می کسی هماهنگی بدون پسر، آخه 

 .کشیدم نشان و خط دایی جناب برای سرم در و گرفتم دندان را لبم ی گوشه

 "!نکند بلند کسی روی دست دیگر که است لگد و مشت تا چند خرجش !پست؟ و وقیح اینقدر آدم "

 :شد می شنیده دور از داشت، خانه جو کردن آرام در سعی که یاسی صدای

.عزیزم آروم - . . .بپوش مرتب لباس برو   .برم قربونت برو 

.سوختم می داشتم .گشت برمی و رفت می را فرضی مسیر و زد می قدم مرتب مهرداد   فکر، غرق مهران 
 :گفت

.اینجا از ببرش کن عقدش -  !بندازی تاخیر خاطرش به بخوای که نداری کم چیزی 

 می ای شماره دنبال که درحالی و درآورد را اش گوشی و ایستاد بود، موافق مهران حرف با انگار هم مهرداد
 :گفت گشت،

.ببرش امشب همین کنه، هماهنگ عموش با فرهاد زنم می زنگ -  مردیکه این زیردست نیست صالح 
 .بذاریش

 :گفتم و گذاشتم مهرداد گوشی روی را دستم است، منفی لیلی جواب اینکه یادآوری با

 .نکن زابراه رو فرهاد آقا باشه، مثبت جوابش نیست معلوم -

 :پرسید مشکوک و متعجب دوباره مهران

 بلند مجدد حسابی چه رو حسام؟ چته تو مطمئنی، دختره جواب از نه خواستگاری، میای دادی خبر نه -
 اومدی؟ شدی

.داخل بفرمائید - .اومدید خوش  . .  .بفرمائید 

.ندادم مهران به جوابی و کردم نگاه کرد، می تعارفمان داخل وقاحت با که دایی به نفرت با  برای دستش 
 .رفتیم داخل و شدیم رد کنارش از و ندادیم اهمیتی من، نه و مهرداد و مهران نه ولی بود دراز دادن، سالم
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 .بود مانده باقی خانه، در شده دود تریاک ِ گند بوی ولی بود، شده مرتب کمی

 .بود گرفته را اش بینی جلوی شالش ی گوشه با و بود نشسته مبلی روی یاسی

 به بودیمش، ندیده قبل ی دفعه که فاتحی پسر بار این و نشستیم قبل سری ترتیب همان به دوباره
 .بود چسبیده مادرش

 .شد تحمل قابل کمی پیچید، خانه تو که اسپند خوش بوی

 خفه گذاشتیم، نمی محلش کدوممان هیچ دید چون و کرد می پاره تکه تعارف تصنعی لبخند با مدام دایی
 .گرفت خون

 .نشست یاسی کنار تعارف، از بعد و امد چای با خانوم آمنه

 .کردیم نمی پیدا گفتن برای حرفی بودیم، دیده که شرایطی با و بودیم ساکت همه

.دادم تحویلش لبخندی ، افتاد پسربچه به نگاهم .پووووف ! داد را جوابم اخم با  . . 

 .شدم درگیر انگشتانم با و انداختم پایین را سرم دوباره

 آمنه مخاطبش بار، این ولی داد توضیح را شرایطم دوم، بار برای و شکست را سکوت مهرداد باالخره
 .کرد نمی حساب زدن، حرف برای عددی را دایی و بود خانوم

 را امانم گریانش، صورت روی پریشان موهای و مچاله ی قیافه شدم، صبحش درخواست و افکارم غرق
 .شد نمی محو خاطرم از لحظه یک و بود بریده

 .بودم یاسی مخاطب امدم، خودم به وقتی که شدم محو نکشیده، ثانیه به ی صحنه ان در انقدر

 موافقی؟ داداش؟ آره -

 :پرسیدم و شدم کشیده بیرون افکارم عمق از هوا بی

 بله؟ -

 :گفت رضایت، با مهرداد و شد یاسی و خانم آمنه های لب نقش عمیقی لبخند

.شد موافقت هم مهریه با پس -  .سالمتی به مبارکه 

 :گفت خنده با یاسی که کردم می نگاهشان سردرگم و گیج همانطور

 بزنه؟ جان لیلی با رو حرفهاش داداشم آقا دید می اجازه -

 :گفتم معترض یاسی، حرف شدن تمام با
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 بپرسین؟ رو خانم لیلی نظر خواین نمی -

 !باشه مخالف کنه می غلط لیلی -

 . چرخاند مخالف سمت را صورتش و خورد را حرفش که کردم نگاه اش دایی به تیز چنان

:گفت باآرامش خانم آمنه   

.مادر میشه همون باشه، خیر هرچی بزنید، حرفاتونو شما_ . . 

.چرخید بود، مادر برایم همیشه که خواهری سمت نگاهم و خورد  تکان دلم ته چیزی گفتنش، مادر با  او 
 :گفت ذوق با و بود خانم آمنه روی نگاهش لبخند با هم

.جان آمنه برو -  .بزنه حرف باهاش خواد می حسام بگو لیلی به برو 

 .گرفت عرق کمرم، ی تیره و گرفت گُر بدنم رفت، لیلی اتاق سمت که خانم آمنه

.دختربزنم این با نداشتم حرفی  !را بازی این ببرم جلو حد این تا نداشت دلیلی 

 .برقصم سازشان به قائله این شدن ختم تا بایست می من و بود بقیه دست قیچی و ریش ولی

 .رسید گوشم به هم مهران و مهرداد نرم ی خنده صدای و انداخت باال ابرو و چشم برایم لبخند با یاسی

 گرفتن برای را دستش نمایشی حالت به اش، خنده دلیل تفهیم برای مهرداد و کردم نگاهشان چپ چپ
 !شده تابلو ام قیافه چقدر فهمیدم تازه و کشید اش پیشانی روی پیشانی، عرق

 .پسرم بفرما -

 .گرفتم را ام پیشانی عرق و درآوردم کاغذی دستمال جیبم از و ایستادم خانم، آمنه حرف با

.داشتم عجیبی خجالت حس  .کنم نگاه بقیه و یاسی به نکردم جرات 

 .رفتم امد، بیرون آن از لیلی قبل سری که اتاقی سمت راست یک

 ؟!داشتم را عجیب حس این چرا دانم نمی

 .بودم شده مستاصل طور این که بود بار اولین ولی  زدم؛ می حرف دختری با که نبود بارم اولین

 .بزنم حرف او با خواستم می خواستگار عنوان به االن و بودم دیده را اش واقعی ی چهره صبح امروز همین

 !کند بازی فیلم اش خانواده برای تا کردم دختر این بازی هم را خودم که عیارم تمام ی دیوانه یک مطمئنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 62 

 را در سریع و رفتم داخل و زدم پایین را دستگیره شود، صادر ای اجازه اینکه بدون و زدم در به ای تقه
 .بستم

 تخت ی گوشه نشسته سیاهپوش ِ دختر گرفت، را چشمم که چیزی اولین و بود پذیرایی از تر خنک اتاق
 .بود

 .گرفت بغل را زانوهایش و کرد پاک را اشکش ورودم با

.شیک و مرتب ولی بود کوچک چرخاندم؛ اتاق در سری !نداشت اهمیتی حضورم انگار  سمت دراور آینه 
 سمت این او، از فاصله با و کردم حرکت نبود، نشستن برای جایی چون و راست سمت تخت و بود چپم
 .نشستم تخت

.نداشتم گفتن برای حرفی  .سوخت می بود، خورده که کتکی برای دلم هنوز بعالوه 

 .نزنم حرفی دلسوزی، سر از دادم ترجیح

 های طرح هم دیوار روی و بود ناخن الک و رژلب و عطر تا چند آینه جلوی چرخاندم؛ اتاق در سری دوباره
 !مختلف های چهره از مبهمی تصاویر و تمام نیمه ی چهره و چشم قلم سیاه

 باعث اش، خفه فین فین صدای که بودنشان ناقص راز کشف دنبال و بودم سفید و سیاه های طرح غرق
 :بپرسم مقدمه بی شد

 زد؟ می کتکت چرا -

 .نکند فوران که داشت نگه را هقش هق زحمت به و گرفت شدت کمی اش گریه فین فین صدای

 !باشم کسی حقارت شاهد خواست نمی دلم نداشتم،  را نذارش ی قیافه به کردن نگاه جرات

 :گفتم آرام و شدم خیره انها به و کردم قالب هم به را دستهایم 

.شد خواستید می که همونی - .داری نیاز وقت گید می شما و  ریم می بیرون اتاق این از االن   اینطوری 
 .اون هم و شید می خالص من شر از هم زنید؛ می نشون دو تیر یه با شما و نمیاد پسر اون شب فردا

.بود امده بند اش گریه هق صدای دیگر  بغل به زانو همچنان چرخاندم؛ سر سمتش و دادم خرج به جرات 
 .کرد نمی گریه دیگر ولی بود خیره تخت روی ای نقطه به

 :پرسیدم دوباره داد، می قلقلکم کنجکاوی سر از که را سوالم

 مردک؟ این بود شده هار دوباره چرا_

 : گفت آرام و سرد بود، بودنش محکم دهنده نشان البته و نافذ و تیز چرخید، سمتم نگاهش سریع
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 برای شدم معترض کرد، می دود زهرماری میالد چشمای جلوی و بود کرده پهن پذیرایی وسط بساطشو _
.جونم به افتاد داره، آموزی بد بچه . . 

.شد قطع گریه با حرفایش و گرفت اش گریه دوباره . . :گفتم عصبی    

 ببرنش؟ پلیس، به زنی نمی زنگ چرا_

:گفت محکم ام جمله شدن تمام محض به   

.کنه می مون کوچه آواره_ . . 

.شد مشغول فکرم و فرستادم شیطان بر لعنت و کشیدم پوفی . .   

 :آوردم زبان به را خورد ذهنم در که ای جرقه اولین

 حداقلش نیستم، خاصیت بی کنی می فکر که اونقدرام کنی؟ فکر جدی من با ازدواج درمورد تونی می _
.کنم خالص وضعیت این از هم رو برادرت و مادر میتونم . . 

 از کرد، می بازی شالش ی گوشه با و بود مسلط خودش به ماندم، جوابش منتظر و چرخیدم  سمتش 
 :گفت محکم و سرد لحن همان با و نشد عایدم چیزی اش چهره

.دارم زندگیم برای رو خودم ی برنامه من _  . . 

:داد ادامه را حرفش بیزاری با و کرد نگاهم برّنده بودم، حرفش منتظر خیره همانطور   

.نیست ام برنامه تو شما با ازدواج_ . . 

 خیره ها نقاشی به دوباره و چرخاندم سر کردم، نمی درک چیزی بود بیزار ازمن انقدر اینکه و نفرتش از
:گفتم دوستانه و شدم   

 !کشی می نقاشی قشنگ_

 :داد را جوابم صریح و رک هم باز

.مربوطه خودم به _ . . 

:گفتم طعنه با اش احترامی بی از دلخور و کردم نگاهش چپ چپ   

 اینقدر که خواستگاری بیاین میکردم التماس بودم من انگار !میدی؟ جواب طوری همی هم داییت به _
 !طلبکاری

 :گفت جانب به حق و گرفت گارد
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.همین خواستم، کمک فقط نکردم التماستون من _ . . .نکردی قبول هم شما  . .  خواست اومدنتون پس 
 شرمندگی خاطر به فقط رودادم، سواالتتون جواب و کنم نمی بارتون حرفی اگه االنم !من نه بود خودتون
.قبله سری جریان از ام . . 

: کردم زمزمه خودم با   

.پررو سرتق ی دختره_ . . .نمیاره کم  . . 

 گفتین؟ چیزی -

 خودم به نگاهی آینه در نظر یک ی اندازه به کردم، مرتب را لباسم و ایستادم کردم، نگاهش جانب به حق
 بدش من از چرا این !خوبه دماغمم !مشکی ابروی و چشم و ریش ته نداشتم؛ کم قیافه از چیزی انداختم،
 میاد؟

 !دیگر است مد هم این که دارم زلف کمی حاال !مرتبه هم موهایم چرخوندم، سر پهلو به

.راضی خود از ی پسره - . .   

 تخت از را خودش و نرفت رو از هم ام خیره نگاه از !شد کج لبم ی گوشهو گرفت خندم اش بازی سرتق از
:گفت اش طلبکارانه لحن همان با و رفت در سمت و شد رد کنارم از و زد بازویم به ای تنه کشید؛ پایین   

.دیگه نمونده حرفی بیرون؛  بفرمایید_ . . 

 ولی بگیرد، ام خنده خوردنش حرص از بود مانده کم ولی بود احترامی بی رفتارهایش ی همه اینکه با
 رفتم در سمت رفت، هم در هایم اخم و شد نیشم شدن باز مانع شدم اش متوجه تازه که اش گونه کبودی
 :گفتم محکمی لحن با و ارام رفتن بیرون حین و

 منفی جواب نکنم گمون کن، فکر پیشنهادم روی پس بوده خودم ی خواسته اومدنم هستی مدعی چون _
 !باشه داشته برات خوبی عواقب

 .بستم سرم پشت را در کند فوران حرفم از عصبانیتش اینکه قبل و کردم اشاره اش گونه کبودی به

.مادر اومدی - . . .براتون اوردم چایی و شیرینی  . . 

:گفتم و رفتم بقیه سمت و کردم نگاه دستش روی سینی و خانوم آمنه به   

.شد تموم حرفامون ممنون_ . . .شیم می مرخص اجازه با  . . 

 حسابی کارم بودن برنامه بی از که مهرداد و کردند نگاهم تعجب با بودند رویم روبه که مهران و یاسی
.ترساند می مرا همین و چیست جریان میدانست انگار ماند، خیره  اخم با بود شاکی . . 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 .کنی شیرین رو کامت بیارم شیرینی برات بشین پسرم، کجا -

 .شد ختم مجلس و دادند رضایت مکافات هزار با و اورد شیرینی برایمان و نشستم خانم آمنه اصرار با

 !بیاید بیرون بقیه و یاسی دیدن و تشکر برای اتاقش از نداد افتخار حتی خانم

 که بود رفته یادش انگار درامدند، خجالتم از حسابی که ماشین کنار تا مهرداد و یاسی های طعنه بماند 
 !من نه بوده، خودش انتخاب خانم این

 و برگشتم خانه به مستقیم بار این ولی شوم، آرام تا  رفتم می حرم سراغ حالی چنین در همیشه اینکه با
 الهه با خواست می دلم چرا نمیدانم کردم، روشن و برداشتم شارژ روی از را ام گوشی کاری هر از قبل
 با نهایت بی هایش حرف اوقات گاهی نگیرم، نظر در را اش عالقه اگر و بود مشاور باالخره بزنم، حرف
 !کرد می آرامم و امد درمی جور عقل و منطق

 :کردم باز را ها پیام و دادم لم تخت روی و پوشیدم راحتی لباس 

 دی؟ نمی رو تماسم جواب چرا حسام -"

.بیمارستانم بپرس ازم احوالی یه الاقل معرفت بی - . . 

 !حسام؟ -

 " دی؟ نمی جواب چرا باشیم، دوست فقط کردم قبول که من حسام -

.ها حرف قبیل این از پیام یک و هزار و . . 

 

 :نوشتم کلمه یک و رفتم چت صفحه به دوباره شروع برای فقط و نداشتم ندادن جواب برای توجیحی

.سالم _ . . 

 پیام تا چند هم عماد از رفتم، هایم پیام باقی سراغ و نماندم منتظر نبود، مشخص بازدیدش ساعت
 ولی دیدمش می باشگاه البته نیستم، چرا که این از گالیه و بود فرستاده بدنسازی کلیپ تا چند داشتم،
.جداست حرفش بازی پیام voi)ویس هاش پیام آخرین  ceو صبح امروز به مربوط بود،  (صدا 

 صدایش که شکمم خجالت از تا رفتم آشپزخانه سمت خندیدم می هایش گالیه و ها پیام به که همانطور
 !دربیایم بود، درامده

 و نان یخچال از و کردم پلی را صداها بخورم، حاضری چیزی  خواستم می و نداشتم آشپزی حال و حس
 :گرفتم لقمه خودم برای عماد صدای با و گذاشتم میز روی و دراوردم پنیر
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 دل به کنم، برگزار اول مالقات میخوام بپوشم چی من ببینم بگو پوشی خوش انقدر تو حسام ها میگم -
 بشینم؟

 :بود بعدش ساعت نیم اش بعدی پیام

.نیستی داشتم الزمت بار یه سرم خیر کوشی؟ پسر هووووی - . . 

.گرفتم را بعدی لقمه و خندیدم حرفش و لحن به . . 

.مونا دیدن رفتم حسام وااای - . . .کماالتی با خانم چه  . . .برم قربونش  . .  یه رسیدیم، توافق به جورایی یه 
.بشیم آشنا باهاش، بمونم مدت . . .پسندیدم حاال همین از که من ولی  . .  هیچی نپسنده، میتونه مگه اونم 
.برم خودم قربون ندارم، کم . . .ا هکی  . . 

.بعدش دقیقه چند وباز . . 

.حسام ها میگم - . .  حرف بیا هستی قبرستونی کدوم بابا چی؟ ازم نیاد خوشش و بمونه مدت یه اگه 
.بزن . . .رفیقی سرت خیر  . .  بیا اومدی، مجانی باشگاه همه این !میزنه غیبت جن مثل داریم الزمت وقتی 
.کن جبران . . 

 راه اتاق سمت دست به وگوشی دادم هل کنار را شامم بساط بگیرم، را ام خنده جلوی توانستم نمی دیگر
:نوشتم عماد برای هم پیام یک و افتادم   

.پسر تو خلی_ . . .دیوانه  . . 

 بخوابم تا کشیدم دراز و گذاشتم کنار را گوشی نشد، خبری ولی ماندم الهه منتظر و چرخیدم نت در کمی 
 :بود حامد امد؛ پیام صدای که

.کنم آشنات نفر یه با دفتر بیا فردا - . . 

 باز را چتش صفحه گوشی، صفحه روی امد الهه از پیام آالرم کنم نثارش فحشی دلم در که این از قبل
 :کردم

 حرف باهات خواستم می معرفت، بی گیری نمی تحویل چرا کجایی؟ هست معلوم جان، حسام سالم -
.بزنم . . 

:نوشتم و دادم تکیه تخت تاج به و شدم خیز نیم   

.دیگه خوابیدم می داشتم_ . . .بزن حرف  . . 

:داد جواب تا کشید طول کمی   
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.بخواب_ . . .دو ساعت رفتیم، می همیشه که آباد وکیل کافه بیا فردا  . . 

 آورد، درمی را نبودنم هفته یک تالفی دارد !ندارد بازی پیام حوصله یعنی داد می جواب طوری این وقتی
.دارند عالمی خودشان برای هم دخترها این . .   

.خوابیدم و زدم بغل را بالشم کالفه و خسته و گذاشتم کنار را گوشی الهه به جواب دادن بدون . . 

 نمی بر دستم از تاریکی این در شدن غرق جز کاری و مردانه، ی عربده و دختری ی گریه و جیغ هم باز
.بود متفاوت ام قبلی های کابوس با چقدر اش چهره که دختری و امد . . 

 

*** 

 امروز خوشبختانه رفتم، می پیشش حامد دهن بستن برای باید قبلش پس !داشتم قرار الهه با دو ساعت
.نبود سخت زیاد پیچاندن و بود اداره بیرون کارم . . 

 حرکت کرد می کار حامد که شرکتی سمت و زدم بیرون چاپخانه از بنرها و تراکت گرفتن تحویل از بعد
 .کنم معطل زیاد شد نمی و بودم اداره ماشین با کردم،

 ندیدمش، و بود پروژه سر خوشبختانه گرفتم، را سراغش رفتم، داخل و کردم پارک شرکتش روی روبه
 .برگشتم اداره به و گذاشتم پیام برایش

 نگاهی رفتن از قبل و کردم مرتب را کارم میز رفتم، می زودتر باید برسم الهه با قرارم به که این خاطر به 
 ام خنده بود برده کار به که مشهدی غلیظ لهجه از بود، فرستاده صدا دوباره عماد انداختم، ام گوشی به

:دادم گوش باز نیش با را پیامش همه و گرفت   

.باغت ک نی دعوت رو کسی نَد دی افتخار بود که میوه فصل بُرار، ببین - . .  بریم جمعه گذاشتن قرار ها ب چ ه 
.شما باغ اطراف همو م ی ن کوه، . . .!تیپ خوش بده پس نم گردنت، اُفتَد ن همه ناهار  . . 

:گذاشتم پیام صدا با برایش و کردم لمس را صدا ضبط قسمت و برداشتم را کاپشنم   

.بُرار چشم روی قدمتون_ . . .خودتون با دیگه ها، هاس حرف این و هرس باغمون جمعه فقط  . . 

.رفقا خور مفت جماعت بودند آوار سرم جمعه نداشت، فایده . . 

 .شد قرمز دماغم نوک نکشیده دقیقه به داشت، سوز حسابی هوا آمدم، بیرون اداره از

 دیگرچیست؟  رفتن آباد وکیل هوا این تو آخه

 :دادم پیام الهه به و گرفتم تاکسی
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.میام دارم _ . . 

.نداد جواب ولی خوند را پیام . .  سمت را من کردن ناز با میخواهد مثال میدهد؛ حرصم دارد گرفت، ام خنده 
.بکشد خودش . .   

.شد ظاهر گوشی روی حامد اسم که بودم خیره بود خوانده الهه که پیامی به  . .  را تماس و کشیدم پوفی 
:کردم وصل   

.حامد جانم_  . . 

:حامد .!زدی می زنگ قبلش اومدی؟ خبر بی چرا پسر، سالم  . . 

:گفت و کشیدم دست تاکسی گرفته بخار شیشه به کالفه   

.نبودی که دفترت اومدم سر یه داشتم، کار اداره بیرون دیگه، نشد_ . . 

: حامد  کجایی؟ االن نداره، عیب 

:گفتم بود مشهود صدایم در خنده که درحالی گرفت ام خنده   

.دارم قرار اباد، وکیل میرم دارم_ . . 

 :گفت و خندید هم او

 ننداز؟ چاه توی رو خودت نگفتم مگه !کلک ای _

:گفتم خودم با فشردم، هم به را هایم  لب و کردم جمع را ام خنده  من برای رو بزرگا داداش ادای 
.!درمیاره . . 

 :دادم جواب

 داشتی؟ چیکارم بگی نمیخوای !معمولیه قرار یه من برادر بود کجا چاه _

 :گفت محتاطانه و کرد مکث کمی

.شب تا ام پروژه سر االن من _ . . .ببینیم رو همدیگه جایی یه شاندیز بیا شد تموم قرارت  . . 

:داد ادامه خنده با   

.من مهمون_ . . 

.فعال داداش باشه - . . 
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 .رسید زد مینا که حرفی به فکرم و کردم قطع را تماس

.خان حامد کشیدی ای نقشه چه باز " . . .!نیستی بشو آدم و است خراب ذاتت  . . " 

  !عماد هم باز کردم، چک را هایم پیام دوباره خیال و فکر از خالصی برای

.!کند می یادم دقیقه به دم !تنها خودم مثل !گویند می این به خوب رفیق" . . " 

:بود نوشته پیام و بود فرستاده خوشحالی و شادی استیکر تا چند   

.عذب مردک بسوزه دلت_ . . .دارم قرار قلبم محبوب یگانه با امشب  . . .!من مثل بگیر یاد  . .  در مُردی 
.عذبی . . 

:نوشتم را جوابش خنده با   

.رفیقمی سرم خیر_ . . .بگیر منم دست  . . 

.آقا رسیدیم - . . 

.بود کافه همان روی روبه کردم، نگاه را اطراف راننده صدای با و کشیدم بیرون گوشی از سر  برف همچنان 
.بود شهر عمق از تر خنک هوا اطراف، بود نشسته  داشبورد روی و کشیدم بیرون پولم کیف از اسکناسی 
.بودم معمولی کامال و بودم نرسیده خودم به زیاد بودم امده اداره از چون شدم، پیاده و گذاشتم . .  کیف 
.رفتم کافه سمت و گذاشتم کاپشنم جیب داخل را ام گوشی و پول . . 

.رسیدم دیر کمی .چرخاندم کافه تو سری و رفتم داخل   پشت ولی بود خالی ها صندلی و میز اکثر اینکه با 
.کشید می سر را اش قهوه و بود نشسته وسطی میز  .افتاد من به نگاهش همزمان 

 .رفتم سمتش و دادم تحویلش لبخندی ولی بودم شرمنده رفتارم و قبل سری از که این با

 !کردم می رفتار باهاش بد اونقدر نباید "

  !باشد زندگی برای خوبی ی گزینه لیلی جریان از بعد شاید

 .کند تغییر من خاطر به حاضراست که بود مشخص قبلش ی دفعه اصرار از

 !بزنم حرف حسابی و لیلی،بنشینم ماجرای شدن تمام از بعد باید

.بگو را لیلی اوووف . . 

 !نزند کتکش اش دایی !نکند درست دردسر خودش برای دوباره لجباز ی دختره

 "!اصال چه من به اُه
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 خوردی؟ رو سالم ت -

 !نشستم روبرویش کی نفهمیدم

 .کردم نگاهش و نشستم صندلی روی راحت و کردم جابجا را خودم کمی

 .کرد می مزه و بود گرفته صورتش جلوی را فنجانش

 :کردم زمزمه آرام

 .رفت یادم سالم کردم، می نگاهت داشتم -

 است پر توپش بود مشخص رفتارهایشو حالت از داد، تحویلم پوزخندی و گذاشت میز روی را فنجان
 !حسابی

 !نبود من به نگاهت اصال !نگو چرت -

 :زدم تشر خودم به دلم در

 ."!نیامده هم گفتن دروغ من به !لیلی تو به لعنت "

 :گفتم و دادم نشان تفاوت بی حرفش به نسبت را خودم و دادم تحویلش مصنوعی لبخندی

.الهه دارم مشغله -  خوبی؟ تو 

 :زد غر و کرد خم سر سمتم و گرفت گارد

 اینقدر !ندادی هم رو هام تماس یا ها پیام از یکی جواب دی؟ نمی محلم که داری مشغله ست هفته یه -
 !کردی می حسابم آدم رفاقت، حساب رو الاقل !حسام؟ شدم ارزش بی راحت

 مچ و کشید بیرون دستش از را بود کشیده دستش به مانتویش آستین کوتاهی خاطر به که دستی ساق
 :توپید بلندتر و گرفت صورتم مقابل را اش شده باندپیچی

 عزیزتر نامزد با و نبود هم خیالت عین تو اونوقت دادم، می خودم دست کار احمق توی خاطر به داشتم -
 !کردی می بش و خوش جانت از

 ناباور !کرده شروع را مجازاتم نرسیده چرخید، اشکش از خیس صورت به دستش زخم از متعجب نگاهم
 :نالیدم

.الهه - . . 

 .انداخت پایین را سرش و زد پس را اشکش دست کف با
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 "!منطقی همیشه ی الهه از بود بعید ها دیوانگی این !سرش خیر است شناس روان خودش"

 :زدم صدایش دوباره شرمنده

.الهه - . . .زنگ یه چرا  . . 

 "زده زنگ کلی امد یادم "

 :نالیدم و بریدم را حرفم

 !ام خونه در اومدی می -

 :برد باال را صدایش و گرفت گر دوباره

 پریشان خانم مطب و ات پرونده تو ادرست !ندارم ازت آدرسی دوستیم، هم با ساله چند !خونه؟ کدوم -
.بود .شم گم برم گفتی؛ محترمانه اونطوری، وقتی   !بگردم؟ هم آدرست دنبال که نداشتی انتظار 

.امد بدم خودم از  .رساند می را خودش داشتم نیاز زدن حرف به وقت هر و بود کرده حمایتم همیشه الهه 

 .نداشتم گفتن برای حرفی واقعا و انداختم پایین را سرم قبل، از تر شرمنده

.کردم شماتت را خودم و ماندم حالت همون در ای دقیقه چند  نگرفته را ام گوشی سراغ چرا واقعا" 
 "!بودم؟

 .کشید سر یکجا بود شده سرد که را اش قهوه و کرد حرکتی باالخره

 :پرسیدم و کردم قالب هم به میز روی را دستانم و دادم خرج به جرات

 بهتری؟ االن -

 .داد تکان تاسفی سر و کرد نگاهم مظلومانه و زد شالش داخل را موهایش کمی

 کردی؟ باهام رو کار این چرا حسام؟ چرا -

 :گفتم و کشیدم موهایم به دستی کالفه

 دارم گی نمی !کنی؟ می باور نبود، دستم هفته یک و بود مونده جا خواهرم ی خونه گوشیم بگم االن الهه -
.دونی می خودت !کنم؟ می مالی ماست رو هام محلی کم . . 

 .کنم سکوت و کافیه یعنی داشت؛ نگه صورتم جلوی را دستش

.بودم مستاصل  حاال و باشم کسی عذاب ی مایه و برنجد دستم از کسی خواست نمی دلم وقت هیچ 
 !بکشاندش کار این به اش عالقه کردم نمی فکر آخر !بودم داده عذاب را الهه ناخواسته
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.کنم نمی فکری هیچ !حسام نگو هیچی -  .کنم توجیح من بذار بار این 

.گرفتم بدی سردرد .شود آرام و بزند را حرفش تا ماندم زیر سربه و کشیدم ام پیشانی به دستی   زیاد 
 :گفت کوتاهی مکث از بعد و نگذاشت منتظرم

.بود تو با حق آره، -  ببینی رو من روز هر سخته !سخته داره خبر ام گذشته ی همه از که پسری با زندگی 
.بچگیاتم عشق شبیه چقدر کنی وفکر . .  پسرعموش فالن یا داشته پسر دوست قبال همسرت بدونی سخته 
 !داره عالقه بهش شدید

.سخته دارم قبول حسام، آره  بتونم که !بکنم دل ازت بتونم تا کردم قاضی رو منطقم همیشه برای بار یه 
 .بگیرم سر از رو عادیم زندگی

 یکی سراغ برو خوب، مشاور همه این !کنه پیدا ادامه هم دوستیمون همون حتی ندارم اصراری دیگه
.دیگه . . .بشم سبک که بگم بذار ولی  . .  می حقیر و پست رو من چقدر نامی، حسام نکنم فکر همیشه که 
 !دونست

 و کردن باور !نبودن هم رفتن شاپ کافی حد در !نبودن هم تو حد در حتی ولی داشتم پسر دوست آره،
 !نکردی درک و نفهمیدی وقت هیچ رو ام عالقه که همونطور !خودت پای نکردنش

 کردنام عوض رنگ همه این بین و داری عالقه من به هم تو کردم می فکر کردم، می عوض رو تیپم بار هر
.بود توهم !کنی می ابراز و شه می تموم طاقتت بار یه . .  !توهم فقط 

.بود گذشته هم شرمندگی از کارم  هر که بودم ای ساله دو دوستی ی شرمنده و بودم سوزانده بد را الهه 
 نگذاشت کم دوستی در از برایم و رساند می را خودش کنم، سبک را محنا غم بار خواست می دلم وقت
 !وقت هیچ

 توانی چه با !بود رسیده نقطه این به الهه غرورم خاطر به !خاصیت بی و مغرور !بود لیلی با حق شاید
 !کرد؟ می تحمل و گفتم می محنا از  همه آن و داشت دوستم

 روی که بود رنگی طالیی و درشت ی حلقه کرد جلب را ام توجه که چیزی اولین و شد دراز سمتم دستش
 .بود کرده خوش جا اش حلقه انگشت

 ساله دو و طرفه یک عشق ی عقده کردن خالی و کردنم خرد به الهه و بردم فرو ام یقه در بیشتر را سرم
 :داد ادامه اش

 !حسام ببین !کن نگاه -

 :کردم زمزمه زیر به سر

 !الهه کن بس -
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.نبود بیا کوتاه  .گرفت می را من رحمی بی و مان قبلی دیدار انتقام 

.کندم دل ازت که ببینی باید حسام، نه -  می باز رو چشمام باید من شاید !برسی زندگیت به تا ببینی باید 
.دیدم می رو اطرافم و کردم .نیست بد اونقدرهام پسرعموم   دکتره؟ بودم گفته بهت 

 .بشنوم خواستم نمی

 .کافیه !الهه کن بس -

 اعالم رو نامزدیمون شدن، مرخص از قبل و کرد خواستگاری ازم شدم، بستری که بیمارستانی همون تو -
.کرد  نه؟ مگه رویائیه، 

 :گفتم و کردم نگاهش خیره و کشیدم دست صورتم روی دستم دو با

.الهه بشی خوشبخت - .نکردم نامزد من   .خورد هم به خواستگاریم 

.کرد نگاهم گنگ و مات کمی .بود شده خنثی اش چهره  .خورد زنگ تلفنش که بزند حرفی خواست می   
 :گفت مصنوعی ای خنده با و کرد وصل را تماس و آورد در کیفش از سریع و بود همین منتظر انگار

 !دکتر آقای سالم -

 کرد جمع را لبخندش گذشت، که من از نگاهش ولی زد لبخند واقعا که شنید چه خط طرف ان از نفهمیدم
 :گفت و

.جان بهرام میام -  .عزیزم اونجام دیگه ساعت نیم تا 

 :امد کش خنده به لبش خط طرف ان نام ِ بهرام حرفهای با هم باز و

 .عزیزم دارم دوستت منم -

.کرد خانه لبهایم کنج پوزخندی  .کرد نگاهم و کرد قطع را تماس 

 غرض بی و ماندم اش خیره  چانه به دست و ندادم حالتم در تغییری
:گفتم                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         
                      

.برات خوشحالم -  .الهه بشی خوشبخت 

 .کرد رها هم را آخر تیر و کرد مرتب را وضعش و سر کمی و انداخت کیفش در را گوشی
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.نگرفت صورت نامزدیت که متاسفم - .کن زیاد آخر تا رو ات خونه بخاری و بخر گرم لباس   زمستون 
 !داری پیش در سردی

 .رفت و

 "!زنیم می دشنه راحت ها آدم ما چقدر رفت؟ "

.شد سردم . . 

 ؟!شد سردم یکباره چرا کردم فکر خودم با و انداختم بود، روشن کافه ی گوشه که  شوفاژی به نگاهی

 آقا؟ دارید میل چیزی -

 .لطفا داغ شیرکاکائوی یه -

 .ندارد گله دارد، عوض که چیزی گفتند قدیم از باالخره !بماند بدش و خوب !کرد تالفی

 می گوش را اراجیفش و رسیدم می هم حامد با قرارم به باید ولی خواست می تنهایی دلم و بودم خسته
 .دادم

 برای میخواهد که دارد منفعتی چه برایش نیست معلوم !دربیاورد را بزرگها داداش ادای برایم خواهد می "
 "!بردارد قدمی من

.زدم باال را ماشینش بخاری ی درجه بگیرم، اجازه راننده از اینکه بدون و گرفتم تاکسی  نگاهم چپ چپ 
 .نزد حرفی ولی کرد

 نداشتن !امید و دلگرمی نداشتن کاشت؛ ذهنم در بدی تلقین الهه، حرف ولی نبودم سرمایی هم انقدرها
 !باشد ذهنم و دل آرامش که نفر یه حتی نداشتن نه، هم عشق حاال !عشق

 .فشردم دستهایم بین را ام پیشانی و چسباندم صندلی پشتی به را سرم

 .شدم مسیر تاالرهای و ویالها باغ تماشای مشغول

 .بودند زمستان سرمای درگیر هم ها باغ این و نبود خبری تابستان و بهار طراوت از

 پر ذهنم شدم رد که بود شده برگزار داخلش یاسی عروسی که (مهران خواهر)خانم مهرانه رستوران باغ از
 لب به لبخند مراسم آخر تا عشقش به رسیدن با یاسی که شبی به پیش، سال نه به گذشته، به کشید
.داشت  .بود شاد 

.خواست هم من دل زمان همان از  که عشقی !خواست عشق دلم !خواست را شوری و شادی همچون دلم 
 !کرد تبدیل سرزنده و شاد آدم یک به را او و کشید بیرون خودش تلخ دنیای از را یاسمن
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.را من و . . 

 !کشاند اشتباه و تلخی عمق به را من و

.ببینمش کجا دادم پیام حامد به .فرستاد را رستورانی آدرس بالفاصله   چشمهایم و گفتم راننده به را آدرس 
 .رسیدم مقصد به موفقیت این از خوشحال و کنم کم سردردم حجم از تا بستم را

 "!ولخرجی و حامد !غریبا عجیبا !شیکی رستوران چه "

 .نشد من متوجه و بود گوشی در سرش کردم؛ پیدایش گوشه یک و رفتم داخل

 :گفتم و کوبیدم اش شانه روی و ایستادم کنارش

 !حامد آقا شدی ولخرج -

 .فشرد را دستم زده، ذوق و ایستاد

.بَه - . .  .داداش مخلص 

.نشستم کنارش و کشیدم بیرون دستش از را دستم  خونی و تنی مثال برادر این با معاشرت مشتاق زیاد 
.نبودم  حسابش هم بزرگترم عنوان به بخواهم که بودیم نکشیده عذاب جوانی در کارهایش دست از کم 
 فرستادن با را پدر !کشاند ویرانی تا را خواهرش زندگی که برادری !این تا بود تر برادر برایم مهرداد !کنم

 !مان عیاش مادر با گذرانی خوش پی رفت هم آخرش !رساند مردن به کردن حقوق و حق ادعای و وکیلش
 به یاسمن اگر و برگشت تر دراز پا از دست گذاشت، کاله سرش مادر و خورد دیگ ته به که گیرش کف
 !است رسیدن ثروت به شبه یک دنبال و نگرفته عبرت هنوز !بود خوابی کارتن عاقبتش رسید، نمی دادش
 !ندارد هم مرا بودن مهربان ادای همین ارزش برادر این

 .داد سفارش جوجه پرس سه بپرسد من از اینکه بدون حامد و امد گارسون

 :گفتم متعجب

 !تا؟ سه -

 :فرستاد پیامی و شد اش گوشی مشغول دوباره و داد تحویلم لبخندی

.نفریم سه خب، آره - .داخل اومد کی ببین  . .  .بیام و بشورم رو دستهام من تا بزنین حرف شما 

.رفت و کشید عقب را اش صندلی هم حامد و ماند ثابت شد، وارد که خانمی و رستوران ورودی به نگاهم   

 نمی و کردم نمی اعتماد حامد بودن برادر به و شکست می پایم کاش ای که کردم لعنت را خودم چقدر و
 !آمدم
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*** 

.گزیدم لب مردد، و دودل و لغزید می ام گوشی ی صفحه در یاسی اسم روی چشمم  پیام نمای پیش 
:شد ظاهر گوشی صفحه باالی حامد   

 !نگی چیزی کسی به حسام_

:دوباره و   

 .بزنیم حرف بیا رفتی؟ کجا !نگیا چیزی مینا به حسام_

 .کردم قطع را تماس نخورده، یا خورده بوق ولی کردم لمس را یاسی ی شماره و فرستادم شیطان بر لعنتی

.کنم نابودش اینطوری نیست درست حالش، ان با یاسی آخر " " 

.دادم ادامه ام روی پیاده به و انداختم جیبم در را ام گوشی و شدم خیال بی . . 

.انداخت چنگ گلویم به دوباره بود، آمده سراغم اول لحظه همان از که تهوعی حالت  عمیق نفس بار چند 
.نداشت فایده ولی کنم برطرفش تا کشیدم   

 .آوردم باال خیابون کنار جوی داخل بودم، نخورده و خورده چه هر و رفتم خیابان ی گوشه

 .رساندم آن به را خودم سریع و انداختم بود، جلوتر کمی که سوپرمارکتی و نشسته برف خیابان به نگاهی

 .کردم خالی صورتم روی را اش همه مغازه، بیرون و خریدم معدنی آب بطری

 !!فهمیدم نمی را هوا سرمای و بودم کرده داغ

 

 .شد غالب تنم ب ه هوا سرمای و کردم روی پیاده دیگر کمی

 .دادم را خانه آدرس و گرفتم را تاکسی اولین جلوی

.درامد ام گوشی صدای  !بود یاسی 

 !انداخته تک اش گوشی روی تماسم احتماال

 :زدم حرف ندهم، سوتی که جمع حواس با و کردم وصل را تماس !کنم نگرانش نباید

 !نمونه خواهر علیکم سالم -

 :داد را جوابم شاد، و پرانرژی همیشه مثل
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 !اینورا از جان؟ حسام چطوری -

 :گفتم بود، حرفهایم به حواسش که راننده به توجه بی و کشیدم موهایم به دستی

 مهران خوبی؟ حاال !خوابی گفتم شدم، پشیمون ولی بپرسم؛ خواستم می رو خواهرم احوال کردم بد -
 چطوریاست؟

 !افتادی من یاد شده چی بنال !خودت جون آره -

 :زدم بیراهه به را خودم و خندیدم

 .بودم دلتنگت جان، یاسی هیچی -

.اینجا بیا شب خب -  .داریم پز مهران پیتزای شام 

.نبود خوب اصال حالش برای این و فهمید می و دادم می بروز را چیز همه حتما رفتم می اگه  طرفی از 
 !بود کننده وسوسه هم پز مهران پیتزای

 و عماد جز چون و رفتم چت ی صفحه سراغ خیالم، و فکر کردن کم برای و کردم ردش بود، مکافاتی هر با
:نوشتم عماد به هم جمعه قرار برای و کردم باز را پیامهایشان نداشتم، را کسی باشگاه، های بچه از تا چند  
.ببینم تدارک جمعه برای بده رو خبرش جمعه، شب کن اوکی رو همه " " 

.زدم می حرف هم او با باید  !بکشد تلخی خواستم نمی و بود دوستم بهترین 

 .کردم قفل را در و شدم واحدم وارد توجه، جلب و صدا و سر بدون و خانه برگشتم حامد، رسیدن از قبل

 اش حوصله ولی اید می سراغم زنم، نمی کسی به حرفی شود، مطمئن اینکه و دادن توضیح برای مطمئنم
 علنا را اش حرامی به نمک و بود رسانده اعلی حد به را وقاحت !نبود پذیرش قابل هم توجیحی و نداشتم را

  !سوزد می عجیب مائده حال به دلم دارد؟ را رفتن تباهی به همه این ارزش دنیا کجای آخر !کرد اثبات

  !بودم برادرم دعوت سرم خیر !سوخت می بد و بود خالی ام معده

 .رفتم یخچال سراغ و کردم پرت گوشه، یک را کاپشنم

.بودم نخورده حسابی غذای بود وقت خیلی  باز یخش تا گذاشتم سینک داخل و برداشتم مرغ بسته یک 
 .شود

 !دانم نمی بود؟ شده سردم من یا بود سرد خیلی خانه

.بردم باال آخر تا را بخاری ی درجه   .بردم باال را صدایش و کردم روشن را پخش دستگاه 
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.گرفتم مختصری دوش موزیک، ریتم با و بردم پناه حموم به و برداشتم لباس و حوله  و شد گرم بدنم کمی 
.شدم خالص سرما و کرختی از  .رفتم آشپزخانه سراغ و امدم بیرون پوش حوله 

.بود شده باز گوشت یخ ِ کمی  از بعد و چیدم فر سینی داخل و کردم دارش طعم منجمد، نیمه همانطور 
 .برگشتم هال به درجه تنظیم

 .بود رسیده بعدی آهنگ به موزیک

.نخیر " . .  "!ندارند تمای تنهایی های قافیه این 

 .گرفتم ریتم موزیک با سقف به خیره و دادم لم مبل روی

 

*** 

 بینه می رو خوابت ثانیه هر که هست یکی اینجا

 شینه می منتظر ساعت نبض با تقویم چشم تو

 خونه می دستتو سکوته غرقه که اون همیشه

 میمونه منتظر که میفهمه کسی رو لحظه درد

 پرسید حالمو شب رفتی تو وقتی از

 نترسید چیزی از بشه برگردی تو اگه شاید

 فهمید تو کنار رو ها ثانیه این قدر بشه

 نترسید چیزی از بشه برگردی تو اگه شاید

 فهمید تو کنار رو ها ثانیه این قدر بشه

***   ***   *** 

 بود تر صادقانه ها جاده لحن برام تو بعد

 بود بیخبر تو از رسید راه از که مسافری هر

 ببینن خوابتو نکردم بیدار ساعتارو من

 بشینم منتظر تا گذاشتم روشن رو ها لحظه این
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 پرسید حالمو شب رفتی تو وقتی از

 نترسید چیزی از بشه برگردی تو اگه شاید

 فهمید تو کنار رو ها ثانیه این قدر بشه

 نترسید چیزی از بشه برگردی تو اگه شاید

 فهمید تو کنار رو ها ثانیه این قدر بشه

***   ***   *** 

 .رفتم فر سمت و دویدم آشپزخونه سمت و پریدم جا از بود، پیچیده خونه در که سوختگی بوی با

 !اند کرده را خودشان عمر دیگر خانه این وسایل !است خراب فر آف ی درجه که نبود حواسم اصال

.کردم باز را درش و کردم خاموش را فر .بود خوردن قابل و بود نشده جزغاله هنوز   میز روی سینی همان با 
 .نشستم میز پشت و درآوردم نان و ترشی یخچال، از و گذاشتم

 "!بگیرم یاسی از را ام ترشی سهم باید "

.نداشتم شستن ظرف ی حوصله  .رفتم اتاق سمت دست، به گوشی و گذاشتم سینک داخل همانطور 

.داشتم محمود از پیام یک و بود نداده را پیامم جواب عماد  !کرده ما یاد مدتها از بعد عجب چه 

.نیست خوب مهری مامان حال سالم، " .نره یادت دعا حرم رفتی  " 

.دادم لم ام نفره یک فلزی تخت روی و گرفتم را اش شماره بالفاصله  و داد تماس رد و نداد جواب 
 :امد پیامش بالفاصله

.گیرم می تماس خودم فرمونم، پشت " " 

 .کشیدم دراز و گذاشتم سرم باالی شارژر روی را گوشی

.رفت حامد عصر امروز افتضاح ِ پی فکرم  در حامد، ی وقیحانه پیشنهاد و حرفها و بود شده قطع  آهنگ 
 .داد می جوالن سرم

.یاسی آخ " . . .یاسی  . .  می حالی چه دیده، برایت خوابی چه شده، افعی و خورده مار حامد بدانی اگر 
 "!شدی

.کنم نگاه مینا روی به شود نمی رویم حتی دیگر  !داری چیز همه که تو آخر !بروند اینجا از زودتر کاش 
 !چیست؟ برای طمعت
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 .بودم برده یاد از را حامد بودن خبیث انگار، ولی میناست تقصیر بحثشان، و جر کردم می فکر همیشه

 "!رفیق دلت قربان !احمق پسر !بگو را عماد "

 .پریدم جا از در زنگ صدای با

.امده حامد حتما" " 

.انداختم تنم از را حوله و فرستادم شیطان بر لعنتی  سمت و پوشیدم و درآوردم کمد از شلواری و تیشرت 
 .رفتم هال

 :زدم داد هال وسط از در، کردن باز بدون

.گم نمی کسی به -  .بردار سرم از دست 

 :زد داد و کوبید در به دست با

 .بزنیم حرف هم با کن باز رو در حسام -

 :زدم غر و کردم قطع در، کنار از را زنگ به مربوط برق فیوز

.حامد ندارم باهات حرفی -  .بذار تنهام لطفا 

 :درامد هم مینا صدای و پیچید سالن در مائده ی گریه صدای

 کنید؟ می بحث چرا حامد؟ شده چی -

 :زد داد و کرد خالی جا، همه از خبر بی ی بیچاره مینای سر را، من از حرصش هم حامد

 !نداره ربطی تو به !خونه تو شو گم برو -

:مینا  شما؟ چتونه بگو نداره؟ ربطی چیو چی - 

 :گفتم داد با بگیرد، باال بحثشان اینکه از قبل

.بردار سرم از دست برو حامد -  !کنی برادری من برای تو نخواستم !نکن دار ریشه رو قضیه این 

.برگشتم اتاق سمت و کنم گوش اراجیفش به نماندم دیگر  از شدن خالص برای و کردم خاموش را المپ 
 .دادم لم تخت روی و گذاشتم موزیک گوش، به هندزفری افکارم،

.رفتم می مزار سر باید و بود شنبه پنج فردا .بروم مهری خاله دیدن و بگیرم باید هم مرخصی یک   پوووف، 
 است این اش بدی فقط !فضاست در بودن معلق مثل !هدفی بی این ندارد ته سرو !دارم ای زندگی عجب
.آورم می کم نفس گاهی که . . 
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 به روز تمام و زدم بیرون خانه از ماشینم با صبح بروم، مزار سر کارم، ساعت از بعد خواستم می چون
.بودم ماهانه عملکرد های لیست چک درگیر بودن، ماه پایان خاطر  موفق و بود ریخته هم به میزم حسابی 
 .دادم بخش منشی تحویل و کنم تمام دوازده ساعت شدم

.دیدم را فنایی سالن در که گشتم برمی اتاقم به   می محو دیدم ی زاویه از مدام بعد به روزش ان گند از 
.پرید ها اتاق از یکی داخل سریع شد، سالن در من متوجه اینکه محض به هم بار این و شد  در معموال 
 و نداشتم اتاقی هم من چون ولی بود؛ اتاق آن به اتاق این چین سخن فقط و کرد نمی فضولی کسی کار
 !بود زده آب به گدار بی اینطور دانست، نمی چیزی ازمن

 !کند؟ آبرو بی را خودش اینطور که دارد اهمیت اینقدر دیگران، زندگی از درآوردن سر واقعا دانم نمی

 .شد بود اتاقم  که متری یک راهروی وارد و امد بیرون بود، اتاقم کنار که آبدارخانه از قنبر مش

 .مشتی اینجام -

.رساندم را خودم بلند قدم چند با هم من و کشید بیرون را سرش  گالیه با و برداشتم سینی از را چایم لیوان 
 :گفتم

.نیار چای من برای بودم گفته مشتی -  .ریزم می میام خودم ایم، همسایه 

 :گفت و برسد اتاقها بقیه به تا گذشت کنارم از خنده با

.جان بابا خوری می زور به هم رو هوا بذاریم، خودت حال به رو تو -  بیسکوئیت اون به دست صبحه از 
 !!گشنگی از نمردی تا بگیر زن !نزدی

.خوردم غبطه مرد این محبت همه این به و شد باز نیشم  به را لیوان اتاق، به اتاق رفتنش مسیر به خیره 
.کردم نزدیک لبهایم   

.سوختم اوخ " . .  "!بود داغ چه 

 را چائیم و زدم گاز و برداشتم بود آورده برایم پیرمرد صبح، که بیسکوئیتی و اتاق برگشتم گرفت، ام خنده
 .زدم بیرون اداره از میزم کردن مرتب بعداز و خوردم داغ داغ همانطور

.بابا فاتحی، مهران، مادر و پدر زدم، رضا بهشت به سری . . 

 !بدهد دست از را زندگیش گاه تکیه آدم است  تلخ چقدر

 !چه؟ یعنی پدر نبودن نکردم درکو نفهمیدم بودم، بچه چون شاید کردم، تحمل چطور زمان ان دانم نمی

  !کنم کمکش داد می جان داشت که لحظه ان توانستم می بود ام هالی چیزی و بودم بزرگتر اگر شاید
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.بود یاسی کاش . . 

.بود مانده او با را شب و بود کرده عقد مهران با تازه دانستم، می بابا مرگ دلیل را یاسی نبود روزها ان   
 اگر !بود کرده حقوق و حق ادعای پسرش و بود زنده هنوز !شد دگرگون بابا رفتنش بعد و بود حامده وکیل
 بابا بزنم، گول را خودم توانم نمی که االن ولی !ندهد جان بابا که کند چه دانست می شاید بود می یاسی
  !نبود ماندنی

.!یاسی بی چه یاسی بودن با چه  . . 

 !داد هلش مردن زودتر سمت فقط حامد

.شدم مادرش و محمود الزیاره نایب و برگشتم حرم به مستقیم رضا بهشت از . .  ولی گرفتم را اش شماره 
 .نبود دسترس در

.بگیرم مرخصی رفت یادم پاک واای  . .  به شده که هم روز یک برای و بگیرم مرخصی باید حتما شنبه 
.بروم دیدنش . .   

 یادم را بودن مرد تمام سال چهار !ام تنهای های روز مرد دارم، نیاز هم محمود با زدن حرف به بین این 
.آموخت را کردن زندگی مستقل و داد نجاتم بودن یاسی گردن وبال از و بود داده  موقت خوردن هم به 
.شوم آشنا محمود با که داشت برایم را موهبت این حامد دست به مهران و یاسی ی رابطه  ی خاله پسر 
 .نگذاشت مادری از کم  هم مادرش و کرد برادری برایم که خواهرم

 البته خوردم، بیرون را شامم و گرفتم تحویل را خودم کمی  نداشتم، را خانه غذای و آشپزی ی حوصله
  !بود کشی وقت هدفم بیشتر

.برگردم نیست منتظرم کسی که خونه ان به خواست نمی دلم . . 

 ولی نکنم فکر چیزی به خواستم می مثال میزدم، گول را خودم داشتم کردم، خرید فردا تفریح برای کمی
.افتادم می خودم های بیاری بد یاد مختلف های آدم دیدن با و هرگوشه . . 

.اش دائیو لیلی حامد، الهه، یاسی، روز و حال . . 

.!تلخ روزگار این به لعنت  . . 

 !شود؟ جور و جمع زودتر که بگیرم را زندگی این ی گوشه کدام

.برگشتم خانه به خواب ی آماده و خسته  . .  صبح چون نشدم، مستفیض مینا و حامد دیدار از خوشبختانه 
 .رفتم داخل کردن قفل بعداز و کردم پارک بیرون ر ماشینم امدم می بیرون زود
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.بودند مینا مادر و پدر ی خانه جمعه های شب همه مثل و نبودند خانه   . .  و رفتم باال راحت خیال با 
 با برداشتم، هم زیرانداز و پتو گذاشتم، کنار و چیدم هم را فردا گردش سبد چیدم، آشپزخونه در را خریدها
.بود غنیمت شوم خالص تنهایی از که همین ولی نداشتم آشنایی باشگاه های بچه ی همه با اینکه . .   

 پیام روز یک بود سابقه بی نداشتم، پیامی عماد از هم باز رفتم، ام گوشی سراغ و کردم لباس تعویض  
.بزنم حرف او با رو به رو باید نتوانستم، ولی بدهم پیام خواستم می نگذارد، . . 

:بود نوشته داشتم پیام باشگاه های بچه از یکی از      

.ناهار و صبحانه نفر، ده- . . 

.چتر آدمهای  میگویند ها این به !جوابش در دادم اوکی و زدم پوزخندی . . 

.خزیدم پتو زیر و گذاشتم کنار را گوشی شد می حیاط وارد که حامد ماشین صدای با . . 

*** 

.کنم آماده راا کلبه تا رسیدم می باغ به بقیه از قبل باید . . 

 در را سبد و زدم بیرون خانه از سروصدا بدون و احتیاط با بود روشن هوا ولی نبود خبری آفتاب از هنوز 
.کردم حرکت و گذاشتم ماشین . . 

 چه و کنم چکار میخواهم که این سر حامد با باید االن کردم می پارک حیاط در دیشب را ماشین اگر
 !رفتم می کلنجار خبراست

.کنم رانندگی استرس بدون توانستم می و بود خلوت جاده خوشبختانه . .  بود نمانده اثری دیگر هم برف از 
.بود مالیمی نسبتا روز و  و کرد می را خودش کار زمستان سرمای سوز هم باز ولی تابید می کمی هم آفتاب 
.بود یخ حسابی داشت قرار باغم که کوهستانی منطقه هوای آفتاب، وجود با . . 

 و برداشتم را لوازم کردم، پارک کلبه به نقطه ترین نزدیک باغ، ی حاشیه را ماشینم و زدم دور را باغ
.بودم اینجا عاشق رفتم، کلبه سمت . .  یا تابستان و بهار چه ان، زده یخ و برگ بی ها درخت که االن چه 
 !چرخد می رنگ هزار که پاییز

.طبیعت زندگی و مرگ تماشای از بردم می لذت  . . 

.گری جلوه و امید   . .   

.کند نثارشان را حسی بار هر که دارد کم شاعر یک جاها جور این   . . 

 زدم، آتشش و انداختم چوب کلبه وسط ِ  ذغالی بخاری داخل رفتم، داخل و کردم باز را کلبه در
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 که جمعیت این مطمئنا کردم، روشن آتش کلبه جلوی درست و کردم جمع کلبه بیرون هم چوب کمی
 فضای در نشستن آتش دور و دهند نمی رضایت نشستن کلبه داخل به ایند می طبیعت در تفریح برای
 !دهند می ترجیح را باز

 جعبه در که سیگاری پاکت از و کلبه داخل برگشتم کشید، می طول سوختنشان و بود خیس ها چوب
 گذشته یاد را من انقدر اینجا کردم، دودش و زدم تکیه دیوار به و برداشتم  نخ یک داشتم قدیمی وسایل
 امد، ماشین بوق صدای که بروم دوم نخ سراغ خواستم می ببرم، لذت کنم می فراموش که اندازد می
  !امدند دیر چه انداختم، ام مچی ساعت به نگاهی

 نپاشد هم از که بگویم، را موضوع و بازکنم را حرف سر  چطور که کنم فکر عماد به خواستم می تازه
  !!طفلک

 کجایند؟ بقیه پس بود، عماد ماشین فقط رفتم، بیرون کلبه از

 کاپشنش و شد پیاده ماشین از اوهم رفتم، سمتش و دادم تکان دست برایش و شد صورتم نقش لبخندی
:پرسیدم بلند کرد، پرت ماشینش داخل و اورد در را   

.!تنهایی کجان؟ بقیه_ . . 

 :گفت کرد، می حرکت سمتم که همانطور

.نیومدن اینجا _ . . .اسکی پیست طرف رفتن زدم، بهم رو قرار  . . 

:گفتم دلخوری با کشیدم باال را کاپشنم زیپ   

.معطلم اینجا ساعته دو اومدم، می منم پس؟ ندادی خبر چرا_ . . 

:گفتم و کردم دراز سمتش دادن دست برای را دستم رسیدیم، هم به   

.داداش مخلص_ . .  تعطیل؟ مفیق رفیق گرفتی جدید زید کردیا، فراموشمون روزه دو یکی 

 بودم خوردم که مشتی  بهت در هنوز شدم، پرت عقب به قدم یک نشست صورتم وسط که ای ضربه با
 .شدم زمین نقش و داد هلم که

:گفتم بهت با   

.عماد_ . . 

:غرید و کرد نثارم دیگر مشت دوتا نشست ام سینه تخت و امد جلو عصبی   

.بزنی پشت از خنجر که باشی پست انقدر کردم نمی فک حروم، به نمک مروت نا_ . . 
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 جست با و کنار کردم پرتش قدرت تمام با و گرفتم را مچش که کند ام حواله میخواست را بعدی مشت
:زدم داد حرکاتش این از عصبی ایستاد، سریع و بود فرز هم عماد شدم، بلند   

.احمق کنی می غلطی چه_ . . 

 :گفتم و دادم خالی جا که کرد حمله دوباره بود، شده سرخ عصبانیت و سرما از صورتش

 بلند ام ساله چندین رفیق روی دست چی سر بدونم که چی برای بگو ولی بزنم بلدم منم عماد؟ مرگته چه_
 !کنم؟ می

: زد داد وعصبانی کرد حمله   

 که دادن خوردت به حرومی لقمه کدوم شده؟ پیدات من زندگی وسط که مرگته چه تو مرگمه؟ چه من_
 !دادی باد به رو ساله چندین رفاقت شینی؟ می من زن پای زیر

:گفتم عصبی خودش مثل و فشردم هم به حرص از را هایم لب   

.بهتره است ه ز ر ه ی دختره اون منظورت اگه کیه؟ زنت گی؟ می چی_ . . 

 حسابی و بزند ندادم اجازه بار این شدم، زمین نقش دوباره و کرد حمله ام جمله شدن تمام از قبل
.زدیم غلت زمین روی باری چند و گرفتم محکم را دستانش کردم، مقاومت  :زدم را حرفم زحمت به 

.داد پیشنهاد خودش دختره جناب، رسوندن گوشت به اشتباه - . . 

:گفت حرص با و انداخت تف درصورتم   

.بوده فطرتت پست داداش اون و تو نقشه میگی، دروغ_ . . 

 !اخالق بی دختر آن خاطر به شکست را رفاقت حرمت !کند؟ باور خواست نمی

 تا گرفتم محکم را دستانش و نشستم اش سینه تخت و شدم غالب  و کرد ترم عصبی زشتش حرکت
:غریدم صورتش در مستقیم و نکند حرکتی   

 کردی؟ باور تو گفت هرچی شعور بی اون -

 :زد داد و پرید حرفم وسط

.اون و تویی بیشعور - . . 

:گفتم و بریدم را حرفش داد با   

 هان؟؟ کنم؟ تبانی باهاش که رسد چه !کنم؟ حساب آدم رو حامد من دیدی کی تو احمق؛-
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.بوده پول بحث - . . 

 !نکند دفاع ، آمده اش زندگی به است روز چند که دختر ان از دیگر که بزنمش حسابی میخواست دلم

 :گفتم تر آرام و چسباندم اش پیشانی به را ام پیشانی بودم گرفته محکم را دستانش که طور همان 

.بوده پول بحث آره -  . . .اون پدری پول نه !ویاسی من پول ولی  . . 

.نکن فرض خر منو بود؟ کجا پولت تو - . . 

:غریدم وار تهدید   

 نه؟ یا بزنم رو حرفم میشی خفه عماد-

 هلم کرد، خالص را خودش و کشیدم عقب را سرم درد از کوبید، ام پیشانی به و کشید باال را سرش محکم
 :شد غالب من به او بار این و داد

.ندارم تو مثل ای  عوضی آدم با حرفی هیچ من - . . 

 و کوبیدم پشتش زانو با شد، کشیده گند به هایمان لباس حسابی و بود گ لی برف شدن آب بخاطر زمین
 با کردم می سعی باید بیایم، بر پسش از حسابی توانستم نمی و بود یکی زورمان تقریبا دادم، هلش کنار
  اینکه برای و ایستادم  فاصله با و غلتیدم دور چند کند حمله که این از قبل بار این کنم، آرامش زدن حرف
 :زدم را حرفم عصبی همانطور و برداشتم گام عقب سمت به قدم چند  نکند حمله

 خواهرمون یاسی بشیم، باجناق هم با برادریم ما میگه حامد بود، کرده تبانی حامد با دختره خود ِ احمق -
.بگیرم پس هم رو خریدم باغ پولش با و یاسی به بخشیدم که دفتری گفت می !نداره حقی نیست،  بحث 
.بیاره در یاسی چنگ از خواست می که بود ای ارثیه  و بشم باجناقش و بشم آشنا دختر اون با خواست می 
.!بماسه اون به هم چیزی . . 

 :دادم ادامه و کردم تف کناری شدم، دهانم در خون گس طعم متوجه تازه

.میگه داره، دوست عماد میگم بهش رو؛ و چشم بی ی دختره - . . 

.کنه دک منو و داری دوستش گفتی بهش تو میگی، دروغ - . . 

:زدم داد دوباره و کردم پرت کنارم و دراوردم بود شده گل پر ِ که را کاپشنم بود، گرمم زیادی   

 باور رو چرندیات این چرا گذشته، من به چی دونی می که تو بکنم؟ غلطی همچین باید من چرا لعنتی ِ  د -
:!کردنته رد دنبال و چسبیده من به کنه مثل خودش عماد" گفت میکنی؟  رو دیگه کسی گفته بهت گفت 
 چه من دونی می که خودت تو عماد !خواستی خودت دادن نشون برای موقعیت ازش تو ولی داره دوست
.بدم پیشنهاد دختری همچین به کردی باور چرا دارم، دوست تریپی . . .باتو باورش زدم؛ حرفامو من  . . 
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 اش چهره کمی بود، کرده اثر حرفهایم انگار بود، شده تر آرام هم او و رفتم می عقب عقب طور همان
:کرد زمزمه شد، گرفته و تر تکیده   

.حسام_ . . 

:نالیدم دوباره و دادم تکان سری مستاصل   

.اومدم و گذاشتم من خدا به عماد- . .  !داره دوستم که دوید دنبالم !دختر اون وقاحت از خورد هم به حالم 
 از کار آخر و بوده دنبالم چشمش حامد ازدواج از گفت !تو به منم و رسه می یاسی ارث به حامد گفت
  !کنه آشناش باهام خواسته حامد

.سرت پشت باش مواظب حسام- . . 

 در امدم که خودم به و شدم زمین نقش و برداشتم عقب به را بعدی قدم کنم هضم را حرفش اینکه از قبل
.میزدم پا و دست آتش . . 

 شعله عماد چطور و کردم تقال شعله از شدن خالص برای چطور نفهمیدم که افتاد اتفاق سریع اینقدر
.کرد خاموش را لباسم روی . . 

 شدم، ولو آسمون به رو دادم، نمی تشخیص سوختگی سوز از را سرما سوز و بود شده حس بی بدنم
.بود گرفته بغضم .برادرم هم آن !تنهایی های شب همدم و رفیق هم این  . . 

 !سوختی بدجوری دکتر، بریم پاشو حسام -

 بلند تا  چرخیدم پهلو به داد، نمی اجازه تنم سوز ولی بخوابم همانطور میخواست ودلم کرد می درد سرم
 سمت دید، می تار چشمانم ایستادم، و زدم پس را دستش عصبی کند، کمک تا گرفت را بازویم شوم،
.کردم حرکت کلبه  .افتادم راه ماشین سمت در؛ کردن قفل بدون و برداشتم را ام گوشی و سوئیچ 

.میخوام معذرت حسام - . . .کردم غلط  . . .دکتر بریم  . . 

 سوخته و دودی و گ ل پر های لباس با و کردم باز را لوکسم ماشین در بشنوم، چیزی خواست نمی دلم
.داشت نگه را ماشین در شدم، ولو صندلی روی .ببندم را در نگذاشت ولی کشیدم را دستگیره    

.گفت من به بشنوی؟ نمیخوای حسام - . . 

 :زدم داد حوصله بی

 !کردی ام شرمنده که بود من از باورت مهم !گفته چی تو به نداره ربطی من به عماد -

 و کشیدم را دستگیره دوباره و کردم اشاره دارد، افتضاحی وضعیت چه دانستم می ندیده که صورتم به
:گفتم   
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.برس تفریحت به برو و کن قفل رو در کن؛ خاموش رو بیرون و کلبه آتیش- . . 

.زدم استارت و بستم را در شد، شل دستانش  رفتم جلو که متری صد کردم، حرکت و گذاشتم گاز روی پا  
 تنهایش عذاب با نیاورد طاقت دلم میکرد، نگاهم شرمنده و بود ایستاده  همچنان کردم، نگاهش آینه از

.بگذارم   

 کردن نگاه بدون و کشیدم پایین را شیشه و کردم ترمز کنارش ماند، منتظر و کشید کنار گرفتم، عقب دنده
:گفتم محکم ولی آرام صدای با رو به رو به خیره اش، شرمندگی به   

.کنیم داغونش بزنیم دختر اون حرف و دعوا این با که هاست حرف این از بیشتر رفاقتمون عمق- . .  کاش 
.کردی می باور رو بودنم رفیق توهم . . 

.اون حرفای تاثیر تحت من حسام - . . 

 :پریدم حرفش وسط

 که حاال !نکن عجله شناسمش، نمی گفتم بهت برادرانه شناختی؟ نمی منو نبودی؟ رفاقتمون تاثیر تحت -
.اون یا کنی باور رو من دانی خود شناختی، . .  .بجنگم باهات حرفم صحت سر تونم نمی این از بیشتر 

 .دادم تکان دست برایش حرکت از قبل و گذاشتم گاز روی پا

.برو دکتر حسام - . . 

 کرد، می اذیتم سوخته پارچه و دود بوی زدم، را ماشین بخاری و بردم باال را سرعتم و کشیدم باال را شیشه
 و شود تمام جمعه این تا بگذرد، وقتم تا کنم رانندگی منطقه های باغ بین ها ساعت خواست می دلم
 .ببرم پناه کار و کار و کار و اداره به دوباره شنبه

 کردم حس را زانویم هم کمی و ام شانه و دست سوختگی سوزش سرما، و سوز رفع و ماشین شدن گرم با 
.کردم حرکت مداوا برای شهر سمت و  به و شوم خارج گلمکان سد های گردنه از کشید طول ساعتی یک 

.برسم اصلی جاده . . .کرد ام کالفه هایم سوختگی سوز و بود شلوغ کمی جاده  . . 

 چک و برداشتم خورد، زنگ ام گوشی که بروم مسیر بین های درمانگاه سراغ مداوا برای که بودم فکر در
 .کردم

  !بود یاسی 

 هم دادم، می را جوابش باید کردم، پیدا توقف برای جایی جاده به نگاه با !داره؟ چکارم صبح وقت این
.داشتم نیاز شدن آرام برای صدایش شنیدن به خودم اینکه هم بودم، حالش نگران . .  را تماس و زدم کنار 
 :کردم وصل



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

.یاسی جانم - . . 

 گوشم از را گوشی بودنش تیز خاطر به که پیچید گوشی در مانندش جیغ صدای باره یک و بود سکوت کمی
.دادم فاصله   

.یوهوووووو- . . .داداشی مبارکه  . . .داد رو مثبت جواب لیلی  . . 

:پرسیدم داد با متعجب و باور نا   

 مثبت؟ جواب چی؟-

 برنامه هم با اینجا بیا زود داره؟ ذوق انقدر شنیدن مثبت جواب یه !کردی کر رو گوشم تر، آروم پسر هی -
.کنیم تنظیم هارو . . 

.برد را گوشم که نشنید را خودش صدای انگار   !قطعا دارد شیشه خرده دختر  این بودم، بهت در 

  !میدهد؟ ام اینطوربازی که هستم اش مسخره من مگر

:گفتم حوصله بی   

.باهاش دارم حرف بفرست برام خونشون از شماره یه زوده، برنامه تنظیم برای هنوز- . . 

 :گفت دلخوری با که شد ناراحت حرفم از انگار

 خواستی؟ نمی مثبت جواب مگه چته؟ هست معلوم حسام واااا -

 :نالیدم تر حوصله بی و نداشتم بحث ی حوصله

 میریم بعد بذارم درمیون باهاش مونده مورد چند بفرست، شماره یه خواستم، می رو همین یاسی چرا -
.کارها دنبال . . 

.ها بریزی بهم رو چیز همه نری حسام ولی فرستم، می باشه - . . 

.نوکرتم من بفرست، تو خواهری باشه - . . 

 روز یک !میگذرد سرش در چه دختر این نیست معلوم گذاشتم، فرمان روی را سرم و کردم قطع را تماس
 !مثبتش جواب از هم این !کنم می رد بیا میگوید روز یک !میاورد در را اطوارها ان

 سوخت؛ می حسابی و بود زده تاول دستم کف برداشتمش، و کردم بلند را سرم گوشی پیامک صدای با
 :شد وصل تماس تا ماندم منتظر و گرفتم را شماره بود، فرستاده یاسی که بود، خانم آمنه تلفن شماره

 .بفرمایید بله -
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 .حسامم خانم، آمنه سالم -

 :کرد زمزمه و شد همراه صدایش با ذوق و خوشحالی هم کمی بود، خونگرم و مهربان

 احوالت؟ خوبی؟ مادر سالم -

 کوتاه باید !بود مشخص زبریشان از بودند، نمانده امان در سوختگی از هم انها کشیدم، موهایم به دستی
.کنم :گفتم مودبانه ولی حوصله بی    

.مثبت جواب بابت کنم تشکر خواستم می خوبم، ممنون- . . 

.مادر کنم می خواهش - . . .باهات دله یک ولی بود مردد کمی  . . .بشید خوشبخت امیدوارم  . . 

:گفتم و زدم پوزخند خودم شانس به دلم در ولی امد نمی کش خنده به هام لب   

.بزنم حرف لیلی با کنم خواهش خواستم می ممنون،- . . .امروز همین بشه اگه  . . 

.پسرم باشه - . . .امروز است خونه بیا  . . 

.خوابیدم می حتما آشفتگی این با خانه، رسیدم می ، کنم صبر توانستم نمی . .  سرو  که این به توجه بی 
:گفتم کنم، روبراه باید را وضعم   

 .بشم رو روبه خان ارسطو با خوام نمی راستش ترم، راحت بیرون دنبالش، میام !نه خونه-

 .بیزارم مرد ان از نگفتم، هم دروغ

 به فکری باید داشتم، سراغ داروخانه تا چند مسیر در کردم، حرکت کردم، قطع را تماس خانم آمنه تایید با
  !میکند اذیتم و میسوزد بدجوری کنم، ها سوختگی این حال

 دانست، می خدا وگرنه بود، شده ذغال تقریبا آتش نگرفت، شعله و بود خیس هایم لباس اوردم شانس
 !داشتم اوضاعی چه االن

 !چیست؟ دردش دیگر بخشیدمش؛ که من  نداشتم، را اش حوصله ولی گرفت تماس بار چند عماد

 سر کی نفهمیدم که کردم فکر کارش دلیل و لیلی به قدر این و نکردم پیدا پارک جای هم داروخانه جلوی
 .رسیدم شان کوچه

 .گرفتم را خانم آمنه ی شماره دوباره شدم، خواب کارتن گداهای شبیه وضع و سر این با ، پووووف

.بله- . . 

 :گفتم احوالپرسی و مقدمه بدون
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.بیاد بگید لیلی به کنید می لطف خانم، آمنه ام کوچه سر من - . . 

.مادر خونه بیا - . . 

:شد  جمع درد از صورتم و دادم فشار فرمان روی را دستم   

.ممنون خیلی نه - . . .خونه گردونم برمی و زنم می ماشین تو دارم حرف مورد چند  . . 

.میاد االن مادر باشه - . . 

 این در هم ان !نشین کوچه زن و الوات از پر ماندم، خیره شان کوچه به و چسباندم صندلی به را سرم
.سرما . . 

 تر سفید شالش درسیاهی که صورتی با بود، روزش ان مشکی تریپ همان با امد، بیرون کوچه از باالخره
 .بود چشم در حسابی هم فاصله ازین وحتی بود شده نارنجی رژ با که هایی لب و کرد می جلوه

.ندارم دوست مدلی این من و است راحت زیادی !نوساخت از باید را این مهران قول به  مشکلم فقط البته 
 !ها نیست خوش حالم !پررنگ زیادی لب رژ آن و است هایش گونه کنار آویزان موی چله آن و شال با
 توانم می چکار االن وضع با ولی !ام گرفته را گیسو ی رشته آن دنبال و نشسته دلم در دیگر تردید هزار
 تعریف یاسی که انطور واقعا شاید !شوم می من ومقصر رود می یاسی آبروی بار این بزنم هم به !بکنم؟
 !شناسمش نمی هنوز که من دانم، می چه باشد؛ خانم و خوب کند می

.ندیدم انداخت، می متلک کنارش که پسری و بود خودش به حواسم . . 

.کرد حرکت دوباره و گفت جوابش در چیزی و چرخید خودش  راه دنبالش دوباره نبود، کن ول هم پسر 
  !کرد می بارش چرند و پیشنهاد احتماال و افتاد

  !نیست قطعا !نیست من روز امروز

 و شد رد کنارم از که نشناخت انگار ولی گذشت من از لیلی نگاه رفتم، سمتشان و شدم پیاده عصبی
 .شنیدم را پسر متلک آخرین

.است عشق رو آتیشت لبای - . . 

 سوزشش که کردم مشت بالفاصله و سوخت خودم دست کف که خواباندم گوشش در محکمی سیلی
:توپیدم کرد، نگاه افتضاحم ی قیافه به و امد خودش به مفنگی پسرک نکند، اذیتم   

.بندازی چشم کسی ناموس به باشه آخرت بار- . . 

 !بزنی رو من که باشی کی خر -
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 :گرفت قرار صورتم مماس تا کشیدم باال کمی و گرفتم چفت را اش یقه

 می هرز چشمت و بکشی باال تونی نمی رو تمبونت که رو تو امثال دهن کنم می چفت باشم که خری هر -
 !چرخه

 برسند، که این از قبل امدند، می سمتمان پسر تا چند کوچه ته از شد، پرت عقب قدم چند دادم هلش
 :زدم تشر هم او به کرد، می نگاهمان و بود ایستاده تر طرف ان لیلی بروم، تا چرخیدم

.برو رو راهت میکنی؟ تماشا چیو ایستادی- . . 

 بلند گام دو با نداشتم، را کوچه ارازل با درگیری حوصله کرد، می نگاهم متعجب که بود شناخته تازه انگار
 .کشیدم ماشین سمت دنبالم و گرفتم را دستش و رفتم سمتش

.نشستم هم خودم و داخل دادم هلش و کردم باز را در نزد، حرفی که بود مهبوت قدر این  پسر به اراذل 
:زدم غر و زدم استارت پرسیدند، می سوال درگیری چون و چند از و بودند رسیده   

 بگه؟ پرت و چرت بهت کنه جرات پایی و سر بی هر که بیرون؟ میان تیپی همچین با ای محله همچین تو -

.کرد می نگاهم متعجب همچنان کردم، حرکت و انداختم لیلی به گذرا نگاهی  حیرت هم واقعا وضعم 
 !داشت

:پرسیدم و برید را امانم سوختگی سوز گرفتم فاصله که شان محله از کمی   

 کجاست؟ داروخونه اطراف این-

.هست یکی پشتی خیابون توی - . . 

:پرسید باتردید و کرد مکث کمی   

 افتاده؟ براتون اتفاقی چه-

 دل و !دارد نشینی دل صدای چقدر کردم فکر این به و پیچیدم بود کرده اشاره که ای پشتی خیابان به
 !افتاده برایم اتفاقی چه پرسید ازمن که این تر نشین

.کردم پارک داروخانه جلوی و ندادم سوالش به جوابی که کردم ذوق اینقدر  برای داشبورد از شدم خم 
.برداشتم را کیفم بانکم کارت برداشتن  نکنیم، برخورد  هم به احیانا که بود کشیده عقب را خودش کمی 
:گفت که شوم پیاده میخواستم و کردم پیدا مدارکم بین از را کارتم   

.میخرم من داره الزم چی بگید برید؛ شما نیست درست وضع این با- . . 

:گرفتم سمتش را کارت و کردم نگاهش چپ چپ   
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.بیار و بگیر داد دکتر هرچی برو الزمه، چی بدونم نداشتم سوختگی حاال تا ، - - - - رمزش- . . 

 بود شده صورتم نقاب صبح اتفاق از که جدیتی و اخم با شود، پیاده خواست می و کشید دستم از را کارت
 :گفتم ومحکم کردم اشاره سرش به

.موهاتو اون شال داخل بزن- . . 

  و کوبید محکم را ماشین در و فرستاد داخل هم را موهایش شدن پیاده حین و کرد نگام گرد چشمای با
 .رفت

  !کنم پا به جنجالو کند بارش چیزی کسی باز خواست نمی دلم

 همراهم که زنی به و شوم فرض گالبی نمیخواهد دلم و مَردم باشد چه هر ولی نداشتم برایش حسی هنوز
  !شود احترامی بی است

 .داد انجام پانسمان و شو و شست راحت بشه که جایی یه بریم -

.و پماد و گاز و باند از پر نایلونی و نشست صندلی روی . .  :گفت دوباره در، بستن با و گذاشت پایش روی 

 !دیگه بریم ایستادید؟ چرا -

.گشتم می کند، جذبم که چیزی دنبال اش چهره در چرا دانم نمی  .نداشتم خاطری تعلق ولی بود زیبا 

.کردم حرکت و زدم استارت  .پیچیدم فرعی به خیابان از آرام و نزنم حرفی عصبانیت با دادم ترجیح 

 .هست سبز فضای یه میدون سمت -

 :گفتم طعنه با و کردم نگاهش چپ چپ

 !رو جا همه بلدی خوب -

.گفتم بد فهمیدم هم خودم  :گفت محکم و شد خیره بیرون به کنارش ی شیشه از و زد بغل به دست 

.کنیم می زندگی اینجا بابا فوت بعد سال دو از -  !نشناسم رو مون محله سال پنج بعد که ندارین انتظار 

.بود کننده قانع جوابش  و امدم کوتاه کرد، می اشاره پدرش نبود به که حرفش پشت پنهان تلخی رغم علی 
 .راندم سبز فضای سمت

.بود خلوتی جای خوشبختانه  پایش روی از را نایلون و داشتم نگه پارک برای جهت خالف و زدم دور 
 .برداشتم

رُم که موتم به رو مگه -  .بود کافی زخم چسب تا چهار !گرفتی؟ س 
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 .شد پیاده و کشید دستم از را نایلون اخم با

 "آخر؟ برد کجا را وسایل !کشی؟ منت دنبالش، بروم شوم، بلند وضعم این با االن یعنی "

.کرد باز را من سمت در و زد دور را ماشین .کردم نگاهش تفاوت بی   با کند، ظاهر حفظ داشت سعی 
 :گفت جدیت و قهر حالت همان

.سرده بیرون - .طرف این بپیچید  رُم   .زخمهاتونه شوی و شست برای س 

 !مغرور ولی دلسوز افتادم؛ یاسی یاد رفتارش، مدل این با

.گذاشتم ماشین بیرون را پاهایم و چرخیدم و شد صورتم نقش پوزخندی  بگیرم را نایلون تا بردم دست 
رُم و نشست جدول ی لبه و کشید کنار را خودش ولی .کرد باز را س   دستهایم و زدم باال را آستینم حرفی بی 
.گرفتم جلو را .ریخت دستهایم روی انزجار حالت با و کرد سوراخ را سرم سر   و بود ترکیده که تاولی 

 .سوخت می حسابی دستم ساق سوختگی

 نرفتید؟ دکتر چرا افتاده؟ براتون اتفاقی چه گید نمی -

.بودم بسته را چشمایم و بود شده جمع دستهایم، سوزش از صورتم  :نالیدم درد فشار از 

 !کافیه -

.کنه می عفونت وگرنه شه تمیز باید -  شده؟ چی بگید خواید نمی 

 .کردم می فکر درد به کمتر  زدنش حرف با و شد عادی برایم درد و سوزش کمی

رُم که همانطور و کردم می شروع جایی از باید باشم، موقعیت منتظر شد نمی  روی کرد می خالی را س 
 :پرسیدم بود، کارش به حواسش ی همه و کرد می تمیز پنبه با را سوختگی

 شه؟ می منفی جوابتون اومده، سرم بالیی چه نگم مثال -

 :گفت تفاوت بی و نداد حالتش در تغییری

.کردم کارو همین منم کنم، فکر درخواستتون به جدی خواستید ازم شما -  من جواب به ربطی موضوع این 
 .ندارم حرفی من شدید پشیمون شما اگه !نداره

.اید برمی من پس از خوب "  برای !گذارد نمی کنار و است سالحش تنها !کنم کوتاه بتوانم عمرا را زبانش 
 "!کند فنی ضربه را طرفش که دارد آستین در جوابی حرفی هر

رُم  .کرد پماد مالیدن به شروع پنبه با بازهم و رفت پماد سراغ و گذاشت کنار را س 

 منفیه؟ جوابت نگفتی مگه دادی؟ مثبت جواب چرا -
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 .شدم نمی حالتش متوجه بود پایین سرش چون و بود کرده سکوت

.چسباند چسب، نوار با و پیچید را باند آرام و گذاشت گاز ها زخم روی .ایستاد و کرد جمع را لوازم   و محکم 
 :گفت عصبی

.هستم حرفم روی من شدید، پشیمون -  به بیفتم مثبتم، جواب شدن رد از که نیستم چاکتون سینه عاشق 
 !التماس و زاری

 !کند استفاده زبانش از بود بلد خوب

.رسیدم جوابم به نه و شدم ناراحت نه  انگار دارد؛ حاضر حال در که شرایطی خیال بی !دیگر بود مغرور 
 !است فاتحی اعیانی دختر همان رفتار رفتارش؛ هنوز

 :گفت عصبی لحن همان با و بود نشسته کنارم صندلی روی امدم خودم به تا

 .لطفا خونه برسونید منو -

 .زدم استارت در، بستن با و کشاندم ماشین داخل را پاهایم

.دادم می آزارش حرفهایم با عالوه به !نداشتم اعصاب جنگ کشش  حرف بهتری موقعیت در دادم ترجیح 
.بزنم  !شوم جدیدی زندگی وارد آمد نمی بدم هم خودم و ندارد دلیلی من مخالفت دیگر الحال فی 

.داشتم نگه بود، شان خانه انتهایش که ای کوچه جلوی درست و نزدم حرفی شان کوچه جلوی تا  نمی 
 !شود مزاحمش کسی دوباره و کنم اش پیاده خیابان سر خواستم

 :گفت شدن، پیاده از قبل

.بگید کردنم رد برای دلیلی یه خودتون -  .باشه من سمت اتهام انگشت خوام نمی 

 :گفتم و گرفتم نشنیده را حرفش و کشیدم پووفی

 .کنه می هماهنگ مادرت با زنه می زنگ یاسی -

 شماره و برداشتم را بود افتاده ماشین کیلومترشمار جلوی قبل مدتها از که الهه پزشکی روان کلینیک کارت
 .گرفتم سمتش و نوشتم رویش را، موبایلم

.کرد می نگاهم مبهوت  :گفتم و کردم اشاره کارت به ابرو و چشم با 

.بزنیم حرف هم با بشه، جدی اقدامات اینکه از قبل بگیر، تماس باهام شد موقعیت !ام شماره -  اومده 
 .شه نمی شرایط این با ولی بزنم حرف کلی بودم
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 پایین را شیشه کوبید؛ محکم دررا و شد پیاده واری زمزمه خداحافظی با و گرفت دستم از را کارت تردید با
 :زدم صدایش و کشیدم

 لیلی؟ -

.چرخید مکث با و ایستاد بود، ماشین به پشتش که همانطور  تشکر برای و کردم صورتم نقش لبخندی 
 :گفتم

.پانسمان بابت ممنون - .افتادم روز این به من و اومد پیش حادثه یه باغ تو   .زدم حرف بد ببخش 

 .رفت و کرد تکرار را خداحافظی دوباره و داد تحویلم کجی و گونه پوزخند لبخند

 .رفت حیاط داخل ماندم منتظر و کشیدم باال را شیشه

.راندم خانه سمت .خورد می هم به خودم از حالم اوضاع این با و بودم خسته عجیب   زیاد اینکه برای 
 .رفتم حیاط سمت و کردم پارک بیرون را ماشین نکنم، توجه جلب

.زد نمی پر پرنده و بود خلوت محله خوشبختانه  .رفتم حیاط داخل و انداختم کلید 

 .بودم امان در هایش فضولی از خدا شکر نبود، حامد ماشین

 .پیاپی و محکم شد؛ کوبیده حیاط در که بودم نرفته ساختمان سمت قدم چند هنوز

 یاسی ی درامده حدقه از چشمهای با کردن، باز از بعد و برگشتم در سمت و گفتم کندی خیر به خدا 
.شدم مواجه  :گفتم سریع و کشیدم هیکلم به دستی کند، سنگکوب وضعم، بخاطر که این از قبل 

.یاسی خوبم - .نیست هیچی ببین   .کثیفه لباسهام فقط 

.کرد می نگاهم زده وحشت همانطور  داخل و گرفتم را دستش بدهد، خودش دست کار اینکه از قبل 
 .کشیدم

 اینجا؟ بیای گفته بهت کی -

 :پرسید مبهوت، و ایستاد کنار و کشید دستم از را بازویش

 حسام؟ اومده سرت بالیی چه -

 :نالیدم و کشیدم دست را داغونم موهای و لباسها

.یاسی خوبم - .خوبم خدا به   !ببین 

 .چرخید می ام، شده باندپیچی دستهای و لباسهایم سوختگی روی نگاهش
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 :زدم غر و کشاندم ساختمان سمت و گرفتم را دستش بیاید، سرش بالیی استرس فشار از اینکه از قبل

 زدی؟ بیرون خونه از باز پیچوندی چطوری رو بدبخت مهران اون -

 :گفت و افتاد راه ساختمان سمت همراهم و کرد براندازم نگرانی با

 .اومدم شدم، نگران !دی نمی رو تلفنت جواب و افتاده اتفاقی برات باغ تو بود گفته کیمیا به عماد -

 :پرسید کنجکاو و ایستاد دوباره

 وضعیه؟ چه این اومده؟ سرت بالیی چه -

 :گفتم وار تاکید و استیصال با

.خواهرم نیست طوری - .نداره آفت بم بادمجون   با بیای باال ها پله از خوای می چطوری اومدی، که حاال 
 وضعت؟ این

 :زد غر و کشاند ساختمان سمت و گرفت را من بازوی او بار، این

.ببینم بریم بیا -  نیست؟ چیزی گی می چطور دیدی؟ رو خودت ی قیافه 

 .رفتم ساختمان سمت همراهش و امد کش خنده به لبهایم کارش از

 پیچوندی؟ چطوری رو مهران جدی حاال -

.شدیم سالن وارد .شد نمی اذیت زیاد و بود کم ها پله ارتفاع خوشبختانه   کنم کمکش تا گرفتم را دستش 
 :زد غر که بیاید باال

.بیرون زدم منم بگیره، دوش رفت -  ذوق از نکنه !بزنی؟ حرف لیلی با خواستی می وضع این با ببینم 
.نه !آوردی؟ خودت سر رو بال این مثبت جواب . . .نه  . .  حالت بود مشخص زدم می حرف که باهات نه، 
.نیست خوب  شده؟ چی بگی خوای نمی 

 :گفتم خنده با در کردن باز حین و درآوردم جیبم از را واحد کلید

 !بده امون لحظه یه -

.رفت داخل و کردم باز را در  .رفتم داخل و گذاشتم در جلوی را گ لم از پر های کفش 

.گذاشتم  اپن روی را  موبایلم و سوئیچ  :زد غر و کرد ولو مبل روی را خودش زنان نفس نفس یاسی 

 .زدی گندی چه ببینم بیا بگیر دوش یه برو -
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 خنده با و بوسیدم را اش گونه و شدم خم شدم، می رد بود، نشسته که مبلی کنار از افتادم، راه اتاق سمت
 :گفتم

 .آباجی غرغرات و اخم و نگرانی قربون -

.نکن خرم برو -  .نمیام کوتاه بریزی زبون هم چی هر 

 "!اورد می لبم به لبخند بهانه بی که دنیاست در  کسی تنها یاسی ندارم شک "

.شدم بود، ام خانه اتاق تا دو بین که حمام وارد و هال تو برگشتم و برداشتم لباس اتاق از  شدم مجبور 
 .بشویم را ها زخم جای حسابی و کنم باز را بود بسته لیلی که پانسمانی

 باید را کسی چه  کنی برادری برام تو نخواهم من !توست از کشم می بدبختی چه هر که حامد بزنند گندت "
 "ببینم؟

 بدنم باقی بودم، آورده فشار ذغالها روی مستقیم و بودم کرده بدنم حفاظ که دستهایم جز به خوشبختانه
.نداشت جدی سوختگی  .زدم بیرون حمام از و پوشیدم لباس 

 دراز نفره سه مبل روی هم خودش و بود گذاشته عسلی روی را سبد در پانسمان لوازم و چای سینی
 .بود کشیده

.باشه عافیت - . . 

 ولو مبل روی را، خودم و رفتم اش کناری مبل سمت و انداختم موهام روی را دوشم روی کوچک ی حوله
 .دادم نشان واکنش بود، پیچیده خانه در که چایی خوش عطر به و کردم

 !بویی و عطر عجب به، به -

 :گفت و داد هل سمتم را فنجانی و نشست راحت

 !آوردی خودت سر بالیی چه بگو شی، گرم بخور -

 .برداشتم را فنجان و دادم بدنم به قوسی و کش

.کنه می شلوغش بیخود عماد بابا، نیست چیزی -  !دکتر رفتم می که بود جدی 

 :زد داد جیغ، جیغ با و آورد جوش

 !ببین رو دستات !نیست هیچی چیو چی -

 .کشیدم سر داغ داغ را چایم باز، نیش با و شدم لذت غرق اش نگرانی از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 99 

.ببندم رو زخمات تا پایین بشین - .ع ه  . . .ع ه  . .  !آورده خودش سر بالیی چه ببین 

.گذاشتم دستش کنار را اولیه کمکهای سبد و کشاندم پایین مبل از را خودم  :زد غر و رفت درهم صورتش 

 رو بچه توی !کن راحت رو خودت خیال بگیر، باغبون یه گم می هی !آخه؟ نیستی خودت مواظب چرا -
 !آخه بازی آتیش به چه

.رفت می درهم سوزش از صورتم و کشید می پماد ها زخم روی  حسابی تا ندادم غرغرهایش به جوابی 
 .بود باز بناگوش تا نیشم خوردنش حرص از و بخوابد حرصش و شود سبک

 .دومادی فردا پس فردا، !خودت واسه شدی مردی !شدی بزرگ سرت خیر -

 بهم جورایی یک !کرد برخورد غریبانه و حس بی چقدر که لیلی سمت کشید پر ذهنم اش، جمله این با
 !است یاسمن مثل کردم می حس اینکه از !امد خوشم بودنش، جسور از هم باز ولی برخورد

 نچسبه؟ اینقدر چرا دختره این -

 :گفت غرغرش همان با و زد چسب باندپیچی روی و کرد نگاهم چپ چپ سوالم با

 !بغلت؟ بپره اول دیدار همین خوای می -

 :پرسید گرد چشمهای با که امد یادش چیزی انگار

 !دیدیش رفتی وضع و سر همین با که نگو -

 :گفت جانب به حق دید، که را تفاوتم بی نگاه

 !دیگه؟ چیه بودن نچسب !کردم می نثارش کفش لنگه تا دو من، سراغ اومد می وضع این با مهرانم -

 :پرسیدم تر جدی و کشیدم کنار کارش، شدن تمام با

 !جوریه یه رفتارش دختره ولی کردی تعریف ازش کلی !یاسی کنم نمی شوخی -

 :داد توضیح همانطور و رفت سرویس سمت دستهایش شستن برای

 ده، نمی بروز رو چیزی و خودشه تو کمی باباش فوت زمان از فقط !اخالقه با هم خیلی مهربونیه، دختر -
 .بندازم هچل تو رو داداشم نیستم که مریض وگرنه ندیدم ازش بدی رفتار حاال تا من ولی

 خودم فنجان داخل را بود آورده خودش برای که چایی و دادم تکان سری حرفهایش برای دید نمی اینکه با
 :گفتم خیال بی کشیدن، سر حین و کردم خالی

 بکنی؟ خوای می چیکار چیه؟ برنامه حاال -
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 :گفت و زد کمر به دست خسته، و امد بیرون کنان هن هن سرویس از

 جشن یه است، ائمه از یکی والدت هم دیگه ی هفته !کنی می عقدش شما بکنم، نیست قرار کاری من -
 نکبتش دایی اون دست زیر تا بذاری عقد زیاد نباید !ات خونه میاریش و بشه بسته فامیل دهن گیری می
 !بکشه زجر

 :گفتم تفاوت بی

 جشن؟ برای بود کجا پولم -

 حسام؟ کردی چیکار پوالت با -

 هر گرفتم، ماشین کردم، دانشگاهم خرج کلی جان یاسی !داشتم قارون گنج انگار پوالت گه می همچین -
 !دیگه نمونده چیزی !برداشتم اندازم پس از آوردم کم هم جا

.کرد می نگاهم چپ چپ  شرمنده و دادم نشان را چهار و سه عدد انگشتهایم با و انداختم باال ای شانه 
 :نالیدم

 بدم تونم نمی هم خشک نون بعدش باش، هم زندگی خرج فکر تازه !ندارم دیگه !عقد خرید فقط -
 .بخوره

 :زد غر حرص با

 !کار سر ری می سرت خیر -

 :گفتم پررویی با و دادم تکان سری

 !نگرفتم سردخونه از هنوز هم رو باغ امسال محصول پول !هست خوراکم و خورد و ماشین اقساط -

.بشنود خواست نمی  :گفت بحث، کردن تمام برای و داد تکان سری 

 بهت خودم آوردی کم هم چی هر !ات خونه میاری رو زنت ماه همین آخر !نیست حالیم حرفها این من -
 .دم می قرض

 :نالیدمو آوردم بهانه دوباره !گرفتم یاد مهران از را کار این !امد می خوشم خوردنش حرص از

 !شما می یقه به دست باهاش بده، گیر زنم به دیگه روز دو !سازم می حامد این با زور به خودم من-

 :کرد داغ و فشرد هم به را لبانش

 !من واسه نیار اسرائیلی بنی ی بهونه !اینجا از ره می و شه می آماده اش خونه نوروز  تا حامد -
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.درامد آیفون صدای که خندیدم می نرم  به آیفون، تصویر در مهران دیدن با و رفتم در کردن باز برای 
.کردم نگاه یاسی  :گفت زده وحشت و فهمید نگاهم از انگار 

 !مهرانه؟ که نگو -

.کردم تائید سر با و زدم را آیفون ی دکمه  :زد غر 

 !نیستم بگو کردی؟ باز چرا -

 :گفتم جانب به حق

 نیست؟ در جلوی مگه ماشینت -

 :نالید و کشید صورتش به دستی

 !مرد این کنه می سکته من دست از آخرش !کنه خیر به خدا وای -

 نکرد خرد را خودش غرور هم باز ولی میکند؛ بیچاره مهران جگر به خون دارد که داند می هم خودش خوبه
 :زد غر و

 .اومدم که شدم تو نگران !توئه تقصیر اش همه باشم گفته -

 تا دو را ها پله که مهران و کردم باز را در ها، پله روی پا صدای شنیدن وبا دادم تکان سری برایش خنده با
 سالم بدون در، به نرسیده و بود برزخی اش قیافه شد؛ نمایان در ی آستانه در امد می باال و کرد می یکی
 :پرسید

 اینجاست؟ یاسی -

.دادم دست بهش و کردم تائید سر وبا نگذاشتم سرش به سر زیاد است، عصبانی دانستم می  زیر سالم 
.ماند خیره یاسمن به اخم با و امد داخل و داد لبی  :گفت و داد سالم خیال بی معمول، طبق هم یاسی 

 .اومدم می خودم اومدی، چرا تو جان مهران ع ه -

 .بریزم چای برایشان تا رفتم آشپزخانه سمت عاشقانه، ی مشاجره یک منتظر

 :کرد فوران مهران من نبودن با 

 نفسش مهران بیاد خودت سر بالیی خدا خداوندی به درک، به ها بچه اون چی؟ یعنی کارات این یاسی -
 !بده دقم هی حاال !میاد بند

 :نشست لبم کنج لبخند یاسی حرف با چیدم، فنجان دیگری سینی در بود اماده چایی
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.ع ه - . .  !نکن شلوغش الکی !شه نمی هیچیمون !رو هام بچه میاد دلت 

 حالی چه فهمیدم لحنش با هم دیدنش بدون!میزند یاسی خونسردی ِ همه ازین حرصی چه مهران طفلک
 .دارد

 شه؟ می چی بشینی، خونه تو من بخاطر رو ماه سه دو این حاال، خب -

 .خونه اون تو پوسیدم مهران -

 .رفتم آشپزخانه خروجی سمت کنند شرمنده حسابی را همدیگر ازینکه قبل و ریختم چایی 

 اومدنت بیرون من بی این !کوهسنگی پریروزم !بودی ملت پارک غروب تا دیروز یاسی ع ه ع ه -مهران
 دیگه؟ چیه

.امدم بیرون دست به سینی  و نبود خیالش عین هم یاسی و بود ایستاده روبرویش کمر به دست مهران 
 .کرد می حاضرجوابی

 !باشم بیخیال که تونستم نمی !اومده سرش بالیی چه ببین !شدم داداشم حال نگران ع ه -

 :گفت و افتاد ام هشد باندپیچی ساق تا دستهای به تازه مهران نگاه

 !کرده داغونت زندگی فشار نشده هیچی هنوز دوماد؟ آقا شده چی -

 یاسی نگران بر مبنی حقش از همیشه مثل هم مهران و داد توضیح را چیز همه یاسی و خندیدم حرفش به
 .شد ختم قائله و گذشت بودن

 .رفتم خواب به فهکال و خسته و کردم ولو تخت روی را خودم و رفتم اتاقم به رفتنشان با

 

 مثل باید فقط من و بود دیده را چیز همه تدارک یاسی و نداشتیم خاصی خرید حرم، عقد برای خوشبختانه
  !میکردم ازدواجو میرفتم جنتلمن یه

:| 

 دیدن و بزنم زابل به هم سری عقد بعد تا گرفتم ای هفته یک مرخصی و زدم زنگ اداره به زود صبح
 .بروم هم مهری خاله و محمود

 راحت را خیالش جوک، یک با بود؛ فرستاده عذرخواهی ویس و پیام بس از بود کشته را خودش هم عماد 
 !نکند خودخوری من برادر خاطر به این از بیشتر تا کردم
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 بزنم حرف بیشتر  عقد از قبل خواست می دلم !بودم لیلی از تماسی یا پیام منتظر مدام چرا دانم نمی
 !گشتم می بستن دل برای ای بهانه دنبال شاید !وبشناسمش

  !شد می نصیبم داشت که بودم ندیده بازاری الکی این  به ازدواج 

 !محضری عقد فرصت سر هم بعد و بود حرم عقد قرار شنبه عصر بود گذاشته یاسی که قراری طبق

  !کند زندگی دایی ان با این از بیشتر لیلی خواست نمی دلشان و داشتند عجله من از بیشتر

 این !است جنگیدن حال در دایی جناب با مدام دلیل همین به و ندارد زور حرف تحمل لیلی یاسی قول به
 .پسندم می و است خوب رفتارش

 در را بودم گرفته شهریور هفده میدان های گلفروش از که سرخی گل شاخه و ایستادم دارالحجه ورودی
  !دادند راه حرم در التماس و زور به را همین خب کنم چه !دادم تاب دستم

: / 

.رسیدم موقع به انداختم، ساعتم به نگاهی   !خرید هم کمی و آرایشگاه نداشتم، کاری پر روز 

 !دامادم انگار نه انگار 

 که است غریبی حس کمی !کند راهم به رو تا داشتم همراهی داماد عنوان به نه و گرفت تماس کسی نه 
  !نیست مهمی ی مسئله

 درد و تاهل بر مبنی جوک کلی با هم مهرداد و بود کرده هماهنگ را قرار ومحل ساعت پیامک با یاسی 
.بود درامده خجالتم از سرهایش . . 

.دیدمشان که زدم می قدم زوار بین محوطه در شلوارم های جیب در دست  می سمتم جمعی دسته  
.امدند . .  !یاسی بود کرده جمع آدم ایل یک 

.تا بگیر همسرش (عماد برادربزرگ)وامیرعلی خانم کیمیا از  . . .تا  . .  امنه و بودند هم عماد و حامد حتی 
 می این به زن برادر !میکرد نگاهم خصمانه همچنان که  میالد کوچکش برادر و دایی و لیلی و خانوم
.کنم می مهران فدای هم جانم که من نه گویند؛  صورت این غیر در !باشد خواهرم هوادار که روزی تا البته 
 !آید پیش حالتی چنین عمرا که شوم می جانش دشمن

.رفتم سمتشان    خواهی عذر بود داشته نگه را بغضش زحمت به که حالی در و امد جلو عماد نفر اولین 
 !کردم راحت را خیالش بیخیال و بالبخند کرد خوشبختی آرزوی برایم و کرد

 زند نمی حرف یاسی حرف روی هم او ایستاد، کنار حوصله بی و پکر و داد دست تنها حرص با هم حامد  
 !است عذاب زدنش پشت از خنجر ولی !آمده که
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 !شد نمی کم صالبتش از هم باز حدش بی شوخی و شادی رغم علی که بود مهرداد شارژتر همه از 

 بود، چسبیده او به هم لیلی که خانم آمنه روی روبه یاسی، های همراه با ام احوالپرسی شدن تمام با  
 :دادم سالم زیر به سر و متین و ایستادم

.اومدید خوش سالم _   . . 

:گفت مادرانه و داد تاب لیلی و من سر دور اسکناسی   

.مادر باشی سالمت_ . . .انشاالله بشین خوشبخت  . . 

 :کردم زمزمه مهربان و جویانه صلح و گرفتم لیلی سمت را سرخ گل شاخه

.سالم _ . . 

.کرد می جلوه مهربان و معصوم مشکی شال و چادر حصار در ولی بود گرفته اش چهره همچنان  از را گل 
 .نشنیدم صدایی و لغزید هم روی هایش لب فقط تشکر برای و گرفت دستم

.دیگه بریم - . .  .منتظرن آقا حاج کرده هماهنگ (مهردادو مهران شوهرخواهر)فرهاد 

 گرفت را برادرش دست حرکت، برای کردم اشاره مادرش و لیلی به مهرداد جواب در و گرفتم لیلی از چشم
 لبخند با و ایستاد رویم به رو دایی جناب بیفتم راه میخواستم که این محض به و کرد حرکت بقیه همراه و

 :کرد محبت ابراز کجی

.جان پسر بشی خوشبخت _ . . 

.کشید را کتم آستین که بروم بقیه دنبال تا چرخیدم و دادم تحویلش سردی« ممنون»  گره ابروهای با 
 .ماندم خیره بهش اخم همان با کارش دلیل فهمیدن برای و کشیدم دستش از را کتم آستین خورده

 :گفت مأبانه پدر و کشید دماغش زیر دستی

 وگرنه بیاری، آبجیم ی بچه چشم به اشک نبینم !شی می لیلی دار اختیار برگردی که ها پله این از _
 .دم می باد به رو دودمانت

.شد بیشتر حرصم حرفش این با و بودم متنفر مرد این از :گفتم تهدیدوار و کردم خم سر سمتش    

.گرفتین اشتباه خودتون امثال با رو من !آقا نیستم صفت حیوون من_ . . 

.رفتم پایین برقی پله از و گرفتم ازش نگاه اخم با   آراد در جلوی همان کردم، پیدا را نظر مورد رواق 
 !شد تازه روحم معصومش صورت دیدن از و زدم بغلش کرد؛ می بازیگوشی

.وروجک کنی می چیکار - . .  پیچوندی؟ رو ملت باز 
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:گفت ذوق پر و پرید  پایین و باال بغلم در   

.کنم بازی تونم می خلوته گفت بابا_ . . 

 که شان جمع به نبود، کسی دیگر خانوادگی جمع تا سه دو و ها خودمونی جز رواق داخل گفت می راست
:زدم زانو جلویش رفتم، سمتش یاسی اشاره با و گذاشتم مژده بغل را آراد رسیدم   

.خواهری جانم_ . . 

:گذاشت دستم کف و دراورد کوچکی ی جعبه کیفش از   

.داداشم باشه مبارکت_ . . 

 :گرفت بغضم محبتش از و بوسیدم را اش پیشانی گرفت، عمق لبخندم

 !آبجی بشه میخوام که اونطوری کن دعا _

 :کرد زمزمه مادرانه و کشید سرم به دستی

.داداشم میشه -  دلتون که دونم می !ماهه که لیلی میکنی، آب سنگو دل دارم؛ ایمان مهربونیت به من 
 !بخواه خدا از باقیشم ذاشتم، نمی پیش پا وگرنه دریاست

 .کرد ام راهی بقیه سمت مادرانه و بوسید را ام پیشانی

 کردم، اش حواله دوستانه لبخندی کرد، می اذیتم بود نشسته کنارش که حامد ی خیره و حرصی نگاه
.نبود مهم ولی بود راحتی کار نیست، دل ته از اینکه حدس داد، لبخند با را جوابم  مینا بغل که مائده لپ 
.داد تحویلم خوشبختی آرزوی خبر بی جا همه از مینا و کشیدم هم را بود   

 خودش !بزنم حرف او با بودند کشیده من سر حامد با که ای نقشهو خواهرش مورد در فرصت سر باید
 چه هست خودش خواهر شخص ان بفهمد اگر !زده می حرف ما درمورد کسی با حامد شنیده که گفت
 !داند خدا شود، حالی

: گفتم شوخی به و کشیدم هم عماد سر روی دستی   

.نخور غصه میشه باز هم تو بخت- . . 

.فشرد را دستم زنان لبخند  خنده با و پیچیدم خودم به کمی درد از نبود، بانداژ زیر آسیب به حواسش 
 .داد هلم عاقد و لیلی سمت کردم، خنثی

 .شد رسمی مجلس باالخره و دادم سالم هم من و شد تمام آقا حاج با مهرداد ی مکالمه
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 لبخند دیدن دنبال مصرانه من و انداخت لیلی سر روی بود داده یاسی که سفیدی چادر و شال خانم آمنه
.بودم بشر این   

.بسیاره زدن دید برای وقت کن، درویش رو چشمات - . . 

.کرد خواندن به شروع آقا حاج و انداختم پایین را سرم و شد گشاد لبخندم مهران حرف با . . 

.علیرضا فرزند فاتحی لیلی خانوم سرکار محترمه ی دوشیزه - . .  سیصدو مجید الله کالم جلد یک صداق به 
.آزادی بهار تمام ی سکه سیزده و . . 

 از !داشتم دلهره چرا نمیدانم بودیم، خانم ی بله منتظر ساکت همه خواند که نفرمان هردو از وکالت به
.کند مان ضایع و بریزد بهم را مجلس باره یک نبود بعید آدم این . . 

 سیر و کردم آزاد را ام شده حبس نفس پیچید جمع درسکوت بار پنجمین از بعد که اش بله صدای با
 .رفت عجله با هم آقا حاج شد؛ شروع تبریکات

 مادر؟ کنی می گریه چرا -

 و رفت سمتشان یاسی کردند، می نگاهش متاثر و شد جلب لیلی سمت جمع توجه خانم آمنه حرف با
:گفت بغض پر و کرد جدا مادرش بغل از و گرفت را هایش شانه   

.جان لیلی نکن گریه_ . . .داری رو مادرت تو ببین  . . .داری برادر  . .  منم حتی تنهاست، و تک حسام 
.نیستم خواهرش . . 

 :رفتم سمتش و گرفت بغضم یاسی حرف از

 !نگو اینطوری یاسی -

:زد غر و کرد پاک را اشکش   

.کن آروم رو خانمت داری، چیکار منو- . . .رو پدری بی غم کنه حس نذار  . . 

 را اشکش و کرد جداش خودش از و بوسید را سرش بار چند هم مهران و انداخت مهران  توی را خودش
.گرفت  !کند پر برایش را پدر جای بود توانسته خوب مهران 

.گرفت قلبم کردم، نگاه بود مادرش آغوش در سرش همچنان که لیلی به و گرفتم رو آنها از   می دستانم 
:کردم زمزمه و گرفتم را بازویش و بردم جلو دست لرزید،   

.خانم لیلی-  . . 

:دادم قرار مخاطب را خانم آمنه بار این میزد، ضجه همچنان و نداد نشان واکنشی   
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.ره نمی که اسارت میکنم خواهش خانوم آمنه- . .  !پیشتونه حاالها حاال 

 سخت دختر برای پدر نبود دانم می !آمد نمی بر دستم از بیشتری کار تماشاچی، چشم همه این جلوی 
 را لیلی و گرفت را اشکش اش رنگی چادر ی گوشه با و امد کوتاه خانم آمنه !مهمی مراسم چنین در است
 :کشید کنار هم

.مادر باش آروم - . .  !نکن اذیت رو حسام آقا 

.لرزید می هق هق از اش شانه هنوز ولی شد، خیره زمین به و چرخاند سمتم را سرش  چکار دانستم نمی 
.بود خیره ما روی همه نگاه و کرد می برخورد من با غریبانه که مخصوصا کنم،  و شد کار به دست مادرش 
 :فشرد دستم در و گرفت باال را دستش

.مادر شید پیر هم پای به - . . 

.بوسیدم آرام و گرفتم باال را دستش :کردم زمزمه و کشیدم جلو گوشش کنار تا را سرم    

.اومدی خوش من دنیای به- . . 

 خجالتی و زیر به سر حد این تا خورد نمی رفتارش به داشتم که شناختی با بود، زیری به سر واکنشش بازم
 !باشد

 !بودمش شناخته پرواتر بی و جسورتر  

 و دراوردم جیبم از را بود گرفته یاسی که ای حلقه و گذاشتم پدر نبودن داغ و ازدواج  شوک پای را رفتارش 
 .سپردم انگشتش به را حلقه بود، دستم دستانش، اختیار که طور همان

 غرق دلم فرستادند که صلواتی با و چرخیدم سمتشان بودند دورمان  که جمعیت انگشتی دو زدن دست با
 !کند می دگرگون را زندگیم کردم می حس که تغییری از شد لذت

 برای هم مهرداد ماندیم، یاسی و مهران و لیلی ی خانواده رفتند، که بقیه و خانمش و علی امیر و عماد
 :گفت و کشاند ها برنامه روال و مراسم به را بحث هم یاسی و رفت خانوادش با زیارت

 .اش خونه بیاره رو خانمش دیگه، روز پونزده ده ماه، همین آخر داره اصرار حسام جان آمنه -

 

 گرفته محکم را هایش دست و بود کشیده مادرش سمت را خودش کامل او ولی بودم نشسته لیلی کنار
  !بود

 .گرفت شدت حسم تلخی یاسی پیشنهاد به خانم آمنه مخالفت با و بود امده سراغم تلخی و غریبی حس
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.جان یاسی کنید صبر نوروز تا - . .  .بینم می تدارکی اش جهیزیه برای من هم شی؛ می فارغ شما هم 

:کرد وساطت و امد حرف به مهران   

.خواد نمی جهاز تکمیله، حسام ی خونه- . . 

:امد کوتاه هم یاسی و کرد تمام را حرفش زد پهلویش به یاسی که ای تنه با   

.جان آمنه بگی شما هرچی- . .  وقت هر تا و کنن تموم رو محضری کارای برن فردا نداره، حرفی حسامم 
.کنن می صبر بگی شما . . 

:کرد پچ پچ گوشم در هم یاسی و کردم تایید سر با   

 !بخت ی خونه بفرسته جهاز بی رو دخترش که نبوده کسی کم !فاتحیه دختر ِ-

 .نداشتم تایید جز حرفی هم من و بود همین خانوم آمنه پیشنهاد با همراهی برای یاسی دلیل

.جان آمنه دیگه خب - . .  .بزنن حرف هم با هم جوونا این بریم ما 

 بیگانه انقدر من با همسرم که خوردم می حرص چقدر و داشت دستش در را مادرش دست همچنان
  !است

 !خوند می عقد خطبه برایشان ای روحانی و بودند نشسته ی دیگر جمعیت و شدیم تنها بقیه رفتن با

:گفتم و گرفتم سمتش بود پیچی باند همچنان که را دستم و گرفتم خندان داماد از نگاه    

 بزنیم؟ دوری یه حرم توی بریم -

:کردم حرکت کنارش هم من و رفت رواق خروجی سمت دستم گرفتن بدون   

 کنی؟ می رفتار اینطوری چرا-

 :بود رحمانه بی کمی و احساس بی و سرد صدایش

 کنم؟ اعتماد بهتون سرعت این به که ندارین انتظار -

 برقی های پله جلوی صحن خروجی ازدحام و شلوغی در کند، رفتار خواهد می دلش طوری هر نداشت حق
 :گفتم محکم و پیچیدم جلویش

 دادی؟ بله چرا نداشتی اعتماد -

 :گفت بغض با و کرد خیره ها پله باالی جایی، به را نگاهش کند، نگاه اینکه بدون
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 .کرد مجبورم احمقم دایی اون چون -

 !بود خالص تیر حرفش

.!اجبار . . 

 اخم بودند، جوان پسر تا چند کردم، دنبال ها پله باالی را نگاهش رد رفت، ها پله سمت و شد رد کنارم از 
:پرسیدم مصلحانه و رساندم لیلی کنار را خودم و رفت هم در هایم   

 زده؟ سر ازم خالفی نداری؟ اعتماد چرا-

.بود کرده خیس را صورتش هایش اشک و بود خیره ها پله باالی به هم باز  همان هم باز نگاهش رد 
 !میکردند چرانی وچشم بودند ایستاده ها پله باالی که شد می ختم پسرها

 :گرفتم انها از را نگاهم حرفش با  

 قابل نظرتون به میگیرن تماس باهاش دخترها شب نصف و شب و کنه می زندگی تنها که پسری -
 اعتماده؟

 را ملت هایش تماس با شب همان افتضاحم شانس از الهه و بود مانده جا شان خانه ام گوشی امد یادم
.بود کرده دیوانه  :کردم زمزمه تفاهم سوء رفع برای و کشیدم موهایم به دستی  

.ندارم دختر دوست من - . . 

 و کرد می گریه همچنان لیلی و دربیایم خجالتشان از تا نبودند انجا پسرها دیگر رسیدم که ها پله باالی
:زدم غر گشت، می چیزی دنبال اطراف سرش   

 گردی؟ می کسی دنبال-

:کرد حرکت آزادی صحن سمت و گرفت چادر ی گوشه با را هایش اشک   

.نه- . . .نه  . .  .بریم بهتره 

.افتادم راه دنبالش و کشیدم پوفی .ماندم منتظرش بیرون قرار طبق و رفت زنانه قسمت   ساعت یک 
 !نبود بعید آدم این از !رفته و پیچانده البد گفتم خودم با نیامد، و گذشت

.شدم کالفه و عصبی حسابی  . .  !گرفتم هم من گیرند، می زن بقیه  

 .کردم نگاه بودند چسبیده هم به که شوهرهایی و زن به وار حسرت و دادم تحویل پوزخند خودم به دلم در

.بریم - . . 
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 !همین فقط

.کن خیر به را عاقبتم خودت رضا امام . . 

 .گرفت پیش را رفتن مسیر و شد رد کنارم از  

.کنم کوچک برایش را خودم خواستم نمی  :گفتم محکم و کردم حرکت کنارش 

.کنی اعتماد دم می فرصت بهت - . . 

.شدیم خارج ازحرم ام شانه هم و نداد جوابی :گفتم سکوت شکستن برای    

 بگیرم؟ تاکسی شی می خسته اگه ولی ام روی پیاده عاشق من-

:کرد می نثارم رحمانه بی هم او و امد می بدم تفاوتش بی لحن از   

 نیومدین؟ ماشینتون با چرا-

.میاد بدم رانندگی از - . .  میاد؟ بدت چی از تو 

.فضول آدم از - . . 

 !کردم نگاهش دلخوری و اخم با

 اش خانه به و کنم سکوت دادم ترجیح ولی رفتم می و خدا امان به کردم می ولش بود معمولی شرایط
 .بدهم ن هردوما به کردن قرار بر ارتباط برای بیشتری فرصت و برسانمش

 شدن پیاده محض به و کرد ام عصبی اش محلی بی رفتیم، تاکسی با شان محله نزدیکی تا و گرفتم تاکسی
:کردم اعتراض   

 !نداری احترامی بی حق ولی داری، وقت من با اومدن کنار برای بخوای وقت هر تا-

 و کشاندم خیابان امتداد در خودم دنبال و گرفتم را دستش حرص با کشید، عقب را سرش ترس با کمی
:زدم غر دوباره   

 خودت ی روحیه فکر کنی نمی منو مراعات پس گیری، می جواب همونطور کنی رفتار باهام طوری هر-
 !باش

.داشت می بر قدم پایم هم و کرد نمی تالشی دستش کشیدن بیرون برای دیگر  برای و داشتم بهتری حس 
 روی پیاده برای داشتن همراه ولی بودیم ساکت که این با پیچیدم، فرعی خیابان داخل مسیر کردن طوالنی
 .بود بخش لذت
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.گشت می چیزی دنبال خیابان ی گوشه ی زباله سطل داخل که زنی دیدن با  رفت، هم در هایم اخم  
.شدیم نزدیک خانمو زباله سطل به و کشاندم سمت همانرا لیلی دست  متوجهو بود ما به پشتش 

 و گرفتم سمتش  تومنی پنجاه تراول آوردم، در جیبم از را پولم کیف و کردم رها را لیلی نشد، حضورمان
 :شود جلب سمتم اش توجه تا زدم صدایش

 کنید؟ می چیکار دارین خانم-

 داشت، پینه بازو قسمت مانتویش آستین و بود زده گره گردنش دور را اش رفته در زوار مشکی چادر
 ای ژولیده موهای از نگاهم رسید، صورتم به بودم گرفته سمتش که اسکناسی از نگاهشو چرخید سمتم
.شد ختم چشمانش به بود زده بیرون اش روسری از که . . 

.گمانم و . . 

 !ایستاد حرکت از قلبم که بود لحظه همین مردن  مرد گمانم و

 !مظلوم نگاه همان

.رفت عقب عقب بگیرد، صورتم از نگاه اینکه بدون و زد چنگ بود افتاده کنارش که ای کیسه  از لیلی 
 :زد صدایش سرم پشت

 .بگیر پولو میری؟ کجا خانم-

و نگاه مبهوت همچنان منو کرد اصلی خیابان سمت دویدن به شروع و چرخید کامل لیلی حرف با
 !کردم می نگاه را رفتنش مسیر چشمانش،

 "؟!نبود بود؟ خودش"

 :امدم خودم به لیلی بعدی تلنگر با و برگشت پاهایم به قدرت و نبض و گرفت تپش آرام قلبم

.بریم بیاین- . .  گذره؟ می تراول از گدایی کدوم آخه !بود دیوانه دختره 

 .دویدم بود رفته که سمتی و چپاندم جیبم در سریع را کیفم

 !سست پاهایم و شد پر چشمهایم و بود شده قفل زبانم

.رفت و انداخت رنگی زرد تاکسی داخل را خودش و نرسیدم او به  جلوی و دویدم خیابان کنار سراسیمه 
.نایستادند ولی گرفتم را ماشین تا چند  اش، چهره چندباره و دوباره و کشیدم موهایم به دستی مستاصل 
 .بست نقش لبریزم های چشم پشت

 !لبش و گونه سیاهی و بود زده بیرون اش روسری جلوی از که سیاهی و شلخته موهای
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 "!باشد او توانست نمی نه "

 پس را بودند، کرده خیس را چشمم ی گوشه هیجان، فرط از که هایی اشک و کشیدم صورتم به دستی
 .زدم

.داشت نگه تاکسی یک باالخره  :نالیدم عجوالنه و انداختم داخل را خودم سریع 

 بگیرید؟ رو دنبالش شه می رفت، جلوتر تاکسی یه آقا -

.بود دید ی زاویه در هنوز .نکنیم گمش تا ماندم خیره ماشین  به پراسترس   را پیشروی ی اجازه ترافیک 
.داد نمی  :زدم غر بیقرار 

 !نکنی گمش آقا -

 پیچید، ها ماشین بین از تر جسورانه و کرد نگاه بود استرس پر و مبهوت همچنان که صورتم به چپ چپ
 کناری رنگ، زرد تاکسی باالخره که شدیم می نزدیک شهر عمق به تقریبا و کشید طول ای دقیقه ده حدود
 .پیچید جلویش سریع راننده و کرد توقف دیگری مسافر کردن سوار برای

.رفتم سمتش و شدم پیاده باعجله .کردم می حرکت نامیزان و کشید نمی پاهایم   و داد نمی فرمانی ذهنم 
.بود غیرارادی حرکاتم   !نه یا هست خودش که کنم تحلیل و تجزیه نکردم فرصت حتی 

 !باشد که خواستم می فقط

 !کند پا به جنجال بود نمانده چیزی و افتاد راه دنبالم برگشته بخت ی راننده

 ری؟ می در کجا دادم، گاز خاطرت به راه همه این !ندادی کرایه آقا -

 .کردم باز را درش که بود حرکت ی آماده رنگ زرد تاکسی

 !تکمیله ظرفیت آقا -

.چرخید جلو صندلی جوان پسر و عقب صندلی مسافرمرد سه بین ونگاهم ندادم اهمیت راننده هشدار به  
 !نبود

 .بود ماشین همین کردم؛ نگاه ماشین به دوباره !بودم گرفته لکنت انگار

 :پرسیدم و دادم قورت را گلویم ی شده خشک بزاق زحمت به

.پیش ی دقیقه بیست ده که خانومی اون - . . 

.شد کشیده پشت از ام یقه که بود نشده تمام ام جمله هنوز  :دراومد تاکسی راننده ی عربده 
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 .کن حساب رو کرایه ری؟ می در کجا حسابی مرد -

 !بدبختی پشت بدبختی

 .رفت و گرفت را گازش رنگ زرد تاکسی راننده

 .دویدم دنبالش قدم چند و کشیدم موهایم به دست مستاصل

 مردیکه؟ گم می چی شنوی می -

.رفتم ماشینش سمت و درآوردم را پولم کیف بگیرد، باال بحث اینکه از قبل  گرفتم سمتش اسکناس تا چند 
 :نالیدم و

 !کن تعقیبش دوباره -

 :گفت و کشید دستم از را پول و کرد نگاهم مشکوک

 پلیسی؟ -

.بود انفجار حال در درد از سرم  :کردم زمزمه درهم صورت با و فشردم محکم را ام شقیقه طرف دو 

 .دارم گمشده فقط نه، -

 "دیدمش؟ می باید شرایط ان در چرا !اینجا چرا !امروز چرا خدایا "

.بود امده سراغم بدی تهوع حالت  !بیاید باال نفسم که کردم باز را بلوزم های دکمه از تا دو 

 !خیال یک دنبال بودم امده و بودم کرده ول خیابان وسط را لیلی 

.کنیم مرور را مان آینده های برنامه و باشم نشسته پارکی کنج نامزدم با باید االن  کسی دنبال امدم ولی 
 !دادم دست از پیش سال شش پنج، که

 خودش او !من افکار به لعنت اَه بگویم؟ چه او به !است همسرم لیلی !کنم؟ پیدایش اینکه فرض به "
 "!دیدمش؟ انحال در و انجا چرا بدانم میخواهم فقط دارد؛ شوهر

 !سرم وااای

 .ایستاد -

.بود رنگ زرد تاکسی به راننده ی اشاره  کردم باز را راننده سمت در بار این و شدم پیاده فرارش از عصبی 
 .کشیدمش بیرون ماشین از و چسبیدم را اش یقه اطرافم، به توجه بی و

 مردیکه؟ کنی می فرار چرا -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 114 

 کردم، می خالی تاکسی راننده سر و بودم عصبی خودم دست از کسی هر از بیشتر و بودم کرده داغ
.بود افتاده پته تته به و بود شده زرد رنگش  :زدم داد مجدد 

.شد پیاده کجا شد، سوار که خانم اون پرسیدم ازت کردی؟ فرار چرا -  رفتی؟ در چرا 

 .ترسیده جون پسر کن ولش -

 را اش یقه و داشت نگه را خودش ماشین، ی دیواره سمت کردم رهایش و شدم عصبانیم اوج متوجه تازه
 :نالید و کرد آزاد را نفسش سرفه، با و کرد شل بودم، گرفته چفت که

.تقصیرم بی من خدا به -  گداها این از دیگه کنم غلط من !بیرون کرد پرت رو خودش بود، ترافیک پل زیر 
 .کردم فرار که بگیرید رو من ی یقه باشه، شده طوریش ترسیدم !کنم سوار

 :نالیدم امده، سرش بالیی و پریده بیرون ماشین از اینکه استرس از و کشیدم موهایم به دستی

 رسیدی؟ می دادش به موندی می نبایست بیرون، انداخت رو خودش اون لعنتی، د ِ -

 :گفت پررویی با و کرد سرفه دوباره

.حرفهان این از تر کلفت پوست -  .نگیرم ازش کرایه که دوید و شد بلند 

 .شد گرفته جسمم از حرکت توان و شد لَخت بدنم نداشتم، گفتن برای چیزی دیگر

 .شدند متفرق سکوتم با بود شده جمع که کمی جمعیت

.نشوم زمین نقش و کنم تکیه که بودم جایی دنبال  درختی، به تکیه با و رفتم خیابان کنار جدول سمت 
.خوردم ُسر زمین روی  !گرفت می را جانم که شد تبدیل سوزی استخون سرمای به عصبانیتم عطش 

 .کردم می نگاه حرکت حال در های ماشین به هدف بی و بود کرده قفل مغزم باز 

 "ترسید؟ من از چرا کرد؟ فرار چرا اصال کرد؟ فرار چرا پس نبود خودش اگر "

 .کشیدم صورتم به دستی

 "داشت؟ که بود وضعی و سر چه این بود؟ شده شکلی این چرا شناخت؟ را من یعنی "

.شدم خارج کشاند، می جنونم به که ته و سر بی افکار از ام گوشی صدای با .انداختم شماره به نگاهی   
 :بود داده پیام که بود غریبه

.نشین زمین رو سرده، -  .خونمون برسونی باید رو من 

.چرخوندم اطراف به سری متحیر  .ندیدم را کسی 
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 .اینجام -

 .کرد می نگاهم بغل به دست و بود زده تکیه ای، مغازه دیوار به سرم پشت درست

.بودم کنده کوه انگار .ایستادم و کوبیدم زمین به دست خسته،   موقع که رنگش مشکی شال و امد سمتم 
.انداخت گردنم دور و درآورد کیفش از را بود کرده عوض عقد  :کردم زمزمه کالفه 

 خونتون؟ نرفتی چرا -

 :گفت و کرد زدن قدم به شروع رو، پیاده در و پیچاند گردنم دور کامل را شال

 !لیاقته بی شوهرم که بدم بهونه مامان و دایی دست کاری، اول همین خوام نمی -

 برای بگذارم جواب بی را حرفهایش شد نمی ولی نداشتم را بشر این با دو به یکی و کل کل ی حوصله
 :توپیدم بهش عصبی همین

 منی؟ لیاقت اثبات دنبال -

 :گفت و زد مانتویش های جیب در دست خونسرد

.خواد نمی اثبات - .حاجت چه است عیان که چیزی  . . 

.شود تمام حرفش نگذاشتم  :زدم داد حجت، اتمام برای و پیچاندم خودم سمت و گرفتم را بازویش 

 ایرادی باشه پشیمونی؟ من؟ کردن ضایع به داری اصراری چه !کنیم رفتار هم با بااحترام بیا گفتم بهت -
.نشده دیر نداره،  .برو و بکش رو راهت بشه، بازی کاغذ اینکه از قبل !شه می فسخ راحت که ست آیه یه 

 :نالید حسرت با و کشید محکم را بازویش

 .تونستم می کاش -

.داشت بغض صدایش  محنا دیدن شوک از ناشی که رفتارم، طرز از پشیمان هم من و کرد حرکت دوباره 
 .افتادم راه دنبالش آرام بود،

.نشستم کنارش ناچارا هم من و نشست سبز فضای نیمکت رو  دربیاورم دلش از تا بودم حلی راه دنبال 
.نداشت فایده ولی  :کردم زمزمه ای چاشنی هیچ بی و ندادم زحمتی خودم به 

 .زدم حرف بد خوام، می معذرت -

.کرد می گریه انگار .کردم نگاهش و کردم خم سر   با و برگرداند رو ازم و گرفت را اشکش دستمال با 
 :گفت دورگه صدای
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 زدی؟ پر پر براش اینقدر چرا دختره؟ بود کی -

.کردم می نگاه رخش نیم به همچنان من ولی کرد می نگاه را دیگر سمت هنوز  صورتم نقش محوی لبخند 
 .شد

 "شود؟ آب دلم در قند و کنم ذوق باید االن !کند می حسودی دارد یعنی "

.چرخاند سر سمتم بالفاصله .کشیدم عقب متر نیم را سرم هول از   :گفت تیز 

 دعوا تاکسی راننده با گدا یه به کمک خاطر به !کنم نمی باور که رفتی دنبالش کردن کمک برای که نگو -
 !باشی کرده

 .کنم بیرون سرم از را محنا فکر کردم سعی و کشیدم موهایم به دستی

 .شناسمش می کردم می فکر -

 شد؟ چی خب، -

.دهم جواب هایش سوال به خواست نمی دلم بود؛ شده غروب  :گفتم خیال بی و ایستادم 

.بریم بهتره -  .شن می نگران موندیم، بیرون زیاد 

.گرفت جا سردم دست در گرمش دست و نزد پس بار این کردم، دراز سمتش را دستم  را دستش آرام 
 .کردم همراهش تاکسی ایستگاه سمت خودم با و فشردم

 

.دادم مادرش تحویل و رساندم  دربست تاکسی خانه، مقصد به و گذاشتم قرار آزمایشگاه و زود صبح برای 
 .گرفتم

.شد حتمی اتفاق این با محنّا، زندگی شرایط جوی و پرس و زابل به رفتن برای تصمیمم  نمی عالوه به 
 .بگذرم محمود دیدار از توانستم

.محمود وای " . .  "!بپرسم وضعیتش از احوالی نگرفتم تماس  روزاست چند 

.گرفتم را اش شماره کرد، می طی خانه به رسیدن برای را خیابانها تاکسی که همانطور  در حالش بی صدای 
 :پیچید گوشی

 .حسام سالم -

 :دادم را جوابش زحمت به و دهم روحیه او به که نداشتم ای انرژی چنان آن
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 خبر؟ چه محمود، داداش سالم -

.بود تشخیص قابل راحتی به هم گوشی پشت از حتی صدایش بغض  :نالید حالی بی همان با 

 .بیمارستانیم همچنان نیست، خبری -

 :گفت تر گرفته و گرفت عمیقی نفس

.نیست امیدی گن می دکترا - .حسام کن دعا براش  . . 

.امد بند زبانم .کردم نمی پیدا دلداری برای حرفی   :کردم زمزمه ناشیانه 

 دادی؟ خبر یاسی به -

.نه - . . .نه  . . .نه  . . .بده چقدر حالش گفتن خانوم مژده !نگو چیزی یاسی به   حتی بدونه، چیزی خوام نمی 
 !بیفته مامان برای اتفاقی اگه

 :نالیدم و سوخت دلم صدایش، قراری بی از

.بگیر گاز رو زبونت -  !محمود زنی می چیه حرفها این 

 :کند حفظ را بغضش نتوانست دیگر و امد مانندش آه نفس دوباره

 .حسام نداره فایده حرفها این دیگه -

 خداحافظی، حتی و حرفی بدون برود، سوال زیر بغضش، شکستن با اش مردانه ابهت که این از قبل و
 .کرد قطع را تماس

.بود راحتی کار حالش حدس   !داشتند خبر خانم مهری به حدش از بیش وابستگی از وآدم عالم ی همه 

 !پدر هم بوده، مادر هم برایش بچگی از نباشد چه هر

.شدم پیاده خانه به نرسیده و گذاشتم داشبورد روی را کرایه شد، که خانه خیابان وارد  سوپری از کمی 
 .رفتم خانه سمت و کردم خرید

.کرد می آرامم روی پیاده  مغز و کرد می کم را اضطرابم عطش زمستان، سرمای و سوز این در مخصوصا 
 .بخشید می التیام را ام کرده داغ
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.بردم پناه اتاقم به دوباره حاضری، و سرد غذای خوردن با  اصطالح به سفید ِ بلوز و مشکی شلوار و کت 
 رسانده انفجار مرز به را ذهنم که افکاری از کالفه و کردم پرت اتاق کنج حوصله بی و درآوردم را دامادی
 .کردم چک را ام گوشی پیامهای آخرین و بردم پناه تخت به بود،

 :داشتم پیام بود، گذاشته ام زندگی به پا امروز که غریبه ی شماره همان از

.است مرموز و متفاوت ها زن دنیای -  !نیست کسی هر کار ها زن ما شناخت 

 .داشتم برمی قدمی رابطه این یخ شدن آب برای باید هم طرفی از نداشتم، چت ی حوصله

 "!بروم پیش زندگی جریان با باید دانم می فقط !نه یا است درست کارم دونم نمی هنوز "

 :دادم جواب طعنه با هم من و داشت طعنه پیامش

 .برنمیاد من از شناختت برای کاری گرفتی، رفتن ژست اول همین از وقتی -

.بسپرم خواب به تن شد نمی بازی پیام این خاطر به و کشید می تیر سرم  از و شدم بلند بیاید، جوابش تا 
 .بخوابد عطشم بلکه دادم قورت آب لیوان دو با و کردم پیدا مسکن یخچال

 

 

 :بود داده را جوابم

 !داره رو بودن سرسنگین ارزش دیدم ازتون که چیزایی کنید قبول ولی نگرفتم رفتن ژست من -

 :شدم وارد صلح در از هم باز و دادم می حق او به البته که بود الهه های تماس و امروز اتفاق به منظورش

 !بدید مهلت بهم شد قرار موارد این برای -

 .هست اختیارتون در فرصت این باشه، ولی کنه نمی رو کار این زنی هر -

 تحمل دیگر چون و کردم یادآوری را فردا صبح قرار بحث، این ختم برای و نشست لبم کنج پوزخندی
 به موفق مسکن تاثیر با و کوبیدم متکا به را سرم و گذاشتم کنار را گوشی خیری، به شب با نداشتم بیداری
 .شدم خوابیدن

.زد می جیغ محنّا کرد، می گریه محمود  کاری من و رفت می اش چروکیده لبخند همان با مهری خاله 
.امد برنمی ازدستم .زد می طعنه لیلی  .بود بد حالش یاسی   از کاری مهرداد و کرد می قراری بی مهران 
.امد برنمی دستش .بود پاره و کثیف و شلخته محنا های لباس  .کنم کمک او به گذاشت نمی لیلی   محنا 
 .رسیدم نمی من و کرد می فرار
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 .شد فشرده بودمش، دیده که وضعی از قلبم هم خواب در حتی

.داد می آزار را گوشم صدایش نداشت، تار زدم، می گیتار .زمین کوبیدمش محکم   .نکرد آرامم کسی 

.رفت لیلی .رفت محنا  .رفت یاسی   .مطلق تاریکی و ماندم من 

 !بسپارم هایم کابوس دست را خودم این از بیشتر توانستم نمی

 !کندم هایم کابوس از دل نه، که خواب از دل عرق خیس بود مانده صبح اذان به ساعتی یک

 لیلی های پیام کردم، خلوت خودم با دست به گوشی و کردم دم چایی اعصابم آرامش برای و گرفتم وضو 
 می چک بازدید که افرادی به همیشه که این با !بود شده آفالین من از خداحافظی از بعد کردم؛ چک را
.بود شده آفالین من از بعد که بود خوبی حس انصافا ولی نداختم می تیکه کنند . . 

 هم نماز از بعد و کشیدم سر را چایم فنجان آخرین بود شده اذان چون و گذاشتم بخیر صبح پیغام برایش
 .کردم سرگرم سفر چمدان بستن با را خودم

 بی و داد می آزارم بیشتر که چیزی و بودم بیزار بود کرده حرامم سال پنج را شب خواب که هایی کابوس از
 !بود دیروز افتضاح شرایط در دیدنش کرد می قرارم

.باشد او دیدم دیروز که گردی زباله شخص کنم باور خواستم نمی  . .  خوشبخت کردم می فکر همیشه 
.است . . .دارد معمولی زندگی یک الاقل یا  . . 

  !کشد می زجر دارد هم او کردم می حس دیدم می را کابوسش بار هر که بگذریم

 و فهمد می را کشیدنش زجر من قلب کردم می حس ولی داشتم دوستش چقدر نفهمید وقت هیچ چه اگر
 !کرد می قرارم بی یادش و گیری بهانه با وقت بی و وقت

 که این نه !بزنم هم به توانستم نمی ولی نبود رضا کردنش محضری و عقد این به دلم دیروز اتفاق با
 .کرد نمی بهتر ی رابطه برای تالشی هم او که مخصوصا نداشتم لیلی به هم حسی ولی باشم پشیمان

 و پوشیدم رنگی خاکستری شلوار و کت و روشن آبی بلوز و کردم عوض را هایم دست پانسمان حوصله بی
.زدم بیرون خانه از چمدانم برداشتن با  ، کرد می روشن را ماشینش رفتن کار سر برای هم حامد زمان هم 
.کرد نگاهم مرموز دست به چمدان دیدنم با  ماشین سمت و دادم تکان دست برایش سالم عنوان به 

.رفتم خودم  پیاده ماشینش ی شیشه کردن تمیز ی بهانه به و کند کنترل را اش فضولی حس نتوانست 
:پرسید و شد   

 داماد؟ آقا سالمتی به کجا-
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 اصال !دارم خبر خرابش ذات از که انگار نه انگار !آخر کنم زندگی چطور فضول این با من !کند بخیر خدا
.را هایش کاری خراب آورد نمی خودش روی به . . 

 شدم می ماشین سوار که حالی در اش بعدی احتمالی سؤاالت از فرار برای و گذاشتم صندوق در را چمدانم
:گفتم   

.دارم کاری سفر- . .  برداری؟ رو ماشینت میشه دارم عجله 

 حاضر آزمایشگاه برای دادم پیام لیلی به برد بیرون را ماشینش تا شد، سوار دوباره و داد تحویلم اخمی
 را یاسی نتواند مهران زدم می حدس چون و کردم هماهنگ عقد شهود برای هم مهران و مهرداد با و شود
 .کردم حرکت و برساندرا خودش نبود کسی اگر تا دادم پیام هم عماد به بگذارد تنها

 : کردم دراز دست برایش لبخند با کرد، باز را در مدرسه ی کوله با میالد زدم که را شان خونه زنگ

 .کوچک مرد سالم -

.شد رد کنارم از و کرد نگاه دستم به اخم با  .رفت کوچه انتهای سمت حرفی بدون 

 !برو ما با کن صبر میالد -

 !بود پوش مشکی هم باز چرخاندم، حیاط داخل سر لیلی صدای با و کردم می نگاه را میالد

:داد قرار مخاطب را من و رسید حیاط در به و پوشید را کفشش کنان لی لی شد، درهم صورتم   

 دیگه؟ اومدید ماشین با-

:زد داد کوچه ته از میالد کردم، تایید سر با   

 .میرم خودم خواد نمی-

 :رفت سمتش و شد رد من کنار از هم لیلی

 !یکیه مسیرمون داداشی بیا -

.کردم می نگاهشان جا همان هم من کردند، می پچ پچ کوچه آخر هم با  !رسیدند تفاهم به باالخره 

.بریم هستید؟ چی منتظر - . . 

:گفتم و کردم اشاره حیاط داخل به   

 مادرتون؟-

:گفت احترامی بی کمال با  رفت، و کشید را راهش   
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.نمیاد مامان- . .  .بریم ببندید رو در 

 اش حالی احترام و ادب سرش، در بخورد داری شوهر !کنم ادب را این باید من فشردم، هم به را لبهایم
 !نداد هم سالم نیست؟

.زدم بیرون کوچه از و بستم محکم و کشیدم را در  را دزدگیر فاصله با زد، می حرف میالد با ماشین کنار 
.کردم باز را در و زدم  حرفی بی و بمانم فضولشان های همسایه دید معرض و کوچه در زیاد خواستم نمی 
 .کردم حرکت و شدم سوار

.اوردم درمی را اش احترامی بی تالفی باید :دادم قرار خطاب را میالد و گرفتمش ندید خودش مثل    

 کجاست؟ ات مدرسه میالد آقا-

 :داد جواب کنایه با میالد جای به لیلی و کرد می نگاهم اخم با و بغل به دست کردم، نگاه میالد به آینه از

 !شونه مدرسه تر پایین راه چهار دوتا بلدم، جارو همه چرا گین نمی باز اگه -

.نشنیدم انگار و دادم تحویلش اخمی :گفتم و دادم قرار خطاب را میالد دوباره    

.رفتم می مدرسه دوچرخه با همیشه بودم که تو سن هم من میالد-  همه دیدیش؛ دیروز که دوستم اون 
 .دادم می مسابقه اون با اش

:گفت طلبکارانه لحنی با و امد حرف به باالخره ولی داشت اخم همچنان   

 !ندارم دوستی هیچ مدرسه این تو من-

:زد لب تر آروم و    

 .ندارم ام دوچرخه- 

 .رفت و کرد خداحافظی لیلی ی بدرقه با و کردم ترمز اش مدرسه جلوی

.کردم نمی پیدا گفتن برای حرفی و بودم سنگین سر لیلی با همچنان  مدت تمام و بود کرده سکوت هم او 
  !کرد می رفتار وار بیگانه مشاوره؛ های کالس و آزمایشگاه  سالن در

 پیش در که بود سفری به حواسم ی همه و نفهمیدم هیچی ازدواج از پیش مشاوره های کالس از
.داشتم . .  که این غم از بود شکسته !باشم صبور سنگ باید من محمود جای به بار این دانستم می خوب 
.دارم هم من و دارد مادر او !نباشد مادرش روز یک . . 

 .امد حرف به باالخره و کردیم حرکت محضر سمت آزمایش جواب گرفتن با

 خوبه؟ حالتون شما -
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.شدم خیره خیابان به دوباره اخم با و کردم نگاهش چپ چپ  اولین با گرفتم، را مهرداد ی شماره توجه بی 
 :گفت ذوق پر بزنم حرفی که این بدون و داد جواب بوق

 !خودتو برسون داماد آقا منتظریم -

 :گفتم و خندیدم اش عجله و لحن به

 بیاد؟ عماد بگم یا هست مهران -

  کجایی؟ شما مهران؛ اومده-

 !میایم داریم-

:زد غر دوباره تماسم قطع با   

 چتونه؟ شما-

:گفتم حاالتش به نگاهی بدون و انداختم باال شانه   

.کنم می رفتار باهات خودت مثل دارم نیست، طوریم- . .  جواب کنی رفتار طوری هر که گفتم اومد؟ بدت 
 !گیری می

 بازی لج بشر این با چرا دانم نمی ولی نبودم تالفی اهل وقت هیچ گرفت؛ رو من از و کرد نگاهم غیض با
 !بود گرفته ام

.رفتیم داخل بودند منتظرمان محضر بیرون که مهران و مهرداد و اش دایی جناب استقبال با  خانم آمنه 
.بود امده هم  شدم صحبت گرم مهران و مهرداد با چون و  نشستیم سند تنظیم منتظر مدارک تحویل با 
 .نکردم را خانم های رفتار آنالیز فرصت دیگر

 !برم باید زودتر من بکن رو قضیه قال بزن امضا برو -

:گفت جوابش در خنده با مهرداد خورد، می سر ساعتش روی نگاهش ثانیه چند هر که بود مهران   

 نیاوردیش؟ چرا !کردی می قفل رو قفسش در خب بپره؟ قفس از مرغ ترسی می-

 :کردم ابراز جمله یه با را ام دردی هم و خندیدم همراهش هم من

 .جان مهران بده صبر بهت خدا -

 من به اشاره با و داد قرار مخاطب بود، نشسته اش ودائی مادر کنار روبرویمان که را لیلی و خندید ذوق پر
:گفت   
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 !ها خواهره همون برادر اینم-

 :زد غر و کشید دست سیاهش دست یک موهای به

 !بده صبر بهتون خدا کرد، سفید منو موهای خواهرش -

 امروزش نیاوردن اینکه و گفت یاسی پیچاندن از ذوق با هم ومهران داد را مهران جواب مالیمی لبخند با
 !بگذارد قال را یاسی توانسته او هم بار یک که بود خوشحال چقدر و است دستش از یاسی فرارهای تالفی

 !است خوانده اشفاتحه خانه برگردد دانم می که من نداند، کس هر

 .کرد احضارم امضا برای دار محضر باالخره 

:گفتم مهران به رو و نشستم جایم سر امضا برای میز پای لیلی رفتن و صفحات تمام امضای از بعد   

.نشه مطلع مهری خاله حال بودن بد از یاسی باشه حواست- . . 

:پرسید مشکوک و رفت هم در هاش اخم کمی   

 !ها بینه می خوابشو همش شبه چند شده؟ چی مگه-

:گفت و کشید بحث پای را خودش هم مهرداد   

.داریم هواپیما بلیط صبح فردا برای مژده و من !بده حالش- . .  مهری به هم سری مژگان، پیش ریم می 
 .بزنیم خانوم

 .بستم چمدونمو کنم؛ می حرکت بشه تموم جا این کارای منم -

.شد شروع مجدد تبریکات سیر و فرستادیم صلوات همه دار محضر ی باشه مبارک با  روی با کردم سعی 
.گذاشتم کنار هم دایی جناب از را ام کینه و بدهم جواب ذوق و لبخند و باز  دار اختیار دانستم می حداقل 
 !کند بلند دست رویش و بگوید زور ندارد حق دیگر و شدم لیلی

 با مهرداد که بودیم محضر بیرون خداحافظی و تعارفات برای هم ما و زد بیرون همه از زودتر مهران
 .داد قرارم آمپاس تو حسابی حرفش

 !خوبه بیشتر آشنایی برای بره، همراهش هم لیلی دادید می اجازه کاش سفر، میره داره حسام -

.ماندم خیره مهرداد به گرد های چشم با  مقاومتی و فکر بدون و بود معمولی تعارفات جو در هم خانم آمنه 
 !کرد واگذار لیلی به را موافقت

 .بخواد خودش هرچی شمایید، لیلی دار اختیار -
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 می تنهایی کمی دلم طور همین و نشود امدن به مجبور که این برای هم من و چرخید لیلی سمت همه نگاه
:گفتم خواست   

 .بشین اذیت ممکنه طوالنیه مسیر میلتونه، طور هر -

:گفت محکم و زد زل چشمانم در مستقیم   

 !میام-

.کردم می نگاهش ریز چشمای با :گفت دوباره مهرداد    

.داره عجله جان حسام که بجنبین پس - . .  !شده دیرش االنشم همین 

.نبود هم خیالش عین ولی اصرار، این از بیاید کوتاه بلکه کردم نگاه مهرداد به  با و کوبید کمرم روی دستی 
:گفت خنده   

 و سفر همین به عقد دوران کیف ی همه زنی، می وارو پشتک دلت توی داری االن نکن، نگام اینطوری-
 !پریدناشه جفتکی

.شدم خانه به مادرش و لیلی و دایی رساندن به مجبور مهرداد رفتن با  تا ماندم منتظر هم ساعتی یک 
.امد بیرون اتاق از دست به ساک باالخره  !پوش مشکی هم باز 

 و مادرش پیش ظاهر حفظ برای ولی کردم نمی پیدا گفتن برای حرفی و بودم دلگیر دستش از همچنان
 .کردم می برخورد  لبخند با دایی جناب

 افکارم در شدن غرق خاطر به را اش طوالنی راه و سفر باشد، همسفرم نشناخته خواست نمی دلم 
 .بود سنگین برایم رفتارش که مخصوصا !کرد می اذیتم مزاحم یک وجود و داشتم دوست

.کرد بدرقه احتیاط سفارش دنیا یک و قرآن و آب با و چید هم خوراکی سبد برایمان خانم آمنه  کلی البته که 
 !رسید می نظر به تر مهربان کمی هم میالد !درامد مادرش خجالت از اخم با که داشت لیلی با پچ پچ هم

.فهمیدم کردند خداحافظی برای هم بغل در که ای گریه از را این و بود وابسته لیلی به حسابی  هم باز 
 !نکردم حرکتی کردنش آرام برای

 !بگیرم یاد را او با ارتباط کمی باید هم من انگار 

 !بود نگذاشته برایم دیگری ی چاره درهمش، ی چهره و سکوت ولی کنم برخورد سرد همچنان خواستم نمی

.شدیم خارج مشهد از و کردم رانندگی ساعتی نیم  شکمم داد و جیغ متوجه تازه و بودم حوصله بی و کالفه 
.بود گذشته هم ظهر دو از ساعت !بودم نخورده چیزی صبح از که شدم  آمنه که خوراکی سبد روی نگاهم 
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 نگاهی با و بگذارم پیش پا من خواست نمی دلم ولی زد می دودو بود، لیلی پای جلوی و بود گذاشته خانم
 .گذشتم خوراکی درخواست خیر از درهمش ی قیافه به گذری

.داشتم نگه جاده کنار ی بازارچه کنار کیلومتری، چهل .نداشتم را گرسنگی و ضعف تحمل دیگر   هیچ 
.رفتم مغازه اولین داخل و شدم پیاده و نگفتم چیزی هم من و نداد نشان واکنشی  شکالت بسته چند 
.گرفتم آجیل و تخمه و بیسکوئیت و کاکائویی .افتاد آلوچه و لواشک های بسته به چشمم آخر ی لحظه   
  !نه یا دارد دوست هم لیلی نمیدانم داشت، دوست خیلی که یاسی !برداشتم خانم مخصوص بسته چند
 .زدم بیرون مغازه از و کردم حساب

.نشست دلم به بدی ترس اش، خالی جای دیدن با ولی رفتم ماشین سمت دست، به آلوچه ی بسته  
.کردم چک را همه و ها مغازه سمت برگشتم و انداختم عقب صندلی روی را خرید نایلون  خبری نخیر، 
 !نبود

.گرفتم را اش شماره و برداشتم را ام گوشی و برگشتم ماشین داخل  از اش گوشی تماس موزیک صدای 
.درامد ماشین   

.چرخاندم اطراف سری و انداختم ماشین داخل را گوشی کالفه  بازارچه انتهای ی کوچه از که دیدنش با 
 !داد عصبانیت به را خودش جای و کرد فروکش اضطرابم امد، بیرون

 "!باشم نگرانش دائم ها بچه مثل که توانم نمی "

.زدم استارت و شدم سوار .نشست کنارم صندلی روی حرفی بی  .فشردم گاز روی را پایم بالفاصله   تیک با 
 :زدم غر پارک، ی محوطه از خروج حین و کرد نگاهم زده وحشت ماشین، آف

 می اجازه باید فهمی نمی !گفت بهت رو چیزها این نیستی که بچه ری؟ می داری بدی خبر تونستی نمی -
 !بکنی خواست دلت غلطی هر که نیست خودت ی محله و شهر اینجا نشم؟ نگران که گرفتی

 :گفت و گرفت گارد عصبی خودم مثل

 !بگیرم اجازه ازت رفتن دستشویی برای که نیستی دبستانی معلم -

 :توپیدم جوابش در

 شد؟ شیرفهم !بگیری اجازه باید بکنی خوای می غلطی هر -

 :کرد زمزمه آرام ولی عصبی 

 .شیرفهمه -

 !تمام و
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 تخلیه بود، امده سراغم دلیل بی که عصبانیتی نتوانستم دیگر هم من و داد خاتمه کلمه همین با را بحث 
 به نگاهم فقط و بردم یاد از هم را ضعفم و گرسنگی حتی دادم، ادامه رانندگی به درهم های اخم با و کنم
.بود مسیر  .کردم می مسیر طی سکوت در و نداشتم هم موزیک ی حوصله 

 دیدن با و چرخید سمتش نگاهم بلندش های نفس صدای با که کشید طول سکوت این چقدر دانم نمی  
 .شدم اش گریه باعث من که شد فشرده قلبم اش کناری ی شیشه در اشکش از خیس صورت

 "!کنم؟ برخورد  تند انقدر رفتن سرویس یک خاطر به داشت معنی چه "

.بود بیرون به نگاهش کال و بود گرفته رو ازمن  !بود راه خیلی بعدی پارکینگ تا انداختم، جاده به نگاهی 

 :زدم صدایش آرام و امدم پایین شیطون خر از

 .لیلی -

.نداد نشان واکنشی  :بردم کار به تری مالیم لحن و تر آرام 

 .خانم لیلی -

 :کرد زمزمه بود، خیره بیرون به که حالی در کند، ایجاد حالتش در تغییری و کنه نگاهم اینکه بدون

.خوام می معذرت -  .بود اشتباه کارم 

 :زدم صداش دوباره و ندادم اش عذرخواهی به اهمیتی

 .ببین رو من خانم، لیلی -

 !خوام می معذرت که گفتم -

 .ندارم رفتارم روی کنترلی که فرستادم لعنت خودم به و نکردم اصرار دیگر تشرش با

.بابا ای " . . .ندارم ذوق ذره یک !دامادم تازه سرم خیر  " 

.رسیدم پارکینگ به باالخره .کردم می شروع جایی یک از باید   .شدم پیاده و داشتم نگه را ماشین 

 .زدم دور را ماشین و شمردم ده تا

  !بود عمرم کار ترین سخت

  !است سخت واقعا حرکت اولین ولی بود آسان برایم کردیم، می تا هم با تر مهربان اگر شاید

 منت به رسد چه !شد می تر راحت برایم کردن برقرار ارتباط شدم می عاشقش نگاه اولین در  اگه شاید
 !کشی
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.کردم باز را در و کشیدم عمیقی نفس .کرد نگاهم متعجب و کشید کنار را اشکش از خیس صورت   کامم 
.بود شده خشک  :احساس با و آرام زدم، صدایش و کردم خم سر ماشین داخل 

 لیلی؟ -

.داد نمی اهمیت و بود خیره روبرو به  و چرخاندم خودم سمت و گذاشتم اش گونه روی را دستم کف 
 :کردم زمزمه صادقانه

.خوام می معذرت -  .کنم رفتار خانمم با چطوری دونم نمی هنوز !توئه با حق 

.بود امده بند اشکش و بود خیره بلوزم روی ای نقطه به مسکوت  برداشتم داشبورد از ای کاغذی دستمال 
 :گفتم و کشیدم اش گونه روی آرام و

 !کنم رفتار درست مهربونم نازک دل خانم با بگیرم یاد باید -

 .کرد خالصم عذاب از و امد کش تبسم به لبش کنج

 لیلی؟ بخشیدی -

.فشرد هم به تائید ی نشونه به را چشمهاش  اش گونه نزدیک هایم لب و کردم خم سر موفقیتم از ذوق پر 
.امد فرود .کشیدم عقب را سرم مکث با  .شدم شرمنده حرکتم این از خودم   را سرش خجالت با هم لیلی 
 .انداخت پایین

.فرستادم بیرون صدا پر را نفسم و گرفتم فاصله ماشین از  عجیبی سبکبالی برایم ولی نداشتم خاصی حس 
 !داشت ارمغان به

 !دیگر بود همسرم !بگیرم رو او از بوده سهمم که کاری خاطر به توانستم نمی روز تمام

.برگشتم ماشین داخل و شدم مسلط خودم به  .بود درگیر هایش ناخن با زیر به سر همچنان   از قبل 
 :گفتم و گرفتم سمتش شکالت یک و برداشتم عقب صندلی از را هوله هله نایلون کمربند، بستن

 !کردی می ضعف باید االن گرفتن، ازت خون همه اون صبح؟ از نکردی ضعف تو -

 :زدم طعنه خودم به و خندیدم حرفم به خودم

 .دیگه بگیر !نگرفتم برات هم آبمیوه یه !لیاقت بی و مسئولیت بی و فکر بی هم آقاتون -

.گرفت را شکالت ناز با  :گفتم دوستانه و گذاشتم بغلش  کامل را نایلون 

 همراه؟ و همسفر هم؟ با باشیم رفیق -

.کرد نگاهم حسی هیچ بی و خنثی  :گفتم و انداختم باال ابرو 
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 بشناسیم رو همدیگه اینکه برای سفر نظرم به !کافیه باشیم همسفر تا دو شروع برای !دیگه بزن حرف -
 !خوبه

 :گفت و زد لبخند حرفهایم تائید برای و گرفت سمتم شکالت یک

 !راه نیمه رفیق نشی -

 :زدم استارت و کردم نگاهش چپ چپ و قاپیدم دستش از را شکالت

 !نداشتیما طعنه -

 :جوید احتیاط با و گذاشت دهانش  وسواس با را شکالت

 ریم؟ می کجا حاال -

 سال چهار تا سه اینکه و گفتم مادرش و محمود از برایش بود امده وجود به که ای صحبتی هم از خوشحال
 .کردم زندگی ها آن با دانشجویی از قبل

.زندگی و تحصیل برای بود هوادارم محمود چقدر و شدم آشنا ها آن با چطور اینکه از    

 پرسید می سوال و کرد می گوش دقیق که داشت شنوایی گوش چه و گفتم هم یاسی به اش عالقه از حتی 
 !کرد می همراهی و

 .بیاوریم هم را ها خوراکی سبد و ها هوله هله دخل و نیاوریم کم حرف که بود طوالنی انقدر راه

  !بود خوبی دوست ولی نبودم نامزدبازی و عشقبازی فاز در

  !تر صمیمی البته و !الهه حد در شاید

.بودم تر راحت ها خلقی بد رغم علی لیلی با چرا دانم نمی  شاید !آیه ان یا انگشتش روی حلقه آن شاید 
 شبیه چیزی داشت، خوبی حس بود چه هر ولی بود آورده ارمغان به را راحتی این محضر در کاغذبازی هم

.فاصله بغل یک با جا همین نبود، دور که آرامش . .  !بفهممش کنم، درکش کنم، حسش کافیست فقط 

 "!ام زندگی مرکز در درست را حضورش کنم باور "

 .کردم رانندگی توقف بدون را مسیر تمام و بود سرد هوا رسیدیم، شب نیمه حدود

 !برد خوابش و شد خسته طوالنی مسیر از ولی نشدم، خسته زیاد بود بیدار لیلی تا 

 !کند نمی دل بیمارستان از محمود میدانستم کردم، پارک بیمارستان پارکینگ در را ماشین
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 عجیب و بودم نیاورده خودم با کاپشن دادم، ام خسته بدن به قوسی و کش و کردم باز را ایمنی کمربند 
 !بود سرد هوا

 پاهایش روی که پتویی و انداختم بود، افتاده اش، شانه روی گردنش خواب، غرق که لیلی به نگاهی نیم  
 .کشیدم باال اش شانه تا بود

 .رفتم بیمارستان داخل و شدم پیاده ضبط کردن کم با و برداشتم عقب صندلی از را کتم  

 .نبود سالن در کسی بودند شده خواب بد که بیمارانی همراهان ِ جز و بود خلوت

 ویژه های مراقبت بخش و نیست مالقات ساعت که این گفتن با گرفتم؛ را خانوم مهری سراغ پذیرش از
 !کرد باز خودش سر از مرا است ممنوع مالقات

.ببینم را محمود بلکه کردم دنبال را رسید می ویژه های مراقبت بخش به که خطی وجود این با  به نرسیده 
 شدند رد کنارم از سفید روپوش با پرستاری و دکتر شدم که راهرو وارد بود، پیچیده ای زمزمه صدای سالن
.بود نشسته سالن وسط زانو با که افتاد روشن نیمه سالن در پریشان موهای با مردی به نگاهم بالفاصله و  

 آسمون به را سرش که همین ولی رفتم، سمتش و کردم نگاه ویژه های مراقبت تابلوی به و ندادم اهمیت
 روبه و دویدم سمتش ولی شد سست و لرزید پاهایم چه اگر دیدم؛ را اشکش از خیس صورت و گرفت
:نشستم رویش   

 !محمود؟-

:گفتم هم باز گرفت، دندان را لبش و داد تکان طرفین به را سرش دربیاید صدایش که این بدون   

 محمود؟ شده چت-

 بیرون بخش از روان تخت یک با بیمارستان ی خدمه از دوتا و شد باز بخش در که بود، نداده جوابی هنوز
.اومدند   

.کنار برید مسیر تو از آقا- . . 

 شد، رد کنارمان از تخت که همین ولی رفت، کنار تخت مسیر از و ایستاد لرزان تن با گرفتم، را بازویش
 !لرزید اش شانه صدا بی بازهم و انداخت تخت روی را خودش

 !خوابیده همیشه برای خانم مهری سفید ی ملحفه ان زیر که این از شدم شوکه باورش، بود سخت

.بود باور قابل غیر هم من برای . . 

 و کشیدم باال را هایش شانه تخت بردن برای خدمه هشدار با میزد، ضجه صدا بی و بود زده چنگ را ملحفه
 .شد جدا تخت از مقاومتی بی
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 !درنیامد صدایش هم باز ولی چسباند من به را خودش ریزان اشک گرفتمش، بغلم در

 :کردم زمزمه و دادم ماساژ را هایش شانه بود، روان اشکم هم من جنازه دیدن تاثیر تحت

.محمود کن گریه بلند - . . .ندار نگه بغضتو  . . .مرد کن گریه  . . 

 :زدم صدایش بلندی نسبتا صدای با و افتادم راه دنبالش افتاد، راه بیرون سمت و شد جدا ازمن

 !محمود -

 :برگشت سمتم اشک از خیس صورت با

.خوابن مریضا !هیس - . . 

 !نیست که کجاها به حواسش هم وضعیت این در حتی !شد کباب بیشتر دلم

 پیدا دلداری برای حرفی کردم، اش راهنمایی ماشین سمت و شدم خارج بیمارستان سالن از اش شانه هم 
:نالیدم دلسوزانه کند، می اش خفه بغضش نکند گریه اگر دانستم می ولی کردم نمی   

 !محمود- 

 !کرد آزاد را صدایش و شد زمین نقش زانو با و شد تمام طاقتش انگار و بود تر جلو قدم یک

.زدم پس را اشکش و نشستم کنارش  !کنم رفتار چطور و کنم چکار مواقع این دانم نمی که من به لعنت 

.محمود باش آروم - . . 

 چجوری نبودنش؟ با بیام کنار چجوری !نداشتم نبودنشو باور !حسام نکردم فکر نبودنش به وقت هیچ -
 نیست؟ دیگه کنم باور

 چطور مادرش حضور بدون داند نمی و کند تحمل تواند نمی که این از نبودن، داغ از کرد گله و زد ضجه
 ی آستانه در حدودا که االن تا مادرش !کجا؟ من مادر و کجا او مادر نکنم؛ درکش داشتم حق !کند زندگی
 خوش کسی چه با و دنیا کجای دانم نمی که دارم مادری من و کرده مادری برایش است سالگی چهل
 !نکنم درک را مادر داشتن دوست معنی که دهم می خودم به را حق این !است

 باز را عقب در بود خواب هنوز و بود نششته جلو لیلی چون بردمش، ماشین سمت شد تر آرام که کمی
 .کردم حرکت روستا سمت و نشاندمش صندلی روی و کردم

 مادرش پیش خانم مژگان با و نکند دل مادرش و خانه ان از هم ازدواجش از بعد حتی وقت، هیچ محمود
 .رسید می آرامش به کنارشو داشت دوست را مادرش فقط نبود ننه بچه بود، مونده
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 به که ای عالقه با و بود راضی خودش مژگان ولی بودن مخالف کار این با مژگان ی خانواده که این با
 !بود شده اش خانواده از دور زندگی به راضی داشت محمود

 .زد را خانه زنگ و شد پیاده زوتر محمود و کردم پارک شون خانه جلوی روستا، رسیدیم

 :دادم تکان را اش شانه آرام بود، خواب همچنان لیلی

.لیلی - . . .جان لیلی  . . 

.رفت هم در هایم اخم نخورد، تکان   !دارد سنگینی خواب عجب 

:زدم صدایش عصبی و محکم دوباره و زدم کنار را پتو   

.لیلی- . . 

 .داد بدنش به قوسی و کش و داد تکان را سرش گنگ و گیج

 لوازم و مدارک بگذارم، تنهایش خواستم نمی و بود بد حالش محمود نداشتم، را اطوارهایش ی حوصله 
 :گفتم برایش ماندن منتظر بدون شدن پیاده حین و برداشتم را دستی دم

 .داخل بیا زود - 

.داشت خانه خانم مهری ی خانه کنار دقیقا خودش بود، رفته حیاط داخل محمود  خاله با همچنان ولی 
.رفتم داخل کرد، می زندگی مهری  آرام در سعی هم خانم مژگان و امد می داخل از اش گریه صدای 
 .داشت کردنش

 ور ام گوشی با ورود، ی اجازه منتظر و زدم تکیه ستون به ایوان های پله پایین و نروم داخل دادم ترجیح
 . رفتم

 احتمال و نداشت رمز اش گوشی ندادم، اطالع مهران به ولی دادم را مهری خاله فوت خبر مهرداد به 
 !شود استرس و تنش دچار یاسی که نبود راضی وسط این کس هیچ و بود زیاد بخواند یاسی اینکه

 و جوک هم کلی و بودند گفته تبریک را ازدواجم باشگاه های بچه از تا چند و عماد کردم؛ چک را هایم پیام
 زندگی ای اسطوره مرد میداد، آزار را روانم محمود های گریه صدای نداشتم، حوصله !بودند فرستاده کلیپ
 ها روز آن بود نگذاشته مادری از کم هم من برای خانم مهری !بود شکسته مادرش داغ با االن و بود من
 !بودم کرده چتر اینجا که

 خبره؟ چه اینجا -

.کردم نگاه لیلی به و اوردم بیرون گوشی از سر .کشید می خمیازه و بود پیچانده خودش دور را پتو   دلخور 
:گفتم دلخوری لحن با و کردم نگاه خانه ورودی به سنگینش خواب از   
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.کرده تموم نبود، خوب مهری خاله حال که گفتم- . . 

 این با و دادیم دست هم با و امد استقبالم خرابش حال  با محمود رفتم، باال ها پله از و گفتم بلندی الله یا
 .کرد دعوت داخل هم را لیلی بودم نکرده معرفی که

 خوش و داد دست لیلی به و گرفت چفت را اش رنگی چادر اشک از سرخ های چشم با هم خانم مژگان 
 .گفت آمد

 و نبود دیگر خانه خونگرم مادر بار این ولی کردم نمی غریبی احساس حد این تا خانه این در وقت هیچ
  !نبود همیشگی محمود هم محمود

 !ریخت می اشک صدا بی و شد می خیره ای نقطه به گاهی و میزد چرخ حیاط در مدام صبح تا

.شد شلوغ خانه کم کم کرد اعالم را خاله فوت خبر بلندگو در محمد دوست که صبح اذان از  به ها خانم 
.خاله خود خانه هم ها مرد و رفتند محمود خانه . . 

.رسید می ظهر تا مهرداد  همیشه برای محمود و کردیم دفن روستا اکثریت همراهی با را خاله ظهر تا  
.سپرد خدا به را مادرش . . 

 نمی اجازه و نداشت را کارها کردن ریست و راست دماغ و دل محمود شد، راحت خیالم مهرداد رسیدن با
 .کردیم راه به رو را امورات مهرداد با شناختم می خودم را جا همه چون و دهد انجام کاری دادم

 به را طایفه این از دختری که بود کسی پدرم و بودم سرمدی رضا پسر نبودم، محبوبی فرد فامیلشان در
.را یاسی مادر !بود رسانده زوال . . .را محمود ی خاله  . . 

.شد می ام حواله انگیزشان نفرت های نگاه و ها پچ پچ هم بعدش و کردند می نگاهم چشمی زیر همه   
 !کنم راه به رو بیرون را مراسمات و پذیرایی امورات و ندهم جوالن مجلس در زیاد تا بود خوبی دلیل

 قربانی که یاسی عالوه به ندارم، خوشی دل مادرم از هم خودم که رفت می این پی فکرم نگاه همه این بین
 !وسط؟ این گویند می چه ها این دیگر !بخشیده را پدر بود؛ بابا اشتباه

 !داده؟ رخ من تولد از قبل ها سال که بزرگترها اشتباه در چیست من تقصیر تر مهم همه از 

 !بماند عزادار کسی نداد اجازه و کرد آزاد را مراسمات بعد به سوم از محمود بود والدت ایام چون

 ها شهرستان و زاهدان از که فامیلی شد؛ خالی خانه آخر مراسم و فاتحه از بعد و شدند متفرق جمعیت
.ماندیم مهرداد و ما فقط و رفتند بودند، امده . . 

.بودند محمود ی خونه را شب ها خانم بودن شلوغ خاطر به بودم، ندیده را لیلی روز سه این تمام  تمام با 
 .امدند هم انها ها مهمان رفتن و مراسم شدن
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.نشست گوشه یک و کرد ام حواله آرامی سالم  با و نشست پایش روی هم محمود ی ساله سه دختر یکتا 
 مژگان و نشستند کنارش هم آراد و مژده  !شدند دوست هم با روز چند این احتماال کردند، می پچ پچ هم
 .امد چای سینی با هم

 :امد می در زدن حرف برای صدایش کمتر و بود دمغ همچنان محمود 

.خانم ممنون - . .  !شدی خسته حسابی روز چند این 

.بود زده تکیه پشتی به مهرداد  هم خانم مژگان کشاند، خودش کنار و کوبید محمود ی شانه به را دستش 
 :زد تعارف هم مژده و لیلی به و نشست محمود کنار و گذاشت وسط را چای سینی

.بشینیم هم دور جلو بفرمایید مژده آبجی جان، لیلی - . . 

:گفت و زد مالیمی لبخند محمود بودم، نشسته آنها از فاصله با   

 شدی؟ مرغا غاطی هم تو-

:گفت شرمنده محزونش لبخند همان با انداختم، پایین را سرم خجالت با و دادم تحویلش لبخندی   

.مثال عسل ماه اومدید سرتون خیر !شد اینجوری شرایط که شرمنده- . . 

 :گفت همه از تر سرحال و برداشت را چایش لیوان مهرداد

 !گردی نومزد اومدن گیرن؟ می عروسی تو شاباش بدون مگه !چیه عسل ماه -

 هم لیلی و کرد خواهی عذر لیلی از و کرد خم سر شد، نمایان دندانهایش و گرفت عمق محمود لبخند
 !شد طی غریبانه و زده غم جو هم باز و کرد پاره تیکه تعارف کمی محترمانه

 از حسابی و گرفت دست به را محفل جو کردن عوض برای مهرداد باز و خوردیم شام و چایی هم دور 
 !شود غرق افکارش در نگذارد تا گرفت حرف محمود

 .گذاشتم جا همیشگی اتاق تو براتون حسام آقا -

 که اتاق سمت و کردم حافظی خدا امد می خوابم و بودم خسته اندازه بی چون و کردم تشکر خانم مژگان از
 و تخت و مبل از بودم، صمیمیتش و صفا و روستایی خانه این عاشق رفتم، بود من به متعلق همیشه
.نبود خبری تجمالت  !داشت آرامش نهایت بی ولی 

 .بود گذاشته شدن گرم برای اتاق کنج آترا چراغ و بود کرده پهن وسط را تشک

 در که کردم پرت بودم اورده در ماشین از عصر تازه که چمدانم روی و اوردم در  تنم از را ام مشکی بلوز
 .بست را در سرش پشت و امد داخل لیلی و شد باز اتاق
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:پرسیدم متعجب    

 اومدی؟ اینجا چرا-

:زد غر آرام و کرد نگاهم اخم با   

 !بدید مجزا اتاق رو خانمم بگو برو میشه روت خودت برم؟ کجا بفرمایید میشه-

 .کردم عوض رنگم خاکستری گرمکن با را شلوارم پرده پشت خیال بی و کشیدم پوفی

 همون با تشک ی گوشه امدم کنار که پرده پشت از !شوهریم و زن مثال بود رفته یادم داشت، حق البته
:گفتم و گذاشتم چمدان روی را هایم لباس کشید، خودش روی را پتو و بود کشیده دراز تنش لباسای   

 !آوردما لباساتو کیف بخوابی؟ لباسا همون با خوای می-

.راحتم طوری همین - . . 

 !آخر؟ بود کردن بحث وقت االن چرخاندم؛ دراتاق سری کمر به دست

 دراز فرش روی و گذاشتم بالش روی را سرم مخالف جهت بیندازد، راه دعوا باز و بخوابم کنارش ترسم می
 .کردم چک را ام گوشی سقف به خیره و کشیدم

 بود کرده را لیلی از مواظبت سفارش بودو کرده گالیه رفتنم سفر خبر بی از و بود فرستاده پیام کلی یاسی 
 !بفرستم عکس برایش خاله با که این و

 بدی شوک فوتش خبر و داشت دوستش مادرش مثل  !شود خاله فوت متوجه حالش این با نکند خدا
 !شد می محسوب برایش

 !گذرد می غرغر با یا کند می قهر  مدتی فوقش شود، متوجه که بعدا 

 بالش، روی بود گذاشته بد را سرش کردم، نگاهش و شدم چت خیال بی لیلی تنفس خس خس صدای با
 تا دراوردم، کامل و کردم باز گردنش دور از هم را شالش پیچ بخوابد، راحت تا کردم جایش به جا کمی
 .ریخت صورتش کنار موهایش بخوابد، سبک و بکشد نفس راحت

 و گرفت می جبهه االن وگرنه است سنگین خوابش انقدر که کردم شکر را خدا و شد صورتم نقش لبخندی
 !داشتیم درگیری و توجیح

.بود داشتنی دوست و قشنگ شدم، خیره صورتش به و زدم کنار را موهایش   گونه کشیده، و گوشتی بینی 
 !کشیده ابروهایی و برجسته های

.هایش لب و باشد تیره ای قهوه باید ولی بود بسته چشمانش  . . 
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.ندارد محنا به شباهتی هیچ   . . .محنا  . . .محنا  . . 

 .رفتم شد، می باز پشتی خیابان در که اتاق ته کوچک ی پنجره سمت و کشیدم صورتم به دستی

 نگاه را بود خاله خانه پشت درست که شان خانه و کردم باز را پنجره !رسید می راحت قدم و بودم بزرگ 
 .کردم

 !ها خواستن کمک و داد و جیغ شدند، زنده برایم پیش سال پنج های صحنه بود، مطلق تاریکی   

 !بیدارم االن نبود، کابوس که این 

 !پیش سال پنج به نشوم پرت دوباره تا بستم را پنجره

.خزیدم پتو زیر لیلی کنار و برگشتم بود، سردم  !است خوشبخت همسرش با حتما هم او دارم، را لیلی من 

.زنم می گول دارم را خودم اَه  . .  است؟ خوشبخت کجا 

 !نبود خوشبخت های ادم شبیه اش قیافه !دیدمش خودم  

 !دارم را خودم زندگی من کشیدم، لیلی ی گونه به دستی

 و بیاید سراغم منفی افکار کمتر تا بستم را هایم چشم بچسبم، خودم زندگی و زن به و باشم مرد بهتراست
 .رفتم خواب

 .میزد غر خانم مژگان سر معمول طبق شدم، بیدار خواب از خانم مژده غرغر صدای با

 !ما پیش مشهد بیاین کن راضیش بگیره، بهونه که نداره هم رو کسی نیست، هم مادرش دیگه که االن -

 :مژده به مهرداد تشر و مژگان همیشگی سکوت

 کنی؟ می تعیین تکلیف که ای کاره چی تو کنن، می زندگی دارن دوست جا هر -

: مژده  !همراهش به خدا بعدش و بینمش می روز سه میاد دوبار سالی !خواهرمه 

 !شه می تنگ دلمون خب بیام، بکوبم کیلومتر هزار باید هم ببینمش بخوام

 :گفت و امد کوتاه مژده بغض مقابل در مژگان بار این و

 می دلتنگتون وقت هر خدا بنده !خوشبختم باشه محمود جا هر واقع در !آبجی خوشبختم جا همین من -
 !نیست بمون اینجا مادرش، بعد نخور، حرص تو !هست فکرم به خودشم چیه؟ ام بهونه دیگه !میاره شم

 "!کردند پیدا را بحث این موقعیت اینها که رفته، کجا محمود نیست معلوم "
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 و زدم لبخند اراده بی و چرخاندم سر دستم، سنگینی با ولی شوم بلند خواستم می و کردم باز را چشمانم
.شد قلبم مهمان نظیری بی حس  .بود گرفته پناه آغوشم در کامل و بود کرده خوش جا دستم روی سرش 

 "بدخواب کوچولوی "

 .کردم نگاهش هم باز و کردم مرتب آروم را موهایش

.بشم عاشقش توانم می مطمئنم "  "!بیایم کوتاه مقابلش کمی باید فقط 

 !بود ناخواسته اگرچه بود شیرین !داشتن درآغوش را کسی ی تجربه اولین

.داد تکان را سرش کمی  !کند تلخی ببیند، موقعیت این در را خودش اگر و شود بیدار ترسیدم 

.کنم خراب را بود خورده استارت قشنگی این به که روزی خواستم نمی   فاصله  و کشیدم کنار را دستم آرام 
 .گرفتم

.امد بیرون از محمود یاالله صدای  !صبحی سر رفته جایی البد 

.رفتم چمدان سمت و کندم خواب از دل  .امد می هال از صدایشان 

:محمود  نشده؟ بیدار هنوز کو؟ حسام 

:مهرداد .بابا دوماده تازه   !بکنه؟ خواب از دل زودی این به داری انتظار 

.خندیدم حرفش به  شلخته که لیلی به نگاهی دوباره رفتن بیرون حین و زدم تن مجدد را ام مشکی بلوز 
.انداختم بود، خوابیده .بوسیدم را اش گونه آرام و نشستم کنارش ولی بود بدی ی وسوسه   روی را پتو 
 :گفتم سرحال و زدم بیرون اتاق از یاالله با و کردم مرتب تنش

 !بشم منتصب دامادی مقام به تا کنم خرج باید کلی !مهرداد آقا دوماده تازه چیو چی -

.خندیدند همه .بود بهتر هم محمود   .رفتم حیاط سمت و دادم دست همه به 

.بود حیاط ی گوشه سرویس  .برگشتم داخل و شستم را صورتم و دست 

.پیوستم جمعشان به هم من و بودند نشسته سفره دور همه .بود گرفته محلی  داغ نان محمود   اگرچه 
 .بود بهتر من تنهایی ِ از هم باز ولی نداشت صفایی خانم مهری بدون خانه این ی سفره

 را بودم آورده مجلسی ی آشپزخانه از مراسم برای که ظرفهایی و برسانم فرودگاه را مژده و مهرداد شد قرار
.بدهم تحویل .رفت می کالس باید و نداشت مرخصی هم محمود   .بود عصر شیفت هم خانم مژگان 

 حسام؟ گردی برمی کی تو -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 137 

 :گفتم پیچیدم، می را بعدی ی لقمه که درحالی و دادم قورت را ام لقمه و انداختم مهرداد به نگاهی

 .فعال هستم دارم، مرخصی ای هفته یه -

.رفت مژده و مهرداد از خداحافظی از بعد و امد بیرون اتاق از آماده محمود  ی آماده هم مژده و مهرداد 
.بودند رفتن  .بود خواب همچنان لیلی و برگشتم اتاق به مدارکم برداشتن برای 

.کنم بیدارش امد نمی دلم   دل یک امد نمی بدم هم خودم !نخوابیده خوب مطمئنم مراسم، روز چند این 
 !نبود موقعیت ولی بخوابم سیر

.برگشتم روستا وبه کردم خرید مقداری شهردر کارهایم انجام و فرودگاه به مژده و مهرداد رساندن از بعد   

.بود کرده را گلخانه هوای دلم .دادم پیام لیلی به   "!ام گلخونه " 

 !باشد خواب همچنان زدم می حدس و بود نگرفته  را سراغم اگرچه 

.رفتم داخل و کردم باز را قفل داشتم، همراهم همیشه که زاپاسی کلید با و کردم پارک در جلوی را ماشین  
 .بود نشده کشت محصولی امسال گویا و بود زده خزان

 "!را اش روحیه محمود نه داشته، کار ی بنیه خانم مهری نه امسال است معلوم "

.گرفت می آدم دل و بود پوشانده را اطراف خاشاک و خار  محصولی و بود سرسبز که همیشه برعکس 
 !شد می کشت

 می چه !کند می نگاهم و زده زل که دیدم می را مظلومی و مشکی های چشم کردم، می نگاه را گوشه هر
 محنا؟ جانم از خواهی

 !چیند می نوبرانه ی گوجه و خیار و چرخد می کوچکش دستهای ها بوته بین

 "!نداری کاری هیچ ی عرضه چلفتی پا و دست ی دختره -"

 !وهمی عجب !مادرش صدای سمت چرخم می

 "!کن کار رو خودت ردیف گم نمی بهت مگه -"

.دیگر سمتی  از دوباره . . 

 "!بیار رو جعبه اون محنا -"

.دیگر ی گوشه یک چرخم می . . .برساند جنون به مرا که شده عجین ها چشم این با اینجا  . . 

 کنی؟ جابجا آدم مثل تونی نمی شکسته؟ چرا این -"
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 !کنه می رو کارش داره رو؟ بچه داری چیکارش -

 !نفهمه و چلفتی پا و دست این آقا، نکن دخالت شما -

 بهش؟ گیری می سخت چرا !کنه می کار سنش این با داره شما برابر دو !نیست اینطور هیچم -

 !باشه حالل گیریم می که پولی کنه، کار باید -

 "کشی؟ می بیگاری بچه از چرا !کافیه کنه، کار خودش توان حد در -

.افتاد دَوران به سرم  .رفتم جلوتر و کردم پایم جلوی خاشاک ی حواله هدف بی لگدی 

.پایش روی افتاد دستش از گوجه ی جعبه"  :گفتم و سمتش دویدم 

 !میام خودم نکنین جابجا رو ها جعبه بودم نگفته مگه کنی؟ می چیکار -

.بود گرفته اش گریه .شده چه ببینم تا گرفتم را پایش ساق  .کشید کنار را پایش   بیشتری سماجت با 
.گرفتم  .بود رفته پوستش و بود کرده ورم 

 !ببندمش بیارم چیزی یه برم تا بشین جا همین -

.نبود ولی آوردم را خاله های روسری از یکی محمود ماشین از و دویدم .چرخاندم سر   دوباره مادرش پیش 
.چید می گوجه و بود افتاده ها بوته جان به  .گرفت را بازویم محمود که بروم سمتش خواستم می 

 .حسام نباش شر دنبال -

 !بود زخمی پاش !چیه؟ شر -

.برمیاد خودش پس از -  .نکن دخالت تو 

.کردم جمع بود، ریخته که هایی گوجه و کوبیدم دستش در را روسری " 

.کشیدم موهایم به دستی  .نداشت آبی دیگر که استخر به رسیدم 

 به استخر آب دیر به دیر تعویض و شده کم آب !اند گذاشته کنار را ماهی پرورش کال که شود می سالی دو
 !خورد نمی ماهی پرورش درد

.بودند کرده پرت گلخانه ته را شکسته های گلدان  کمی شکسته، صندلی تا دو یکی شکسته، های جعبه 
 !خیر به ام جوانی نو یاد !شکسته گیتار یک و شکسته های شیشه و ماشین لوازم
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 و بودم نشسته استخر لب هم من و بود نشسته شکسته، االن که سفیدی صندلی ان روی خانم مژگان
.زدم می گیتار  می و کرد می ام مسخره چقدر یاسی بخیر یادش !زدم می ولی زدم، می افتضاح همیشه 
 !خندید

.زنی می قشنگ حسام -"  !کالس برو !داری رو استعدادش 

 :زدم را آخر نُت و کردم نگاه بود، گوجه چیدن مشغول نزدیکی همین که محنا به چپ چپ

 !شه نمی متوجه رو اشتباه نت کنه، گوش جون و دل با که اونی !تره قشنگ نابلدیش -

 :گفت و نشست  استخر ی لبه پُرچینش بلند پیرهن با خاله

 !کنن نمی کار قشنگی این به آهنگ با کارگرا جا هیچ -

 !ندارند قشنگی این به کارگری جا هیچ گفتم، می دلم در و زدم می لبخند

.چید می نوبرانه ها بوته بین که ظریفی دستهای پی ها، بوته ردیف انتهای رفت می چشمم و " 

.برداشتم را گیتار  زمین بار چند گمانم !آورد دوام هم باز و شکستم  را شیشه همه ان که داشت جانی چه 
 !افتاد روز و حال این به و شد ویران که کوبیدمش

.انداختم شده، تعویض کامل که اول ردیف های شیشه به نگاهی  حدود به برگشتم و نشستم گوشه یک 
.پیش سال پنج . . 

.بودم مشهد کشاورزی دانشجوی یک، ترم !کرد ام کشاورزی عاشق گلخانه همین  نگذاشت یاسی ماه سه 
.بود تاب بی دلم !زابل بیایم  از خبری گلخانه، از خبر چه پرسیدم می محمود از چه هر !بود سخت تحمل 
 !نداشتم زیادی انتظار !بود کافی داد می خبر نفر یک همان از !بود شان یکی پی فکرم !داد نمی کارگرها
 که همین!بود کافی انداخته، پایش روی را گوجه ی جعبه باز یا زد، تشر مادرش باز امروز گفت می فقط
 !بود کافی دلم برای هست، فهمیدم می

.اینجا کردم پرواز و پیچاندم را یاسی شد، تمام که ترم امتحانات . . 

.برسم روز که امدم طوری .نداشتم را اش دوری طاقت   !کشد می عذاب اش خانواده دست از دانستم می 
 .بود کافی برایم پابرجاست، دیدم می که همین ولی امد برنمی ازمن کاری

 .نبودند کارگرها سر ِ بالیا کدام هیچ خاله، نه محمود، نه آنروز

.گشتم دنبالش کارگرها بین و گذاشتم گلخانه در جلوی همان را کیفم  خاک ها بوته پای تنهایی گوشه، یک 
.ریخت می   

 .دیدم نمی او جز را کسی هیچ انگار
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.نشستم روبرویش و رفتم سمتش راست یک .گرفتم دستش از را بیلچه  .کرد می نگاهم مات   لبخندی 
 .کردم اش حواله گرمی سالم و دادم تحویلش

.شُِ - . .شُِ. . .  اومدین؟ کی شما 

 .ریخت فرو هم اشکش اش، جمله با

 .کردم پاک را اشکش نامحسوس اطراف، به توجه بی و ریختم خاک بوته پای

.نماند . .   

 .مادرش پیش دوید و شد بلند

.شدم دلخور  و شد نصیبم مادرش اخم پر نگاه فقط ولی کردم نگاهش دلخوری با و کوبیدم زمین را بیلچه 
 .کرد می او ی حواله که غرغری

.ها ماهی پیش گلخانه، ته رفتم .بود جا همان جایش گیتارم   رغبتِ   دیگری چیز محنا، حضور و گلخانه جز 
 !کرد نمی ایجاد برایم زدن

 ؟!چطوری ولی !دارم دوستش که بفهمد خواستم می

.بود تمیز ولی بود می خاک از پر ماه سه از بعد باید طبیعتا !بود تمیز کاورش  کار این وقت خاله و محمد 
.زدم را بودم گرفته یاد دانشگاه های بچه از یکی از که ای قطعه و درآوردم کاور از !ندارند را ها  از پر 

 .کرد آرامم و زدم ولی زدم خطا و اشتباه

 !باشم بیخیال که توانستم نمی بودم، اومده او دیدن عشق به

.رفتم سمتش دوباره .کرد می کار مادرش دل وَر همچنان   مخاطب ولی امد نمی خوشم مادرش از اینکه با 
 :گفتم و دادم قرارش

 کار؟ سر میاری دخترتم که نیست کافی کنید می کار شوهرت و خودت مگه -

 :گفت محلی گویش با و کرد نگاهم شده، گره هم در ابروهای با

 .کنه کار باید خوره می که ای اندازه چی؟ که خونه تو بشینه -

 :زدم غر و چرخید بود، پیچیده رنگی چادر در که اش استخوانی و ظریف هیکل به نگاهم

 !نبردیش که هم مدرسه !مردنیه الغر اینقدر که دی می خوردش به درمیاره که پولی ی همه البد -

 !نزنه سرش تو شوهرش که باشه کاری باید دختر چی؟ که بخونه درس -
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 !کردند اش بیچاره اینطور و دارند را دختر یک همین دانستم می !گرفت حرصم

.نکردم تحمل .گرفتم را بازویش  .ایستاد ها زده شوک مثل   داد عصبی و دادم هلش گلخانه خروجی سمت 
 :زدم

 !کار سر بیای نداری حق دیگه تون، خونه برو -

.کردند می نگاهمان و بودند ایستاده کارگرها ی همه  .کرد می گریه محنا 

 :گفت عصبی مادرش

 کرده؟ چیکار آقا؟ چرا -

 :کوبید سرش در و گرفت نیشگونش دوباره

 کنه؟ می بیرونت آقا که مرده ذلیل کردی چیکار -

:توپیدم مادرش به و بیرون دادم هل را محنا دوباره   

 در پا از گلخونه همین تو فردا پس !نداره کردن کار به نیازی کنم می احساس فقط نکرده، کاری هیچ-
 کشی؟ می کار ازش که داره کردن کار جون بچه این آخه !چسبی می رو ما خرِّ میای میاد،

 :زدم تشر هم گریان محنای صورت در

.دیگه خونتون برو- . .  .بیای نداری حق دیگه 

 برای نیست؛ کار دیگری جای چون !رود نمی کار سر هم دیگری جای نیاید جا این اگر دانستم می خوب
 در را پولش اینکه و مادرش جبر با هم ان جا، این ولی نداشت، اشکالی کردن کار خودشان های زمین
.بود زور گذاشتند، نمی خودش اختیار .میکردم تحمل نبود، مهم !ببینمش توانستم نمی دیگر که بماند  . . 

.برسند کارشان به تا دادم قرار مخاطب را بقیه رفت بیرون سالن از که محنا   

.کارتون سر بفرمایید- . . 

 کردم، چکار دادم توضیح برایش امد که محمود کارش، پای نشست دوباره شدن بیکار ترس از هم مادرش
 .نزد حرفی و کرد نگاهم فقط

 بودم خورده خر مغز !نکردم نجاتش برای کاری و کردم نابودش من !است یادم خوب بود، شب همان 
 !است کار ترین درست کارم کردم، می فکر که انگار

 از و پریدم خواب از بیداد و داد و جیغ صدای با که بودم خواب اتاق در هرگز، برود یادم که نکنم گمان 
:زد می غر و بود چادرش بستن حال در خاله بیرون، زدم خانه   
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.دختر این جون به افتادن باز - . . 

:گفت و برداشت دعا دست آسمان به رو   

 !آخه؟ دی می بچه کی به خدایا-

 و پیچید پشتی کوچه داخل وقتی و رود می کجا که بود شده الهام دلم به امدم، بیرون حیاط از دنبالش
:گفتم و کوبیدم را حیاطشان در و دویدم خاله از جلوتر است خانه کدام از صدا فهمیدم   

.رو لعنتی این کنید باز- . .  خبرتونه؟ چه 

 سلیطه مادر و بود افتاده جانش به بید ی ترکه با معتادش پدر رفت؛ داخل من از جلوتر خاله و شد باز در
 و کوبید زمین روی و گرفت دستش از را ترکه و رفت مردک سراغ راست یک خاله رفت، جلو خاله کنار اش
 :زد داد صورتش در

.جابر بکش خحالت - . .  بگیری رو دماغش خواین، می جونش از چی رسیده؟ معصوم طفل این به زورت 
 چیه؟ زدنت میره، در نفسش

:سرش پس انداخت را صدایش و کرد علم قد خاله  روی در رو   

 !کرد اخراجش که خونده پسره این برای رجزی چه نیست معلوم-

.شد گرد پدرش حرف از هایم چشم :پیچاند محکم را گوشش و رفت سمتش مادرش    

 هاااان؟ کرد، بیرونت که گفتی آقا به چی-

 :امد سمتم ملتمس حالت به و کرد زمینش پرت 

 چیزی کرده، خیالی و فکر خودش با البد اینم شه، می حرفتون همش خونه تو است، بچه خدا به آقا -
.کار سر بیاد ببخش، خودت بزرگی به شما گفته، . . 

:گفت خاله به و شد دار میدان دوباره پدرش   

.کنن می کاه پوستمو میان نشه جور پول دارم، قرض کلی- . .  !بزنه حرفی درمیارم حلقش از رو زبونش 
 !گردون برش

:زدم داد و چسبیدم را اش یقه و اوردم جوش   

.هوا بره کن دود خونه تو بشین تو- . .  !بکشه جورتو بچه این 

:زد غر و شد دارم هوا هم خاله   
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 کردی خودت کردی، می هم رو االن فکر کردی می قاچاق و کمرت بستی می تریاک کیلو کیلو که روزی-
 !بکش جور هم خودت

 دست محنا، به نگاهی بدون نشوم، سست که این برای نیاید، کار سر دیگر که ایست بهانه گفتم خودم با
:گفتم آخر حرف برای و گرفتم را خاله   

 !بفرستی نداری حق رو بچه دیگه !گیری می هم بیشتری حقوق کار سر بیا خودت-

 .خانه برگشتیم و امدیم بیرون خانه از خاله همراه

 می کمک فقط !سهمی نه البته !داشتم گل و آب حق گلخانه در و بودم محمود همراه جا همه سال چهار
.کردم .بودم کاره همه خاله و محمود نبود در و   دور کار از بود کرده اسیرم دانشگاه که ماه چند این 
.ماندم . . 

 :گفت و کرد سر چادر دوباره خاله شد، شروع جنجالشان غروب دم دوباره 

 .رو بچه میکشن کار، سر بیاد میگم میرم -

 شیره بساطش از دل خودش مردک !خونه تو شینه می راحت بعدش کنه تحمل امشبو یه نرو، خاله نه -
 .بده کار به دل و بکنه اش

.زد غر خلفش نا مادر و پدر جان به گویان ذکر و نشست گوشه یک تاب بی و گفت اللهی اال اله ال . . 

 !است شب یک که بود این صحنه ان دیدن تحمل برای امیدم ی همه زدم؛ دید پنجره از و برگشتم اتاق به
 !شود می تمام و کند می تحمل

 کجایی؟ خدایا !نداشت پناهی !پدرش یا افتاد می جانش به مادرش یا دوید می حیاط ی گوشه هر 

 زود بود، سالم نوزده اش همه !دادم می نجاتش و زدم می جا همان را دلم حرف و داشتم موقعیت کاش  
 !بود

.!بماند رسید؛ صبح به زجری چه با شب ان . . 

 و درس به بیشتری قوت با و برگشتم اید نمی کار سر دیگر محنا شدم مطمئن وقتی و ماندم دیگر روز دو
.برسم دادش به بتوانم تا شدم می موفق باید رسیدم، دانشگاهم . . 

 بودم خوشحال ولی دیدمش نمی که این با !نبود خودش و بودند کار سر مادرش و پدر رفتم که بعدی ترم
 !است راه به رو اوضاعش که

.بود تمیز گیتارم هم باز . . 
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 کنی؟ می تمیزش تو محمود -

:کرد نگاهم مرموز کمی و انداخت سبد داخل و برداشت تور از را ماهی   

 ابزار اونم آخه !کنه می تمیز اون شاید میاد، وقتایی یه مژگان کنم، تمیز رو تو بازی اسباب بیکارم مگه نه،-
.داره دوست رو موسیقی . . 

 : داد ادامه لبخند با

 !بخرم براش فلوت یه باید -

.خندیدم حرفش به فقط . . " 

 .شدم خیز نیم کش، دراز حالت از خشکیده های برگ روی خش خش صدای شنیدن با

 .میشه خاکی لباساتون کشیدین؟ دراز زمین رو چرا -

 :گفتم آرامی لحن با و گذاشتم کنار شکمم روی از را گیتار و نشستم کامل

 ؟!اومدی اینجا -

 .شما پیش بیارتم خواستم ازش منم سرکار میره گفت خانوم مژگان -

 جا همان و چرخاند اطراف سری کردم، اشاره نشستن برای سیمانی سکوی به و دادم تحویلش لبخندی
 .شد ثابت دستم غبارِ  پر ی، شکسته گیتار روی نگاهش و نشست

 پیشش خاکم پر های لباس تکاندن با و ها شکسته لوازم همان بین کردم پرتش دوباره و ایستادم 
:نشستم   

 خوابیدی؟ خوب-

 !بود فراری هایم چشم از و کاوید می را اطراف نگاهش باز

 .رفت در خستگیم آره -

 خوابیدین؟ نمی شبا زنونه قسمت مگه -

 :گفت و رفت آشغالها و آت همان سمت و گذاشت پایم روی را کیفش و انداخت صورتم به نگاهی نیم

 .شدن می بیدار زود صبحم کردن، می نق نق هاشون بچه خوابیدن، می دیر -

:گفت داری طعنه لحن با و زد تکیه گلخانه دیوار به کرد، مکث   
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 !بودم غریبه همه با-

 :گفتم خودش مثل و دادم لم سکو روی پهلو به

 شدی رفیق تر راحت که مژگان و مژده با تازه کنه؟ می حالت به فرقی چه کنی، می غریبگی منم با تو -
 !گمونم

 :رفت ها زباله اصطالح به سمت دوباره و گرفت دیوار از را اش تکیه

 !فهمیم می رو همدیگه بهتر جنسیم یه از -

 !فهمیدمت منم شاید کنی؟ نمی امتحان منو چرا -

 :کرد نگاهم مفهوم نا و گنگ

 .بفهممت اول باید -

 :امد سمتم دوباره و برداشت را شکسته گیتار همان وسیله همه ان بین از

 تا بگو !بشینی بست ساعت چند و بیای که ندارن جذابیتی شکسته گیتار این و زده خزون ی گلخونه این -
 !بفهممت

:گرفتم بازی به را حرفش و کشیدم موهایم به دستی   

.صافم ِ  صاف من !دادی من فهمیدن به گیری چه- . .  !گفتی االن همین حالمو که عیان اونقدر 

.چرخید صورتم در اش ای قهوه نگاه هدف بی و مرموز   !زیباست نگاهش کنم می اعتراف 

 ای؟ زده خزون چرا -

 :گفتم کیفش برداشتن با و کوبیدم هم به را هایم دست ایستادم، و کردم دارتر عمق را لبخندم

.بهتره نباشه تنها میاد، مدرسه از محمود بریم، بهتره - . . 

:نبود کن ول بروم، که افتادم راه   

 شکسته؟ گیتارتو کی-

.رفتم دیگر قدم چند توجه بی   اش نداشته اعتماد ام، گذشته دانستن با کاری اول همین خواستم نمی 
.اورد جوش عصبی صدای با شود، دار خدشه   

 با خاطرش به !گدا یه دنبال میفتی راه و کنی می رهام خیابون وسط عقد روز !بدونم حقمه شوهرمی -
 کردی؛ رهام ها غریبه بین روز سه اینجا اوردیم !رفتی تفره خواستم توضیح ازت کردی؛ دعوا تاکسی راننده
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 زدی زنگ یه !کردم قتل انگار کردن، می نگاهم جوری یه  ام چیکاره و هستم کی فهمیدن می ها بعضی
 ولی بود عزا مجلس میدم حق آره تنهام؟ نفهمیدی پیام؛ یه حتی نه اومدی، دیدنم نه پرسی؟ رو احوالم
 رفع غریبگیم حس کم یه بشینم کنارت زدی تعارف یه چی؟ دیشب نداشتم؟ داشتم، که پیام یه ارزش
 !بخوابیم اتاق یه تو اومدی چرا میگی آخرشم شه؟

.داشتم قبول را حرفایش همه !بود گرفته بغض صدایش  را سرم شرمنده  !کردم مالحظگی بی زیادی 
 :داد ادامه او و انداختم پایین

  !انداختنم بهت زور به نکنه فکر کسی کردیم می رفتار زوج یه مثل کردی می بیدارم صبح الاقل -
 می اومدم !چرخی می ول خودت برای و کنی می رهام که چیه اداها این دیگه نمیخوای، بگو منو نمیخوای
 آره؟ میدی؟ ترجیح من با بودن به رو جا این !کرده خلوت شکسته ساز یه با مخروبه این تو آقا بینم

.شکست . . 

.نداد ادامه دیگر   گریه و بود پوشانده دستانش با را صورتش و بود نشسته سکو کنار سمتش، چرخیدم 
.کرد می . .  :نشستم کنارش و برگشتم را رفته راه 

.لیلی - . . .جان لیلی  . . 

:گرفتم آغوش را سرش و دادم خرج به جسارت   

 .میخوام معذرت بوده، اشتباه کارام من آره !اشتباهه استداللت ولی درسته حرفات همه لیلی-

 :کشید کنار زور به را سرش

 !میخوای چی زندگیت از ببین کنه، نمی دوا رو دردی خواهی عذر -

 اشتباه موردم در کسی که این تحمل وقت هیچ برود، که افتاد راه قهر حالت به و کشید بغلم از را کیفش
 !باشد دلگیر ازمن اینکه یا نداشتم، را کند قضاوت

.بزنیم حرف بمون لیلی - . . 

: گفتم برنگشت، ولی ایستاد   

.خوام می کابوس بی شب یه خوام، می آرامش زندگی از من- . . .میخوام راحت خیال یه  . . 

.رفتم سمتش و شدم بلند   

 !بشه پرستارم کنم تب بشم، پرستارش کنه تب باشه، انتظارم چشم خانمم که خوام می خونه یه- 

 :گفتم تر آرام و ایستادم روبرویش
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 می آرامش االن !خیال بی رو گذشته !لیلی بودم تنها من آرامش؛ جو نیم خوام؛ نمی زیادی چیز خدا به -
 .خوام

چهره در هدف بی چشمانش باز و کشید باال را دماغش گرفت، لرز تنمو شدم هوا شدید سرمای متوجه تازه
 :گفت گریه، از دورگه صدای با و چرخید ام

 اید؟ غریبه انگار که کنید می رفتار طوری چرا چیه؟ اداهاتون این پس -

.چرخاندم گلخانه در سری   :گفتم کالفه و کردم حس را اش ای قهوه نگاه دوباره 

 !بپره سرم از کن صبوری !قدیمیه احساس یه -

 !شن نمی باز آدم سر از صبوری با ها حس بعضی -

 کنم؟ چیکار پس -

 !کن عوض رو حست -

.زد می حرف گنگ  !بود بعید ها حرف مدل این جو ستیزه دختر آن از !عمیق و کوتاه 

.رفت بیرون سمت و شد فراری نگاهم از که ماندم خیره تفاوتش بی همچنان ی چهره به  ناچار به هم من 
 .برگشتم خانه به همراهش

.بود نیامده محمود  دعوت حمام به را خودم بود سرد حیاط هوای که این با و کردم استفاده فرصت از 
.کردم  یخ حسابی زدم، بیرون حمام از و پوشیدم ای سورمه تیشرت سرما،  وجود وبا نداشتم مشکی لباس  
.کردم  .برد خوابم خستگی از و دادم لم تلویزیون پای هم من و  رفت لیلی بالفاصله 

.شدم بیدار خواب از لرز احساس با و عرق خیس  .شد می گرم و سرد تنم ی همه 

 "!بیزارم سرماخوردگی از "

 دوماد؟ شاه شدی بیدار -

 .کردم نگاهشان و گرفتم بغل محکم را پتو و نشستم جایم سر پتوپیچ

 .کردند می بازی شطرنج مژگان و لیلی و بود بغلش یکتا

 :گفتم و رفتم اتاق سمت پتو در پیچیده و ایستادم خیال بی

 .خوابم می من -

 حسام؟ خوبی -
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 انداختم داد، نمی اهمیتی من به و بود شطرنج ی صفحه روی نگاهش که لیلی به نگاهی نیم !بود محمود 
.شدم اتاق وارد و کردم تائید سر با و  !میگوید من به و کند می رفتار وار غریبه خودش 

 "!برسد دادم به کنم تب اینکه از قبا و است وحشتناک من های سرماخوردگی چقدر دانست می کاش "

 انتهای باز ی پنجره روی نگاهم و پیچاندم خودم به محکم را پتو و کشیدم دراز و انداختم بالش اتاق، وسط
 .ماند خیره اتاق

 از و اتاق داخل امد خاله که کردم می چت دانشگاه های بچه از یکی با و بودم داده لم اتاق همین در"
 .برداشت پول کمی طاقچه روی ی صندوقچه

 !خاله رم می من داری خرید -

 :گفت رفتن، بیرون حین و کرد مچاله دستش در و شمرد را ها پول

.برن می دارن رو دختر این مادر، نه -  .بشه زندگیش برکت دستش، کف بذارم پولی یه 

 فقط خاله ولی نه؛!است؟ دختر یک همان فقط روستا این در مگر !ریخت فرو دلم ته چیزی یک انگار
 !است نفر یک همان هوادار

 !کرد جلب را توجهم و امد  پشتی کوچه از  صداهایی که دادم ادامه چتم به و ندادم اهمیت آشوبم دل به

 .کنم باور را بود گرفته بال و پر ذهنم در که فکری خواست نمی دلم

.رفتم پنجره سمت .کشید نمی پاهایم   !ترسیدم می 

 !داشت حقیقت چیز همه !شد تمام

.بود من به پشتشان  شد منفور باالی مدل ماشین ان سوار و کرد گریه آغوشش در و کرد روبوسی خاله با 
.رفت و . . .رفت  . . ! 

 !راحتی همین به

 !شدم ولو زمین روی دیوار کنار جا همان

.یا بود خواب من؟ دیدم چه . .  . 

.زدم دید پنجره از دوباره و دوباره  در حوض لب روز هر که دختری جز !بود جایش سر چیز همه 
 !شست می را ظرفها حیاطشان

 اینجایم است هفته یک که من غیرمنتظره؟ اینطور چرا افتاد؟ اتفاقی چه شد؟ چه !شدم می دیوانه داشتم
 !باره؟ یک شد چه نبود، خبری هیچ و
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.بافتم خیال خودم با و چرخیدم اتاق در " 

.بود گرفته لرزم  سرم و سوخت می هایم چشم !شد کر کنارم ی زمزمه برای گوشم و پیچاندم محکم را پتو 
.کرد می درد .شدم تر گرم کمی و کردم مچاله را خودم وار جنین   .گرفت اکو سرم در خاله و محمود صدای 

 همچین خودش ی جگرگوشه با آدم آخه !هایی آدم همچین از توبه خدایا !نگذره ازشون خدا که الهی -"
 !کنه؟ می کاری

.جان مادر نزن حرص - .خودشونه دختر   .خواست دلشون 

 که من شده، عاشقش مردک بگن هم چی هر !دادن پول سر رو بچه !نیست که حجر عهد !پسرم نگو -
.کرده اش حواله ها تریاک اون پول سر جابر !کنم نمی باور  طفل این که جابر بشینی سیاه بخت به ای 

 داشت؟ چیکارت آخه !کردی بیچاره رو معصوم

 !ببرنش داد نمی کرد می کار اگه -

 !بود خالصم تیر محمود جواب

 لعنت نگویم و نزنم داد که نکنم، رسوا را خودم تا !نزنم داد و کنم کنترل را خودم تا کشیدم را موهایم انقدر
 !شدم خودم و او االن وضع بانی و باعث و کردم بیکارش که من به

.زدم بیرون خانه از که بود تاریک هوا !بود سخت برایم خانه تحمل  محمود و خاله های زدن صدا به 
.شدم کوچه ی آواره و ندادم اهمیتی " 

.حسام آقا- . .  دارین؟ تب حسام؟ آقا 

 "!کنم می بیزار خودم از هم را او کارهایم با دارم !نداره دوستم لیلی "

.لیلی خوبم . . .خوبم  . .  !هایم کوچه ی آواره هنوز !است شب همان هنوز 

.خواهد می زدن داد برای جایی دلم  !دلم راز و باشم خودم که جایی 

.درآوردم گلخانه از سر  طویل چهاردیواری این در همیشه برای را نگاهش !شد زنده خاطراتش ی همه 
 !رفت و گذاشت یادگاری

.نکردم روشن را نورافکن  !حالم مناسب شعری و گیتارم !را هایش چشم شب !خواست می تنهایی دلم 

.کشیدم دست ها سیم روی .بار یک  . . .بار دو  . . .بار سه  . .  بزنم؟ که برای 

.برگرد کجایی؟  آوردم؟ خودم زندگی سر بالیی چه من آوردم؟ سرت بالیی چه من کردم؟ چکار تو با من 
 محنا؟ کجایی
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 !من به لعنت

.نگاه اولین روی کوبیدم !کرد ام دیوانه نگاهش سرزنش  !پیچید فضا در شیشه ریختن فرو مهیب صدای 
 .چرخیدم

 !محنا نکن نگاهم

 !رفت می هوا به دادم شد، می خرد که ای شیشه هر با !بعدی ی ضربه و نگاهش دوباره

 :زدم فریاد

 "من؟ آوردم سرت بالیی چه -

.کردم باز را هایم چشم بدنم، دمای تعادل و آرامش حس با .زد می چشمم در مستقیم نور   از حال بی 
 .شدم بلند جایم

.لیلی و دستمال و آب ی کاسه یک !اینجا؟ خبراست چه "  "خوابیده؟ اینطوری چرا 

 .گذاشتم بالش سرش زیر و کشیدم تنش روی بودم، زده کنار رویم از که پتوهایی از یکی

 "خوابیدنه؟ جای زمین رو آخه "

 .زدم دید را بیرون دوباره و رفتم پنجره سمت

 !کجا؟ داند نمی کس هیچ و رفتند اینجا از مادرش و پدر که شود می سالی سه

 "!کنم؟ فراموش و ننگی بی به بزنم "

 بیرون اتاق از و گذاشتم جلویش و برداشتم را بود آویز پنجره کنار که عکسی قاب و بستم محکم را پنجره
 .رفتم

 .نبودند خانه مژگان و محمود و بود گذشته هشت از ساعت

 دیگری جای احتماال نیست خاله که حاال و گذاشتند می خاله پیش را یکتا همیشه مژگان، شغل خاطر به
 !دهند می تحویلش

.نبود خبری اتاق ریختگی هم به از برگشتم که اتاق به  آشپزخانه از چای سینی با چرخیدم، که هال در 
 .امد بیرون

.دادم سالم آرام دیروزش، محلی کم از دلخور  اتاق، در و شد رد کنارم از و گذاشت کناری را سینی اخم با 
 .رفت وسایلش سراغ
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 :گفتم آمیز مسالمت و شدم لجبازی خیال بی

 خوری؟ نمی چای خودت -

 :گفت و گرفت قرار جنگش ی جبهه در و کرد جا جابه کیف در را هایش لباس اندک

 .خورم نمی من نه، -

 :گفتم و زدم کمر به دست لجبازی، از حوصله بی

 صبحی؟ سر چته بگی شه می -

 :گفت زمین، به خیره و کوبید زمین را کیف محکم

.نیست چیزیم - .بریم که بستم رو ساکم   .کن جور و جمع هم شما 

.کنم بحث خواستم نمی  :گفتم و رفتم چای سینی سمت 

.دارم مرخصی دیگه روز دو -  !بدم نشونت رو اطراف این ریم می 

 .شد جمع صورتم و کشید تیر سرم جیغش از

.نمیام جا هیچ من -  !مون خونه برگردونم فقط 

.ریم می باشه -  .باش آروم 

 "!جان؟ خدا انداختی دامنم در کیست دیگر این "

.شد کوبیده محکم اتاق در  .مشهد برگردم خواست می دلم هم خودم !نبود کردن بحث جای اینجا 

.بیزارم گذشته مرور از "  !گردم می بر و گذارم می جا همین را گذشته بار این "

.بودم گرسنه حسابی  آشتی برای و زدم بدن به آشپزخانه در هم پنیر و نان لقمه چند و کشیدم سر را چای 
 .رفتم لیلی سراغ

 .بود زانویش روی سرش و بود گرفته بغل زانو کیفش کنار

 :گفتم و کردم خشک حوله با بودم، شسته که را هایم دست

.دیگه ریم می گفتم شی؟ می ناراحت چرا - .بیاد محمود کن صبر   .بریم خداحافظی بی زشته 

.کرد بلند را سرش  .بود آرام ولی کند می گریه کردم فکر 

 کیه؟ محنا -
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 .کردم نگاهش سردرگم و گنگ و چرخاندم سر سمتش برق مثل

 :پرسید دوباره

 کنین؟ می فکر بهش هنوزم -

 .زدم بیرون خانه و اتاق از و کردم پرت کناری را حوله

.بود سرد همچنان هوا  داند، می را جریان کجا از لیلی کنم فکر که این بدون و نشستم حیاط سکوی روی 
 !شد محنا پرت ِ حواسم

.بود کرده علم حیاط وسط را آش بساط خاله بود، (س) زهرا حضرت والدت"  نگاه و بودم ایستاده جا همین 
 .کردم می

 میاری؟ رو سبزی سبد اون مادر محنا -

 :گفتم و پریدم پایین سکو روی از

 .خاله میارم من سنگینه، -

.چسبید می خاله به و کرد می نگاهم " 

.داخل بیاین - .سرده هوا   .خورین می سرما 

.بود ایستاده ورودی در چارچوب در کردم، نگاهش  ببیند، محمود اینکه از قبل و شد باز حیاط در همزمان 
 .برگشتم خانه داخل

.امد می کردنشان پاره تکه تعارف و احوالپرسی صدای  برداشتم را کیفش و چمدانم و پوشیدم لباس سریع 
 .زدم بیرون اتاق از و

 سالمتی؟ به کجا -

 :گفتم لیلی به نگاهی بدون و انداختم بود، بغلش در کاغذ و پوشه کلی که محمود به نگاهی

 .دیگه کنیم می زحمت رفع -

 .نباشین تنها که اومدم زود امروز من -

 .دیگه خودمه از خونه داداش، حرفیه چه این -

.گرفت ام خنده بودم، راحت اینجا ها سال این که ام پرروئی از هم خودم و خندید حرفم به  ای اجازه با 
.دادم جا ماشین در را کیف و چمدان و گفتم  .ایستاد ماشین کنار رفتن، ی آماده هم لیلی 
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.دارم حسام با خصوصی حرف یه من خانم، لیلی -  .باشین منتظر شما 

.کردم نگاهش متعجب محمود، حرف با ولی بودم حرکت و شدن سوار ی آماده .کرد اشاره کوچه به   
 .شدم همراه محمود با و گذاشتم لیلی دست در را سوئیچ

.کرد حرکت خیابان امتداد در شدیم، خارج که کوچه از  .بودم حرفش منتظر سکوت در 

 اومد و رفت رو اتاق و آشپزخونه مسیر بار بیست از بیشتر صبح تا خانمت !بود بد خیلی حالت دیشب -
.ببرمت دکتر که نزد صدا رو من ولی  !ست غریبه باهامون هنوز 

 :گفتم و زدم می قدم خیال بی شلوارم جیب در دست

 .کشه می طول بشه یکی باهامون تا دیگه، ست غریبه -

 :ایستادم روبرویش و گرفتم فاصله کمی

 تب بد چقدر من که دونی می خودت خوبه بودی؟ تعارف معطل کمک؟ نیومدی چرا بودی، بیدار که تو -
 .کنم می

 :گرفت کلمات بازی به را حرفم خنده با

 !باشه؟ اون پرستارت شاید که -

 :داد ادامه تر محکم محمود و خندیدم بلند راحت، و قید بی

 !کنم کمکت من تا برسی قتل به خانمت دست به دادم ترجیح که شنیدم چیزایی یه اومدم، اتفاقا -

 .داد ادامه راهش به و ندید انگار ولی کردم نگاهش متعجب و ایستادم

:شد خیره رو روبه قبرهای به و نشست قبرستان متری نیم دیوار روی بودیم، رسیده قبرستان به   

.حسام بدونی باید رو چیزی یه- . . 

 تفره اهل و زد می را حرفش همیشه داشت؛ تازگی محمود های حرف و حالت این کردم، نگاهش مشکوک
 منتظر و بودم ایستاده بغل به دست رویش به رو بود، سختش زدن حرف بار این انگار ولی نبود رفتن
 .شود گرم تا کرد ها و گرفت دهانش جلوی را دستانش بودم، هایش حرف

 بینی؟ می کابوس وقته چند -

 محمود از شدم، خیره بود خاله قبر که دورتر کمی به و نشستم کنارش نشکنم که این برای شد، شل بدنم
 که بود این خاطر به بود نشده متوجه که هم االن تا ! فهمید می زود یا دیر کرد، مخفی را چیزی شد نمی
 :داد ادامه خودش دیدم، نمی توضیح برای دلیلی و بود عیان حالم امدم، می زابل کمتر جریان ان از بعد
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 آره؟ بود، خودت کار !فهمیدم می کردم پیدات گلخونه توی مالین و خونین که صبحی همون باید -

 :کردم زمزمه حال بی و دادم تکان تایید سر کنم نگاهش که این بدون

.شده حمله بهم که گفتم دروغ - . . 

 !خوای می خاطرشو گفتی می کاش -

:نشست هایم لب روی تلخی پوزخند   

.شد می بدتر وضعش که این جز کرد؟ می فرقی چه- . .  نشده سالم بیست هنوز همش، بود سالش هفده 
 !درسم داشتم، حسابی و درست کار نه بودم، نرفته سربازی خدمت !بود

.حسام است بهانه - . .  !شد می نصیبت نمیر بخور درآمد !داشتی دفترو سهم !داشتی خونه !ترسیدی 
.میومدی بر پسش از تو داشت؟ اهمیتی چه سن کردی، انگاری سهل . . 

:کردم اعتراف عاجزانه و فشردم هم به را هایم دست حسرت  با   

 موقع همون کاش !نفر یه کردن بدبخت وجدان عذاب تلخیه تاوان !دم می ترسمو تاوان دارم ساله پنج-
 که وسط اون بودم کاره چه من !آخه؟ چه تو به میگفتی و گوشم تو میزدی کردم بیکارش کار از گفتم که
.نیاد گفتم . . 

.کشن می عذاب جوری یه کدوم هر ها آدم - . . 

 :کردم دراز دست سمتش و ایستادم

.منتظره لیلی برم، بهتره - . . 

 برق سرش فرق از که سفید موی تار چند شدم، خیره هایش چشم به نکرد، رها ولی فشرد گرم را دستم
 :کرد جلب را توجهم زد می

.حسام دربیار دلش از - . .  براش بشنوه ازت رو دیگه نفر یه اسم خواب تو که این !همسرته لیلی االن 
.سخته . . 

 که کردم فکر این به دربیاورم دلش از که باشم این فکر که این جای به و شدم لیلی عنقی بد متوجه تازه
 !شده حساس اینطور خوابم در محنا اسم شنیدن از که است حساس من روی چقدر

.حسام دور بریز کابوساتو - . . .نداشت شدنش بیکار به ربطی بود؛ محنا تقدیر اون  . . 

 فرار ها کابوس ان از خواست می دلم هم خودم کردم، آشفته را موهایم و کشیدم پس دستش از را دستم
 .کنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 155 

.کار سر اوردش مامان رفتنت، بعد - . .  گفت می اومدی می تو که وقتایی فقط دادن، می دقش خونه تو 
 !نیاری جوش تو که نیاد

 می کار جای یک کنم؟ فکر درست هایش حرف به توانم نمی و شود نمی تنظیم فکرم چرا زد، خشکم
   !لنگد

:گفت و رفت خاله قبر سمت و کوبید ام شانه به دستی   

.بچسب زنت و زندگی به وجدان عذاب بدون- . . .بود این تقدیرش نبودی، مقصر تو  . . 

.زدم قدم هدف بی  در تعادلی نه و گذشت می ذهنم از فکری نه بودم، سبک هوا در معلق ی ذره یک مثل 
.داشتم رفتن راه   !زد می چشمک برایم ماشین های راهنما شدم، کوچه وارد 

.شنیدم می باید ولی نداشتم شنیدن غرغر ی حوصله . .  !دارند حق همه اصال دارد، حق هم او 

.حامد هم شاید و لیلی ، محنا ، یاسی  . .   

 !منم مشکل شاید 

 و رفتم راننده کمک سمت دهد، تحویلم را سوئیچ تا ماند منتظر و پرید پایین رُل پشت از رسیدنم با
:پرسیدم   

 بلدی؟ رانندگی -

:گفتم بلند و کردم ولو صندلی روی را خودم راحت خیال با داد تکان که تایید سر   

.نیست خوب حالم من برون، تو- . . 

 !بود خوب حالتون محمود آقا با رفتن قبل شد؟ چی -

.بریم فقط نیست، طوریم - . . 

 .کشیدم تنم روی را مسافرتی پتوی سقف به وخیره خواباندم را صندلی

 !خطرناکه جاده تو حال این با دکتر، بریم بده حالتون اگه خوبه؟ حالتون -

:زدم داد عصبی و اوردم جوش   

 !نکن جیمم سین لیلی بریم-

:گفت توضیح برای و کرد حرکت آرام و زد استارت   

 .نشدم ماشین سوار گواهینامه گرفتن بعد نیست، خوب رانندگیم من-
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 آن از بود، رانندگی به دانگ شش حواسش و بود آرام صورتش کردم، نگاهش و چرخیدم سمتش پهلو به
.بود متین و آرام برعکس نبود؛ خبری آشوبگر و جواب حاضر دختر  چشم زهر برای رفتارهایش آن انگار 
  !تمام و بود گرفتن

:کردم زمزمه آرام و کشیدم عمیقی نفس   

 .کنم فراموشش دم می قول !بده فرصت بهم-

:گفت محکم و نبینم که چرخاند مخالف سمت را سرش و فشرد هم به را هایش لب   

 .بخوابید بهتره-

.برد باال را سرعتش و فشرد را ضبط ی دکمه نزنم حرفی دیگر که این برای  نگرفتم، آرامش ی چهره از نگاه 
.را اش دلخوری فهمیدم می . .  بازرسی ایست خاطر به عالوه به !آرامشش بود، پرانده سرم از را خواب 
.خوابید شد نمی متعدد های :نشستم راحت و کردم ثابت را صندلی شد، بهتر که دردم سر    

 برونم؟ من شدی خسته-

  ام کرده ناراحتش !کن کشی منت و بیا حاال پوووف داد، تکان نه عالمت به را سرش فقط

.است همسرم بابا غرور،ای این به لعنت . .  !بیایم؟ کوتاه کمی دارد عیبی چه 

 کنی؟ می لجبازی طوری این که مهمه اینقدر بچگانه عشق یه نداشتی؟ دوست رو کسی تو یعنی -

:زدم غر و کردم کم را صدایش عصبی !بشنود خواهد نمی برد، باال را ضبط صدای   

 سخته؟ برات تحملم قدر این-

.ندارم مشکلی من - . .  تو بذارید !ندارم دنیا تو کس هیچ و جا هیچ با مشکلی !ساکتم !همینم همیشه 
 .باشم خودم حال

 و کرد آرام را خودش عمیق نفس چند با و زد قدم جلوتر کمی و شد پیاده و کشید ترمز پارکینگ در
.برگشت  سوار که این از قبل !بیاورد کم من پیش خواهد نمی هم شاید !انگار نیست الکی های گریه اهل 
 :گفتم و شدم پیاده شود

 .رونم می خودم -

.کردم حرکت و کردیم عوض را جایمان  :گفتم آرامی لحن با رو به رو به خیره باشد؛ ناراحت خواستم نمی 
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.بیایم کنار هم با بیا لیلی، - . .  من، دادی؟ دست از رو پدرت تو فقط کردی فکر !همه مثل شرایطمون 
.همیم مثل همه محمود، همین یاسی، . .  نامادری دست زیر کنه می باور کی !خوشبخته چه ببین رو یاسی 
.رو پدرش داده؟ دست از رو مادرش و بوده . .  !لیلی کنه می تغییر شرایط !کرده تکیه همسرش به 

 نامادری؟ -

:گفتم تایید سر با و کردم نگاه متعجبش ی قیافه به   

 .داده دست از زود مادرشو یاسی آره،-

.گرفت ام خنده بهتش حالت از شد، تر متعجب اش قیافه  :شدم عصبی حرفش با ولی !بود بانمک 

 خودتونه؟ مادر منظورتون مادری نا -

 !نبود بیا کوتاه و بود امده حرف سر انگار ولی ندادم جوابی و کردم نثارش لب زیر لعنتی درهم های اخم با
.گیرد می زدنش حرف نباید؛ که هم وقتی !است ساکت بزند حرف باید که وقتی بشر این . . 

 کرد می زنش نثار بیراه و بد همیشه یادمه بودن؛ صمیمی دوست !کرد می تعریف باباتون از خیلی بابام -
.که . . 

:توپیدم عصبی و شدم خم سمتش ترمز، روی زدم   

 بچه رفت، و کرد ول پا و سر بی یه بخاطر رو شوهرش میگی، تو که همونه مادرم آره کنی؟ بس میشه-
.رفت و کرد ول هاشو  لطفا کفایته؟ !رفت و نشوند سیاه روز به رو حامد و کرد مهریه ادعای اومد هم بعد 
.بیرون بیا بحث این از و بده رضایت . .  مثل باش مطم ن !بوده کی مادرم بشه آوری یاد بهم نداره لزومی 
 !کنم رهات کسی خاط به که نیستم اون

.بود زده تکیه ماشین در به و بود کشیده عقب را خودش کامل  و بدهم دست از را کنترلم ترسید می 
 !فهمد؟ نمی مرا چرا !کند فوران زدن کتک با عصبانیتم

 !بزنم حرف دیگر خواستم نمی 

.کردم طی را مسیر باقی ضبط بلند صدای با و فشردم گاز پدال روی توان تمام با را پایم  . .  تالشی او نه 
 نقش لبخند گاهی و اخم گاهی و بود خودش افکار غرق !داشتم حرفی من نه کرد، می زدن حرف برای

 !داد می خاطراتش مرور از نشان و شد می صورتش

 !دارد هم بیاورد لبانش به لبخند که ای خاطره حالش؛ به خوش  

 دلم و سرما و بود برف هم باز مشهد کردم، ترمز شان خانه جلوی شب سر و امدم سرعت پر مسیر تمام
.!تر سرد . . 
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 .بردم حیاط در تا و گذاشتم بیرون صندوق از بودم گرفته زابل از که هایی سوغاتی اندک با را کیفش

 داخل؟ نمیاین -

 :گفتم حوصله بی و فشردم را زنگ

 !ممنون نه -

 !نفهمیدم را نشانش لبخند نگاه آن معنی و !بود غنیمت هم کلمه چند همین ساعت چند از بعد

 سختم ولی بودم عزا مجلس اگرچه هفته، یک این از بعد کند، صدایم خواست می دلم بروم، تا برگشتم
 !تنهایی به برگردم باز که بود

  !مسکوتش حضور حتی بود شیرین لیلی

 !دلیلش بی های کردن جدل حتی

.خوام می معذرت - . . .زدیم می حرف داشتیم کنم؛ ناراحتتون حرفام با خواستم نمی  . . 

 :دادم تحویلش لبخندی و چرخیدم

.نیستم ناراحت تو از - . . 

.برید دکتر تون سرماخوردگی برای باشید، خودتون مواظب - . . 

 شدن تمام با همزمان خواست، می دلیل بی شیطنت و شادی دلم امد، می بدم زدنش حرف رسمی از
 !مقابلم در ایش اسطوره اخم و بود میالد شد، باز حیاط در اش جمله

 احوالپرسی از قلبم که حالی در و دادم تکان جفتشان برای دستی و دادم تحویل لبخندی هم او به
.زدم بیرون کوچه از شد فشرده شیرینشان . .   

  !است هم با شان خنده و ذوق 

 !ام غریبه جا همه من انگار و 

.رفتم خانه سمت به و نباشم خالی دست شدند، سبز راهم سر اگر تا کردم خرید مائده برای کمی . . 

 !است آرامش در جا همه که خوابیده مائده انگار بود، آرامش در خانه همیشه برعکس

 و کردم روشن را بخاری بود، یخبندان و سرد ام خانه رفتم، باال و گذاشتم واحدشان در پشت را ها سوغاتی 
 .شدم بیهوش خستگی از و گذاشتم متکا کنارش

 !گذشت بخاری کنار کردن کز و سرماخوردگی با ام مرخصی الباقی
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  !کنم ثبت آدم و عالم ی شده فراموش عنوان به را اسمم باید 

 از اثری فرستادن می گروهها در باشگاه های بچه و مهرداد و عماد که طنزهایی جز به !دارم زن سرم خیر  
 !نبود بپرسد را احوالم که کسی

 .امد می اش گوشی سراغ کم خیلی داشت، برایش که خطری خاطر به اوهم که داشتم را یاسی فقط

 یک با را جوابم فقط ولی دادم می پیام هم لیلی به نکند، شک احوالم به تا فرستادم برایش پیام تا چند 
 !داد می ساده الیک

 :زدم پوزخند خودم به

.حسام آقا باشه مبارکت - . . 

*** 

 تحویل ازدواج شیرینی عنوان به و برگشتم اداره مرخصی هفته یک از بعد و گرفتم شیرینی ای جعبه
 رقصید، برایم دور یک آبدارخانه وسط که کرد ذوق انقدر مرد پیر !کند پخش کارمندها بین که دادم مشتی
.کردم غرق کار در را خودم دوباره و برگشتم اتاقم به خنده با . .  هفته یک که کارهایم بردن پیش برای 

 خانه به خواستم نمی بود، بهانه کارها بودن عقب البته ماندم، کاری اضافه غروب تا بود افتاده عقب
 !برگردم

.بود ناپذیر اجتناب اگرچه . . 

.پاها شدن منجمد به ارزد نمی روی پیاده اصال زمستان شدم، حیاط وارد و کردم خرید . . 

 و گل و برف تا کوبیدم دری دم به را هایم کفش رفتم، سالن داخل بلند های گام با و کوبیدم محکم را در 
 سالن در مینا صدای مقدمه بی شد باز حامد واحد در همزمان که شود جدا بود، چسبیده کفشم به که الیی
 :پیچید

 بودی؟ دوست مونا با تو گن؟ می چی اینا حسام آقا - 

 و کشید پس را دستش عصبی کشید، واحد داخل و گرفت را بازویش دستی که بودم خیره او به متحیر
 :زد غر سرش

 !کردین غلطی چه ببینم بذار مونا، کن ولم -

:گفتم محکم و رفتم جلوتر قدمی چند   

 .نبودم دوست کسی با من-
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 !بود شده قرمز عصبانیت از صورتش و بود شکار حسابی

 !دیدن هم با رو دوتا شما چیه؟ جریان !میشم دیوونه دارم شنیدم که دیشب از حسام -

 !مینا؟ -

 !امده؟ اینجا که شده رویش چطور دانم نمی !کرد می صدایش که بود مونا

 :گفتم مینا به تفاوت بی گرفت، می من از را نگاهش

.ندارم صنمی خواهرت با من !دیدن اشتباه - . . 

 خبره؟ چه بگو حسام، ندیدن اشتباه -

 :کردم زمزمه آرام و ماندم خیره اش افروخته ی چهره به ناچاری و استیصال با

.کن فراموش جریانو این زندگیت، به بچسب مینا - . . 

.شو خیال بی جون مینا آره - . . 

:زد داد دوباره مینا که ماندم خیره بود کرده گیر آبروریزی این ی منگنه در حسابی که مونا به اخم با   

 !کنه می پا به آشوب برسه بابام گوش به چیه؟ بریده گیس این با جریانت بگو حسام -

:کردم جابجا دستم در را هایم خرید نایلون کردم، نگاه مونا گریان ی چهره به   

 !نبوده چیزی خدا به مینا-

.کنم خراب را ویرانشان نیمه زندگی و بیاورم حامد از اسمی نمیخواستم . . 

.بود حامد تقصر - . . 

 !شد می نابود مینا ولی نبود، مهم برایم اش زندگی و حامد !چیز همه به زد گند مونا 

 :زدم تشر صورتش در عصبی !ساله یک کودک آن زندگی تر بد همه واز 

 بگیری؟ خون خفه شه نمی -

 :گفتم کنم خالصش افکار از که این برای و کردم نگاه مینا مهبوت ی چهره به

 !بود ساده معرفی یه نبود، چیزی خدا به -

 :زدم صدایش ملتمس کرد، مونا نثار ای کشیده و چرخید که نشنید را حرفم انگار
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.زنداداش- . . 

 :پیچید سالن در بحثشان صدای و کوبید هم به را در و داد هل داخل را مونا و نشنید هم باز

 تو جنبه می گوشش و سر دختره این گم می بابا به هی کنی؟ می غلطا این از که شدی یله اینقدر -
 کردی؟ که غلطیه چه این حساسه، چقدر بینی نمی مگه !ره نمی گوشش

.دادم نشان را العمل عکس بهترین جریان ان در من امد، نمی بر ازمن کاری  به نگاهی !وآمدم نماندم 
 خودم واحد وارد و انداختم بود مانده رویشان جریان ان تاوان و سوختگی رد بیش و کم که هایم دست
 .شدم

 با شب فردا شام ِ برای یاسی کردم، چک را ام گوشی و دادم لم بخاری کنار و دادم جا یخچال در هارا خرید 
 !دهم نمی خبر هایم آمد و رفت از چرا که گالیه کلی و بود کرده دعوتم لیلی

 است؟ مهم مگر 

 :نوشتم جوابش در

 .میایم  کرد قبول اگه کن، هماهنگ لیلی با -

:نوشت جواب برایم خنده استیکر با و بود آنالین   

.زلیل زن- . . 

 !ها است خوش دلش شد؛ صورتم نقش لبخندی

 :نوشتم و رفتم لیلی به دادن پیام سراغ دوباره 

 گویم می عشق از آنقدر» 

 نویسم می آنقدر

 من سکوت صدای که

.کند پر را دنیا . . 

 فقط تو

 را من های دست

 بگیر عاشقانه

 !من با فریادش
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 «اسفندیاری علیرضا 

  

.شد آف و داد را جوابم تشکر استیکر با هم باز  :نوشتم و نشدم خیال بی 

 راحتی؟ نداری؟ مشکلی -

 .خوبم ممنون، -

 کنه؟ نمی اذیتت دایی -

 .نه -

 میای؟ یاسی خونه -

 .بله -

 !ندارم حوصله یعنی دادنش جواب کوتاه

 با و نداشتم چت ی ادامه برای ای بهانهو حرف دیگر کرد، کات را حرفایم ی همه کوتاهش های جواب با
 .کردم چت عماد با کمی شوم خالص هوا و حال این از اینکه برای و کردم تمام را چت بخیر شب

 !گویند می این به شاداب آدم 

 !شده دوست دیگری با گذرد نمی اش عشقی شکست از دوهفته 

 نمی ولی نداشتم جریان در جایی من امده، هم حامد فهمیدم گرفت شدت که پایین طبقه صدای و سر
.باشم تفاوت بی توانستم  در زدم، بیرون خانه از کنم، تمام را جریان بتوانم بلکه پوشیدم لباس دوباره 
 .رفتم داخل و گفتم الله یا بود، باز واحدشان

 :خواندند می رجز هم روی به رو هم مینا و حامد و کرد می گریه و بود کرده کز مبل روی گوشه یک مونا

: حامد  !بدم سامونش و سر خواست می دلم !داداشمه 

: مینا  اون تو چی بگو !شناسمت می که من کن خر خودتو برو بگیری؟ تصمیم براش تو که اس بچه حسام 
 گذره؟ می سرت

 .انداختم کرد، می گریه و بود افتاده گیر اش الله در که مائده به نگاهی

:گفتم تشر با و شود آرام تا زدم بغلش    
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 !کردید دیوونه رو بچه ، نیفتاده اتفاقی هیچ کنید؟ بس میشه- 

:زد غر و بیرون داد هلم بود بغلم مائده که طور همان و امد سمتم مینا   

.داره شوهرم به ربطی چه خواهرم بدونم باید !کنم معلوم باید اینا با تکلیفمو من جان، حسام برو- . . 

 !کردم شون معرفی هم به فقط مینا؟ چیه ربط -

 .برگشت حامد سمت دوباره و شد من خیال بی

 اطالعم؟ بی چتاتون و تلفنا از و ام بچه درگیر کردی فکر !بخورم گول نیستم بچه من-

 .برگشتم باال کردنش آرام برایو شدم انها بحث خیال بی بود، شده سرخ بود، کشیده جیغ بس از مائده

 !کرد می قناعت اش زندگی همین به و امد می عقل سر باید هم حامد و ماند نمی پنهان ابد تا جریان این 
 !دانم نمی برسد؛ شبه یک ثروت به تا باشد راهی هر پی خواهد می کی تا

 پنهان خاطر به باشم مقصر نحوی به هم من و بفهمد خودش که این از قبل گفتم می مینا به باید اول از 
 !کاری

 !شود آدم که بیاورد کم حسابی جایی یک باید حامد مثل آدمی بود، دیر ها حرف این برای االن

 !کند می انتخاب خروج برای را بدتری راه رسد می بست بن به چه هر انگار ولی 

ِّ از فرار برای :کردم مائده با بازی مسخره به شروع جو   

 عمو؟ خوشگل چطوری-

 !است لیلی موهای شبیه موهایش رنگ چقدر کردم، مرتبرا ایش قهوه موهای

 های چشم وبا بود باز دهنش همچنان نداشت، فایده اوردم، در  ادا برایش باره چند و کشیدم پووفی
 .زد می ونگ  بسته

:گفتم خیال بی و اوردم هال به شیر با و گرفتم پوست سیب برایش کردنش ساکت خیال بی    

 !میمونی تنها دارن  جنگ ها حاال حاال اینام مامانت !ها کنم می قهر باهات کنی گریه- 

  !شد نمی اش حالی حرف

.شد ساکت کمی زدم، چرخ حال در حوصله بی و چسباندم ام شانه به را سرش و زدم بغلش  خیال به 
 دماغم نوک گرفت، ام خنده اش سرتقی همه این از و بود باز چشمانش ولی کردم نگاهش خوابیده اینکه
:چسباندم دماغش به را   
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 وروجک؟ خوای می چی-

.خندید ذوق پر و انداخت موهایم به چنگ همزمان  گریه باالخره تا کردم تحمل بچه ذوق خاطر به ناچار به 
 .کرد فراموش را

 کودکانه ی قصه موزیک تا چند بردم، اتاق به خواب برای و دادم خوردش به داشت جا تا هم میوه و شیر 
.شدم ولو تخت روی خیال بی و کردم دانلود  یاسی و لیلی وبرای گرفتم سلفی تا چند بود موهایم گیر در 
.فرستادم .خندیدم هایش اطوار از حسابی     

 بازی مشغول قلمدانم و میزی رو ساعت با بود چسبیده دیوار به که تخت سمت ان  مائده  بودم، خسته
 .شد

 میناو حامد وصلت با هم اول از مینا پدر !کند خیر به خدا امد، می پایین از بحث و جر صدای همچنان   
 دخترش طالق برای خودش شود دار ریشه جریان این اگر !داد رضایت یاسی وساطت باو بود مخالف
 !کوچک ی فرشته این و حامد نابودی یعنی اینو کرد می اقدام

 ازدواج برای دویشان هر پافشاری از همه ولی گذرانند می روزگار تلخ و دارند لجبازی همیشه اگرچه   
 !دانند نمی قدر رسیدند، هم به که االن فقط !باخبراند

 جواب در یاسی رفتم، چت سراغ خواند می الالیی ام گوشی که طور همان برد، نمی خوابم اوضاع این با
 !معمول طبق هم لیلی و بود کرده ذوق حسابی مائده عکس

 .نبود کسی عماد جز بازهم 

 شادوماد؟ نمیای باشگاه چرا -

 :نوشتم برایش پوزخند با

 !بگیرم یاد داری زن باید فعال -

 !دم می یادت خودم بیا -

 پستوی و نداشت خوبی روز و حال هم عماد طفلک رفت، هم در هایم اخم و افتادم روز ان اتفاق یاد
 مونا روی که حسابی ولی داشت دختر دوست تایی چند که این با کرد، می پنهان را حالش خنده و شوخی
 !سپردش فنا به انطور هم او که نداشت کدام هیچ روی داشت

  !است شکسته عماد اعتماد و شود نمی درست رابطه این  دیگر دانم می خوب

 او با دوستی از غیر ای رابطه شد نمی و دانستم می الهه ی گذشته از را چیز همه که من مثل درست
.!باشم داشته . .   
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.الهه . . .الهه  . .  !تنهایی های روز رفیق !است خودش 

 لجبازی اهل !شناختمش می ولی بروم دیگری مشاور سراغ بود گفته اینکه با فرستادم، پیام برایش
  !نیست

.سالم - . .  !خوام می مشاوره وقت یه 

 برای !نباشد میلم باب که جوابی از ترسیدم می ولی گذاشت نمی جواب بی که این با ماندم، جواب منتظر
 !نداشتم ارتباط برقراری برای ای تجربه هیچ !داشتم نیاز کمکش به لیلی با کردن برقرار ارتباط

.به - . . .به  . .  چیکار؟ خوای می مشاوره !حسام آقا طرفا این از 

 .بود خوبی ی شنونده حداقل الهه و گفتم را هایم حرف همیشه نداشتم، ها حرف این از الهه با

.خوام می کمک خوردم، مشکل به خانمم با- . . 

 :داد جواب تا کشید طول خواند که را پیام

 !تنهام کلینیک تو بعد به دو فردا -

 !افتاد بود، رفته خواب به نشسته  که مائده به نگاهم و گفتم بخیر شب و کردم تشکر اش مهربانی از

 غلت صبح تا اینکه برای و خواباندمش راحت و برداشتم تخت روی از را ها وسیله و پریدم پایین تخت از 
 .خوابیدم طرف این هم خودم نیفتد، پایین تخت از و نزند

.اه شد؛ ختم مائده به بو ی دنباله و شدم بیدار پیچید، دماغم در که نامطبوعی بوی با صبح . . .اه  . .  
.کرده خرابکاری . . 

.بود شده دیرم زدم، می صدا را مینا باید  خانه از شود بیدار مائده که این قبل و پوشیدم لباس سریع 
 بود نشسته دیدمش، ها پله پایین که رفتم می پایین ها پله از بفرستم، وقتش سر را مینا تا زدم بیرون
.کرد نگاهم پایم صدای با و پله آخرین روی   

 کو؟ مائده-

:گفتم عجله با و انداختم ساعتم به نگاهی   

 !نکشیده گند به اتاقمو تا برس دادش به برو خوابه؛ هنوز-

:گفت شرمندگی با و شد اش گرفته غم صورت نقش لبخندی   

.حسام خوام می معذرت من- . . 
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:گفتم و پریدم پله آخرین از و کشیدم باال را کفشم پاشنه   

.درمیام تنهایی از منم !خوبیه بچه بفرستش، کرد اذیتت وقت هر !حرفیه؟ چه این- . . 

.مون جریان بابت منظورم - . . 

 :زدم بیرون سریع و دادم تکان دستی کند، تمام را اش جمله نگذاشتم

.خیال بی- . . 

 را کار شلوغی کردم، می پیگیری را مختلف ادارات با هماهنگی کارهای و بودم همایش درگیر دو ساعت تا 
 !نرود جایی هر فکرم کرد می کمک داشتم، دوست

 !مهندس چطوری به به -

 :دادم تحویلش لبخندی و کشیدم باال کاغذها و فرم از سر

 !مربی جناب سالم بــــــَه-

:گفت طعنه با دادیم، دست هم به و ایستادم   

 !گیری؟ نمی تحویل دیگه !شدی بزرگ-

.شد نمایان اتاق در چارچوب در مشتی قامت که بود ننشسته مبل روی عماد هنوز   

.رفتن همه !جان؟ بابا بری خوای نمی- . . 

 جوابی اینکه از قبل و افتادم الهه با قرارم یاد بالفاصله و بود سه نزدیک ها عقربه چرخید، ساعت به نگاهم
:گفت خنده با عماد بدهم مشتی به   

 !کنه کاری اضافه باید واره، عیال-

 :گفتم مشتی به و کردم اش حواله گردنی پس و شدم خم میز روی از

.!رفتم کنم جور و جمع!مشتی میرم - . . 

 :شدم همراه او با بودم ماشین بی معمول طبق چون و بود امده ماشین با زدم، بیرون اداره از عماد با

 عماد؟ اینورا از -

 :گفت حرکت با و زد استارت
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 و عرفان با شاید منم بیاین، هم خانمت و تو تکم، که من بازی، برف کوه بریم گذاشتن قرار جفتیا جمعه -
 !بیام خانمش

.میام نخورم کتک اگه - . . 

 :گفت شرمندگی با و کرد نگاهم چپ چپ 

.نزن نمک دیگه تو شرمندتم، دارم عمر تا -  . . 

 :گفتم خیال بی و خندیدم

.هیچی که هم نیومد میام، بیاد خانم اگه - . .  حاال؟ ریم می کجا 

.بخوریم چیزی یه بریم - . . 

 کنم،کلنجار قولی بد شد نمی هم طرفی از بروم، شد نمی عماد وجود با ولی داشتم قرار الهه با که این با
 :رسید پیام ازالهه که نرفتن یا رفتن برای رفتم می

 " !پس؟ کجایی " 

:گفتم و زدم دریا به دل   

.) خیابون بریم بپیچ عماد- . . ) 

 خبره؟ چه اونجا -

 :کشیدم موهایم به دستی

. دارم قرار - . . 

:گفتم و گرفت ام خنده ولی باشم تفاوت بی خواستم می کرد، نگاهم مشکوک   

.بابا بریم- . .  !دیگه قراره 

 :داشت نگه مشاوره مرکز جلوی رفت، جدید آدرس به و کرد کنترل را خودش کنجکاوی مسیر تمام

 داری؟ چیکار اینجا حسام؟ خوبی -

:گفتم و کشیدم را در ی دستگیره   

 .میام زود بمون !بابا است الهه کار محل-

 !است ناچسب ی وصله وسط این الهه و شوم می محسوب متاهل !داشت حق کرد، نگاهماخم با
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 !داشتم نیاز کمکش به من ولی

 و بود خلوت سالن دیدم، می آباد وکیل ی کافه همان در را الهه و امدم نمی جا این دیگر که بود ها مدت
:کردم آزاد را صدایم و کردم ای سرفه تک امد، می ها اتاق از یکی از خانم دوتا ی خنده صدای   

.ببخشید- . . 

:امد اتاق از الهه شاداب صدای   

 !نکن غریبگی حسام بیا-

 خاطر به !داشتیم دوئل قبل سری انگار نه انگار رفتم، سمتش و دادم سالم امد، بیرون اتاق از همزمان
 !بود خوبی دوست بودنش کینه بی و صاف همین

 !گفتم درموردش که همون ان، حسام آقا ایشون جان ملیحه -

.ها داره زن حسام آقا - . . 

 !را دوتا این کل کل بگذراند بخیر خدا

 خواندند کری حسابی دوتا این بودند، هم دخترهایش دوست و عماد و بودم بیرون الهه با که باری چند
 !هم برای

 :زدم غر و کردم نگاه بود امده داخل سرم پشت که عماد به چپ چپ

 !میام؟ زود بمون ماشین تو نگفتم مگه -

:گفت و کشید را لپم و رسید من به   

 !گذاشت؟ تنها ماشین تو نباید رو بچه دونی نمی مگه-

 محیط و کرد کاپشنش های جیب در دست ژست با کردم، نگاه اش گنده هیکل به و کشیدم عقب را سرم
 .گذراند نظر از را کلینیک

 خانم؟ الهه اینجاست کارتون محل پس -

:گفت و زد تکیه در چهارچوب به بغل به دست اورد، نمی کم و داشت دوست کل کل همیشه که هم الهه   

 !نیست بشو عاقل این بخدا اوردی؟ خودت با چرا رو چل و خل این-

.سالم - . . 
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 ساق به پا با شد، خیره بود ایستاده الهه کنار که دختری به و ماند باز الهه به دادن جواب برای عماد دهن
:گفتم و کشیدم موهایم به دستی نبود موقعیت چون و دادم سالم آرام و زدم پایش   

 .میشم مزاحم دیگه وقت یه نیست، مناسب موقعیت امروز-

 !آزاده وقتم ناهار بعد خوردیم، می ناهار داشتیم جان، بهرام خواهر !عمومه دختر ملیحه حسام؟ کجا -
 !دادم سفارش هم تو برای میای دونستم می اتفاقا

 :گفت و گرفت فاصله در جلوی از

 !داخل بفرمایید -

:گفت جو ستیزه ولی شوخ لحن با و گرفت عماد سمت  را اش اشاره انگشت   

.نکردما حساب تورو- . . 

 !دیگه وقت یه شم، نمی مزاحم ممنون -

 !نپرون رو مجانی ناهار یه !کشوندی منو که جا این تا حسام، بمون -

 همه از قبل و انداخت باال ابرو برایم ملیحه تعارف با ولی شود خیال بی بلکه کردم نگاه عماد به اخم با
 :رفت داخل

.اجازه با - . . .الله یا  . . .به به  . . .بختیاری کباب !رو خودشون گرفتن تحویل عجب بببن حسام  . . 

 با و زد چنگال ها بشقاب از یکی داخل و نشست میز پشت عماد رفتم، داخل ملیحه و الهه دنبال ناچارا
 :گفت زبانی چرب

 کنید؟ می تعارف چرا خدا، تورو بفرمایید !کبابی عجب به به -

 :درامد ملیحه جیغ که بود نرسیده دهنش به چنگال هنوز

 !منه غذای اون -

:گفت جویید می را لقمه که درحالی و نشد بیخیال   

 ایه؟ صیغه چه اونه غذای منه غذای !دیگه بخورم یعنی زدین تعارف خو چته-

:دادم هل راجلوتر بود پلمپ که پرسی و نشستم صندلی روی   

.شما بفرمایید خورم، نمی من- . . 

 :گفت و نشاند خودش کنار ما روی روبه و راگرفت ملیحه بازوی و کرد گری میانجی هم الهه
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.نگیر دل به !بود خل هم اول از عماد این- . .  !دیوونست پسره این آقاست حسام هرچی 

 با و کرد می نگاه ملیحه و الهه به چپ چپ شدم، خیره جوید می لقمه خیال بی که عماد به و شد باز نیشم
 :گفت بود داده جا دهانش در یکباره که ای لقمه چند دادن قورت

 چی؟ برسونه شوهرت گوش به کنی؟ می تعریف پسر یه از شوهرت خواهر جلوی کشی نمی خجالت تو -

 !پذیرفت راحت را ما ملیحه وجود با الهه که بود سوال هم خودم برای

 !حسامه آقا مدیون منو داشتن که دونه می خوب شوهرم -

.انداخت باال ابرو و کرد ام حواله چشمکی ماندم، خیره شیطنتش پر نگاه به مرموز  و انداختم پایین را سرم 
 !کردم سرگرم را خودم هم در انگشتانم قالب با

*** 

 با خصومتی چه دانم نمی رفتم، پایین ماشین از و کشیدم موهایم به دستی کردم، ترمز شان کوچه جلوی
 !روم می کاپشن سمت کمتر سردتراست که روزهایی کردم؛ پیدا پوشیدن کاپشن

 !بپرسم احوالی هم خانم آمنه از باید کردم، مرتب را بلوزم ی یقه و فشردم را در زنگ 

 !روم می و در جلوی تا ایم می ها غریبه مثل است ضایع 

 لرزیدم می که این با داد سالم آرام و امد بیرون لیلی و شد باز در که لرزیدم خودم به و کرد غلبه سرما   
:دادم را جوابش ذوق پر   

 خوبی؟ خانم، سالم-   

 در هم مادرش تا بروم داخلو کند تعارف خواستم می کرد، نگاهم تعجب با و کشید را در ی دستگیره
.بست را در ولی کنم، خواهی عذر و باشد هایمان آمدو رفت جریان  به بود، الهه تذکرات کردن پیاده وقت 
 ماشین سمت و انداختم بازویش به دست و گرفتم دستش از را کیفش و بخشیدم لبخندی متعجبش نگاه
 :زدم غر نکردم حس را لباسی وجود مانتویش ی پارچه جز دستم زیر چون و شدیم همراه

 !ها خوری می سرما بپوش چیزی یه وضعیه؟ چه این -

 آقا و دادم تحویلش لبخند تعجبش جواب در کرد، نگاهم و کشید باال را سرش و کرد غلبه خجالتش به
.نشست و کردم باز برایش را ماشین در منشانه  نفس و زدم دور را ماشین گذاشتم، پایش روی را کیفش 
 .زدم را بخاری استارت از بعد بالفاصله و نشستم صندلی روی سرما از زنان

 !کردم می عمل بود گفته الهه که هایی نکته به باید ولی کردم می حس را متعجبش نگاه همچنان 
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 دور شان محله از و کردم روشن آرامی صدای با را ضبط و گرفتم ندید را متعجبش های نگاه بنابراین 
 :پرسیدم آرام و بسپرم ذهنم پستوی به را اش هفته یک این محلی کم کردم سعی شدیم،

 رفت؟ در تنت از سفر خستگی -

.ممنون بله - . . 

:گفتم و گرفتم بخاری دریچه جلوی !بود زده یخ گرفتم، فشرد می را کیفش دسته که دستش   

 !اومدیاماشینو تا کوچه از قدم دو فقط خوبه !کردی یخ ببین نپوشیدی؟ چیزی چرا-

 :زد غر شاکی لحن با ندادم، اجازه بکشد، پس را دستش خواست می

 !الاقل پوشیدید می گرمکن یه نپوشیدید، هم شما -

 هم من و بگیرد فاصله بود تالش در محسوس نا کشیدم، دنده روی را دستش و دادم تحویلش لبخندی
 .بودم گرفته یاد خوب را الهه استاد های درس دیده؛ آموزش

  !نیامدم کوتاه نکرد انتخاب تا و بیاید همراهم شیرینی و گل خرید برای کردم مجبورش پررویی همان با

 !شد می سخت کارم وگرنه داد نمی جنجال با را ام پررویی جواب و اورد نمی جوش که بود یار من با شانس

 به هم رفتن راه برای مهران و بود شده قلقلی حسابی آبجی شدم، شان خانه وارد مهران و یاسی استقبال با
 !داد می گیر مبارکش وجود

 !ببینم هم را لیلی شیرین لبخند شدم موفق باالخره و خندیدیم دوتا ان کل کل به کلی

 راه به کباب جوجه و ذغال بساط خلوت حیاط در مهران نشود اذیت یاسی که این برای و نبود خانم عصمت
 کردم دریافت گردنی پس جفتشان از نبود، دعوت به لزومی یاسی حال ِ این با که تعارفاتم جواب در و کرد
 و مهران به حواسم که این بدون و پررویی کمال با و شد نمایان خنده از خانم لیلی های دندان باالخره و

:گفتم باشد یاسی   

 !من بشم ام خنده خوش خانم قربون به، به-

 دوباره که این از قبل و گرفتم روحیه پررویی همه این از هم من و شد زیر به سر و کرد جمع را اش خنده
 :گرفتم جبهه لیلی سر پشت و دویدم کنم جان نوش گردنی پس

 !ندارینا دیدن چشم حسودا، ای-

:گفت خنده با مهران     

.ذلیل زن ای- . .  !مرد بکش خجالت 
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:انداختم لیلی های شانه دور دست و دادم تکان ابرو و چشم برایش   

 !ها یادمه بازیاتون جلف که نده گیر بهم !گرفتم یاد شما از-

 نصیبم خوبم شانس از که کرد پرت خلوت حیاط سمت دنبالم و اورد در را اش دمپایی و نیامد کوتاه بار این
 .کردم آماده را ها ذغال باشم کرده کمکی که این برای و  برنگشتم داخل دیگر نشد،

.ها گذره می خوش بهت خوب - . . 

 تحویلش لبخندی گذاشت، میز روی را سینی و نشست صندلی روی دست به جوجه سینی که بود مهران
.کردم جابجا را ها ذغال و دادم   

 !حسود چشم بترکه !چجورم اووومممم-

 آشپزخانه از که یاسی و لیلی های خنده به حواسم همه من ولی کرد ها جوجه زدن سیخ به شروع و خندید
 .بود امد می

 هایش خنده از که نرساندم او به آزاری که من !آخر؟ نیست راحت انقدر من با چرا !گرفت دلم دوباره
.!محرومم . . 

.نگو که زنه می گیتار بد انقدر لیلی وای: یاسی . .  می محفلی هر !ببینو بیا که داره سقفی به اعتماد ولی 
.زد می گیتار رسید . . 

.بعدی ی خاطره و هایشان خنده صدای باز . .   

 !نداشتم؟ خبر و بودم جوک انقدر

.برو - . .  !دی می خوردمون به سوخته جوجه امشب طرفه؛ اون حواست همه ببینم برو 

:گفتم و کردم نگاه کباب از خالی منقل و مهران به چپ چپ   

 !بسوزونم من بگو بینی می کباب تو وجوجه؟ کباب کو-

 :گفت دارش طعنه و شوخ لحن همان با و گذاشت منقل روی را سیخ اولین

 !بیار و بگیر گوجه یاسی از برو شه، نمی حالیت بشه ذغالم کبابا رفتنات، هپروت این و تویی اگه -

 !داد نمی نشان رغبتی او که این با داشتم، ذوق بودن لیلی با و دیدن برای انقدر چرا دانم نمی

 .رفتم داخل و کردم پرت میز روی را بزن باد

 !چشمت تو نره پات شصت بپا -
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 !ها خوشه دلش

 !بودم هول کنم جذبش بیشتر بتوانم اینکه برای فقط

 نفس با و ایستادم کمی نرود چشمم در پایم شصت مهران قول به که این برای و بستم را ورودی در 
.کردم آرام را خودم عمیق .بشنوم را حرفایشان خواستم می   به حرفایشان  انگار ولی رفتم آشپزخانه سمت 
 .نداشت فایده ایستادن گوش و بود رسیده پچ پچ ی مرحله

:زدم صدایشان و کردم ای سرفه تک     

 اینجا؟ چپیدین کنین می چیکار-

.کردند می درست ساالد و بودند نشسته  هم چفت خوری ناهار میز پشت رفتم، آشپزخانه داخل  ورود با 
 :گفتم را کارم بدهم نشان خیال بی که این برای و گرفتند فاصله هم از کمی من

 کجاست؟ ها گوجه آبجی -

.ببر و بشور یخچاله، تو - . . 

:گفت و انداخت هایش شانه روی و برداشت صندلی روی از را اش بافتنی شال و شد بلند صندلی روی از   

 !کنه می چیکار مهران ببینم برم-

 .زد بیرون آشپزخانه از کنان هن و هن

 !بود؟ چی دیگه اوردنت قلو دو میاد باال زور به نفست که تو آخه -

:گرفت سمتم تهدید انگشت و شنید را غرغرم   

 .ها نکن توهین من وروجکای به-

:گرفتم جلو سپر حالت به را دستانم   

 !بکنم غلط من-

 دراوردم را گوجه سبد و کردم باز را یخچال در یاسی رفتن با لرزید، می صدا بی ی خنده از لیلی های شانه
.گذاشتم سینک داخل و :گفتم شستم می ر ها گوجه که همانطور بود، نشسته من به پشت لیلی    

 بود؟ کرده پر رو خونه تون خنده صدای گفتین می چی-

.کردم نگاهش و چرخاندم سر :بود ساالد هویج کردن خرد مشغول همچنان    

.گفت می خاطره جان یاسی هیچی،- . . 
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 :چرخید سرم در دوباره الهه های حرف و کند چکه آبش تا تکاندم بار چند و برداشتم را سبد

 هر !کنی نمی ضرر کنی عمل مجازم حد از فراتر !همسرته کن، استفاده محبت ابراز برای فرصتی هر از -
.گیرید می فاصله هم از بیشتر بکشی پس تو چی . . 

.سخته خدائیش ولی !الهه گرم دمت . . 

:کردم زمزمه گوشش کنار و کردم خم سر ایستادم، کنارش و چرخیدم دست به سبد   

.تری قشنگ خنده با بخند، همیشه- . . 

 هم خودم زدم، بیرون آشپزخانه از بلند های قدم با حاالتش تماشای بدون و بوسیدم را اش گونه سریع
 .رقصید می بدنم کل در قلبم و بودم زده هیجان

 

 با چطور که کرد می تعریف را گذشته از جریانی ذوق پر یاسی و بودیم نشسته هم دور همه شام از بعد
 !کرده ادب را بود کرده بارش ناخالص مواد که دختری مهران،

 معتادم من کرد می فکر لیلی؟ میشه باورت خرم؛ می خودم برای رو مواد کرد می فکر اونروز تا مهران-
 !گرفت منو و اومد بازم ولی

 را اش میوه از پر یک هم یاسی و داد می تکان خودش برای تاسف سر و خندید می باز نیش با مهران
 :گفت ادامه در و داد قورت

 پسر یه با دیدیمش، اتفاقی خیابون، تو که جان مهران ی خانواده به من معرفی جشن رفتیم می داشتیم-
 انداخت گیرشون کوچه یه تو مهران آخرشم !بود پلیسی گریزای و تعقیب این شبیه !بود استرسی چه.بود
.زدیمشون خوردن می تا و . .  برسه چه بفروشه؛ مواد کنه غلط داره عمر تا که دادیم پلیس تحویل تهشم 
.بفروشه ناخالص مواد که . .  !ایکبیری ی دختره 

.خندیدیم یاسی قدیم های جسارت به  رضا بابا بیماری برای دختر آن از یاسی هست خاطرم در که جایی تا 
.خرید می مواد   

.شد می سپری ای صمیمانه و گرم شب حسابی و کردیم مرور هم دیگر ی خاطره چند   از تماسی مهران  
.رفت اتاق به مکالمه برای و داشت شرکتش های مهندس از یکی  مدام و بود نشسته کنارم ناچارا هم لیلی 
 .کشید می کنار را خودش

 مرور را الهه های گفته هم باز و گذاشتم خجالتش حساب به ولی شدم می اذیت رفتارش این از که این با
 !دهد می دست او به حضورم از که است غریبی حس و خجالت بخاطر رفتارها این ی همه که کردم
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 !بمونه مدلی این زشته بیاد کارگر که فردا تا کنم، مرتب رو آشپزخونه کمی میرم من -

 .رفت آشپزخانه سمت و شد بلند حرف این گفتن با

.جان لیلی خواد نمی - . . .کاری سر صبح خودت !ای خسته کنه، می مرتب مهران  . . 

 آرام و شدم خیره یاسی به شنیدم که ای جمله از متعجب من و رفت و نداد اهمیتی یاسی تعارف به
 :پرسیدم

 میره؟ کار سر لیلی -

.ماند خیره من به گرد های چشم با و شد متوقف دهانش نزدیک انار های دانه از پر قاشق   

 کنی؟ می شوخی داری حسام-

 .کردم نگاه کرد، می جابجا را ها ظرف آشپزخانه در که لیلی به و چرخاندم زبان دهانم در 

 گفتین؟ می چی جاده توی رفتین که سفری اون میره؟ کار سر دونی نمی هنوز خانمته، اس هفته دو -

.گرفت اوج لیلی از ام دلخوری رفت، هم در هایم اخم  بدتر کردم می فکر که چیزی از مان رابطه  اوضاع 
 !انگار است

 خبر؟ چه حامد از -

 :پرسیدم مردد و کردم نگاه یاسی به

 میره؟ کاری چه سر -

:غرید اخم با و گذاشت عسلی روی را انار ی کاسه   

 نمی ها حرف این وقت که گین می بهم چی نیست معلوم بپرس، خودش از برو پرسی؟ می من از چرا-
 .کشید طول تماسش چرا مهران ببینم برم من !مونه

:گفتم و رفتم آشپزخانه سمت خودم حال به تاسف با و زدم داری صدا پوزخند   

 !زندگیشه و خودش نفع به بره، خونه اون از زودتر بگو حامد به-

.نداشت دید زیاد بود نشسته یاسی که محلی و پذیرایی از خوشبختانه شدم، آشپزخانه وارد  من به پشت 
 :پرسیدم جدی و ایستادم کمر به دست سرش پشت ریخت، می سینک در را کابینت روی های ظرف

 نگفتی؟ من به چرا لیلی؟ میری سرکار -
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 را دستش در بشقاب و کشیدم عمیقی نفس !بود ترسیده گذاشت، قلبش روی دست و چرخید ترس با
:گفتم تر مالیم و گذاشتم سینک داخل و گرفتم   

 بزنیم؟ حرف-

 :گفتم بستن حین و برداشتم را بند پیش داد، تکان تایید سر

 !میاد بدم سکوت از بگو، !نکنم تعجب شنیدم دیگه یکی از االن مثل که بدونم الزمه چی هر بزن، حرف -

 دستم دم کنار گوشه از را ها ظرف هم لیلی و شدم متقبل را ظرف همه ان شستن زحمت شوخی شوخی
:گفتم بشکند، خواست نمی که سکوتی از حوصله بی کرد، آبکشی به شروع و اورد   

.دیگه بگو- . . 

:گفتم شوخ لحن با و کردم نزدیک صورتش به را کفم از پر های دست نترسد جدیتم از که این برای   

 بشم؟ متوسل زور به یا گی می-

 از رهایی برای و شد باز نیشش دید که را لبخندم و امد کش خنده به هایش لب و کشید عقب را سرش
 :گفت سریع دستم

 !کار سر رفتم می قبال -

 چی؟ االن -

:داد ادامه حرفش به شستن مشغول و انداخت پایین را سرش   

 !بودم طراحی مربی آموزشی، مرکز یه رفتم می قبال-

 .شدم حرفش ادامه منتظر تایید سر با و افتادم بودم دیده اتاقش در که هایی طرح یاد

 و میرم همونجا مدرک گرفتن برای االن شدم، بیکار و اوردن جدید مربی یه نداشتم رسمی مدرک چون -
 !خوبه پولش کنم، می ترجمه التین های مقاله ها دانشجو برای و هم کار برای

 :پرسیدم بزند، حرف برایم بیشتر که این برای !الالیی مثل بود، خواستنیو قشنگ آرامش و مالیم صدای

 خوندی؟ زبان -

 ی ادامه منتظر کنجکاوی با و زدم تکیه کابینت به ریز های چشم با داد، تکان منفی عالمت به را سرش
:داد ادامه بود، سختش انگار کرد جمع هم در را صورتش بودم، حرفش   

 !برم دانشگاه نتونستم ولی خوندم تجربی من-
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:پرسیدم و دادم ادامه کارم به و شدم زدنش دید خیال بی   

 کنی؟ می ترجمه چجوری پس-

:داد جواب مکث با   

.رفتم می زبان کالس پیاپی سال شش بود، زنده بابا وقتی- .!نبود قسمتم که بشم دکتر داشت دوست  . . 

.کردم نگاهش چشمی زیر گرفت، غم رنگ صدایش  به مختلفش های حالت داشت، جالبی ی چهره 
 !بودنش حس بی و سرد حتی ناراحتی، اخم، !بود تشخیص قابل راحتی

 دهانش آب مدام که این گذاشتم، کنار و شستم را ها دستکش و کردم رها سینک داخل را بشقاب آخرین
 بد را حالش قدر این پدرش یاد هنوز سال هفت از بعد که این باور بود، بغضش از نشان میداد قورت را
.بود سخت برایم کند، می :کردم زمزمه گوشش کنار و چسباندم خودم به و انداختم اش شانه دور دست    

.خواد نمی هم ترجمه هستم، نوکرتم خودم !ها بخوره غصه خانمم نبینم- . . 

.اهم اهم، - . . 

 به گوشی هم مهران و بود شده سرخ خنده از یاسی چرخیدم، اپن سمت و کشیدم پس را دستم برق مثل
 :پیچید خونه در اش قهقه دست

.!پسر تو شدی رمانتیک چه حسام، واااای - . . 

 !نبود گذشت قابل عکس، و گوشی و مهران ولی بزنم حرفی توانستم نمی که یاسی به

 !کشتمت مهران-

 و دویدم مهران سمت و انداختم بود، چسبیده کابینت به دیوار به رو خجالت از که لیلی بغل در را پیشبند
 !ندادم اهمیت باش؛ نداشته کار را شوهرم که یاسی های جیغ به

 .بکشم بیرون بغلش از را گوشی توانستم زحمت به و انداختم گیرش باالخره

 .کردم پیدا را بود گرفته که فیلمی و کردم استفاده گوشی نبودن قفل مزیت از 

.بود گرفته را دلش خنده با و بود داده لم مبل روی  و خط برایش ابرو و چشم با و کردم نگاهش حرص با 
.کشیدم نشان .انداختم بغلش را گوشی و کردم پاک خودم برای ارسال بعد را فیلم   دستش سوژه حسابی 
 !بودم داده

 :گفت خنده با و امد بیرون آشپزخونه از بود زیر به سر خجالت از که لیلی با هم یاسی

 !نفهمیدم که من !شدی؟ بزرگ کی حسام وای -
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 :گفتم طعنه با

 !بود آقاتون گرم سرت شما -

 بگذرانم، خجالت به و بیایم کوتاه توانستم نمی من ولی بود رفته فرو خجالتش الک در لیلی شب، آخر تا
 .شدم نمی مهران و یاسی زبان حریف وگرنه

 :کرد مان بیرون اش خانه از علنا و کرد اش کالفه خستگی و آورد کم یاسی هم آخرش

.دیروقته حسام -  !شه می نگران مامانش برسون، رو خانمت 

 :گفت باز نیش با و چپ چپ مهران

.تونی می گرفتی رو اش اجازه اگه - . . 

.بود اش یقه در سرش حد، آخرین تا لیلی .بودند پرانده مزه زیادی مهران و یاسی   نداشتم مشکلی که من 
.بود معذب لیلی ولی کردم می کیف و  و نکند تمام را اش جمله تا کردم پرت مهران سمت نارنگی پوست 
 :زدم غر و ایستادم رفتن برای

.پختیم خودمون که رو غذا !بودیما دوماد و عروس تازه سرمون خیر - .شستیم خودمون که هم رو ظرفا   
 !بود تر صرفه به رفتیم می رستوران جان، لیلی بریم !کنین می بیرونمون که االنم

 !بترکونین الو نداره پستو رستوران -

.چرخیدم سمتش حرص با  .کرد پنهان یاسی سر پشت را خودش 

.گرفتم پیش در را شان خانه مسیر و کردیم خداحافظی خنده و شوخی با و دادیم رضایت باالخره  خیر از 
 .فشردم دستانم در محکم مسیر تمام و نگذشتم دستانش آرامش

 لیلی؟ -

 بله؟ -

 .خوردم را حرفم کالمش، و صدا و دست سردی با

 !بود سختش اینقدر گفتن "جانم" یک

 .زدم را حرفم و بیایم کوتاه تا کشید طول کمی

.گذاشتم بازی برف و کوه قرار ها بچه با جمعه -  .دنبالت میام باش حاضر سحر صبح !متاهلن همه گروه 

 .تونم نمی جمعه -
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 :گرفتم ضرب ماشین فرمان روی آرام و کردم مرور را الهه های حرف

 چرا؟ -

.میالده تولد - .کنم غافلگیرش خوام می  .بگیرم جشن براش نتونستیم ساله چند   جبران امسال خوام می 
.کنم   !موقعیته بهترین این و سفر میره دایی 

 :گفتم کنم رها شدن، پیاده برای را دستش که این از قبل و داشتم نگه شون خانه جلوی

.بیرون نیا اینطوری -  !خوری می سرما 

.کرد نگاهم گنگ  از کنی؟قبل می دریغ که است سخت قدر ای چشمانت در ریختن حس کمی معرفت با 
.فرستادم بوسه برایش متری نیم ی فاصله همان از دستش کردن رها   

 !کرد فرار انگار.زد بیرون ماشین از و کشید پس را دستش قدرت با و دزدید را نگاهش بالفاصله

 .برگشتم خانه به خنده با و رفت حیاط داخل تا ماندم منتظر

 "!دهی می که تزهایی و الهه تو از امان "

 حرف و کارها مرور از و بود خوب حالم خودم ولی برد می وقت لیلی همراهی اگرچه !نشد  هم بد خب ولی
 !شدم می لذت غرق لیلی های حالت و هایم

.رفتم هایم پیام کردن چک سراغ خواب از قبل همیشه مثل  !عماد همیشه مثل 

 .بودم داشتم الهه از که پیامی خواندن مشتاق چون شدم، هایش پیام خیال بی

.بدم توضیح بهت باید حسام؟ رفتی پیش خوب -الهه . .   

 رسیدم بهرام به من تو، خاطر به گفتم که این !کردم معرفی خواهرش و بهرام به بیمار یه عنوان به رو تو
 بهرام ی سینه به رد دست تو ی گذشته خاطر به که بود این گفتم اونا به که دلیلی ولی بود درست گرچه
  !نزدم

.زنم می مثال رو تو میاد پیش حرفی تا و کنم می تعریف ازت حسابی که مهمی خیلی برام شاید دونم نمی  
.شد دیدارت مشتاق ملیحه که کردم تعریف ازت اونقدر !مهمی برام ولی اسطوره حد در نه  دلیل همین به 

 برای کردم فکر !باشی خورده مشکل به همسرت با کردم نمی باور !بشه آشنا باهات کردم دعوتش امروز
.میکنم خوشبختی آرزوی برات صمیمانه !متاهلی بگی خوای می من دادن حرص . .  .بینمت می جمعه 

 :نوشتم متعجب

 میای؟ جمعه مگه -
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.رفتم ها پیام باقی سراغ  :بود فرستاده وُیس عماد 

 روش شه می ببینم دربیاره، رو دلش ته شده جور هر بگو !بگیر الهه از رو خانم ملیحه آمار حسام -
 !باش منم فکر گرفتی سروسامون !کنم حساب

.گرفت ام خنده  و است تنهایی خب؛ ولی نیست هوس اهل !داده مزه دهنش به جدید ی لقمه یک باز 
.است سخت تنهایی حجم این کردن پر !درد هزار . . 

 :دادم را جوابش

 .پرسم می چشم، نشه، ختم من خوردن کتک به تهش اگه -

 :داد جواب بالفاصله

 تو بکوب و نکن پتکش انقدر !بره یادت رو یکی اون که زنمت می همچین جدید ی بهونه به میام حسام -
 !سرم

 :نوشتم خنده با

 .الهه به سپرم می بابا، باشه -

 :رسید الهه از پیام که فرستاد می فدایی های استیکر

.برسی ات مشاوره به و بیفته راه تو کار که کرد دک رو تو و من رفیقت این -  حرف ملیحه با طرف اون از 
.گذاشتن هم با رو جمعه قرار !زده رو مخش زده، .میایم هم بهرام و من   گفتن هم به چی نیست معلوم 
 !افته نمی دهنش از عماد عماد، که

.شد باز بناگوش تا نیشم  به من کرد اصرار ناهار بعد همه ان !است عمادی عجب !داد آمار زحمت بدون 
 !است رفته رژه دختر آن اعصاب روی طرف این خودش برسم، ام مشاوره

.نمیام من - .مخالفه خانمم   .بگذره خوش شما به 

.بیارش دونی می طوری هر نمیای؟ چی یعنی -  خوبی های فرصت !خوبه اش روحیه برای گردش و تفریح 
.کنه تغییر شرایطو بزنم حرف باهاش بتونم منم بین این شاید میادا، پیش مخش زدن واسه . . 

 .شه می چی ببینم -

.رفتم لیلی با چت سراغ  در اگرچه !کرد وا سرش از دیگر کوتاه های جواب و باشه چشم، ممنون، با هم باز 
 !بگویم دروغ توانم نمی که دلم به ولی کردم برخورد حوصله با هم باز و ندادم نشان را ام ناراحتی ها پیام
 !کند برخورد سرد اینطور او و بریزم پایش به محبت همه این است سخت
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 .سپردم خواب به تن و گفتم بخیر شب کالفه

 دلم با اینکه برای فرصتم باشم، همراهش بیشتر چه هر !کنم اش راضی جمعه برای باید الهه قول به
 !شود می بیشتر هم کنم همراهش

 سیاهی چشمهای بازهم !شوند می دور  و روند می اطرافم از تک تک که هایی آدم بازهم کابوس، بازهم
.هم باز !کنند می مالمتم که . . 

.بودم کالفه  خواب این چرا !دارد؟ برنمی سرم از دست چرا پس !نبودم مقصر من نگفت محمود مگر 
 !دارد؟ برنمی سرم از دست

  بدهم؟ پیشنهاد دوباره چطور کرده، رد بار یک وقتی ولی داشتم فرصت جمعه قرار تا 

 !دهد نشان نرمش و بیاید کوتاه موضعش از نبود حاضر چت،  چه و ها تماس در چه ولی داشتم وقت  
 !دوستانه حتی

 سخت تفاوتی بی و سردی همه این ریختم، دریغ بی کردن محبت همه این پای را غرورم تمام که من برای
 .زدم بیرون خانه از زد سرم به که فکری با !داشت عذاب

 .کردم خرید و دادم زحمت خودم به حسابی

 "!کند می خوشحال هم را او میالد، خوشحالی دانم می "

 .برگشتم خانه به کوفته و خسته و چپاندم عقب صندوق در و خریدم حسابی تولد جشن یک برای چیز همه

 .نشستم  مبل روی و کردم پرت ای گوشه  را کاپشنم

.بارید می برف دوباره .بدهم دست از را فردا تفریح خواستم نمی قیمتی هیچ به   بودن لیلی با هم اولویت 
 و بزند حرف هم لیلی با توانست می و شد می جور فرصتی شاید و امد می هم الهه که مخصوصا بود،
 !را رفتارش سردی همه این دلیل بفهمد

.گرفتم را اش شماره .نداد جواب   :پیچید گوشی در حالش بی صدای و گرفتم دوباره سماجت با 

 .سالم -

 :دادم جواب پرانرژی

 یا ام زنده تنها و تک خونه این تو ببینی گیری، نمی ازم سراغی شما نزنم، زنگ من اگه !خانما خانم سالم -
 !مرده

 .باشید سالم همیشه حرفیه؟ چه این سالم، -
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 :گفتم و کشیدم دراز کامل و کشیدم مبل روی را پاهایم

.شم می خوب شنوم، می رو شما صدای من - .بزن حرف خب،   خبر؟ چه 

.نیست خبری - .رفت دایی غروبی   .خرید بریم مامان با خوایم می 

 :گفتم جدیت با !بیرون افتضاح هوای و چرخید ساعت به نگاهم

.بتونین هم رو شب که دارین امنی ی محله خیلی !بیرون برین هوا این تو نکرده الزم - . . 

 :گفت ملتمس و پرید حرفم وسط

.فردا برای ولی - . . 

 :گفتم محکم و بریدم را حرفش

 رو شما کار که هست باز مغازه یه عظمت این به شهر تو و خداست روز هم شب تا فردا !گفتم که همین -
 .بندازه راه

.سکوت و بود سکوت .زدم حرف محکم زیادی انگار   :زدم صدایش تر مالیم 

.لیلی - . .  لیلی؟ 

 بله؟ -

 :کردم عوض را بحث

.شب بیام خوای می ترسین؟ نمی تنهایی رفته، دایی - . . 

.نه - . . .نه  . . .ممنون  .کردیم قفل رو درها همه   !هست حواسش مامان 

 .نیست امن تون محله آخه -

.برن می حساب دایی از همه اینجا نه، -  .نداره کارمون به کاری کسی 

 مقابل در مقاومتش از دلخوری با و فرستادم شیطان بر لعنتی و افتادم شان کوچه جلوی مزاحم پسر یاد
 :گفتم محکم بودن، من کنار

.باشه - .نمیام نیار، بهونه  .دنبالت میام باش، حاضر زود صبح ولی   شه نمی رو فردا بازی برف ی برنامه 
 .بزنم هم به

.ولی - . . 
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.دنبالت میام صبح هفت باش حاضر !نیار اما و ولی !گفتم که همین - .نباش میالدم جشن نگران   می 
.رسونمت  اوکی؟ 

 .چشم -

 :کردم تاکید دوباره

 .برمتون می میام خودم بری خوای می اگه !شبا وقت این ری نمی بیرون لیلی -

.ممنون نه، - .فردا ذارم می   ندارید؟ کاری 

.کردم اش کالفه یعنی حرف این  !بود استاد کردن ضایع برای 

 .کرد قطع و داد تحویلم سردی خداحافظی

 و فکر کلی با و کردم هماهنگ اش کشی زبان زیر و زدن حرف برای الهه با و شدم مصرتر کردنش رام برای
 .کردم مهمان چشمایم به را خواب خیال

.شدم بیدار گوشی زنگ صدای با  قضا مغربم و ظهر نمازهای شاید !شدن بیدار زود این بود شده عادتم 
.گذشت صبح نماز آرامش از شد نمی ولی شد می  برایش هم خوابیدن حتی که کسی برای مخصوصا 

 .نداشت آرامشی

 .زدم بیرون خانه از و برداشتم گرم لباس دست چند و خواندم سرعت با را نمازم

.بود آشوب گذراندند،  خانه در مردی حضور بدون را دیشب اینکه از دلم  دیدم، من که ای دایی ان اگرچه 
.داشتم هراس هایش آدم و محله ان از فقط !باشد داشته تاثیری نبودش و بود که نبود، مرد چنان آن  
 روزهایم این معضل ترین عادی برایش نگرانی که است وطبیعی بود من به متعلق که کسی تنها لیلی
 !باشد

.نگرفتم تماس  !داند خدا باشد، خبر چه کوهستان اینطوراست، شهر داخل !بود سفیدپوش جا همه 

.گرفتم را اش شماره همزمان و زدم را شان خانه زنگ  :پیچید گوشی در آلودش خواب صدای 

.نزنید زنگ -  .اومدم 

.کرد قطع بزنم حرفی اینکه بدون .شوم گرم تا کردم ها را دستانم و زدم خودم دور چرخی   قدم کوچه آخر تا 
.برگشتم و رفتم رو  .کردم یخ حسابی 

 "!است ای صیغه چه بازی برف اوضاع این با "

 .سالم -
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 .کردم نگاهش و چرخیدم پا ی پاشنه روی

.خانم سالم -  .بخیر صبحت 

.بست را در  :گفتم معترض 

.بزنم حرف مامانت با بذار وقتی یه -  .نگیرم خودش از اجازه یه زشته برم می رو دخترش 

.درآورد رنگ خاکستری بافت یک کیفش  از  نپوشیدنش پالتو یا کاپشن به اینکه از قبل و رسیدم نزدیکش 
 :کرد زمزمه همیشه، از متفاوت و مهربان لحن با و داد نشانم را بافت بدهم، گیر

 .بافته شما برای مامان -

.ماندم جایم سر مبهوت  همچنان من و پیچاند گردنم دور را شال و کشید باال صورتم مقابل تا را خودش 
 .گرفت گُر مهربانی مثقال نیم از و درآورد بازی جنبه بی تنم و کردم می نگاهش اش، مهربانی مات

 .بافت براتون رو این خوردین، سرما گفتم، بهش دفعه اون -

 :کردم زمزمه و کشیدم اش گونه به دست

 .لیلی هستی که ممنون -

.ماندم چشمانش در خیره  .کرد حرکت زودتر و کرد جمع را لبخندش 

.رساندم بگریزد، کرد می سعی که او به را خودم و کشیدم پوفی  و نگاه مشغول ذهنم همچنان مسیر طول 
.زدم نمی حرف و بود مهربانش لحن  !کند نابود سردش لحن با را قشنگم رویای خواستم نمی اصل در 

.شود می ابراز مانع چیزی یک ولی !عاطفه با و نازک دل است، مهربان است مشخص  که فهمم می 
 نمی و فهمم نمی را دلیلش است این مشکل !کرده خود صورت نقش مهری بی از نقابی و نیست خودش
 !دارم بر اش چهره از را نقاب این چطور دانم

.رسیدیم قرار جدید محل به عماد هماهنگی با  جایی و بودند نگرفته فاصله شهر از زیاد هوا، بدی خاطر به 
 .بودند کرده انتخاب مسابقه برای را صنعتی شهرک اطراف

 .دهند هدیه تردمیل دستگاه یک برفی ی مجسمه و برفی آدم بهترین به بود قرار

.شدیم پیاده ماشین از .بودند مشغول همه   :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ 

 نپوشیدی؟ چیزی چرا -

 :گفت بود مشخص بدنش لرزش که حالی در و کرد بود تنش که مشکی مانتوی به نگاهی

.دارم عادت من -  .ترم راحت اینطوری 
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.فشردم هم به را هایم لب  .برداشتم را ها دستکش و اضافه کاپشن و کردم باز را ماشین عقب در 

 .بپوش رو اینا -

 :گفت و انداخت باال شانه

 .خوبه همینطوری -

 .چرخاندمش مقابلم و گرفتم را بازویش

 .لرزی می داری بپوش، میگم -

.بپوشد کردم مجبورش و انداختم اش شانه روی را کاپشن کند، مقاومت که این از قبل  هم را ها دستکش 
 .کردم دستش بود، بزرگ برایش اینکه با

.ببرمش خرید یک حتما باید"   هم بعد و شوم راحت اش مشکی همیشه های لباس شر از همه از اول 
.گرم لباس دست چند " 

.حسام آقا سالم، به، به -  .اومدی خوش 

.چرخیدم .بودند سرمان پشت نفری چهار   در تا چسبد می بیشتر لیلی با تنهایی شدم، پشیمان آمدن از 
 بود، همراهشان که ای غریبه و باوقار پسر به بدهم، سالم الهه به اینکه از قبل !شدن معذب و جمع این
 :دادم دست

.بهرام آقا سالم -  .خوشبختم 

 .بودند لیلی با احوالپرسی گرم هم ملیحه و الهه داد، را جوابم سرد و داد دست اخم با و پرغرور

.دادم دست هم عماد به  :کرد زمزمه گوشم دم و کشید را دستم 

.بپیچون رو داداشه این -  .بدم سالم ملیحه به نذاشته هنوز 

.کوبیدم شکمش روی آرام .کند آرام را دردش  تا چرخید و نزد دم نشود، تابلو اینکه برای   بهرام انگار ولی 
 .لرزید خنده کنترل فشار از هایش شانه و شد صورتش نقش لبخندی که شد متوجه

 !نه یا ببریم تردمیل یه تونیم می ببینیم بدین، رو برفی آدم اون ترتیب آقایون شما -

.کردم نگاهشان متعجب .بودند ایستاده هم کنار تایی سه   !شدند صمیمی هم با زود چه ها این 

 :پرسید و شد قدم پیش بهرام بپرسم، چیزی من که این از قبل

 جان؟ الهه کنین، می چیکار شما وقت اون -
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.داشتم بدی  حس چرا دانم نمی  !بود طعنه بهرام لحن کردم حس ولی نداشتم، حسی الهه به که من 

.چرخاندم لیلی سمت سر و کردم نگاه الهه حالت به چشمی زیر   خوبی حس بود، من به نگاهش که این 
 .بود

 .بسازید شما ولی هستیم هم ما -

 تر طبیعی عماد !است بیزار من با ارتباط از گفت می احساسم کنم، رفتار چطور بهرام با دانستم نمی
 :گفت محکم و کرد  رفتار

.بهرام آقا بریم بیاین -  !کنه می سردیشون خانوما 

 :گفت درهم اخمای با و خندید عماد به بهرام

 بودی؟ خانمم بیمارای از هم شما -

 ؟!کیست جمع این ی دیوانه یعنی !فهمیدم را منظورش خوب من بین این و شد جمع عماد ی خنده

 :گفتم و کردم نگاه چپ چپ بود، شده شرمنده که الهه به و دادم تحویلش مصنوعی لبخندی

 .بودم من فقط بهرام، آقا نه، -

.گرفتم فاصله جمعشان از حرفی بدون و چرخید لیلی متعجب نگاه به نگاهم  دلم به تلخی غریب حس 
.زد می چنگ  .بود پیچیده محوطه در صدایشان و وسر بودند مشغول هم با دو به دو اکثرا 

 .برگشتند بودند، مشغول ما از قبل که ای گوشه هم بقیه و عماد

 .کردم دعوت آرامش  به را خودم عمیق نفس چند با و ایستادم بود، روشن گوشه یک که آتشی کنار

 بوده؟ دوستتون الهه -

.بود ایستاده سرم پشت کی نشدم متوجه .کردم نگاهش و چرخیدم   شدم خیره آتش به دوباره تفاوت بی 
 :گفتم و

 .کرد درازتر گلیمش از رو پاش خودش بود مشاورم نه، -

 چی؟ برای مشاوره -

 :شدم خیره گرفت، قرار کنارم دقیقا برف روی که اش سایه به

 .ده می آزارم هاست مدت که کابوس یه -

 محنا؟ -
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 :کردم نگاهش و چرخاندم سر

 !قضایا با میای کنار راحت چه -

 :گذاشت جیبش در و درآورد را ها دستکش

.نیومدم کنار - . .  !میده عذابتون چیزی یه فهمم می !بدونم بیشتر خواد می دلم 

.تو از نه !کنه نمی دوا دردی دونستنش !بدونی که نداره وجود دیگه - . . .من از نه   که خوبه خیلی ولی 
.من  !فهمی می 

.زد خشکم کرد که حرکتی از .کردم نگاهش و چرخیدم   کنارم کامل و گرفت آغوش در را بازویم محکم 
 .چسبید

 !شی می آروم شما ولی کنه نمی دوا دردی من از -

.باشم مهم برایش که این !است محض آرامش برایم حرکتش همین دانست می کاش !گوید می چه "  
.باشد مهم برایم  "!باشد توجهم مرکز و باشم توجهش مرکز 

 لیلی؟ -

 :کردم زمزمه آرام کرد، نگاهم گذرا و کرد بلند را سرش

 هستی؟ فراری ازم چرا -

 :رفت ها ماشین پارکینگ سمت قدمی چند و کرد رها را دستم

.بریم بهتره -  .بمونید اینجا بخواد دلتون دیگه نکنم گمون 

 !لیلی ندادی رو جوابم -

 .داد ادامه راهش به و داد جا زد، می زار تنش به که کاپشنم های جیب در را دستانش

.نیستم فراری من-  !سخته برام دیگران با کردن برقرار ارتباط 

 یعنی این و کرد می مور مور بازویم روی هنوز دستانش گرمای ولی بود؛ سخت هایش توجهی کم تحمل
 !شود ذکرم و فکر تواند می او !دارد را کنم می صرفش که وقتی پتانسیل

 :گفتم و رسیدم ماشین به شود، سوار و کند باز را ماشین در اینکه از قبل

 .کنم خوشحالت خوام می -
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.ماند خیره من به پرسشگر و متعجب  با و امد صندوق سمت کنم، دعوتش اینکه بدون و زدم را صندوق 
 .زد برق چشمانش ی گوشه اشک و شد سرخ رنگش، بی و زده یخ ی چهره ها، نایلون دیدن

 !میالده؟ برای-

.زدم لبخند فقط  "!داشت؟ ذوق اینقدر ریسه تا چهار یعنی " 

.ممنون خیلی - .میاد بدتون میالد از کردم می فکر   .کنید کاری همچین کردم نمی فکر 

 .بودم خریده رو اینا منم و بود شب چون نری بازار گفتم دیشب بیاد؟ بدم ازش چرا حرفیه؟ چه این -

 .شدم فشرده کوچکش آغوش در بیایم خودم به که این از قبل

.شوم می دیوانه اش توجه همه این از قطعا امروز " " 

.دهم نشان واکنشی چه نیستم بلد شاید یا بودم مبهوت  که نکشید ثانیه به کشیدم، پهلویش به دست 
 .شد جدا

 .خوام می معذرت -

.شد ماشین سوار نور سرعت به و ننداخت هم نگاهی من به حتی  لرزه به را قلبم که حسی و ماندم من 
.درآورد  .شد صورتم نقش لبخندی 

 .شدم سوار و بستم را صندوق زنان بشکن

 "!چند سیری بازی برف "

 ایستاده دورتر که عماد ی خیره نگاه به توجه بی و نزدم حرفی پس کنم، پشیمانش کارش از خواستم نمی
 .انداختم جاده در را ماشین و زدم دور بود،

**** 

 محکم دیوار روی را ریسه قسمت آخرین و درآوردم جیبم از پونز یک و کردم ثابت چهارپایه روی را پاهایم
 .کردم

.پسرم نباشی خسته- . .  .بخور چایی بیا 

 از دادم، تحویلش لبخندی و انداختم امد می بیرون آشپزخانه از دست به سینی که خانم آمنه به نگاهی
 :پرسیدم و پریدم پایین چهارپایه

 !مادرجان؟ شده چطور-
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.بود بزرگ خانه بودن شهر پایین رغم علی بود، خالی فرش یک ی اندازه و بودیم چیده اطراف را ها مبل  
 .گذاشت وسط را سینی و نشست دیوار کنار

 !بچم کنه می ذوق ببینه میالد پسرم؛ شده عااالی-

 .مالیدم هم به را دستانم و انداختم دیوار به شده میخ تزیینات به نگاهی دوباره

 .میام بشورم، دستامو-

 .میشه سرد چایی بیامادر، زود-

 .چشم-

 و شد باز هم آشپزخانه انتهای آلمنیومی کوچک در هایم، دست شستن با همزمان رفتم، آشپزخانه سمت
 سینک در را هایم دست آب بود، تنش تر تیره شلوار و شال با خاکستری تونیک یک امد، بیرون لیلی
 :برداشتم قدم سمتش و چکاندم

.خانم باشه عافیت- . . 

 .ممنون-

 اهمیتی هم چای برای مادرش تعارف به و رفت اتاقش سمت و شد رد کنارم از برسم، او به که ازین قبل
 .نداد

 فراری و سرد اینقدر بار یک !من؟ با فقط چرا ولی !کنم عادت باید و است رفتارش از جزیی کارها این انگار
 !عاشق و دیوانه صبح مثل لحظه یک و

 سمت و شد بلند زودتر خانم آمنه کشیدم، سر را فنجانم درسکوت و نشستم چایی بساط وکنار برگشتم
 .رفت دیگری اتاق

 !میالد دنبال برم من-

 :گفتم تعارف برای

 !برسونمتون؟-

 و جان یاسی کنید، تزیین رو کیک و میز شما تا !بشه سورپرایز که گذاشتمش همسایه خونه پسرم، نه-
.رسن می هم بقیه  .میایم هم ما 

 را خودم تا کردم پرچای را فنجانم بود، شده رنگ تک چایش که چینی قوری از ودوباره نگفتم چیزی دیگر
 !شود؟ می مگر ولی کنم گرم را دلم و بزنم گول
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 امروزش حرکات شدم، بلند (ع)یاعلی یک با و گذاشتم زمین را غرورم بار از کمی هم باز خانم آمنه رفتن با
.!دارد غرور ولی بیاید، ام زندگی به پایم به پا و کند همراهی من با تواند می داد می نشان . . 

 !بیایم؟ کوتاه من دارد اشکالی چه

 :زدم صدایش و زدم اتاقش در به ای تقه

 جان؟ لیلی لیلی؟-

 .امد صدایش در پشت از بود، قفل ولی بروم داخل که چرخاندم را دستگیره

 .میام االن بله،-

 امدن، سراغش توجیح برای کرد، نگاهم پرسشگر و چرخید قفل در کلیدو زدم تکیه در کنار بغل به دست
 :گفتم آرام

 !بچینیم رو میز میان مهمونا تا گفت میالد، دنبال رفت مامان -

 :گفتم محکم رفت، آشپزخانه سمت و داد تکان تایید سر فقط

 اعتمادی؟ بی همچنان یا دیدی بدی رفتار میکنی؟ فرار ازم اش همه چرا -

 بی همه این از کرد، حرکت دوباره  کوتاهی مکث با فقط و نایستاد ولی پرید باال ترس از هایش شانه
 :زدم داد و کوبیدم در روی ومحکم آوردم جوش اش توجهی

 ازم؟ متنفری لیلی؟ مرگته چه -

 اشاره انگشت وار تهدید و ماندم خیره بود؛ ترسیده که او به برزخی ی قیافه با کرد، نگاهم باترس و چرخید
 :گرفتم سمتش را ام

.هه !ای غریبه باهام هنوز اومدم، راه باهات جوره همه ماهه یک- . .  !گرفتم زن خوشه دلم 

 :کرد زمزمه پته تته با و پیچاند می انگشتش دور را رنگش مشکی شال ی گوشه

 !همینه رفتارم من -

 :گفتم تر عصبی و برداشتم سمتش بلند گام یک و زدم تلخی پوزخند

.!همینه رفتارم !کردم باور من و گفتی تو - . .  یه من؟ جز به باشی داشته متفاوت رفتار تونی می همه با 
 !حقمه میگم که چیزایی این !لیلی شوهرتم من !برات بره ضعف دلم که بپوشی ندیدم رنگی لباس

 پوشیدنت مشکی لباس بیفتم؟ عزا مجلس یاد بینمت می وقت هر چرا !حقم ترین ابتدایی و کوچکترین
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 گرفتم زن !گرفتن ماتم برای روزگارم ختم خودم من باشه عزا به بدی؟ تحویلم نباید لبخند یه جهنم؛ به
.زندگیم به ببخشم لعاب و رنگ . . 

 تخلیه دیوار به مشتی با را عصبانیتم و کشیدم موهایم به دستی کالفه دیدم، که را سرازیرش های اشک
 .رفتم مبل سرویس سمت و کردم

 .میان االن بچین، رو میز -

 !آوردم جوش که بودم عصبانی خودم دست از نه، که او دست از

.!داد می جواب الهه روش شاید کردم می صبر بیشتر باید . .  !گفتم؟ چه نفهمیدم حتی !بود دیر ولی 
  !بماند نشدم، که سبک

.امد سراغم کردنش ناراحت از هم تلخی وجدان عذاب حس . . 

 دانه یک تولد از تا ندهم آزارش دیگر دادم ترجیح کرد، میز چیدن به شروع پذیرایی سمت ان حرفی بی
 .شدم مشغول ام گوشی با و  ببرد لذت برادرش

 !همیشگی های مخاطب همان بازهم

:الهه  برای انگار !باشه حساستو روی اینحد تا بهرام دونستم نمی جان، حسام میخام معذرت واقعا 
 .داد نشون واکنش اونطوری که کردم روی زیاده ازت، کردن تعریف

.!کردم بالکش همیشه برای خودم، و خودش آرامش برای و ندادم را جوابش . . 

 !کنم مورد بی و پوچ جنجالی درگیر را خودم و او و دهد دستم کار همسرش حساسیت خواست نمی دلم

 .بود عماد بعدی پیام

 افرادی بعضیا خب !بگیره؟ تحویلت که نداشتی انتظار !گذشت می خوش موندی می حسام؟ رفتی چرا-
 دادی؟ وا چرا رسه می عقلت که تو میدونن، بیمار رو میگیرن روانشناسی مشاوره که

.!میگوید اینطور که نبود میدان کردن خالی بحث شد، صورتم نقش پوزخندی . . 

 می رفتار پررویی با و ماندم می اگر !نشود حساس همسرش که ندارم ادعایی کنم ثابت خواستم فقط من
 !میکنم درک را ها حساسیت مدل این و مردم خودم !بیاید الهه زندگی سر بالیی چه نبود معلوم کردم،

 .شوم محسوب اش زندگی برای خطری ندارم حق دیگه دادم، عذابش کافی حد به

:عماد  که من !بودن خوووب چقدر خانم ملیحه این اورد، در بازی نچسب داداشه چی هر حسام، ولی 
 بسته برفی گوله رگبار به که بس از منجمدم هنوز البته کماالت، با اینقدر ، خانووم اینقدر پسندیدم،
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.ان حالی با ی خانواده !نشستن دلم به عجیب ولی !شدما . .  و بزنم حرف خانمش و علی امیر با میخام 
.بشم کار به دست . .  خودم حال به فکری باید خودم نمیگیری، تحویلمون دیگه و دراومدی تنهایی از کهتو 
.کنم . . 

 ی حوصله درامد، آهم و انداختم بود درگیر آن به چسباندن ریسه و میز با همچنان که لیلی به نگاهی
و ندارد خوبی عواقب میدانم ولی کنم بالک هم را او خواستم می نداشتم، هم را عماد های پیام دادن جواب
.!شود می خراب سرم حسابی . . 

 اتاق در اینجا، اوضاع با ولی دهد می عذابم و ام فراری تنهایی از همیشه باشم، تنها خواست می دلم
 !شادترم هایم تنهای با خودم

 مهران، و یاسی شد، پیدا مهمانان ی کله و سر باالخره که کردم چت او با کمی داشتم، پیام هم محمود از
.!محله های بچه از تا چند و همسایه خانم و میالد . . 

 و کرد می تعارف آجیل و چایی شیرینی، میوه، نشستم؛ ساکت گوشه یک هم من و شد پذیرایی درگیر لیلی
 .رفت می بعدی نفر سراغ اضافه تعارف و نگاه بی هم او و کردم می رد میل بی و دلخوری با

 .امد می کش زمان انگار ولی بروم خودم ی دخمه به و کنم فرار و شود تموم زودتر خواست می دلم

 !شده دیر انداختم، ساعتم به نگاهی

 :پیچید گوشی در صدایش بزنم حرفی که این از قبل و گرفتم را شماره

.اقا میایم داریم- . .  .رسیم می دیگه دقیقه ده 

 .منتظرم باشه، -

 شدم خیره کند فوت را کیک شمع تا بودند زده حلقه میالد دور که ها بچه جمعیت به و کردم قطع را تماس
 !کردم س را نگاهی سنگینی اراده بی و

 قانع دادم، تحویلش لبخندی دیدم، را بود شده زوم من روی که یاسی نگران های چشم و چرخاندم سر 
 .پرسید دست و سر تکان با و نشد

 "شده؟ چی-" 

 !شود من زندگی درگیر نداشت دلیلی انداختم، باال شانه و دادم عمق را لبخندم

 !رسند؟ نمی چرا پس کردم، نگاه ساعتم به دوباره رسید، کادوها نوبت
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 بافته خودش که گرمکن یک مادرش داد، هدیه داشت موجودی چقدر نفهمیدم که هدیه کارت یک یاسی
 خریده برایش اموزی دانش تبلت یک هم لیلی بودند، خریده بچگانه های پرت و خرت هم دوستانش بود،
 .داد می نشانش دوستانش تک تک به ذوق با بود،

 بود، شده اش چهره مهمان میالد خوشحالی از که ایی شادی و تولد ذوق ِ همه ان بین لوحانه ساده هم من
 !نچرخید که بچرخد؛ سمتم نگاهش بار یک برای حتی بودم منتظر

 ناشیانه !است خورده گیر به لیلی با ام رابطه فهمیده مطمئنم که کرد می معذبم یاسی های نگاه بین این
 !فهمید می یاسی نخواهم؛ چه بخواهم، چه ولی باشم؛ تفاوت بی نگاههایش مقابل در کردم می سعی

.پیچید حیاط زنگ صدای موزیک، بلند نیمه صدای وجود با  به و رفتم در سمت و کندم نشستن از دل  
:گفتم میالد   

.!رسید منم کادوی- . . 

 را دوچرخه و کردم امضا را رسید  کردم، باز را  حیاط در و زدم بیرون خانه از میکردند، نگاهم ساکت همه
 .گرفتم تحویل

 را میالد ها بچه از یکی دوچرخه دیدن با و بودند ایستاده ورودی جلوی نفری چند برگشتم، حیاط داخل 
 :زد صدا

.خریده دوچرخه برات آقاهه این میالد _ . . 

 واکنش میالد همه از قبل و شدند نمایان در چارچوب در هم بقیه و لیلی و میالد رسیدم، که در ورودی به
 .کوبید بهم را دستانش ذوق پر و داد نشان

 !دوچرخه وااااای_

 کنج شوق اشک نم و بود نمایان عمقش از راحتی به تشکر که نگاهش و لیلی لبخند میالد، ذوق دیدن
 .بود امروزم ی لحظه ترین شیرین خانم آمنه چشم

 .گرفتم فاصله آنها از و گذاشتم میالد اختیار در را دوچرخه زدند، حلقه دوچرخه دور دوستانش و میالد 

.شو سوار بعد کنیم پارو حیاطو برفای فردا بذار !میافتی سره زمین نشو، سوار االن داداش میالد _ . . 

.آبجی چشم_ . . 

 .بود خوشحال برادرش خوشحالی از کردم، نگاه لیلی به بود شده صورتم نقش میالد ذوق از که لبخندی با

.کشید پر مهمانی قبل بحث از ام دلخوری تمام لبخندش دیدن با و چرخاند سمتم نگاه  . . 
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.سرده داخل بفرمایید_ . .  .فردا سواری دوچرخه میخوری، سرما داخل بیا مامان میالد 

.نشست جایش سر کس هر دوباره و برگشتیم داخل همه خانم آمنه تعارف با  و بود بیرون همچنان میالد 
 .نیامد داخل شام رسیدن تا

 چون و پوشیدند را گرمشان های لباس رفتن، ی آماده هم مهران و یاسی و رفتند ها همسایه شام از بعد
 .ماندم خداحافظی برای نفر آخرین تا دانستم می خانواده این از عضوی را خودم

 رابطه وشکرآبی دلخوری این با خواست نمی دلم ولی کشیدم می را رفتن انتظار مراسم طول تمام اینکه با
 برده خوابش مبل روی میالد !داشتم بدی حس محله این به عجیب و  نبود هم دايی که مخصوصا  !بروم
:گفتم آرام و شدم وارد صلح در از ببرد؛ اتاقش به تا میزد بغلش لیلی و بود   

.میارمش من ببرم، کجا بگو-    . . 

 گفتو کرد اشاره خانم آمنه اتاق به کردم، نگاهش و زدم بغل را میالد ایستاد، کنار

 .خوابه می اتاق اونتو مامان با -

.گذاشتمش تخت رویو رفتم اتاق داخل زدن در بدون بود، بیرون هنوز خانم آمنه چونو رفتم اتاق سمت  
 .نشستم تخت ی لبه کنارش خسته و کشیدم پتو رویش

 آمنه که بگیرم را شالم و کاپشن سراغ تا امدم بیرون اتاق از شوم، دلخوری باعث ازینکه قبل رفتم می باید
 :گفت بلند و شد هال وارد بیرون سرمای از هول با هم خانم

 .کنم قفل درو میخوام مادر؟ نداری کار حیاط تو لیلی-

.برم میخوام من نکنید قفل- . . 

و سابید هم به را هایش دست بخاری روی گرفت، فاصله در از و چرخاند قفل در را کلیدو چرخید سمتم
:گفت   

 تنهایی خونه اون تو بری همتو !شدم جون نصفه ترس از دیشب نیست ارسطو امشبو، بمون مادر؟ کجا -
 !چیکار؟

 پشتش !نباشند تنها تا بیایم نداد اجازه دیشب که ماندم خیره بود، مشغول آشپزخانه در که لیلی به دلخور
 :رفت آشپزخانه داخل و شد رد کنارم از هم خانم آمنه دید؛ نمی و بود ما به

  !اتاقت ببر حسام آقا برای پتو و تشک جان، مامان لیلی-

 !نزنم حرص تا چرخاندم خانه در سری و شنیدم را آرامش اعتراض صدای
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 من؟ اتاق چرا مامان -

 داخل بخیری شب با نگیرم قرار بحث مورد بیشتر اینکه برای هم من و زد غر سرش وار زمزمه خانم آمنه
 طراحی از چرخاندم، چشم اتاق در و نشستم تخت ی لبه بود، تمیزو مرتب جا همه هم باز رفتم، اتاقش
 .بود مانده ردشان فقط دیوار رویو نبود خبری بودم دیده قبل سری که دیوار روی های

 دستش واز  زدم جست سریع ایستاد، نمایان در چارچوبدر بغل بهپتو و تشک خانم آمنهو شد باز دراتاق
 .رفت و بست را در کردم، تشکر گرفتم،

 باز را پیرهنم های دکمه نشستم، تخت ی لبه المپ کردن خاموش با و کردم پهن زمین روی تخت، موازی
 با باید نداشتم لباس چون و گذاشتم کنارش و کردم باز هم را بندم کمر گذاشتم، تخت تاج روی و کردم
 .خوابیدم می رسمی های لباس همین

 خواب، از قبل دادم ترجیح برد؛ نمی خوابم خستگی وجود با چون و کردم روشن را سر باال خواب المپ
 .بیاورم در دلش از را شبم سر عصبانیت

.!نشد خبری ولی بگذرد وقتم که بل کردم گرم سر گوشی با را خودم امدنش تا . . 

 !نیامد و شد خاموش هم هال های المپ

 کند؟ می رفتار اینطور که دارد اشکال کارم کجای !کرد فوران خودم برای تاسفم

 گذاشت؟ می خیال و فکر مگر ولی بخوابم، کردم سعی و گذاشتم کنار را گوشی خیال بی

 نیایم کوتاه نگیرم جواب تاو بپرسم را رفتارهایش و کارها دلیل جدیت با دوباره و بروم زد سرم به بار چند
 .شدم پشیمان ولی

 !است مرگش چه بفهمم شده طوری هر باید اول !شود نمی نه، !بخواهم؟ کمک خانم آمنه از

 !زشته اتاقت توبرو مامان؟ خوابیدی اینجا چرا لیلی؟ -

 !مامان -

 .کردم تیز را هایم گوش و برداشتم خیز تخت روی امد می هال از که صدایشان با

.یامان و مامان - . .  !میاری دررو بازیا این و اینجا مونده تو خاطر به !شوهرته نیست، که غریبه 

 !داشتی نگهش شما رفت می داشت !مامان نموندهمن خاطر به -

 بازیا این سقف؛ یه زیر بری باهاش میخوای دیگه روز دو ببینم؛ اتاقت برو پاشو !لیلی؟ حرفیه چه این -
 میاری؟ در چیه
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.مامان اَه - . .  !تون زندگی از بیرون بندازیدم میخواین دستی دستی 

.الله اال الاله - . . 

 تا بستم را هایم چشم و کردم ولو تخت روی را خودم سریع شد، نمایان محوش ی سایه که اتاق در پایین
 کنار تشک به را خودش صدایی، ایجاد و المپ کردن روشن بدون و امد داخل نشود، بودنم بیدار متوجه
 .خزیدپتو زیر و رساند تخت

 را آرامش ی چهره کنم، نگاهش خواست می دلم بود، زده سرم به خوابی بی عجیب خستگی وجود با
 .داد می عذابم را، لبخندش و آرامش کرد می دریغ ازمن بیداری در که این داشتم، دوست

 زدنش نفس نفس صدای با ولی کنم تماشایش قضاوتی هیچ بی بتوانم و بخوابد کردم می شماری لحظه
.کشیدم تخت ی لبه را سرم اطمینان برای و بازکردم را چشمانم بود، صدا بی ی گریه ی نشانه که پتو زیر  
.نه . .   !کند می گریه واقعا انگار 

 :زدم صدایش آرام

 کنی؟ می گریه داری لیلی؟ -

 ی چهره که این برای کشیدم، سرش از را پتو نشستم، کنارش تخت پایین و شدم بلند نداد، جوابی
 :گفتم ارام و فشردم هم به را هایم لب کرد، صورتش حائل را دستانش  نبینم؛ را گریانش

.میرم منه خاطر به اگه لیلی؟ چیه برای ات گریه - . . 

 دلم خیسش های چشم برای کردم، جدا صورتش از و گرفتم را دستانش نداد، نشان واکنشی هم باز
 :کرد زمزمهو زد پس را اشکش و نشست فاصله بال رفت، ضعف

.میخوام معذرت - . .  .بخوابید 

 :گفتمو گرفتم دست با را چشمش زیر خیسی از کمی

 موندم؟ من ناراحتی کردی؟ می گریه چرا بگو !بخوابم چیو چی -

 :پرسیدم دوباره و صورتش روبروی کردم خم سر مستاصل داد، تکان نفی عالمت به را سرش

 !ناراحته چی از خانمم بدونم نباید  من عزیزم؟ چته پس -

 :کرد زمزمه گریه با و لرزید هایش لب شدم، می عصبی داشتم کم کمو بود روان اشکش سیل

.شد تنگ بابام برای دلم امشب فقط نیست، چیزی - . . .بود سالش سه اش همه میالد  . . 

 !نیست کردنش فراهم امکان که خواهد می را چیزی دلش که آخ
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 در دادن دلداری برای حرفی وقت هیچ چون و کشیدم هایش گونه به دستی شد؛ تر بلند اش گریه صدای
 .کشیدمش آغوشم در حرفی بی کردم، نمی پیدا مواقعی چنین

.خانمی نکن گریه - . . 

 برای زد، می هق همچنان کردم، هایم نوازش مهمان و بوسیدم را سرش بار چند افتاد، سرش از شالش
 :گفتم گوشش کنار کردنش آرام

.لیلی میخوام معذرت - . . .خانمی کنم ناراحتت خواستم نمی نداشتم، منظوری حرفام از واقعا  . . 

 :گفت گریه از رگه دو صدای با و گرفت را اشکش شالش ی گوشه با و کشید کنار را سرش

 !کنم حل زود خیلی میدم قول منه؛ از مشکل بود، درست شما حرفای -

 .شد سرد لحنش دوباره و گرفت فاصله ازمن بیشتر

 .کار سر برید باید صبح شدید، خسته وقته، دیر بخوابید، -

.نخور منو کار ی غصه - . .  !هوا این تو اونم میدن؛ مرخصی راحت بیکارم، تقریبا زمستون 

 :کردم اضافه شود، می خوشحال میالد خوشحالی از دانستم می چون و

 !کنه سواری چرخه دو بتونه راحت میالد میزنم، پارو رو حیاط برفای صبح مونم می -

 .کرد قشنگش و خواستنی خواب چراغ نور روشن و تاریک در که نشست اش چهره به محوی لبخند

 .کرد خوشحالش چرخهدو خیلی ممنون، -

 .کردم نزدیک صورتش به را صورتم و کردم ریز کمی را چشمانم

 بشی؟ خوشحالتو کنم کار چی -

و کشید کنارش از را پتو و انداخت پایین را سرش !کشید خجالت هم شاید ترسید، انگار زد، پر لبخندش
 :گفت محکم

.وقته دیر بخوابید - . .  .بخیر شب 

 پیشه پررویی گرفت، ام خنده کشید؛ سرش باالی تا را پتو من به پشتو کوبید بالش روی محکم را سرش
 موهایش عطر پناه در و کشیدم بغلم در تر محکم و کردم ذوق نکرد، اعتراضی کارم به که این از و کردم
 .بستم را هایم چشم

.داشتنش آغوش در شب هر به شوم عادت بد اینکه به وااای . . 
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 لیلی دنبال اتاق در کردم درک را موقعیتم تا و زدم می گیج کمی پریدم، خواب از ام گوشی زنگ صدای با
 !نبود ازاو خبری چرخاندم، سر

 کردم وصل را تماس گیجی با داد، نمی خواب ی اجازه گوشی خور زنگ صدای ولی امد می خوابم همچنان
 .زدم غلت تشک روی و کردم پرتش کنارم حوصله بی کرد، قطع ولی

 گذشته صبح نه از کردم، نگاه را گوشی ساعت و پریدم جا از سریع بگیرم مرخصی باید که این آوری یاد با
 !بود

 !آخر؟ نکرده بیدارم چرا واااای

 !من؟ خوابیدم همه این چطور

 اربابو بود خراب هوا چون و شد وصل دبیرخانه گرفتم، را اداره ی شماره پرید، سرم از کلی به خواب
 تخت ی گوشهو زدم تا را پتوو تشک و پوشیدم را پیرهنم کرد، ثبت را درخواستم حرفی بی نبود، رجوع
 .گذاشتم

 جلوی میالد چرخاندم، هال در سری زدم، بیرون اتاق از و گفتم آرامی الله یا بود، محض سکوت در خانه
 زخم به چشمم کردم، نگاهش مشکوک بود، کشیده باال زانو تا را شلوارش و بود نشسته نه آشپزخا سکوی
 :پرسیدمو رفتم سمتش افتاد، زانویش

 خودت؟ با کردی چیکار شده؟ چی-

 زخم روی و کرد خم سر کردم، نگاه را پایش و نشستم روبرویش کشید، پایین را شلوارش ی پاچه فوری
 :گفت و کند کم را سوزشش تا کرد فوت

.افتادم دوچرخه روی از- . . 

.و چسب و باند دنبال آشپزخانه داخل و دادم تکان سری . . :گفتم و گشتم    

.باشی مواظب بیشتر باید جان؛ میالد لیزه زمین - . . 

 :پرسیدم زخمش بستن حین و نشستم روبرویش و  درآوردم یخچال از را بتادین و چسب و پنبه ی بسته

 کجان؟ لیلی و مامان -

 :گفت بود، فشرده هم به محکم را هایش چشم زخم سوز از

.کار سر رفته همیشه مثل که مامان - . . 

 :داد ادامه و بود بسته چشمانش ولی کردم نگاش تیز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 199 

 !میام زود جایی میرم گفت هم لیلی -

 میره؟ کجا نگفت -

 .نگفت هیچی نه -

 میره؟ کاری چه سر مامانت -

 !شرکته یه حسابدار -

 !دید می هم را کرد می خانمی درخانه مادرش که روزهایی ان کاش کردم، نگاهش متاسف

 کسی بین این و افتادن فرش به عرش از است سخت خیلی !بود قائل ارزش اش خانواده برای خیلی فاتحی
 !نبود مقصر بود، داده باد به را شان دارایی که ارسطو جز

 :پرسیدمو کردم مرتب را لباسش شد، تمام پانسمان

 نرفتی؟ مدرسه چرا -

.کردن تعطیل برف خاطر به - . . 

:گفتمو ایستاد تا گرفتم را دستش شوم، تر صمیمی او با که این برای و دادم تکان سری   

 !کنی سواری دوچرخه بتونی راحت کنیم جمعرو حیاط برفای بپوش، گرم لباس برو -

.باشه - . . 

 !آخر رفته کجا حرفی بی برگشتم؛ لیلی اتاق هم من و دوید اتاقش سمت

.نداد جواب خورد؛ بوق چه هر گرفتم، را اش شماره  حینو برداشتم جالباسی از را کاپشنم حوصله بی 
 !نداد جواب هم باز گرفتم، را اش شماره دوباره پوشیدن

 برف جان به پاروو بیل با و رفتم حیاط همراهش و شدم خیال بی بود، منتظرم هال در آماده و حاضر میالد
 .کردیم جمع گوشه یک و افتادیم حیاط کف یخ و

 میالد؟ رفته کی از لیلی -

 .رفت اونم مامان رفتن از بعد بود، آماده شدم، بیدار که صبح -

 و خورد بوق بازهم گرفتم، را اش شماره باره چندو دوباره بود، گذشته یازده از انداختم، ساعت به نگاهی
 .نداد جوابی

 !دهد نمی جواب چرا که این از نگران هم و بودم عصبانی و کالفه هم
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 بیکاری سر از و کرد تمرین سواری دوچرخه کمی برگشتیم، حیاط دوباره و خوردیم صبحانه و چای میالد با
.ساختیم برفی آدم را حیاط کنج شده جمع های برف . . 

 .نداد جوابی و گرفتم را اش شماره بار سی از بیشتر

 عصبی حالت با و دادم لم مبل روی برگشتم، خانه داخلو گذاشتم تنها اش چرخهدو با حیاط در را میالد
.بوق و بوق و بوق فقط هم باز گرفتم؛ را اش شماره دوباره . . 

 !بگیرم را سراغش کجا که این نه و رود می کجا دانستم می نه

 .کردم وصل را تماس باشد لیلی اینکه خیال به بود، صبح ی غریبه ی شماره همان خورد، زنگ ام گوشی

 !بله؟ -

 !بود شده خاموش کال گرفتم که دوباره و زد تماس رد نخوردهو خورده بوق دوتا گرفتم، را شماره کرد، قطع 

 .داد تحویلم بوق هم باز لیلی ی شماره شدم، عصبی حسابی

 .امد حیاط از صدایش باالخره که بودم زده زل خانه دیوار و در به کالفه  بود، عصر یک حدود

 !ماهری سوار دوچرخه عجب به به داداشم؟ چطوری -

.داد یادم حسام - . .  !پیچم می چجوری حیاط گوشه ازین ببین 

 :پرسید و پرکشید صدایش ذوق

 نرفته؟ هنوز مگه -

 .است خونه تو نه -

 سالم صدای و شد باز ورودی در کنم؛ کنترل را خودم تا کشیدم صورتم به دستی نیامد، صدایی دیگر
.شکست را خانه سکوت آرامش  در توضیحی و حرف بی هم او و ندادم جوابی که بودم عصبی قدر این 
.!بست را در و رفت اتاقش سمت نبودنش مورد . . 

.بودم رسیده انفجار حد به !ندارد انگارفایده نه  اتاق وارد زدن در بدون و رفتم اتاقش سمت و شدم بلند 
 جلوی و کشید را تخت مالفه ورودم محض به و بود درآورده لباس تعویض برای را شالش و مانتو شدم؛
 !نبینم را رنگش بنفش تاپ تا گرفت بدنش

:پرسیدم مقدمه بی و محکم و نشوم آرام چیزها این با که بودم عصبانی انقدر   

 !نمیری؟ سرکار بودی گفته-
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. نمیرم_ . . 

:غریدم و زدم کمرم به را دستم کرد؛ ترم عصبانی جوابش   

 االن؟ تا بودی کجا پس-

 :گفت و زد چنگ را مالفه و داد قورت را دهانش آب کرد، می نگاهم ترس با

 !طراحی کالس هم اونجا از رضا، بهشت رفتم_

 .رفتم جلوتر قدم یک و کشیدم موهایم به دستی

 گوشیت؟ کجاست نداری؟ گوشی-

 :گفتم فریاد حالت به و آوردم جوش ماند؛ خیره من به زد می زردی به که صورتی و ترسیده های چشم با

 به که پارکه بیرون  لعنتی ماشین اون رضا؟ بهشت شهر سر اون رفتی تنهایی شدی بلند بودم؛ اینجا من -
.!بخوره مواقعی همچین درد . .  .ببینم بده گوشیتو 

.رفت عقب قدم چند و داد دستم را گوشی اش دستی کیف جیب از لرزید، می ترس از   روشن را صفحه 
  !ببیند را تماسها تعداد تا گرفتم مقابلش و کردم

 !بود شده رد تماس چهل از

 بی سکوت این داد می عذابم بود؛ تفاوت بی و ترسیده همچنان کردم، نگاهش عصبی و دلخوری با
 خاطر به که صدایی همان با و زدم بیرون اتاق از و دیوار سمت کردم پرت را گوشی محکم !معنایش
:زدم داد بود، شده خارج کنترلم از عصبانیت   

 !راحتتری نباشه !نمیخوره دردت به نمیدی تماس جواب وقتی-

 !زدم بیرون خانه از میالد متعجب های چشم مقابل و زدم چنگ مبل روی از را کاپشنم

 بگیرد تماس که بود این امیدم ی مانده ته و زدم پرسه ها کوچه در نداشتم، را جا هیچ و هیچکس حوصله
.!بیاورد در دلم از و . . 

.باطل خیال زهی ولی . . 

 دلم فقط نداشتم؛ کم چیزی !شود طبیعی و جور و جمع اوضاعم که کنم چکار دانستم نمی خانه؛ برگشتم
 !نیست ولی نیست؛ زیادی چیز !خواست می آرام و راحت خیال یک

 به کردم، نگاهشان  مشکوک بود، بندی بسته مخصوص کارتن بسته چند حامد ی خانه در کنار سالن، در
 !بستند می را وسایلشان انگار ولی نداشت ربطی من
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 کشی؟ اسباب و سال وقت این

 :زد صدایم مینا و شد باز شان خانه در نرسیده ها پله به

 !حسام؟ _

.کردم نگاهش و چرخاندم سر بودم، شرمنده او از خواهرش جریان بابت هنوز . . 

 !خسته هم شاید بود، پاچه دست

 در را سرش کشیدم، را مائده لپ رفتم سمتش و دادم تحویلش لبخندی کرد، جا جابه بغلش در را مائده
.کرد پنهان مینا بغل :گفتم خنده با    

 !اینجا؟ خبره چه سالم،-

 با و فشرد هم به را هایش لب ماندم، خیره مضطربش ی چهره به جواب منتظر و کردم اشاره ها کارتن به
 :گفت اضطراب

.میریم داریم - . . 

 بدانم، را رفتنشان زود دلیل تا بودم کنجکاو بازهم ولی بروند ازینجا زودتر خواست می دلم اینکه با
 :پرسیدم

 شده؟ آماده تون خونه -

.نه - . . .ریم نمی خونه اون  . . .میخواد کنیم جمع میگه حامد  . . 

 :پرسیدم کنجکاو کرد، مکث

 چی؟ میخواد -

:کرد عوض حرفش با را بحث   

 داشتی؟ دوست رو مادرتتو حسام -

 :پرسیدم بشنوم، بود ممکن که چیزی از ترس با و کردم نگاهش ریز های چشم با

 شده؟ پیداش باز زنیکه داداش؟ زن بگی میخوای چی -

.گرفت رات سوالش جواب   :زد را حرفش مقدمه بی و کرد جابجا بغلش در را مائده 

.!مرده  میگه حامد - . . 
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 .دهد ادامه را حرفش که ماندم خیره او به مبهوت !دهم نشان واکنشی چه دانستم نمی شدم، شوکه

 هم تو !میده رضایت بده پس رو پدری خونه میگه حامد حامدین، و تو شاکی !کشتتش شوهرش میگه -
 !بشینیم خونه اون بریم کنیم جمع میگه سرش، به زده میدی؟ رضایت

 توجه بی مینا بود؛ دنیا ادم ترین غریبه برایم !شناختم نمی مادر اسم به را کسی اصال رفتم، عقب قدم چند
 :داد ادامه را حرفش زارم حال به

 !نگفته بهت چیزی که کرده جعل رضایت برای امضاتو حامد گمونم حسام، هست هم تو سهم خونه اون -
.نداره حق حامد بدونی؛ که گفتم . . 

.مینا بسه - . . 

 :کردم تخلیه فریاد با را استرسم ی ادامه  و گرفت بغلش در تر محکم را مائده فریادم با

.ندارم ادعایی من !بکنه داره دوست غلطی هر حامد - . . 

 بودم نخورده حرص کم حاال تا صبح از ترسیدم، می شدنش متالشی از لحظه هر و بود شده منقبض سرم
 !حالش و عشق پی رفت و کرد رهایم که بگیرم را مادری عزای حاال که

 من به ندادم، اهمیت مینا جیغ جیغ به و رفتم باال کوبیدم می پله هر روی محکم که هایی قدم با را ها پله
 !نداشت ربطی

.نمیخوام رو اینطوری حامد من بره؟ خطا حامد نذاره که بگم کی به حسام؟ بزنم حرف کی با من - . . تو چرا 
 بیاد شیطون خر از بزن حرف باهاش میکنم خواهش حسام حریص؟ اینقدر حامد و آرومی اینقدر
.پایین . .  !میترسم عاقبتش از بخدا 

 زندگیتون؟ وسط بندازم خودمو که میده گوش من حرف به حامد مگه-

.کوبیدم محکم را خانه در پیچید، سالن در اش گریه صدای  !احمق حامد 

 .بودم رسیده انفجار حالت به 

 این با سوخت می استرس فشار از ام معده و بودم نخورده چیزی میالد با نیمه نصفه ی صبحانه همان جز
 .نداشتم اشتها حال

 گذاشت؟ می خیال و فکر مگر ولی خواست می خواب دلم عجیب

 داخل بردم، پناه حمام به بدنم کرختی رفع برای و کشیدم سر آبمیوه لیوان یک با را آرامبخش قرص دوتا
 .دادم لم بخاری کنار بود، سرد خانه چون و پوشیدم لباس حمام
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 کنم فکر چیزی به خواست نمی دلم شدم، مچاله خودم در و درامد آهم دیشب ی آسوده خواب یاداوری با
 .گذاشتند نمی راحتم هم بیداری در و بود شده کابوس برایم چیز همه نبود، خودم دست ولی

.میزدند تاخت روحم به رحمانه بی اینطور که کردند را جانم قصد همه انگار . . 

*** 

.بودم ها زونکن کردم مرتب مشغول اتاقم در  ی شماره همان از بار چند ام گوشی نداشتم، زیادی کار 
 .خورد زنگ مزاحم

:توپیدم و آوردم جوش !نیست بردار دست هم این   

 میخوای؟ چی !عوضی مرگته چه-

 کوچه لحنی و گستاخی با بود جوان پسر یک صدای زد، حرف مزاحمت از روز چند از بعد تعجب کمال با
 :گفت بازاری

 !نمیشه تلفن پشت ببینمت، میخوام _

:گفتم اش روزه چند مزاحمت از عصبی و حوصله بی و انداختم ساعتم به نگاهی   

 بشه؟ چی که ببینی-

.میگم بینیم می حاال دارم؛ حرف_ . . 

 بازهم و نداد جواب ولی گرفتم را اش شماره دوباره کرد، قطع را تماس ولی کنم پیچش سوال میخواستم
 !دهد می ام بازی بیشعور !کرد خاموش

.برگشتم اتاق به دوباره و درامدم شکمم خجالت از خرما و چایی با و زدم آبدارخانه در چرخی . . 

  !خورد می زنگ ام گوشی 

  ؟!شدم مهم امروز چقدر 

 بی با و کردم وصل گرفته، تماس خواهی عذر برای روز چند از بعد لیلی که این خیال به !بود خانم آمنه
 :دادم جواب میلی

 !بله؟ -

.پسرم سالم_ . .  مادر؟ خوبی 

 .دادم جواب احترام و ادب کمال با و امدم پایین شیطان خر از خانم آمنه صدای شنیدن با
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 خوبن؟ جان میالد شما؟ خوبید جان، مادر سالم-

.اوست نوبت واقعا بار این !بگیرم معرفت بی لیلی از احوالی خواست نمی دلم  می نظر به نگران صدایش 
 :پرسید استرس با و رسید

 بوده؟ چی جریان کردی؟ بحث لیلی با شما جان حسام -

 !بدهم؟ جوابی چه االن روز سه از بعد نشستم، ام صندلی روی و کشیدم موهایم به دستی

.جان مادر نیست مهمی چیز - . .  !میشه حل 

.مادر خدا امید به _ . .  برای داره اومده وقتی از !شده بحثتون هم با گفت ارسطو به پرید دهنش از میالد 
 !بشه هوار سرش و بیاد آموزشگاه از ترسم می !میکشه نشون و خط ام بچه

:زدم غر حوصله بی و عصبی   

 !نداره رو کاری همچین حق-

 دست ام بچه رو و شد عصبی دیدی یهو نیست؛ خودش دست کاراش ارسطو ولی پسرم، نداره که حق -
.کرد بلند . .  می آشتی زنید، می حرف هم !نیاد خونه ببر؛ خودت با آموزشگاه از دنبالش برو میتونی اگه 
 .میاد کوتاه خوبید، هم با ببینه ارسطو هم کنید،

 :گفتم بچیند فلسفه بیشتر کردنم راضی برای که این از قبل و کشیدم صورتم به دستی

 .دنبالش میرم بفرست، برام آدرسو مادر، چشم -

 پیش قدم لیلی که این برای ام روزه سه کردن ناز که شدم متوجه تازه تماس قطع با و کرد خداحافظی
 می پیش پا رابطه کردن جور و جمع برای خودم باید هم بار این و بود فایده بی بخواهد؛ عذر و بگذارد
.!گذاشتم . . 

 .رسید آموزشگاه آدرس و امد پیامک صدای

 !نداشتم وقت زیاد انداختم؛ ساعت به نگاهی

 کاری اضافه بماند !گذشته حد از هایم مرخصی واقعا دیگر رفتم، دبیرخانه سمت و برداشتم را کتم و کیف 
 ها آن با را وقت بی و وقت های مرخصی این و کردم می قبول خیال و فکر و تنهایی فشار از که هایی
 !کردم می توجیح

 .رفتم آموزشگاه سمت و برداشتم را ماشین لباس تعویض بدون گرفتم، تاکسی خانه تا و زدم بیرون اداره از
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.ببرمش رفتم، می الهه با که شاپی کافی به زدن حرف برای گرفتم تصمیم و بود بهتر هوا   از اگر شاید 
.وگرنه کند اعتماد و بیاید کوتاه اش اعتمادی بی موضع از بگویم برایش ام گذشته . . 

 .رفتم آموزشگاه سمت و کردم پیدا پارک جای دورتر کمی !بود همهمه آموزشگاه ورودی در جلوی

 !فهمیدم نمی را در جلوی داد و جیغ و همهمه دلیل

 !است چخبر شوم متوجه و بشنوم چیزی گذاشت نمی پسرها و  دخترها ی همهمه و داد و جیغ صدای 

 !زدند؟ حلقه همه که  است ای معرکه چه ببینم شدم کنجکاو  

 را هایم گوش شد باعث مانندش جیغ و بلند صدای که است خبر چه  وسط ان ببینم تا گرفتم باال را سرم  
 !کنم تر تیز

  مردمی؟ زندگی فضول میکنم؟ زندگی چطور من که داره ربطی چه تو به_

 .پیچید همهمه در دیگری دختر صدای و رفتم جلو و زدم کنار را نفر دو یکی

 نکبت؟ چیه داشتنت پسر دوست !داری شوهر !کنی قبول نمیخوای چرا ! ی ا ه ز ر ه نیستم، فضول -

 :گفت جیغ با موهایش کشیدن حین و کرد حمله او به و رفت در بودش گرفته که دختری دست زیر از

 !عوضی بفهم دهنتو حرف !ندارم پسر دوست من_

 !بودند صحنه شکار ی آماده دست به گوشی هم طلب فرصت مردم و بود دخترانه کشی گیس و گیس 

.کردم باور منم و گفتی تو- . .  رفیق باهاش چیه !میزدی سینه به رو اصالنی امیر سنگ چقدر نرفته یادمون 
 !اومده؟ زورت شدم

 !بودند درگیر هم با خودشان وضعیت و اطراف افراد به توجه بی و بود افتاده سرش از شالش

 که دستش مچ رفتم، سمتش و برداشتم زمین روی از را شالش بزنم؛ کنار را جمعیت توانستم باالخره 
 .کشیدم و گرفتم محکم بود، گرفته را دختر موهای

 !نبودم حرکاتم متوجه هم خودم حتی ولی داشتم هم را کشتنش پتانسیل که بودم عصبانی انقدر

 .ماند خیره من به متعجب و شرمنده و برداشت دست دختر موهای از و شد شل دستش دیدنم با

 .شدیم رد جمعیت بین از تا کشیدم محکم را دستش و کشیدم سرش روی را شالش

 بگویم؟ چه دانستم نمی ولی بزنم داد خواست می دلم
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 فقط  نبود، مناسبی موقعیت چون و رساند انفجارم نقطه به سرمان پشت دختر ان کشیدن هوووو صدای
.فشردم دستم در تر محکم را دستش  !گرفت درد هم خودم دست که حدی به 

 کنجکاو های چشم مقابل و نشستم هم خودم صندلی؛ روی کردم پرتش محکم و زدم را ماشین قفل 
 .شدم خارج خیابان از سرعت با و زدم استارت جمعیت

 دل یک و حسابی خواست می دلم خودم ولی کنم جلوگیری ارسطو توسط خوردنش کتک از بودم آمده
  !بزنمش سیر

 هق صدای !نبود هضم قابل برایم و بودم شنیده که هایی حرف هم بود، ساخته که ای معرکه خاطر به هم
:چرخیدم سمتش داد با کنم؛ مرتب را مغزم گذاشت نمی هقش   

.لیلی شو خفه- . . .کن خفه صداتو  . .  !بگیر خون خفه 

 پنهان  آغوشش در پاهایش بین را سرش و کشید باال را پاهایش و کرد مچاله صندلی و در کنار را خودش
 بیراه و بد زمان و زمین به و کردم رانندگی وار دیوانه خانه تا و فشردم هم به را هایم دندان خشم از کرد،
.!شدم نمی سبک نداشت، فایده ولی شوم تخلیه تا گفتم . . 

 حرص با و کردم پارک کنارش !کرد می کشی اسباب حامد زیاد احتمال به و بود پارک وانت حیاط در جلوی
:گفتم   

.شو پیاده خودتو کن جور و جمع- . . 

  !کنم؟ چکار خشمم این با نخورد، تکان حالتش از

 را دستش مچ دوباره کردم، باز هم را لیلی سمت در و زدم دور را ماشین کوبیدم، محکم را در و شدم پیاده
 دوتا کشیدمش، حیاط داخل و کردم پیاده ماشین در روی را حرصم هم باز امد، بیرون ماشین از و کشیدم
 ما از باز نیش با و امد بیرون حامد هم سرشان پشت و امدند بیرون ساختمان از ها مبل از یکی با کارگر
 .کرد استقبال

 تونستیم می اوردی می زودتر ! اوردی خانمتو روزی عجب حسام !اومدی خوش عزیز داداش زن به به ـ
.کنیم دعوتتون . . 

 باال ی طبقه به من از قبل فکرم ولی بپرسم احواالت و بدهم دست  و بمانم داشت انتظار رسیدیم، هم به
 !کشید می هم را من و بود رسیده

.ماند دراز طور همان دستش .شدیم ساختمان وارد و کشیدم هم را لیلی و گذشتم کنارش از   که انجایی از 
 که بود تر بین تیز حامد از انگار ولی داد سالم دیدنمان با و بود سالن در هم مینا شانسم خوش خیلی

 .ماند ثابت لیلی گریان ی چهره روی نگاهش و شد جمع لبخندش بالفاصله
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 باال ها پله از و گذاشتم جواب بی هم را مینا بزنم، حرفی داد نمی اجازه و اورد می فشار گلویم به چیزی 
 قفل در را کلید و کوبیدم محکم را در و دادم هلش داخل خودم از جلوتر !کرد نمی مقاومتی رفتم،

.کنم آرام را خودم اعداد شمارش با کردم سعی و چسباندم در به را ام پیشانی شود، قفل تا چرخاندم  
.یک . . .دو  . . .سه  . . .چهار  . .  مستاصل و چرخیدم شد، تمرکزم مانع اش گریه هق هق صدای هم باز ولی 

 شده کنترل خشم با و زدم کمر به دست داشت، می بر قدم عقب به و کرد می نگاه من به کردم، نگاهش
:گفتم   

.بزن حرف-  . . 

.کرد ام دیوانه سکوتش رفت، عقب هم باز و داد تحویلم گریه  اولین و رسیدم روبرویش بلند گام دو با 
:زدم داد و کردم صورتش نثار را کشیده   

.بزن حرف !نده تحویلم گریه- . .   !خودت از کن دفاع 

:زدم فریاد هم باز و گوشش روی خواباندم را دوم ی کشیده !کرد ام کالفه گریه با هم باز   

 خیابون؟ توی گیری می معرکه !لعنتی بزن حرف-

 خودم دور و زدم چنگ را موهایم !کنم کنترل نتوانستم را عصبانیتم ولی بزنمش خواست نمی دلم 
:زدم تشر خودم به عصبی ی ناله با و چرخیدم   

.!خودش برای بهادریه بزن !شده الت گنده و گانگستر پا یه خانمت حسام، آقا باشه مبارک- . . 

 خودش خوردن کتک از فرار برای و کرد آزاد را اش گریه جیغ با دوباره و شد زمین نقش بعدی ی کشیده با
 .کشید می  عقب زمین روی را

 من؟ زندگی با کردی چیکار خریه؟ کدوم امیر گفت؟ می چی دختره اون !لعنتی بزن حرف-

 می انفجار حد به  زدم، چنگ را موهایم دوباره دادم، می دست از را وکنترلم شدم می دیوانه داشتم 
 !آوردم می او و خودم سر بالیی رسیدم

 یک که این از !هایش تفاوتی بی همه ان رفتار، سردی همه ان !نبود دلیل بی اش محلی کم همه ان 
 همه این !بود شده ذکرم و فکر و زندگی ی همه که کسی برای !نبودم مهم برایش هم ذره یک و لحظه
.کرد می ام دیوونه نکبت . . 

 صدای و شد زمین پخش محتویاتش و وآینه میز  ی همه زدم، لگد آینه و کنسول میز به عصبی
.پیچید خانه در وحشتناکش  خواستم نمی حتی !بشنوم خواستم نمی بود، اش گریه صدای تر دهنده آزار 
  !ببینمش

 :زدم داد مقابلش و کردم باز را اتاق در بود، شده مچاله خودش در اتاق در کنار
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.ببینمت خوام نمی اتاق، تو شو گم برو پاشو - . . 

.دادم هلش و اتاق داخل  کشیدم محکم و گرفتم را بازویش و شدم کار به دست خودم کرد، تعلل   وسط 
 را در و زدم بیرون اتاق از بیفتم جانش به دوباره و شوم دیوانه که این از قبل شد، پرت زمین روی اتاق
 .کردم قفل

 پر را لیوانی امد، می باال زحمت به هایم نفس و بود بسته را گلویم تا قلب راه چیزی  سوختم، می  داشتم
 در سمت کردم پرت را لیوان عصبی نرفت، پایین گلویم از هم قلپ یک حتی ولی بکشم سر تا کردم آب
.گرفت اکو خونه در همزمان لیلی جیغ با لیوان شکستن و در وحشتناک صدای اتاق،  نمی بودم، داغ 
 پرت در سمت را عسلی روی های گلدان از یکی امدم، بیرون آشپزخانه از بگیرم، آرام جا یک توانستم
:زدم داد هم باز و کردم   

.شو خفه- . . .بگیر خون خفه  . . 

 :نالیدم خودم برای تر آرام و

.تو به لعنت - . . .لیلی تو به لعنت  . . .!داشتی دادن مثبت جواب اختیار خودت !سراغم اومدی خودت  . . 

 !کردی؟ ام ویرونه اینطوری که خواستم می چی تو از زندگی، از من مگه لعنتی؟ دادی بازیم چرا

 بیرون خاه از و کردم زمین راپخش بود چسبانده  یادگاری یاسی که قاب تا چند و کشیدم دست دیوار روی
.نبود پشیمانی جز آخرش که کردم می کاری ماندم می اگر زدم، . . 

 مائده و بود زده تکیه دیوار به شان خنه در کنار مینا پریدم، پایین یکی دوتا را ها پله و کردم قفل را در
 آتو حسابی امروز و شوند مطلع ام زندگی از خواستم نمی وقت هیچ زد، می چرخ سالن در اش الله داخل
 .امد جلو که کردم حرکت سالن خروجی سمت خیال بی دادم، دستشان

.داری نامه حسام - . . 

 .دادم ادامه راهم به و دادم  تکان هوا در را دستم حوصله بی

 .مینا بعدا باشه -

.دادگاهه از ـ . .  !طالقه دادخواست 

.شد میخ زمین به پاهایم  ترس با و گرفت سمتم را احضاریه ی برگه چرخاندم، سمتش سر لرزان تن با 
:گفت   

.اوردن  صبح- . .  !گرفت تحویل حامد 
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 خفه که این برای و زدم چنگ دستش از را نامه کرد، اضافه حرصم به ورود موقع حامد آمیز طعنه رفتار
.زدم بیرون سریع نشوم  اهمیتی هم حامد تمسخرآمیز پوزخند به و کردم طی بلندی های گام با را حیاط 
.کردم حرکت و شدم ماشین سوار ، ندادم  .گرفتم را مینا ی شماره  

 حسام؟ الو ـ

 :کردم زمزمه لرزان صدایی با و دادم قورت را بغضم

.نامه این هم لیلی، با بحثم هم نفهمه؟  موضوع این از چیزی یاسی کنم خواهش میشه مینا - . . 

.کمک شاید حسام ولی - . . 

:گفتم داد با و بریدم را حرفش   

.مینا خوام نمی کمک- . .  جورش و جمع خودم !بگه حامد بذار نه بگو؛ چیزی خودت نه !مریضه یاسی 
 !میکنم

 .باشه ـ

 .کردم پرت عقب صندلی روی و کردم خاموش را گوشی

 !شد؟ اینطور که بوده اشتباه کارم کجای شدم، نمی خالی گونه هیچ که کرد می سنگینی قلبم انقدر

 کنی؟ کار چه من با خواهی می خدایا رسیدم؟ جا این به چرا 

 .بودم متوقف حرم پارکینگ در امدم که خودم به

.!بارش ی آماده هایم چشم بود، گالیه از پر دلم  . . 

.نداشتم رفتن پای فقط   . .   

  بگویم؟ کجا نگویم، اینجا را ام گالیه ولی بود کرده رخنه بدنم تمام به عجیبی خستگی حس  

 است؟ خودش زندگی درگیر که دوستی  

 دارد؟ دوست را دیگر کسی که زنم   

  است؟ بیمار که خواهرم    

  کند؟ می ذوق شکستنم از که برادری    

 پاشد؟ می هم از اش زندگی شود، دیده من با دیگر بار یک اگر که مشاوری    
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 !کسی؟ چه پیش بروم؟ کجا نکنم گالیه جا این     

 جان؟ خدا کنی می پاک عذاب این با را گناهم کدام تاوان      

.خلوت حرم و بود خنک هوا رفتم، اصلی صحن روی روبه تا و رفتم باال ها پله از . . 

 کنج ها رواق از یکی داخل بخوابانم، را دلم سوز سرما، سوز با خواستم می نداشتم، را رفتن داخل دل 
.شکستم اوردن کم به اعتراف با و کرد ریزش هایم چشم شدم، خیره گلدسته به و نشستم دیوار . . 

 نماز رکعت دو بود، غروب نزدیک شدم، آرامتر دردهایم گفتن با و اورد می سبکی حس خود به خود حرم
.کنم معلوم را ام زندگی تکلیف و خانه برگردم تا خواندم . .  در گلدسته به رو را، هایم التماس آخرین 
 رفت، خروجی سمت و داد سالم گنبد به رو که خورد خانمی به چشمم که کردم اهدا آقا به و ریختم نگاهم
 .کردم زمزمه لب زیر را اسمش آرام

.نیست  . . .نیست او  . .   !باشد او تواند نمی 

 بیرون پارکینگ از و چرخیدم پارکینگ سمت نزنم گول را خودم که این برای و رفتم دنبالش قدمی چند
 !کنم چکار دانستم نمی ولی امدم

  بگویم؟ چه خانه برگردم

 !کنم؟ معلوم را چه تکلیف گرفته، را تصمیمش که او

 !نیست که زور باشد، ام زندگی در خواهد نمی 

 فحش چهارتا و نکنم برخورد  که کوبیدم ترمز روی را پایم کرد ترمز ماشینم جلوی که واحدی خط ترمز با
 .کنم جمع را حواسم تا کردم خودم ی حواله

 چهره زیاد شیشه پشت از کردم، دقت بیشتر افتاد، اش چهره به نگاهم دوباره که کند حرکت بودم منتظر 
 !نبود معلوم اش

 لحظه در و شده منجمد فکرم هاست مدت افتادم، راه دنبالش چیز همه خیال بی هم من و کرد حرکت 
  !کنم نمی فکر بعدش به و کنم می عمل

 می ثابت بود، خیره معلوم نا ای نقطه به و بود گرفته را میله که ای چهره به نگاهم شد می متوقف هرجا 
  !نه یا هست خودش که کنم کشف تا شد

 از نفر آخرین و بود گرفته را میله ایستاده طور همان بود شده خالی ها صندلی که این با ایستگاه آخرین تا
.شد پیاده واحد . .  !است خودش شدم مطمئن کم ی فاصله این از دیدنش با 

.شوم پیاده خواستم می   کرد؟ می چکار زباله سطل پای خیابان، آن در روز ان بپرسم و بزنم حرف 
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  شرایط؟ این چرا ولی !دارد همسر !جداست او زندگی ترسیدم؛ ولی

 ؟!است این وضعش محنا چرا پس !داشت قیمت من ماشین برابر چندین ماشینش دیدم، من که مردی ان

 !میزد قرمزی به پوسیدگی از هم تاریکی این در حتی چادرش

 !فرارکند قبل ی دفعه مثل و شود متوجه ترسیدم می کردم، تعقیبش هم باز ام کنجکاوی حس رفع برای

 پارک امن ی گوشه یک کنم، تعقیبش ماشین با توانستم نمی دیگر شد، که تردد سخت های محله وارد
 .دویدم دنبالش و پوشیدم را کاپشنم سرعت با برسم او به که این برای و کردم

  !کرد می زندگی لیلی که ای منطقه به رحمت صد

.!واقعی معنای به آباد؛ حلبی !دارد وجود مشهد در ای محله چنین دانستم نمی حتی . . 

 می کجا که بود محنا به حواسم همه ولی شد می نثارم متلک بیش و کم و کردند می نگاهم چپ چپ همه
 !رود

 درورودی که شد اتاقکی وارد هستم؛ دنبالش االن تا غروب از ساعت سه از بیشتر که نشدم متوجه اصال
 .بودند کشیده پرده بنر، یک با اش

 !کنم؟ چکار حاال است؟ این اش خانه

 بردنی؟ یا خوردنی هستی؟ چی دنبال سوسول؟ بچه خوای می چی اینجا -

 که چاقویی و  کریه ی چهره اطراف، نورهای روشن و تاریک در که مفنگی جوان یک کردم، نگاهش
 !کاشت می آدم دل به ترس داد، می تاب دست در ناشیانه

 ؟!کند می زندگی چطور ها ادم این بین محنا

 !داری چی هر بیاد کن رد !کنی؟ می نگاه چیه ها -

 هایم جیب همه نبود، همراهم ولی گشتم پولم کیف دنبال هایم جیب در بردارد سرم از دست که این برای
 !کرد می اش وسوسه ماشینم سویچ وگرنه نکردم چک را داخلی های جیب آوردم شانس !بود پاک پاک

.قبوله ساعتتم - . . 

 خالص شرش از تا کردم باز را بودم گرفتهکادو یاسی از پیش سال چند که ساعتی و کردم نگاهش حرص با
 .شوم

 حسام؟ -
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 :زد صدا را اسمم دوباره و بود اطراف به نگاهش چرخیدم، صدا سمت هول با و لرزید تنم همه صدایش با

 !حساااام؟ -

 دستم از ساعت بخورند، تکانی  ام صوتی تارهای که این از قبل ولی لرزید گفتن جاانم برای هایم لب
 .شدم پرت پهلو به و شد کشیده

 .کردم نگاه کرد، می فرار که معتاد پسر به و نشوم زمین نقش که کردم کنترل را خودم

 بودی؟ کجا مامان حسام -

 .شدم خیره پرید آغوشش در که ایی بچه به و کرد یخ تنم ی همه

 فرمانی مغزم که آنجایی از و زد خشکم جایم سر مبهوت همانطور من و برگشت آلونک داخلو کرد بغلش
 .گفتم یاالله و رفتم جلو داد، نمی

 کنم باز چشم که این از قبل ولی زدم کنار را بنر بسته های چشم با و کردم حبس را نفسم رسیدم، پرده به
 پیچیدم، خودم به و شدم خم خورد پهلویم به که ای ضربه با بکوبانم، خود سر به پتک مثل را واقعیت و

 کشاندم اتاقک وسط تا را خودم بیاید فرود دوم ضربه اینکه از قبل ولی رفت باال دوم بار برای دستش
:ونالیدم   

.!حسامم نزن؛- . . 

.کردم نگاهش اتاقک کنج رنگ آبی المپ کم نور در و زدم تکیه کاهگلی دیوار به  بود دستش که چوبی 
 .ماند خیره من به ترسیده های چشم با و افتاد زمین روی

 به کوچکش  اتاقک سمت ان و شد دور من از و کرد بغلش مکثی بی چسباند، پایش به را خودش  بچه
.زد تکیه دیوار  .نشستم زمین روی همانجا نداشتم، توانی  دیگر چون و شد کمتر پهلویم درد 

 !نداشتم گفتن برای حرفی 

 !کند می پیدا مناسبی العمل عکس نه و کند می کار درست فکرش نه شرایطی چنین در آدم اینکه عجیب

 !هستم؟ اینجا چرا کردم نمی درک حتی و بود کرده قفل مغزم کردم، تحمل صبح از که فشاری با من و 

 کنار دوباره و گذاشت روبرویم کمرنگ چای فنجان یک کردم، قالب دورشان را دستانم و  جمع را زانوهایم
 .رفت

 مثل هم او شدم، خیره ساله سه حدود ی بچه پسر به و کردم رد اش ترسیده های چشم از را نگاهم
 !بود ترسیده مادرش
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 و برداشتم را چایی فنجان و نشستم جور و جمع حسرت آه با و دادم کش خنده به را هایم لب زحمت به
.کشیدم سر نبود داغ خیلی چون  !بود زدن حرف برای ای بهانه ولی داد نمی هم آب ی مزه 

.کرد گرمم ممنون، _ . . 

.گشت چیزی دنبال کوچکش ی طاقچه در و چرخید دوباره  روبرویم امد، سمتم آرام های قدم با پسرش 
 .کردم خم سمتش سر و زدم لبخند دوباره کرد، می نگاه وضعم سرو به متحیر و نشست

 حسامه؟ اسمت _

 !مادرش مثل !بود قشنگ و نمک با داد، تکان تایید سر

 کجاست؟ بابات_

 و کشید و گرفت را بچه دست و کوبید زمین به روبرویم خشک توت پیاله یه و امد جلو کردم، نگاه محنا به
 :گفت لرزان صدای با

.نداریم پذیرایی برای ای دیگه چیز - . .  !برید لطفا 

 .دادم قرارش مخاطب جدی کامال و انداختم توت کوچک ی پیاله به نگاهی

 کجاست؟ شوهرت -

 گریه صدای و کشید اش بچه و خودش سر روی را چادرش ی گوشه و نشست گوشه همان کردم؛ نگاهش
 !پیچید اتاقک در اش

 !شود نمی تمام نگذرم کابوس این از اگر ولی نداشتم کشش بود، افتاده لرز به بدنم ضعف فشار از

.نداشتم سراغ خودم از ناتوانی همه این وقت هیچ کردم، خفه را بغضم عمیق نفس چند با  دست کف 
 !ایستادم و کوبیدم زمین

 

 کردم پاک را بچه اشک کرد، می گریه همچنان خودش ولی کشیدم بیرون بغلش از را بچه و رفتم سمتش
 :پرسیدم و

 کجاست؟ بابات-

 :نالید گریه از دورگه صدایی با و کشید دماغش زیر دست کف با

 !ندارم بابا-
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 "کنی؟ نمی رحم چرا خدایا"

 :نالیدم و زدم کنار را چادرش ارام کردم، نگاه محنا به 

 !وضعیه؟ چه این شده؟ چی ببینم بگو نکن، گریه_

 شعله و چرخاندم پهلو به را سرم شکست، می و گرفت می راه بغضم زدم، می حرف بیشتر کلمه چند اگر
 .کردم بیشتر را بود کردن گرم برای که نفتی چراغ

 !میکنه گریه همیشه مامان -

 :پرسیدم محنا از تر محکم و دادم کش خنده به را هایم لب زحمت به و کشیدم سرش به دستی

 شده؟ چی بگو _ 

 :وگفت کرد پاک چادرش ی گوشه با را هایش اشک بود، شده تر آرام 

 !کنم زندگی اینجا دیگه تونم نمی بیارن، در حرف برام برید، اینجا از - 

 :گفتم مصرانه و کردم نگاه بدهد دست از ترسید می که کوچکی پناهگاه به

 !کنم می حلش من شده چی بگو تو !نخوررو زندگی جای ی غصه-

 :بوسید مادرانه و زد بغلش گذشت، روبرویم از و شد بلند آرام چرخید، اش بچه روی شنگاه

.مادر بخواب بیا - . . 

 هم بچه و کرد پاهایش دادن تاب به شروعو نشاند پایش روی را بچه و بالش و نشست برداشت؛ بالشی 
.بخوابد تا بست را هایش چشم عادت به بنا . . 

 .نداشتم پیشو پس راه و بود کرده معامله باهاش بابا ولی دونستم، می هم اول از بود، خالفکار-

:زد غر عصبی و کرد مکث   

 میخواین؟ چی اینجا بگم؟ شما برای باید چرا اصال-

:گفت بغض پر و شد خیره پسرش به حسرت با   

 !دیره من دونستن برای-

  !خستگی از امان گرفتم، بغل را راستم زانوی و کردم دراز را چپم پای

 :گفتم محکم و کشیدم آهی
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.بوده این قسمت شاید !دیدمت حرم تو - . . 

 نگاه بود، خوابیده انگار که پسرش به دوبارهو گشت ای گفته نا حرف دنبال ام چهره در و کرد نگاهم خیره
 .کرد

.بدم ادامه بتونم تا بده قوت بهم دوباره که رفتم !بودم نرفته بود وقت خیلی- . . .!آوردم کم دیگه  . . 

 چرا؟-

 که سالی یک شد، نمی دار بچه زنش !دیگه بود سر باال ی سایه ولی بود باال سنش بود، خوب چی همه-
.کرد قمار سرم مستی تو و کردن لج باهام نمیشم، دار بچه منم دیدنو گذشت . . .باخت  . .  تر نامرد یکی به 
.!خودش از . . 

 سنگینی همه این تحمل قلبم کنم، کنترل را خودم که کردم مشت محکم را هایم دست امد، نمی باال نفسم
.!باشد ها حرف ازین بیشتر تحملم باید !مردم سرم خیر نداشت؛ را . . 

 می قبال که کسی نخواهد که کردم می درکش زد؛ می ضجهو بود پوشانده را صورتش روی دوباره چادرش با
 !بداند هایش بدبختی از شناخته،

 صورتش از را چادرش نشستم، روبرویش و کردم آب را لیوانی آب، ی دبه از چرخاندم، اتاقک در سری
 روی از  را بچه حرفی بی و دادم دستش را لیوان زد، هق زیر به سر و کشید کنار را دستانش کشیدم،
 .گذاشتم زمین رویو زدم بغل پایش

 !بود چیز همه جا وجب نیم این در که این عجیب سوخت؛ می اش فتیله نفتی چراغ بود، سردم

 .کردم نفت را چراغ و برداشتم قیف با بود، مانده تهش لیتر چند  فقط  که نفتی گالن

 را دستانم و انداختم بچه روی هم ای رفته در زوار پتوی !نخورد سقف به سرم که رفتم می راه خمیده باید
 انزجاری حس ولی نبود تمیز زیاد نشستم، اش بچه کنار و کردم پاک بود آویز میخ از که دستمالی با

 !نداشتم حسی هیچ اصال انگار نداشتم،

 دیوار به بود، شده آرام کردم، نگاهش و کشیدم خودم پاهای روی را پتو از گوشه یک و کردم دراز را پاهایم
 .کرد می نگاه ورودی در روی نامعلومی ی نقطه به و گرفته بغل را پاهایش و بود کرده تکیه

 صبح تا  تواند می نفتی چراغ این دانم نمی و داد می سرد شب از خبر باران، شرشر و برقو رعد صدای
 !نه؟ یا دارد نگه گرم را اینجا

.!میشه نگران خانمتون برید؟ خواین نمی !وقته دیر - . . 
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 محلیکم یاد افتادم، اتاق ی شده قفل در و لیلی یاد بود، اتاقک ورودی به نگاهش همچنان کردم، نگاهش
  !کند پیدا جاکلیدی روی را زاپاس کلید تواند می حتما !شنیدم امروز که هایی حرف یاد هایش؛

  کردم حقش در ایی بدی چه من مگر !بود کم خیانتش تاوان برای ولی !زدمش من شدم؛ خیره دستانم به
 !داد؟  را جوابم اینطور که

 .دادم تکیه دیوار به را سرم و بستم را چشمانم

.نخور اونو ی غصه - . .  !بهتره توو من از اوضاعش حالش، جاش،  

 :گفتم محکم هایم چشم کردن باز بدون داشت،  بدی حس سکوتش

 سکوت !بزن حرف فقط نگو؛ همرو اینا اصال بچه؟ این اومده؟ سرت بالیی چه وضعته؟ این چرا بگو تو -
.نکن . . 

 :داد توضیح مختصر و پیچید آلونک در مانندش آه عمیق نفس صدای

 کار جا یه شدم، خیابونو کوچه ی آواره !کردم فرار نشم، شون کثیف ی معامله ی مایه دست اینکه برای -
 حامله شد معلومو اومد باال شکمم ماه سهدو بعد میکردم، رو شون خونه کارای و مجردم گفتم کردم، پیدا
 ازینجا سر و نداشتم همرو جایی !ندادن همرو دستمزدم و پول حتی شدم؛ آواره و زدن تهمت بهم !ام

 همینو برگشتم !نبودن اینا مامان ندیدم،رو کسی ولی زابل برگشتم اومد، دستم که پول کم یه !دراوردم
.موندم بودم کرده پیدا که آشنایی تا چند پیش جا . . 

 غالب خستگی  بخواهم اینکه بدون و ،نشنیدم کرد اضافه هایش گفته به هم چیزی اگر و شد گرم چشمانم
.سپردم خواب به تن و شد . . 

****** 

.ام بچه خوابیده بیگم، ماه نه - . . .ببریش خواد نمی  . . 

 !میشه کاسبی خوبه هوا رو، بچه ببرم بده خوابیده؟ چیو چی -

.نبرش امروز !خوابه میگم بیگم، نه - . . 

 !میدمرو سهمت که من مگه؟ کردی پیدا گنج !نبرمش؟ چیو چی ببینم؛ کنار بیا -

.بیگم نه میگم - . . 

.ببینم کناربرو - . . 

 .افتاد کرد می نگاهم که ای غریبه ی چهره به چشمم و کردم باز را چشمانم بحث، و جر صدای با
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 خوابم بیرون لباس و کاپشن با چطور شود نمی باورم بود، بغلم در بچه سر ولی شوم بلند تا شدم خیز نیم
 !برده

 :امد در محنا ملتمس صدای

.رو بچه ببری نمیدم امروز گم می بیگم؛ بیرون بیا - . . 

  را بچه سر کشید، می بیرونو بود گرفته داشت، هیکل خودش دوبرابر و بود بیگم اسمش که زنی بازوی
 :توپیدم زن به عصبی و گذاشتم بالش روی

 چخبرتونه؟ -

 :برد باال را صدایش و داد هل بیرون را محنا من به توجه بی

 مجبور باشه؛ داشته مکان و جا بیارم، گیر برات خودم گفتی می خب کار؟تو اومدی !کنن توسرت خاک -
.طویله این تو نباشی . . 

 :پریدم حرفش وسط و زدم بیرون الونک از عصبی

.زنیکه بفهم دهنتو حرف - . . 

 :زدم غر محنا به رو رفت، عقب قدمی چند

.بریم کن جمع محنا، - . . 

.اوهو - . . .غلطا چه  . . .!کالستو با اسم !بردی ازش دلی چه اَقدس،  . . 

 :زدم داد صورتش در مستقیم و رفتم سمتش عصبی

 !بره یادت زدن حرف که میخوری بیاد، در دهنت از دیگه ی کلمه یک -

 :نالید گریه با کردم، نگاهش شد، کشیده آستینم ماند، خیره من به ترس با

 !بمونم اینجا دیگه ذارن نمی تروخدا، -

 :زدم داد سرش عصبانیت باهمون و کنم کنترل را خودم نتوانستم

 .بریم کن جمع برو نذارن؛ که جهنم به -

 :زدم داد دوباره ماند، خیره من به گریان همانطور

.دیگه برو - . . 
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 داخل و کردم نگاه کردند، می تماشا را معرکه که نفری چند به برگشت، آلونک داخلو چرخاند اطراف سری
 داخلش جیب از را سوییچم دراوردم، را کاپشنم کرد، می گریه و بود ایستاده گوشه یک حیران برگشتم،
 :گفتم آرام و کردم بلندش و پیچیدمش کاپشن داخل رفتم، بچه سمت و برداشتم

.برداری خواد نمی چیزی - . .  .بریم بیا 

 :دادم اطمینان ترسش به تر محکم نخورد، تکان

.بریم بیا کنم، می پیدا زندگیت برای بهتر جای یه - . . 

 .کردند می نگاهمان غیظ با دیگر نفر سه دو، و زن همان افتاد، راه دنبالم بود مردد اینکه با

.برگرد شد، سیر ازت اقدس - . .  .داریم دوستت ما 

 .ندادم اهمیتی داد،تحویلم پوزخند کردم، نگاهش عصبی

 !کنم؟ چکار میخواهم دانستم نمی بیاید، دنبالم کردم مجبورش و گرفتم آزادم دست با را چادرش ی گوشه
.باشد اینحا نداشتم دوست فقط . . 

 .کرد می گریه فقط ماشین به رسیدیم تا بود، لجن و گل پراز مسیر

 آسفالت به را هایش کفش الیو گل کردم، باز برایش را جلویی درو خواباندم عقب صندلی روی را بچه
 .کردم اشاره  شدن سوار برای کشید، می

.نیست مهم بشین - . . 

 عقب صندلی روی ام گوشی دنبال و نشستم گلی های کفش با هم خودم اش راحتی برای کرد، نگاهم
 !!پیام یا تماس یک از دریغ کردم، روشنش بود، افتاده پایین گشتم،

 .شدم دور منطقه آن از و دادم تحویلش لبخندی داشتم، خوبی حس دلیل بی کردم، نگاهش حرکت حین

.کردم می هماهنگرا ام مرخصی باید هرکاری از قبل  از و بگیرم مرخصی متوالی روز سه دو برای توانستم 
 !بود رسمی تعطیلی هم شنبه و جمعه بود، سابقه کم که خوبم شانس

 چکار ببینم بعد و کنم شان مهمان حسابی ی صبحانه یک به همه از اول تا برگشتم ماشین به زنان بشکن
.!کرد باید . . 

 باهول زد، می صدا را پسرش که شنیدم را محنا ی زده وحشت صدای رسیدم، ماشین نزدیک که همین
 :کرد می نالهو بود زده بغل را بچه دویدم، ماشین سمت

.بگو چیزی یه چرا؟ شی نمی بیدار شده؟ چت مامان حسام- . . 
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.ببینم کنار بیا- . . 

 روی بدنش و بود باز نیمه چشمانش کردم، نگاه و گرفتم بغلش رااز بچه کشیدم، کنار و گرفتم را بازویش
.بود ولو  وزنی و حس بی دستانم  محنا به وحشت با بود، نامیزان گرفتم، را نبضش و گذاشتم صندلی روی 
 :گفتم و کردم نگاه

 .بیمارستان ببریمش سریع بشین ، نکن گریه -

 تمام با نبود، فاصله زیاد بیمارستان تا کردم، حرکت  سریع و کوبیدم را در  هم من و نشست اش بچه کنار
 .برسم موقع به تا کردم می رد را منطقه زود صبح ترافیک سرعتم

.!میزد صدایش اسم به مدام که مخصوصا میکرد، ام عصبی بچه زدن حرف برای هایش التماس صدای . . 

  !حسام؟ چرا آخر !اسم همه این

 به بچه هم محنا شدم، پیاده سریع و کردم ترمز بیمارستان پارکینگ بود، گرفته حرصم بیاری بد همه این از
 .شد پیاده بغل

.آخر است وضعی سرو چه این !گرفتم می برایشان لباس الاقل کاش .  !؟.

 :گفتم هول با و ایستادم استیشن جلوی دویدم، داخل و گرفتم بغلش از  را بچه

 !نمیشه بیدار ؟ چشه نمیدونم مریضه، بچه این_

 .شد شروع شان پزشکی اقدامات و کردند منتقلش اورژانس بخش های تخت از یکی به سریع

 !کرد می تماشا گریه با و بود زده تکیه دیوار به گوشه یک هم محنا

:گفتم آرام و ایستادم کنارش    

 !افتی می پس االن بشین_ 

 :گفت گریه با و نشست صندلی روی و  کشید دیوار به تکیه با را خودش حال بی

 !ندارم حسام بجز دنیا تو رو کس هیچ !میشم تنها بشه، طوریش اگه-

.کرد می گریه و بود سالن کف به خیره کردم، نگاهش و نشستم زانو روی روبرویش،  تا بردم دست 
.کنم پاک را اشکش . . 

 ولی میسوزم ات نگرانی و نبود و بود داغ در سال پنج !داری را من بگویم خواست می دلم !نتوانستم ولی
.نچرخید حرفی برای زبانم . . 
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 !اند شوهر و زن همچنان !باشد کرده بد حقش در مرد ان هم هرچقدر

 .رفتم ماشین سمت و زدم بیرون سالن از عصبی و کشیدم پس را دستم

 !نبود صندلی روی برگشتم، داخل و کردم خرید کمی بوفه از و برداشتم داشبورد از را پولم کیف

 .شدم متوقف پرستار صدای با ولی کنم پیدایش تا رفتم بلند های قدم با 

.کنید پر رو پذیرش فرم لطفا آقا- . . 

 مشخصاتش از هیچی ولی کنم پر را فرم تا برگشتم ناگزیر و انداختم سالن انتهای به نگاهی دوباره
 !اسمش جز نمیدانستم،

 با و بود ایستاده کنارش محنا رفتم، بودند کرده بستری را حسام که تختی سمت فرم با و گرفتم اجازه
 !ریخت می اشک صدا بی سرش نوازش

:گفتم و گذاشتم کنار را خرید نایلون   

 !پرونده تشکیل برای بگو رو مشخصاتش و اسم !نکردی ضعف تا بخور-

.حسام- . . 

 :پرسیدم و دادم تاب برگه روی را خودکار حوصله بی

 سن؟ فامیل؟ چی؟ حسام_

 :آوردم زبان به را حدسم اراده بی و ماند خیره من به ممکن شکل ترین مظلوم با

 نداره؟ شناسنامه_

.بردم پرستاری ایستگاه به و کردم پر خودم فامیل با را فرم حرفی بی و امد در آهم تاییدش، با  را ها هزینه 
 .برگشتم پیششان و کردم حساب

 !بود نخورده دست ها آبمیوه و کیک

رُم به  :گفتم آرام و کردم اشاره حسام س 

 !بخور چیزی یه نده، عذاب خودتو تو !چشه ببینن گرفتن آزمایش !میشه تغذیه داره اون -

 :گفتم محکم و گذاشتم دستش جلوی و زدم نی ها میوه آب از یکی داخل نداشت، گریه جز به واکنشی

 !بربیای ات بچه پس از باید چیه؟ ها بازی لوس این دیگه بخور_
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 :گفتم مهربانانه و دادم تحویلش لبخندی کرد، نگاهم

.عزیزم بخور_ . . .  !کنیا می ضعف 

 !گرفت درد مورد بی گفتن عزیزم این از هم خودم دل

 نشستم صندلی روی تخت سمت ان و برداشتم میوه آب یک هم خودم برای و کشیدم را تخت جلوی پرده
 .شدم خیره او به نوشیدن حین و

.نداشت نوجوان محنای ان به شباهتی هیچ  . . 

 !بود شده پیرتر سال پنجاه نه، که سال پنج

 قدر این من هم شاید !نمانده وجودش در محنا آن از اثری هیچ !نبود ستاره پر شب دیگر چشمانش
 !نگاهم از فراری همیشه مثل و !من نازک دل عشق است خجالتی هم هنوز !بینم می فروغ بی و شکسته

.!یا هستم عاشقش واقعا . . 

 چیست؟ دارم لیلی به که حسی اسم پس !شناسم نمی را عاشقی حس هنوز شاید دانم؛ نمی هم خودم
.!باشم توجهش مرکز بخندد، من برای باشد، همراهم باشد، کنارم باشد، نزدیکم خواهد می دلم . . 

.محنا مورد در ولی . . 

.!کند می ام راضی هم باشد شاد که همین . . 

 انجام را کار این ناشیانه چقدر و نچرخد سمتم نگاهش کند می تالش و ام خیره او به که بود متوجه انگار
 !دهد می

.محنا شدی عوض خیلی_ . . 

.کردم می درکش !حس بی و سرد ولی کرد نگاهم . . 

 !کند نگاهش خرج حسی که نیست طوری شرایطش  فهمیدم می 

.شدم بزرگ فقط نشدم، عوض - . . 

 قیمتی؟ چه به _

.شدنم تلف قیمت به- . .  !!کنه می بزرگ سخت و زود رو آدمها روزگار 

 !زدم تکیه دیوار به و کردم خم سر کنم، مخفی را کشیدنم عذاب تا فشردم مشتم  در را میوه آب پاکت

 !بگویم؟ او به دادن دلداری برای که داشتم حرفی چه
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.بود زیاد هم اندازه همین بزند، حرف هم باز خواستم می  !بودم نشنیده ازاو کلمه چند از بیشتر وقت هیچ 

.!ذهنم در فقط ولی داشتم، او با ها  حرف خیلی . . 

 که حسی ان من نه نیست؛ نرمال شرایطش که دنیاست؛مخصوصا کار ترین سخت آوردنشان زبان به
 !است مجرد ی ساله هفده دختر یک دیگر او نه و دارم او به کردم می را فکرش

 !نیستیم سابق آدمهای ان دیگر  

 کنار دست در آزمایش ی برگه پرستار و رفت کنار پرده که کنم مرتب را افکارم بودم نشده موفق هنوز
 :غرید محنا و من به رو تشر با و ایستاد تخت

.!داره وجود مخدر پسرتون خون تو- . .  !بوده؟ مواد معرض در بچه میکنین؟ مصرف چی 

 :پرسیدم عجوالنه و کردم نگاه محنا به تیز دهد، ادامه را حرفش که این از قبل

 میکنی؟ مصرف چیزی_

 !داد تکان نه عالمت به را سرش وحشت با

 :گفت غیظ با کوبید تخت روی را آزمایش های برگه پرستار

 کار مدد!اعتیاد جز بچه این  نداره ای دیگه مشکل !دادید بچه خورد به مواد تون یکی باالخره !نداریم نه-
 !بزنه حرف باهاتون میاد

 می نگاه رفتنش مسیر به متحیر همچنان هم، محنا و من و !رفت غرغرکنان و زد را هایش حرف ریز یک
.کردیم . . 

 :نالید و افتاد راه دنبالش محنا که گشتم می ذهنم در پرسیدن برای سوالی دنبال

.!بیگم نگذره ازت خدا- . .  !داشتی؟ معصوم طفل چیکار 

 :پرسیدم و دویدم دنبالش

 میری؟ کجا شده؟ چی _

 .شدم همراه دنبالش  هم من و کرد تند پا بیرون سمت و نداد جوابی

 میرید؟ در و میزارین رو بچه آقا؟ کجا_

:گفتم و دادم دستش را مدارکم کیف و چرخیدم حرص با   

 !برمیگردیم _
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:پرسیدم عصبی و دویدم محنا دنبال   

 نه؟ یا شده چی میگی _

:گفت و گرفت را روانش های اشک چادرش ی گوشه با   

 دونستم نمی خدا به میکنن؛ کمک بیشتر میسوزه؛ بچه حال به دلشون مردم گفت می میبرد، رو بچه -
 !میکنه خور چیز رو بچم

 کنم؟ تخلیه کجا را زمانه از خشم همه این شد؛ درهم صورتم و گرفت آتش جگرم

 گدایی؟ ببرتش که زنیکه؟ اون دست سپردی می رو ات بچه حقی چه به_

 :زدم غر و کردم فوت حرص پر را نفسم ایستاد؛ دادم با

 گدایی؟ فرستادی می رو ات بچه _

 :کرد فوران و چرخید سمتم بودیم؛ رسیده ماشین نزدیک

 خالص یکجا رو دومون هر ام حامله فهمیدم که وقتی همون یا فروختمش؟ می هان؟ میکردم چیکار-
 نباشه؟ دنبالم خراب نگاه یه که رفتم می کجا  سرکار؟ میرفتم خودم میکردم؟

 هان؟ گفته؟ کی پاکن؟ اونام باشم، پاک من

 و الوصول سهل طعمه یه طعمه؛ یه به شدم می تبدیل پناهم بی و تنها و تک فهمیدن می اینکه محض به
 !زحمت بی

 کردم؟ می چیکار بگو تو حسام؟ میکردم چیکار من

 .پوشاند گریه برای را صورتش هم باز و زد تکیه رو پیاده کنار درخت به نکشید، پاهایش دیگر

 !کرد بیان هایش جمله بین راحت اینقدر که بود اسمم پی فکرم همه

.!شده تلخی ی زمانه داشت، حق . . 

.نکن گریه_ . .  بری؟ میخوای کجا حاال 

 :وگفت کرد حرکت محکم هایی قدم با و ایستاد

.حقی چه به !دستش کف بذارم رو زنیکه اون حق میرم- . . 

:گفتم آرام و چرخاندم روبرویم ایستاد، تا گرفتم را بازویش   
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.من به بسپرش اونو و ات بچه پیش برو_ . . 

 :نالید مستاصل

 !رو حسامم حسام؛ کشت می داشت مو بچه -

 که االن بودم؟ مهم برایش اینقدر یعنی !شرایط این در  امده کنار من با راحت قدر این که سوخت دلم
 است؟ بیقرار هنوز من دل چرا است، کنارم

 !دستش کف میذارم حقشو من حسام، پیش برو تو نمیاد، بر ازت کاری -

 :گفتمو دادم تحویلش لبخندی اعتمادش جلب برای بود، شده آرامتر

.!میرم پلیس با- . . 

.ولی- . . 

 .کنم می پیگیری منبرو !عزیزمن نداره ولی-

 :امد سرم پشت هم باز رفتم، ماشین سمت

 تو بیگم !شن می آواره !کنن می زندگی اونجا ناچاری سر از من مثل خیلیا !نبرید محله اون رو پلیسا -
.)چهارراه . .  !کنه می گدایی و گیره می فال (

 :گفت دوباره که بودم نرفته قدم چند و دادم تکان برایش فهمیدن معنی به دستی

.!کافیه بترسه فقط داره، گناه !براش نبرید پلیس - . . 

 :گفتم و کردم اش حواله واری سرزنش نگاه و چرخیدم

 !بسوزه کسی حال به دلت خواد نمی ات بچه پیش برو تو !نرم؟ کال میخوای -

 عزیز داری گناه تو !دارد گناه گوید می کشت، می داشت را ش ا بچه !جنس این دلسوزی همه این از امان
.من . . 

 گشت، برمی بیمارستان داخل که محنا به خیره و گرفتم را عماد ی شماره و نشستم ماشین در کنان غرغر
 .ماندم جواب منتظر

 !حسام؟ داش جاااانم -

 :دادم سالم و شود گرم ماشین تا زدم استارت

 انتظامیه؟ نیروی همچنان علی امیر عماد، -
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 مگه؟ چطور آره -

 ببینم بده شو شماره !بشه دستگیر ببرم، مامور و کنم شکایت نفر یک از خوام می !اومده پیش کاری یه -
 !کنم چیکار

 هست؟ کی -

  را اش جمله که کنم قطع خواستم می نداشتم؛ دادن جواب ی حوصله هم من و کرده گل اش فضولی باز
 :داد ادامه

.)منطقه کالنتری بیا - . .  !کنه کمک میتونه ولی اداریه کارش علی امیر ،(

 را مراحل سیر و بازی کاغذ امیرعلی و گفتم را جریان بود، امده هم عماد کالنتری؛ سمت کردم حرکت
 بار زیر ولی نبود سخت کردنش پیدا رفتیم، سراغش سرباز تا دو و خانم مامور یک وهمراه داد سامان
 .درآورد بازی کولیو نرفت

 !شد می آزاد وگرنه  کند اثبات تا بردم می را محنا باید و شد بازداشت گری تکدی جرم به فقط هم آخر در

 !نداشتم خوبی حالو حس برگشتم، بیمارستان کالفه خسته

 !بود تلخی و  گانهدو حس باشم، کرده فراموش را چیزی که انگار 

.زدم می خانه سر یک کاش داد؛ می بد گواه دلم   .دارند احتیاج کمکم به اش بچه و محنا فعال ولی 

 

 .بود خوابیده دیگری بیمار حسام، تخت روی شدم، اورژانس وارد و کردم خرید کمی بوفه از

 برگشتم پرستاری ایستگاه داد، می آزارم باشد افتاده بدی اتفاق که موضوع واین شد بیشتر استرسم فشار
 .گرفتم را سراغش هول همان با و

 .بود صبح پرستار همان

 :گفت بود ها پرونده گرم سرش که درحالی و گذاشت پیشخوان روی را مدارکم کیف توضیحی بدون

 !برسن بهش چطور دونن می اونا !موقتا شد خوب حالش !بردن رو بچه اومدن بهزیستی مددکاری از -

 

 سردرد به تا دادم ماساژ را ام پیشانی سرانگشتم با !داد نمی بد گواهی خود بی دلم کرد، داغ ام پیشانی
:پرسیدم حوصله بی و نشود منجر   
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 کجاست؟ مادرش-

.باشد داشته رابطه گداها با نمیاد بهتون -  سر دنبال آدما اینجور بدونین بهتره سوخته براشون دلتون اگه 
.کردنتون کیسه . . 

 :زدم غر حوصله بی و پریدم اش موعظه وسط

 بردن؟ کجا رو بچه !خانوم شده چی مادرش میگم-

 :گفت مقدمه بی و کرد نگاهم ترس اندکی و اخم با و پرید باال هایش شانه فریادم با

.) واحد _ . . .میکرد جز عزو اینجا قبل ی دقیقه بیست همین تا مادرشم !بهزیستی (  !کرد بیرونش نگهبان 

 و برداشتم را مدارکم کرد، می نگاهم متحیر کردم؛ خالی پیشخوان روی مشت با را حرصم و امد در آهم
 !نبود گشتم، دنبالش حیاط داخل

 :گفت و انداخت باال شانه تفاوت بی و چرخاند خبابان در سری شدم، پیگیرشو رفتم ورودی نگهبان سراغ

 !رفت بیرون و کرد می نفرین و آه !رفت طرف کدوم از دونم نمی-

  !شانس این به لعنت چرخاندم، اطراف سری و زدم چنگ را موهایم دستی دو

  !بدبختی پشت بدبختی

 .نبود اثری ولی زدم چرخ را خیابان دوطرف پیاده کمی

 .زدم دور را خیابان عرض و طول تمام ماشین با و برگشتم نداشت؛ فایده پیاده 

  !دیدمش  وآمد رفت و جمعیت ازدحام در 

 نبود پارک جای میکرد، حرکت جمعیت بین نامتعادل و هدف بی و شد می کشیده زمین روی چادرش 
:زدم صدایش و کردم توقف کنارش سریع   

.محنا-  . .  !محنا 

 !شنید نمی را صدایم انگار هم محنا و رفت می رژه اعصابم روی و زد می بوق یکسره سر پشت ماشین

 .رفتم محنا سمت و پریدم پایین ماشین از سر پشت ی راننده غرغر به توجه بی و رفتم تر جلو کمی

  !سوارشو بیا میکنم؟ صدات شنوی نمی مگه -

 :نالید گریه با
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  !بردن رو ام بچه -

 :کشیدم ماشین سمت و گرفتم را بازویش کرد، ام عصبی سر پشت ماشین راننده بوق صدای

 !زدی جز اینقدر رو خودت کشتی بریم، بیا -

 

.دادم هلش صندلی روی و کردم باز را ماشین در  خواهی عذر برای دستی سر پشت های ماشین برای 
 .کردم حرکت سریع و دادم تکان

 !امد نمی بر من از کاری آرامشش برای و خواند می مرثیه خودش با و کرد می گریه

 بیرون مانند آه را نفسم چرخیدم، سمتش و کردم توقف بود، گفته پرستار که ایی بهزیستی واحد جلوی
 :گفتم آرام و فرستادم

 !چیه حسابشون حرف ببینم میرم من جا همین بشین تو اینجا؛ آوردن تو بچه -

 :چرخید سمتم ملتمس و کرد نگاه مکان به گنگو گیج

.!خدا رو تو میام؛ منم - . . 

.گشتم داشتم، ماشین در یکی همیشه که معدنی آب بطری دنبال عقب صندلی روی .نبود    

 مرکز در سر به و بود شده پیاده فاصله این در برداشتم، آب بطری عقب صندوق و شدم پیاده حرفی بی
.کرد می نگاه  :گفتم محکم و ایستادم کنارش 

 !نمیدن نشونم رو بچه بهت وضع و سر این با نیا؛ تو -

:گفتم تر جدی و دادم دستش را بطری و نکردم معطل لرزید، مخالفت برای هایش لب   

.ماشین تو بشین بشور،رو صورتت و دست -  .میدم قول !میارمش من 

.ماند خیره من به ، بگیرد را اش گریه جلوی توانست نمی که هایی چشم همان با   

.رفتم مرکز ورودی سمت و کند مخالفت تا نماندم  نشسته ماشین در کردم، نگاهشو برگشتم ورود از قبل 
 :رفتم نگهبانی سراغ کرد، می نگاهم و بود

 برم؟ بخش کدوم اومدم، آوردن امروز که ای بچه پسر بردن برای سالم، -

 :پرسیدو انداخت خروجش و ورود دفتر و من به نگاهی

 بود؟ چی اسمش پدرشی؟ -
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 :گفت داخل به اشاره با و نپرسید چیزی دیگر ندادم، جوابی و سابیدم هم به را هایم دندان

 !دهقانی خانم اداری، ساختمان -

.راگرفتم مسئول سراغ و رفتم داد آدرس که ساختمانی سمت .رفتم داخل و زدم در   سال میان خانم یک 
 گرم ولی بود میزش روی های کاغذ سرگرم !بگویم؟ چه دانستم نمی و نداشتم ماجرا در نقشی بود، عینکی
.نشستم مقابلش صندلی روی و کرد استقبال صمیمانه و  :پرسید که کردم می مرتب را هایم حرف 

 امرتون؟ بفرمایید، -

 :گفتم نفس به اعتماد با و کردم قالب هم به را دستانم

.اومدم آوردید بیمارستان از امروز که ایی بچه پسر بردن برای -  تو بود شده ثبت سرمدی حسام اسمش 
 !بیمارستان

.برداشت را عینکش و ماند خیره من به . . 

*** 

 

 بچه تا دربود سمت منتظر، نگاهش همچنان شدم، خیره ماشین به دیوار پستوی و شدم رد نگهبانی از
 !ببرم برایش را اش

.خدا ای . . .آخر دادم قول چرا  . . 

 رفتم، سمتش افتادم، گیر داخلش که بدی موقعیت از کالفه و زدم دریا به دل و کردم مرتب را گردنم شال
.امد وسمتم شد پیاده ماشین از  .کنم کنترل را خودم کردم سعی 

 !زنیم می حرفشو سوار -

 :نالید و خوردند سر هایش اشک دوباره و کرد نگاه نبود ای بچه که سرم پشت به گر جستجو

 کو؟ حسامم -

 :گفتم داد باو آوردم جوش

 !هان؟ گذاشتی؟ حسام اسمشو چرا !حسام حسام، نگو اینقدر -

 تر آرام و کردم باز را ماشین در و گذشتم کنارش از شد؛ جمع ترس از صورتش و پرید باال هایش شانه
 :گفتم
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 .بریم شو، سوار -

 این و کند گریه صدا بی کرد می سعی عصبانیتم خاطر به نشست، صندلی روی و نگفت چیزی دیگر
 .داد می عذابم بیشتر

 :گفتم کنم، نگاهش اینکه بدون و داشتم نگه مسافرخانه روبروی

 هر بریم فردا بمون، اینجا امشب وقته، دیر که االنم دنش، نمی تو تحویل !خوبه جاش اون نکن؛ گریه-
 میتونی و کنن می تایید رو صالحیتت و گیرن می ازت ازمایش تا چند کن، جور و جمع داری مدرک چی
 !بگیری تحویلش ترکش، بعد

 مدرکی؟ چه مدارک؟-

 :خواندم روا حرفش اش چهره هراس و ترس از کردم، نگاهش

 !نداری؟ رو اومدنش دنیا به مدارک و شناسنامه که نگو -

.!هیچی کردم، فرار شبانه - . . 

 !بود شانسی بد آخر دادم؛ تکیه صندلی پشتی به و بستم را هایم چشم کشید، تیر سرم

 !امد نمی بر من دست از کاری هیچ مدرک، بدون

 :گفتم هایش گریه از حوصله بی و کشیدم موهایم به دستی کردم، جور و جمع را افکارم

.کنیم می حسام حال به فکری بعدش !خونه میبرمت میام باش، اینجا فردا تا !ینفرم نگران برم، باید -  
 !نیفتادی پا از تا کن استراحت هم تو !رسن می بهش راحته، جاش نخور، هم اونو ی غصه

 :نالید زجر با و بود کرده مچاله مشتش در را چادرش استرس فشار از

 ؟!ندن رو ام بچه اگه -

 :گفتم حوصله بی  و کوبیدم ماشین فرمان روی مشت با آرام و گرفتم دندون را لبم

 خیال بی که االن همین !میشه حل ولی بره می وقت میشه، حل !نیست مشکل بی کس هیچ محنا، -
 آروم و نکن اذیت !میره زندگیم از داره نیومده که زنی و دستمه طالق دادخواست یه توام، با خودم زندگی
.کنیم حلش هم با تا باش . .  خب؟ 

.بود شده قانع انگار نداد، جوابی  تا رفتم کلنحار کلی رفتم، مسافرخانه مسئول سراغ و برداشتم را مدارکم 
 !دهد اتاق محنا به من کارت با داد رضایت

 :گفتم و کردم باز برایش را در برگشتم، پیشش و کردم حساب را ها هزینه
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 !دنبالت میام خودم باش، اینجا -

 و گرفتم روبرویش و برداشتم پولم کیف از شد پیاده تا بود، تومنی ده اسکناس تا دو همراهم نقد پول تنها
 :گفتم

 .بیام من تا کنی نمی باز کسی برای رو در اون از غیر بیارن، برات گفتمرو صبحانه و شام -

 .ممنون -

.گذشت  من از ها اسکناس گرفتن بدون  این از بعد و نکردم اصراری دیگر نفسش، عزت نشکستن برای 
.افتادم راه خانه سمت و کردم مسافرخانه مسئول به را  الزم های سفارش گرفت، تحویل را اتاقش که . . 

 

  !دیگر است زمستان

 !باشد راه در شدیدی یخبندان احتماال و شده سرد هوا شب سر از دوباره 

 !شود رفع ام خستیگی تا بخوابم متوالی شب چند خواست، می دلم و بودم خسته

.!نیست سختی کار اتاق  جاسویچی روی کلید کردن پیدا رفته؛ انجا از حاال تا لیلی مطمئنا . . 

 فقط خواست می دلم ولی بود ام گرسنه اینکه با رسیدم؛ شب ده حدود بندان راه و ترافیک وجود با 
 !بیایم سرحال گرم آب دوش یک با و بخوابم

.بود خاموش کامال پایین طبقه های المپ شدم، حیاط وارد و انداختم کلید  خبری هم حامد  ماشین از 
 !داد می مرگ بوی که بود کور و سوت قدر این نبود،

 .بود سرد فضا حسابی و بود باز کامال حامد واحد و سالن در

 هم زیاد تنهایی !میزد جار را ام تنهایی و گرفت اکو سالن در  هایم کفش صدای رفتم، باال و بستم را درها
 !دارم کاذب آرامش حداقل نیست؛ بد

 کردم ویران دیروز که هایی شکسته شیشه از و بود مرتب جا همه زدم، را برق کلید و شدم واحدم وارد
 !نبود اثری

.!رفته پس بود، باز کمی هم اتاق در . . 

 خواب افکار از حجم این با خستگی رغم علی مطمئنا انداختم؛ مبل روی و درآوردم را گردنم شال و کاپشن
 !امد نمی چشمم به
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 حوله و دادم التیام گرم آب دوش با گذراندم که سختی روز از  را ام خستگی و رفتم حمام سراغ راست یک
.امدم بیرون پوش  اپن روی آب خالی لیوان با را قرص خالی فویل که بردارم مسکن یخچال از خواستم می 
 !بود خالی االن ولی بود مانده داخلش  دیگر قرص تا سه دو مطمئنم دیدم؛

 .شدم کشیده اتاق سمت بگذرد، سرم از فکری و بخواهم که این بدون

.لرزید دلم بود، گرفته بغل را پتو و بود شده مچاله تختم روی اش راحتی لباس با   .!نرفته  . . 

.شدم خیره او به اراده بی باز پوشیدم، سریع و برداشتم شلوار و تیشرت یک و رفتم کمد سمت  خواب غرق 
 !شود نمی حضورم متوجه اصال دارم سراغ او از که ایی خوابی سنگین  با احتماال و بود

 !زکی گفته خرس، خواب به که باشد خورده هم را ها مسکن ان اگر 

 از خواهد می و ندارد دوستم داشتنی؛ دوست و آرام ی چهره این کردم، نگاهش و نشستم تختم ی لبه
 !برود ام زندگی

 " بگذارم را اسمش شاید کنم، فکر بدی چیز به خواستم نمی بستم، را چشمهایم و کشیدم دراز کنارش
 " آرامش شب آخرین

 

 گونه روی کبودی کرد، زوم صورتش به نگاهم شدم، پشیمان ولی کنم خاموش را المپ که برداشتم خیز
 !لرزاند را قلبم اش

 !زدم؟ اینطوری من

 خیره اش چهره به باز و گذاشتم بالش روی را سرم و شدم خیره  سوزد، می کردم حس که دستم کف به
 نداری؟ دوستم چرا ، ماندم

 .بستم را چشمانم بغل به دست و کشیدم اش گونه به دستی

 "ماندی؟ چرا داری عجله ام زندگی از رفتن برای که تو !آخر؟ نرفتی چرا"

 !حسام؟_

 چهره مهمان تبسم و بست نقش هایم پلک پشت اش مهربانی شیرین رویای و شد خواب گرم چشمانم
 .شد ام

 .دارم دوستت_
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 و گرفت آرام گردنم گودی در سرش ببینم، چیزی که این از قبل و شد باز ممکن حد اخرین تا چشمانم
 :کردم زمزمه گوشش در  آرام گرفت، آغوش در و زد چنگ را لباسم

 لیلی؟ خوبی-

 :کرد داغم هایش نفس هرم و  کرد بغلم تر محکم 

 .اوممم _

:کردم زمزمه گوشش در دوباره فشردم، خودم به و انداختم کمرش دور دست حرکتش،و ها حرف مبهوت   

 !دروغه شنیدم دختره اون از که حرفایی !دروغه احضاریه اون که بگو -

 !دارم دوستت من دروغه -

 اش کننده مدهوش لحن از قلبم و بود خواب خمار ماندم، خیره چشمانش به ناباور و گرفتم فاصله کمی
 لب دوختن با بار این و لرزید حرفی برای هایم لب کوبید، می ام سینه ی دیواره به قدرت با و گرفت ریتم
.کرد غافلگیرم لبم روی هایش   

 !داشتم االن و خواستم می که بود چیزی نهایت همسرم محبت !باشم جنبه بی قدر این تا کردم نمی فکر

 ولی بود بسته چشمانش کردم، نگاهش دوباره مردد، و کشیدم کنار را سرم کنم، رهایش اینکه بدون 
 هایش حرف با و بوسید آرام کشید، باال گوشم کنار تا را سرش و زد چنگ بازوهایم از دوباره و نبود بیا کوتاه
:کرد ترم دیوانه   

 !منی محبوب همسر !حسام خوبی خیلی تو-

 رضایتِ  اعالم با کشیدم اش برهنه بازوهای به دستی شد، کوبیده بالش روی سرش و کرد رها را خودش
.و بوسیدم را گوشش کنار و شد متوقف مغزم صورتش؛ نقش محوِ  لبخند و باز نیمه های چشم . . 

*** 

 فشار افت بخاطر تا کشیدم نفرمان هردو روی را پتو نداشتم، را کنم نگاه چشمانش در که این جرات
 :کردم زمزمه و بوسیدمش بار هزارمین برای و نشودهپ سردش

 نداری؟ مشکلی لیلی؟ خوبی -

 خوابم کی نفهمیدم حتی و بستم را چشمانم نظیرش بی مهربانی و تنش حرارت با و چسبید من به بیشتر
 !برد
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 زیباترین !باشد تو مال همیشه برای شب یک و است رفتنی ات زندگی از کنی فکر شب یک که این 
 !دنیاست  دوگانگی

 

 و رفتم آشپزخانه سمت بود خواب همچنان کردم، نگاهش باز نیمه در از و زدم بیرون حمام از پوش حوله
 و داشتم  کیوی و سیب تا چند کشیدم سرک هم یخچال در زدم،  را اش دکمه و کردم آب را ساز چای
 !است کافی نفره دو مفصل ی صبحانه یک برای !پنیر و عسل

 

.گذاشتم میز روی بشقاب در و شستم را ها میوه  به قدر این که بود عمرم در بار اولین رضا، بابا از بعد 
.هوا تا بگیر احساساتم از بود، متفاوت چیز همه امروز دادم؛ می اهمیت صبحانه . .  !بود قشنگ چبز همه 

 .چیدم میز روی هم بشقاب و لیوان 

 زده وحشت و بود نشسته سرجایش رساندم؛ اتاق به را خودم چطور بدانم که این بدون جیغش، صدای با 
:زدم صدایش کرد، می نگاه اتاق کنج کثیف ملحفه و هایش لباس به   

 !لیلی؟- 

 .زد تکیه دیوار به تخت ی گوشه و کشید بدنش روی را پتو و کشید جیغ دوباره کرد، نگاهم

.نشستم تخت روی روبرویش   صورتش ی گوشه از را موهایش رسید، می نظر به زده وحشت و مبهوت 
 :دادم تحویلش لبخند و فرستادم گوشش پشت

 !اینجام من خانوم، نترس -  

 :گفت مانند جیغ صدای با و زد پس صورتش از را دستم عصبی ولی نداشتم انتظار  

  !لعنتی؟ کردی غلطی چه تو -   

 به شروع ماندم خیره چشمانش به ریز های چشم با کند می شوخی که این خیال به و زد پر لبخندم  
 :کرد ردیف را جمالتش و کرد ام سینه روی زدن مشت

 چرا !رفتم می زندگیت از صدا سرو بی داشتم که من آوردی؟ سرم بالیی چه !لعنتی؟ کردی غلطی چه -  
 !کردی؟ ام بیچاره

 بی !لرزید دلم شد، لبریز که اشک از شدم، خیره چشمانش به داشتم، نگه محکم و گرفتم را دستانش
 :گفتم طاقت
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.!دادی اجازه خودت !لیلی خواستی خودت -  . . 

 :زد داد و کشید باال گردنش تا دوباره را پتو و کشید پس را هایش دست قدرت تمام با 

  !کردم؟ غلطی همچین کی من -

 :کرد زمزمه خودش با و زد چنگ را موهایش و چسباند زانوهایش به را اش چانه 

   !دیدم می خواب داشتم بود؛ خواب -

 :نالید و کرد پنهان بغلش در را سرش و کشید را موهایش تر محکم

.بینم می خواب دارم -  . .   !شده تموم بشم بیدار و کابوسه یه همیشه مثل 

 به گریان چشمهای با و امد کوتاه راحت خیلی نکشد؛ را موهایش دیگر تا گرفتم را دستانش بود، سردم 
 !بودم سرد سرد ِ من و گریان او بودیم،  خیره هم های چشم به فقط ماند؛ خیره من

 

 و رفتم اتاق در  سمت بود، افتاده موهایش جان به دوباره برداشتم، لباس کمد از حرفی بی و شدم بلند
 :گفتم حسی بی و محکم

 !صبحانه بیا -

 یکی ان  سراغ و کوبیدم محکم را اتاق در و برداشتم سویچی جا روی از بود انباری که اتاق یکی  ان کلید 
 لباس کردم، باز را یاسی قدیمی کمد و پوشیدم لباس بود، تلنبار اینجا قدیمی لوازم ی همه رفتم، اتاق
.خودم اتاق برگشتم و شدم خیال بی نبود، پوشیدن قابل و بود گرفته کهنگی بوی هایش  موهایش همچنان 
 .کرد می گریه و بود کرده پنهان پاهایش  روی را سرش و بود چنگش در

.بود امده سراغم بدی سردرد     نشستم، تخت ی لبه و برداشتم خودم های لباس از تکه چند کمد از 
 :کردم زمزمه و گذاشتم کنار را لباسها

 !داری؟ دوستم کابوسات تو فقط !کابوسه؟ برات من داشتن دوست -

 :ایستادم و کشیدم موهایم به دستی کرد، نگاهم و گرفت باال را سرش

 !نکردی ضعف تا بخور صبحانه بیا !بدنیست بودنم کابوس - 

 .کردم ها میوه کردن خورد به شروع و آشپزخانه برگشتم 

.بودم فکر غرق   .!چشمانش باشد؟ خواب در محبتش همه ان  است ممکن  چطور  . . 
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  !گذارد می سرم به سر دارد حتما   

 !دارد دوستم گفت   

 !زد لبخند   

 !بوسید   

.خواست خودش    . . 

 !چه؟ االنش های گریه ولی   

.پسـ ان با فکرش نکند    . . 

 !بودم بریده بد سوخت؛ دستم   

 .گرفتم آب شیر زیر   

 !بود من با !کرد تکرار را اسمم ها بار !نه   

 و کردم اخم میزد زار تنش به هایم لباس شد، آشپزخانه وارد زیر به سر که ببندم دستمال تا چرخیدم   
 :گفتم محکم

 !بشین -

 را دلم زخم بستم، را زخمم سریع نشستم، رویش به رو و آوردم در چسب و پنبه و کردم باز را کابینتی در
 .کنم نگاهش خواستم نمی ولی کردم می حس را نگاهش سنگینی ببندد؟ کسی چه

 سمتش را قاشقش و انداختم هم نبات تکه یک کردم، چای از پر را لیوانش و برداشتم را پیرکس قوری 
 :کردم زمزمه درهم های اخم با کرد، می نگاهم خیره همچنان گذشت، اش چهره از اتفاقی نگاهم دادم، هل

 تو فقط اگه حتی شباتم کابوس داری عمر تا !کنم می فراموش رو احضاریه اون !میدم طالقت نکن فکر- 
  !باشی داشته دوستم کابوس

 !نشد رفع هم نگاهش سنگینی حتی نزد، حرفی

 نخورده چیزی دیروز ی آبمیوه و کیک تکه جز به دادم، قورت  داغ داغ قلپ یک و زدم هم را خودم چای 
 هم میوه قاچ چند و کردم کنترل را تهوعم حالت عمیق نفس چند با پیچید درهم ام روده و دل و بودم
 را خودم و بروم شاید !خواست می حسابی خانگی غذای یک دلم !شود طرف بر ضعفم موقتا تا دادم قورت
.!نیست بدک خانم عصمت پخت دست !کنم یاسی مهمان . . 
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 هایش رفتار این زد، نمی چیزی به دست کردم نگاهش !کردم می محنا حال به فکری باید !رفتم می باید
 :پرسیدم آرام کرد، می ام عصبی

   بگیری؟ طالق خوای می هنوز - 

 :ایستادم و کوبیدم میوه های تکه داخل را چنگال !داد تکان سرتایید

 !کن مرور هم رو دیشبت کابوس و بنداز کار  رو ات نداشته مغز اون ذره یه !فهمی نمی داغی االن - 

 آن از کابوس عنوان به او که اتفاقی که کنم اعتراف خواستم نمی بود؛ تلخ موضوع ان به حسش که االن 
  !اش مهربانی همه ان !بود من شیرین رویای کرد، می یاد

.!نیاز و ناز همه ان  . . 

 !باشد؟ زمستان از تر سرد بیداری در داشت؛ محبت و مهر خواب در  که چشمانی شود می مگر 

 !دیدم؟ خواب هم من شاید 

 ام گوشی دنبال مبل روی کاپشنم های جیب در و شدم هال وارد و شدم صبحانه کردن کوفت خیال بی
 .بود شده خاموش گشتم،

 :گفت اش دورگه صدای با که زدمش شارژ روی بخاری کنار

.من !میشم گردی شب دچار بینم می که کابوس یا خواب !سنگینه خوابم من _  . . .من  . .  می فکر من 
 !بینم می خواب کردم

  !اپن به پشت و بود آشپزخانه در هنوز شد، ختم گریه به جمالتش  

 !دارد محبت من به هایش خواب در فقط !هه  

 !نداشت انتها که عمیق تکلیفی بال یک !کنم چکار دانستم نمی بودم، سرگردان و حیران  

.پوشیدم لباس رفتن بیرون برای و اتاق برگشتم     و زدم تن رنگی همان کتان شلوار و خاکستری پلیور 
 .کردم مرتب را موهایم سرسری

 .بود نشسته همچنان برگشتم، آشپزخانه و برداشتم را هایش لباس   

 !است؟ بالتکلیف هم او    

 .بود گرفته حرصم باشم، خوشحال افتاده که اتفاقی از توانم نمی که این از فقط نداشتم، وجدان عذاب     
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.زدم را اش دکمه و انداختم ماشین داخل را ها لباس      .زدم تکیه کابینت به بغل به دست و چرخیدم   
 در خواست نمی دلم که من برعکس !داشت دوست بیشتر را سکوت او  ولی بزند حرف خواست می دلم
 !شوم غرق تکلیفی بال این

 پشیمون نمیذارم بکن؛ رو کار همین وهمت !کنم می فراموش رو هام شنیده و ها دیده من !نکن عجله - 
 خودت من، تنها نه !کرده فرق شرایط کن قبول شیرین؛ چه تلخ چه !باشه این تو و من قسمت شاید !بشی
 !مقصری هم

 و کاپشن برگشتم، هال به و کوبیدم هوا در مشتی کرد، می ام عصبی کارش این نداشت، واکنشی هم باز 
 :گفتم محکم برداشتم را شالم

.موندی اگه کشه؛ می طول کارم -  . .   

 .شدم خارج سریع و نکنم تمام را ام جمله دادم ترجیح 

   !بود ممکن کار ترین احمقانه نماندنش و ماندن برای گذاشتن شرط 

 رانندگی راهنمایی های دوربین در جریمه کلی مسافرخانه تا و کردم خالی ماشین گاز پدال سر را حرصم 
 .کردم ثبت خودم برای

 

 

 خواستم مسافرخانه مسئول از و خریدم حسابی و درست لباس دست یک مسافرخانه کنار بوتیک از
 .بزند صدایش

 خودم مشکل شدم،می نزدیک حل راه به تا و کردممی فکر مشکلش حل به فکر، غرق و جیب در دست
 .شدمی آوار سرم

 .سالم -

.کردم نگاهش و چرخیدم رفتم،می رو قدم که طور همین  همان با بود، کرده مرتب را وضعش و سر کمی 
.و مظلوم ساده، همیشه مثل !مندرس هایلباس . . 

 .گرفتم سمتش و برداشتم انتظار صندلی روی از را خرید نایلون و دادم را سالمش جواب

 .کردمی نگاهم منتظر و گرفت تردید با

.بشین -  .بزنیم حرف باید 
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.کردمی خودنمایی اشچهره در ترس  .بشنود اشبچه از بدی خبر که ترسیدمی این از 

 :پرسیدم ناشیانه بحث، شروع برای و برگشتم و رفتم رو قدم سالن در دیگر قدم چند

 خوردی؟ صبحانه و شام اینجا؟ نشدی که اذیت -

 .ممنون -

.بودم طاقت بی .شدمنمی بند جا یک   باالخره تا زدممی باید دری هر به !بگیرم؟ آرام توانستممی کجا 
.کنم پیدا را آرامشم  یکی پشت  کنم کاری  باید !گذردنمی که هاراحتی این به ولی بگذرد باید که دانم می 
 !بگذرد تا دهدمی دق !بگذرد که

 .شدم خم جلو به و کردم قالب هم به را دستانم و نشستم سالن دیگر سمت روبرویش، صندلی روی

 خوبه؟ حالتون -

 .کردم نگاهش متعجب

 !شده؟ متوجه هم او که هستم داغان اینقدر یعنی

 :پرسیدم و نداشتم برایش جوابی

 نه؟ یا خوایمی رو اتبچه -

 .داد تکان سری

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 معتاد کنی، هنر خیلی معتادا، و گداها اون بین کنی؟ بزرگش پدر بی و شناسنامهبی خوایمی کی تا -
.درنیاد آب از تزریقی  !بماند که خالفم و جرم !محاله دیدم من که شرایطی با اونم 

 بیاری بیرونش بهزیستی از بخوای االن همین !خوادمی مدرک شدن جابجا شهر به شهر چی؟ خودت
.خوانمی مدرک !دننمی تحویلت که الکی !خوادمی مدرک .خوانمی پدر مشخصات   به ندی مدرک 
 زندگی و مونیمی تو هم تهش !دیگه یخونواده یه به سپرنشمی کار و کس بی یبچه یه عنوان

 !شیمی پذیرفته جایی نه و باشی داشته رو خودت زندگی تونیمی نه !بالتکلیفت

.کردم قطع را حرفم کرد،می پاک چادرش، یگوشه با که روانش هایاشک دیدن با  موهایم به دستی 
 .مطلب اصل سر رفتم و شدم چینی مقدمه خیال بی و کشیدم
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.کنه معلوم رو تکلیفت بزنم، حرف باهاش برم تا بده داری، آدرسی شوهرت از اگه -  رو ات بچه سرنوشت 
.کنه معلوم .بگیر رو بچه هم اتمهریه جای به و بده طالقت باید خب نخواستت، اگه  نمی نیاد، اون تا 
.اون یبچه واقعا اگه ازش، گیرنمی آزمایش !بگیری بهزیستی از رو بچه تونی . . 

.بود دنیا کار ترینسخت مورد این در هم ان زدن حرف  .بود گفته خودش 

 "!شدهنمی دار بچه مردک "

 :گفت و رفت مدیر میز سمت و شد بلند سریع ام جمله بین مکث با

 !بدین خودکار یه -

.رفتم سمتش و شدم بلند .کرد نوشتن به شروع و گرفت را کارت و خودکار  .کرد می مهار را اشکش مدام   
 :گفت و گرفت سمتم را کارت

 .نگیره ازم رو امبچه بدید قول فقط !خودشه یبچه خدا به !نزنید تهمت من به -

.گرفت حرصم زدنم، حرف و خودم دست از  :گفتم شرمنده و گرفتم را کارت 

.محنا نداشتم منظوری - . . 

 :کرد تاکید دوباره

 .بهش دم نمی رو ام بچه -

 :گفتم خیالش راحتی برای و دادم تکان سری

.زنم می حرف باهاش -  !ببینی آسیبی ذارم نمی !کنممی حمایتت من بیفته، اتفاقی هر 

 نگاهی آخر، حرف برای و انداختم بود، کرده تیز ما سمت را هایشگوش که مسافرخانه مسئول به نگاهی
.انداختم کارت روی آدرس به  :گفتم متحیر آدرس دیدن با 

 !حاال؟ تا سراغش نرفتی و مشهده همین -

.انداخت پایین را سرش  :کردم سرزنشش و ماندم خیره  اش شرمنده ی چهره به تاسف با 

.بمون منتظر اتاقت تو برو - .سراغش رم می االن همین  .نباش هم نگران   دستش ازتون ردی نشه قانع تا 
.دم نمی .کنممی پیدا ای دیگه راه یه ات بچه گرفتن پس برای نشد، هم درست  می تموم رو بدبختی این 
.کنم  .دم می قول 

.بود مهرداد نمایشگاه نزدیک آدرس .زنش وقت ان !است ثروتمندی تاجر است معلوم  . .  . 
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 .شکر را کرمت خدا ای

.خوردم بسته در به و راندم شهر سر ان تا و زدم بیرون مسافرخانه از  آدرس در که بود ساختمانی همان 
 .بود بسته ولی فامیل، و اسم همان با بود نوشته

.نشد خبری ولی نشستم معطل ساعتی یک  راحتی کار شودنمی باز دیگر اینکه حدس و بود ظهر نزدیک 
 .بود

 !نداد؟ را خانه ادرس چرا 

 .نه یا دارد طرف از شناختی اتفاق برحسب ببینم و بزنم مهرداد به سری تا برگشتم خیابان سر تا

 

 .رفتم داخل و کردم پارک نمایشگاه جلوی

 گذاشتی؟ کجا رو شاندیز نمایشگاه فاکتورای این ممد -

 - محمد صدای نمایشگاه، لوکس لوازم بین از و بود فروش و حسابداری هایدستک و دفتر در سرش
 :درامد -شاگردش

 .آقا میزتونه کشوی تو -

 .گذاشت میز روی فاکتور دسته یک کشو داخل از و شد خم

.شد ام متوجه که بودم رسیده میزش نزدیک .دادم تحویلش لبخندی   :گفت و ایستاد پرانرژی همیشه مثل 

 جهیزیه؟ خرید اومدی !شادوماد به، به -

.دادیم دست هم به صمیمانه و محکم .گرفت عمق تلخم لبخند   و زد دید را سرم پشت و کرد خم سر 
 :پرسید

 !خانوم؟ عروس کو پس -

 :گفتم و کوبیدم بازویش به مشتی

.اومدم ایدیگه کار برای -  !فرصت سر هم جهیزیه 

 :برد باال را صدایش دوباره و بنشینم تا کرد اشاره صندلی به

 .بیار چایی تا دو ممد -

 .آقا چشم -
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 :پرسید و کرد جا جابه را تایی چند و شد خیره میز، روی کاغذهای به فکر غرق

 اینورا؟ از حسام؟ آقا گفتیمی خب، -

 

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 شناسی؟می !صفایی !هست خیابون ته اون بزرگ ماشین نمایشگاه یه -

.داد  را ساختمان نشانی و رفت هم در هایشاخم فکر غرق  :گفت بیزاری با کردم که تائید 

 !خریدیش شهنمی سال یه !زد رو دلت ماشینت زود چه -

 :داد ادامه طعنه با و

 گیری؟می رو خداتومنی هایماشین سراغ کردی پیدا گنج -

.کنم عوض رو ماشینم خوامنمی -  .دارم کار صفایی خود با 

 :پرسید و ماند خیره من به مشکوک و انداخت باال ابرویی

 چیکار؟ صفایی با رو تو !زنی می مشکوک حسام؟ شده چی -

.کردمی امکالفه شدن پیچ سوال همه این  این در و کنم تمرکز کمی تا بود فرار راه بهترین چای رسیدن 
 :گفت محمد کردن رد با و شد جوابم خیالبی مهرداد خود فاصله

.رفت کاله بد سرم کردم، معامله باهاش پیش سال خیلی - .مردک این از شدم بیزار کال   جدیدا خب، ولی 
 داری؟ چیکارش نگفتی !نری مارمولک این طرف کنممی توصیه بازم ولی !شده آوازه خوش

 .بود جواب منتظر و ماند خیره من به چایش نوشیدن حین

.دارم مردونه حرف کم یه باهاش -  پیداش امروز همین باید کنی؟ پیدا برام رو اشخونه آدرس تونی می 
 !کنم

 :گفتم و شد باز نیشم و گرفت امخنده مشکوکش نگاه از

.ندارم باهاش صنمی !بابا نکن نگام اینطوری - .بره کاله سرم که کنمنمی هم معامله   نفر یه به خواممی 
.کنم کمک  .کن پیداش برام !کنمنمی ضرر من تخت، خیالت 

.هانگرانتم بیشتر مهران از دونیمی خودت حسام راحت؟ خیالم - . . 
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 را لبخندم و شد روشن دلم است، محض حقیقت حرفش دانستم می که این و اش برادری همه این از
.کرد تثبیت  :گفتم بخش اطمینان 

.تخت خیالت -  !خوشگال نفره دو اون از 

 و برداشت را میزش روی گوشی و خندید شیطنتم به کردم؛ اشاره نمایشگاه کنج لوکس یدونفره تخت به
 :گفت گیری شماره حین

 .عروسیت کادوی طلبت باشه -

.زد پر امخنده و افتادم لیلی یاد دوباره  .سوخت اممعده و کشیدم سر را چای 

 

 

.ریممی فردا ما نمیای؟ زابل چهلم برای -  .کنم اوکی بلیت هم خانمت و تو برای میای اگه 

.رفته باال هام مرخصی آمار نه، -  .درمیارم محمود دل از بعدا 

 :کرد امسوژه دوباره و خندید

 !عسل ماه واسه دار نگه رو هاتمرخصی !مرد نامزدبازی برو کمتر -

.سرکشیدم چای دوباره و برداشتم قندی حبه موقت، شیرینی برای و شد تلخ کامم  وصل هم مهرداد تماس 
 .شد

 .حاجی سالم -

.گرفت را صفایی سراغ و کرد گرمی احوالپرسی  منتظر صبرانه بی و شنیدم نمی خط طرف ان از صدایی 
 .بدانم را نتیجه و کند قطع را تماسش بودم

 :گفت و گذاشت جایش سر را گوشی

.مرز رفته گنمی -  .میاد فردا و امروز 

 اش؟ خونه -

.شناسنمی رو نمایشگاهش همین هابازاری !دننمی کسی به حسابی و درست آدرس که هاآدم این -  
 .رو خودش برسونه مجبوره داره، توپ مشتری تا چند گفت، حاجی که اینطور

.کنم خداحافظی تا ایستادم و کشیدم پوفی  :گفتم و کردم دراز دست 
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.ممنون -  .بده بهم ندا یه بود باز اگه اومدی عصری 

 :گفت و فشرد محکم را دستم و ایستاد

 !داغونی زنهمی داد اتقیافه حسام؟ چیه مشکل -

 :گفتم و دادم تحویلش ساختگی لبخندی

 .صفاست و عشق دوران خودت قول به !چرا؟ داغون خوردم، سرما -

 :خندید و کرد باور

.هستم من که خالصه -  !رسممی دادت به کنی اراده 

 .کردم خداحافظی

 برای حالی کالفگی و خستگی ولی نباشد منتظر امروز که گفتممی محنا به و مسافرخانه رفتم می باید
.بود نگذاشته برایم را آنجا تا رانندگی  .بود تر نزدیک خانه 

 منتظر و نکردم پیدایش امروز که بدهد اطالع محنا به گفتم و گرفتم کارت روی از را مسافرخانه یشماره 
.!نماند . . 

  !شد تازه برایم عزیزی مردن داغ انگارکه گذاشتم، حیاط در پا 

 رد گز گز تا کشیدم صورتم به دستی !افتاده که است اتفاقی و هست که است همین ندارم، فراری راه 
 .رفتم وجلو کنم برطرف را هایش بوسه

 !گرفتن آرامش و رفتن برای نداشتم را جایی تلخ، خاطرات ی خانه این جز ولی کشید نمی پاهایم 

 

 !باشد که خواست می دلم انگار رفتم؛ اتاق سراغ ورود محض به چرا نمیدانم 

.نبود و   . .   

 پاکت دیدن با و گشتم چیزی دنبال دراور کشوی در هدف بی کردم، پرت تخت روی و درآوردم را کاپشنم  
  !کردم پیدا را موقت آرامش رنگ، سیاه سیگار

  !بود کافی ببندم را چشمانم کرد می مجبورم و کرد می سست را سرم که همین  

 مزاحمت ایجاد نگران که نبود حامد دیگر کردم، روشن بلند صدای با را پخش دستگاه و هال در برگشتم  
 .باشم برایشان
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 !نرفته هنوز بازشد، حمام در که دهم، لم مبل روی که سرچرخاندم   

  !مانده؟ من پیش 

 

 

.بود زده خشکش هم او نرفته؟ چرا کردم؛ نگاهش خیره  فقط حسی بی    هایم دست به را  نگاهش رد 
 یک و بازکردم را سیگار پاکت کردم، دراز عسلی روی را پاهایم و رفتم مبل سمت و امدم خودم به خواندم؛
 دود بود، امده مبلمان سرویس نزدیک تا قدمی چند کردم، نگاهش و زدم فندک گذاشتم هایم لب بین نخ
 سرد ، کردم کم را وصدایش گرفتم پخش سمت را کنترل چپم دست با و فرستادم بیرون را پک اولین
 :پرسیدم

  نرفتی؟ چرا - 

 برای و کردم شکار صورتم جلوی شده پخش دود به را نگاهش رد و گرفتم سیگار از دیگر  کام یک   
 :گفتم دهم می توضیح غریبه برای انگار صمیمیتی هیچ بدون توجیح،

  نه؟ مگه !داغونم چی برای میدونی توکه !کشم می داغونم وقت هر - 

 شد ام چهره نقش محوی پوزخند کرد، بافتن به شروع را خیسش موهای و نشست رویم به رو مبل روی 
 .ماندم خیره حرکاتش به حسرت با و

  !بافت می موهاشو یاسی قدیما !ببافم مو بلدم منم -

 و دادم تکیه مبل پشتی به بستم، را چشمانم و کردم دریغ  را نگاهم شد، خیره چشمانم به و کرد مکث 
 .کردم نگاهش دوباره و بیایم سرحال تا کشیدم حسابی را بدنم

   فهمیدم؟ چی امروز دونی می _

  چی؟ -

 !نکرد سکوت 

  !ها است خوب هم داشتن صحبت هم زدم، لبخند 

 دهانش جلوی را مشتش و گرفت بغلش را مبل کوسن !زدم می حرف خودم با ذهنم در باید االن وگرنه 
 از نشان که ای حلقه برق !داشت تن مقابلم که راحتی لباس بیخیال کرد، می نگاهم منتظر و چسباند
 و کردم مهمان دود به را ام ریه هم باز و کشیدم عمیقی نفس !کرد می ام دیوانه بود؛ من به تعلقش
 :گفتم
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  کیه؟ محنا میدونی !کنه جور و جمع رو زندگیش کنم کمک محنا به رفتم امروز - 

 تون؟ نوجوانی عشق -

 

 تواند می خوبی صحبت هم چقدر که بود این پی فکرم باشد؛ خودم های حرف به حواسم که این از بیشتر
 !قضاوتو حسادت بدون !باشد

 

 رایجه که ای معنی اون به همیشه عشق لیلی؛ میدونی !نذارم عشق رو اسمش دیگه شاید نمیدونم - 
 می بهش قشنگه عشق مثل حسش چون و میذاریم عشق رو خاطرها تعلق سری یه اسم آدما ما !نیست
 !نیست عشق اسمش داریم، دوستش که کسی به ای دلواپسی و توجه هر !فهمیدم امروز اینو !عشق گیم

 دیگران اینکه !کنه تلقی عشق و باشه داشته رو اطرافیانش ی دغدغه آدم نیست بد ولی چیه دونم نمی 
  !باشی مهم براشون توهم باشی داشته دوست و باشن مهم برات

   !کرد رونمایی برایم که بود، امروز ی وجهه بهترین صبحش های تلخی ی همه وجود با لبخندش   

   !قشنگه حرفاتون -

 :دادم ادامه را هایم حرف و نرفتم شکارش پی دیگر و داد فراری  را نگاهش شدم، چشمانش به خیره

 سری از تر بیش هربار و بشه عاشق هربار زندگیش مختلف های دوره تو تونه می آدم فهمیدم امروز - 
 دوست االنم !داشتم دوستش یروزی آره !باشه داشته رضایت احساسش از  آدم که اینه مهم !قبل

 چی نمیدونم !کرد می فرق عشقمون مدل شاید !کافیه برام هم باشه خوشحال جایی یه که همین !داشتنیه
   !نمیکشم عذاب زندگیش به برگرده اینکه از ولی بود

 .کرد حرکت آشپزخانه سمت و ایستاد کردم، نگاهش

 !نمونده صورتتون به رنگ بخورید ناهار بیاین نداشتین، یخچال تو زیادی چیز - 

 .کردم خاموشش عسلی روی لیوانی زیر روی و زدم سیگار به را پک آخرین 

 !نشدم غذا بوی متوجه امد؛ می آشپزخانه در ها ظرف جایی جابه صدای 

.بود نگذاشته کردن ناز جای شکمم سروصدای !بود روشن هود کردم، نگاه    و رفتم حمام روشویی سراغ 
.زدم صورتم و دست به آبی   !داشت حق کردم، نگاه خودم به آینه در 

 …!ام قیافه زد می زار حسابی  
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 کنار میز روی هم را مرغ ظرف همزمان کردم، پرت اپن روی را حوله و کردم خشک را صورتم و دست
.گذاشت پلو دیس  :گفتم ذوق با و زد برق چشمانم 

  !خانما خانم کردی چه !به به -

 .زد لبخند 

  !کند می زیباترش چقدر هایش چشم برق 

 و گذاشتم هم مرغ تکه یک کشید، برنج بشقابم در و ایستاد کنارم نشستم؛ و کشیدم عقب را صندلی 
 :گفتم

   !بودم کرده خونگی غذای هوس چقدر بدونی اگه …خانوم لیلی نکنه درد ات پنجه و دست -

 … جان نوش -

.کشیدم بغلم در و گرفتم را دستش مچ که بگیره فاصله خواست می    می !داشت نیک فال برایم نرفتنش 
 !من برای بماند خواهد

 !کجا؟ -

 :کردم زمزمه و چسباندم گوشش کنار را صورتم کشید، می کنار را خودش و لرزید می علنا  

.!باش خودت !بیداری که االن -  . . 

 :گفتم جانب به حق و بلندتر و

 خوشت اگه !افتاده که تلخی اتفاق هر انگارِ  نه انگار دربیاریم، رو نرمال های شوهر و زن ادای بیا اصال -
 !نمیادا کوتاه راحتی این به مردی هیچ ببین هوم؟ !کن لجبازی بعد نیومد

 :گفت زده خجالت و کند خالص را خودش تا گذاشت هایم دست روی دست زیر سربه و معذب 

 !شد سرد غذاتون -

   …و باشی تو !خورم نمی تنهایی -

 :کرد زمزمه و برید را حرفم

 .کنارتون شینم می - 

 مدام و بود گرفته استرس بنشیند؛ راحت دادم اجازه و کشیدم کنار را میز سمت ان صندلی آزادم دست با 
 !بود نشسته عرق اش شقیقه روی کشید، می دست تنش روی هایم دست رد به
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 واکنش ی همه به خواست می دلم و کردم می نگاهش !است کردن اذیت و شیطنت خوراک دختر این  
 !بخندم هایش

 .گرفتم سمتش و کردم لبریزغذا را قاشق  

 !خالصشی شرم از نزدی سم ببینم بخور -   

 را غذا و بزند حرف ندادم فرصت گرفت، ام خنده و بود دیدنی هم اش عصبی ی قیافه چرخید، سمتم تیز   
 .خندیدم سرخوشانه و ریختم حلقش در

  !گله کلی سوال؛ کلی داشتم،  حرف کلی    

   …!دیگر وقتی شاید !نیست وقتش شده همدلم کمی که االن ولی    

 :گفتم و زدم چشمکی !افتادم ولع به حسابی خوردم که دوقاشق یکی    

.بمون عروسی تا گیرم می تو اجازه !خوردم الکی غذای قدر این گیرم می معده زخم دارم !بری نمیذارم -   

 .برد دهنش به غذا قاشق سر یک و زد مالیمی لبخند 

 :گفتم و کردم نگاه بود شده نصفه تازه که بشقابش به و خوردم را دیس تمام ولع با  

   …!ها میخوره بیشتر تو از گنجیشک -

 :گفت و کرد بازی غذایش با کمی

 !غذام همینه همیشه -

 .ایستادم و گذاشتم دیس داخل ظرف تا چند 

  ؟!خوشمزه اینقدر نمیاد حیفت …!غذاتو کنی می تموم میشورم رو اینا تا !نیست حالیم حرفا این -

 .ایستاد سریع رفتم، سینگ سمت 

 !میشورم من -

.پیچید خانه در مهیبی صدای و شد زمین نقش دستم از ها ظرف و چرخیدم شد، پرت حواسم   ترسید، 
 اختیار بی و بود تر وحشتناک جیغش ها ظرف شکستن صدای از !زد جیغ و گرفت دستانش بین را سرش
 دستش پشت بود ریخته زمین روی که افتضاحی با و کرد نگاهم چپ چپ خندیدم؛ بلند و گرفت ام خنده
 :نالید و کوبید

 !میبره پاتون کنار بیاین !وااای -
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 :گفتم بودم گرفته را ام خنده جلوی زحمت به که حالی در و گرفتم سمتش را ام اشاره انگشت   

  !کردم خالصت شستن ظرف شر از ای خسته فهمیدم ببین -

 :زد غر و کرد نگاهم خاصی حالت با 

   !تره سخت ظرفا شستن از که ها این کردن جمع - 

 :گفتم و بردم باال جواب حاضر را ابروهایم

 .میکنم تمیز خودم -

:زد غر و رفت  آشپزخانه گوشه جاروی و تی سمت احتیاط با      

 !نیست شما کار اینکه -

 

***** 

 بسته چشم با بچرخم، اینکه بدون !امد می خوابم همچنان کردم، باز را چشمانم ام گوشی زنگ صدای با
 :چسباندم گوشم دم را گوشی و کشیدم پاتختی روی را دستم

    هووم؟- 

 !بزنیم حرف بود قرار !پسر آقا خوبی -

 :توپیدم و پریدم جایم از سریع و پرید سرم از خواب صدایش با  

   میخوای؟ چی لعنتی؟ مرگته چه -

 :گفت خونسرد مزاحم پسر کرد، می نگاهم گیج و بود شده کشیده لیلی سر زیر از دستم

 .میزنم زنگ بعد - 

   !کرد قطع و 

 که لیلی به و گذاشتم پاتختی روی را گوشی دوباره  و چرخیدم !کند خوابم بد خواست می فقط شعور بی
 :گفتم کرد می نگاهم مشکوک

  !مزاحمه - 

 :گفتم و کشیدم دماغش روی انگشت گرفت، ام خنده مشکوکش همچنان نگاه از 
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 .نیست دختر !پسره - 

 :گفتم و کشیدم آغوشم به دوباره و ندادم اجازه !شود بلند خواست می  

.میاد خوابم هنوز من بخواب -    

.بزنم زنگ باید مامانم به !شده شب -     

                    !زنیم می زنگ اونوقت !میشه صبحم بخوابی - 

                            ***** 

.خورد تکان تخت که کردم چک آینه در را موهایم بودن مرتب دوباره و زدم ادکالن دستم مچ به پیس یک  
.زدم لبخند داد؛ بدنش به قوسی و کش چرخیدم،   

  ؟!خواب ساعت …خانوم بخیر صبح -

.داد را جوابم خواب هپروت اندر و گرفته صدای با  را بلوزم مچ های دکمه  !نشود معذب تا گرفتم را نگاهم 
 :گفتم و بستم

 .گیرم می بیرون از چیزی یه نکن درست ناهار میام؛ ظهر تا رفت پیش خوب اگه !دارم کار میرم -

 بودم کرده آماده که قلمی و کاغذ پوشیدم، را چرمم کت و کردم خرج ذوق کلی زدن تیپ برای امروز 
 .رفتم پیشش و برداشتم

.گذاشتم پایش روی را قلم و کاغذ و نشستم تخت ی لبه کرد، می مرتب را موهایش تخت تاج به تکیه با    
 :گفتم آرام و فرستادم عقب اش پیشانی از را موهایش  طره یک کرد، می نگاه تعجب با

 !نداره وجود جزخواب کاری خونه این تو …بخواب بازم میاد خوابت - 

 :گفت اش گرفته صدای همان با و زد لبخند 

  چی؟ کنم جمع نذاشتی دیروز که هایی شکسته شیشه اون - 

 می نمک با اش قیافه کرد می جمع را صورتش !امد می خوشم کار این از فشردم،  آرام را اش بینی نوک 
   !شد

 آماده هم صبحانه !خودم کردم جمع !بره نمی خوابم ببعد هفت و شش از من !خانومی نهه ساعت -
 !کن جان نوش داشتی میل وقت هر است،

 :گفتم لحنم تغییر بدون و رفتم اتاق در سمت و ایستادم رفت، قلم و کاغذ به نگاهش دوباره 
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.!بنویس داشتی دوست !سخته گفتنش که داری حرف کمی کنم می احساس -  . . 

 :کردم نگاهش و کردم باز را در 

 !نده آزارت که بنویس فقط !نخونمشون میدم قول -

 

.بستم را در و فرستادم بوسه برایش دور از کرد می نگاهم ترس کمی با مبهوت همچنان   

 .زدم بیرون خانه از صفایی نمایشگاه مقصد به و گرفتم عمیقی نفس 

 ؟!چیست موضعش ببینم تا زدم می حرف او با باید و بود باز نمایشگاهش مهرداد پیام طبق 

 !داد می خوب گواهی دلم که بود خوبم حال و حس خاطر به دانم نمی  

  !داشتم؟ پیش در خوبی اتفاقات واقعا یا   

 پارک بود؛ پارک نمایشگاه بیرون که میلیونی صد چند های ماشین بین را  ام میلیونی ده چند ماشین   
 .شدم پیاده خدا به توکل با و کردم

 !رفتم داخل و کردم مرتب را  وضعم و سر کمی    

.زد می چانه  ها مشتری از یکی با و بود ایستاده سالن وسط جوانی پسر  از را فضا و ایستادم سالن وسط 
  !میزدند گپ هم با نفر دو و بود ریاست میز ها ماشین از بعد سالن انتهای گذراندم؛ نظر

 !باشد باید ترسناک قطعا کرده، قمار زنش سر وضعش این با که کسی بودم، گرفته استرس کمی

  …!لعنتی  

 …!آقا بفرمایید -

 :پرسیدم مردد رسیدم؛ میزش مقابل کی نفهمیدم امدم، خودم به صدایش با

  صفایی؟ آقای - 

 :کردم گرد عقب قدم یک و انداختم رجوعش ارباب به نگاهی بود؛ ام خواسته منتظر و کرد تایید سر با

 !میزنیم حرف بعدا !مونم می منتظر - 

 .شدم خیره او به و نشستم دورتر صندلی روی و گرفتم فاصله میزش از

 !بود فرم خوش همچنان ولی زد می سفیدی به هایش شقیقه کنار از موهایش بود، میانسال 
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  !کشیده بینی و ریش ته با بود افتاده چین هم چشمش زیر و پیشانی  

  !داشت سن سال چهل باالی قطعا ولی داد، نمی نشان زیاد سنش بود زده که پسندی جوان تیپ با  

 پسر از پاسخ بی تماس هم باز آوردم، در را ام گوشی ندیدم، چون و چرخاندم سر سالن در ساعت دنبال  
 !مزاحم

.!نداشتم خوبی حس مزاحم پسر این به ولی بود هضم قابل برایم بود می دختر   . . 

 !بود اش مشتری با زدن حرف گرم همچنان و منتظرم ساعت نیم حدود   

 !بود معما برایم که همسرم، بشنوم، را لیلی های حرف و برگردم خواستم می بود، سخت برایم انتظار    

  !داشت هراس ابرازش از ولی !کنم می حس خوب بود، واقعی احساساتش     

 !بگوید برایم باید     

 !شنیدم که هایی حرف و احضاریه ان دلیل از      

  …!کند انکار حداقل       

  !تمام و گذشته بگوید یا       

.!شوم می قانع هم قاطع ی جمله یک با فقط        . . 

  !نه؟ یا دارد موضوع ان کردن مطرح به تمایلی ببینم اصال شدم، انتظار خیال بی

 :گفتم محکم و ایستادم میزش جلوی !نداشت تمامی انگار هم هایشان حرف

.آقا دارم عجله من - . .   !بزنم حرف باهاتون جباری محنا خانم مورد در میخوام 

 :گفتم دوباره !بود زده خشکش  کرد، می نگاهم فقط !بود مقدمه بی حرفم   

  !بشنوید حرفامو باید _

 :برد باال را صدایش و پرید جایش از یکباره

 !محنا؟ -

 .کرد رجوعش ارباب سمت رو که ماندم مبهوت کارش ازاین و کشیدم عقب کمی را بدنم

 :گفت و گرفت را مرد بازوی و زد دور را میز !بود مشخص کامال بودنش هول 

.بفرمایید - . .   !زنیم می حرف بعدن 
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 !میرسیما نتیجه به داریم صفایی -

.آقا بعدن - . . .بعدن  . .   

 من روی روبه امد که نشنید را طرف های بیراه و بد انگار و داد هلش بیرون سمت احترامی بی کمال با
 :ایستاد

  کجاست؟ چی؟ محنا -

  !زده هیجان و نگران مستاصل؛ خسته؛ بود، جالب برایم حاالتش

  براتون؟ مهمه -

 :نالید و کشید ریشش ته به دستی

.دارید ازش ردی اگه !دنبالشم ساله ازسه بیشتر آقا توروخدا - . .   

 !نیایم کوتاه و باشم محکم کمی بود الزم

  !براتون؟ مهمه اینقدر اگه فروختیش چرا _ 

 :شد متوقف میزش به تکیه با و زد چرخی خودش دور وکشید، زد چنگ را موهایش دودستی 

 

 !میکنم جبران !بگید میدونید، ازش چیزی اگه -

 :گفتم تردید با کنم اعتماد توانستم نمی

  …!(ع)رضا بهشت تو قبر یه -

 :نالید بلند و کوبید سرش به دودستی گرفتم نظر زیر را حرکاتش هم باز

.محنا کن حاللم …!خدا یا - . .   !کن حاللم 

  !آقا؟ شده چی - 

 خیالش عین صفایی کردم، می نگاه بودند امده داخل ها مشتری از تا چند همراه که نمایشگاه شاگرد به
  !زارمیزد سرش روی کوبیدن با و نبود هم

  !کند بیرونم و بخواند لغز برایم داشتم انتظار بود زده محنا که هایی حرف با نبود درک قابل برایم

 !شناسد نمی محنایی اصال شود مدعی یا
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  !افتاد وضع این به نبود مطمئن هم صحتش از حتی که خبری شنیدن با ولی 

 !نکند زنی خود دیگر تا گرفتند را هایش دست  دیگر نفر یک و شاگردش 

 :گفت گریه باهمان شد آرامتر که کمی

  !بگیرم حاللیت ازش باید کجاست؟ -

  !دربیاید آب از ناتو و کنم اعتماد ترسیدم می

  !بخورد را من باوری زود چوب محنا خواست نمی دلم و  داشتم خبر خودم باوری ساده از

  !شد می کباب برایش هم سنگ دل مرد، این وضع با وگرنه

.!بفرمایید و بدین رو قطعه ی شماره آقا - . . 

 :گفتم و انداختم شاگردش به نگاهی 

 !برمش می خودم -

 :گفتم و کردم اشاره صفایی به 

.!بریم - . . 

 را کتش و ایستاد شاگردش کمک با گرفتم، او از را کنجکاوم نگاه آخرین و دادم تاب دستم در را سوئیچ
 :کرد مرتب

 !رو شده خراب این ببند کن جمع -

 .امد دنبالم لرزید می که هایی قدم با 

  !میشناسمش؟ کجا از و هستم کی نپرسید حتی 

  …!بود مشکوک کل در !اینجام؟ چطوری 

 !گرفت جای کناری صندلی روی نشستم که ماشین در

 !نه؟ یا محنا پیش ببرمش نمیدانستم بودم؛ فکر غرق

 !ببخشم را خودم توانم نمی وقت هیچ باشد، دختر ان بیشتر بیچارگی اش نتیجه و ببرم اگر 

 .داد می فشار را اش بینی باالی انگشتش دو با و بود بسته را چشمانش کردم، نگاهش چپ چپ 
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 حرف به خودش که شوم مطمئن کارم ی نتیجه از و بزند سرم به فکری بلکه سپردم خیابان به را حواسم 
 :امد

 کرد؟ می زندگی شما با افتاد؟ براش اتفاقی چه -  

  

 :گفتم آرام و سرد دیدم، نمی شرمندگی جز چیزی کردم، نگاهش موشکافانه هم باز

 .کردم پیداش گدا مشت یه بین آباد توحلبی !نه -

.وای - . . .محنا  . . .محنا  . .   

 :پرسیدم و کردم نگاه اش پریشانی به

  داری؟ وجدان عذاب -

 .داد تکان افسوس و حسرت سر و گرفت هاش دندان بین دهانش جلوی را مشتش

.بودم مست !عروسکه سر شرط گفت نبود، حواسم و بودم منگ !خوردم پا ام لعنتی زن اون از - . .  قبل 
   …بود رفته اومدم که خودم به !محناست منظورش نفهمیدم !بود عروسکم ماشینم محنا

 :گفتم و دادم تغییر خانه مسافر سمت را مسیرم و کشیدم عمیقی نفس

  گشتی؟ هم دنبالش -

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 ایران هرگوشه از نفر هزار دادم، روزنامه آگهی بار چند !نکردم پیداش دوختم هم به رو زمان و زمین -
  !نبود ولی رفتم تکشون تک سراغ زدن زنگ

 :گفتم طعنه با

  !معامله تو میذاشتش ات مستی تو دیگه بار یه زنت گردوندیش برمی !فایده چه -

 

 شدم مجبور و نیومدن کوتاه بودن باخته که طرفام !نزدم ماری زهر به لب دیگه شب اون از !کردم توبه -
 قرار و آروم محنا بعد شدم، آوازه بد حسابی بود، کنده خودش که افتاد چاهی تو بدم، طالق رو زنم

.ولی !بینم می رو اومدنش خواب شب هر !آقا خود به سپردم رو اومدنش دیگه  اواخر این !نداشتم . . 

 :نالید و چرخید سمتم 
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  بگیرم؟ حاللیت ازش چطوری مرده که االن -

 بهشت مسیرمان که بود نشده متوجه حتی پیچیدم، فرعی داخل و فشردم هم به را هایم دندان حرص با
  !نیست رضا

 میکردی؟ چیکار میبود زنده اگه -

 شده زنم پول جای به درسته !میارم در دلش از کنم پیداش گفتم؛ !بودنش زنده به داشتم امید همیشه - 
.داشتم دوستش ولی !بود . .  سال یک !!بسازبود نداشت، غش و غل !بود مطیع و آروم اولم زن برعکس 
 سال سه از بیشتر !میکنه ذوق کنم، پیداش گفتم آوردم، رو مادرش و پدر رفتم شدم، ناامید  که بعد

.نکردم پیداش و منتظرشم . . 

 بگم؟ چی سرقبرش؟ برم رویی چه با االن

 :پرسید مشکوک و انداخت خیابان به نگاهی و چرخاند سر بزند؛ زار نمیخواست   

  کجاست؟ اینجا -

 :گفتم وار تهدید و شدم خم متعجبش ی چهره سمت و زدم ترمز مسافرخانه جلوی بودیم؛ رسیده

 …!کنم نمی اعتماد احدی به عمرم تو  دیگه وگرنه !باشه راست حرفات کنه خدا _

 

 :گفتم محکم و بازکردم را در بود مبهوت همچنان

 .بیائید دنبالم -

 !غلط؟ یا بود درست اینجا آوردنش دانستم نمی !داشتم استرس 

 این باید اش بچه ی آینده برای درهرصورت !شد می مطلع محنا وضعیت از باید حال هر به خب، ولی  
 !گرفت می قرار جریان در مرد

 کردم، نگاه شد سالن وارد سرم پشت که صفایی به و بزند صدا را محنا خواستم مسافرخانه مسئول از   
 :پرسید تردید با !خبراست چه بود فهمیده خودش

  است؟ زنده -   

 .آورد جا به شکر سجده جا همان و شد زمین نقش و لرزید زانوهایش کردم، تائید سر با

 !باشد کردن بازی فیلم توانست نمی حرکات این 
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 :گفتم و بایستد تا کردم کمک و گرفتم را بازویش

 .کن جبران براش !کشیده سختی خیلی - 

 :گفت لرزید می که صدایی با و کشید صورتش به دستی !لرزید می و بود گرگرفته  

  !بخوره تکون دلش تو آب نذارم بشه پیدا که کردم، رضا امام وقف خودمو -

.!امیدوارم - . . 

 پوشیده را جدیدش های لباس !امد می مان سمت مسافرخانه مسئول سر پشت چرخاندم، سالن در سر 
  !بود اش برازنده چقدر و بود

 :پرسید نگران و کرد تند پا دیدنم با 

 بگیره؟ پس برام رو ام بچه کرد قبول زدید؟ حرف باهاش شد؟ چی - 

 .خوردم افسوس حماقتم این به !بگویم چیزی بچه مورد در بود رفته یادم اصال کردم، نگاهش شرمنده 

 !محنا -  

 با بود، متعجب هم محنا رفت، می جلو کوتاه های گام با و لرزید می هایش لب که کردم نگاه صفایی به 
 :گفت تردید

 !صنعان؟ - 

 .گرفت  جا صفایی  آغوش  در دهد نشان واکنشی که این از قبل

 :گفتم مسئول به رو و کشیدم کنار سالن از 

 !کنم؟ تقدیم شه می چقدر !مدت این دادم زحمتتون حسابی - 

.پسرم نداره قابل -    

 :پیچید سالن در محنا داد صدای که کنم حساب تا آوردم در را  کیفم گفت، را مبلغ

  اینجا؟ اومدی چرا !لعنتی کن ولم -

 !بودم من مخاطبش و زد جیغ بلندتر

 اینجا؟ آوردینش چرا -
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 صدای متعاقبأ و گرفتم را جلویش برود، سالن سمت اوضاع بررسی برای خواست می مسافرخانه مسئول 
 :امد هم صفایی

.!محنا شدم عوض -  . .  !کنار گذاشتم رو حماقتم آخرین تا بگیر ام قیافه از خدا به !منو بببین 

.!شینم می بست فوالد پنجره پشت دارم عمر تا نبخشی اگه محنا . .   

.کردم حساب را پول   .بود شده قطع صدایشان سرو زدم، حرف مرد با کمی و گرفتم پس را کارتم 

 

 .بود نشسته دیوار به تکیه با محنا و بود ایستاده سالن وسط همچنان صفایی برگشتم، سالن سمت  

 محنا آرام های ناله صدای و رفتم جلو !کردند می تماشا هایشان اتاق در جلوی هم مسافران از چندتایی   
 .شنیدم را

 !جهنم به برو و بگیر پس برام رو ام بچه …میخوام رو ام بچه فقط من-   

 :گفتم آروم و زدم زانو محنا کنار و شدم رد میکرد نگاه محنا به مبهوت که صفایی کنار از 

  !گیره می پس برات هم رو ات بچه بیا؛ راه باهاش !شده عوض - 

 :گفت و گرفت موضع حرفم مقابل جیغ با

 !نمیخوام …نمیخوام -

 :گفتم داد با خودش مثل و بردم گوشش کنار سر 

 شده خراب اون تو برگردی که خوای نمی !باشه داشته باید رو خودش پدر بچه !است بچه اون پدر- 
 کنی؟ بزرگش

 :نالید و کرد نگاه صفایی به اشک پر چشمهای با 

  آره؟ گیری؟ می پس برام رو ام بچه - 

 بچه؟ کدوم بچه؟ -

 :زد زار و گرفت جبهه محنا دوباره 

 !کنه نمی قبول رو ام بچه !بشنوم؟ تهمت عمر یه قراره !باشه اون ی بچه کنه نمی باور ببین - 

 :زدم داد عصبی  
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 !نمیده تحویلتون الکی که بهزیستی !خودشه ی بچه میشه مشخص میده آزمایش خودشه؟ دست مگه -  

 :کردم زمزمه گوشش کنار

   !کردم هماهنگ باهاش میکنه خبر منو مسافرخونه مسئول !همینجا برگرد کرد، اذیتت اگه -

 :دادم ادامه تر بلند 

.پاشو -  . . .!محنا برو باهاش پاشو  . . 

 مسئول پیش و گرفتم را زده بهت صفایی ِ بازوی و ایستادم بود؛ امدن کوتاه ی نشانه سکوتش  
.برگرداندم مسافرخانه  :گفتم رودربایسی بی و محکم 

 !بوده باردار رفته ات خونه از وقتی نه؟ یا کنی می قبولش ات بچه با -  

.!نیست کار خیانت محنا ولی شدین نمی دار بچه قبال چرا نمیدونم !میشه اثبات ساده آزمایش یه با این . . 

 :نالید و کشید اش کرده عرق پیشانی به دستی  

   !منه از مشکل گفت می بود سالم چون و بود داده آزمایش زنم !ندادم آزمایش وقت هیچ من -  

 :گفتم حجت اتمام برای بشر، این زندگی شکافی کالبد خیال بی و کشیدم پووفی

 تونی نمی اگه !کنم کمکش که رسید اینجا به و دیدمش اتفاقی میشناسم؛ زابل و بچگیش از رو محنا من -
 فقط !بخوره تکون دلش تو آب نمیذارم برادرانه دارم عمر تا که راحت خیالت برو جا همین از کنی، قبولش
 !میدن تحویل پدر به فقط چون بگیری، پس بهزیستی از باید رو بچه

 :گفت کنان من من 

 .گذرم نمی ازش !گشتم رو جاها بدترین دنبالش سال سه من - 

.رفتم دنبالش رفت، سالن سمت بلند های گام با بگویم چیزی که این از قبل   :زد زانو رویش روبه 

.خانوم بریم ـ . . 

 

 .زدم بیرون مسافرخانه از آرام نداشتم کاری دیگر چون و کردم مرتب را کاپشنم ی یقه

 !بود دلچسب و مطبوع سرد، هوای بودم، سبکبال داشتم، خوبی حال و حس

 .رفتم ماشین سمت و گرفتم عمیقی نفس 
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 حسام؟ آقا ـ

 :نالیدم مستاصل امد، می سمتم کردم، نگاهش و چرخیدم

 داره و اورده رو مادرت و پدر حتی !داری پناه سر که این حداقل !برو باهاش داره، دوست همسرت محنا -
 خوای؟ می چی دیگه !میرسه بهشون

.گرفتم  گرفت، قرار روبرویم کاغذی ام جمله شدن تمام با  :گفت و کرد قالب هم به را دستانش 

.بشین خوشبخت امیدوارم !همیشه و چیز همه برای !ممنونم ازتون - . . 

 :گفتم لبخند با و کردم دستم در خورده تا کاغذ به نگاهی

.بشی خوشبخت هم تو - . . 

.چرخید و رفت عقب قدم چند  بلند و دادم تکان دست برایش بود، امده بیرون مسافرخانه از هم صفایی 
:گفتم   

  ؟!برسونمتون -

.رسید او به محنا  :گفت لبخند با و انداخت محنا ی شانه دور دست 

.!کشیدین رو زحمتتون شما ممنون - . . 

.بود وظیفه ـ . . 

.شدم ماشین سوار و دادم تکان دستی .زدم استارت و گذاشتم داشبورد جلوی را کاغذ   کردم، نگاهشان 
 .زدند می قدم رو پیاده امتداد

.!کرد را لیلی با زدن قدم هوای دلم  . . 

  !بزنیم قدم خستگی بی ها ساعت و کنم قالب دستم در محکم را دستش

 انگار بود، جالب برایم سوادش کم و ابتدایی خط دست خواندم، و کردم باز را کاغذ و شدم حرکت خیال بی 
.هایش حرف ولی !است بچه هنوز . . 

  

.حسام آقا سالم "   

 !گلخونه توی دیدار اولین همون از بودید، محترم برام بچگی همون از
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 حقیقت ولی سوخت، براتون دلم اولش دادید، دست از رو مادرتون و پدر که پیچید کارگرها بین ها بعد  
  !بودید نذاشته مادرتون و پدر نبودن دلسوزی ِ برای جایی که بودید اراده با و محکم اینقدر که بود این

 !بودم انگیزتر ترحم بودم، عذاب در دائم ولی داشتم مادر و پدر که من  

 شما مثل میخواستم باشم، تر قوی کردم می سعی بار هر و سوزه می برام دلتون فهمیدم اوایل همون  
 !نتونستم وقت هیچ و بود سخت کنم، رفتار

 !نبودید شما ولی بود شیرین داشتم؛ دوستتون 

 !داشت وجود بینمون که ای فاصله کردم، می درک و فهمیدم می

 !بود گلخونه اون توی شما دیدن زندگی، برای امیدم ی همه !فهمیدم کردید اخراجم که این از بعد اینو
 .زدم می سر تون غریب و عجیب گیتار اون به نبودید که وقتایی

.داشت آرامش برام بودید شما که بود جایی که همین   برگردم خواستم مهری خاله از خودم اخراج، از بعد 
  !نمونم بهره بی حضورتون عطر از حداقل تا کار سر

.نشدم دلگیر ازتون اخالقی بد اون برای وقت هیچ    بیرونم که زدم دست گیتارتون به فهمیدین کردم فکر 
  !نداشتم ای گله پس کردین،

 شد ارزشمند برام خیلی !کنم خانمی خونه توی و نرم کار سر که بوده این قصدتون گفت خاله ها بعد  
.داشت درد برام که اخراجی . . 

  ؟!کردم انتخاب حسام امو بچه اسم چرا پرسیدین ازم

 !بود بچگی دوران احترام همون فقط و فقط دلیلش

 از و باشه محکم خواست می دلم !نباشه سرش باالی حسابی و درست مادر و پدر بود قرار منم ی بچه 
.!شما مثل بیاد، بر خودش پس . . 

.دادم آزارتون خیلی روز چند این . .  بشه نابود زندگیم باشه قرار فردا اگه که نویسم می رو نامه این امشب 
.برم همه زندگی از همیشه برای بگیرن ازم رو ام بچه و . . 

.شدم آزارتون باعث اگه کنید حاللم . . 

 " کردید کمکم که ممنونم 

 

 !کند حماقت خواست می !دیوانه
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.خوب از فراتر !بود خوب حالم . . 

 !بودند رسیده خیابان آخر کردم، نگاه را رفتنشان مسیر دوباره

.کردم سازی جا شیشه جلوی آویز کوچکِ  قران جلد در و زدم تا را کاغذ  پدال روی را پایم و بوسیدم را قران 
 .فشردم گاز

 .زدم بوق و شدم رد کنارشان از

 دلم و بودم دلتنگش حسابی ولی بود نگذشته بیشتر ساعت چند که این با بودم، خانه به رسیدن بیقرار
 !ببینمش زودتر خواست می

 !بروم حرم تا پیاده او با عصر شاید 

 .شدم خانه راهی غذا، گرفتن با و کردم خرید کمی

 .رفتم باال و گرفتم دست را خرید های نایلون و کردم پارک حیاط در را ماشین

 همراه به بودم، گرفته برایش که کادویی ی بسته و گذاشتم در پشت را همه کنم؛ غافلگیرش خواستم می
.گرفتم دستم رز گل  .رفتم داخل و کردم مرتب هم را وضعم و سر 

 !خانما؟ خانم، -

 

.هستم بری هرجا بری تنها نکن فکرشم حتی" . . 

 

.خستم بگیر آروم میکنی درد قلبمی از تیکه یه . . 

 

.جوره دستات با نوازش . . 

 

.دوره دستات که حیف ولی . . " 

 

 !نبود خبری زدم، دید را آشپزخانه و رفتم پذیرایی وسط تا
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 !دارما دوست چایی ولی نذار، غذا گفتم خانمی -

 

 !نبود هم باز کردم، باز را خواب دراتاق

 .کوبیدم را درحمام شد، کور ذوقم چرخاندم، سر هدف بی

 جایی؟ اون لیلی؟ -

.خیر نه چرخاندم؛ را دستگیره . .  !نیست 

.!رفته . . 

 

.پاییزم  درگیره که نرو االن" . . 

 

.ریزم می بهم تو بی نذار تنهام . . 

 

 !باهام باشی باید تو میاد بارون

 

 هام شونه رو بندازی مو بارونی

 

 کنه می نترسم که  تویه عشق

 

 میکنه ادم منو تو هوای

 

 نرو اتیشم تو من که بینی می

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 264 

 "نرو پیشم از االن نیست، وقتش نه

 

 .چسباندم گوشم به را گوشی و گرفتم را اش شماره رفتم، مبلمان سرویس سمت و دراوردم را ام گوشی

 صبح که هایی برگه به نگاهم و گذاشتم عسلی روی را کادو اپراتور، "باشد می خاموش" پیام با همزمان
 .ماند ثابت بودمش داده

 .بود نوشته جمله چند اول ی برگه روی فقط !بود سفید همه برداشتم، را کاغذها و کردم قطع را تماس

 :خواندم و کردم ولو مبل روی را خودم

.خوریم نمی هم درد به که دونستم می هم اول همون از !هستید ای نمونه مرد شما - . . 

.کنم می ختمش خودمم کردم، شروع رو بازی این من  !ندارم رو شما لیاقت کنم می احساس 

 !نره یادتون رو دادگاه فردای پس قرار

.خدانگهدار . . 

 

 بادم دست خسته برگ یه اگه بمون من با"

 

 یادم بیفته که نمونده کسی حتی اگه حتی 

 

 دادم به میرسه لحظه بدترین خدا بازم

 

 وخیمه زندگیم حال که حاال که بمون من با

 

 نیمه نصفه رویاهای وسط نکن رهام

 

 "سهیمه باهات ندارشو دارو دلم وقتی
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 .بستم را چشمانم نترکد، درد از سرم که این برای و فشردم مشتم در روا برگه

 من مگر کنی؟ می بازی را مجهول نقش چرا کنی؟ می سخت را معادله چرا !لیلی افکارت این به لعنت"
 "!دانم؟ ریاضی

 

 !نیست ترسو که عاشق ولی برو بری، بستم چشمامو"

 

 نیست سو کم چشمای این با دیگه ندیدنت طاقت

 

 تو قراری بی بپاشون بباد میره زندگیم

 

 تو بیاری طاقت یکم اگه میاد خوبم روزای

 

 بادم دست خسته برگ یه اگه بمون من با

 

 یادم بیفته که نمونده کسی حتی اگه حتی 

 

 دادم به میرسه لحظه بدترین خدا بازم

 

 وخیمه زندگیم که حاال که بمون من با

 

 نیمه نصفه رویاهای وسط نکن رهام
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 "!سهیمه باهات ندارشو دارو دلم وقتی

 

.انداختم شماره به نگاهی و کردم باز را چشمانم ام، گوشی زنگ با  !بود مزاحم پسر همان 

 باز ولی کنم ام زندگی حال به فکری تا بستم را چشمانم دوباره و زدم تماس رد نداشتم، را یکی این اعصاب
.زد زنگ هم  :زدم داد و کردم وصل را تماس عصبی 

 !خوای؟ می چی عوضی؟ مرگته چه -

 

 .داد می عذابم انگیزش تمسخر و لوده لحن طور همین و اش خونسردی 

  !باهات دارم حرف که گفتم !جوجه نیار جوش -

 

 :فشردم را چشمانم سرانگشتانم با

  …!بنال -

 بدونی؟ بیشتر زنت مورد در میخوای -

 :پرسید دوباره شد، گوش تنم ی همه و شد گشاد حد آخرین تا هایم چشم و پرید عذابم حس 

  بدونی؟ خوای می نه؟ یا آره -

  هستی؟ کی تو-

 !معناست تمام به شیطون یه بینی، می که ای حوری اون !بدونی باید چیزایی یه باهات دارم حرف -

 :زدم داد و بردم باال را صدایم 

  !میارم در پدرتو !شدی؟ من زندگی فضول که هستی کی !نیار منو همسر اسم !مردیکه گمشو برو -

 بگوید؟ خواست می چه !باشد؟ توانست می کسی  چه که بود این پی فکرم ی همه و کردم قطع را تماس
.خورد زنگ دوباره  مهران اسم که کنم خاموش را گوشی کال خواستم ومی زدم تماس رد نداشتم، حوصله 
 :کردم وصل را تماس یاسی حال نگران ولی نداشتم حوصله شد، ظاهر صفحه روی

 مهران؟ جانم  -
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  احوال؟ و حال دوماد؟ شا سالم -

 :دادم کنم صرف توانستم می که انرژی نهایت با را جوابش و زدم تلخی لبخند

  خوبه؟ جان یاسی چخبر؟ شما !خوبم -

  ؟!کردی فراموش خواهرتو شدی دار نومزد پسر؟ چته-

   !چیست؟ من وضع و  میگذرد سرشان در فکرهایی چه گرفت؛ عمق پوزخندم

 :زد را حرفش و شد جدی دید که را سکوتم

 !اینجا بیا و بردار رو خانومت امشب حسام، ببین -

 اونجا؟ خبره چه - 

 نه حالش این با رو یاسی  !زشته نباشم اگه باهاش دارم ساله چندین رفاقت !شده فوت ادراک با جاجی -
 !ونیست زابل رفته هم مهرداد !بذارم تنها اینکه نه ببرم تونم می

 :گفتم و حرفش وسط پریدم برهنه پا میداد، ادامه را حرفایش هنوز

 !میام شب تا -

 :گفت بود گرفته را اش خنده جلوی که درحالی و کرد مخالفت

 نیست معلوم خودش حال به بذارم دقیقه دو باز !که شناسیش می !بدم تحویلت سالم که بیا رفتنم قبل -
 !بزنه سر ازش شیطنتی چه

 

 .رسید گوشم به دورتر از هم یاسی وصدای امد کش لبخند به هایم لب

 !بیار هم رو لیلی حسام-

 :کردم زمزمه حوصله بی 

  !میام خودم شون؛ خونه رفته !نیست لیلی-

  !کردم قطع را تماس و کردم خالص شیطنتشان از را خودم مکافات هزار با

  !غریبه مزاحم از خطی پشت تماس ده

 !بشنوم حتی یا کنم باور خواستم نمی
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  !نکنم باور خواستم می احمقانه و هست چیزی میداد نشان شواهد ولی

  !بود خاموش همچنان گرفتم، را اش شماره دوباره

 از و چیدم کابینت و یخچال در غذایی مواد با را غذاها شدم، وخیال فکر و خانه در نشستن بست خیال بی
 .بارید می  باران زدم؛ بیرون خانه

  !برسد سفرش به مهران تا رساندم می را خودم باید ولی داشتم روی پیاده هوس 

 

 !ندادم جواب بشنوم،  چه است ممکن  که این ترس از و میزد چشمک داشبورد روی گوشی مسیر تمام

 راضی رفتن به دلش که بااین داد، رفتن به دل یاسی حال از مراقبت برای سفارش یک و هزار با مهران 
 !باشد داشته حضور مراسمشان در که بود مجبور حاجی خاطر به ولی نبود

 *** 

 .چیدم می هم کنار را معادالتم و بودم نشسته تلویزیون روی روبه فکر غرق

 !هایش محلی کم 

 !آموزشگاه روی به رو دختر ان های حرف

 !بودم شان خانه که انروزی زدنش غیب

 !طالق خواست داد

  !چربید می هایش خوبی هم باز منفی نقاط همه ان بین 

  !چه؟ که آخرش ولی 

  !دلیلی هر به حاال !خواهد می طالق 

 این دیگر پسر این که گذشت فکرم از و انداختم میزد چشمک عسلی روی باز که ام گوشی به نگاهی 
 گوید؟ می چه وسط

 !لیلی جانب از را ای رابطه بشنوم و کنم باور نمیخواستم  

 چرا؟ ساکتی - 

 .گرفتم دستش از و شدم خیز نیم بود، دستش بزرگ سفالی لیوان تا دو کردم نگاهش 
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 !برات میاوردم خودم گفتی می چرا؟ تو -

 :گفت و داد جا را خودش رویم به رو مبل روی  خستگی با

 !بدتری مهرانم از که تو !توأم حاال نشده طوری -

.گذاشتم عسلی روی را ها لیوان و دادم تحویلش لبخندی  :پرسیدم و دادم رد را اجرا حال در تماس  

  راحتشی؟ میان کی چطوره؟ اوضاعت -

 :گفت و داد لم راحت و کشید شکمش به دستی

 !میشه روشن دایی جناب  جمال به چشمشون روزا همین !دیگه آخراشه -

 بیشتر !دهد نمی خودش به استراحت یک بیکار مردک !شدم خیره ام گوشی صفحه به و کردم تائید سر با 
.!گرفته تماس بار صد از . . 

 !مزاحمه؟ -

 .گرفتم کمک سرم از تائید برای باز و برداشتم را ام قهوه لیوان

 دفتر؟ نمیدی رو اش شماره چرا -

 

 !بود نرسیده خودم ذهن به که کرد نمی کار مغزم انگار

.کنم می چک میرم صبح -  !داده پیچ سه گیر وقته چند 

 :پرسیدم بحث کردن عوض برای

 چرخونه؟ می حامد زن خواهر هنوزم کیه؟ دست دفتر االن -

.نمیاد دیگه نه، -  سامون و سر کارا به و میره گاهی از هر مهران نیست؛ خوب اوضاع !چرخونه می عاطفه 
 !میده

 سمت خواب برای زود خیلی بود، خسته چون و زدیم حرف او مورد در هم کمی و رسید حامد به بحث
 :گفت و رفت اتاقش

 !داداش میای نظر به خسته خیلی بخواب؛ کردم آماده برات رو اونوری اتاق -

.خوابم می - . .  !راحت خیالت برو تو 
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 .رفت اتاقش داخل و گفت بخیر شب

 !امد نمی خوابم ولی کرد می درد سرم

 !موقت حتی خواست، می آرامش دلم

 !لیلی یا سیگار

  !نداشت دوستم دیگر که

 !نه که دیگر

.نداشت دوستم اول از . . 

 بفهمم و بشنوم خواستم، می فقط چرخید، نمی حرفی برای زبانم کردم، وصل را تماس و زدم دریا به دل
 !چیست حسابش حرف

 فقط !دارم مدرک من ولی سرکاریه؛ کردی فکر دونم می !نیا کالسی با تریپ ژیگول؟ دی نمی جواب چرا -
 !منتظرتم فردا !میشی متوجه بندازی تلگرامت به نگاه یه !بدم نجاتت خواستم

.کرد قطع و زد را حرفش  خب؛ ولی باشد شیاد است ممکن فهمیدم می !شدم غرق افکارم دنیای در دوباره 
 .بود منطبق بودم دیده که چیزهایی با هایش حرف

 

.بود خاموش اش شماره همچنان لیلی  سر که نداشت خبر هیچی از انگار گرفتم، را خانم آمنه ی شماره 
 :داد را جوابم محترمانه و حال

 خوبی؟ پسرم، سالم-

 :گرفتم را لیلی سراغ و دادم سالمو فشردم را ام پیشانی

 خاموشه؟ چرا اش گوشی -

 روشن شارژه؛ رو همینجا گوشیش !نمیده جواب و اتاق تو چپیده اومده، که ظهر از جان حسام واال -
 نکرد؟ آشتی مگه شده؟ تون دعوا باز !نکردم

 !نیست طوری نه -

 :گفت مادرانه و کرد گل اش مادرانه نصایح
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 هم با همیشه که نمیشه !کنیم حلرو مشکلتونو بزنیم حرف هم دور بشینیم بیا جان؛ مادر نکن کتمان -
 ولی !سرده رفتارش و حرف کم درسته لیلی  !میخورن مواقع همین درد به بزرگترا کنید، تلخی اوقات
 می !نکنه اذیتت سرما سوز که بافت می گردن شال برات ذوقی چه با دونی نمی !داره دوستت و مهربونه
 !داشت شور و شر زمانی یه !نذار محلی کم پای رو سکوتش !کنه می اذیتت خیلی خوردگی سرما گفت
.نکنید هم دل به خون !ام بچه شد داغون رفت که باباش . .  می حلرو مشکلتون زنیم می حرف بیا 
.!کنیم . . 

 

 :گرفت اکو سرم در صدایش مهم، حرف همه این بین

 "!بافته شما برای مامان"

 !لیلی؟ گفتی دروغ چرا

 از حسی که بود لیلی های نگاه غرق فکرم ی همه من و زد می حرف همچنان خبر بی جا همه از خانم آمنه
.!خواندم نمی آنها . . 

.مادرجان زنیم می حرف میام - . . .!کنه روشنرو اش گوشی بگید بهش شد بیدار  . . 

  

 .چرخاندم دستم در را وگوشی کردم قطع موعظه کلی از بعد

 لیلی خود را اول سنگ ولی !برود پیش گفت، خانم آمنه که راحتی همین به چیز همه خواست می دلم
 !انداخته

 !کنم می فراموش گفتم !امدم کوتاه که من

 !کنم؟ کوچک را خودم من چرا !باشد من با خواهد نمی و ندارد دوستم وقتی

.کردم باز را تلگرامم و زدم دریا به دل  !مزاحم پسر از پیام تا چند ی بعالوه ، همیشه های مخاطب همان 

 .کردم باز را پیامها

.)پارک صبح، ده فردا - . . .حرفام صحت سند اینم !منتظرتم ( . . 

 .نکردم پلی چیست؛ دانستم نمی چون ولی کردم دانلود بود کرده اشاره سند بعنوان که ویسی

.گذاشت می همانجا همیشه یاسی  گشتم، هندزفری دنبال تلوزیون میز کشوهای داخل  کردم، پیدا یکی 
 .کردم پخش را ویس و کردم وصل
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  !بود لیلی صدای

  کند؟ می چه پسر این دست ولی

.هایش حرف و . . 

 !گی می چی فهمی نمی خودتم !ایی دیوونه تو امیر -

 خودت خواستگاری، نیومدم االنم تا اگه !لیلی ندارم پول من پولداره؟و تنها طرف نمیگی مگه میگم؟ چی -
 !چیه دلیلش دونی می

 برم؟ کش پول برات و کنم ازدواج باهاش میخوای ازم داریتو امیر -

 !شه می محسوب حقت ات مهریه و کنی می عقد !عزیزم؟ چیه رفتن کش -

 سمت و کردم پرت مبل روی گوشی با و کشیدم گوشم از را فری هندز پیچید،  هم در ام روده و دل
 .دویدم روشویی

.اوردم باال ام معده زردآب قطرات اخرین تا را ام نخورده و خورده  و پاشیدم صورتم به آب دست کف چند 
 !زدم چنگ را موهایم و نشستم زمین روی همانجا

 !شد چه و کردم می فکر چه

.!پول . . 

.!مهریه . . 

.!نبودی پست اینقدر کاش لیلی؛ . . 

 !لعنتی امدم جلو دلم با من

 !برسی؟ پسر ان به که بودم طعمه تو برای

 .دادم لم مبل روی و برگشتم و دادم قورت آب بدون مسکن دوتا رفتم، آشپزخانه سمت حال بی

 !کنم فکر چیزی به خواستم نمی ولی کرد می ویرانم خیال و فکر صبح، تا

 نمی درک بودن بد این برای را منطقش و باشد بد اینقدر تواند می چطور که این به کردن فکر مخصوصا
 !کردم

 !کنم رجوع و رفع خودم برای را کارش دلیلو لیلی تا بخوابم، دادم ترجیح و بود محض عذاب
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 چشمم مهمان خواب باالخره تا رسید انفجار حد به خیال و فکر از سرم مسکن؛ دوتا وجود با هم باز ولی
.شد . . 

 .شو بیدار حسام حسام؟-

.بود مخم یرو یاسی جیغ جیغ ولی امد می خوابم هنوز  که شد چه نفهمیدم ولی بزنم غلت که چرخیدم 
 !گرفت درد تنم ی همه و شدم زمین نقش یاسی، جیغ با همزمان

 تا مالیدم را سرم پشت بود، شده انطرفی مبل پخش خنده از !دیدم می تار کردم، باز را هایم چشم گیج
 .کنم کم را افتادن درد

 .کشیدم باال مبل روی تا را خودم و گرفتم مبل ی لبه به را دستم کردم، می نگاهش چپ چپ که همانطور

.بخند آره - . .  کنی؟ می بیدار طوری این بدبختم مهران !داره هم خنده 

 :گفت هایش خنده بین زحمت به

.آخـ - .  !کردم آماده برات اتاق که گفتم خوابیدی؟ اینجا را چـ ه.

 :زدم غر درهم صورت با

 !دیگه جا همین برد خوابم خب -

 :خندید بلند دوباره

.افتادیا حال با خیلی حسام واااای - . . 

.کوفت - . . 

 .خندید می همچنان یاسی و رفتم سرویس سمتو شدم بلند

 .بود دیده تدارک هم مختصری ی صبحانه و بود نشسته میز پشت آشپزخانه در یاسی برگشتم وقتی

 :گفتم اشتها با و گرفتم انرژی اش خوبی از

.به به- . .  !میده حالی چه باشه، آماده و حاضر چی همه صبحی سر دونی نمی 

 :زد غر و کرد مزه را اش چایی از قلپ یک و کرد نگاهم چپ چپ

 !کشتتت بفهمه مهران بدم؟ من هم رو ات صبحانه !باشی مواظبم اومدی سرت خیر !کوفته -

 !نشه خسته دستات که دهنت بذاره اون همرو غذا مونده همین !براش کردی لوس خودتو بینم برو -
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 :گفت شیطنت با و خندید ذوق با

 کنه؟ نمی کارو این که دونی می کجا از -

 :گفتم و کشیدم خودم سمت را فنجانم

 !کنن ذلیلش زن سر تو خاک -

 !میگما بهش -

 :گفتم خیال بی و انداختم باال شانه

 در رو شوهراشون پدرِ  !کنن می حسودی و بینن می دیگه خانمای آخه؟ اینکارا چی یعنی !بگو خب -
 !میارن

 :گفت طعنه با و داد قورت را اش لقمه

 دلش دیگران، دیدن با که برو حرکتا ازین براش !خان داداش نرم دندت !خودشه خانم نگران آقا !عاها -
 !نشه هوار سرت و نخواد

 :داد ادامه را حرفش ذوق با یاسی و کردم جان نوش چای داغ داغ قلپ چند و خندیدم حرص با

.خداا وااای !اینکار با دیم می حرصی چه رو مژده و مهرداد بدونی حسام واااای - . .  می مهرداد قبل سری 
 اتاق اون به اتاق ازین کنم کولش تونم نمی ندید، یاد زنم به اصوال و ادا این از شدم، پیر من بابا گفت؛
  !بچرخونم

 !نه ساعت افتاد، دیواری ساعت به نگاهم

 .نبود خودم دست ولی بروم خواست نمی دلم نداشتم، وقت زیاد

 !تو؟ کجایی هوووی -

 :زد غرو زد تکیه میز به کردم، نگاهش پرسشگر و کشیدم سر را چایم قلپ آخرین

 !میزنی گیج تو؟ چته -

.دارم کاری یه هیچی -  .برم باید 

 :گفت باجیغ

 بری؟ خوای می کجا !باشی من مواظب اومدی سرت خیر حسام -

 !میام زود میرم، باشم؟ مواظبت که ای بچه مگه -
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 مورد در بشینیم بیاد بگو !میری دست از داری نداره؛ فایده اینطوری !بیار باخودت همرو لیلی برگشتنی -
 !باشه روبراه تون مراسم شماهم بیان دنیا ما ای جیگر تا !بزنیم حرف مراسمتون

 :گفتم میز از فاصله دوقدم با و ایستادم

 !بندازیا در مهران با منو که نری بیرون !یاسی میرم من-

 :گفت خواهرانهو خندید نرم

.نخوابیدم خوب نبود مهران دیشب داداشی، نه -  خانم عصمت !بیار همرو لیلی بیا؛ زود ولی بخوابم میرم 
 !کنیم آماده و مرتب رو جیگرا اتاق کم کم بیاد، دخترش با قراره

 .برداشتم هم را ام گوشی و پوشیدم را شالم و کاپشن

 .زدم بیرون خانه از یاسی، از مختصری حافظی خدا با

 را آدرسش که مسیری سمت رانندگی حین بشنوم، را اش شده ضبط های حرف باقی خواست می دلم
 .کردم پلی  مجدد را ویس و کردم وصل را هندزفری بود، گفته

:لیلی  !امیر شیادیه این !تمام؟ و گیرم میرو مهریه نصف 

 بدون بعدش میکنه، عقدت !افته نمی اتفاقی هیچ !کن اطمینان بهم !نه؟ یا داری دوست منو لیلی -
 !کنی می مهریه و طالق دادخواست و میری بیفته، تون بین اتفاقی اینکه

 :داد را جوابش گریه با

 چی؟ بیفته اتفاقی اگه -

 :داد جواب خونسرد نام امیر پسر دوباره و

 نمی پول بی که دونی می خب؛ ولی !مهمی برام خودتتو لیلی !بگیری تونی می رو مهریه کل خب -
.مخالفن ات خانواده ام، خانواده !تونم . .  تونی می و افته می خودت دست زندگیت اختیار بشی جدا وقتی 
 رهن خونه یه تونم نمی من !آرامشت خرج !لیلی میشه خودت خرج هم پول اون !کنی زندگی من با راحت
.ندارم که بینی می کنم، . . 

 !لیلی گریان صدای دوباره و

 !پول؟ خاطر به فقط پسره، اون بغل تو میکنی پرتمنو داری نمیشه باورم امیر -

 !شد تمام

 !کرد دگرگون را ام زندگی کل جمله چند همین با
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 !خواهد؟ می مهریه

 !دیگر شود می همین مهربانی همه ان جواب

 خبر چه پارک ان در امروز که این و بدانم اش نقشه از بیشتر امد نمی بدم فهمیدم؛ را اینجایش تا که حاال
  !است؟

 !لیلی؟ چیدی برایم ای برنامه چه

 

 .شدم پیاده و کردم توقف پارک، اصلی ورودی کنار

 پارک این در کردنشان پیدا پس دارند؛ قرار اینجا که گفته وقتی !بگیرم تماس پسر ان با خواست نمی دلم
 !باشد سخت تواند نمی کوچک

 .پیچیدم دهنم جلوی را گردن شال و کشیدم باال گلویم زیر تا را کاپشنم زیپ داشت، سوز هوا

 !کنم باور را ویس ان خواهم نمی و اید نمی بدم هنوز بافته، او دانم می که شالی از که احمقم قدر این

  بدهم؟ ادامه خواهم می کی تا را حماقت این

.!ببینم؟ خودم های چشم با . . 

 !ببینم و شود پیدایش که بود اطراف به حواسم و کردم پارک در زدن چرخ به شروع جیب، در دست

.بود شلوغ هم باز ولی بود سرد هوا اینکه با  جوان و ها بچه تا بگیر بودند امده ورزش برای که هایی آدم از 
 !زدند می چرخ کنارو گوشه که هایی

 !بود یاسی خورد، زنگ ام گوشی

 !دهد می گیر من به هی حاال رفته؛ مهران

 جانم؟ !خواهری؟ جانم جان؟ یاسی جانم -

.کرد می نگاهم خیره بود، نشسته نیمکت روی که خانمی  را حواسم و دادم تکیه درختی به و چرخیدم 
.ببینمش بلکه کردم، جمع اطراف . . 

 .بگیر پیتزا ناهار اومدی !کردم پیتزا هوس اینجا، اومدی راستش !داداشی قربونت -

 :گفتم و کردم ها گرفتم، صورتم جلوی را دستانم

 !برات بیارن اومدنم از قبل زنم می زنگ !یاسی میام دیر -
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 :گفت حرص با و گرفت جبهه

 تنهایی ندارم، دوست که من وگرنه !بخری تو رو پیتزا که اینه به کیفش !وضعشه؟ چه این حسام واااا -
 !خورم نمی

.زدم دید را اطراف هم باز و چرخاندم سر گرفت، ام خنده  کسی بود، اش گوشی درگیر که خانم همان جز 
 .نبود اطراف

 پیتزا تا برم؛ اونجا تا رسم نمی !قدیمی خونه نزدیک فروشی پیتزا همون از !یاسی بیارن برات زنم می زنگ-
 .میام منم برسه،

 !نپیچونیا منتظرم، باشه-

 :خندیدم

 در مهران با خودمو و بپیچونم درصد یه کن فکر تو ندارم، بیشتر که یاسی دونه یه !خواهری فدات -
 .میام خودمم میزنم، زنگ االن !بندازم؟

.گرفتم را فود فست ی شماره سمتشان، رفتن حین !بودند مشکوک نظرم به جوان تا چند تر دور  بس از 
 کردم پرسی احوال گرم !بودیم شده صمیمی جورایی یک و شناخت می خوب بودم، گرفته پیتزا ها آن از که
 :گفتم و

 !همیشگی همون از خوام، می پرمالت ی خانواده پیتزای دوتا شایان -

 بری؟ می میای یا بفرستم چشم، -

 :گفتم و شدم خیره شان جمع به

 !بفرست بیام، رسم نمی نه، -

.اوکی - . . 

 :گفتم باهول کند قطع خواست می

 .میگم که آدرسی این به بفرست کن یادداشت خوام، نمی خودم خونه برای شایان، ببین -

 :گفتم را آدرس و شدم خیره جمعیت به دوباره !کند یادداشت تا خواست وقت کمی

.)خیابان شهر، سجاد- . . .)پالکو کوچه ( . . ) 

 !وقته خیلی ناهار تا هنوز !نداره عیب کشید طول ساعتم نیم بیشتراز شایان، نیست ایی عجله
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.فرستم می باشه - . . 

 

 

 .بگیرم پسرو دختر اکیپ ان از را نگاهم نتوانستم دیگر ولی کردم، قطع را تماس و کردم خداحافظی

 !دیدمشان قبال !بودند آشنا برایم

.روزعقد . . 

.لیلی گردان سر نگاه . . 

.برقی پله باالی . . 

 !بودند همانها پسرها از تا دو حداقل

 پرت انها از را حواسم دویدنش صدایو شد رد کنارم از دو حالت به بود، نشسته نیمکت روی که خانمی
 !کرد

 خیره شان جمع به کاری پنهان برای تالشی هیچ بدون درخت، به زده تکیه همانجا کردم، تمرکز دوباره
 .ماندم

 از هر و رفت می رو قدم آرام که بود پسری مخاطبش و شنیدم می را لیلی زدن حرف نامفهوم صدای
 .گفت می چیزی گاهی

 .بودند گر نظاره ظاهرا هم پسرهاو دخترها باقی

 اش حوصله نه و داشتم کردن فکر وقت نه !رسید ذهنم به که بود چیزی تنها گرفتم، را عماد ی شماره
.!را . . 

 .بارید می صدایش از انرژی هم باز و شد وصل تماس

.!به به - . . 

 :گفتم عصبی و نماندم اش خوانی رجز منتظر

.)خیابون پارک بیا سریع عماد - . . .لطفا سریع ( . . 

 چخبره؟ -

 :زدم داد عصبی
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.باش اینجا دیگه دقیقه ده !اومدی عماد - . . 

 !شدم خیره آنها به باز و کردم قطع

 "لیلی؟ رفتی اون با و پیچوندی منو بار چند"

 !لرزیدم؟ می من که بود گرم که به دلت دادی؛ می را جوابم سرد و بودی همسرم که هایی شب ان

 کردی؟ طعمه مرا چرا

 دلم؟ با کردی بازی چرا !جهنم به پول

.دادم دل خودم !احمقم چقدر اَه، . . .!گرفت می فاصله همیشه که او  . . 

 ی زاویه در مستقیم تا چرخیدم امد، سمتمو گرفت فاصله شان جمع از لیلی گوشیم، زنگ با همزمان
 .کردم وصل را عماد تماس و نباشم دیدش

 کجایی؟ -

 داری؟ چیکار کجایی؟ پارکم، ورودی -

.چرخاندم سر  بلند های قدم با و زد پس دستش کف با را اشکش شد، رد کنارم از ببیند مرا که این بدون 
 .افتادم راه دنبالش فاصله با رفت، پارک خروجی سمت

 عماد؟ هستی ورودی کدوم -

 .دادم تکان دست برایش و دیدمش دور از رفت، می لیلی که بود سمتی همان داد که ای نشانه

 رو پیاده در و شد خارج پارک از سریع که ندید انگار لیلی ولی کرد نگاه او به مشکوک و شد لیلی متوجه
.داد ادامه رفتن به . . 

 شده؟ دعواتون شده؟ چی -

 پیشو توضیح بدون و گرفتم پسرو دختر اکیپ سمت را ام اشاره انگشت چرخاندم، و گرفتم را بازویش
 :گفتم ایی زمینه

 بینی؟ می رو خنده می داره که مشکی کاپشن ی پسره اون -

 !خب؟ -

 :گفتمو رفتم بیرون سمت گام دو و کردم رهایش

.میخوامرو اش گوشی - . . .امروز همین !میخوام دونی می طوری هر  . . 
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 میری؟ کجا چیه؟ جریان بینم، واستا -

 :گفتمو کردم نگاه را لیلی رفتن مسیر

.عماد برام کن درست رو گفتم که کاری - . . 

.دادم گاز دنبالش و نشستم ماشین در . . 

 

 پیاده !کنم کنترل را خودم که کردم می را تالشم ی همهو بودم عصبی زدم، ترمز  جلوتر کمی بود، خلوت
.زدم دور را ماشین و شدم  .ایستادم روبرویش کمر به دست و کردم باز را شاگرد قسمت در 

 !ایستاد جایش سر صاف و شد ام متوجه ولی کرد می گریه همچنان

 :گفتم عصبی کشید، اش بینی زیر دستمال با آرام و رفت کند دور روی حرکاتش

.شو سوار - . . 

 :گفتم تر محکم نخورد، تکان

 !نیاوردم جوش تاشو سوار خوش زبون با لیلی -

.لرزید می پاهایش  با و گرفتم را بازویش نداشتم؛ را کردنش فس فس ی حوصله امد، ماشین سمت آرام 
 .کوبیدم محکم را در و بنشیند کردم مجبورش کشیدم، ماشین سمت بلند های قدم

 :گفتم طعنه با و شدم سوار

 !نه؟ مگه چسبه؟ می دوستان با صبح سر پارک؟ گذشت خوش -

 :گفتم خونسردو زدم استارت !ریخت می اشکو بود کرده فرو اش یقه در را سرش نداد، جوابی

 کرد؟ داغونت اینطوری که گفت چی مگه !نکن گریه -

 :گفتم حرکت با و زدم استارت خورد، می هم به حالم دادنش تحویل گریه این از

.آشغال همون برای ببر هاتم گریه !من برای نگیر آبغوره - . . 

 :گفتم عصبی همانطور و گرفتم عمیق نفس تا چند

 خاطر به !کرد باور خر؛ حسامم آره؟ نشدی، متوجهو بودی خواب که !لیلی هستی خوبی بازیگر خیلی -
 !آخه؟ پول
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 :زدم داد دوباره کرد، می گریه همچنان

.که نداره غصه !تو گریه کن بس - . .  باید منم باالخره !میرسی بهش راحت ات مهریه با کنم می آزادت 
 !بدم رو حماقتم و سادگی تاوان

 :زدم داد بلندتر

 نداختی، می کاررو زبونت اون و گفتی می اول همون از اگه !گرفتی؟ خون خفه چرا !لعنتی بزن حرف د ِ -
 بگو بهم ولی !باشمش نداشته که درک به !ماشینه این قیمت نصف ات مهریه کل !نبود این وضع االن
 اعتمادم و مهربونی اینکه !نبودی اول از که انگار !نباشی زندگیم تو دیگه که درک به کردی؟ بازی فیلم چرا
 !میاد زورم گذاشتی خریتم پایرو

 

 شان کوچه جلوی کردم،سکوت نداشت، اهمیتی برایم دیگر چون و کردم آرام را خودم عمیق های نفس با
 :گفتم آرام و زدم ترمز

 !بینمت می دادگاه فردا -

 :دادم ادامه را ام جمله شود، پیاده تا کشیدرا دستگیره

.بدوناینو فقط - . . 

 :گفتم و گرفتم نگاهش از را سردم نگاه شد، خیره هایم لب به گریان و منتظر کردم، نگاهش

 !ندیدم عمرم توی تو، پستی به آدمی -

  !برود تا ماندم خیره خیابان انتهای به مستقیمو نکردم نگاهش دیگر

 .رفت شان خانه سمت سرش پشت به نگاهی یا حرف کلمه یک حتی بدونو بست را در تاخیر با

 باز ولی شوم آرام تا بستم را چشمانم و گذاشتم فرمان روی را سرم لرزید، می قلبم و رفت تحلیل ام انرژی
 !شد اوقاتم مزاحم ام گوشی زنگ هم

 و بود گذاشته ام سفره در خودش که بود نانی نداشتم، را کردن بازی فیلم ی حوصله بود؛ یاسی ی شماره
 !کرد می کمکم هم کردنش حل برای باید

:گفتم حال بی   

 یاسی؟ جانم-

 !میگذره؟ خوش پارک !شازده سالم-
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.بود غریبه خانم یک جلفو التی صدای  .رفت هم در صورتم متعحب 

 !شما؟ ببخشید -

 !نکن عجله جیگر، شناسی می -

 :گفت دوباره بگذرد ذهنم از فکری که این از قبل و کرد یخ قلبم زد صدا را اسمم که یاسی جیغ صدای با

 !لوس ی دختره شو خفه -

 :داد قرار مخاطب مرا و

 !بزنی؟ حرف خواهرت با خوای می-

 

****** 

.داد ای . . 

 !شده؟ چش یاسی ببینیم بریم

****** 

 !اید نمی که خانم عصمت از هم این کردم؛ قطع را تماس

.کند می ناز هی دارم الزمش میداند آخری ماه این . . 

 عادت طبق و کشیدم دراز و کشیدم پایین را تخت حفاظ رفتم اتاقشان سمت و کشیدم شکمم به دستی 
 .زدن حرف هایم بچه با کردم شروع و گذاشتم شکمم روی را دستم

 پیداتون زودتر  دارید عجله بس از ها وروجک شما دونم می که من ولی ماه؛ همین آخر گفته دکتر-
 !میشه

 :گفتم دلتنگی با و بخورد تکان هایش عروسک تا دادم تاب را سرم باالی آویزهای

 !دارین؟ منو حس هم شما شده تنگ مهران بابا برای دلم -

 :امد کش لبخندم شد، کوبیده شکمم به که آرامی لگد با و کردم تمرکز کمی

 و پیچوند رو ما حسامم دایی این !بشه تازه روحمون  میزنم زنگ بهش میرم االن !پسر شاه نزن باشه -
 !دونه می خدا رفت  کجا
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 حیران گرفتم،کمی را مهرانم ی شماره و برداشتم عسلی روی از را گوشی و امدم پایین تخت از زحمت به 
.بود رفته سر ام حوصله بیکاری از و بودم  ی همه صدایش شنیدن با و بودم تماس وصل منتظر زنان قدم  
 :کشید پر هایم حوصلگی بی

 خوبی؟ خانمم، سالم -

 :گفتم و رفتم سالن انتهای پیچک گل های گلدان سمت زنان لبخند

  میای؟ کی خوبی؟ تو عزیزم، خوبم -

.کنم تصور توانستم می را صورتش نقش لبخند هم فاصله این از و بود آرامشم همیشه صدایش   

.مسجد داریم شد تموم جنازه تشییع تازه االنم !خانومی اومدم دیشب تازه - . . 

 :کردم تاسف ابراز افسوس با و کشیدم پیچک های برگ به دستی 

 !برسون سالم رو خانوم حاج خوبه؟ زهرا و امیر حال …!بیامرزه خدا -

 دار و گیر این تو !بشه خاموش ممکنه لحظه هر نیاوردم رو گوشیم  شارژر من فقط !خانومی چشم -
 .بیارم گیر شارژر نتونم شب تا ممکنه

 :زدم غر اعتراض با 

 !میشم دلتنگت من مهران -

 :گفت و خندید نرم 

.اینکه محض به شب !که بزنم حرف باهات رسم نمی مراسمم و کمک درگیر باشه روشنم عزیزم - . . 

 .کردم نگاه آیفون به و نشنیدم را مهران های حرف باقی در زنگ صدای با 

  !کیه؟ میزنن زنگ - 

 :گفتم مهران جواب در آیفون، سمت برگشتم

  !بخره پیتزا و لیلی دنبال رفت !حسامه حتما -

 :گفت خنده با

 !پیتزا؟ -

 :گفتم اید می بدم پیتزا از میدانست چون و گرفت ام خنده هم من
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  !میچسبه حسام با !کردم هوس یهو -

. عزیزم جونتون نوش -   

 در و فشردم را آیفون دکمه بود، دستش در پیتزا کارتون که پسری دیدن با و کردم آیفون تصویر به نگاهی
 :گفتم گوشی

 !پیتزا از اینم -

.بود شده قطع تماس ولی   !شده خاموش اش گوشی  حتما 

 

.زدم تن را بافتم پانچوی و بستم را شالم بود، سرد بیرون بردارم، را پیتزا پول کیفم، از تا رفتم اتاقم سمت  
 .رفتم ورودی در سراغ پولم کیف برداشتن با و انداختم هایم شانه روی هم را بافتنی شال

.بود ایستاده در پشت خدا ی بنده که بود کند کارم اینقدر  :گفتم و کشیدم را در ی دستگیره 

 کنم؟ تقدیمتون چقدر  شدید معطل ببخشید -

 !کرمته هرچی - 

.ماندم خیره شد ظاهر رویم روبه باره یک که خانمی به زده شوک  را در سریع و دادم قورت را دهانم آب 
.کوبیدم  :کردم زمزمه را اسمش و رفتم عقب قدم یک شد، مانع جسورانه و بود کند حرکتم ولی 

 !زهره؟ -

 نشان واکنش توانستم نمی شرایطم با من ولی بود سابق آدم همان هنوز نداشتم؛ را بدنم حرکت اختیار
 .بود گرفته من از را واکنشی هر قدرت بود، همراهش که پسری و دستش چاقوی مخصوصأ دهم

  !آوردی؟ سرم بالیی چه یادته !شناختی که خوبه چه !زهره؟ جون -

 بیاید، هایم بچه سر بالیی خواستم نمی کشیدم، شکمم روی را شالم ترس وبا بود امده بند زبانم ترس از
 خرج به جرات کرد، چک و کشید دستم از را پولم کیف کردم، می نگاهش ترس وبا بود گرفته تپش قلبم
 :پرسیدم و دادم

  میخوای؟ چی -

 :گفت و گرفت پسر سمت را هایم کارت از دوتا و کرد نگاهم پوزخند با

.!ندارم کاریت نترس - . .  کشیدم حبس تو خاطر به سال ده !شدم آزاد زندان از تازه !خوام می پول یکم 
.!لعنتی . . 
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 .نزدم حرفی کرد؛ نگاهم رمز منتظر و درآورد کاپشنش جیب از خوانی کارت دستگاه پسر 

 :غرید گوشم کنار حرص با انداخت، رعشه را تنم همه شکمم روی چاقویش رد امد، جلو زهره  

.رمز - . . 

.داد تحویلم پوزخند و کشید کنار را خودش و گفتم را رمز هایم بچه جان ترس از ناشی لکنت با  صدای با 
 .کرد نگاهش پسر سوت

 .بود باز بناگوش تا نیشش

 !زدی بانک !زهره؟ چخبره -

   !بروند اینجا از خواستم می فقط !نبود مهم برایم االن ولی بود، کارت ان در اندازم پس و ارثیه ی همه

.امد سمتم پوزخند با  :گفت پسر جواب در و رفتم تر عقب قدم یک ترس از 

  !دیگه؟ کردی ازدواج ژیگوله پسر همون با ببینم !دیگه پولداریه -

 ولی بیایم بر پسش از تا کرد نمی کار داشتم را هایم بچه جان ترس که االن تیزم زبان ندادم، جوابی 
 :گفتم بود هویدا صدایم و حرکات در ترس که حالی ودر نبود درست هم سکوت

  !دیگه برو رسید دستت که پول -

 .رفت بدنم از روح حرفش با و ترسیدم می و داد می حرصم پوزخندش -

 و بودم نشسته پارک تو امید نا !شانسم خوش خیلی من دونی می چی؟ حبسم سال ده این پس !د ِ نه د ِ -
.یهو که !نزنم سق خشک نون شب کنم جور پول قرون یک کجا از کردم می فکر داشتم . . 

 :داد ادامه  را حرفش چندشش لحن همان با دیوار، به چسبیدم کامل و رسیدم راهرو دیوار به 

 !دامنم تو میوفته هلو مثل آدرسش و کنه می پیتزا هوس خانوم یاسی یهو که -

 

.بود حدس قابل ولی را؛ منظورش فهمیدم نمی کامل  و نشست شکمم روی چاقویش ی تیغه دوباره 
 :غرید حرص با و عصبی

 !ببینم بیفت راه -

.بود گرفته گُر تنم ترس از  .امد در هم همراهش پسر اعتراض صدای 

 !نیومده کسی تا بریم و ببندش داری؟ چیکارش -
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 :گفت نفرت با و زد زل ام ترسیده های چشمدر

 !چیه؟ کشیدن حبس بفهمه !کافیه بکشه رو ساله چند این رنج از کم یه فقط !ندارم کاریش -

 :زد داد و کرد بیشتر را چاقو فشار

 !شو گم بیفت راه -

 :نالیدم ملتمس و کردم سپر را دستانم

.خدا رو تو - . .  !کن رحم هام بچه به ولی ببر طالهامم !برداشتی کهرو پوال 

:زد داد هم باز و داد هلم در سمت   

.ندارم کاریشون شو، گمبرو - . . 

.شدم همراه و بود کرده مطیعم ترس، ولی !اورد می سرم بالیی چه دانستم نمی و لرزید می پاهایم   

 ثابت کردم سعی و کردم حفاظ را دستانم شکمم حفاظت برای غریزی حالت به کرد، پرتم ماشینشان داخل
.کرد حرکت و شد سوار هم پسر و نشست کنارم بنشینم،  :گفتم ترس با 

 !کارت پی برو برداشتی،رو پوال !میشه سنگین جرمت زهره؟ منو بری می کجا -

 :گفت و داد تاب دستش در بود برداشته کی نفهمیدم که را ام گوشی نشنید، را هایم حرف انگار

 !چطوره؟ حالش ببینم بگیر !داد؟ سفارش پیتزا برات بود کی پسره این -

 ژست برایم صندلی طرف ان شد، ها تماس قسمت وارد راحت و نبود قفل ام گوشی ندادم، نشان واکنشی
 :گفت و زد سوتی گوشی، ی صفحه به وخیره گرفت

.اوالال - . .  !چطوره؟ حالش ببینم بذار !مهرانم آقا 

 !کرد می سکته حتم، به وگرنه شده، خاموش مهران گوشی که کردم شکر را خدا

 !افتد می اتفاقی چه باشد، روشن اگر که گرفتم استرس وجود این با

 .کردم آزاد را ام شده حبس نفس داد، فاصله گوشش از که را گوشی

.!دور؟ راه ان از آخر ولی رسید؛ می دادم به و بود می روشن خواست، می دلم هم طرفی از . . 

 !گذره؟ می خوش پارک شازده؟ سالم -

 !دادنم عذاب از کرد می کیف داشت کردم، نگاهش
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 و ندهم نشان واکنشی تا گرفت سمتم را چاقو !بود راحتی کار باشد، گرفته را حسام ی شماره اینکه حدس
 :گفت گوشی داخل

.نکن عجله !جیگر شناسی می - . . 

 :زدم صدایش اراده بی

 حسااام؟ -

 !لوس ی دختره شو خفه -

 :گفت حسام به و کرد ام خفه لبم روی چاقویش دادن قرار با

 بزنی؟ حرف خواهرت با خوای می -

.حسام ی خسته صدای و گرفت قرار گوشم کنار گوشی ولی گفت؛ چه حسام نشنیدم . . 

 !نکردی انتخاب خوبی وقت ندارم اعصاب ذاری؟ می سرم به سر داری خوبی؟ یاسی -

 :کردم زمزمه لرزان صدای با بزنم، حرف تا داد فشار شکمم روی دوباره را چاقو

.حسام - . . 

 :نالیدم گریه با و بگیرم را ام گریه جلوی نتوانستم

.هام بچه حسام، - . . .هام بچه  . . 

 :پرسید زده وحشت

 !شده چی بگو نکن، گریه یاسی؟ شده چی -

 :نالیدم گریه با گرفت، پس را گوشی زهره دادم، تحویلش گریه فقط و بگویم چیزی توانستم نمی

 !ازش؟ میخوای چی نداره، پولی حسام -

 :گفت گوشی در حرفم به توجه بی

 در لطفو این منم !جوون پسر کردی حقم در بزرگی لطف !دادن آدرس بابت کنم تشکر فقط خواستم -
.میگم بهت رو خواهرت آدرس و کنم می حقت . . .!قبرستووون  . . 

 خنده با و نبود هم خیالش عین زهره ولی گرفت، شدت ام گریه و لرزاند را قلبم حسام، فریاد صدای
 .کرد پرت کنارم را گوشی و کرد قطع را تماس
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 هایم بچه برای اتفاقی که کردم می دعا گریه با فقط و امد نمی بر دستم از کاری هیچ شرایطم، خاطر به
 !نیفتد

 !بگیرد آرام دلم حرکتشان حس با تا بود شکمم روی دستم مدام

 .بود خودم جان از بیشتر هایم بچه دادن دست از ترس ولی بود کرده نگرانم هم قلبم تپش

 خودش ولی باشد قوی کند می سعی که دانم می !کرد می ام دیوانه دارد؛ حالی چه االن حسام که این فکر
 !کند می  ویران درون از را

 !کند؟ می چکار بفهمد اگر مهران

 !بکشند؟ عذاب باید چرا انها !درک به خودم

 !ببینم را هایم بچه بگذار خدا ای

.!نکن شان دریغ من از اینطوری االن کشیدم، حسرت همه این . . 

 میدهی؟ عذابم اینطور چرا

 .ندارم ایی گله دیگر بمیرم، بعد و ببینمشان

.ببینم پایین بیا - . . 

 .شد کشیده بازویم و شد باز کنارم در زهره، هشدار با همزمان

 بفهمم تا چرخاندم سر کرد، منجمد را تنم ی همه سرد باد دید؛ می تار چشمانم استرس و گریه خاطر به
 .بست ای پارچه با ر چشمم شد، واضح دیدم تا ولی هستم کجا

 گوشیت باطری نشدن تموم تا بیاری شانس کن، درک انداختی منو که زندانی زجر اینجا ساعت چند -
 .شدیم غیب ماهم اونموقع تا !کنن می پیدات

 داشتم، خوبی حس رفتند میو کردند می رهایم که این از بست، پارچه با و کشید سر پشت از را دستانم
 !داشت ترس شوم، می رها کجا دانستم نمی اینکه ولی

 !شدیم؟ دور سمت کدام به و چقدر شهر از نفهمیدم، حتی

 :چرخید دستانش سمت  سرم و کشیدم جیغ موهایم، شدن کشیده با

 که همونطور االنم !گرفتم می ازت باید رو کتکاو روز اون انتقام وگرنه !کردم رحم بهت شیکمت خاطر به -
 .کنم می رهات اینجا رفتین، و کردین رها منو
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 !نخورم زمین تا کردم جمع را حواسم ی همه داد، هلم سمتی

 !داد هلم داخل قدمی چند و گرفتم قرار بسته فضایی داخل فهمیدم قدر همین

 کنن؛ می پیدات دیگه ساعت چند پلیس، سراغ باشه رفته داداشت اگه میذارم؛ بیرون همین رو گوشیت -
 می فقط !خودته شانس باقیش !گرفتمرو انتقامم من !نشه تموم گوشیت باطری و بمونی زنده بشرطی
 !نزنی یخ کنم، دعا تونم

 و فلزی ی دیواره به تا زدم قدم آرام شدنش، قفل صدای و در شدن بسته با و دادم قورت را دهانم آب
 .رسیدم بودم شده حبس که مکانی سرد

 !نشد عایدم چیزی است، سرد فلزی ِ دیواری چهار یک که این جز و چرخیدم را دور تا دور

 داخل فقط صدایم انگار !نداشت فایده کشیدم جیغ چه هر و بود نتیجه بی دستم کردن باز برای تالشم
 !کرد می تشدید را دردم سرو پیچید می ام فلزی محبس

 همراهم پانچویو شال همان که ام، گرمایی ی وسیله تنها با کردم تالش و نشستم گوشه یک تکلیف بال
.دارم نگه گرم را بدنم بود، . . 

 

 

***** 

 

 .امد در ام گوشی صدای بار دهمین چند برای و کشیدم صورتم به دستی

 دیوانه داشت بکشم انتظار اینجا مجبورم من و دارد؟ حالی چه !باشد؟ کجا است ممکن یاسی که این فکر
 !کرد می ام

 .داد می عذابم نداشتم، دادن جواب روی و بود شده شروع شب سر از که مهران، های تماس هم طرفی از

.شد باز کنفرانس اتاق در  :پرسیدم استرس پر و رفتم سمتش علی امیر دیدن با 

 !امیر؟ شد چی -

 چیزی نزدن زنگ یه که مدلشه چه این آخه !رسیده کجا به یایی رد ببینیم اونور بریم میشه، درست داره -
 !کنن؟ درخواست
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 در را گوشی زدم، می قدم امیر کنار که طور همین خورد، زنگ ام گوشی باز و ریختم هم به را موهایم کالفه
 .دادم دستش و اوردم

 !نیست توانم در من بده؛ جوابشو -

 :نالیدم و کردم حفظ را بغضم زحمت به کرد، نگاهم مشکوک

.مهران !شوهرشه - . . 

.ماندم خیره او به منتظر هم من و بزند حرف تا رفت کنار و کرد وصل را تماس  چطور را مهران جواب 
 !بدهم؟

 !مادر؟ چیشده !حسام؟ -

 :گفتم و گرفتم رو ازشان مجدد افتاد، سرش پشت شخص و خانم آمنه به که نگاهمو چرخیدم

 اینجا؟ اومدید چرا !کرد؟ خبر کیرو شما -

 :گفت لیلی به اشاره با و ایستاد برویم رو

 !شده؟ چی !کردن پیچ سوال صبحتون امروز قرار درمورد رو لیلی خونه در اومدن مامورا -

 :نالیدمو شدم خیره کرد، می نگاهم گنگ همیشه مثل که لیلی به بیزار و دلخور

.نیست ازش ردی هیچ !دزدیدن رو یاسی - . . 

 .خوردم سر زمین روی و زدم تکیه دیوار به باشد، امده یاسی سر بالیی اینکه حرص با و شکست بغضم

 :گفتمو گرفتم ماتم گرفت، قرار اش مادرانه آغوش در  سرم

.میرم می بشه طوریش اگه !دارم دنیاتو رو خواهرم همین خدا به !بدم؟ چی مهرانو جواب - . . 

.مادر باش آروم - . .  !سالمته هست جا هر خدا، امید به 

  !امد نمی بند اش گریه که نداشت ایمان حرفش به هم خودش

.او از و است بیزار ازمن که کسی !است لیلی مادر که امد یادم شدم، آرام که کمی . . 

 :گفتم آرامتر و کشیدم بیرون آغوشش از را سرم

 !خونه برگردید وقته؛ دیر !اینجا نمونید -

 :نالید و کرد پاک را اشکش
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 گیره؟ می آروم دلم مگه مادر؟ برم کجا -

.ایستادم اشکم نم کردن پاک با و نکردم اصراری دیگر  شرایط این در خواست می دلم چرا دانم نمی 
 :پرسیدم و ایستادم روبرویش و کردم حرکت !شد نمی که شد می دردم مرهم همسرم

 بهش؟ هنوز نگفتی -

.داشتم را کنم خالی سرش سیلی یک با را عذابم ی همه که این ظرفیت انداخت، پایین را سرش  را دستم 
 :گرفتم رو او از و کردم مشت

 .ببینمت خوام نمی !نکن بیشتر رو عذابم برو، اینجا از -

 

 خبری یاسی از هنوزو گذشته ساعت هفت رفتم، اتاق سمت همراهش و گرفتم امیرعلی از را ام گوشی
 !کند می ام دیوانه دارد موضوع این و نیست

 به سیستم پشت و کرد ابالغ اتاق ان در همکارش به را دستورات شدم، اتاقها از یکی وارد همراهش
 .شد خیره داد می انجام همکارش که عملیاتی

 

 .بود رسیده انفجار مرز به فشار از مغزم و زدم می قدم را اتاق سطح

 !دادند می حالش از خبری کاش

 .شدم خیره تماسها لیست در اسمش به و اوردم در را ام گوشی

 !میشه سخت اش یابی رد بشه خاموش !نزنی زنگ -

 :گفتم و کردم نگاه بود مونیتور به حواسش همچنان که امیرعلی به نگران و حرص با

.نکنه چی؟ یعنی نخواستن چیزی هنوز اینکه - . . 

.کنم تمام را حرفم نتوانستم و  کنم کامل را جمالتم داد نمی اجازه بغضم  :گفت خیالم کردن راحت برای 

 دست کردی، شناسایی که تصویری فعال !کنن نمی مطالبه چیزی هم روز چند تا وقتا بعضی !طبیعیه -
 !رسیم می نتیجه به برسه ارشاگِز هست، ایستگاهها ی همه

 :زدم غر بیقرار

.نیست خوب حالش یاسی دونی می که خودت نداریم، وقت - . . 
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 می ام دیوانه نبودنش فکر ببخشم، التیام موهایم درد تحمل با را عذابم تا کشیدم و  زدم چنگ را موهایم
.!کرد می داغانم بودم مقصر من اینکه !کرد . . 

.!نبود اش خانه یاسی و گذرد می تماس ان از ساعت هفت . . 

 تلخی واقعیت ولی !خندید می خیال بی و کردم می دعوایش حسابی و بود می مزخرف شوخی یک کاش
.اید نمی بر من از کاری و سرم روی شده آوار که است . . 

 !بودند خیره لعنتی مونیتور ان به حرفی بی که گرفت می حرصم شان خونسردی از

 شد، جلب گذاشتند میز روی که هایی پرونده به  مان همه توجه و شدند اتاق وارد دیگر افسر دوتا
 .سپردم گوش توضیحاتشان به و ایستادم کنارشان

 !شده منتقل خصوصی بانک حساب یه به حسابش کل ظهر امروز سرمدی یاسمن -

.نگرفتند هم تماسی و گرفتند را پولشان وقتی !ریخت فرو توضیحاتش با قلبم . . 

.نداشت خوبی معنای اصال . . 

 هیچ تحقیقات طبق که داشته تردد کوچه تو ساعت همون پراید یه کردیم، چک رو کوچه اون دوربینای -
 و راهنمایی مامورای به دادیم اطالع !بوده سرقتی کردیم، چک رو پالکش !نشناختن ها همسایه از کدوم
 و شدن فوت نشینان سر از یکی و کرده تصادف ماشین این که شدیم مطلع االن همین متاسفانه رانندگی،
 شخص کردیم، پیگیری !نیست باهاش زدن حرف امکان و بیهوشه فعال که شده منتقل بیمارستان هم یکی
.نبوده همراهشون ثالثی . . 

 .کشید می پر دلم از قرار و آرام و شد می خالی دلم ته لحظه هر

 کجاست؟ خواهرم پس -

 :گفت داد می توضیح تصادف جریان مورد در که افسریو کردند نگاهم نفرشان چهار هر

 شده، واریز حسابش به پول که کسی با ببینیم باید !هستیم ماشین داخل افراد هویت احراز منتظر -
 !نه یا داره مطابقت

 :توپیدم عصبانی !شد نمی یاسی برایم ها اینحرف

.هاش بچه هم قلبش، هم !مریضه یاسی !یخبندونه بیرون اون - . .  بیهوشنو مردن که ادما این شناختن 
 !کنه نمی دوا دردی

.حسام باش آروم - . . 
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 .امد در ها سیستم از یکی بوق صدای که گرفتم فاصله شان جمع از و دادم تکان علی امیر برای دستی

 فشار را کیبورد از دکمه تا چند و رفت سیستم پشت دوباره رایانه افسر کردم، نگاهشانو ایستادم جا در
 :گفت و داد

 !ثابته ساعته چند موقعیتش -

 .کجاست ببین -

 .کرد کیبورد با کار به شروع دوباره و رفتند سیستم پشت شان همه علی امیر حرف با

 یک ساعت همه این و باشند آورده سرش بالیی اگر باشند؟ داشته حقیقت اگر بود، سخت افکار زدن پس
 !باشد؟ شده رها جا

.!است من تقصیر اش همه یاسی آخ . . 

.کیلومتر اسقاطی ماشینای قبرستون - . . 

 .کردم حرکت بیرون سمت اراده بی و افتادم تلفن پشت خانم ان حرف یاد قبرستان، ی کلمه شنیدن با

 .کنیم می اعزام نیرو کن صبر !حسام؟ میری کجا -

 .دویدم بیرون سمت و ندادم اهمیتی 

 زدم بیرون کالنتری ساختمان از ندیدمشان، که انگار بودند، نشسته نیمکت روی همچنان مادرش و لیلی 
 .راندم بودم شنیده که آدرسی سمت توانم تمام وبا شدم سوارماشینم و

  !گرفتم نمی آرام دیدم نمی سالمت را یاسی تا کرد، نمی کار فکرم 

  !ندارد اهمیتی برایم دنیا دیگر باشم، نداشته هم را یاسی اگر و ندارم دادن دست از برای دنیا  در چیزی

 به شروع نیروهایشان با و رسید هم پلیس ماشین تا چند همزمان و کنم پیدا را انجا تا کشید طول کمی
 که سگی و اورژانس امدن با فهمیدم، نمی را خودم حال کردند، اسقاطی پارکینگ درندشت محیط گشتن
  !نبود یاسی هم باز ولی گرفتم آرام کمی کرد می جو و جست

  !داده نشون واکنش سگ هست، آخر این اسقاطی ماشین یخچال یه -

 از افسر رفتم، سمت همان سرباز تا چند همراه شد پخش مامورها از یکی سیم بی از که صدایی شنیدن با
 :گفت سیمش بی در و امد بیرون یخچال

.اینطرف بیاد سریعأ آمبوالنس  - . . 
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 زمین نقش زانو با و شد شل پاهایم قوه  چراغ نور زیر خون غرق یاسی دیدن محض به و شدم رد افسر از 
 .شدم

.!بود پناهم و پشت یاسی ولی بودم مرد  . . 

 :زدم صدایش و کوبیدم سرم به دودستی  

  …یاسی؟ !یاسی؟ -

 لَخت کامال بدنش و بود زده یخ دستانش زدم، صدایش و گرفتم بغل را سرش و کشیدم کنارش تا را خودم
 لعنت آورده سرش را بال این که کسی و خودم به و کردم باز را چشمانشو ها دست بود، حس بی و

.فرستادم  .نداشت واکنشی کردم التماسش چه هر 

.خدا تورو یاسی - . .   …!یاسی 

 بررسی به شروع امداد تیم و شدم کشیده بیرون یخچال از سرباز چند زور به اورژانس امداد تیم امدن با 
.کرد وضعیتش  .لرزیدم می نبودش سرمای از وقت تمام 

  !است مهران دانم می خورد؛ می زنگ ام گوشی  

  او؟ به بگویم چه ولی  

.االن و شود کم سرش از مو تار یک نگذارم بود قرار   . . 

.نذار تنهام یاسی . .  !جهنمه زندگیم خدا به 

 !بیام کنار تونم نمی تو نبودن عذاب با 

 

 برای بیمارستان با همزمان و بردند آمبوالنس سمت بودند کرده وصل که اکسیژنی و سرم با برانکارد روی  
 !کردند می هماهنگ عمل اتاق کردن آماده

  !خواستم می که بود چیزی نهایت یاسی سالمتی ولی کشید نمی پاهایم   

 عمل اتاق در پشت و بردند عمل اتاق مستقیما رفتم، بیمارستان تا آمبوالنس دنبال و ماشینم برگشتم   
.رفتم تحلیل دوباره   

 

  !شد می بیشتر استرسم مختلف پرستارهای آمد و رفت از و نمیدادند احوالش از خبری هیچ
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 .بود یکی او با خونم قضا از و داشت نیاز خون

 جانم کاش !گرفتند من از خون واحد یک نجاتش برای و شدم راهنمایی ها اتاق از یکی به گیری خون برای 
.شود سالمت او و گرفتند می را . .   

 !کردند می ردم کنم توکل خدا به باید که این گفتن با فقط نمیدادند، اش بچه و خودش از خبری هنوز 

 سریع و نداشتم خوردن تقویتی برای اشتهایی رفت، می گیج سرم شدت به اینکه با شد تمام گیری خون
 .برگشتم عمل اتاق سمت

 !زد خشکم همانجا زد می قدم در جلوی که مهران دیدن با ولی

 .بودند امده هم خانم آمنه و لیلی 

 اینجایند؟ چرا دیگر ها این  

 .چرخید سمتم ها نگاه ی همه سالمم صدای با و رفتم سمتشان آرام های قدم با   

.کنم آنالیز را مهران ی قیافه خواست نمی دلم و دیدم را نگرانی مادرش و لیلی نگاه در چرا نمیدانم      
 :کردم زمزمه شرمنده

.من -     . . .معذرت من  . . 

 !کند خالی سرم را اش دلی و دق دهم اجازه که بود همین تصمیمم هم اول از 

  !است حقم که 

 !باشد عصبانی است حقش که 

 !انداختم خطر به را خواهرم جان  

 !ایم نمی کنار وجدانم عذاب با وقت هیچ   

 .کشید تیر بدجور چپم کتف شدم، کوبیده دیوار به محکم و گرفت را ام یقه    

 .نکنم احساس را دردش تا بستم محکم را چشمانم    

 آقا !دیگه وقتاست همین برای کردم غلط کنی؟ نمی جمع زندگیمون روی از رو نحست ی سایه چرا -      
   !باشی مواظبش و بیای برادرشی؛ گفتم کردم غلط من

 :امد در سرش پشت از خانم آمنه صدای

.باشید آروم مهران آقا -   
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 :کشید داد دردم از شده جمع صورت در و نیامد کوتاه

 چرا !داری؟ دنیا تو خواهرو یه همین نگفتی مگه !برام کن زنده رو یاسی !بده تحویلم سالمت رو یاسی -
  !لعنتی؟ کشتیش

.رفت تحلیل ام انرژی    

 !کشتم؟ را یاسی من

.!نداشت را وزنم دیگرتحمل پاهایم وگرنه بودم مانده میخ دیوار به مهران دست فشار به   . .   

 .نبود چیزی یاسی نبودن درد مقابل دردش و سوخت می کتفم !کشتم؟ را یاسی من  

 

 

.مهران آقا باشید آروم -   . .  !نیفتاده اتفاقی که هنوز میاد، بیرون سالمت که شاالله ان 

.!هست امید هم هنوز !کرد زنده را روحم خانم آمنه حرف . . 

.کردند جدایش  من از و امدند جلو پرستار دوتا مهران بلند صدای خاطر به . . 

.حامد مثل یکی همتو !نداره برادری اصال که گیرم !کنی برادری خواد نمی - . . 

 .پیچید ام سینه ی قفسه کل در کتفم درد

 !داشتم سر درد فقط ها بچه مثل !داشت حق مهران

 در و ماند ثابت او به  همه نگاهو امد بیرون عمل اتاق از پرستاری که بودم مانده دیوار چفت همانطور
 :گفت گرفت، را یاسی حال سراغ که مهران جواب

.بخش میشه منتقل بیان بهوش !خوبه حالشون - . . 

 :داد ادامه پرستار و گفت بلندی شکر را خدا مهران

 !بهتون گم می تبریک دستگاه؛تو شدن منتقل فعال  !خوبه حالشون هم ها بچه -

.کرد شکر را خدا بلند بار چندو گرفت آسمان سمت را سرش . . 

 .بود فایده بی ولی شود کمتر دردش بلکه دادم ماساژ را ام سینه قفسه و شانه و کتف

 .بشینید نیست، خوب حالتون -
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 :وگفتم کشیدم پس را دستم و کردم نگاه کرد می هدایت نیمکت سمت و بود گرفته را بازویم که لیلی به

.بردار سرم از دست - . . 

.زدم می حرف زحمت به و بود امده پایین صدایم تن  از و ندادم اهمیتی کرد، می نگاهم متعجبو دلخور 
 .کردم حرکت خروجی سمت کنارش

.شد نمی کم دردم نداشت، تاثیری ماساژ  خانه تا ام سابقه بی ضعف با زحمت به و نشستم ماشین در  
 .کردم رانندگی

 !دادم می کسی یا خودم دست کار وگرنه بود خلوت خیابانها و بود گذشته شب نیمه از اوردم شانس

 بدون و شدم ام خانه وارد !خواستم نمی آرام و طوالنی خواب یک جز چیزی دیگر و بود خوب حالش یاسی
 .دادم لم مبل روی لباس تعویض

 .بود گرفته جانم از  را استراحت ی اجازه و کرد می بیقرارترم لحظه هر درد

 قلبمو رفت سیاهی چشمانم ایستادم که همین ولی بخوابم حسابیو درست و بخورم مسکن تا شدم بلند
.کشید تیر . . 

 

*** 

 را سالن طرف دو و کوبیدم می زمین به را پایم آرام استرس باو بودم نشسته دادگاه سالن در نیمکت، روی
 .زدم می دید

.!بماند داخلش دیگر دادگاه؛ اطراف است غلغله همیشه !است خلوت اینقدر که است عجیب . . 

.کردم نگاه روبرویم دیواری ساعت به و فشردم مشتم در را احضاریه ی برگه   

 !نیامده هنوز و گذشت می دادگاه ی جلسه قرار از ساعت دو

 !کرده خودش مچل مرا

 .زدم بیرون بود، متروکه شبیه بیشتر که دادگاهی از بلند گام چند باو ایستادم

.زد نمی پر پرنده و نداشت کمی دست هم خیابانها  زمزمه و بود پیچیده فضا در سحر صبح مطبوع هوای 
.یجیب ام" ی پیچیده درهم های . . " 

 .ندیدم اثری ولی کنم کشف را صداها مبدا تا چرخاندم سر اطراف
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 .پرسیدم می را طالق ی جلسه برای نیامدنش دلیل و رفتم می لیلی سراغ باید

 !اوردم در سر بیمارستان از شان خانه جای به چرا نفهمیدم

 !نشدم هم مسیر گذر متوجه حتی

 .رفتم سالن سمت یاسی، حال نگران و بود گرفته قوت اینجا ها زمزمه صدای

 !نبود بیمارستان این که یاسی ولی

 !امدم خودم به ها نیمکت از یکی روی لیلی دیدن با

 !اوردم در سر اینجا از  که است بیمارستان در  است گفته هم من به البد

 !کردم فراموش را چیزی کنم می احساس چرا دانم نمی

 !نیست جایش سر چیزی یک

 !نیست؟ خبری درونش همیشگی مرجو هرج از و است آرام قدر این ذهنم چرا

 :زدم داد و بودم ایستاده روبرویش

 دادگاه؟ نیومدی چرا شی؟ جدا خواستی نمی مگه کردی؟ مسخره منو -

 :زدم داد دوباره بود، خیره گریان های چشم با واکنشی بی همیشه مثل

 نیومدی چرا برسی؟ پسره اون به که نداری عجله مگه گذاشتی؟ سرکارم چرا میگم !نده تحویلم گریه -
 !پس؟

 !بود عذابم باعث همیشه داد، نمی جواب که این

 کسی که کنم جلب خودم سمت را توجهش و بگیرم را اش چانه تا بردم جلو دست !ندارم وجود انگار
 .گرفت را دستم

 .حسام نکن -

 :زدم غر و کردم نگاهشو چرخیدم

 !جان؟ بابا میده زجرم چقدر دونی نمی کهتو آخه -

.بابا باش آروم - . .  !نداری خبر دلش از که تو 

.کرد می گریه و بود انداخته پایین را سرش کردم، نگاهش حوصله بی  :گفتم بابا به رو کالفه 
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 !میگذره؟ چی دلش تو بدونم نباید شوهرشم؛ من !بشم؟ دار خبر که گه نمی چرا خب -

 انگار و انداختم بابا به نگاهی نیم و لیلی به نگاهی نیم ماند، خیره عصبانیتم به همیشگی تبسم ن هما با
 :پرسیدم مشکوک زد، جرقه ذهنم در چیزی

 !بودی؟ نمرده مگه تو بابا -

.جان بابا نشکنرو دلش - .!میشم شرمنده فاتحی پیش  . . 

 کنی؟ می چیکار اینجا بودی؟ نمرده مگهتو میگم بابا -

 دست من به حالت همین دقیقا که افتادم شب ان یاد و کشید تیر ام سینه ی قفسه و افتاد دوران به سرم
 .داد

 و ها بوسه رد و کنم دعوایش و بزنم داد کنم، نگاهش که خواست می و زد می ضجه که لیلی صدای 
 !ببخشمش کرد می التماس که آغوشش

*** 

  !نبود بابا از اثری دیگر و کردم باز بودم بسته درد از که را چشمانم 

 باز کردم باز که دوباره و بستم را چشمانم چشمم، در نور افتادن با !کشیدم دراز انگار بودم سقف به خیره 
 !بود گنگ برایم بودنم اینجا دلیل و محیط هم

 :زدم دادو ترسیدم چرا دانم نمی بود، گنگ برایم محیط و است چخبر فهمیدم نمی 

  ایه؟ دره جهنم کدوم دیگه اینجا اینجام؟ چرا من اینجا؟ چخبره !جونم؟ از میخواین چی -

.جان حسام باش آروم - . .   !پرستارمیاد االن !عزیزم باش آروم 

 :گفتم و کشیدم داد سرش !باشد ندارم دوست که فهمیدم فقط کنم، کنترل را صدایم نتوانستم بود لیلی

 باهاش که لشی تنه همون برای دار نگه تو زبونی شیرین !عزیزم نگو من به !نیار منو اسم دهنتو ببند -
  !ببینم رو ریختت خوام نمی گمشو برو !گذاشتی مدار قرار

  !نداشتم اینکارش با مقابله برای توانی و ندهم حرکتش تا بود گرفته سفت را دستم و کرد می گریه

  سرت؟ رو گذاشتی بیمارستانو آقا چخبره -

 :توپیدم دوباره

 !ببینمش نمیخوام ببرید اینجا از رو دختره این -
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.باشه - . . .میرم من باشه  . .  …!باش آروم نزن، داد تو 

 

.برد خوابم دوباره چرا نفهمیدم گرفت فاصله که تخت از . . 

 !بود شده خالص ام ذهنی های درگیری و مشغله از ذهنم و بودم سبک

 !شد خوابم مزاحم هایی زمزمه صدای که بردم می لذت خوابم از و بودم آرام و آسوده 

 واضح اطرافم دید تا زدم پلک بار چند و کردم هول کمی اطرافم جمعیت دیدن با و کردم باز چشم آرام  
 …!شود

 میکنند؟ چکار اینجا ها این   

  !بودن همکارها از تا چند    

 !مهران حتی و محمود و مهرداد    

 !بودم مبهوت همچنان و کردم نمی درک چیزی شان سالمتی آرزوی و خوشحالی ابراز از

 ی لبه و کشید موهاش به دستی اش همیشگی عادت به !ماند مهران فقط و کردند ترک را اتاق هم با همه 
 :گفت زیر به سر و نشست تخت

 . نداشتم رو رفتارم کنترل بودم، یاسی حال نگران !حسام بشه اینطوری نمیخواستم -

 :گفتم امد می در چاه ته از که صدایی با و دادم تحویلش لبخندی زحمت به 

 چطورن؟ هات جوجه -

 :گفت انگشتاش با بازی با و زد عمیقی لبخند

.ان ماشین تو پایین - . . . باال بیارم نمیشه  . .   !شون میبینی بشی مرخص 

 !یاسی؟ -

.نیومدن همکارات خاطر به !پایینن خانما ی بقیه با -  . .   …میان اونا پایین بریم ما 

 :گفت گالیه با دادم تحویلش لبخند هم باز نداشتم، زدن حرف حال و حس

 شانش !برگشتی که روشکر خدا !نرفته پایین کسی گلوی از خوش آب روزه پنج !پسر ترسوندی رو همه -
 !موند می برام عمر آخر تا عذابش وگرنه رسید بهت موقع به لیلی آوردی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 301 

 :گفت بلند و خندان که دید هم مهران انگار افتاد، رفت می کنار در جلوی از که ای سایه به نگاهم 

.خانوم لیلی بیاتو - . .  !میرفتم داشتم من 

 :گفت خنده با و پرید پایین تخت از 

.!میخواد دایی دلشون خواهرت نقوهای نق این که شو خوب زودتر - . .   

 :داد قرار مخاطب را ولیلی رفت اتاق خروجی سمت

. کنید دلتنگی رفع کمی نیومدن، بقیه تا برو _ . .   

 

 

 با و بستم را چشمانم نزنم حرص اینکه برای امد، حضورش از لیلی تشکر صدای شد، خارج که اتاق از
 .نگذاشت خودش ولی کنم حفظ را آرامشم کردم سعی اتاق در حضورش احساس

 !نبینین منو دیگه میدم قول شد خوب که حالتون !کنید؟ آبرو حفظ دیگران جلوی میشه -

.کردم نمی درک را اش کاری پنهان همه این کردم، باز را چشمانم    !رفت بیرون و زد را حرفش 

 زاویه در زیاد بود تالش در هم او و کردم فراموش را لیلی کل به هایش البه عجزو و بقیه و یاسی امدن با 
 .کرد می سرگرم ها شیرینی و گل کردن جا جابه با را خودش و نشود ظاهر دیدم ی

 .بود دنبالش مدام نگاهم که بودم کرده فراموش را چیز همه شاید  

 :امد در هم خانم مژده صدای که داشتمش نظر تحت تابلو اینقدر  

  !چرخوند چشم دنبالت بس از گرفت لوچی بچه  این بگیر آروم جا یه جان لیلی-

  !نگیرد ام خنده تا فشردم هم به را هایم لب

 !نیست بشو درست مژده

 :گفت و گذاشت تخت کنار میز روی و گرفت لیلی از را گل دسته خانم آمنه 

 !یو سی سی در پشت روز چند این میزد پر پر داشت !جونشهتو حسام حال اضطراب هنوز ام بچه -

 .بود پایین سرش بقیه نگاه خجالتِ  از کشید، تخت کنار و گرفت را بازویش 
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.بود پرید رنگش و بود کرده قاب هم در را دستانش    می را بودنش آرامش نفهمم زبان دل هم باز چرا 
 خواست؟

 !بوده نگرانم که این از کنم ذوق و کنم باور را مادرش های حرف خواست می دلم عجیبی طرز به 

.کرد نگاهم و زد خشکش ها گرفته برق مثل گرفتم، را دستش و کشیدم باال تخت روی از را دستم     به 
 !است جمع اقتضای به کارم این کند فکر تا شدم خیره یاسی

 !داشتم خوبی حس قلبم ریتم شدن آرام از ولی 

 !لیلی بودی خوب واقعا کاش   

 !کنم فراموششان توانستم می یا و نداشت وجود چیزها سری یک کاش   

 دفعه !باشم مواظبت و بیام تونستم نمی که من وضعم این با وگرنه !گرفتم زن برات موقع به چه ببین -   
 !نباشه خانمت سهم اش همه باشم، مواظبت شیفتی خانمت با بتونم که کن سکته یجوری بعد

.جان یاسی نکنه خدا عه - . . 

 .خندیدیم حرفش به همه

.بودم خوشحال دیدم می را یاسی های خنده دوباره که این از ولی بزنم حرف زیاد نبود توانم   سالم که این 
.بود شده برابر چندین اش زندگی شادی هایش، بچه امدن با تر مهم همه از و بود   

 بعد بدنش امدن روفرم اش نگرانی تنها فهمیدم خانم امنهو مژده و مژگان با هایش حرف از که طور این 
 .دادم تحویل لبخند شان بحث به فقط و امد داری خنده نگرانی نظرم به که بود زایمان از

 اش شرمندگی یا خجالت کردم، نگاهش و آوردم انگشتانش به مالیمی فشار لرزید، می دستم در دستش 
.داشتم گالیه  فقط کردم؛ نمی درک را  دو هر ی گذشته از تکه یک خواست می دلم عاجزانه بین این و 

 .شد می محوو خورد می برش مان نوشت سر از کلی طور به نفرمان

 !لیلی جز به رفتند همه مالقات ساعت شدن تمام با 

 شد می پیدایش امد؛ می ویزیت برای پرستاری یا دکتر وقتی فقط و ندهد عذابم مثال تا نماند اتاق در ولی 
 !کند داریآبرو دیگران جلوی تا

 

 .بود همین کارش بودم، بستری که روزی سه تمام
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 و گرفت می تحویلم مستقیما جمع اقتضای به فقط و  کند حفظ  من از را اش فاصله کرد می سعی
 !شد می صمیمی

.بود فراری من از صورت این غیر در  از فکر غرق اتاق  ی گوشه صندلی روی یا و نشست می سالن در یا 
 .شد می خیره بیرون به پنجره

 دلش با دلم و بودم دلخور ولی باشد صحبتم هم  خواست می دلم !سوخت می سکوتش خاطر به دلم
 !باشد هابم حرف محرم که نبود صاف

 قدردانی و بوسی دست جای کرد می تحمل را ماندن بیمارستان زجر خاطرم به اینکه نگذرم، حق از ولی
.کردم می دریغ عنقی بدو اخم با ام خوری دل خاطر به هم را ان که داشت . . 

 !داد می آزارم نبودنش و بود زده غیبش آخر روز

 مهران ی خانه به داشتند اصرار !امدند همراهم خانه تا و شدم مرخص مهران و محمود و مهرداد کمک با
 .نکردم قبول ولی بروم

 هم نشینی خانه از مطمئنن داشتم مطلق استراحت ماه یک که این ولی داشتم دوست را ام خانه آرامش
 !شدم می بیزار

 !بود شلوغ خانه شوم؛ می رها خانه تنهایی در کردم می فکر که تصورم برخالف

  !هایش جوجه و یاسی

 !اش خانواده و لیلی

 !همسرش و مهران خواهر خانم مهرانه حتیو خانم مژگان و مژده

.!بودند گذاشته سرشان روی را خانه هم هایشان بچه . . 

 هایشان بچه بین که این تا شد سپری کل کل و شوخی و خنده به ساعتی چند و گرفتند تحویلم حسابی
.دادند سر را زحمت رفع ندای کم کم و افتاد جنگ . . 

 .رفتم اتاق تا محمود کمک به و شدم خسته زود خیلی

 .نکن بیاها و برو این درگیر رو خودت !خوب پسر کنی استراحت باید -

 :گفتم حال بیو دادم لم تخت روی

 !خوره نمی بر جایی به روز یه حاال -

 :داد جواب و بکشم تنم روی را پتو تا کرد کمک خنده با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 304 

.ان پالس اینجا روز هر دیدم؛ من که دلسوزی ملت این - . . 

 اینجایی؟ کی تا تو -

:داد توضیحو نشست تخت ی لبه   

 یا هست گرفتن انتقالی امکان ببینم کنم بررسی تا هستم فعال خب ولی اومدیم، یاسی و تو حال خاطر به -
 !نه

 اینور؟ کشوندنت باالخره -

 .زد پهنی لبخند

 احساس جا هر چه اونجا چه مامان بعد عالوه به !داره حق هم مژگان بیام، کوتاه کمی باید منم باالخره -
.برام کنه نمی فرقی پس !کنن می غریبی . . 

 :پرسیدم مشکوک

.جریان فهمید یاسی - . . 

 :گفتو کرد تایید سر با

.نموند درگیرش زیاد و بود تو سالمتی شوک تو - . . 

 !بودم مفید جا یه خوبه -

 :زد غر و کرد نگاهم دلخور

 !خوام می رو داداشم که کرد نمی بغل شو ها بچه !مرد می برات داشت حالش اون با -

 :کرد زمزمه محرمانهو آورد پایین گوشم کنار تا را سرش

.ها باشه خودمون بین - . .  !قهره مهران با هنوز 

 :گفت خنده با و داد تحویلم چشمکی کردم، نگاهش  متعجب

 ادم که من !نداده رضایت هنوز کرده، خواهی عذر مدل هزار بیچاره مهران !خواهرت این لجبازیه عجب -
 !نیستم کشیدن ناز همه این

.بود گذشته در بودنش یاسی خواستگار به منظورش  را یاسی زیادی مهران داشت؛ حق گرفت، ام خنده 
 !پرستید می

 .رفت و گفت دیداری امید به زد، صدایش رفتن برای خانم مژگان
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 اش رابطه خواست نمی دلم امد، می یاسی های بچه نق نق صدای فقط و بود سکوت در خانه رفتنشان با
  !بماند شکرآب من خاطر به مهران با

  !بود احتیاطی بی کارم و بودم مقصر واقعا قضیه این در عالوه به

 !بود یاسی حال نگران خب ولی شد عصبانی حد از زیاد هم مهران که بماند

  !اش زندگی ی بهانه ی همه 

 در بغل بچه زدم، صدایش و نشستم راحت تخت تاج به تکیه با و کشیدم باال تخت روی را خودم 
 :گفت پرانرژی و نشاط با و شد نمایان در چارچوب

  داداشی؟ جانم -

 .باشد انرژی پر صدای خودش مثل کردم سعی و کردم باز را دستانم

  !ببینم رو جغله اون من بده -

.نشست تخت ی لبه و گذاشت بغلم در را بچه  احتیاط با و امد داخل   

  !نکنی سنگین کار گفته دکتر پات، رو بذارش -

 :گفتم جانب به حق و کردم نگاهش چپ چپ

  !آخه؟ سنگینه کجاش فسقلی این -

 :گفت و شد جدی

  !نیار فشار خودت رو !چی هر -

  کجاست؟ مهران -

 .برسونه اینارو خانم آمنه رفت -

 قشنگی حس دادم؛ نوازش را اش گونه سرانگشت با آرام و گذاشتم پایم روی را بچه خواست که همانطور 
.بود . .   !توأمان آرامش و لذت 

 :پرسیدم آرام و شدم خیره یاسی به

 !میشم نگرانت خندی می و کنی می شوخی زیاد وقت هر خوبی؟ خودت -
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 :گفت بغض با و شد لبریز چشماش و نکشید ثانیه به و زد پر لبخندش

 !میشد؟ طوریت اگه -

 :گفتم محکم 

 !گنده مُرو ُسرو سالمم، که بینی می -

 :گفت گریه همان با و گرفت اش گریه 

.ات سالمتی تو خورده قلبی سکته نشده سالت سی هنوز !سالمی؟ کجا - . .  و من خاطر به اش همه 
.اون . .   

 :بریدم را حرفش و بیاورد مهران از اسمی نگذاشتم

 !بود نگرانت اونم !داشت حق مهران !نیست موارد اون دلیلش هم اصلأ بده؟ مگه بودم، خواهرم نگران -

 :داد ادامه و گرفت را اشکش شالش ی گوشه با

  !کنه رفتار اونطوری تو با نداشت حق !چی هر -

 قهری؟ باهاش -

 :گفت و گرفت بغلم از را بچه و شد بلند در زنگ صدای با چرخاند، در سمت را صورتش و نداد جوابی

.اومد مهران - . .  !بخوری وقت سر داروهاتو پیشت، موندم می وگرنه کردیم دعوت رو اینا مهرانه امشب 
.کنی می استفاده کامل و  منظم هم رو خوراکتو خورد . . 

 :گفتم محکم برود بیرون اتاق از که این از قبل 

  !پیشم نیای نکردی آشتی باهاش تا -

 :انداختم باال ابرو کرد، نگاهم دلخور 

   …!هست که همینه -

 اجازه  خداحافظی برای !رفتند هم با هایشان فندقی جوجه کردن جور و جمع وبعد امد باال هم مهران
 .کردم شان بدرقه تخت روی  از و بروم بیرون ندادند

.بستم را چشمانم و کشیدم دراز رفت، فرو سکوت در خانه   چه !شود بیمار من پرستار نماند هم نفر یک 
 آخر؟ دارم را کسی

 !شد فراری که دادم تحویلش اخم انقدر بیمارستان  در هم او که بود لیلی یک 
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.بود غنیمت خب ولی نبود هم ماندنی البته     

.قرصتونه وقت - . . 

 .شد زمین بر نقش دستی پیش و آب لیوان و پرید عقب متر نیم  هم او و پریدم جا از ها زده جن مثل

 !خونتون؟ نرفتی مگه !میشی؟ ظاهر معلق اجل مثل خبره چه -

.ببخشید -  . .   …!بود قرصتون وقت 

.رفت بیرون و زد را حرفش که کردم نگاهش  خیز نیم حالت به عصبانی  ی قیافه همان با  روی را خودم 
 .شود آرام موضوع این از قلبم تپش تا گرفتم عمیق نفس تا چند و کردم ولو تخت

 !است گذاشته تاثیر هم ام نداشته اعصاب روی ضعف و بیماری !کردم رفتار بد 

 کنار را پاتختی و میز و گذاشت دراور روی را قرص و لیوان دستی پیش امد جلو زیر سربه و زد در بار این 
.برگشت انداز خاک و جارو با دوباره و رفت بیرون حرف بی و گذاشت رویش را دستی پیش کشید، دستم  
 !رفت و برداشت را ها شیشه  خورده

.کشیدم دراز و خوردم را قرصم و شدم خیز نیم   . .   

.بیندازم راه بحث لیلی با که رسد چه نداشتم؛ هم را خودم ی حوصله ولی داشتم ذهنم در سوال کلی     

 یا کنم شکر بخاطرش را خدا دانم نمی که مردن از فرار پای بگذارم هم را حوصلگی بی و خستگی همه این
 !گذراند بخیر چرا که کنم گالیه

 !داشتی؟ نگهم که دارم چکار دنیا این در آخر   

 نداشتم، را بخواهم آب و بزنم  صدایش که این روی بودم کرده صرف که اخالقی گند با ولی بود ام تشنه
 !بود شده شب ولی است چند ساعت نفهمیدم

.نشستم و کندم خواب خواب از دل .!بود شده سرد که بود سوپ و شام سینی پاتختی روی  . .   

  …!بشر این دارد دادن دق برای زیادی تبحر

.!خب باش زنگ زنگی یا روم؛  رومی یا . . 

 !میکشی؟ پیش پا با و زنی می پس دست با و گرفتی را میدان ی میانه چرا

  !دانم می محق بودن طلبکار برای را خودم و دارم را موضع همین هم من که این از بگذریم 

.مقداربیشتر این از اندکی و  . . 
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  !کنم؟ چه رابطه این با دانم نمی که 

 در و کردم خاموش را تلویزیون بود، خوابیده پتو بدون و بود کشیده دراز تلویزیون روی روبه مبل روی 
.برگشتم اتاق و خوردم آب لیوان یک آشپزخانه  کشش او به هم هنوز کردم، نگاهش و بردم پتو برایش 
 !کنم نگاهش دارم دوست !ای احمقانه حس عجب !دارم

 !دارد خار دانم می که زیبا گلی مثل

.کردم نگاهش و زدم کنار صورتش روی از را موهایش  .بزنم حرف او با فردا شاید  . . .!است الزم  . .   

.خوابیدم و خوردم زده یخ سوپ از قاشق چند  . .   

 

.بچسبانم تخت به را خودم توانستم نمی ولی بودم مطلق استراحت  حمام وسراغ برداشتم حوله و لباس 
 .شست می ظرف آشپزخانه در شوم، خالص بیمارستان بوی شر از تا رفتم

  !نشنید که گفتم آرامی بخیر صبح 

 و پوشیدم گرمکن و تیشرت شدم، خالص کسالت و رخوت از کمی ماندم، دوش زیر آب شدن سرد تا
 . زدم بیرون و بستم حوله را موهایم

.بود حال وسط دست به سینی  عسلی روی را سینی و کرد کج مبلمان سرویس سمت  اتاق از را مسیرش 
 :گفت و گذاشت

 .کنم مرتب اتاقو تا بخورید اینجا تونو صبحانه -

  

.رفت اتاق سمت و گذشت کنارم از رفتم، سمتش و دادم ماساژ را موهایم  :گفتم جدی و محکم 

 بخوری؟ صبحانه شینی نمی چرا خودت !میکنی رفتار اینطوری که نیستی که خونه خدمتکار -

 :گفت ترس با و آرام و کرد نگاهم چرخید 

.بفرمایید شما !خوردم من - . . 

 :گفتم جدی و کردم نگاه اش خشکیده های لب به 

  !بره پایین گلوم از لقمه دو بذار بشین، بیا !شده پر دروغات خط چوب !نده تحویلم دروغ -

  !است تلخ اعترافات بعضی چقدر
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 نمی و است همسرم !تراست شیرین اون کنار ولی رود؛ می رود؟؟ نمی پایین گلویم از غذا اون بدون
 !بکنم دل بودنش از ام دلخوری رغم علی توانم

 !سوزاند می دل !است زدن خنجر کنم می جبران طعنه با و اورم می رویش به اینکه

 !بسوزد؟ کمی هم او دل  دارد عیبی چه االن ولی خواستم؛ می عذر او از حتما بود می معمولی شرایط اگر 

.بود چیده صبحانه سینی در نفر یک برای فقط نشست، روبرو و امد سرم پشت   کنم، مجبورش نیامد دلم 
 .ریختم چای دیگری فنجان و شدم بلند خودم

 .اوردم می  خودم میگفتین - 

 .بیاید آشپزخانه سمت که بود ایستاده

 !بشین گفتم -

 .نشستم جایم سرو گذاشتم برایش را چای فنجان نشست، مظلومانه

 .دارید قرص دیگه ساعت نیم -

.بود گیر در شالش ی گوشه با کردم، نگاهش  .زدم می حرص داشت حجاب مقابلم که این از 

 !بود خوابیده مشکی شلوار مانتو همین با هم دیشب

 .رسیدم نمی ای نتیجه هیچ به بشر این های رفتار و حاالت  به کردن فکر از

 .کردم شروع خودم از زدن حرف شروع برای خوردم، که لقمه چند

 

 لوح ساده !لوحیم ساده پای میذارن رو حالتم این دیگران !ام مهربونی آدم من بگم اگه شیفتگیه خود -
 !لیلی نیستم

 

 :دادم ادامه و زدم تکیه مبل پشتی به بود، سپرده گوش هایم حرف به زیر به سر

 اشتباهو اون خسارت که نیست این بر دلیل گذرم، می دیگران اشتباهات از راحت و دارم گذشت اینکه -
 سخته؛ !ندارهرو چیزا خیلی به دادن اهمیت ارزش دنیا که رسیدم نتیجه این به فقط !فهمم نمی خودم به

 !کنم تفهیم خودم به رو بودن ارزش بی این تا میرم کلنجار ذهنم با کلی ولی گذرم می ظاهرا درسته
 وجدان عذاب تو رو  مقابلم طرف حداقل ولی مونه می ذهنم تو عمر اخر تا و شم نمی موفق وقتا بعضی

 منفوری شخصیت بیاد، بدشون ازم دوستام بیاد، بدش ازم مهران نیست مهم برام !ذارم نمی اشتباهش
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 رو خلقی بد و اخم بار عمری و باشم ای کینه خوام نمی !دارم دوست رو هستم که مدلی همین من !باشم
 رو بودن خوب عذاب پاکه؛ حسابم وجدانم و خودم پیش حداقل !کنم خسته خودمو و بکشم دوش به

.!بکشم رو بقیه با کردن تا بد وجدان عذاب که اینه از تر راحت کشیدن . . 

 

 .دادم ادامه مالحظه با و شود صاف گلویم تا خوردم چای قلپ یک

 !رسیدیم مرحله اون به که بخشیدم !بودنم جنبه بی پای نذار افتاد، مون بین اتفاق اون شب، اون اگه -
 کمک کار این به هم خودت رفتار ولی بود بینانه خوش زیادی هامو، شنیده و ها دیده کردم فراموش
.کرد . .  ته اون فرستم می رو چیز همه و بخشم می راحت !آدمم همون هنوز من !لیلی بزن حرف من با 
 و بگو !کشی می عذاب داری هم خودت !هستی که باشه، مهم طرفم کافیه فقط !نده آزارم که ذهنم
.کن خالص رو خودت . .  بخوای چی هر و باشم شنونده فقط میدم قول بهت خوای؟ می چی چیه؟ دردت 
 !بشه همون

.!نداد حرصم همیشه برعکس اش، اشکی های چشم آورد، باال که را سرش . . 

 .گرفت اکو ذهنم اعماق مفهومی نا و گنگ صدایو لرزید دلم ته چیزی فقط

 "!بابا نشکن دلشو " 

 گیرد؛ می نشأت خودآگاهم نا کجای از صدا این بیاید یادم تا آوردم فشار ام شقیقه به و بستم را چشمانم
 :گرفت  ذهنم از را رسیدن نتیجه به ی اجازه گریانش صدای ولی

.بگم بهتون میخوام وقته خیلی - . .  با خونه جلوی که روز همون !بیاد بدتون ازم قدر این خواست نمی دلم 
.!باشه بیزار ازم کسی ندارم دوست منم !بودید رفته ولی بزنم حرف تا برگشتم کردید، ام پیاده نفرت . .  
 !بودید شما ولی

 

 :گفتم و کردم نفی را حرفش

.نبودم - . . 

 :گفت محکم و گرفت جبهه مقابلم امد نمی بند که ایی گریه همان با

.بودید - . . .بیان من سراغ یاسی شدن گم برای گفتید مامورا به که بودین بیزار  . . 

.بود آورده رو پارک اسم تماستو زنیکه اون !بودم پارک دوستات و تو همراه گفتم فقط من لیلی - . .  از 
  !شدنه حل قابل اگه کرد می حل زدنت حرف ولی بودم عصبانی دستت
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 :پرسیدم دلهره با و شدم خم سمتش 

 لیلی؟ شدنه حل قابل - 

 هم باز و کشید باال را دماغش بود، روان باز زد می پس را اشکش و  کشید می دست صورتش به چه هر
 :زد حرف هایش گریه بین

 اومدم  و نیاوردم رو تون رفتاری بد طاقت بیمارستان تو هم شب اون !شد نمی بزنم حرف میخواستم من -
.کنم خالص نفرتت عذاب از خودمو و بزنم حرف تا . .   

 :نالیدو کرد اشاره سرم پشت بهو گرفت شدت اش گریه

.کشیدین نمی نفس و بودین افتاده اونجا - . . .ترسیدم خیلی  . .  آخه اورده سرتون بالیی کسی کردم فکر 
.بود باز درا همه . . 

 بلند ولی نداشتم توان و بود رفته تحلیل ام انرژی کرد، می گریهو گفت می شبش ان ترس از همچنان
 .بردم لبش نزدیک را لیوان و نشستم روبرویش بردم، آب لیوان یک برایش آشپزخانه از و شدم

.گذشت بخیر و افتاد اتفاقی یه !لیلی بیخیال رو گذشته - . . .بزن حرف االن  . . 

 چی؟ باشم که نخواین دیگه اگه -

.ماندم خیره اش  چهره به گنگ  !کنم؟ ردش من ترسید می که بگوید خواست می چه 

 !شوم؟ قضیه خیال بی یا بشنوم که بودم دل دو 

 کنار  راحت چیز همه دانستن بدون که نبود موضوعی این ولی !است آرامتر ذهنش بداند کمتر چه هر ادم 
 .بود خیالو فکر کلی منشاو دانستم می بسته شکسته که مواردی با هم ان !بیایم

.!لیلی بگو -  . . 

 گرفتم، را اش گونه اشکو بردم پیش دست داد، می آزارم اش گریه نداشتم، خوشی حال و لرزید می قلبم
.شد چشمانم به خیره  .گرفتم هم را صورتش دیگر سمت اشک و دادم تحویلش لبخندی 

.امد در هم آیفن صدای همزمان و لرزید زدن حرف برای لبانش   

 :گفتم آرام و کشیدم پوفی

.نکن گریه - . . .بشور رو صورتت و دست پاشو   .زنیم می حرف داشتی آمادگی وقت هر 

.ایستادم بلند " یاعلی ِ"  یک با و گرفتم مبل به را دستم   
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.بود عماد دادم، جواب را آیفن  :گفتمو چرخیدم کمر به دست و کردم باز را خانه در 

  زحمت؟ بی میدی هم رو قرصم -

.رفت روشویی سمت و گفت چشمی  ی نخورده دست تقریبا سینی به و نشستم جایم سر دوباره هم خودم 
.شدم خیره صبحانه   

 !اورد می را دخلشو اید می عماد االن

.الله یا - . . .!خونه؟ صاحب  . . 

 :کشیدم باال را صدایم

.تو بیا - . . 

.نخوردم تکان جایم از  !بیمارم سرم خیر 

.کردم نگاهش و چرخیدم کرد، استقبال  گرم لیلی ولی   مزه کمی و داد لیلی تحویل را شیرینی و گل دسته 
 :پراند

.!ما؟ رفیق این کنه می چه - . .   

 توانست نمی دوستانه خلوت در ولی کرد می کنترل را خودش جمع اقتضای به اما بود، امده هم بیمارستان
 !کند کنترل را خودش

 :انداخت تکه باز و دادیم دست هم به  نشسته همانطور

.واال داره دوستم چقدر زنم مادر !ای صبحانه عجب !به به - . .  !گرم دمش 

 :خندیدم

 زن؟ مادر از چخبر -

 :گفت خیال بی و کرد لقمه پیچیدن به شروع

 !کنند می فکر دارن خانم عروس که فعال -

 هم را آب لیوان و قرص و گذاشت شیرینی و چای عماد برایو امد بیرون آشپزخانه از دست به سینی لیلی
 .برگشت آشپزخانه به دوباره و داد من تحویل

.خدا ای - . .  بخورم؟ شکلی این توپ ی صبحانه یه بگیرم زن منم کی 

.نکن عجله گیری، می - . . .دیدم من که خانومی ملیحه اون ولی  . . 
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:کرد تعریف ذوق با و کرد قطع را حرفم   

 !نگو کهرو پیتزا !ادم برا مونه نمی انگشت میده، سفارش بختیاری کباب !مشتی داره پخت دست اتفاقا -
.!کوهسنگی داد سفارش شیشلیک بارم یه . . 

.!خواند می رجز اش آینده بانوی احواالت اندر همچنان عماد و بگیرم را ام خنده جلوی توانستم نمی . . 

 !ندادی؟ نشون چشمه یه پختت دست ازتو میدن؟ سفارش خانم ملیحه اش همه اونوقت -

 :گفتو زد تکیه مبل به و کرد تمیز کاغذی دستمال با را دهانش و دست

 میرسم من همیشه ماهه اینقدر خانمم !که کنی نمی باور داره دوستم زنم مادر میگم هنوز؟ نشناختیمنو -
.خدا به واال !حاضره غذاش . . 

 .شدم آرام رساند لیلی که آبی لیوان با و گرفت ام سرفه که خندیدم اینقدر

 :گفتو شد جدی عمادو گذشت سکوت در کمی

 !دادم انجام خواستی که کاری اون -

 :کردم نگاهش مشکوک

 کار؟ کدوم -

 

 

 !میخوایرو گوشیش گفتی که !دیگه پارک تو ی پسره همون -

 عوارض خاطر به که ام حافظه و شد جابجا مغزم کمی و پریدم جا از آشپزخانه در چیزی افتادن صدای با
 :فهمیدم را منظورش و امد جایش سر بود شده ضعیف کمی سکته

 !خب؟ -

 :داد ارائه را مهمش اخبار و شد خم سمتم و کرد قالب هم به را دستانش

 و انداختیم گیرش ها بچه از تا چند با شب آخر داشتم، دنبالشو شب تا !خودش واسه بوده شیادی طرف -
.زدیم کف رو گوشی . . .دادیم پلیس تحویل و ترکوندیم همرو پارتیه  . .  !شد قیامتی عجب ببینی نبودی 
 یارو این به ربطی زدم حدس شد اونطوری اوضاعت کهتو !داشت هیجان کلی نشدم پلیس که حیف
 !توش؟ بود چخبر کنی می فکر کردیم، باز رمزشو و بردم رو گوشیش باشه؛ داشته
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.ماندم  خیره دهانش  به مردد   

 :داد قرار مخاطب بود سرم پشت انگار که را لیلی و کرد بلند را سرش

 !خانم؟ لیلی کجا -

 :پرسیدم و کردم نگاه پوشید می را کفشش دست به کیف که لیلی به و چرخیدم

 میری؟ جایی -

 !بود هول و نگران دستپاچه،

 !میام زود خونه میرم !داره کارم زد، زنگ مامان -

 :زد تعارف رفاقت حساب روی عماد

 !رو شما رسونم می برم، من کنید صبر -

 :رفت بیرون سریع و کرد باز را در

.گیرم می تاکسی ممنون، نه - . .  !دیگه هستین پیششون شما 

 .بست را در سریع و نماند عماد یا من جواب منتظر

 نگاهی با هم عماد و ندادم اهمیتی و کردم عادت دلیلش بی و نشده بینی پیش رفتارهای این به دیگر
 :داد ادامه را توضیحاتش من به مشکوک

 !روشی هر و اغفال ویس، فیلم، !طریقی هر به حاال !پولداره دخترای از اخاذی و زدن گول کارتو طرف -
 .اوردم در علی امیر طریق از شو سابقه

 !خواستی میرو گوشیش چراتو فهمیدم که کردم پیدا چیزی یه گوشیش تو

 زیر به سر گذاشت، میز روی و اورد در جیبش از فلش یک و کرد مکث هم عماد دادم، قورت را دهانم آب
 :گفت آرام و

 دادم همرو بقیه کردم، پاک گوشیش ی حافظه از و فلش این تو ریختم رو بود خانمت اسم به چی هر -
.کرد طرف ی پرونده ضمیمه علی امیر  !خورد می درد به و داشت شاکی تا چند گویا 

 :داد ادامه عماد و کوبیدم دهانم روی پیاپی و آرام را مشتم و کشیدم صورتم به دست

.میشد حل مورد این جا وهمین رفت نمی کاش - . . 
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 :پرسیدم حوصله بی و عصبی

 کردی؟ چک شو همه -

 :گفت محکم بود، امده در طبعی شوخ الک از و بود جدی

.نه - . .  !نه یا هست شما به مربوط بشم مطمئن اینکه حد در فقط 

 .برید را امانم دوباره بودم، امان در شرش از مدتی که دردی سر و کرد پیدا دما نوسان بدنم بودم، کالفه

 :گفت و کرد مرتب را لباسش و ایستاد

.بیاد بزن زنگ - . .  اشتباه هم آدما بهترین ی گذشتهتو !بچسب زندگیت و عشق به و دور بنداز فلشم این 
.داره دوستت که االنه مهم ببر، لذت قشنگیاش از !داره کرم خاکش سرخم، گل ی باغچه !داره وجود . .  
.داریم اشتباهاتی مون همه . . 

 .رفت و کشید ام شانه به دستی بودم، خیره فلش به همچنان

 .کشیدم دست موهایم به کالفه و ایستادم کردم؟می چکار باید

.کردم روشنش شارژ، روی و آوردم را تابم لب   .گرفتم را لیلی یشماره ام گوشی با و کردم وصل را فلش 

.بوق یک   . . .بوق دو  . .  .نداد جواب 

.گرفتم دوباره  !است خبر چه فلش در بدانم خواستنمی دلم 

 .شدمی مانعم لیلی باید فقط کار این برای و

.داد سالم ای گرفته صدای با و داد جواب  :کردم زمزمه ناتوان و آرام 

.کنمنمی باور ببینم و بشنوم چی هر !بزن حرف لیلی - .نیست مهم برام   خودت حرفای خودت، فقط 
 !لیلی بزن حرف پس !مهمه

.کردمی گریه  .بود مشخص صدایش از 

 :گفتم داد با و تر محکم

 !نده عذابم !لیلی بزن حرف -

.ندم عذابتون که رفتممی زندگیتون از داشتم -  محبتتون یشرمنده که !باشم عذابتون ی ملکه خوام نمی 
 اون مقابل که روز اون اول، یلحظه اول، روز همون از خدا به نشدم، زندگیتون وارد دروغ با من !نباشم
.خواست رو شما دلم کردید، دفاع ازم خیابونی مزاحم .نبودم مهریه و پول دنبال خدا به    اول از چون ولی 
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.بخشیدم رو چیز همه طالق، دادخواست تو  !کشیدم می عذاب بود احمق اون با لجبازی سر بهتون جوابم  
.!بکشی درد و نباشم دیگه که رم می االنم !نکشی عذاب شما که نباشم و برم تا بخشیدم . . 

 .کرد قطع را تماس

.گرفتم را شاشماره دوباره  .بود خاموش 

.شدم خیره فلش محتویات به  !تمام و بود شده ضبط صدای تا چند فقط 

 !مزخرف مردک

.داشتم بدی حس  لیلی؟ رفتی چرا 

 .کردم فرمت را فلش کنم، خالص را خودم اینکه برای و بستم و کردم باز را اش پوشه بار چند

.گرفتم را لیلی یشماره دوباره  .بود خاموش همچنان 

.نداشتم هم قرار و آرام ولی بودم خسته .ه ه !کردممی استراحت باید مثال  . . 

 

 

.زدم زنگ آژانس و پوشیدم لباس  .نداشتم رانندگی توان 

 .زدم بیرون خانه از و بستم را درها

 .افتادم احضاریه ی برگه یاد و افتاد ماشینم به نگاهم

.گشتم دنبالش و کردم باز را ماشین در سریع .هاصندلی روی داشبورد، در  . .  گذاشتمش؟ کجا 

.باشمش دیده هایملباس در اید نمی یادم  .کردم نگاه را هاصندلی زیر 

.کردم پیدایش  شده خشک گ ل و خاک کلی با .کردم بازش  .گفتمی راست لیلی   را حقوقش و حق یهمه 
 !بود بخشیده

 .زدم بیرون حیاط از و کردم رهایش صندلی روی ماشین، داخل همان آژانس، بوق صدای با

.گرفتم را اششماره دوباره و گفتم ر آدرس  .داشتم دلشوره 

.شدم زنده و مُردم بار هزار برسم تا .نکنم نگرانش تا نزدم زنگ خانوم آمنه به   کار سر هاصبح دانستممی 
 .بگیرد برایم لیلی از سراغی تواندنمی و است
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 .زدم قدم کوچه متر دو همان در پراسترس و زدم را زنگ

.شد باز در  .بود میالد 

 .حسام آقا سالم -

.جان میالد سالم -  خونه؟ اومده لیلی 

 :داد جواب و رفت کنار در جلوی از

.اومد االن همین آره، - .کردمی گریه   شده؟ دعواتون 

 :پرسیدم و کردم رد را حیاط بلند های قدم با

 ست؟ خونه کی -

.بودم تنها هیچکی، -  .کارن سر مامان و دایی 

 .رفتم داخل و کردم باز را در

 .کن تمرین سواری دوچرخه حیاط تو برو -

 و کشیدم را دستگیره زدن، در بدون و رفتم لیلی اتاق سمت بلند، گام چند با هم من و ماند بیرون همان
 .رفتم داخل

 :کردم بلند را صدایم

.چرا کنی؟می فرار چرا - . . 

 را اتاق در و کردم رها نصفه افتاد، زمین دستش از که ایوسیله و اشزده وحشت ی قیافه دیدن با را حرفم
 .بستم محکم

.ماندم خیره ترسش به کمر به دست .نشست زمین روی و کرد جور و جمع را خودش   طراحی کاغذهای 
 :زد غر و کرد جمع را شده پخش

 اینجا؟ اومدین چرا حالتون این با -

 !بگیرم؟ آروم ذاری می مگه -

 :داد جواب کردن، نگاه بدون و کرد مرتب شاسی تخته روی را کاغذها

.اومدم که من - . . .ندارم باهاتون کاری دیگه  . .  .نکشید درد دیگه که اومدم 
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس و نشستم تخت یلبه

.کن خالصم عذاب این از ولی باش !نباشی خوام نمی !منی درمون بی درد تو فهمی؟نمی چرا -  رو، من هم 
 !رو خودت هم

.بود کرده سرگرم کاغذها همان با را خودش  صدایش و بنشیند تخت روی تا کشیدم باال و گرفتم را بازویش 
 :زدم

.لیلی - . . 

 زده دیوار روی که هایی طرح دیدن با ولی نشوم عصبی و کنم آرام را اعصابم تا چرخاندم اتاق در سری
 .شد حبس نفسم بود،

.کردم نگاهشان دقت با .بود آتش روی آب مثل  .کرد فروکش تنشم ی همه   .شد صورتم نقش تبسم 

.کردم نگاهش .بود زیر سربه    

 را بود گرفته بغلش در که شاسی تخته و گرفتم را اشکش آرام کند، نگاهم تا زدم اش چانه زیر دست
 :گفتم  آرام و گرفتم

.کن خالصم تردید این از و بزن حرف کلمه چند فقط !نباشی خوام نمی !لیلی دارم دوستت من - . .  هر 
.بگو رو کنه می خالصت عذاب از چی  !بدونم الزمه چی هر 

  !ترسید می داشت؛ استرس سابید، می هم به را دستانش مدام و بود درگیر خودش با

 :گفتم اطمینان با و گذاشتم دستانش روی دست

.نزن حرف باشه،- . . .ولی کنم؛ نمی اصرار  . . 

.نه- . . .نه   . .  !باشم قضیه خائن عمر یه خواد نمی دلم !کنه نمی فرقی برام دیگه !بدونید باید  

 .بیاید کنار خودش با تا کردم سکوت

 :زد بغل را پاهایشو زد تکیه دیوار به تخت کنج و کشید کنار

.کنم ناراحتش که نکردم کاری وقت هیچ !نداده یادم رو کار این وقت هیچ بابام !نکردم خیانت من -  چه 
 می طراحی اموزش که زمانی امیر با !باشه مواظبم که نداشتمش دیگه و مرد وقتی چه و بود زنده وقتی
.شدم آشنا دادم  که کمی !دوستاش اکیپ با پارک همون تو دورهمی های قرار با بود، معمولی آشنایی یه 
 !نیستم تفاوت بی بهش کردم حس مقابل در منم داره، عالقه بهم شد مدعی گذشت
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 که را حرفها بعضی تا کردم خودم ی چهره های طرح تماشای سرگرم را خودم و برداشتم را شاسی تخته
 !نکنند خوش جا ذهنم در بشنوم مجبورم

 دایی گفتم؛ بهش بعدش !بود مزخرف حس همون دلیلش خواستگاری اول ی جلسه بازی، مسخره اون -
 اش خانواده گفت و آورد بهونه !کن اقدام تر سریع ازدواجه واقعا قصدت اگه کنم، ازدواج داره اصرار
 !بیایید دوباره خواستمو سراغتون اومدم که بود این !بپیچونم یجوری خودمو نیستن

 !نمیاد کوتاه دایی کنی؟ نمیاقدام چرا بدم، رو خواستگارم جواب باید گفتم بهش 

 هم لیلی !شد می تکرار ذهنم در بود شده بدل و رد شان بین که هایی حرف لرزید، می حرص از دستانم 
 .بود شده دورگه صدایش بود کرده گریه بس از و نداشت خوبی حال

 حرف باز و آوردم "نه" چی هر !جدابشم ام مهریه گرفتن با و کنم ازدواج خواست ازم وقاحت کمال در - 
.دادم مثبت جواب بهتون لجبازی سر و کردم ختم رو قائله بحث، و جر با هم آخرش زد، می رو خودش  
 گفتم؛ بشه باز سرم از اینکه برای منمو دراورد بازی کولی  !بوده چی هر کنه فراموش دیگه گفتم بهش
 که کسی راحت، اینطور پول بخاطر که اومد می بدم ازش !میشه انجام میخوای تو که کاری همون باشه
 تعقیبم شما، ثروت از بشه مطمئن اینکه برای حتی !کرد پرت دیگه یکی سمت رو داره دوستش بود مدعی
.بود کرده .داشتم وجدان عذاب   می کاراش از ولی !بودم گفته دروغ یه دروغگو ادم یه به فقط من 
  !ترسیدم می بشم بابام آبروی ریختن باعث اینکه از !ترسیدم

 نمی !نباشه دیگه که باشه؛ دور ازم که بود این هدفم خدا به برسه؛ وقتش تا بکشه کنار خواستم ازش  
 !کرده ضبط رو حرفا همه نامرد دونستم

 !بشه ای دیگه دختر درگیرو باشم دور ازش تا اومدم، باهاتون رو سفر اون  

.کرد شروع مدتی بعد    که کرد تهدید و فرستاد برام خودم علیه مونتاژ با بود، کرده ضبط که رو هامحرف 
.کنمنمی اقدام جدایی برای چرا .داشتم وجدان عذاب   شر هم باشم، روراست شما با تونستمنمی اینکه هم 
  !بود گرفته رو دامنم امیر

.داشتم دوستتون   .بعد به سفر همون از   دوستتون نکردین، لجبازی که عقد روز صبوری همون از اصال 
.داشتم  دوستتون اول همون از  !حالتون اون با کردین خرجم پسر اون متلک برای که غیرتی همون از 
 کردم،نمی پنهانکاری اگه من و نداشتین ایمخفی چیز شما !کردین می نگام نگران بیمارستان تو که داشتم
 !شدممی نابود

.اومدم کوتاه گرفت، باال که تهدیدهاش .دادممی آزار هم رو شما خودخوری با داشتم    

 !ترسیدم می !ذاشت نمی عذابم ولی باشم معمولی خواستمی دلم

 !شدمی خیال بی هم امیر بعدش حتما بشم، جدا ازتون سروصدا بی تا بخشیدم رو مهریه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM )گل یخ(زهرا نوری  - و همدرد رد د

telegram.me/romanhayeasheghane 320 

می جدا دارم مهریه بدون برداره، سرم از دست فرستادم پیغام براش آموزشگاه، دخترهای از یکی طریق از
 .بیاد کوتاه اینکه و نداره فایده هم تهدیدهاش و شم

.رسوند برعکس رو پیغامم و برد آموزشگاه تو رو آبروم دختر اون ولی  آموزشگاه، جلوی جریان اون 
 !بود همین دلیلش

 !بشم معرفی همسر به خیانتکار یه عنوان به خواستم نمی

  !دارم بود، مدعی دختر اون که نداشتم ایرابطه امیر با من 

 .برسونم آرامش به رو شما البته و خودم خواستممی فقط  

 اون تونستم نمی و داشتم ترس من !بکشین عذاب من به شدن پایبند با خواستمنمی و داشتم دوستتون
 دوشتون روی بار خواستم نمی کردم، می درک رو شما تنهایی !کنم همسری براتون باشه الیق که طوری
 .باشم

 !اومد می بر من از قدر همین ولی !مزخرفیه و غیرمنطقی دلیل دونممی !بود همین کارهام ی همه دلیل

 .بکنم تونستم نمی ای دیگه کار

 !ببره همرو آبروم نبود مهم برام دیگه !بکنه خواد می دلش غلطی هر گفتم بهش پارک تو هم اونروز

.کنم راحت همرو شما و بشم خالص عذاب از و باشم داشته آرامش خواستم می فقط . . 

 

 :زد ضجه و کرد مخفی زانوهایش روی بغلش در  را سرش گریه با

 کردم می حس !کنم رفتار عاشقانه دل ته از تونستم نمی و دادم می عذابتون که کشیدم می عذاب -
.!باختم رو احساساتم بهترین مسخره ترس یه خاطر به !بودم بیزار خودم از !زنم می گولتون . . 

 

.شدم خم زانو روی و انداختم کنار را هاطرح .زدم چنگ را موهایم   .داشتم خاصی حس 

 !چیست کردمنمی درک که چندگانه حس یک 

.دادمی عذابم   . . 

.زدم بیرون حرفی بی و شدم بلند  و نتیجه بی افکار با و برگشتم و رفتم را شان کوچه عرض و طول بار چند 
 .شدم ها کوچه یآواره ام ریخته هم به
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 .خانه برگردم و بگیرم تاکسی و برسم جایی به تا زدم می قدم و کردم می فکر

.خورد زنگ ام گوشی  !گذاشتم نمی جواب بی را تماسش وقت هیچ که کسی تنها !بود یاسی 

 یاسی؟ جانم -

 حالت؟ این با رفتی کجا هست معلوم -

 .یاسی بیرونم -

 :درامد جیغش جیغ صدای

.بده مرگم خدا -  مواظب اینطوری !نرسه لیلی این به دستم مگه بیرون؟ رفتی گذاشتی کجا هوا این تو 
 !داداشمه

 :دادم را جوابش و کشیدم باال امبینی جلوی تا را گردنم شال

 شوهرت با تا نگفتم مگه اومدی؟ چرا تو خود اصال !باشه مواظبم اون که امبچه مگه داری؟ چیکار اون به -
 !نیا نکردی، آشتی

 :گفت پیروزمندانه همیشه مثل و گفت کشداری ایش

.توام کردم آشتی - . .  !هامجوجه با بابا، زدیم یخ خونه، بیاین پاشین 

.!گرمی گردن شال عجب . . 

.!حسام دارم دوستت  . . 

.!دادممی عذابت که کشیدممی عذاب   . . 

.!داشتم دوستت کردی صبوری که عقد روز همون از    . . 

 !داشتم دوستتون اول همون از

 

.الو حسام؟ الو - . . 

 .برگردم را امده مسیر تا چرخیدم اختیاربی

 !یاسی گمامی -

.ها - . .  !بگو 
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 :گفتم طعنه با

 !دیگه مهرانه برای فقط هات گفتن جانم جانم، -

 .درآد چشمت تا -

.گرفت ام خنده .کردم بلند و تند را هایم قدم   .نبود خودم دست ولی گرفت می نفسم 

 .دممی پس و فروشممی رو بعد سال محصول بدی؟ قرض بهم داری پول یاسی -

 چیکار؟ خوایمی -

 :رفتم طفره

.بزن خانوم آمنه به زنگم یه - . . .بلدی رو زبونش بهتر تو   !بشینه پایین یطبقه میالد با بیاد کن راضیش 

 :کشید جیغ ذوق پر و گرفت را قضیه خودش

 بگیری؟ عروسی خوای می حسام -

.کردم تایید آرامم ی خنده با  :کرد کر را گوشم جیغش صدای 

.حسااام وااای !جووون آخخخ - . .  بپوشم؟ چی دامادم، خواهر من حاال !کردم ذوقی چه 

 .کردم نثارش ایی دیوانه و شد گرد چشمانم

 .کردم قطع را تماس و گذاشتم تنهایش ذوقش با 

 .کرد باز را در میالد هم باز و زدم را شان خانه زنگ دوباره

 گوشه همان هنوز رفتم، لیلی اتاق سراغ مستقیم هم باز و شدم خانه وارد خندانو کشیدم سرش به دستی
.بود گرفته بغلش در را من ی چهره های پرتره و شاسی تخته که تفاوت این با بود، کرده کز تخت ی  

 .نشستم روبرویش نشد، ورودم متوجه

.لیلی - . .  !خانمی؟ 

 بغلش از را کاغذها !بود شده اشک سرخ اش قیافه و چشمش کرد، نگاهم و کشید باال را سرش سریع
 :گفتم شیطنت با و کشیدم

 عکسم؟ چرا هستم، خودم تا -

 .کشیدمش آغوشم در آرامی ی اشاره با و کردم باز هم از را دستانم کرد، می نگاهم مشکوک و گنگ
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.چسبید را آغوشم محکم و گرفت باال اش گریه صدای  .کنم آرامش بوسه و نوازش با کردم سعی 

.لیلی ببخش - . .  بین خود خیلی !نبود خیالمم عین منو کشیدی می عذاب تو !دلم عزیز بودم مقصر منم 
 !دیدم نمی خوبیاتو که بودم

 :کرد زمزمه گرفته صدای با و گرفت را اشکش و شد جدا 

.دادم حرصت فقط خوبی؟ کدوم - . . 

 :گفتم شرمنده و کردم صافشان نوازش با و کشیدم موهایش به دستی کردم، نگاهش  ذوق و لبخند با

.محنا دنبال رفتنم از اون !کردی رفتار صبورانه خیلی - . .  با بازی برف بردمت !خوابتو گفتنم هذیون 
.الهه . .  !نزنی دم و ببینی رو اینا و باشی داشته دوست رو کسی صبوریه 

 :گفت نمکش با ی دورگه صدای با و کشید باال را اش بینی

 !نبودم باید که اونی براتون خودم وقتی کنم دخالت که دونستم نمی حقم خب -

 !نداشتن کمی دست اشتباهاتم منم خب !نکردی گالیه زدی؛ رو حرفات همه که امروزم-

 :گفت و نشست اش چهره به لبخندی نم ولی امد نمی بند اشکش

 حق صاحب خودمو چون من و گفتین عشقش از راحتو نشستید روبروم !مردم می حسودی از داشتم -
 !بزنم حرفی نتونستم دونستم، نمی

 :کشیدمش بغلم دوباره !حالتش بود دار خنده گرفت، رو  من از دلخوری با

 !گم می خودت به عشقم از فقط !نمیشه تکرار دیگه -

 :پرسیدم شیطنت با صورتش مقابلو کردم خم سر

 بلدی؟ هم حسودیتو واقعا -

 :کردم ریز را چشمانم و گرفتم را خودش ژست کرد، نگاهم چپ چپ و خجالت با

 !خوابی؟ باز نکنه ببینم -

.شد قرمز رنگش خجالت از و گرد چشمانش  :غلتید تخت یرو و خندید کردم، قلقلکش به شروع 

.حسام بیدارم - . . .بیدارم خدا به  . . .حسام  . . 

 شنیدم می زبانش از را اسمم که اوردم در بال هایم خنده بین
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***** 

 

 !رنگ آبی شال ان با شده ماه چقدر چرخیدم، سمتش و زدم ترمز آرایشگاه روبروی

 :زد غرو کرد نگاهم چشمی زیر

 میکنی؟ نگام اینطوری چرا حسام -

 :گفتم پررویی با و شد باز نیشم

 اخه؟ کنم نگاه کیو نکنم، نگاهرو تو -

 .برداشت عقب صندلی از را لوازمش ساک و کرد نثارم ای دیوانه بود، گرفته را اش خنده جلوی زور به

 بری؟ خوای می واقعا -

 :گفت خندهو حرص با

 !دیگه دنبالم میای خودت بعدش آرایشگام، تو ساعت چند !نمیرم که قاف ی قله حسام -

 را خودم و دادم تکیه آن به را سرم و گذاشتم فرمان  ویر را دستم داد، می حال گذاشتنش سر سربه
 :کردم لوس برایش

 !میشه تنگ برات دلم خب -

 !ها میده تحویلم دیر اونور از اومدم، دیر ساعت یه حسام -

 !حالتش این از گرفت می ام خنده من و گرد چشمانش و شد می سرخ لپش !میزد حرص شد می نمک با

 !دیگه عروسکیبرام همینطوریشم کن باور نری؟ نمیشه حاال -

 من به هم او کند، کم را رویم اینکه برای و فشرد هم به را هایش لب گذارم، می سرش به سر دارم فهمید
 .ماند خیره

 !خنده زیر زدم بلند و کنم کنترل را خودم نتوانستم

.!آخرش کنی می روانی منو تو - . . 

.رفت آرایشگاه سمت و شد پیاده و  گفت را این  :زدم صدایش و کشیدم پایین  را شیشه 
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 !خانومی لیلی -

 .فرستادم بوسه برایش هوا روی و کردم اش حواله چشمکی ماند؛ خیره من به دلخور و چرخید

 .گرفت پناه آرایشگاه داخل سریع خجالت از و کرد تکرار را حرکتم متقابل و خندید

.زدم استارت دوباره و ماندم خیره رفتنش مسیر به ثانیه چند  .افتاد ماشین جلوی آویز قران به نگاهم 

 اش پاره الیه چند و کردم نگاهش سرسری آوردم، در کنارش از را محنا ی نامه و شدم حرکت خیال بی
 .کردم

.!دارم نگهش نداشت دلیلی . . 

.داشت دوستم لیلی که همین آدم؛ همه این بین دنیا؛ ی همه در  .کرد می کفایت زندگیم ی همه برای 

 .چسباندم ام پیشانی به و بوسیدم را قرآن

.خودت امید به خدایا" . . " 

 

 

 پایان

 ۳۱۳۱ماه بهمن هفتم

 غالمی آقای محترم ادمین و عاشقانه های رمان ی برنامه از دانی قدر و تشکر

 

 (یخ گل)نوری زهرا

ِ


