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  اولفصل
 
 

 نگھ داشتم و بھ آن می دست ھانی را بکاسای می نشستم و توپ زرد آباطی حوض وسط حی لبھ یرو
 ی مراهی و بد و بدی کشی نعره مکسرهی.  بوددهیچی پاطی امان پدرم داخل حی بادی فریصدا. زل زدم

 از بعد، اما نھ.  آورد، پر شده بودی کھ بر زبان میی ھاراهی نعره ھا و بد و بنیگوشم از ا. گفت
 گفت ی و مدی کشی نعره می وقتخت،ی ری روح و روانم بھ ھم می ھمھ سال ھنوز ھمھ نیگذشت ا

 آورد دوست داشتم ی جملھ را بر زبان منی ای، وقت" خورمی ھم نمواری دیمن بھ درد جرز ال"کھ 
 آمد،  برخورد کرد و دوباره باالاطی را رھا کردم، توپ بھ کف حکاسایتوپ م. رمیھمان لحظھ بم
 :دمی پدر را شنی نعره یصدا.  دستانم نگھ داشتمنیباز ھم آن را ب

 دهیا رو بھ گھ کش سالھنی ای دختره ھمھ نی فھمھ، ای نمیچی ھی عوضی دختره نیا-
 ی سالھایاز ذھنم گذشت کھ خودش ھمھ .  ھم فشردم و دوباره توپ را رھا کردمی را رومیلبھا

 ام را ی و جوانی ام را بفھمم، نگذاشت نوجوانیخودش نگذاشت کودک.  بوددهی مرا بھ گھ کشیزندگ
 ،شی صداِدنیبا شن.  دادی سوق میوانگی بود و مرا ھم کم کم بھ دی روانماری بکیخودش . بفھمم
 : در ھم گره خوردمیاخمھا

 باش، گفتم آدم باش بچھ، فقط آدم باش، آخرش کھ ی ھمھ سال تو گوشش خوندم محکم باش، قونیا-
 تف تو ی نکبت بگھ رژ لبت چھ خوش رنگھ؟ انی چشم من بھ ای بشھ کھ جلونی آخرش ا؟یچ
 چھ ھی چھ مارکی ازش بپرسنکھی تو دھن خواھرت، نھ ای زدی با پشت دست مدی دختر، بارتتیغ

   اصال رنگ کفن منھ، خوب شد؟ھ،ی اه چھ نمرھیرنگ
 : زدادیِ از بن جگر فرو
 خوب شد؟-
 :دی بھ گوشم رسکتری نزدشی حس کردم پنجره را گشود کھ صداو
  نی بخند متشمی من بدبخت بخند، بھ رشیخوب شد دختر؟ خوب شد؟ بھ ر-

 گوشم ھمان جملھ خی عمر بکی.  بودمدهی حرفھا را شننی عمر ھمکی. منقبض شد صورتم عضالت
 ی می چطور روح و روان مرا بھ بازدی وفت نفھمچی غاز را تکرار کرد و ھکی صد من یھا
 : با ھق ھق گفتد،ی مادرم پنجھ بھ اعصابم کشی ھی گریصدا. ردیگ
 بھ لجن شوی زندگی ھمھ ی نکن، آقا موستی دخترو اذنی انقدری تو رو خدا ا،ی آقا موس،یموس-

 یدیکش
 : زدادی فرپدر

 ی پسر نتونستھی عرضھ است، ی کشم از دستھ توئھ بی میدھنتو ببند زن، دھنتو ببند کھ ھر چ-
 تن لش، ی عرضھ ی دختر، فرت دختر زرت دختر، بیدیی ھر سال زا،یاری بای من بھ دنیبرا

 صاحابمو و ی دل بنیدم کھ نتونستم پا بذارم رو اِخاک بر سرت، تن لش تر از تو خود من بو
 ،  کھ منو بھ آرزوم برسونھرمی زن بگبرم طالقت بدم
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 شد بھ ی مدیاز من کھ نا ام. ردی گی ام را مچارهی مادرم بی دانستم پاچھ یم.  را تنگ کردمچشمانم
 ی گناھم می خودم و مادر بیدلم برا.  آوردی چشمانش می و مرده و زنده اش را جلودی توپیاو م

پسر  حسرت بھ دل.  سوختی ھم موانھی مرد دنی ایدلم برا. می بودوانھی مرد دنی اریاس. سوخت
 پسر داشتن ی آمدن پنج دختر، انگار عطاایبود، سالھا حسرت بھ دل پسر مانده بود و بعد از بھ دن

 چی خودش دوستش داشت و من ھ وقت مادرم را طالق نداد، بھ قولچیھ.  بوددهی بخششیرا بھ لقا
 خودم کھ ثل مثل من، مقایدق.  بودنی و توھری بود کھ پر از تحقی چھ دوست داشتننی ادمیوقت نفھم

چرا .  دھدی عذابم منقدری چرا ادمی دوستم دارد، اما من نفھمشتری بگرشی گفت از چھار دختر دیم
 .  اوردی خودش ھم نمی کند و بھ روی متمیسال ھاست اذ

 داد و ی بود، اول بھ من فحش منطوری ھمشھیھم.  قلبم فشرده شددم،ی ھق ھق پدر را کھ شنیصدا
.  افتادی مھی کرد سر آخر بھ گری می خوب عربده کشنکھی افتاد و بعد از ایبعد بھ جان مادرم م

 :دیچی پاطی در حشی نالھ ھایصدا
 دای چرا نسلم ادامھ پای بده، خدا زن نتونست بھ من پسرنی خواستم، ای پسر مھی من ا،یخدا، خدا-

 خورد؟ ی بر مای دنی بھ کجا،ی دادی پسر بھ من مھی ی گرفتی جا مھی پنج تا دخترو نینکرد خدا، ا
  خورد خدا؟یھان؟ بھ کجا بر م

 سالھا ی محبوبم کھ براِیتوپ زرد آب.  را رھا کردمکاسای ھم فشردم و دوباره توپ می را رومیلبھا
 ھق ھق پدر ھمچنان بھ ی صدادم،ی کشقینفس عم.  امی زندگنیری تلخ و شیشده بود ھمدم روزھا

 :دی رسیگوش م
 پشت خونواده دی با،ی باشی قودی با،ی محکم باشدی دادم باادی بچھ نی ھمھ سال بھ انی من اایخدا-

 نی اای خداھ،یلبت چ رژ ی نمره گھی شد؟ بھ خواھرش می کو؟ چی دادم ولادشی سال ی س،یباش
  حسرت بھ دل بودمینجوری من ھمادی مادمی ی بگم؟ از وقتیدردو بھ ک

 کھ بھ ی خاطره انیاما من دورتر.  زل زدممی پاری زی ھازهی خم شد، بھ سنگ رمی شانھ ھانی بسرم
عمھ زھرا آمده بود .  آمدای خانھ بھ دننی آمد در ھمادمی.  بودھی داشتم، تولد خواھر سومم مھدادی

. می حوض نشستھ بودی لبھ نی ھمی رواطیمن و مھناز و منصوره داخل ح. ی خانگیکمک قابلھ 
 ی صدادنی داد، اما از شنی می بھ من و منصوره دلداردیمھناز از من بزرگتر بود و او با

 ام ترس ھر دو یبا ھمان عقل چھار سالگ.  بوددهی بھ درد مادرمان، رنگش پرختھی آمیادھایفر
 پدرم ینگاھم رو. نفرشان را حس کردم، دست انداختم دور کمر ھر دو و آنھا را بھ خود چسباندم

 ی می و ھر از گاھدی کشی مگاری کرد، سی می را طاطی طول و عرض حی ماند کھ با کالفگابتث
 ی میگران کرد و با نی کھ مادرمان داخلش بود و عمھ زھرا را صدا می اطاقیرفت سمت پنجره 

 " اومد؟ای شد؟ بھ دنیچ"دیپرس
.  و حواسشان را پرت نکنددیای سر زائو نی باالنقدری بود کھ ادهی بار عمھ زھرا بھ او توپنیآخر

 و بھ آن دی کششی بھ موھای پرت کرد و دستاطی را کف حگارشی سلتری دارم کھ فادیخوب بھ 
 بعد ی قھیچند دق. نداختی و ھراسان ندهی بھ ما سھ دختر ترسی نگاھمی نیحت.  رفتاطی حیسو

.  آمدهای ونگ ونگ نوزاد تازه بھ دنی و بھ دنبالش صدادمی از بن جگر مادرمان را شنغی جیصدا
 دست منصوره و مھناز را محکم در دست فشردم د،ی اطاق دوی بھ سمت پنجره یپدرم با دستپاچگ

 : زدادی حوض بلند شدم، پدر فری لبھ یو از رو
 نمی ببایرا بزھرا، زھ-

 ی شد، پدر با صداانی چھارچوب پنجره نمانی عمھ زھرا بی خستھ ی بعد، چھره ی لحظھ چند
 : گفتیلرزان

 د؟یی پسر زای پسره زھرا؟ فخرھ؟یبچھ چ-
 : گفتی خستھ ای بھ لب آورد و با صدای امھی زھرا لبخند نصف و نعمھ
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  نداره خان داداشیپسر و دختر فرق-
 : نعره زدپدر

  نھ؟ پسره؟ایفقط بگو پسره -
 : و گفتدی نگاھش را از او دزدعمھ

 یدختره موس...دخ-
 اطی فرو برد دو زانو وسط حشی موھای پدر ثابت ماند کھ دستش را ال بھ الی ھراسانم رونگاه

 : گفتینشست، عمھ زھرا با نگران
  شد؟ی خان داداش، چ،یموس-

 .  افتادھی زد و بھ گرھی تکاطی ھر دو دستش را بھ سنگ فرش حپدر
 : پدر بھ زمان حال برگشتمی نعره ی صدابا
 نقدری ادی من زنده نباشم، تو بادی مردم، صدبار گفتم شاگھی من دو روز ددیصدبار بھش گفتم شا-

 خونواده رو راه شھی کھ نمی بازی با قرت،ی چھارتا خواھرو جمعو جور کننی ای کھ بتونی باشیقو
 برد

 :دمی را شن لرزان مادرمیصدا
 مرد، ی حروم کردشوی زندگ،ی دختر دارنی بھ اکاری چ،ی بخدا عقلتو خورد،ی آقا موس،یموس-

 ی آخھ چرا نم،ی کردی دخترو رواننی ا،یری امروز و فردا قراره بمیگی سالھ بھش میاالن س
 منصوره ھم شھ،ی آخھ مھناز کھ سر زندگ؟ی کنی خون بھ دلش منقدری بکنھ؟ چرا اشوی زندگیذار

 و مژگان، اونا ھم کھ ھر کدوم کار دارن ھی مونھ مھدی خودش، می ره خونھ ی مگھید چند ماه
 می اونو داشتھ باشی ھوادی االن ماھا با؟ی کنی متی بچھ رو اذنی انقدریشغل دارن، تو چرا ا

روم  عمرم حی پوچ شد، ھمھ می زندگی الل شو صداتو نشنوم، ھمھ ،ی فخرریزبون بھ دھن بگ-
 ی دست میکی پسردار شده انگار یکی شنومی می وقترم؟ی بھ سرم بگیِ پنج تا دختر چھ گلنیشد، با ا

  کنھی ام قلبمو از جا منھیبره تو س
 کنم، اما لجوجانھ بھ خودم فشار آوردم و اشک ھا را بھ عقب ھی دوست داشتم گرد،ی ام لرزچانھ
 اشک زم،ی اشک بردی و محکم باشم نبای خواھم قوی داده بود اگر مادی سال پدر بھ من یس. راندم

 ازه بھ اندزمیگفتھ بود اگر اشک بر.  پخمھ و بدبختی است، کار آدم ھافی ضعی کار آدم ھاختنیر
 دخترانھ ام را لجن مال کرد اما حسش را در دلم یای سالھا، دننی ایھمھ .  تف ھم ارزش ندارمی

 ی کنم، بھ لبم رژ لب بکشم و بھ ناخن ھاسی را گمیموھا نکھیدختر بودنم را دوست داشتم، ا. نکشت
 کرد و نیرنف.  کردری کرد و تحقدی تھدشھی حسرت بھ دلم گذاشت، ھمشھیاما ھم. بلندم الک بزنم

 احمقانھ شود بعد از ی کارھانی کند، گفت اگر سرم گرمھ ای می کارھا مرا قرتنیگفت ا. کتکم زد
 در خلوت حسرت شھیھم.  کنمتی توانم خانواده ام را حمای و مرد نمنی سرش را گذاشت زمنکھیا

دلم   ھم بھھی مھدی منصوره بھ دلم ماند و رژ لب قرمز مھناز، حسرت رژ گونھ یالک صورت
 گوشم گفت ری سال زیپدرم س.  مژگان ھم بھ دلم مانده بودی پروای بی ھاھی حسرت گریماند، حت

 .... مرا گرفتی آن ذره ذره زندگی اما نمرد و بھ جارد،ی میامروز و فردا م
 
 

 ھق ھق مردانھ اش ی آن صدای پدر قطع شده بود، بھ جای نعره ھای صدادم،ی بھ صورتم کشیدست
 را با کاسایتوپ م. دمی مادرم را ھم شنی مظلومانھ ی ھی گریبھ ھمراھش صدا. دی رسیبھ گوشم م

 زیپدرم فکر ھمھ چ.  کوتاھم ثابت ماندی ناخن ھای ام رودهینگاه حسرت کش.  دست بلند کردمکی
 دانست یخوب م.  کوتاه باشدشھی ھممی کنم تا ناخن ھای بازبالیکرده بود، مرا فرستاد بروم وال را

َ شود اسپک زدیبا ناخن بلند نم .  ام را جھنم کرده بودی شدم، زندگزاری چند لحظھ از او بیبرا. ِ



 4 

 ی ناخنھانی ھمیبارھا رو.  پوشاندمی عمل میام جامھ  دخترانھ یاھای آمد در خلوت بھ روادمیاما 
 ھمان الک قرمز ی حتای. ھی بنفش رنگِ مھدایالک سبز رنگ مژگان، . کوتاه الک زده بودم

 دوبار مچ مرا یکی شی چند ماه پنی مرا داشت، تا ھمِی مزگان ھوای از ھر کسشتریب. منصوره
 کھنیبدون ا.  را بھ رخم بکشدیزی چی کسنکھی از ازارمی دانست بیموقع الک زدن گرفتھ بود، م

 می خرت و پرت ھایچند روز بعد ال بھ ال.  رفتھ بود سراغ کار خودشاورد،ی خودش بیبھ رو
 سبز و ی الک ھانیذوق زده شدم اما ا. دهی من خری دانستم مزگان برای مدم،یالک سبز و قرمز د

 محروم کرده ام، لج کردم و ھر دو را داخل سطل زی آورد خودم را از ھمھ چی مادمیقرمز بھ 
 .  انداختمالآشغ

 اوووو، بازم کھ مورچھ گازت گرفتھ-
 صورت مردانھ اش ی ام روینگاه عصب.  عماد، مثل برق گرفتھ ھا سر بلند کردمی صداِدنی شنبا

از .  بودماز او ھم متنفر.  کردی براندازم مری دستش را بھ کمر زده بود و با تحقکی. ثابت ماند
 داخل دهھر دو خانوا.  بودمزاری و چند سالھ مان بنی مستاجر چندم،یعماد پسر بانو خانوم و آقا کر

 ھفت سالھ یاز وقت.  ما بودی خانھ ی رو بھ روقایخانھ شان دق. می کردی می مشترکمان زندگاطیح
 خانوم شد مثل خواھر نداشتھ بانو.  شدند و ماندندری نمک گمی و بعدھا بھ قول آقا کرنجایبودم آمدند ا

 عماد بود کھ چھار یکی ،دو پسر داشتند.  ساختی مزی ھم با بابا کج دار و مرمی مادرم و آقا کری
 و ھفت ھشت سالھ بود، ھم سن مژگان خواھر ستی کھ بی ھم علیگریسال از من کوچکتر بود و د

از نگاه . دیای داده بود از او بدم بادی پدرم بھ من یعنی.  آمدی از عماد بدم میاز ھمان کودک. کوچکم
 کی را در گریھر دو بھ زور ھمد. د را نداردنمی خواندم کھ او ھم چشم دی اش منھیپر از خشم و ک

 . می کردیخانھ تحمل م
 :پوزخند زد.  جسارت زل زدم بھ چشمانشبا
 کھ ی بزنتویبج رژ لب کدوم آی خواستی دفھ منی تو، ای آخ آخ آخ، چھ بدبخت؟ی نکردھیبازم گر-

  الجوشن سر بزنگاه مچتو گرفت؟یشمر د
.  نبودنطوری دلش بھ حال من بسوزد، نھ اصال انکھینھ ا.  از پدر من ھم نداردی دانستم دل خوشیم

 من ی پدرم پا بھ پای ھایوانگیِ عماد بھ آتش دقتیدر حق.  بوددهی او را ھم بھ گند کشیپدرم کودک
 بدون.  رفتی نمرونی کداممان بچی کھ از دل ھی اش شده بود سالھا خشم و نفرتجھینت. سوخت

 : لب غر زدمری زرمی چشم از او بگنکھیا
 برو دنبال کارت-

 : گفتری پوزخند زد و با تحقدوباره
 ؟ی تونی بھ صورتم؟ آخھ مگھ می کشی پنجول م؟ی کنی کار میاونوقت اگھ نرم چ-

. دهیچی من پی کھ بد موقع بھ پر و پادی فھمیرخاش بودم و عماد نم پی شد، آمده براکی تحراعصابم
 پسر نقطھ ضعف مرا نیاصال ا.  و کالفھ امی عصبی از ھر زمانشتری دانست کھ حاال بی ھم مدیشا

جوابش را ندادم و بھ توپم زل .  گذاشتی قصد و غرض سر بھ سرم میاز رو.  دانستیخوب م
 : باال رفتشیصدا. مزد
  ؟ی تونی مگھ م،ینگفت-
 : ادامھ دادی با لحن عصبکبارهی و
  ھنوز تو ھشت سالتھ من چھار سال؟ی اون وقتھاست جوجھ؟ فکر کردیفکر کرد-

 شدم، گذشتھ ھا مقابل رهی چشم از توپم گرفتم و بھ نفرت بھ چشمان بھ خون نشستھ اش خدوباره
 . چشمانم نقش بست
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دوست داشتم بروم با مھناز و . دمی لرزی مدیو مثل ب بودم ستادهی سالھ بودم، مقابل پدرم اھشت
 ی از روھی چرخاندند، مھدی سر طناب در دستشان بود و آن را مکی کنم، ھر کدام یمنصوره باز

 : خواندندی کھ آواز مدمی شنی خواھرانم را میصدا.دی پریطناب م
 شمع گل پروانھ، شمع گل پروانھ-

 :فتم را در ھم گره کردم و با ترس گدستانم
  کنم؟ی من برم با اونا بازییبابا-

 : گفتی چشمانش را درشت کرد و با لحن ترسناکپدرم
  برو عمادو بزن،ی از خواھرات دفاع کنیری بگادی دی با،یای بار بی قودیالزم نکرده، تو با-
 : بود و ادامھ دادی سرگرم شن بازاطی حی بھ عماد اشاره زد کھ آن سوو
 ی از خودت دفاع کنیری بگادی دیبرو بزنش، برو با-
 : بغض گفتمبا
 ی خوام برم طناب بازیبابا دوست ندارم بزنمش، م-

 : خواندندیِ از تھ دل مدم،ی خواھرانم را شنی خنده یصدا
 ...شمع گل پروانھ-

 : و مرا بھ سمت عماد ھل داددی بھ شانھ ام چسبپدرم
 برو شن،ی واسھ خواھرات شاخ منایم فردا ھ،ی پسرا بمونی جلوری بگادیبرو باھاش دعوا کن، -

 ی کنی با خواھرات بازی ذارم بریبزنش بعد م
 : باال انداختمچانھ

 ییبابا-
  با کمربند بزنمت؟ بروی خوای و درد، میی و حناق، باباییبابا-
 کنار باغچھ اطیکنج ح.  لرزان بھ سمت عماد رفتمیبا پاھا.  دوباره مرا بھ سمت عماد ھل دادو

.  شدم، چشمانش را درشت کردرهی و بھ پدر خدمی کرد، با ترس چرخی مینشستھ بود و شن باز
 کنم، دوست یدوست داشتم بروم کنارشان طناب باز.  خواھرانم ثابت ماندینگاھم پشت سرش رو

با  دم،ی عماد رسی قدمکی را گرفتم، دستم را مشت کردم و بھ ممیتصم.  کنمی بازروسکداشتم ع
 :دی سر بلند کرد و خنددنمید
 ی بازایب-

 ....دمی گوشش کوبری ھوا زی و بدمی در ھم کشچھره
 : عماد بھ زمان حال برگشتمی صدابا
 کھ بابات نھی ھماقتتی بدبخت، لی عقده ای دختره ،ی مشت و لگد کبود بشری خواد زی دلم میلیخ-

 تینھ بھ زندگ...صبح تا شب بر
 : چشمانش را درشت کردو
 ،ی دو نفرنیدی بھ لجن کشموی کنھ؟ حقشھ، بچگی مھی پاپا جونت داره گریشنوی بدت اومد؟ مھ؟یچ-

 فکر ،ی تو از من کتک خوردمی بزرگتر کھ شدس،ی مھم نی از دستت کتک خوردم، ولیچقدر الک
 ذارم رو دل تو و ی مونده، داغ می کنم؟ تازه انتقام اصلی روت دست بلند نمی چون دختریکرد
 ؟ی گی برو بھش خبر بده، چرا بھش نمت،بابا

 گفت، ی عماد راست مدیشا.  دادمی را از دست مارمیکم کم اخت.  ھم فشردمی را رومی ھادندان
آن وقت ھا کھ قدش تا کمر .  زدمی کتکش ملی دلی و بلی بوکس من، با دلسھی سالھا شده بود کیبرا

 سکش زدم تا پدر اجازه دھد بروم سراغ عروآن وقتھا تا توانستم کتک. من بود و زور بازو نداشت
 نماند، ھشت سالھ شد، ده ی چھارسالھ باقشھیاما او کھ ھم. می ھای بروم سراغ خالھ بازم،ی ھایباز

 از او خوردم ی بار چنان کتکنی اولی قدش دو برابر من شد، برایسالھ شد، چھارده سالھ شد و وقت
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 بروم سراغ ستادبعد از آن بود کھ پدر مرا فر. میای برونیکھ تا چھار روز نتوانستم از رختخواب ب
 در می ھای ھمکالسشتری دوست داشتم، بسیاما من تن.  خواست قد بلند شومی مبال،یورزش وال

 را میاھای رویپدرم ھمھ .  رشتھ ثبت نام کنمنی و پدر اجازه نداد در اسیمدرسھ رفتھ بودند سراغ تن
 .پوچ کرد

 ی نبود سر جفتتونو گوش تا گوش ممی بخدا اگھ واسھ خاطر بانو و بابا کرن،ی اوونھیپدر و دختر د-
  دارم از ھر دو تاتوننھی کیلی خدم،یبر
 گریاما من د.  رفتاطی و بھ سمت در حدی تف کرد و چرخنی زمی آب دھانش را جمع کرد و روو

 حوض ی لبھ یاز رو . کنمانی خواستم طغی من بودم کھ منباری را از دست داده بودم، اارمیاخت
 خواستم ی کھ می را در دست چرخاندم، تمرکز کردم، مثل ھمان زمانکاسایبرخاستم، توپ م

 قدرت ی کردم و با ھمھ ریتوپ را بھ ھوا انداختم، دور خ. ی و پرشزی تسیسرو ، بزنمسیسرو
 رھا اطی دو کتف عماد نشست و وسط حنی بھیتوپ کمانھ کرد و کمتر از چند ثان. دمی آن کوبیرو
با .  بھ جانش نشستھی دانستم چھ دردی ماند، می مثل مجسمھ در ھمان حالت باقھیعماد چند ثان. شد

 را نھی چشمانش سرخ بود، کد،یسر کھ چرخاند قلبم تپ.  شدمرهی باال گرفتم و بھ او خاغرور سرم ر
 ...دیپا تند کرد و بھ سمتم دو. دمیدر چشمش د

 
 ...دی تند کرد و بھ سمتم دوپا

 کارھا در شان نی آمد اادمی بکشم و بھ داخل خانھ فرار کنم، اما غی بھ خود دادم، خواستم جیتکان
 غی بودم، جدهی شننی و توھری کارھا تحقنی انجام دادن ای کھ سال ھا برای در شان منست،یمن ن

 انم نگاه ھراسستادم،ی ای سفت و سخت مقابل عماد مدیبا.  مناسب نبودگریزدن و فرار کردن د
 متر و کی متر از من بلند تر بود، با قد یھفت ھشت سانت.  چھارشانھ اش ثابت ماندکلی ھیرو

 کردم، اما غرورم اجازه ی فرار مدیبا.  شومفشی تنومند، محال بود حرکلیھشتاد سانت و آن ھ
م و بھ  شد، فرار کردی روز پدرم از دست من عصبانکی آمد پنج شش سالھ بودم، ادمینداد، 

 را در دست گرفت و آنقدر با شدت تکانم فمی نحی و شانھ ھادی پناه بردم، پدر بھ دنبالم دوزخانھآشپ
 زده بود ادیفر. زدی بررونی ام بینی بیداد کھ حس کردم ھر لحظھ ممکن است مغزم از سوراخ ھا

 کار  فرارستد،ی سفت و سخت مقابل خطر بادی فرار کند، بادی باشد نبای خواھد قوی کھ میکھ کس
 ... استاقتی لی احمق و بیآدم ھا

 شد، با نفرت از ال ی اش باز و بستھ مینی بیپره ھا.  بودستادهی ام ای قدمکی خودم آمدم، عماد بھ
 : در ھم قفل شده اش، گفتی دندان ھایبھ ال

 از اون تو یری تو بمنی اشھ؟ی سال پستی بی فکر کردی شدیی تو ھپروت کھ، بازم ھوایبازم رفت-
 ستی ھا نیریبم
چند . نفسم رفت.  و پشت کمرم بردچاندی آن را پد،ی ھوا دستش را دراز کرد و بھ ساعدم چسبی بو

پدرم بارھا گفتھ بود .  ھم فشردمی را رومی بکشم اما لجوجانھ دندان ھاغیبار دھان باز کردم تا ج
مژگان،  ِیذھنم رفت پ. غرورم بشکند خواستم یاما من آدم بودم، نم. ستی بکشد آدم نغی کھ جیکس
 گفت ی و مدی توپی بھ او مشھی پدر ھمد،ی کشی مغی و جختی ری راحت اشک مالی با خشھیھم

 شد من ھم ی مثل مژگان، چھ مقای دختر بودم، دقکیخوب من ھم . دھانش را ببندد و زر زر نکند
 یعماد تکان. نفسم بند آمده بود، حس کردم ھر لحظھ ممکن است استخوانم خورد شود. زمیاشک بر

 :شمرده شمرده گفت..  بھ او زل زدمدهی پری نوک پا بلند شدم و با رنگیبھ دستم داد، رو
  کن تا ولت کنمھیگر-

ال  اصختند؟ی ریاصال مگر آدم ھا اشک نم. زمیخودم ھم دوست داشتم اشک بر. دی لرزمی ھالب
 بھ ی اشک را گرفت، خودش برازشی ری جلودی آدم بودن بای گفت برای کھ می پدرنیپدرم، ھم
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 ھق ھقش از یھنوز صدا.  کردی مھی حاال گرنیخودش ھم.  بودختھی آمدن تک تکمان اشک رایدن
دوست نداشتم اشکم را .  کردن از محاالت بودھی عماد گری جلویول. دی رسی گوش مبھ ِدرون خانھ

 : صورتم آوردکی حال شدم، صورتش را نزدیدوباره دستم را تکان داد، از شدت درد ب. ندیبب
 ی دست بھ توپ بزنی کنم تا دو ھفتھ نتونی می کن جوجھ، وگرنھ کارھیگر-
 : شده بود، گفتمدهی بردهی کھ از شدت درد بریی صدابا
 ینی بی کردن منم نمھیِخواب گر-

 کرد تا دو ھفتھ خانھ ی میخودم را آماده کردم، حتما کار زد، شخندی و ندی را عقب کشصورتش
 بھ ی شدم حرکترهیبا جسارت ھمچنان بھ چشمانش خ.  شناختمی شوم، اخالقش را خوب منینش

 :دیچی پاطی بانو در حی صداکبارهیخود داد، خودم را منقبض کردم 
  عماد؟ی کنی کار میعماد؟ خاک بھ سرم، چ-

 : لب گفتریز چشمانش را تنگ کرد و عماد
 خر شانس-
 کردم ی حس شده بود، حس میدستم ب.  ساعدم شل کرد و مرا بھ عقب ھل دادی دستش را از روو

 ی مادمی کرده بود از الی کردم، خی میبھ موقع تالف.  شدهزانی از آن آو،ینی سنگیساعت ھا وزنھ 
 ت کھ بھ سمدمی بانو را شنیی لخ لخ دمپایصدا. دی آی دانست چقدر از او بدم میرود؟ فقط خدا م

 :دی چسبشی و بھ بازودیعماد دو
  نھ؟ای تمومھ؟ گفتم ی بچگی دوره ی صد بار بھت نگفتم دعواھا؟ی کردی کار میچ-

 : لب گفتری و زدی شانھ اش را عقب کشعماد
  خوام برم در مغازهیولم کن بانو م-

 : نگھ داردنیی را پاشی بھ زحمت تالش کرد صدابانو
 دختره کم غم نی بھش؟ ایدی پری چرا باز مثھ خروس جنگگمی گم نرو؟ می مگھ من مخوب برو،-

 و غصھ داره؟
 بکشد، بانو رونی را از چنگ بانو بشی بازومتی لب عماد نشست، تالش کرد با مالی رویپوزخند

 :اما تکانش داد
 کردم؟ پسر ی نگاه می بھ فخریی کردم؟ با چھ روی تو سرم می من چھ خاکشکستیاگھ دستش م-

 ؟ی شدیتو چرا وحش
 :دی ابرو در ھم کشعماد

  خوام برمی مگھ،یبانو ولم کن د-
 : بانو باال رفتیصدا

 ؟یدیبار آخرت بود عماد فھم-
 :بانو باز ھم تکانش داد.  جوابش را ندادعماد

  نھ؟ای یدیفھم-
 ؟ی دی می مرخصی اجازه دم،یاره فھم-

 رفت و در اطیعماد پا تند کرد و بھ سمت در ح.  کردشی شد و بعد رھارهی چپ چپ بھ او خبانو
 . از خانھ خارج شدیچشم بر ھم زدن

 توانستم دست یاحتماال تا چند ساعت نم.  کردمنیی حسم را باال و پای دادم و دست بی خودم جراتبھ
 بانو تکان یبا صدا. کور خوانده بود. شی نقشھ ھا داشتم برا،یپسرک ابلھ عوض. بھ توپ بزنم

 :خوردم
  جان؟نی کنھ متیدستت درد م-
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 بارھا من و پدرم نکھیبا ا.  نگران من بودشھی مھربانش ھمیچشم ھا.  چشمان نگرانش زل زدمبھ
 ی نمیزی و چمی کردی متیاوائل کھ پسرش را اذ. می و بازگرداندمیپسرش را تا مرز جنون برد

اما بزرگتر .  کردیا کھ او را بانو صدا م مخصوصست،ی مھم نشی کردم عماد برایگفت، فکر م
 در آن خانھ با آن ھمھ نی ھمی را ندارند، برایگری دی خانھ ی آنھا توان اجاره دمیفھم کھ شدم

 آقا اما چند بار با پدر جر و بحث کرده بود، بارھا مادرم و میکر.  کردندی می و آزار زندگتیاذ
 بانو اما.  کرد با ساز او برقصمیمرا ھم مجبور م. اد ندرییبانو واسطھ شدند، اما پدر خودش را تغ

و .  استی خودش زندانماری بیای ھستم کھ در دنی مردری ندارم، اسیری گفت من تقصی مشھیھم
 .  انگار وصف حال پدر بودری تعبنیا
  دخترم؟ی جان، با تو ام، خوبنیمت-

 سرش جا بھ جا ی چادرش را روکبارهی در آورم کھ ی جوابش را بدھم و او را از نگرانخواستم
 لب سالم کرد، ریبانو ز.  صورت سرخ پدرم ثابت ماندی نگاھش را گرفتم و چشمم روریمس. کرد

 ...دی رفت و از آن خارج شد و در را محکم بھ ھم کوباطیپدر جوابش را نداد و بھ سمت در ح
 

 نشستھ بود و اشک وارید صورت مادرم ثابت ماند کھ کنج ی قرارم روی خانھ شدم، چشمان بوارد
 چھ کار کنم، دی باقای دانستم دقیاما نم.  دھمی دوست داشتم بھ سمتش بروم و او را دلدارخت،ی ریم
 ؟ دادن چطور بودی اصال دلداردم؟ی کشی مشی بھ موھای دستای گرفتم ی او را در آغوش مدیبا

 : را پاک کردشی اشک ھادنم،ی با دمادر
  مرد جھنم کردهنی اتوی مرگت بشم دخترم کھ زندگشی من پی جان، مادر، الھنیمت-
افکارم را .  آمد عماد سر بھ سرم گذاشتھ بودادمی. دی کشری چپم تیشانھ .  بھ او زل زدمرهی خرهیخ

 ی دادن قرتیاصال دلدار.  دادمی می مادر را دلداردی فکر کردم چطور بانیپس زدم و دوباره بھ ا
  نبود؟یباز
 : مژگان، پلک زدم و سر چرخاندمی صداِدنی شنبا
 آوار مونده ری زی کمینی ببدی تموم شد، پس لرزه ھم تموم شد، خوب االن بایشتریزلزلھ ھشت ر-
  دستش شکستھی پاھاش شکستھ، کیک
از ھمھ .  ما پنج خواھر، مژگان بودنی دختر بنی ترھیبا روح.  صورت خندانش نگاه کردمبھ

 ی خانھ را او سر و سامان می ختھیجو بھ ھم ر.  ما حوصلھ داشتی از ھمھ شتریکوچکتر بود و ب
 را بر سرمان یشتری ھشت ری زلزلھ شی کھ بھ قول خودش پدر با کارھایداد، مخصوصا زمان

 : آمدرونی کھ پشت سرش از اطاق بدمی را شنھی دلخور مھدیصدا.  کردیآوار م
 م؟ی کار کنی پس چمیاگھ ما رژ لب نزن گھ بھش بگم ی مطونھی شورشو درآورده ھا، شگھیبابا د-

 ابون؟ی خمی سرمون برمیکاله شاپو بذار
 : نازک کزد و گفتی پشت چشمی بھ شوخمژگان

 دی من بار،ی درازه، برو کنار وقتمونو نگیادی بھت نرسونده، زبونت زیبی زلزلھ آسنکھیتو مثھ ا-
   برسمنیبرم بھ مصدوم

 صورت ینگاھم رو.  پشت سرشان ظاھر شده بوددهی بھ منصوره اشاره کرد کھ با رنگ پرو
 ی بار کنی است، من آخری و با خودم فکر کردم چشم غره زدن چھ حرکت با نمکدیمژگان چرخ

 داد چشم غره ی چشم غره رفتھ بودم؟ مگر پدر اجازه میچشم غره زده بودم؟ اصال بھ چھ کس
 ھی مھدیصدا. اھم او را از رو ببرم بھ چشمان طرف زل بزنم و با نگمیمستق دی گفت بایبروم؟ م

 : گفتی گوش خراشغی کھ با جدمیرا شن
 استرس دارم نکنھ بازم قراره شمی خونھ سرسام گرفتم، ھر روز کھ از خواب پا منی ایبخدا تو-

  بدهچی سھ پریبابا گ
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 : با بغض گفتمادرم
  مادر بس کنھ،یمھد-
 :د و گر گرفت شی اما جرھیمھد.  با چشم و ابرو بھ من اشاره زدو
 کنھ؟ خستھ ی مدادی خونھ داد و بنی مسخره تو ایزای مامان؟ آخھ چقدر سر چگمیمگھ دروغ م-

  گناھھ؟دنی حاال مگھ پرسھ؟ی نمره رژ لبت چیدی گھ چرا پرسی کھ می چینی آخھ م،یشد
 : را گرفتانھی ممژگان

 فکر کنم ،ی دارھی اولی بھ کمک ھاازی نی از ھر کسشتری من نظرم عوض شد، انگار تو بن،یبب-
 ی زنی حرف می قر و قاطیادی فرق سرت، زقای خورده دقیزی چی سنگ بلوکھیوسط زلزلھ 

 : زدادی فرھیمھد
 یاری در بی مسخره بازی مژگان، فقط بلدگھیَاه بس کن د-

 و با نگاه دمیابرو در ھم کش.  سرش گذاشتھ بودی را روشی از اندازه صداشی بگرید.  شدمیعصب
 : بھ او زل زدم و دھان باز کردممی مستقزم،یت
 ھیتموم کن مھد-

 : جا خورد و بھ من نگاه کردھیمھد
 ... آخھنیمت-
  نھ؟ای یدی بار گفتم تموم کن، فھمھی-

 در ھم از کنارشان گذشتم و وارد اطاق خودم و مژگان یبا اخمھا.  نگفتیزی بغ کرد و چھیمھد
 من مثل ی کدام از رفتارھاچیچرا ھ. در سرم غوغا بھ پا شد.  زدمھیشدم و در را بستم و بھ آن تک

 ھ خواست؟ بیچھ از جان من م.  ام را بکنمی داد زندگیچرا پدرم اجازه نم.  نبودگری کس دچیھ
 بار آورده بود یاصال مرا قو.  داشت کھ او حسرت پسردار شدن بھ دلش مانده بودیمن چھ ربط

 م؟ری را بگای دنیکھ چھ شود؟ کجا
 ی با قوطیرژ لب.  توالت ثابت ماندزی می سر چرخاندم و نگاھم رود،ی کشری چپم تی ھم شانھ باز
. ستادمیمقابلش ا.  توالت رفتمزیتنھ ام را از در جدا کردم و بھ سمت م.  آن بودی رنگ، روییطال

 گذاشتھ می کھ بھ لب زده بود برای دانستم کار مژگان است، ھمان رژیم. رژ لب را رد دست گرفتم
 رنگش بھ دم،ی کشرونی اش بیآن را از قوط.  لبم نشستی رویلبخند کج.  توالتزیبود مقابل م

 جز ی دانستم کالباسینم.  استی بودم کالباسدهی از دھان مژگان شنکباری.  زدی مری سیصورت
 م لب را بھی چرب و صورتیماده .  نھای لغات شده رهی وارد دای است کھ بھ تازگدی جدیرنگ ھا

 نھی خودم در آریبھ تصو. دی آیحس کردم چقدر بھ صورتم م. دمی ھم مالی را رومی لب ھادم،یکش
 اطاق زل ی گرفتم و بھ تخت خواب گوشھ نھیچشم از آ.  مژگان افتادمی چشم غره ادی. زل زدم

. اندم چشمم را در کاسھ چرخنباری شدم و ارهی خنھی در آرمیدوباره بھ تصو. دینھ، بھ دلم نچسب. زدم
 فرو ی روسرری زمی موھایدستم را ال بھ ال. چشم غره ھم بلد نبودم.  ھم فشردمی را رومیلب ھا
 درون ی دختر غم زده ریچشمم بھ تصو.  پر از حقارت،یستی من چھ بود؟ پر از نیزندگ. بردم

 . رژ لبم پاک شده بوددم،ی افتاد، با پشت دست بھ لبم کشنھیا
ِ صورت نگران یھمزمان نگاھم رو.  آمدمرونی شانھ انداختم و از اطاق بی را رویرزش وساک

 : مادر رو بھ من گفتد،یمادر و منصوره چرخ
  دخترم؟یریکجا م-
 : اخم از مقابلشان گذشتمبا
  سالنرمیم-
  حال و روز؟نیبا ا-

 : کردم گفتمی را بھ پا ممی ھای کھ مقابل در، کتانھمانطور
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  مامان؟شمیونم بھتر م خونھ بمینی-
 : گفتی با نگرانمنصوره

 ... جان آخھنیمت-
 :دمی شنگول مزگان را شنیصدا

 ره اونجا با شاگرداش ی سالن اعصابش راحت تره، مرهی می وقتگھ،ی بره دنی بذارنیبابا ولش کن-
 شھی می زنھ خالیسر و کلھ م

از . گرمی از سھ خواھر دشتریدوستش داشتم، ب. دمی ام را بستم و بھ سمت مژگان چرخی کتانبند
 وقت چی مرا داشت، ھی ھواشھیھم. صورتش گرد و تپل بود.  بود و از ھمھ کوتاھترباتریھمھ ما ز

 . اورمی داده بود احساساتم را بر زبان نادی پدر بھ من یعنی ھستم، ونشیبھ او نگفتھ بودم چقدر مد
 : زد و گفتی چشمکد،ی مرا کھ دی رهیمژگان نگاه خ

  اشدهی ترشی خواھرادنی دادی قراره مھناز با،ی زودتر بیغروب تونست-
 : کھ با اعتراض گفتدمی منصوره را شنیصدا

 مژگان؟-
 : با خنده رو بھ او گفتمژگان

 نی و متھی من و مھدمی موند،ی درومدیدگی نبود تو از ترشادمیآھان، -
 شدم، رهیچشم از او گرفتم و بھ مادرم خ.  صورتم گذشتی از رویلبخند محو.  قھقھھ زدو

 ی دھان بنی نگرانم نباشد، اما ھر چھ زور زدم امیبھ دھانم آمد بگو. دستانش در ھم گره شده بود
 شدم، بھ اطیو وارد ح" خداحافظ" لب گفتم ری زلم،ی دلی مقاومت بنیکالفھ از ا. صاحبم باز نشد

 آن ثابت ی برداشتم و نگاھم رونی زمیآن را از رو. فتاده بود ااطی حی توپم رفتم کھ گوشھ متس
 .... نقشھ ھا داشتمشی ھم فشردم، برای را رومی عماد و حماقتش افتادم، دندان ھاادی. ماند

 
 یادی شدم، زرهی خنھیبھ صورتم در آ.  دراز کردمنھی آمی تنظی نشستم و دستم را برانمی ماشداخل

حس . دمی کشرونی سوشرتم فرو بردم و رژ لب را ببیدستم را داخل ج.  روح بودی رنگ و بیب
 ی بھ کوچھ ی نگاھمین. ردی مچش را بگی کسدی ترسی است و میِ را داشتم کھ در حال دزدیکس
 کوچھ چی کھ از پی علدنیو خلوت انداختم و خواستم رژ لب را بھ لبم بمالم کھ ناگھان با د کیبار

بھ چند .  لرزان دنده عقب رفتمی آوردم، استارت زدم و با دستھانیی دستم را پاگذشت، ھول شدم و
 ی کرد، نگاھمان در ھم گره خورد، سری نگاه منی بھ داخل ماشی با کنجکاودم،ی رسی علیقدم
حتما انتظار داشت مژگان را .  لبم نشستیھمزمان لبخند رو.  تک بوق زدمشی تکان داد، برامیابر

 شدم کھ رهی خواھد؟ از پشت سر بھ او خی دانم خاطر مژگان را می کرد نمی فکر مند،یکنار من بب
 یبد ی انھیبا او م.  ھم الغرتریاز برادرش کوتاھتر بود، کم.  رفتیسالنھ سالنھ بھ سمت خانھ م

 حواسش بھ مژگان بود و مژگان ھم یاو ھمھ . می بھ کار ھم نداشتی کدام کارچی ھیعنینداشتم، 
 . آمدمرونیچشم از او گرفتم و از کوچھ ب.  آمدیانگار از او بدش نم

 
 : زدمادی بلند فری صدابا
 با افتی موقع دردهی قشنگ با ساعد کش؟یشکنی ساعدو چرا مھ؟یری اون چھ طرز ساعد گرا،یالم-

 ی شی و پا مینی شیتوپت م
 ی برایحت.  من مثل او نبودی دخترانھ یایچرا دن.  شدمرهی صورتش خشی بھ آرای با کالفگو

ھمھ شان .  شدمرهی شاگردانم خریچشم از او گرفتم و بھ سا.  کرده بودشیورزش ھم ھفت قلم آرا
.  رفتمی بھ سمت موھااری اختیدستم ب.  فکل شدهی برداشتھ و موھای کرده بودند، با ابروھاشیآرا

 و با می موھانیانگشتانم رفت ب.  پشت سرم بستھ بودمی کھ بھ سادگی رنگیی لخت و خرمایوھام
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 شدم رهی از شاگردانم خگری دیکی در ھم سر چرخاندم و بھ پوران یبا اخمھا. دمیحرص آن را کش
 :کھ نفس زنان وارد سالن شد

  کردمری دد،ی ببخشی خانوم مربیوا-
بوت پاشنھ بلند بھ . ادت در دلم نشستحس. دی کھ بھ تن داشت چرخیی لباس ھای قرارم روی بنگاه

 متر و ھفتاد و سھ سانت، کیاز ذھنم گذشت کھ با قد .  بھ تن داشتی کوتاھیپا کرده بود و باران
 ھم  اسپرت، آنیکتان.  اسپرت بودمی کفشھای توانستم بوت پاشنھ دار بپوشم، ھمھ ی وقت نمچیھ

پدرم .  خواستمی قد بلند را نمنیا.  خواستمی را نمی کوفتی زندگنیا. یرنگارنگ و از ھر مدل
.  خواستی مسیمن دلم تن.  کنمی بازبالی بود، او مجبورم کرد بروم والدهی ام را بھ گھ کشیزندگ

بھ .  ادامھ ندادمگری دپلمی کھ بعد از دی مثل دوران درس و مدرسھ، دورانم،ی ھایمثل ھمکالس
 خواست در یدلم نم.  نداشتمدند،ی رسی خودشان م را کھ بھی دخترانِدنیدانشگاه نرفتم، تحمل د

نردبان خودشان بودند و ھفت .  استی دختر نردبان شھردارنی متلک بشنوم کھ اابانیکوچھ و خ
 ھ آنھا کجا بودند کدم،ی کشی شدم و عذاب میِ کھ من بدبخت شکنجھ مییآن وقت ھا. پدر جدشان

 نتوانم کفش لژ ی قد بلند باشم کھ حتنقدریت ا خواسی مگر من دلم مدند؟ی خندی من مشیحاال بھ ر
 و خرامان دی پوشی می کردم کھ کفش پاشنھ ده سانتی با حسرت بھ مژگان نگاه مشھیھم. دار بپوشم

 .  رفتیخرامان راه م
 گذشت، چرا ی و چھار سال از سنم می فرستادم، اصال من چھ مرگم شده بود؟ سرونی را بنفسم

   سخت شده بود؟می برانقدری ای زندگنیحاال تحمل ا
 ی مربیاز وقت.  چھ بودی آشفتگنی آمد علت اادمی بھ شاگردان رنگ و وارنگم انداختم و ینگاھ

 زنانھ شان را دوست دارند و یای کھ چقدر دندمی دختران و زنان مختلف را دی شدم، از وقتبالیوال
.  زدرونیرکوب شده ام ب سیعقده ھا.  حس حقارت در من اوج گرفتنی برد، ایاز آن لذت م

 چھل و زی رنگ سادی سفی زانو بود، با کتانری کھ تا زیی کوتاه بپوشم نھ مانتوی داشتم پالتوتدوس
 یدلم شال رنگارنگ م.  زدمی گردن گره مری کھ زی و روسری شلوار پارچھ اکی با ک،ی

 کھ طھماسب نامزد منصوره، ی گذاشتو مثل ھمانی سرش می کھ مژگان روییخواست، مثل ھمانھا
دلم از ھمان شال .  اش بھ خواھرم بودھی خوش رنگ ھدی شال فسفرکی بود، دهیخر شی برادایجد

 اما ده،ی دخترش خری کھ دامادش براستی جلف چی رنگھانیپدر غر زده بود کھ ا.  خواستیھا م
. ر بھ سرش بگذارد توانست سی نمگری طھماسب بود، پدر دیزن عقد. منصوره اعتنا نکرده بود

 شی ھای بازوانھی دیآماج ھمھ .  گذاشتی نممی سر بھ سر خواھرھاان وقت چندچیاصال پدر ھ
 . خودم بودم و بس

 : پوران تکان خوردم و افکارم پر زدندی صدابا
  تو؟امی بیخانوم مرب-
 : زدادی از دختران باشگاه فریکی.  تکان دادمی سری حواسی ببا
 ؟ی با حسام بودده،ی ور پریپور-

 : رفت، با خنده گفتی ھمانطور کھ بھ سمت رختکن مپوران
  شد دوست پسر دارم؟تی حسودھیکوفت، چ-

 کھ حسرت بھ دلم مانده یمثل من نبود، مثل من. دوست پسر داشت.  سر برآوردالی فکر و خدوباره
 نفر عاشق کیشت و  و چھار سال از سنم گذیس.  و دوستم داشتھ باشددیای نفر بھ سمتم بکیبود 

 رآن وقتھا کھ جوان ت.  امدهی نخراشیبا حرکات و رفتارھا.  ھم من ھمھ را پراندمدیشا. من نشد
خودم ھم عاشقانھ حرف . امدی خوشم نشانی دو نفر آمدند سمتم اما من از بکن نکن گفتن ھایکیبودم 

صبور نبودند تا بھ من .  کردند مطلق رھاییزدن بلد نبودم، کم کم خستھ شدند و رفتند و مرا در تنھا
 نباش، یو رسم ی خشک و جدنقدری گفتند ایفقط م.  رفتار مسخره ام را کنار بگذارمنی دھند اادی
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 مرا یاگر کم.  باشمفی چطور لطدمی فھمینم. ستی بودن چفی لطدمی فھمی باش و من نمفیلط
 ی زندگی ھمھ قی رفییقلبم فشرده شد، تنھا.  گرفتمی مادی من ھم لطافت را دی کردند، شایتحمل م
 : بھ خودم آمدمرای المیبا صدا. من بود

  درستھ؟یری ساعد گینجوری ا،یخانوم مرب-
 
 دانستم برق محلھ یم.  مطلق حکم فرما بودیکی شدم، تاراطی را در قفل فرو بردم و وارد حدیکل

 شانھ جا بھ جا کردم یساکم را رو. و رفتھ بود فریکیوارد محلھ مان کھ شدم، ھمھ جا در تار. رفتھ
 یخنده  ی صدادم،ی ھمھمھ را از داخل خانھ مان شنی بھ سمت خانھ بھ راه افتادم، صدایو بھ آرام

 : زدی مادیمژگان از ھمھ بلندتر بود کھ پشت ھم فر
  سوسکھیسوسک، منصوره سوسک، مھد-

 :دمیِ از تھ دل منصوره را شنادی فریصدا
  سمت منادی خدا، تو رو خدا نیرسم، وا تی میوا-
 :دی مادرم بھ گوش رسی خنده و سر و صدا صدای صدای بھ الال
 ن؟ی ھنوز اخالقشو نشناختذاره،ی مژگان داره سر بھ سرتون منیدخترا چھ خبره؟ ا-

 : زدادی فرھیمھد
  دونم و توی من مادی مژگان، فقط برق بیریبم-

 :دی خندمژگان
 سوسکھ، ھاھاھاھاھا-

 نگاھم یکی در تاردم،ی چرخیی صداِدنی ام را شل کنم کھ با شنی را زد، خم شدم تا بند کتانمی پاکفش
.  رفتی آمد و بھ سمت انباررونی باطی حی آن سوی ثابت ماند کھ از خانھ ی تنومندکلی ھیرو

با  . توانستم حضورش را حس کنمی مطلق ھم میکیاما من در تار. دیشناختمش، عماد بود، مرا ند
ساکم را داخل .  بودی کنم، وقت تالفی آمد امروز نتوانستم خوب بازادمی د،ی کشری شانھ ام تدنشید

 :دمی مژگان را شنی قھقھھ یباغچھ گذاشتم و با نوک پا بھ سمتش رفتم، صدا
  سوسک پر داریرو موھات سوسکھ، وا-

 : زدادی فرھیمھد
 مژگان، خدا خفھ ات کنھ-

 دم،ی اش رسی بھ چند قدمد،ی بھ در انبار دست کشره،ی کورمال کورمال بھ دنبال دستگعماد
 توانم با آرنج وسط یحواسش بھ من نبود، دستم را بلند کردم، خشم در دلم نشستھ بود، با ھمھ 

 آمد و دو زانو مقابل در انبار نشست، با رونی بشی از گلوی ناھنجاری صدادم،یستون فقراتش کوب
 : گوشش بردمکیستم را دور گردنش حلقھ کردم و سرم را نزد دلھعج

  قلدر؟گذرهیخوش م-
 آمد، ی دستش رفت سمت کمرش، نفسش باال نمکی ست،ی چانی بود کھ جردهی انگار تازه فھمعماد

 :با خشم گفت
 شکنمیمن گردنتو م...ی شدچارهیب-

 : زدمپوزخند
 فعال کھ کمر تو شکستھ-
  کنمی میف شرف، تالی بی عوضیدختره -
 یستیمالش ن-
 ی زدیتو نامرد-
  کردی طی نامرددیبا نامردھا با-
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 : دستم دور گردنش تنگ تر شدی خودش را خم کرد، حلقھ یکم
  نھای گذرهی خوش مینگفت-

 :دمی را از داخل خانھ شنی علیصدا
 ؟یی کجا؟ی بسازی چراغ نفتیعماد، رفت-
 : گوشش پچ پچ کردمریز
  خودم و خودتھنی موضوع بنی ا،یی ترسوی بزنی بھ کسیحرف-
.  دستم را از دور گردنش برداشتم و کف دستم را پشت سرش گذاشتم و با شدت بھ جلو ھل دادمو

 : بود، گفتدهیعقب عقب رفتم، ھمانطور کھ بھ کمرش چسب.  ولو شدنی زمیرو
  جوجھی کنینی خبرچی تو نرارم،ی کنم، بزرگترمو نمیمن خودم از حقم دفاع م-
 : گفتمضی غبا
  مونھی خودم و خودت منیمنم مثھ خودتم، نترس حرف ب-

 : با نفرت گفتدمی را شنشی آخر صدای لحظھ
 .... فکورنی متیشی مچارهی روزا بنی ھمم،یکی کی-

باز ھم . دندی دوی سرشان گذاشتھ بودند و با سر و صدا بھ دنبال ھم می مھناز خانھ را روی ھابچھ
با خودم فکر کردم کھ خوش بھ حال مھناز، ازدواج کرده بود، مادر شده . ِتھ نگاھم حسرت نشست

 ، کھ مادر شومیمثل من کھ نبود، از روز.  کردیلذت مادر بودن را با تمام وجودش حس م. بود
 وانھیم د خوددمی ترسیم.  خودم نشان دھمی نتوانم احساساتم را بھ بچھ دمی ترسیوحشت داشتم، م

اما .  باشدیخی دخترم را مجبور کنم سرد و دمی ترسیم.  کرده بودوانھیاش کنم، مثل پدرم کھ مرا د
 از پوست اشم داشتھ بی بچھ انکھیا. ِ سوگل و سپھر، تھ دلم غنج رفتیِ صورت گل انداختھ دنیبا د

او را در آغوش  دھم، ری خودم بھ او شی نھیو گوشت خودم، نھ ماه در شکمم حملش کنم، از س
باز با خودم گفتم کھ .  بودیافتنی دست نیی آرزومی و عطر تنش را بھ مشام بکشم، انگار برارمیبگ

و با مادر   صورتش ثابت ماند کھ کنار شوھرش طاھا نشستھ بودیخوش بھ حال مھناز و نگاھم رو
 ی ھم مگریاو ھم ازدواج کرده بود، چند وقت د.  بھ منصوره انداختمی نگاھمین.  کردیصحبت م

بھ جز مھناز، چھار نفرمان تا .  کردی مدای نکبت زده نجات پی خانھ نی اش و از ای زندگیرفت پ
بود کھ بھ   و دو سالھی چھار سال سن داشتم و منصوره ھم سی من کھ سم،یسن باال ازدواج نکرد

 و نھ ستی ھشت بستی سالھ و مژگان ھم بکی و ی سھیثبت داد، مھد طھماسب جواب میخواسگار
.  خوردی کرد و سکندرری فرش گی بھ لبھ شی سوگل ثابت ماند کھ پاینگاھم رو. سال سن داشت

 :لبم را تر کردم و رو بھ او گفتم.  سوختشیسپھر قھقھھ زد، دلم برا
 ؟ی دوئی مینجوریچرا ا-
 : را صاف کردممی دادن درست نبود، گلویدلدار نطورینھ، ا. دمی ابرو در ھم کشو
 نی من بششی پنجای اایب-
 ھم یچشمانم را رو.  بھ آغوشمدیای از دست خودم سرسام گرفتم کھ چرا مثل آدم بھ او نگفتم بو

 ی دختر بچھ اِدنی لحظھ بھ ذھنم آمد کھ در آغوش کشکی. ِفشردم و دستان لرزانم را از ھم گشودم
 کاش مادر ی وجود آرزو کردم ایبا ھمھ .  و لذت بخش استنیریاز گوشت و خون آدم، چقدر ش

 . ودمب
ِ لحظھ پلک زدم و نگاھم در نگاه عبوس پدرم گره خورد، تھ کی خجالت زده بھ سمتم آمد، سوگل
 ی خواست ھمھ ی بود کھ میی وقت ھاھیجنس نگاھش شب.  شناختمیجنس نگاھش را م. ختیدلم ر

 :دیانتظارم بھ درازا نکش.  بر سرم بکوبدی رحمی را با بستمیھست و ن
 مثھ گاو تو سرش ی بدحی توضزوی چھیخدا نکنھ آدم گاو باشھ، کھ اگھ گاو باشھ صدبار ھم براش -

  رهینم
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 و تکان ستادی شده بود کھ سوگل ھم وسط سالن انیفضا آنقدر سنگ.  در جمع حکم فرما شدسکوت
 پدرم مثل متھ ی ثابت ماند، صدای قالی گل ھایچشمانم رو.  ھم فشردمی را رومیلب ھا. نخورد

 :در سرم فرو رفت
 ن؟یدی کنھ؟ تا حاال دی کار می گاو چنیدید-

 گاو یدر نظر پدرم من بھ اندازه .  دانستم منظورش من ھستمیم.  دو کتفم نشستنی سرد بعرق
 .دمی فھمیھم نم

 ن؟یدیتا حاال د-
 :دی کودکانھ اش پرسی با صداسپھر

  کنھ؟ی کار میگاو چ-
  کنھی کار می بھت بگم گاو چشمی پنی بشنجای اای ب،یدی فھمیزی چھی وسط نی بچھ، تو انیآھا، آفر-

 بھ خود داد و خواست بھ سمت پدرم برود، کھ پدر با ی با دلھره بھ سمتش رفت، سوگل تکانسپھر
 : گفتتیعصبان

  منشی پادی فقط پسر باد،ی فقط سپھر با،ینو ن-
 بھ شوھرش ی چشمری جا بھ جا شد و زنی زمیمھناز معذب رو.  با بغض بھ مھناز زل زدسوگل

 :پدر بھ او زل زد و شمرده شمرده گفت.  زانوان پدرم نشستیسپھر رو. نگاه کرد
 نھ کتکش بزن، داد بزن اصال با ای بھش بگو زوی چھی کنھ؟ صدبار ی کار می گاو چی دونیم-
 ، کنھی زنھ فقط نگات میرامش بگو، مثھ گاو زل مآ
 : باال رفتشی تن صداکبارهی و
 کارو نکن اون کارو نکن بازم نی کھ صد بارم بھش بگم امی داری گاوم،ی خونھ ھم گاو دارنیتو ا-

  کنھیمثھ گاو نگام م
 : ھراسان شدسپھر

  گاوه؟یک-
  گاوهنتی گاوه؟ خالھ متیک-

در نظر او من گاو بودم، اگر گاو نبودم . یاجت زل زده بودم بھ گل قالبا سم. دی لرزی ام مچانھ
.  بودی کارھا سوسول بازنیا.  کردمی باز مشی زدم و دستانم را برای سوگل را صدا مدینبا
 ھمھ مگاو بودم کھ احساسات زنانھ ا. گریمن گاو بودم د. ندی بنشمی زانوی گذاشتم روی مدی باتشینھا
 یبا صدا.  وجود، دوست داشتمی زن بودنم را با ھمھ نی وجودم را در بر گرفتھ بود و من ای

 : سر بلند کردمیمژگان بھ تند
  نشستن آخھنجایبابا؟ دامادھا ا-

 : رو بھ او براق شدپدر
 ِ احمق ابلھدی چشم سفی بھ تو گفت دختره ی ک؟ی بھ تو گفت دھنتو باز کنیک-

دوست نداشتم مقابل چشمان .  صورت برافروختھ اش دلم گرفتِدنی دبا.  شددی سرخ و سفمژگان
 : پدر باال رفتی من شود، صدایطاھا و طھماسب سپر بال

  ستم؟یمگھ با تو ن-
 :پدر نعره زد. دی پدر بلند شد و بھ سمت مھناز دوِی پای از روی بھ تندسپھر

 ... مگھ من با توزی ھمھ چیب-
 :دمی حرفش پرانی مژگان را خرد کند، بھ منی از اشی پدر بامدی ندلم

  من گاوم، مژگان ساکت باشیگی دونم بابا تو راست میم-
 : گفتی با ناراحتمژگان

 ن؟یمت-
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 : را درشت کردمچشمانم
  ساکت، صدا نشنوم ازتگھیگفتم من گاوم، د-
 : کرد، پوزخند زدیبا نفرت بھ من نگاه م.  بھ پدر زل زدمی با دلخورو
  دختره گاوهنی ھمھ بدونن کھ ا،ی کھ گاوی دونی منویخوبھ ا-

 ... شد و گذشتھ ھا مقابل چشمانم نقش بستدی جا سفھمھ
 بار من و مھناز و نیا.  کندمانی خواست زای ما، مادر دوباره می عمھ زھرا آمده بود خانھ دوباره

 رژه اطی داخل حپدر.  سالھ در آغوش مھناز بودکی ی ھیمھد. می بوداطی داخل حھیمنصوره و مھد
عمھ .  نھای آمد ای بچھ بھ دندی پرسی زد و از او می عمھ زھرا را صدا می رفت و ھر از گاھیم

من اما استرس داشتم، ".  عجول نباشنقدری اومده،ی ناینھ بھ دن" گفت ی میزھرا ھر بار با خستگ
 و روزگار زدی کھ بعد از آن ھم پدر اشک بردیای بای باز ھم دختر بھ دندمی ترسیم. نگران بودم

 پدر بر یوقت  مادرمتی مظلومیدلم برا. ِاز تھ دل دعا کردم بچھ پسر باشد.  کنداهیمادرمان را س
ساعتھا بود ما چھار .  سوختی، م" دختر زای عرضھ یب" گفت ی و بھ او مدی کشی مادیسرش فر

 یصدا. میدی کشی کدام از ترس نفس ھم نمچیھ .می بوددهی مرداد ماه، در ھم تنیخواھر وسط گرما
با . شد  وجودم از درد پری ھمھ د،یچی خانھ پیونگ ونگ نوزاد تازه بھ دنبا آمده کھ در فضا

 پنجره نی بدهی رنگ پریعمھ زھرا با چھره ا. دی بھ پدر زل زدم کھ بھ سمت پنجره دوینگران
 : بلند گفتی بپرسد، با صدایزی پدر چنکھیظاھر شد و قبل از ا

  و آقا جون داد و ھوار نکنزیتو رو بھ روح عز-
 :دی راه متوقف شده بود و با چشمان گشاد شده، پرسی انھی مپدر

  شده زھرا؟ی شده؟ چیمگھ چ-
 : افتاد و گفتھی زھرا بھ گرعمھ

 دهیی دختر زایفخر-
 :ت و تند تند گفت نم اشکش را گرفیعمھ با پر روسر.  و گنگ بھ عمھ زل زدمجی گھی چند ثانپدر

 دست ی شن عصای منای کنم؟ بخدا ھمی کفر بگم؟ ناشکردیدختر نعمتھ، من سھ تا دختر دارم، با-
 تیریپ
 : با دست بھ ما چھار خواھر اشاره کرد و ادامھ دادو
 ی برادرھا کھ سال تا سال بھشون سر نمی ھی تنھ، تو و بقھی و آقاجونو خودم نگھ داشتم، زیعز-

  غمخور پدر و مادرهینجوری دختر انی سر ھر دو تا موندم، ببی باال منی ولن،یزد
 :ِ و از تھ دل نعره زددی اما وسط حرف عمھ پرپدر

 ارهی بای تونھ پسر بھ دنی مونھ، نمی گاو منی عوونھ،ی زنھ حنی گاوه، انی زنھ گاوه، انیا-
 ِدنی ھم با دھی منصوره و مھناز بھ ھوا برخاست، مھدی ھی گریصدا. دی با مشت بھ سرش کوبو

 پدر ثابت ماند کھ بھ ینگاه وحشت زده ام رو.  بودمدهیمن اما ترس.  آنھا بھ ھق ھق افتادی ھیگر
 " زنھ گاوهنیا" کرد ی و پشت ھم تکرار مدی کوبیسرش م

 .  نزندادی خواست آرام باشد و فری زھرا با التماس از او معمھ
 : پدر بھ زمان حال برگشتمی صداِدنی شنبا
  فھمھی نمشھ،ی نمشی حالی بھ گاو حرف بزنامتیتا ق-

 لحظھ کی. رمی دوست داشتم بمھ،ی بقی و دلسوزانھ رهی نگاه خریز.  ھم فشردمی را رومی ھادندان
 یاما فرار کردن از جمع در شان من نبود، غرورم اجازه نم. بھ سرم زد بلند شوم و بھ اطاقم بروم

 داد یم  فحشکسرهیپدر .  کردی بھ من نگاه مھیزل زدم بھ چشمان اشک آلود مژگان کھ با گر. داد
 داد، ی کھ نگاھش آزارم نمی کردم، تنھا کسیمن اما بھ مژگان نگاه م.  گفت من گاو ھستمیو م
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ا فقط  کنم، دوست داشتم بدون دغدغھ اشکم را نشان دھم، امھیدوست داشتم مانند او گر. مژگان بود
 .بھ او زل زده بودم

 
 : در ھم رو بھ مژگان گفتمی دوشم انداختم و با اخمھای ام را روی ورزشساک

 ؟ی ریکجا م-
 : گفتی بھ آراممژگان

 ...ی رو خودم مھی خوبھ، بقی منو برسونی اصلابونیتا خ-
 : را قطع کردمحرفش

  رسونمت؟ی خودم م،یری میگفتم تا کجا-
 را بھ می عقده ھایھمھ .  رنگش نگاه نکنمی شکالتی شده و روسرشی آرای کردم بھ چھره ی سعو

 .دی کشیرخم م
  کنمدی خرابونی خوام برم خیم-

 را دوست دنی دانستم چقدر لباس خریم.  خودش لباس بخردی خواست برایحتما م.  کردممکث
ِدن◌ی از حقوقش را صرف خریدارد، ھر ماه بخش  کردم ی سع ودمی کشقینفس عم.  کردی لباس مِ

 ی رفت برای خورد کھ حاال می مثل خوره ذھنم را می فکر لعنتنیاما ا. ذھنم را منحرف کنم
 : ھم فشردم و زمزمھ کردمیپلکم را رو.  بوتمی ھم ندی و شای و روسردیخر یخودش پالتو م

 می رسونمت، بریم-
 :دمی را از پشت سرم شنشیصدا.  رفتماطی جلوتر از او بھ سمت در حو
 ن؟یمت-
 ھوم؟-
 ؟ی خوبگمی مگم،یم-
 پدرم مھناز با عجلھ دست یی بعد از ھنرنماشبید.  استشبی دانستم منظورش بھ افتضاح دیم

من ھم رفتم داخل .  کردی را گرفت و رفت، منصوره ھم طھماسب را راھشیشوھر و بچھ ھا
.  نھای خوبم دی پرسی دانست کھ میمژگان حال خرابم را م.  پھلو و آن پھلو شدمنیاطاقم و تا صبح ا

 ی گرفت، خالص نمیِتا پدرم جان مرا نم.  شدمی وقت خوب نبودم، خوب ھم نمچی ھدم،خوب نبو
 : خشن شدمی آنکھ بخواھم، صدایب. شد

  مژگان، چونھ نزنایراه ب-
 شد، رو بھ من اطی ثابت ماند کھ وارد حی علی باز شد، نگاھم روی کھ در ورودمی بوداطی حوسط

مطمئن بودم بھ .  را باال انداختممی و ابروھادمی کشیپوف.  نگاھش پشت سرم ثابت ماندسالم کرد و
 جواب. مژگان ھم کھ از خدا خواستھ بود.  کندی معطل ماطی داخل حقھی بھانھ مژگان را چند دقکی

 :دمی را شنشی از کنارش گذشتم، صدایسالمش را دادم و بھ آرام
  سردی ھوانی با انی کنی کار می مژگان خانوم؟ چنیخوب-

با .  مژگان بوددنی بھ حرف کشی سرد تنھا بھانھ اش برایھوا.  تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر
 :اخم گفتم

  مژگاننمیمن تو ماش-
 شبی دادی چھارچوب در ظاھر شد، نی کھ بدم،ی عماد را دکبارهی رفتم کھ اطی بھ سمت در حو

 پلک ھم نزد، با دنمیعماد با د.  لبم نشستی گوشھ یشخندین.  کرده بودمچشی پلھیافتادم، خوب فت
 و دوباره دی ناگھان خودش را عقب کشدم،ی اش رسی قدمکیبھ .  اش براندازم کردینگاه سوزن

 یزیچ.  بمانماطی لحظھ خواستم داخل حکی بود؟ دشی جدیباز. دمیابرو در ھم کش. کوچھ شد وارد
ِدستم را مشت کردم و از چھار چوب . ستمی زدم من کھ ترسو نبیاز ذھنم گذشت، اما بھ خودم نھ
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 چشم یاز گوشھ . دی ھم نکشھی بھ ثاندم،ی لحظھ عماد را ندکی گذشتم و وارد کوچھ شدم، اطیدر ح
 شده بود، دستش را دراز کرد ری بھ خودم بدھم، اما دی بود، خواستم تکاندهی چسبواری بھ دمش،دید

 یلی تا بھ خودم بجنبم دستش را عقب رفت و سد،یھ سمت خود کش و مرا بدی ام چسبقھیو بھ 
 خودم را گرفتم، درد در سرم یخواستم نالھ کنم اما بھ موقع جلو.  صورتم نشستی رونشیسنگ

 : سرش را خم کردعماد. دیچیپ
ِ کن، زودباش، بدبخت ی و مژگان بگو، برو چغلی االن برو بھ علنی جوجھ، ھممی شدکیدو بھ -

  بھشون بگوترسو برو
 ی شدم، رد خون رورهیبھ انگشتم خ.  ام را رھا کردقھی.  سوختی لبم گذاشتم، لبم می را رودستم

 دی نکشھیبھ ثان.  جا خوردکبارهی بھ من انداخت و ینگاھ. آن بود، سر بلند کردم و بھ عماد زل زدم
 : کرد و با پوزخند گفترییکھ حالت صورتش تغ

 حقت بود-
 . سوختی نگاھش کردم، ھنوز لبم مرهی خرهیخ
 . سوختی نگاھش کردم، ھنوز لبم مرهی خرهیخ

 ی و بھ دنبال تالفدی فھمی درد مرا نمنکھیاز ا.  ھم نفرت در دلم نشست، از عماد متنفر بودمباز
 بوکس من، مجبور بودم سھی کھ شده بود کیی آن وقت ھا، آن وقت ھادی فھمی نمنکھیبود، از ا

 ر مگد،ی شنی منی خوردم، مادرم توھی زدم، خودم کتک میاگر او را نم. نفر بودمکتکش بزنم، مت
 کرد بروم سراغش و بھ قصد کشت او را یپدر مجبورم م. من چند سالھ بودم؟ ھشت سالم بود

 دانستم پدرم یمن چھ م.  شومی می قورم،ی گی مادی خود ماندن را ی پای کھ روالشیبھ خ. بزنم
.  کشدی دلش مانده کھ روح مرا ذره ذره می پسر دار نشدن روی است، کھ آنقدر عقده ی روانماریب

 و ی خواست مثل خواھرانم عروسک بازیمن فقط دلم م. دمی فھمی را نمزھای چنیکھ آن وقتھا ا من
 .  کنمی لِیل

نده  موجود زچی گفت کھ مقابل ھی بھ من مشھی کردم، پدر ھمی می تالفدی را مشت کردم، بادستم
 فکر کمر راست کردم و بھ نیبا ا.  نترسم، نگذارم غرورم شکستھ شودیزی سر خم نکنم، از چیا

 مشت زدن باال آورد، سرم را ی و دستش را بھ نشانھ دی خودش را عقب کشدم،یِسمت عماد پر
 : در ھم گره خورد، با نفرت گفتممانی و من ھم دستم را باال آوردم، بازوھادمیعقب کش

  بدمتیوشمالوقتشھ گ-
 : زدپوزخند

  خوره؟ی قد و قواره ات بھ من می کنیفکر م-
 : کردی نچ نچو
  مونھی عالمتش ماد،ی از لبت میچھ خون-

 : در ھم قفل شده ام، گفتمی دندان ھاانی شدم و از میعصب
  مونھی جواب نمی کارت بنیا-

 یکالفھ شده بودم، زورم بھ او نم.  شدملی بھ سمت جلو متمای کمد،ی را بھ سمت خودش کشمیبازو
اصال مرا .  مردانھ داشتھ باشمی خواست زور و بازویدلم ھم نم. اصال من کھ مرد نبودم. دیرس

 دی دو برابر من بود؟ دوست داشتم بھ ھمراه مژگان بروم خرکلشی کھ ھی شدن با پسرریچھ بھ درگ
 کھ یی از ھمان ھاد،ی پوشیگام خواب م کھ مژگان شب ھا ھنیلباس خواب تور. کنم، لباس بخرم

 کی با دیمن چرا با.  بودبی و غربی عجنقدریچرا سرنوشت من ا.  داشتی زرد و نارنجیگلھا
   شدم؟ی مری و نفرت بود، درگنھی کھ سراسر کیپسر

 .... بردی چشمان عماد زل زدم کھ مرا بھ گذشتھ ھا مبھ
 : زده بھ من گفتانی با نگاه ھذپدر
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 نیعمادو بب-
 : گفتی ترسناکیپدر با صدا. لب حوض نشستھ بود.  شدمرهی چرخاندم و بھ عماد پنج سالھ خسر

 برو بندازش تو آب، زود باش-
 : گفتمی نگرانبا
 شھیبابا غرق م-
 ، بکنگمی کھ می تو کارشھ،یبھ جھنم کھ غرق م-

 :دی لرزمیصدا
 بابا، تو رو خدا، من دوست ندارم دعوا کنم-
 ،ی خودت بمونی پای رو،یای بار بی قودی تو با،یاری کھ حرف رو حرف من می خوریتو گھ م-

  گم بکنی کھ میبرو کار
با .  بھ پدر زل زدمیچند بار بھ عقب برگشتم و با نگران.  او فاصلھ گرفتم و بھ سمت عماد رفتماز
 رنگش دنمی سر بلند کرد و با ددم،ی سر عماد رسیباال.  کردی چشمانش را درشت مدم،ی تردیدنید

 یونگاه ھراسانم ر.  او را وسط حوض آب پرت کردمکبارهی ھم فشردم و ی را رومیلب ھا. دیپر
 سر دم،ی را شنیی قدم ھایصدا.  زدی مادی شد و فری منییاو ثابت ماند کھ داخل حوض باال و پا

. دی کشرونی آقا بود، با عجلھ کنار حوض خم شد و دستش را دراز کرد و عماد را بمیچرخاندم، کر
 : زدادی آقا رو بھ من فرمی افتاد، کرھیعماد بھ گر

  تو آب؟ی بچھ رو انداختنیتو ا-
 .  بودمدهیترس.  را ندادمجوابش

 ؟یبا تو ام دختر، تو انداخت-
 :دمی پدر را شنی نعره یصدا

کنم  پرتت پای با تی خوای آقا ھوا برت داشتھ؟ ممی کرھی خودش افتاد تو آب، چزتی ھمھ چیپسر ب-
 ؟ی کندای خونھ پی تونی کجا منمی برو ببرون؟یب

من او را .  آقا رفت و برگشتمی چشمان پدر و کرنینگاھم ب.  شدرهی بھ پدر ختی آقا با عصبانمیکر
 گرانی محکم مقابل ددی گفت بایپدر کھ م. ھل داده بودم، من او را پرت کردم بودم داخل آب

 و بھ دی جواب پدر را بدھد، چرخنکھی آقا بدون امیکر.  گفتی پس چرا خودش دروغ مستم،یبا
 : زدادیپدر رو بھ من فر.  بھ خانھ رفتان،ی عماد گرراهھم

 ... تو خونھاریتن لشتو ب-
 را بھ سمت شی زمان حال برگشتم، ھنوز بازوانمان در ھم گره خورده بود، عماد با پوزخند بازوبھ

 بود، ادیزورش ز. ستمی بامی پاھایخت رو ھر چھ تالش کردم نتوانستم سفت و سد،یخودش کش
  موش و گربھنیاصال من دلم ا.  پنج سالھ نبودگری چھار سالھ نبود، دگرید.  بودادی زیلیزورش خ

 قشنگ یای دنی خواستم بروم پیم. من کھ پسر نبودم، من کھ مرد نبودم.  خواستی ھا را نمیباز
 : عماد، چشمانم گشاد شدیبا صدا.  امیزنانگ

  کنھیگر-
.  کردمی نمریمقابل او خودم را خوار و حق.  خواست غرورم را بشکنمی ھم لجاجت برگشت، مباز

 : خوردمی سکندرد،ی را عقب کششیبازو
 زودباش-

 نجات دھد، با وانھی دنی مرا از دست ایدوست داشتم معجزه شود و کس.  دلم بھ التماس افتادمِتھ
 :غضب گفت

 نیدی بھ گھ کشزتی ھمھ چی بیبا تو و باموی بچگی سالھانیبھتر-
 : باز کردمدھان
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 گدا ی بدبخت ھان،ی ما بری و از خونھ نی گورتونو گم کنی بچگی تو ھمون سال ھای خواستیم-
 نیگشنھ، پول نداشت

 .دی بگویزی باز شد تا چمھی زد، لبش نرونی گردنش برگ
 ن؟یمت-
 در ھم سر ی و با اخمھامیخودم را عقب کش.  دستانمان از ھم جدا شدی مژگان گره ی صدابا

 : مشکوک براندازم کردیبا نگاھ.  بودستادهیمژگان مقابل در ا. چرخاندم
 ن؟ی کردیدعوا م-

 : جواب دادمکوتاه
 نھ-
 : کھ دست بھ کمر کنار مژگان ظاھر شد و رو بھ عماد کردی علی نگاھم رفت پو
 ؟ی کردی کار میپس چ-
 : از کنارم گذشتمادع
 یچاق سالمت-

 :دی وحشت زده بھ سمتم دومژگان
 ن؟ی شده متیلبت چ-

 دست مزگان را کھ بھ سمت لبم دراز ستاد،ی اشی لحظھ سر جاکی پشت سر بھ عماد زل زدم کھ از
 :شده بود پس زدم و گفتم

  خوردمی ساک ورزشی رهیگ-
 ادیداره خون م-
 ستیمھم ن-

 .... بھ من انداختی نگاھمی آخر سر جرخاند و نیھ  وارد خانھ شد، لحظعماد
 

 : بھ دو شاگرد تازه واردم گفتمرو
 بالی توپ بھ کف دست بخوره، اصال در والدی باشھ، نبادهی خمدی پنجھ زدن انگشتھا بای برادینیبب-

 نیاری باشن، حاال دستاتونو بدهی سفت و خمدی انگشتھا بام،ی نداریموقع پنجھ زدن با کف دست کار
 نیباال بھ من نشون بد

 تکان یسر.  بوددهی را باال آوردند، انگشتانشان صاف و کششانی دو دختر نوجوان دست ھاھر
 :دادم

 نی خم باشھ، صاف نھ، دوباره نشون بددیانگشتھا با-
 ی سرک مرونی از شاگردانم ثابت ماند کھ در سالن را باز کرده بود و بھ بیکی ی نگاھم روو

 : زدمادی فرتین با عصباد،یکش
  ؟ی کنی کار میمحدثھ؟ اونور چ-

 :دی سمتم چرخبھ
  سر و صداستنجای ایخانوم مرب-

 یعصب. بھ خاطر سر و کلھ زدن با عماد کوفتھ شده بود.  بودنی سنگی چپم را باال بردم، کمدست
 :شدم

 کنن ی می اون ور، ھمھ دارن بازی کھ رفتی بزرگتر ندارنجایسر و صداست کھ باشھ، مگھ تو ا-
 ی تا شنا شکم برو تا آدم بشی تو سالن، سای ب؟ینی بی مشیتو اونجا نما

 : شدھول
 ادی مغی جی بخدا صدا،یخانوم مرب-
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 : زدمادیفر
 نمی تو ببایبھ جھنم درک، ب-

 کرد و در سالن را بست و سالنھ سالنھ بھ سمتم آمد، بھ او اشاره زدم کنار سالن دراز بکشد و بغ
خانوم .  کھ در سالن باز شددی نکشھیبھ ثان. دی کنج سالن دراز کشزانی آویبا لب ھا. شنا برود

 ھم  درمیاخم ھا.  سرش نگھ داشتھ بودیچادرش را محکم رو.  مسئول دفتر سالن وارد شد،یعلو
 :شد

 ؟ی خانوم علوھیچ-
 : انگار جان گرفتدنمی دبا
  اومدهشی پی مشکلھی دفتر ایخانوم فکور فدات شم،ب-
  شده؟یچ-
 گمی برات مایب-

 : بھ پوران کردمرو
 امیکالسو نگھ دار تا من ب-
 : راه بھ من اشاره زدی انھیم.  بھ راه افتادمی بھ سمت خانم علوو
  بپوش فدات بشمیمانتو روسر-

 : کردماخم
 چرا؟-
 ی فھمی مایب-
 

 در گوشش بود و بھ ی ثابت ماند کھ ھندزفری صورت دخترک چھارده پانزده سالھ ای رونگاھم
 نی رنگ با شلوار جی کوتاه آبیمانتو. از سر تا بھ پا براندازش کردم. دی جوی آدامس میوضع بد

 ام رهی نگاه خدنیبا د . زده بودرونی رنگش بدی شال سفری از زشانشی پریبھ تن داشت، موھا
 :را کج کرد دھانش

 ھ؟یچ-
 : زل زدمی از او گرفتم و بھ خانم علوچشم

  خوب؟-
 : زدی زورکلبخند

 اومده واسھ ثبت نام-
 : را تنگ کردمچشمانم

 بال؟یوال-
 آره-

 : تکان دادمیسر
 خوب مشکل کجاست؟-
  خوام فوتسال ثبت کنمی گھ می کھ منھیمشکل ا-

 : فرستادمرونی را بنفسم
 رون؟ی بامی من بنی گفتنیخوب فوتسال ثبت نام کنھ، واسھ ھم-

 :دی حرفم پرانی بھ می علوخانم
 ،ستی ننیمشکل من ا-
 ادامھ یخانم علو.  ترکاندی شد کھ آدامسش را باد کرد و با وضع بدرهی ھمزمان بھ دخترک خو

 :داد
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  کردنیبا برادرش اومده، با ھم جر و بحث م-
 : گفتمی حوصلگی ببا
 برادرش کو؟-
  بکشھگاری رفت سرونھ،یب-

 :رو بھ او براق شدم.  دوباره آدامس را ترکانددخترک
  آدامسو نترکوننقدریببند فکتو، ا-

 : زدادی فرشیغوی جغی جی و با صدادی را شنمی خالف انتظارم، صدابر
  کنمیخوب م-

 : شدمیعصب
 دھنتو بچھ-

 : را بھ کمر زددستش
 دھن خودتو-

 :دمی را شنی خانم علوی برداشتم، صئازی سمتش خبھ
 خانم فکور-
 : توجھ بھ او رو بھ دخترک گفتمیب
  ھم دارهییگالھ رو ببند، چھ رو-

 صورتش ثابت ماند بود کھ ی ام روی قدم عقب رفت و دستش را سپر خودش کرد، نگاه عصبچند
 قای دقیمرد جوان. سر بلند کردم پشت سرش ظاھر شد، چشم از او گرفتم و قای کھ دقیاھی سدنیبا د

 اش دهی داشت و چشمان کشیاندام پر.  دادی و ھفت ھشت سالھ نشان می بود، سستادهیپشت سرش ا
 صورتش ی اجزاینگاھم رو.  زدی می بھ کبودشی کرد، لب ھای اول جلب توجھ می ھلھدر و
 : از ابروانش باال رفتیکی. دیچرخ

  چقدر ھم قد بلند ماشاال،ی خشنیبھ بھ، چھ خانوم مرب-
 کھ یی کردم، مثل زمانھای برخورد میی کھ با ادم پر مدعاییمثل آن وقت ھا.  کردمزی را رچشمانم

 :دستم را بھ کمر زدم و گفتم.  کنمیچی را قی خواست دم کسیدلم م
 ف؟ی لطی آقانی نکردیمعرف-

 کھ زمزمھ دمی را از پشت سرم شنی خانم علویصدا.  خورد و چشمانش را در حدقھ چرخاندجا
 :کرد

 ...خانم فکور تو رو خدا-
دوباره بھ سمت مرد .  بھ عقب انداختم و بھ او فھماندم ساکت باشد و دھانش را ببنددی نگاھمین

 : باال رفتمیصدا. ھمزمان دخترک دوباره آدامسش را باد کرد و ترکاند. دمیجوان چرخ
  ترکونھی زرت و فرت می از دھنت، ھگھیاون گھ رو تف کن د-

 تکان یسر.  شددهی شنشی از گلوی ناھنجاری وحشت زده آدامسش را قورت داد و صدادخترک
 :دادم

  زنونھ؟طی اونم تو محنجا؟ی ای کردی داد و ھوار می تو بودیآھان فک بستھ شد، خوب حاج-
 : بھ قھقھھ افتاد و گفتکبارهی شدم و رهی بھ من خی جوان کممرد

 ن؟ی زنونھ است؟ پس حتما شما ھم خانوم آقا ھستطی محنجایواقعا ا-
" خانوم آقا"من . امدی اصال از حرفش خوشم نامد،یخوشم ن.  در تنم نشستمای متلکش مستقِشین

 خواست، از ی می و چھار سالھ بودم کھ دلم الک صورتی دختر سکیمن . من خانم بودم. نبودم
 ی کھ شاگردانم رویی بود، از ھمان ھادهی کششی ناخنھای روقوی دخترک رنی کھ اییھمان ھا
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من . زمی دختر افشان کنم و دور شانھ ام برنی را مثل امی خواست موھایدلم م. دندی کشیناخنشان م
 : باال رفتمی صداد،یپلک چپم پر. نبودم" خانوم آقا"
  موش نخوردت،یفی و لطفیببخش داداش، حواسم نبود چقدر ظر-

خوب حالش را گرفتھ بودم، خواستم بچرخم و وارد . ِ تھ دلم خنک شدد،ی ماسشی لب ھای روخنده
 . کردخکوبی موقعش، مرا می بی قھقھھ یسالن شوم، کھ صدا

 
 . کردخکوبی موقعش، مرا می بی قھقھھ ی بچرخم و وارد سالن شوم، کھ صداخواستم

 : قھقھھ گفتانیم
 ی بچھ ھایِ اخالق فوق زنونھ تون مربنی بودم، بعد شما با ادهی ندشوی مدلنی ا،یچھ خانوم باحال-

 ن؟یمردم
 چادرش را محکم در ی بود و لبھ دهیرنگش پر. دی چرخی صورت خانم علوی کالفھ ام رونگاه

 : گفتمتی و با عصباندمیبھ سمت مرد جوان چرخ.  فشردیدست م
 ای رون،ی بنجایبرو از ا-
 : از ابروانش باال رفتیکی
 ...ِانومنھ خ-
 : کردی مصلحتی حرف، سرفھ نی با گفتن او
  باشگاهنی ای مشترمی و مھربون، کجا برم، تازه شدفیخانوم لط-

 :دی حرفش پرانی دخترک بھ مناگھان
 قبولھ، ی کھ تو گفتیبالی بشم، اصال ھمون والنی خوام شاگرد ای کنما، نمی ثبت نام نمنجایمن ا-

  نھیابونی غول بنی اشی نھ، پنجای ای ولگھ،ی باشگاه دھی میباشھ بر
 ییایخولیاز دست پدرم و افکار مال.  بودم، دلم از دست ھمھ پر بودی از حدقھ درآمد، عصبچشمانم

از دست .  برودرونی وقت از دلش بچی اش کھ انگار قرار نبود ھی شترنھیاش، از دست عماد و ک
 :ت باال رفمیصدا. مق دھان بھ دھان شومِ دخترک احنی با انجای کھ مرا کشانده بود ایخانم علو

 تا نزدم لھ ات رونی ام؟ پس برو بیابونی من غول بی گی مگھ نمرون،یدر دھنتو ببند، گمشو ب-
 نکردم
 ی داشتم بھ سمتش حملھ منانی بودم تا برادرش چانھ اش را باز کند و بھ من بتوپد، اطممنتظر
 و بعد ھم با آرنج وسط کمرش، تا از درد نفسش ھم باال شی دو پانی بدمی کوبیاول با لگد م. کردم

 :دمی مرد جوان را شنیصدا.  فکر دستانم مشت شدنی و با ادیاین
 شد تو ازش دای پیکی خوره، باالخره ی بھ درد تو می مربنی باشگاھو و ھمنی ھمنیاتفاقا طن-

 یبترس
 :ود و با لبخند گفت ولو شده بی صندلی روی حس و حالی کرد کھ بی رو بھ خانم علوو
 کنھ قدش ی می بازبالی سوزه، گفتم والی کنھ آخھ قدش می خواستم بره فوتسال بازیراستش نم-

 ...دمی خانومو دنی االن کھ اشھ،یھم بلندتر م
 : بھ من انداخت و ادامھ دادی نگاھمی چشم نی از گوشھ و
 نی ثبت نامش کننھ،ی چی منو می دم خواھر کوچولوشھ،ی نمدای بھتر براش پی مربنی از ادمیفھم-

  پرداخت کنم؟دی خواد، چقدر بای میخانوم، چھ مدارک
 کرد یواقعا فکر م.  دوختی و خودش مدی بریمردک خودش م.  شدمرهی باز بھ او خمھی دھان نبا

 . دی کشی ساعتھ آنجا را بھ کثافت مکیِ داخل باشگاه من؟ دیای دادم بی دخترک انتر اجازه منیبھ ا
 :م گفتم اخبا
 گھی دی ببر جازتوی شھر باشگاھھ، خواھر عزنی تو اادهی کھ زیزیچ-
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 : و لبخند زددی سمتم چرخبھ
 جنم داشتھ باشھ و بچھ ازش حساب ببره نی کھ ھمچی مربھی ی ولاده،ی باشگاه کھ زد،ی داراریاخت-

  واسھ خودتوننی ھستیکجا بود، ماشاال مرد
 یمرد خودش بود و آن پدر ب. دی آی کلمھ خوشم نمنی من از ادی فھمی شدم، چرا نموانھی ددوباره
 : گفتمتیبا عصبان. من مرد نبودم. پدرش

  کنم؟ی بچھ رو تو باشگاه قبول نمنی گفتم من ایدینشن-
 : گفتی بھ آرامنیطن
 یبچھ خودت-

 : افتادھی و عقب رفت و بھ گردی کشغی جدم،ی سمتش پربھ
 دم، بخدا راس ی بھت فحش نمگھی بخدا دم،ی برنجای، ساشا، از ابا خودم بودم، بخدا با خودم بودم-
 گمیم
ساشا .  گذشتی و ھفت ھشت سال از سنش میساشا؟ مردک س.  اسم ساشا، بھ خنده افتادمِدنی شنبا
 :بھ ساشا زل زدم و با پوزخند گفتم.  خودش گذاشتھ بودی بود کھ روی چھ اسمگرید
 ِ لطافت طبعت؟نی با اوشا،ی نی شدیبھتر نبود م-

 نیطن.  شدی نمی چرا عصباندمی فھمینم.  بھ من زل زد، دوباره بھ خنده افتادرهی خرهی خورد، خجا
 :دی اور کتش کشنی و از آستدیبھ سمتش دو

 شمی می بخدا دختر خوبم،یساشا بر-
 : خنده کنان گفتساشا

 یشیھ آدم م خانومھ دو ماھنی اشی ثبت نامت کنم، تو پنجای ھمدیبھ جون خودم با-
 : سمت در باشگاه رفتم و ھمزمان گفتمبھ
  تو شکمشازمی ری بچھ رو منی ای زنم دندونای ام می من عصبا،ی کنی ثبت نامش نمیخانم علو-

 :دمی را شننی طنغی جیصدا
 میساشا تو رو خدا بر-

 : را کلفت کردممی زدم و صدایزی آمطنتی شلبخند
  زنم تو شکمشی کنم با لگد میقاط-

 .... وارد سالن شدماندازم،ی بی بھ پشت سرم نگاھنکھی و من بدون ادی کشغی جنیطن
 

 مغازه یبھ ھمراه عل. دیای برونی پارک کرده بودم و منتظر بودم عماد از مغازه اش بابانی خکنار
 باال نبود، یلیدرآمدشان خ.  بودیمغازه شان اجاره ا.  چرخاندندی را می و شال فروشی روسری

 جنس  رفتند تھران وی وقتھا کھ میبعض.  دادندی نمریی بودند کھ شغلشان را تغی راضاما انگار
 رفتند خانھ شان و بھ اصطالح سرگل ی و منصوره با ذوق و شوق مھی مژگان و مھددند،ی خریم

 و ی رفت و آمدھا بود کھ انگار علنیبھ گمانم در ھم.  کردندی خودشان جدا می ھا را برایروسر
 ن گرفتشھیالبتھ ھنوز در ھمان مراحل اره دادن و ت.  شدندکی از گذشتھ بھ ھم نزدشتریمژگان ب

 بھ من شھی کھ پدر ھملی دلنی خبر دار شده بودم، آن ھم بھ انشانیانگار فقط من از اتفاقات ب. بودند
  سری مثل عقاب باالکباریاما خودش .  سر خواھرانم باشمی باشم، مثل عقاب باالزی داده بود تادی

 داد و ذاشتھ را کج گشی کھ منصوره پادی رسیفقط اگر خبر بھ گوشش م.  خواھرانم نبودی ھیبق
 خانھ را دهی عقب کشادی اش را زی روسرھی مھددی رسی زد، اگر خبر می کرد و کتکش میھوار م

 ست،ی دختران سربھ ھوا ننی شدم کھ حواسم بھ ای مشی ھانیبعد ھم من آماج توھ. ختی ریبھم م
 شبعدھا کھ سنش رفت باال و کرک و پر.  رگمی بینی زمبی ندارم، تعصب ندارم، سرتیکھ غ
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 از شتری بیمخصوصا مژگان کھ از ھمان کودک.  دخترھا کمتر از او حساب بردندی ھی بقخت،یر
 . دی چسبی مھی از بقشتریچون خوشگل و خوش اخالق بود، بھ من ھم ب.  را داشتمشی ھواھیبق
 آمده شھیبھ عادت ھم.  آمد، از افکارم جدا شدم و صاف نشستمرونی عماد کھ از مغازه اش بدنی دبا

االن زمان .  گرددی بھ خانھ بر می دانستم زودتر از علیم.  داشتی رو و قدم بر مادهیبود کنار پ
ا ب. شدم ی نمفشیحر.  کردمی با او معاملھ می نامرددیبھ قول خودش با.  بودی تالفی برایمناسب

 شد، چھ برسد بھ من کھ مثل خر در کار خودم ی نمفشی چھارشانھ، فلک حرکلی قد بلند و ھنیا
 را میپا.  را بھ حرکت درآوردمنیاستارت زدم و ماش. مانده بودم، چھ برسد سر و کلھ زدن با او

 بوق یرو  بودم کھ دستم رادهی اش رسی پدال گاز فشردم، چشمانم را تنگ کردم، بھ چند متریرو
 کھ بھ ینی ماشدنی عماد سر چرخاند و با دد،یچی پابانی وحشتناک بوق ممتد در خیگذاشتم، صدا

 خودش را دی توانست خودش را عقب بکشد، بایچراغ زدم، نم.  کردی رفت قالب تھیسمتش م
 رو پرت کند، ادهی پی خواستم خودش را روی خواستم، می را منیمن ھم ھم.  کردیپرت م

. دی رو غلطادهی پی بودم کھ خودش را پرت کرد و رودهی اش رسیشد، بھ چند قدم ھم نطوریھم
 نشستھ نیھمانطور کھ زم. ستادمی و دنده عقب حرکت کردم و بھ موازاتش استادمیچند متر جلوتر ا

سر بلند .  حال و روز افتضاحش، پوزخند زدمدنیبا د. انگار درد داشت. بود بھ جلو خم شده بود
 : شد، سرم را کج کردمقیلبخندم عم.  الل شددنمی کھ با ددی بگویزیچ ستکرد و خوا

 ؟ی موتوریچطور-
 :سرم را بھ چپ و راست تکان دادم.  شود، اما نالھ اش بلند شدزی خمی خواست ند،ی لرزشیلبھا

  کھ، حواست کجا بود؟ گردنت نشکست؟یداغون شد-
 : زدادیفر
 پدرسگ-
 چخھ-
  کنمی مسیدھنتو سرو-
  نداره آخراشھیبی کھ، عیھنوز زنده ا-
 : چشمانم را تنگ کردم، پسرک کنارش زانو زدد،ی کھ بھ سمت عماد دوی پسر جواندنی دبا
 ، کنھرتی بود زکی شد؟ نزدیداداش چ-
 : زدادی سر بلند کرد و رو بھ من فرو
 سوار ابوی ی بردیا داده؟ تو بنامھی بھ تو گواھی ک؟یدی رو ندی گندگنی آدم بھ ای کور بودکھیزن-
 یش

 : عماد رو بھ او براق شدم،ی بگویزی چنکھی از اقبل
  دخالت نکنست،یبھ تو مربوط ن-
 ...آخھ داداش-
 ستیگفتم برو دنبال کارت، بھ تو مربوط ن-

 : با سماجت گفتپسرک
  من خودم شاھدمم،ی کنی متی ازش شکامی داری شمارشو برمنیبب-
 :دی اش چسبقھی عماد دستش را دراز کرد و بھ کبارهی
  کنمی خودم لھ ات می زدی حرفیبرو دنبال کارت، بھ کس-

با اخم بھ او .  و سر چرخاند و بھ من نگاه کردستادی شد، سراپا ارهی بھ عماد خی با ناباورپسرک
 :چشم از من گرفت و رو بھ عماد گفت. زل زدم

  درمونگاهمیال اقل بر-
 :زد ادی فرعماد
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 ستی نمیزی گم، چیبرو دنبال کارت م-
 : شد و با اخم گفترهی بھ ھم فشرده بھ من خیعماد با لبھا.  و گنگ از کنارش گذشتجی گپسرک

  جوجھمیدو دو شد-
 . را بھ راه انداختمنی زدم و ماشپوزخند
 ی را باز مدشی خری و منصوره و با ذوق و شوق بستھ ھاھی مھدنی نشستھ بود وسط سالن بمژگان

.  ھوش و حواسم بھ دستان مژگان بودی نشستھ بودم، اما ھمھ ونیزیدورتر از آنھا رو بھ تلو. کرد
. شد ی کرد، قلبم فشرده می آن را باز می و با خوشحالدی کشی مرونی بلونشیھر بستھ را کھ از نا

 و چند ی پشم و شالی بود، بافت خردلدهی خودش خری رنگ برای جفت بوت ساق بلند قھوه اکی
آرزو بھ دلم مانده بود . دی چرخی مشی لباس ھای ام رودهینگاه حسرت کش. گریتکھ خرت و پرت د

 کھ یمخصوصا آن شال پشم.  و از ھمان بوت ھا بخرمدی بدون دلھره و اضطراب بروم خرکباری
 ی از روی حوصلگیبا ب.  شدنی سنگمی سالن برایِآب دھانم را قورت دادم، فضا.  برده بودادلم ر

 :دمی پدر را شنیمبل بلند شدم و بھ سمت اطاقم رفتم، ھنوز وارد اطاق نشده بودم کھ صدا
 اومده با ذوق و شوق ھم ده،ی عجق وجق خری لباسای ھا رو، رفتھ الواتی مسخره بازنیجمع کن ا-

 ، دهینشون م
 چشمانم ش،ی صداِدنی بھ اطاق، با شندهی گرفت، نرسی ترکشش بھ من مری حاال تنی تند کردم، ھمپا

 : ھم فشردمیرا رو
 تو ا،ی کردی دخترا رو آدم منی ادی تو اطاقت؟ تو بای ری می دارابوی نره خر گوسالھ، مثھ ،یھو-
 ی چند سالھ ی زحمتھای چرت و پرتھا رو نخرن، ھمھ نی کھ نرن ایشکستی قلم پاھاشونو مدیبا

 یمنو بھ باد داد
 :رف بزند، ادامھ داد انگار با خودش حو
 شد؟ من کھ از اول انتخابم درست بود، ینجوری دختره انیکجا اشتباه رفتم؟ کجا خطا کردم کھ ا-

  درومد؟ی عوضنیقدم اولو درست برداشتم، چرا ا
 .... بودم، دستانم را مشت کردم و گذشتھ ھا قد علم کردندستادهی کھ پشت بھ او اھمانطور

 داد، ی و تاب مچی شکمش گذاشتھ بود و خودش را پری بود، ھر دو دستش را زدهی رنگ پرمادر
 ی را بر زبان مغمبری زد و اسم خدا و پی نالھ میھر از گاھ.  بر سرش آمده بودیی دانم چھ بالینم

 ونگ یصدا. می کردی مشی صدای و با نگرانمیمن و مھناز و منصوره دورش حلقھ زده بود. آورد
.  بغ کرده کنج اطاق چمباتمھ زده بودھی مھدد،ی رسیھھ از اطاق بھ گوش م مژگان شش مانگو

 : گفتیمادر با چشمان بھ گود نشستھ بھ ما نگاه کرد و بھ آرام
 ستیحالم خوب ن-

دستم را .  گفت دوباره حاملھ استیعقل پنج شش سالھ ام بھ من م.  شدمرهی شکم برآمده اش خبھ
 : گفتم گذاشتم وشی بازویدراز کردم و رو

  واست؟می کار کنی چ،یمامان-
 : گفتدهی بردهیبر
 یچیھ...چیھ-
. پدر بھ خانھ باز گشتھ بود. دی در دلمان درخشدی امی بارقھ د،ی بھ گوش رساطی کھ از حیی صدابا

 وحشت زده مان، چشمانش را تنگ ی ھاافھی قدنی پدر با دم،یدیھر سھ خواھر با عجلھ بھ سمتش دو
 :کرد

 ھ؟یچ-
 ی بلندیبا صدا.  نشستھ بودواری حال کنج دی مادر شد کھ بی متوجھ م،ی بگویزی چنکھی قبل از او

 :گفت
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  ھنوزی پنج ماھھ است،ی شده؟ االن کھ وقتش نی چ؟یفخر-
 : چھره اش را منقبض کردمادر

 یدرد دارم موس-
ناز کنار چھار  منصوره و مھد،یچی خانھ پی مادر، در فضاغی جی صداکبارهی د،ی بھ سمتش دوپدر

 دهی اش نرسی بھ چند قدمدم،ی و تکان نخوردند، من اما بھ سمت مادر دوستادندی ایچوب در ورود
  پدر مرا از جاینعره .  زده بود، خشکم زدرونی براھنشی پری کھ از زی خونِدنیبودم کھ با د

 :پراند
 .... پسر بوددی پسر بود، شانی ادی خدا، بچھ افتاد، شای بچھ افتاد، ای وایافتاد؟ افتاد؟ بچھ افتاد، وا-

 حس و حالم ی سر مادر بی باالقھی آمد پدر پنج دقادمی.  بودمی بھ زمان حال بازگشتم، عصبدوباره
.  رفتی نمادمی وقت از چی ھشی ھای بازوانھید.  رساندمارستانی او را بھ بیلینعره زد و بعد با م

 کار را نی ادیا چرا برم؟ی را بگمی کردن خواھرھادی خری جلودی گفت بایم بود و ستادهی انجایحاال ا
اصال .  ھا نبودییبای زنانھ خواستن زی کردم؟ مگر آنھا دختر نبودند، مگر زن نبودند؟ مگر دنبایم
 چھ د؟ی مگر دختر دومش را فھمد؟ی مگر زن خودش را فھمد؟ی فھمی چھ از زن موانھیِ مردک دنیا

   از او داشتم؟یانتظار
 .... داد، وارد اطاق شدمی سره فحش مکی توجھ بھ او کھ ی بھ خود دادم و بیتکان
 بھ در یضربھ ا.  کردمی بودم و بھ سقف اطاق نگاه مدهی تخت دراز کشی گذشتھ بود، روقھی دقپنج

ا در  تازه اش ری بھ او زل زدم کھ لباس ھای چشمریخورد و بھ دنبالش مژگان وارد اطاق شد، ز
 :دیش کیخم شد و لباسھا را کف اطاق رھا کرد و پوف.  با پا در را بستیبھ آرام.  بوددهیآغوش کش

 بلند یزی مدل چنگنی بذارن،ی نزنالتونویبی سگھی مادی مگھی عقلشو خورده بخدا، دو روز دگھیبابا د-
 بشھ

 خواست ی بود کھ می او ھماننکھی سوخت از ایِفقط تھ دلم م. دمیبھ حرفش نخند. دی خندزی رزی رو
 . توانستمیو من نم

  قشنگھ؟نی انیمت-
 ثابت ی رنگی شال فسفرینگاھم رو.  ام برداشتم و سرم را چرخاندمیشانی پی را از روساعدم

 خودش شال یمژگان برا.  خواستمی می فسفری شال ھانیمن از ھم. ِتھ دلم مالش رفت. ماند
با .  شدی شد، زن می محی شد، ملی مبایز.  آمدی مدشیبھ صورت گرد و سف.  بوددهی خریفسفر

از باال و .  تخت جا بھ جا شدم و پشتم را بھ او کردمی تکان دادم و رویفشرده سر  بھ ھمیلب ھا
سرم را عقب .  رفتمی موھایدستش ال بھ ال.  تخت نشستھی کنارم رودمی شدن تشک، فھمنییپا

 :کشبدم
 نکن-
 ثابت ی شال فسفری نگاھم رودم،ی بھ سرم کشی دستدم،ی سرم، از جا پری رویزی شدن چدهی کشبا

 :لبخند زد. بھت زده بھ مژگان زل زدم. ماند
 دمیواسھ تو خر-

 مال من ی شد، شال فسفریباورم نم.ھر چھ کردم نگاھم از چشمان مژگان جدا نشد.  خوردمتکان
 یمانم از اشک پر شود، با سرسخت بود چشکینزد.  را در دست گرفتمشی ھاشھیر. بود، مال خودم
 .مقاومت کردم

 ھمون ،ی باش کھ دوست داری بسھ، تو رو خدا ھمونی کردتی خودتو اذی ھر چگھی دن،یمت-
 ی بپوش، قرمز بپوش، مثھ دخترای بسھ، فسفری پوشاهی سگھی د،ی رو بپوش کھ دوست داریزیچ
 ی خوای کھ خودت می ھمونجورگھ،ید
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 ی مان چھ موانھی با پدر دیول.  بود رنگ و وارنگ بپوشممی گفت قرمز بپوشم؟ من از خدایم
 ی ھم می خود زنی حتد،ی دی ام را کھ می پوستری زی ھای اواخر سرکشنی کھ ایکردم؟ با پدر

 کردم؟ با یبا او چھ م.  نبود رگ بزنددیاز او بع.  گردن منوفتدی و خونش بردی بمدمی ترسیم. کرد
  کردم؟ی چھ منھایبا ا.  کردی مرشی داد، تحقی کردم؟ بھ او فحش می مادرم چھ متیملومظ

 سالھا نی ای ھمھ ی خوام برات موعظھ کنم، ولی شروع کن، من نمیی جاھی تو رو خدا از نیمت-
 ی کنی خودت زندگی وقتشھ براگھی د،ی شدتیاذ

 ی خانھ زندگوانھی دنیاما در ا.  کنمی خودم زندگی کنم؟ من ھم دوست داشتم برای خودم زندگیبرا
 . کردن بھ دل خودم محال بود، اصال کفر بود

.  سرم سر خوردی شال از رودم،ی آن را کشی را در دست فشردم و بھ آرامی شال فسفری شھیر
 :دیمژگان آه کش

 نی متادی بھت میلیخ-
 ھم بھ من یآمد، صورت ی بھ من می و زرد و خردلیفسفر. دی آی بھ من می دانستم فسفری مخودم

 ی سرم ببندم، شال را روی را فکل کنم و باالمی خواست موھایدلم م.  شدمرهیبھ شال خ.  آمدیم
 مژگان پرت ی زانویشال را رو.  بروم و زن بودنم را بھ رخ ھمھ بکشمابانیسرم بگذارم و بھ خ

 :ردمک
 خودت بذار رو سرت-
 :دی شوم کھ مژگان بھ دستم چسبزی خمی تخت نی خواستم از روو
 ھواتو شی و منصوره ھم کم و بھی من پشتتم، مھدشھ،ی می اولش سختھ، کم کم عادی ھمھ چن،یمت-

 ... تونھی نمگھیدارن، مامان ھم کھ طرف توئھ، بابا د
 : را قطع کردمحرفش

  نگویزی چگھید-
 ن؟یمت-

 :دمی کشرونی را از دستش بدستم
 شھی درست نمگھی شده کھ د وسط خرابنی اییزای چھی-
 ؟یمثال چ-
 مثال روحم-
 : التماس گفتبا
  نشدهری شھ، باور کن دیدرست م-
  شده مژگان، روحم خراش خورده، پاره شدهرید-

 :دی بھ دستم چسبدوباره
 می کنی ممشی ھمھ با ھم ترمم،ی کنیدرستش م-

 : زدمپوزخند
  نش؟ی زنی مھی بخ؟یچجور-
 :دمی بار با غضب دستم را کشنی او
  مونھی مشھی ھمھی بخی جاکھ،ی کوچی مونھ آبجی مھی بخیجا-
 من بود، یبرا.  خواستمی را می وجود روسریبا ھمھ .  ثابت ماندی فسفری روسری نگاھم روو

 ھی بخنی کردم؟ با ای چھ مھی بخنی بود، مال خودم بود، اما با ادهی من خریمزگان برا. مال من بود
 .... کردمیروحم چھ م ی
 

 : رفتم، گفتمی کھ با جنب و جوش چپ و راست مھمانطور
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 ای کنی مافتی خوام اسپک بزنم، خوب دریپوران، پاس بلند بفرست م-
 یضربھ . دمی توپ کوبی کردم و با پرش سھ گام، محکم روزی پاس قوس دار فرستاد، دورخپوران

 :دی کشغی و پشتش را بھ من کرد و جدی بود کھ پوران ترسادیتوپ آنقدر ز
 ی خانوم مربیوا-
 : زدمادی دادم و فرنی ام را چینیب
 ی سالن بنی تو ایای کنھ، دو سالھ می وقت بھ توپ پشت نمچی ھستیبالی والھی و زھر مار، یوا-

  دادم؟ادی بھ شماھا ینجوری من ا؟ی از توپ فرار نکنی نگرفتادیصاحاب ھنوز 
 : رفتی لحظھ بھ لحظھ باالتر ممیصدا.  سکوت در کالس حکم فرما شدکبارهی
 صد دفھ رن؟ی بگادی ی ھا اومدن چی دوزارنی اگھی نمگھ؟ی می شماھا رو چنھی ببرونی نفر از بھی-

 نی فھمی نمنی کرگدننی بگن؟ی پشت بھ توپ نکنیطی شراچینگفتم تحت ھ
 : بھ سمت توپ ولو شده وسط سالن رفتم و آنرا برداشتم و رو بھ پوران گفتمو
  کنافتی زنم دری اسپک مر،یگارد نشستن بگ-

 آن ی قدرت رویتوپ را باال انداختم و با ھمھ .  را خم کرد و گارد گرفتشی پاھای با نگرانپوران
 یاز ال.  چشمانش گشاد شدامد،یننفسش باال .  اش نشستنھی وسط سقای توپ کمانھ کرد و دقدم،یکوب

 :دمی جملھ را شننی بازش بھ زحمت امھیدھان ن
 مردم خدا...یوا-

 : فرستادمرونی را بنفسم
  تا شنا شکم بزنیبرو اون گوشھ س-
 ثابت ماند کھ ژاکت ی دخترک الغر اندامی باز شدن در سالن، چشم از او گرفتم، نگاھم روبا

خودم ھم از ھمان مدل ھا دوست داشتم، . از طرح ژاکتش خوشم آمد.  بھ تن داشتیقرمز رنگ
با .  بود کھ وارد سال شدنیطن.  جا خوردمکبارهی.  صورتش ثابت ماندینگاھم باالتر آمد و رو

 یآمده بود داخل سالن من؟ پوستش را م.  شدمیعصب. ستادی اواریسالن را بست و کنار د دلھره در
 .  فرستادمیراردش م بیکندم و برا

 : زدمادی و ھمزمان فردمی سمتش دوبھ
  تو سالن من؟ ھان؟یای بھ تو گفت بیک-
 :دی کشغی افتاد و جھی حرکت کرد، بھ گرواری وحشت زده شد و بھ موازات ددنمی دبا
  داداشم مجبورم کردام،ی خواستم بیمن نم-

 : زدمنعره
  ذارم کف دستتیاالن حق تو و داداشتو م-

 : زدادی دل فرِ تھاز
 رمی بخدا مرم،یاالن م-
 دخترک نی از ادم،ی بھ صورتم کشیکالفھ دست. دی پررونی بھ او برسم از سالن بنکھی قبل از او

 چند لحظھ ی و براستادمیدست بھ کمر وسط سالن ا.  انداختی ممی نداشتھ ھاادیمرا .  آمدیخوشم نم
 ر کھ بھ دی محکمی ضربھ ھایخواستم بھ سمت شاگردانم بچرخم کھ با صدا. بھ در سالن زل زدم

 : زدادی فری شد، کسزی تمی شد، گوشھای مدهیسالن کوب
  کارت دارمای بنم،ی ببرونی بایخانوم، ب-

 . ساشا بود انگاریصدا. دمی در ھم کشابرو
  تو سالن ھاامی من مرونی بیای ن بابا،ی ارون،ی بای بف،ی خانوم لطایب-

 :دمی را شنی خانم علوی صداھمزمان
  تو سالن؟ اونجا ھمھ خانومنی بری تونیآقا؟ مگھ م-
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 :دمی ساشا را شنی خنده یصدا
  نداره، من با خانوم آقا کار دارم، از خودمونھیبیع-
 نی تری رفتم و دم دستی تماشاچی ام باال زد و بھ سمت سکوھایوانگی حرف، رگ دنی اِدنی شنبا

 .دمی از شاگردانم را برداشتم و بھ سمت در سالن دویکی یمانتو و روسر
 
 
دست بھ کمر رو بھ .  صورت ساشا جا خوش کردی اول نگاھم روی لحظھ دم،ی پررونی سالن باز
 رهی خیپلک زدم و بھ خانوم علو.  کردی بر لب، بھ من نگاه می بود و با لبخندستادهی من ایرو

 :رو بھ او براق شدم.  بلند شده بودزشی از پشت مدهی پریشدم کھ با رنگ
 تو امی کنھ مدی تھدنجای اادی بی کھ ھر ننھ قمر،ی نشستزی منی پس شما چرا پشت ا،یخانوم علو-

  شونمی ھا کنھ بھ عزاش می گھ خورینجوری کھ ایسالن؟ من مادر کس
 : با ترس و لرز گفتی علوخانم

  تو کھادینذاشتم ب-
 : زدمادیفر
 د؟ی دی ماھا رو می سالن لنگو پاچھ ی توومدی مدیئھ؟ پس با-
 : ساشا چشمانم گشاد شدی صدابا
 ھی کردم، وهللا لنگ ی بھ لنگ شما نگاه نمدم،ی دی رو می ھر کی لنگ و پاچھ ن،ی دونیخوب م-

  ندارهدنیخانوم آقا د
 فی کثفم؟ی کرد کثی کنم؟ فکر میت نم کرد من نظافیمنظورش چھ بود؟ فکر م.  بند آمدنفسم

 ...خودش بود و
 نشان ی شد و نتوانست عکس العملری را پس زدم و با غضب بھ سمتش حملھ کردم، غافلگافکارم

 :دمی اش کوبنھیدھد، تخت س
  پدریب-

 : زده شدبھت
 ؟یچ-

 : ھلش دادمدوباره
 رونی بنجایبرو از ا-

 :دی چسبشی و بھ بازودی بھ سمتش دونیطن
 می برای بم،یساشا تو رو خدا بر-

 : خوردی ھم ھلش دادم، سکندرباز
  باالیاری سگ منو می اون روی و برو دنبال کارت، دارری دردونھ تو بگزی دست عزوشا،یآقا ن-
 : کھ نثارش کرده بودم، گفتی توجھ بھ متلکی قدم عقب رفت و بکی
 رمی من میبھ حرفم گوش کن شما، اگھ قانع نشد-

 : شدمیعصب
 یِ دم، ھّری گوش نمادی کھ از دھنت دربی چرندچیمن بھ ھ-

 : را تکان دادسرش
  گوش کنقھیفقط پنج دق-

 : باز ھم عقب رفتدم،ی اش کوبنھی سبھ
 رونی برو بنجای خانواده از ایگفتم نھ، مزاحم ب-

 : وحشت زده گفتی علوخانم
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  بھ پا نکنیزیخانوم فکور، فدات بشم، آبرو ر-
 : باال رفتمیصدا

  گھی اومده تو باشگاه زنونھ داره چرت مکھی مرتنی کھ انھی ایزیآبرو ر-
 : گفتھی با گرنیطن
 میساشا بر-
از ذھنم گذشت کھ .  پخش شده بودملشی ثابت ماند، رنی طنانی صورت گری لحظھ نگاھم روکی

 غی خودم در را ازی شال فسفرکی کرد و آن وقت من ی مشیدخترک چھارده سالھ ھفت قلم آرا
 می مقدمھ بھ بازوی ساشا بکوبم کھ بی نھی خواستم دوباره تخت سد،یخشمم زبانھ کش. کرده بودم

 :دیچسب
 قھی فقط پنج دقم،ی زنی از باشگاه حرف مرونی بایب-

 : زدمنعره
  ؟ی زنی با دست نجست بھ من دست میتو بھ چھ حق-
 : کشاندی قدرت مرا بھ سمت در خروجبا
 رمی گی وقتتو نمادیز-

 او ھم فیحر.  عماد افتادمادی.  شدمی نمفشی بود، حری بود، قوادیقدرتش ز.  را تکان دادمدستم
مگر من ھرکول .  شومفشانی خواستم حرینم.  شدمی نمی پسرچی ھفیاصال من حر.  شدمینم

 .  دختر بدبخت بودمکی دختر بودم، زن بودم، ھیبودم؟ من 
ساشا . دی پررونی شدم کھ از در باشگاه بنی طنیمتوجھ . اشت نددهی را منقبض کردم، اما فاخودم

 : دست و پا زدمد،ی کشیھمچنان مرا بھ دنبال خود م
  شونم، پدرسگی حرومزاده، مادرتو بھ عزات مسیدھن سرو-
 کردم با لگد بھ او ضربھ ی را در دست داشت، سعمی ھنوز بازوستاد،ی سالن وسط کوچھ ارونیب

 : و گفتدیبزنم، فکرم را خواند و خودش را عقب کش
 نی ا،ی آدمھی ،یستی نوونی بودن واسھ تو سختھ؟ تو کھ حمی مالنقدریبھ حرف من گوش کن، چرا ا-

  ؟ی چینیکارا 
 : پشت سر ھم تکرار کردو
  خانوم فکور، آروم باشز،یخانوم، خانوم عز-
 : را کج کرد سرشم،ی تقالدنی با دو
 ھ؟ی حرکات چنی ا،ی مردمی بچھ ھایخانوم صبر کن، شما مرب-

 : زدادی شوم فری آرام نمدی دیوقت
 نی ا،ی شدفی و ظرفی واقعا لطاد،ی چقدر بھ تو می خواستم بھت بگم رنگ صورتیتازه م-

 ی زنھ، اما تو چی ذوق نمی مانتو اصال قد بلندت تونی کرده، با اکتی شاد،ی ھم بھت مدی سفیمانتو
 ؟ی شعوری بنقدری چرا ا،ی کردنی توھ،ی جفتک انداخت؟یکار کرد

 گفت، رنگ یراست م. دی آی بھ من می صورتیگفتھ بود روسر. سست شدم.  از تقال برداشتمدست
 بھ سر ی صورتیروسر.  بھ خودم انداختمی نگاھمیسرم را خم کردم و ن.  آمدی بھ من میصورت

 ھم دی سفیگفت مانتو. دی لرزمیلب ھا.  مانتو باز بودیدکمھ ھا.  بودمدهی پوشدی سفیداشتم و مانتو
 ی مردچی کس نبود، ھچی کرده بود؟ ھفی از من تعری بار کدام جنس مذکرنیآخر. دی آی من مھب

 فی مرد جوان از من تعرنیاما ا. نداختی ھم بھ من نی نگاھمی نی ھم حساب نکرد، حتچیمرا بھ ھ
اما انگار .  پلک ھم نزدمیحت.  اش قفل شدرهی تی مسخ شده ام در چشمان قھوه اچشمان. کرده بود

 : گرفت، گفتی کھ لحظھ بھ لحظھ اوج میی کند، با صداھی او بود کھ خودش را تخلوبتن
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 سال بعد از فوت بابام دوباره شوھر کرد ستی مادرم بم،ی ھستیکی منھ، از مادر ی خواھر ناتننیا-
 من صبح و بعد از ی با منھ، ولتشیتره، باباش مرده، مادرم ھم مرده، مسئول دخنیو ثمره ش شد ا

 دونم یم ادب شده، گستاخھ، نی رسم باال سرش باشم، پر رو شده، بی اداره سر کارم، نمھیظھر تو 
 ازت نی طندمتوی باشگاه سرگرم بشھ، اون روز کھ دادی با خودم گفتم باد،ی می با کرهی میبا ک
 نھ؟ ای حساب ببره یکی از دی داره، باالخره بااجی بچھ احتنی کھ ای ھستی ھموندمی فھمدیترس

 ؟ی کار کردی تو چی ولشھ،یمطمئنم دو سھ ماھھ آروم م
 : با حرص مرا بھ عقب ھل دادو
 کنم ی رد میلیبی سری ززوی ھمھ چی من دارم با خنده و شوخی ھ،ی فحش دادی دعوا کردیالک-
 تو م،یدی رو دگھی ما تازه دو روزه ھمدھ؟ی ھمھ خشم و نفرت واسھ چنی ا،یکنی می تو بد دھنیھ

 خانوم فکور ی کشی مدکی رو ی فقط اسم مرب؟ی بری راه می رو چجوریاون باشگاه کوفت
 محترم؟

ھر دو دستش را داخل .  بار من جا خوردمنی ادا کرد کھ اضیرا با غ" خانوم" ی آنقدر کلمھ و
 : شلوارش فرو برد و گفتبیج
 تا حرفت یدی بھش چسبی کھ دو دستی داریی غرور کذاھی فقط س،ی آدمھا واست مھم نیگرفتار-

 ،  چشمت ابروی نگھ باالیدو تا نشھ و کس
 : پوزخند زدو
 ی خانوم مربیری گی کجا رو منمیبمون با غرورت بب-
 :دی جوی کرد کھ ناخن منی و رو بھ طندی بھ عقب چرخو
  ایراه ب-

 : گفتی با ترس بھ سمتش رفت و بھ آرامنیطن
  باشگاه، نھ؟نی اامی نمگھید-

 :دمی را شنشی بھ من نگاه کند، از کنارم گذشت، صدانکھی بدون اساشا
 یاینھ نم-

 :دی بھ دنبالش دوی با خوشحالنیطن
 ....  خدا خالص شدمیوا-
 
 

چشمان گرد و .  ثابت ماند چشمانمینگاھم رو.  کردمی نشستھ بودم و بھ خودم نگاه منھی آمقابل
 ی حت،ی کلفت و مشکی ابروھادم،ی دست کشمیبھ ابروھا. ھی و ساملیدرشت بدون خط چشم و ر

 زد، لب ی ذوق نمیتو. دی ام چرخی گوشتینی بینگاھم رو.  آن را ھم بر نداشتھ بودمی تار موکی
 یساشا با چند جملھ ھمھ .  خم شدمی شانھ ھایسرم رو. دمیآه کش.  را از نظر گذراندمنازکم یھا
سالھا بود حسرت بھ دل . دی آی بھ من میگفتھ بود رنگ صورت.  و رو کرده بودری مرا زیایدن

 ی گفت با مانتویوقت.  کندفی و از من تعراوردی جمالت را بر زبان بنی ای ابھیمانده بودم مرد غر
چشمانم را . ِ از آن من شدای دنیھمھ  چند لحظھ ی زد، حس کردم برای ذوق نمی قد بلندم تودیسف
 خواست باز ھم از من یدلم م.  رفتی نمرونی لحظھ از ذھنم بکی ی براشیصدا.  ھم فشردمیرو
 گفت ی داد؟ باز ھم می نشان می چھ عکس العملدی دی مرا میاگر با شال فسفر.  کردی مفیتعر

 د؟ی آی مورتمبھ ص
خواھرش را در باشگاه ثبت نام .  کردم کھ رفتیآنقدر با او تند.  آمد او رفتھ بودادمی کبارهی و

 بود، خودش نطوری واقعا از من خوشش آمده بود؟ خوب حتما ھمیعنی. لبم را گاز گرفتم. نکرد
 زل ودم بھ خنھیدوباره در آ. ِتھ دلم مالش رفت.  زد و آن حرفھا را بر زبان آوردادیداخل کوچھ فر
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 کار از دست من نینھ، ا.  ھم فشردمیچشمانم را رو. دمی رسی بھ خودم می بھتر بود کمدیاش. زدم
 زی اول می ھدف کشویب. دمی ترسی مگرانیاز عکس العمل د.  کنمشی توانستم آراینم. ساختھ نبود
. دادم آب دھانم را بھ زحمت قورت.  ثابت ماندی شال فسفریچشمم رو. دمی کشرونیتوالت را ب

 سرم بگذارم و بھ باشگاه ی داشتم کھ آن را رویبی عجلی بار منیا. انستم چشم از آن بردارم توینم
 تواند مراقب یخودش گفت نم.  آمدندی امروز ساشا و خواھرش باز ھم بھ سالن مدیشا. بروم

 گذاشتم سر بھ سر ی کردم، نمی برد، آدمش میخوب خواھرش از من حساب م. خواھرش باشد
 مغزم یدستم رفت سمت شال، مقاومت کردم، اما دستم تحت اراده . نفسم تند شد.  بگذاردرادرشب

 .... سرم گذاشتھ بودمی را روینبود انگار، تا بھ خودم بجنبم شال فسفر
 رییعوض شده بودم، تغ.  بھ تن داشتمی و شال فسفری بلند مشکی بھ خودم انداختم، مانتوی نگاھمین

اما . ندیِتھ دلم خواست مژگان را صدا بزنم تا مرا بب.  پوش نبودمیر مشک آن دختگریکرده بودم، د
 معمول رفتھ بق از پدرم کھ طری مھناز، بھ غیھمھ رفتھ بودند خانھ .  داخل خانھ نبودی آمد کسادمی

 داخل خانھ بود کھ من یبا خودم فکر کردم اگر کس.  مھم نبود کجاستمی و اصال ھم برارونیبود ب
حس . دمی پررونی جان دادم و از اطاقم بمی فکر بھ قدم ھانی گذاشتم و با ای سرم نمی رو شال رانیا
. دمی بار بھ شالم دست کشھ از دو سشی برسم باطیتا بھ ح.  خوردی خانھ مرا مواری کردم در و دیم
 می و شاگردانم برای کنم، تحمل نگاه خانم علوی بپرم و تا خود سالن رانندگنی خواستم داخل ماشیم

 گرفتم، من ی نگاھم کنند، دھن ھمھ شان را گل مرهی خرهیراحت تر بود، اصال جرات نداشتند خ
 را نیمن فقط ھم.  کندفیبودنم تعر  و از زنندی ببی و مرا با شال فسفردیای خواستم ساشا بیفقط م

 ثابت ماند، ییو بھ رو ری خانھ ی پا تند کردم، ھمزمان نگاھم رواطیبھ سمت در ح.  خواستمیم
نفسم را .  کھ صد در صد رفتھ بودند مغازه شانی آقا ھم خانھ نبودند، عماد و علمیانگار بانو و کر

 در قفل را دی کلدنی چرخی صدااط،یدر ح  بھدهینرس.  شددنی بھ دوھی شبمیحبس کردم و قدم ھا
 بھ ی وقت روز چھ کسنیا.  چقدر من بدشانس و بدبخت بودمخت،ی فرو رنھی و قلبم در سدمیشن

  خانھ آمده بود؟
 بھ سمت خانھ دنی دوی برایفرصت.  شددهی بدنم کشی شود، رگ و پاطی پدر وارد حنکھی با فکر او

 و در دستانم مچالھ کردم، قلبم دمی شال را از سرم کشستادم،ی و پشت بھ در ادمی چرخعینبود، سر
. پنھان کنم  مانتو امری مانتو ام را گشودم تا شال را زیبا عجلھ دکمھ ھا. دی تپی منھی در سانھیوحش

 شده، اطی وارد حی چھ کسنمیجرات نداشتم بچرخم و بب. چند لحظھ ھمھ جا در سکوت فرو رفت
 شال مچالھ د،ی شد دواطی کھ وارد حیکس.  نھ محال بود سر بچرخانم،ی شال فسفرنیمخصوصا با ا

با . ھل داد  مرا از پشت سری بھ جلو پرت شدم، انگار کسهکباری مانتو ام فرو ببرم کھ ریشده را ز
 کس چی ھند،ی کس آن را ببچی خواسنم ھینم.  شال ثابت ماندی ولو شدم، دستم رواطی حیشکم رو

.  کردی وقت مرا پرت نمچیمژگان ھ.  کھ مرا ھل داده بود، مژگان نبودیاما کس. بھ جز مژگان
 ی عصبیِدن صدایبا شن.  عماد بود، مطمئن بودم کھ عماد استنیا. ذھن سودا زده ام بھ تکاپو افتاد

 : ھم فشردمیاش، با دلھره چشمانم را رو
  رسھ شوماخر؟ی رسھ، نمیآدم بھ آدم م-

 کھ در دستم ی شال فسفرنیبا ا.  آمدی مدی چرا حاال بادم؟ی دی او را مدی بند آمد، چرا االن بانفسم
 یتی شده بود، اما اھمدهیخراش.  سوختیپوست شکمم م. دنی شال ببنی خواستم مرا با ایبود، نم
 سرم زانو یسرم را چرخاندم، باال.  دانستم کجا پنھانش کنمی بود کھ نمی شال لعنتنیمھم ا. نداشت

 :پوزخند زد.  بھ ھم فشرده بھ او زل زدمیبا لب ھا.  کردیزده بود و با نفرت نگاھم م
  خوابنی طاقباز ملی ذلی آدمانم،یھوم؟ بچرخ بب-

 : باز کردمدھان
 ریبرو بم-
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 :دی چسبمی شانھ ھابھ
  برگرد-

 در دلم نشست، پشت سرم یچارگی کردم، بی مانتو ام پنھان مری شال را زنی ادی کردم، بامقاومت
 : گفتتیعماد با عصبان.  دست و پا زدمد،ی کشریت
  برگرد؟یندازیچرا جفتک م-
 گمشو عقب-

 :دیخند
 کنھ؟ بخدا ی متمی پسره داره اذنی ھا کمک اھی ھمسای مثال بگ؟ی بکشغی ج؟ی داد بزنیدوست دار-
 شمی حساب می باھات بگھی قبولھ، دی بکننکارمیا
 دادم، ی نشان میضعفم را بھ ھر کس.  بکشمغی نھ، محال بود جدن؟ی کشغی دادم، جنی ام را چینیب

 :بھ سرفھ افتادم.  دادمیبھ او نشان نم
 ی بریبھ گور م... منودنی کشغی جِدنید...یآرزو-

 : پوزخند زددوباره
  ی موندی و چھار سالھ روانی سنھیواسھ ھم-
 : قھقھھ زدو
 رو ی گفتھ بود خوب کسی چند بارادمھی نھ،ی ببتی وضعنی کجاست تو رو تو اتیاون پدر روان-

 دست ری زی چجورنھی رو ببی آدم قونی کنھ، حاال کجاست اتشی تربیانتخاب کرده کھ محکم و قو
  کنھیمن داره جون م

 .... نقش بستدگانمی زل زدم، گذشتھ ھا مقابل دشی بھ چشمان انتقام جوی دردمندبا
با دلھره بھ .  زد، رنگ صورتش زرد شده بودی گرفتھ بود و نفس نفس مواری دستش را بھ دمادر

 کھ دچار شیمثل شش ماه پ.  من آشنا بودی براتشی وضعنیا.  شدمرهیصورت عرق کرده اش خ
 بھ ی اراده ھر از چند گاھیب.  آن روز شده بودھی شده بود، باز ھم حال و روزش شبیزیخونر

 دور یپدر با نگران. نمی دامنش خون ببری کردم باز ھم زی کردم، ھر لحظھ فکر میم دامنش نگاه
 :دی پلکیو برش م

  شده؟ی چ؟ی فخرھیچ-
 : گفتی حالی و با بدی کشقی چند بار نفس عممادر

  دل من؟ی توی کھ گذاشتی کوفتی تولھ نی نگران اای ینگران من-
 دهیتا بھ حال ند. مھناز و منصوره پشت سر من پناه گرفتھ بودند. دمی را بھ دندان گرفتم و جوناخنم

 :پدر با چشمان وغ زده گفت.  با پدرمان صحبت کندی مادر با درشتمیبود
 وفتھ؟یمگھ قراره بازم ب-

 :دی کرد و نال خودش را خممادر
 بشھ دختر، نمی ترسم ای من ھمش نگرانم، م؟ی فھمی بزام، تو چرا نمگھی تونم دی من نم،یموس-

 خوام اون پنج تا رو بزرگ کنم، من ی من م،ی کنی و زمونو سر من خراب منویاونوقت تو زم
  خوامی منویفقط ھم

 : نعره زدپدر
 ی ذارم روی پنج تا رو منی خوام، بخدا تو و ای پسر مھی خوام، ی من پسر م،ی خوریتو گھ م-

  پسر بھ من بدهھیسرم، 
 :دی شکمش چسبری با دست آزادش بھ زمادر

 وفتھی داره منمیا...نمیا...نمی بزام، اگھی تونم دینم-
 : زدادی فرپدر
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 یکی نی کھ ادمی دونم پسره، من خواب دی حتما پسره، من منی بمونھ، انی تو رو خدا، ا،ینھ، فخر-
 پسره
 :دیچی بھ خودش پمادر

  برات بزاد، دست از سر من بردارری بگگھی زن دھیبرو -
  مونھی حتما زنده ممی برای دکتر، بمی برای نگھ دار، بنوی اار،ی پسر بھی خوام، ی نمگھیزن د-

 :دی کشغی جمادر
 .... مردمی خدا مردم، ایآ-

 دامنش خون ری دوباره از زدم،ی خون د دامن مادر ثابت ماند، دوبارهی زده ام روانی ھذچشمان
 : گفتی حالی ولو شد و با بواریمسخ شده بھ او زل زدم کھ کنار د. دمید
  حاملھ بشم، بخدا بسمھگھی تونم دی من نم،ی عمرمو حروم کردی ھمھ ،ی ازت موسگذرمینم-

 حرکت بھ مادر زل زد کھ ی بقھیچند دق. دی نکشادیفر.  نکردی نعره نزد، خود زننباری اما اپدر
 ستادم،ی امیمن سر جا. دندی بھ سمت مادر دوھیمنصوره و مھناز با گر. انگار از حال رفتھ بود

 پدر.  کردندی مھی سالن گری و مژگان آن سوھیمھد. چشمانم دور تا دور سالن بھ گردش درآمد
 : از مادر گرفت و بھ سقف خانھ زل زد و گفتچشم

 ی باشھ، من با مصلحت تو منھ؟ی مصلحتت ا؟ی بدی خوای خدا؟ نمیبد بھ من پسر ی خواینم-
 بار ی رو قونای از ایکی من ی خوام، ولی پسر نمگھی سرم، من دی نده، فدا؟ی دیجنگم، پسر نم

 یکی سوزم، ی من نم؟ی منو بسوزونی خوای تو م،ی کھ بھ من دادیی دخترانی از ھمیکی ارم،یم
   خوامی کھ خودم مارمی بار میرو اونجور نایاز ھم

 : بھ مھناز زل زد و گفتی با نگاه ترسناکو
  کنھی مھی داره گرفھ،ی ضعی اوالد ارشده ولنی نھ، انیا-
 : و گفتدی کشی مادرم را منی شد کھ آسترهی لبش نشست و بھ منصوره خی روی ربطی لبخند بو
  زنھی داره ور منمی نھ، انمیا-

 : شد و گفترهی سالن خی چرخاند و بھ آن سوسر
  زنن، اونا ھم گھنیاونا ھم دارن ور م-
ِتھ . بھ سمتم آمد.  بودمستادهی حس و حرکت وسط سالن ای من ثابت ماند کھ بی نگاھش روکبارهی و

 و ستادیدست بھ کمر مقابلم ا. پلک ھم نزدم.  شدمرهیآب دھانم را قورت دادم و بھ او خ. ختیدلم ر
 :گفت

 ؟ی کنی نمھیتو چرا گر-
 : زدادیفر. زبانم بند آمده بود.  را ندادمجوابش

 ؟ی کنی نمھیتو چرا مثھ اون مفت خورا گر-
 : باز کردمدھان

  باباادی ام نمھیگر-
 : شدقی ترسناکش عملبخند

 ی خوام، تو پشت ھمھ ی کھ من میشی می تو اون،ی تری خوبھ، تو از ھمھ قونی خوبھ، ھمن،یآفر-
  رهی گم تو سرت فرو می من می ھر چ،یشی خونواده منیا
 :دی خندو
 ماھا، ی پشت و پناه ھمھ شھی دختر منی ھم،ی راحت شدگھی خوام، دی ازت پسر نمگھی د،یفخر-
 شھی می چنی ببری بگلشی تحوگھی سال دستیب
 :بھ سمتم آمد.  بھ ھم فشرده بھ او زل زدمی لب ھابا
 گمی کھ من می کنی رو میاز امروز اون کار-
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 : دھانم را قورت دادم و با دلھره گفتمآب
  دکتر؟شی بری نمضھ،یمامان مر-

 : تکان دادی و سردیدوباره بھ سمتم چرخ.  و بھ مادر زل زد کھ چشمانش بستھ بوددی عقب چرخبھ
  حواست بھ ھمھ باشھی چھارتا، ولنی مثھ ای نکنھی خوام ازت، گری منویخوبھ، ھم-
 :گفت بھ سقف اطاق رهی قھقھھ زد و خو
  ؟یدی چشمشو دھی م،یخدا، بچرخ تا بچرخ-
 :دی بھ ست مادر دوو
 ... دکترمی بریپاشو فخر-

 یدلم م.  خواست مرا بچرخاندیبھ زور م. می بود بھ شانھ ھادهی زمان حال برگشتم، عماد چسببھ
 ی را روی شال کوفتنی دختر بدبختم، دست از سرم بردارد تا اکی من میخواست زار بزنم و بگو

 ھ زنانیایدن.  کردی مفی و از من تعردی دی آمد و مرا می ساشا مدیسرم بگذارم و بروم سالن، شا
 کبارهی خواست با من ازدواج کند و ی شد و می عاشق من مدیاصال شا. دی کشیام را بھ رخم م

 شدم و یمادر م.  من بودی آرزوتیازدواج کردن و مادر شدن، نھا. دیچی در وجودم پیحس خوب
 نکھی سر گذاشت نھ ای رودی دادم دختر را بای گرفتم، بھ پدر احمقم نشان میترم را بھ دندان مدخ
 عماد از غفلتم استفاده کرد و مرا چرخاند، تا بھ خودم کبارهی فکر شل شدم، نیبا ا.  پا لھ کردریز

.  دستانم بودنی ثالت ماند کھ بی شال فسفری بودم، نگاه ھراسانم رونی زمیبجنبم طاقباز رو
 :عماد چشمانش را تنگ کرد.  مانتو ام فرو بردمری و آنرا زدمیترس

 ھ؟ی چنیا-
 :دمی را عقب کشخودم

 نھ-
 : شدیعصب

  دستتھ؟ھی چنیا-
بھ مچ . ندی را ببمی گذاشتم اشک ھایاشک تا پشت چشمانم آمد، پلک زدم، نم. دی بھ مچ دستانم چسبو

.  بھ او زل زدمی با نگراند،یدستم شل شد، شال را از دستم کش. دیچیدرد در تنم پ. دستم فشار آورد
.  آمدی مش اراده بھ دو طرف کی بمیلب ھا.  شدرهی بھ آن خقھیچند دق. شال چروک شده را گشود

عماد شال را از مقابل صورتش .  خوردمی ولو شده بودم و تکان نمنی زمیھمانطور طاق باز رو
 صورتم ی خواستم تویم.  گوشم بکوبدری لحظھ دلم خواست زکی . آورد و بھ چشمانم زل زدنییپا

بھ . ام  سرم گذاشتھی بود آن را رودهیفھم.  غرورم مقابلش دود شد و بھ ھوا رفتیھمھ . تف کند
 دو نیاخم ب. چشم از او بر نداشتم. دستانم مشت شد.  چشم از من گرفت و شال را تا کردیآرام
 جانم بلند شد، از پشت مھیِ ام گذاشت و از مقابل بدن ننھی سی نشستھ بود، شال تا شده را روشیابرو

زل زد،   آخر بھ منی رفت و آن را گشود، لحظھ اطی شدم، بھ سمت در حرهی خکلشیسر بھ ھ
 رونی زودتر چشم از من گرفت و از خانھ بم،ی شدرهی بھ ھم خقھی دقکی. نگاھمان در ھم گره خورد

 ...رفت
 
 

 در سالن را باز کند و با نی منتظر بودم طندم،ی پری منیی کھ در باشگاه باال و پای دو ساعتتمام
اما نھ .  ساشا را از داخل دفتر بشنومیانتظار داشتم سر و صدا. ستدی سالن بایترس و لرز گوشھ 

 نی ای و کمیلوانم ع بھانھ رفتم سراغ خیچند بار با بھانھ و ب. دمی ساشا را شنی آمد و نھ صدانیطن
 خودم را یاما بھ زور جلو. امدی ساشا نامد،ی ننی آمد از او بپرسم طنیبھ دھانم م. پا و آن پا کردم

 ساشا بھ یعنی امدند؟یچرا ن. مثل مرغ پر کنده شده بودم.  شدی دھان المذھب باز نمنیا. گرفتم
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 قھی بعد با آن خواھر عترد؟ بھ او برخود؟ی جا زد و رفت؟ از دو تا توپ و تشر من ترسی زودنیھم
 یب.  عماد بودری خواست او را جمع و جور کند؟ اصال ھمھ اش تقصی کرد؟ چطور میاش چھ م
 بھ ی شد با شال فسفریاگر آن الم شنگھ بھ پا نم. دی و حال و روز خوب مرا بھ گند کشدیموقع رس

 ییجا.  بر سر بگذارمرا ی مشکیروسراما مجبور شدم ھمان .  آمدی ساشا مدیشا.  آمدمیسالن م
عماد ھم روزم را .  شودی زھر مار منی عمانی آن روز برامی بفرستیخوانده بودم ھر چھ فاز منف

 .... زھرمار کرده بودنیع
 خواست سرم یدلم م.  پرت کردم و بھ راه افتادمنی ام را داخل ماشی ساک ورزشی و عصبخستھ

 ییمن مانده بودم و ھمان تنھا.  رفتھ بودشھی ھمیبرا.  آمدی نمگری بکوبم، ساشا دواریرا بھ د
  لحظھ بھکی. دمی بھ فرمان چسبیعصب.  کردی کننده کھ باالخره ذره ذره وجودم را نابود مرانیو

 عماد یچھره .  بر زبان آوردمیکی آن فحش رکیاما بھ جا.  زد سرم را محکم بھ فرمان بکوبمسرم
 بھ من نگفت؟ یزیاصال چرا چ.  ام گذاشتنھی سی را تا کرد و رومقابل چشمانم نقش بست کھ شال

، " بھ دلم ماندهزھای چنی داشتن ایعقده " گفت یچرا مسخره ام نکرد؟ چرا کتکم نزد؟ اصال اگر م
مگر .  بودمزاری بھ حالم ترحم کند بنکھیمثال دلش بھ حالم سوختھ بود؟ از ا.  قابل تحمل تر بودمیبرا

 بھ تی نھایب" میشده بود" ده ھزار بھ دو" می حاال کھ شده بودم؟ینشده بود" دودو "بھ قول خودش 
 فکر نی و با ادمیرس ی ھم بھ او نمی با نامردیحت.  توانستم بھ او برسمی نمامتی قامیتا ق". دو

قلبم . می گوشم تا سھ دو شوری گفتم بزند زی رفتم بھ او می رفتم در مغازه اش، میم. استارت زدم
 و ی ھمھ بدبختنیمسئول ا.  پدال گاز فشردمی را رومیپا.  سوختیِفشرده شده بود و تھ دلم م

 نی فکرم کھ بعد از ای بخود  ھمدی ام؟ شای مادر دست و پا چلفتای ام ی کھ بود؟ پدر روانیچارگیب
د عماد ھم فرمان را بھ چپ چرخاندم، اصال خو.  آمده بود زن ھستم و احساس دارمادمیھمھ سال 

 .  سالھا با من بد تا کردنی ایخودش ھمھ .  امی و بم زندگری زیگند زده بود بھ ھمھ 
 .... ثابت ماند و بھ گذشتھ رفتمی پسرک چھارده سالھ ای رونگاھم
 شده رهی بھ او خیبانو با مھربان.  کردی منیی نشستھ بود و روزنامھ را باال و پاوانی ای رومھناز

 : و گفتدی در دستش بھ روزنامھ سرک کشی سبزیتھ امادرم با دس. بود
 اسمت نبود؟-

 : گفتی حوصلگی ھول بشد و با بمھناز
  ھولم نکنگھ،یمامان واستا د-

 : لب گفتمری پلھ نشستھ بودم، زی رونھی کھ دست بھ سھمانطور
 صداتو نبر باال-

 : را جمع و جور کردخودش
  نداشتمیمنظور-

 : تکان دادمیسر
  نھای ی قبول شدنیبب-
 : گفتی نگرانبا
  دونمی ذاره برم دانشگاه، من میبابا نم-

 ی از ساقھ آنھا را جدا مانھی در دست داشت و ناشی سبزی مژگان ثابت ماند کھ دستھ ای رونگاھم
 : در ھم گفتمیکرد، با ھمان اخم ھا

  نھای ی قبول شدنی کنم، تو فقط ببی مشیخودم راض-
 : گفتی خوشحالبا
 ن؟ی متیگی رو خدا راست متو-
 ی کار کردی چنی ببیآره خوب نگاه کن-
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بدم .  بودستادهی ای عماد چھارده سالھ ثابت ماند کھ داخل باغچھ بھ ھمراه علی ھمزمان نگاھم روو
دلم پر بود، من ھم دوست داشتم کنکور بدھم و بروم .  بدھمری بھ او گلی دلی بروم سراغش و بامدین

 مثل آنھا نم توای نمنکھیا.  کندی ام می دختران رنگ و وارنگ عصبدنی دانستم دیاما م. دانشگاه
 می و من مجبور باشم کتاب ھااندازندی دوششان بی روی آنھا کولھ پشتنکھی کرد، ایباشم کالفھ ام م

پدر چند .  دادی بود کھ کنکور میمھناز اما سال دوم.  کردیرا تنگ دلم جا دھد، سرخورده ام م
 دانستم چطور یم  کدام از دخترانش بھ دانشگاه بروند، اما منچیھ بود دوست ندارد ھبار گفت

 :دمی مھناز را شنی ذوق زده ی پلھ بلند شدم و بھ سمت عماد رفتم، صدایاز رو.  اش کنمیراض
   قبول شدموتری کامپی جا تو شھرمون، کارداننی مامان قبول شدم، ھمیوا-

 :ت گفی و با خوشحالدی کل کشبانو
 ی چشم و چراغ ما شدزم،یمبارک باشھ عز-
.  دست بھ کمر شددنمی شدم کھ با دکیبھ عماد نزد.  لبم نشستی روی حرف لبخند کجنی اِدنی شنبا

 :دمی مھناز را شنیصدا
  جونمنی نره، متادتی قولت نیمت-

 بوکس سھیبارھا شده بود ک.  کنمی خواستم خشمم را بر سرش خالی مدم،ی عماد رسی قدمکی بھ
چشمانم برق زد، دستم را باال بردم و خواستم فرق .  بوددهی مشت و لگدم زوزه کشریبارھا ز. خودم

بند   از درد نفسمد،ی کوبمی و با لگد بھ ساق پادی کھ دستم را خواند و خودش را عقب کشمیسرش بکو
 : زدادی و ھمزمان فردیخم شدم، با مشت بھ کمرم کوب. آمد

 سی دھن سروا،یور نخی گھنی ھمچگھید-
 بانو و مادرم را ادی فریصدا.  و باعث شد وسط باغچھ ولو شومدی با زانو محکم بھ شکمم کوبو

 :دمیشن
 ن؟ی شد؟ باز شما دو تا دعوا کردی حضرت عباس، چای خدا، یوا-

 : زدادی فرعماد
 من شروع نکردم-

 گوشش ری برداشت و ززی کھ بھ سمت عماد خدمی ولو شده بودم، بانو را دنی زمی کھ روھمانطور
 :دیکوب

 شی بود کھ زدی احمق بار آخریپسره -
 ...دی کشی مری شکمم تری آمد، زی باال نمنفسم

ھجوم خاطرات تلخ، روانم را .  پارک کرده بودمی عماد و علی زمان حال برگشتم، مقابل مغازه بھ
با حرص وارد مغازه .  مغازه بھ راه افتادم و بھ سمتدمی پررونی بنیاز ماش.  بودختھیبھم ھم ر

با   بودند وستادهی اشخوانی کھ مقابل پدمی اول دو دختر قد بلند و خوش پوش را دیلحظھ . شدم
مثل من کھ .  زدشیخار حسادت دلم را ن. دندی کشی رنگ و وارنگ دست می ھایعشوه بھ روسر

 چشم ی علیبا صدا.  مانتو پنھان کنندری را زی نبودند کھ شال فسفرلینبودند، مثل من بدبخت و ذل
 :از آنھا گرفتم

 ؟یی ورا؟ تنھانی ان،یسالم مت-
 یمن ھم م. ندیانتظار داشت او را بب. منتظر مژگان بود. دی سرک کشرونی بھ بنیتری از پشت وو

ماد  کھ عیاز ھمان وقت.  سرم نگذاشتمی چرا آن شال را روامد؟ی پس چرا ننم،یخواستم ساشا را بب
 سرشان بھ ی از ورادند،یدو دختر جوان بھ سمتم چرخ.  دامن مرا گرفتی شد، نحساطیوارد ح

شال مرا ھم او تا کرد و .  کردی را تا مزی می روی ھای در ھم روسریبا اخم ھا.  شدمرهی خمادع
 : را باال بردممی صداد،ی لرزمیلب ھا.  امنھی سیگذاشت رو

 رونی برو از مغازه بیعل-
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 : جا خوردیعل
  شده؟یچ-
 رونی نپرس، فقط برو بیزیچ-

چرا .  کردیچرا نگاھم نم.  و شالھا را داخل قفسھ گذاشتدی کھ بھ چھره داشت چرخی با اخمعماد
   زد؟ی نمیبھ من حرف

 : گفتمی بھ علرو
 رمی مگھی دقھی ده دقرون،یبرو ب-

 : شدمعذب
  کھینی بی مم،ی داریآخھ مشتر-
 نی داریبھ درک کھ مشتر-
 : رو بھ دو دختر جوان کردمو
  فعال کار دارمن،یای بگھی دقھی ده دقدییخانوما بفرما-
 : نازک کردی از آنھا پشت چشمیکی
 میما ھم کار دار-

 :دمی سمتش پربھ
 رونی گفتم ب؟یَکر-

 : مداخلھ کردیعل
  جاننیمت-

 : شدمیعصب
 ؟ی علادی زورت م؟ی باشرونی بقھی ده دقادیزورت م-

 :دمی دختر جوان را شنیصدا
 ای گی چرند می داریادیز-

 :دمی مانتو اش چسبی قھی و ابھ دمیپر
 ،رونیبرو ب-
 :دی کشغیج
  شعوریب-

 :دمی عماد را شنیصدا
 دیی بفرمالھ،یخانومھا مغازه اصال تعط-

 : با اعتراض گفتیعل
 عماد؟-
 : بود گردن دخترک را خرد کنمکی رو بھ من کرد کھ نزدو
 ، خوب، ولش کنلی خم،ی ری ممی دارن؟یمت-

 : رھا کردم، نعره زددخترکرا
  خانومارهی پتطھ،ی فرھنگ سلی ب،یخر عوض-

 رفت، بھ رونی کرد، ھمراھشان از مغازه بی می ھمانطور کھ پشت سرھم از آنھا عذر خواھیعل
بھ .  گذاشتی در قفسھ میکی یکی و شال ھا را ی توجھ بھ من روسریعماد زل زدم، باز ھم ب

 : و با غضب گفتمدمی و آنرا قفل کردم، بھ سمتش چرخدمیسمت در مغازه دو
 ؟ی چرا رفت؟یچرا امروز رفت-

 : زدمادی را نداد، فرجوابم
 م سگ با تو ام...ت-
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 : نعره زدمستاد،ی قفسھ ای بھ من رو بھ روپشت
 ؟ی دی، چرا جواب نم.....دھن تو و مرده زنده تو بدم-
 در فضا ثابت ماند اما بالفاصلھ بھ خودش آمد و آنھا را ی و روسر لحظھ دستش بھ ھمراه شالکی

.  بردی خورد، ترحمش مرا تا مرز جنون می عماد بھ درد من نمنی شدم، اوانھید. داخل قفسھ چپاند
 : و نعره زدمدمی توانم بھ سر و صورتش کوبی رفتم و با ھمھ شخوانی پشت پدم،یبھ سمتش دو

 
 چرا منو ؟ی نگفتیزی چرا چ؟ی چرا امروز رفتاد،یث، ازت بدم م...ی د،یپدر سگِ حروم-

 بھ من ترحم م؟ی دو دو ھستی کنم؟ مگھ نگفترتی زنی نبود با ماشکی قبل نزدی مگھ دفعھ ؟ینزد
 ی سرم می روی کھ من داشتم شال فسفری بگی ھمھ جا جار بزنی بری خوای نکنھ م؟یکرد

 رونی رفتم بیذاشتمو م
 یصدا.  ھم فشردی را روشی ور کرد و لب ھاکی خودش را دم،یشانھ اش کوب یو با قدرت رو

 : کردی منیی مغازه را باال و پای رهی کھ دستگدمی را شنیعل
  عماد؟ن؟یبچھ ھا، بازم دعواتون شده؟ در چرا قفلھ؟ مت-
 ھمانطور د،ی تلو تلو خورد، بھ سمتم نچرخی کمدم،ی عماد کوبی توجھ بھ او، با مشت بھ چانھ یب

بھ ھوا .  کرد مانع از ضربھ زدنم شودی بود، دستش را باال آورد و سعستادهی رخ بھ من امیکھ ن
.  خم شدی کمدم،یبا مشت بھ شکمش کوب.  آخ ھم نگفتدم،ی با مشت بھ سرش کوبنباری و ادمیپر

؟  و من کتکش بزنمستدی خواست بای می است مشاعرم را از دست بدھم، تا ککیحس کردم نزد
   برد؟ی و پشت کمرم نمچاندی پی گفت؟ چرا دستم را نمی نمزی چچیچرا ھ

 خوردم ی شدم و ھمانطور کھ بھ موازات بدنش سر مزانشی رفت و آولی بھ تحلمی فکر قوانی با او
 :دمینال
 بزن، من از ترحم بدم ی حرفھی بده، ی فحشھی تو ھم ؟ی گی نمیچی چرا ھ؟ی کنی مینجوریچرا ا-
 ادیم
 
 
 بزن، من از ترحم بدم ی حرفھی بده، ی فحشھی تو ھم ؟ی گی نمیچی چرا ھ؟ی کنی مینجوریچرا ا-
 ادیم

نشستھ بودم کف مغازه و .  بودستادهی سرم ای ھمانطور باالاورد،ی بر لب بی کالمنکھی بدون اعماد
ده بودم،  کھ مقابلش زانو زی نداشت کسیتیاھم.  شدهی ام خاکی مشکی نداشت مانتویتی اھممیبرا

 نیا  با او چپ افتاده بودم وشی و شش سال پستی آقا کھ از ھمان بمیعماد است، پسر بانو و کر
 ی کفش ورنینگاھم رو.  خواست سر بھ تنش نباشدی شده بود کھ دلم مقی ما آنقدر عمنی بی نھیک

 : و گفتمدمی بھ صورتم کشیاش ثابت ماند، پلک زدم و دست
  کنمی نمھیمن گر-

سرسام گرفتم، سرم را بھ عقب خم کردم، دست بھ کمر بھ من زل زده بود، .  نگفتیزی ھم چباز
 :چشمانم گشاد شد

 ؟یدی کنم، فھمی نمھی تو گریمن جلو-
 :دمی سنگ شورش چسبی شلوار لی را بھ چپ و راست تکان داد، بھ پاچھ سرش

 ؟یدی فھمم،یاالن سھ دوئ ز،ی ھمھ چی بی خودت متاسف باش ترسوی برا؟ی من متاسفیچتھ؟ برا-
 ،من سھ تو دو

 :دمی کوبشی با مشت بھ ساق پاو
   من امروز زدمت، من سھ شدم؟یدیمن زدمت فھم-
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 :دمیچی پشی برود کھ دستم را دور ساق پارونی بشخوانی را تکان داد و خواست از پشت پشیپا
 ی خوای کھ می بزن تو گوشم بعد ھر گور،ی بگیزی چھی دی بزن، بای حرفھی ،ی ذارم برینم-

 برو
 : گفتی کھ با التماس مدمی را شنی علی صداھمزمان

  باز کنھیکی درو نی اما،ی شدی رو، چھ گرفتارگھی ھمدنیبچھ ھا، نکش-
 : گفتمی بھ خودش داد، با نگرانی تکانعماد

  اول بزن،ی ذارم برینم-
 :دی لرزمیافتاده بود، صداسرم بھ دوران .  کرد و باز ھم بھ من زل زدمکث

 بزن تو گوشم-
 رهیخم شد و با دقت بھ من خ. ، اما خودم را کنترل کردم" کنمیخواھش م" می بھ دھانم آمد تا بگوو

آب .  شده بودزی ابروان پر پشتش رعب انگریچشمانش ز.  شدمرهیبا لجاجت بھ چشمانش خ. شد
 :دھانم را قورت دادم

  بزن منو تا برم،ی ازم نذاشتیچیھ-
 : گفتی حالتی خشک و بی راست کرد و با صداکمر

  باھات ندارمی کارگھید-
 کھ من دی فھمیچرا نم.  کردیداشت لھ ام م. دمی کشقی کردم و چند بار پشت سر ھم نفس عممکث

 دانست ی کرد؟ او کھ می را درک منی ای می بھتر از ھر کسدی او کھ باستم؟ی نی دختر عادکی
.  کردی کردن مرا دق مرگ می تالفنطوری کھ ادی فھمی مدی بودم، او بادهیھمھ سال چھ کش نیمن ا

 و بھ سمت در مغازه رفت، چھار زانو بھ دی کشرونی را از حصار دستانم بشیبھ خودم بجنبم پا تا
 :دنبالش رفتم

  نھینجوری نکن، ایعماد، عماد نامرد-
 :دی بھ سمتم دودنمی ھراسان وارد مغازه شد و با دی مغازه را باز کرد، علدر
  شد؟ تو رو زد؟ی چن؟یمت-
 : رو بھ عماد کردو
 ی بھ زن نشون بددی کارت بده داداش، آخھ زورتو کھ نبانی بخدا ا؟ی عماد؟ بازم زدشیزد-
 : صورت عماد ثابت ماند و چشمانش را تنگ کردی نگاھش روکبارهی و
  چرا زخمھ؟تیشونیچونھ ات چرا کبوده؟ پ-
 :دی زده بھ سمتم چرخرتی حو
 ش؟ی تو زدنیمت-

 : و گفتدی سوشرتش را باال کشی قھی بدون آنکھ جواب سوالش را بدھد، عماد
 ، خودت دست تنھا مغازه رو بچرخون-

 : باال رفتمیصدا
  شمی نرو، من لھ مینجورینرو عماد، نرو، ا-
خواست بھ سمتم . رمی لرزش چانھ ام را بگی کردم جلوی چھارچوب در مغازه مکث کرد، سعنیب

 ...دی پررونی جان داد و از مغازه بشی شد، بھ قدم ھامانیبچرخد اما پش
 

 ری من زدم،ی کشیدر ذھنم نقشھ م.  کردمی رو بھ رو نگاه می و بھ خانھ وانی ای بودم رونشستھ
 کرد ری غافلگیا شال فسفر مرا بیاز وقت.  من سوختھ بودیدلش بھ حال بدبخت.  ماندمی عماد نمنید

 ی نقطھ ضعفیھر کس.  کردمی را تحمل نمی خفت و خوارنیمن ا.  رو بھ آن رو شده بودنیاز ا
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 نبودم کھ با یمن آدم.  انداختمی دانستم، دوباره او را سر لج مینقطھ ضعف عماد را م. داشت
 . اورمیترحم عماد بتوانم دوام ب

 : منصوره تکان خوردمی صداِدنی شنبا
 ن؟یمت-

 :دمی سمتش چرخبھ
 ھوم؟-
 من و طھماسبو زودتر ی عروسز،یچ... بشھزیچ...  کھی کنی بابا رو راضشھی من،ی گم متیم-

 ره؟یبگ
 : در ھم گره خوردمیابروھا

 گ؟ی تو دیوفتی می مگھ؟ از ھول شوھر داریعجلھ دار-
 : شددی و سفسرخ

 معذبھ، راحت نھی منو ببادی کھ منجای اگھیم...نجای اگھی کنھ، می آخھ طھماسب اصرار من،ینھ مت-
 سین

در خانھ .  کردی می ھم احساس راحتدیطھماسب نبا.  از منصوره گرفتم و بھ باغچھ زل زدمچشم
 راحت بود تا داماد ی، چھ کس"گاو" گفت ی و تبارش بھ دخترش ملی ای کھ پدر خانواده جلویا

 خانواده راحت باشد؟
 :ودش جرات داد بھ خد،ی سکوتم را کھ دمنصوره

 دم،ی خرھمویزی با پول حقوقم جھم،ی سر زندگرمی و من مرمی گی سر و صدا می بی عروسھی-
  ندارمیمشکل

 شد؟ پدر ی شان چھ مھیزی جھفی رفتند، تکلی سر کار نممی من با خودم فکر کردم اگر خواھرھاو
 دانستم دارد، خوب ھم دارد، یم". ندارم" گفت ی راحت میلیکھ خودش را خالص کرده بود، خ

انگار منصوره افکارم را خوانده بود کھ بھ .  دخترانش خرج کندی رفت برایاما دست و دلش نم
 :گفت یآرام

 داد، ی نمھیزی سر کار، وگرنھ بابا کھ پول واسھ جھمی کھ ھمھ بری تو پشت ما درومدن،ی متیمرس-
  بخدامیخودمون جون کند

 :دمیحرفش پر انی تکان دادم و بھ میسر
 گھ؟ی زنم، تو اطاقشھ دیبا بابا حرف م-
 : گفتی خوشحالبا
 یآره، فدات بشم آبج-
 دانست ی کس نمچیھ. ستادمی خواست صورتم را ببوسد، اما مجال ندادم و بالفاصلھ سرا پا او

من ھم . من ھم دوست داشتم عروس شوم.  کردی چطور داغ دلم را تازه میازدواج و عروس
 .... خواستی کس مرا نمچی کدام عشق؟ ھ؟ی ام، اما کدام زندگیدوست داشتم بروم سر زندگ

.................. 
 نیا.  آمدی اطاق خوشم نمنیاز ا.  دادی و خودش را تاب می گھواره ای صندلی نشستھ بود روپدر

 ماتی خواست تصمیھر زمان کھ پدر م. کنجھ گاه را داشت حکم شمی براشھی روشن ھممھیاطاق ن
 ی ام را بھ کثافت می از زندگگری ورق دکی و نجای کشاند ای مرا مرد،ی ام بگی زندگی برایمھم
 : اخم کرددنمی کردم، سرش را بھ سمتم چرخاند و با دیتک سرفھ ا. دیکش

 وفتھیونھ م دونستم گذر پوست بھ دباغ خی م؟ی داریھا؟ باز چھ شکم درد-
 خودم را نداشتم، چھ ی ساشا و عماد، حوصلھ انیبعد از جر. حوصلھ نداشتم.  پا و آن پا کردمنیا

 :لبم را تر کردم.  چدنش رایبرسد بھ او و آن کلھ 
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 شی بره سر زندگمیری منصوره رو زودتر بگی گم عروسیم-
 : را باال انداختشیابرو

 چرا؟-
 ی خانھ منی داخل ادی چقدر باگرید.  و سھ سالھ بودی گفت چرا؟ منصوره سی کردم، تازه ممکث
 . شدندی می و عقده ادهی سر خواھرانم نبودم ھمھ شان ترشیاگر من باال. ماند

 شی اش جوره، شوھرشم اصرار داره بره سر زندگھیزیجھ-
 : زدپوزخند

 ؟یاگھ نذارم بره چ-
 یمنصوره زن عقد.  توانست اجازه ندھدی او نماگر نگذارد برود؟.  دھانم را قورت دادماب

 . طھماسب بود
 : جسارت بھ چشمانش زل زدم، انگار پدر فکرم را خواند کھ لبخند زدبا
 ،  برندی ھم نباھی مژگان و مھداد،ی ھم حق نداره بی فخرام،ی نمتیمثال بگم من سر عروس-
 : تکان دادی سرو
 ی پشت ھمشون بودی از بچگ،ی برو، خواھر بزرگشیتو خواست-
 من داشتم در مورد دختر ،یوانگی خودش را زده بود بھ دای بود وانھی مرد دنیا.  چشمانش شدمخیم

  بھ پا کند؟یزی خواست آبرو ری زدم، او چرا میسومش با او حرف م
 : شدقی عملبخندش

 ی شی دونستم محتاجم می م،ی چند وقتھ جفتک پروندنی ایادیز-
 :د تکان دای باز ھم سرو
 ،  منصوره سر افکنده بشھادی دونم دلت نمی م،ی بار اومدری پذتی مسئولیاز بچگ-

 برد بھ آن ی مرا مشی برد بھ گذشتھ، حرفھایمرا م. امدی خوشم نشیاز حرفھا.  در تنم نشستلرز
 .... نفسم تند شدد،یگونھ ام پر.  مانده بودادگاری بھ می اطاق برانی جا داخل ھمنی کھ ھماهی سیسالھا

از مدرسھ آمده بودم خانھ، ذوق زده بھ اطاق پدر .  بودمستادهی سال سن داشتم، مقابل پدر ادوازده
 خواھند بروند ی ممی ھای دو نفر از ھمکالسیکی و دهی مرجان و حممی خواستم بھ او بگویم. آمدم

.  دارماد ورزش استعدنیدر اگفتھ بود من . معلم ورزش از ما تست گرفتھ بود.  ثبت نام کنندسیتن
 و کاله لبھ دار می کنی مسی را گمانی موھا،ی و رکابمی پوشی ذوق زده گفتھ بود دامن کوتاه مدهیحم

 قند در دلم آب ،ی با کاله لبھ دار صورتیاز تجسم خودم در لباس ورزش. می گذاریھم بر سرمان م
پدر . سی کالس تنروم خواھم بی ممی بگو بودم تا بھ اوستادهیآمده بودم خانھ و مقابل پدر ا. شد

 دی داد، مرا با صورت گل انداختھ کھ دی و خودش را تاب می گھواره ای صندلینشستھ بود رو
 :چشمانش را تنگ کرد

 ھا؟ چتھ؟-
 : گفتی خوشحالبا
 ؟ی دی بھم پول مس،ی خوام برم کالس تنیبابا م-

 : گذشت، ادامھ دادمی خبر از آنچھ در ذھنش می بھ من زل زد، بیطوالن
 خوان ی مدهی رو سرمون، مرجان و حممی ذاری و کاله لبھ دارا ممی پوشی دامن کوتاھا منیاز ا-
  دوست دارمی من صورتی بخرن، ولیآب

 قدم کی. ختیِتھ دلم ر.  مکث کردمدمی را کھ دبتشیھ.  بلند شد و بھ سمتم آمدی صندلی از روپدر
 :ھ گفتعقب رفتم، با چشمان بھ خون نشست

 ی ورزش کنی بردی بود؟ آره تو بادهیچرا تا حاال بھ عقل خودم نرس-
 :دمیبھ ھوا پر.  ھا عقب رفت، تھ دلم باال آمددیترد
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  واسم لباس بخره؟ی دیامروز بھ مامان پول م-
 رمی گی خرم و توپ، مچ بند ھم می برات زانو بند مرونی برمت بیآره، اصال خودم م-

 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 ... خوام و دامنی خوام، راکت می بابا؟ توپ نمھیزانو بند چ-

 : باال رفتشیصدا
 ھ،ی بازی قرتسی قدت بلند بشھ، تندی و توپ، بای خوایرو حرف من حرف نزن، تو زانو بند م-

  واسھ تو خوبھبالیوال
 خواستم، من کاله ی خواستم، من دامن می مسی خواستم، من تنی نمبالی من والبال؟یوال.  رفتمعقب

 :با التماس گفتم.  خواستمیلبھ دار م
  دوست دارمسیبابا تو رو خدا، تن-

 : زدادیفر
  کھ من گفتمینی نزن، ھمیبابا و کوفت، حرف اضاف-

 : کردملج
 بالی والرمیمن نم-

 : ور شدکی لبش
 مژگانو ؟یمنصوره و کتک زدم، چ کردم، مھنازو دادی نرو، بعد من سر مادرت داد و ب؟ی رینم-

 ؟یری بازم نم؟ی دو تا خوابوندم تو گوش مژگان چ؟یزدم چ
باالخره مجبورم کرد بروم .  الل شدم و با بغض بھ او زل زدمد،ی کشری فشرده شد، قلبم تقبلم
 چھار سال از سنم گذشتھ بود و حسرت آن دامن و کاله یس. ی کھ بشوم نردبان شھرداربال،یوال

 .  رفتی من نمادی کھ از نھایا.  ھنوز بھ دلم مانده بودیصورت
 :دندی پدرم، گذشتھ ھا پر کشی صدابا
 بره خونھ دی لج کنم بگم منصوره نبای خوای گذر پوست بھ دباغ خونھ افتاد؟ میدی د،یھوم؟ نگفت-

 زم؟یشوھرش؟ مجلسشو بھم بر
 ی دخترش را عذاب نمنقدریم بود ا مرد پدر من نبود، اگر پدرنیا.  اش زل زدمی جوگندمی موھابھ

مادرم طاقت .  دھدی ھمھ مان را بھ باد می شود و آبروی موانھی دانستم اگر بخواھد دیم. داد
 :بھ خودم فشار آوردم.  کشتی کرد، منصوره خودش را مینداشت، دق م

 از ی خوای می گوش کردم، تو چی تو گفتی سالھا ھر چنی ای تو؟ من کھ ھمھ ی خوای میچ-
 جون من بابا؟

 وی بازی سالھا آدم باش، دختر خوب بابا باش، قرتنی ای خوام، مثھ ھمھ ی نمیزیمن از جون تو چ-
 ،ولش کن

 ی چھ؟ او میعنی دانست دختر خوب بودن یدختر خوبش باشم؟ او م.  ھم فشردمی را رومی ھادندان
 دانست رژ لب یده بود؟ م دانست ساشا با دو کلمھ دلم را بری چھ؟ میعنی دختر خوب دیفھم

 نی در ای جنبنده اچی ھی را در ھفت سوراخ پنھان کرده بودم کھ وقتی و شال فسفریکالباس
 فی و از من تعرندی و مرا ببدیای ساشا بدی از آن ھا استفاده کنم و بروم سالن تا شاست،یماتمکده ن

 کند؟
 :دی ابرو در ھم کشدی ام را کھ درهی خنگاه

 ؟ی جفتک بندازی خوای مھ؟یھا چ-
 : نفرت گفتمبا
 ؟یندازی راه مشوی بگم؟ عروسیبھ منصوره چ-
  کنار؟یذاری رو می بازی قرت؟یتو چ-
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 دلم ی حسرت رژ لب رو؟ی بازی گذاشتم؟ کدام قرتی را کنار می بازی را مشت کردم، قرتدستم
 دوست یای از دنوانھی مردک دنیا.  دلم مانده بودیحسرت پشت چشم نازک کردن رو. مانده بود

  دانست؟ی من، چھ می کاش ھای حسرت و ایای دخترانھ ام، از دنیداشتن
  نھ؟ای کنار ی ذاریم-
 . بھ صورتش زل زدم و سر تکان دادمی سرسختبا
 

 : سرش جا بھ جا کرد و گفتی چادرش را روی با کالفگی علوخانم
 نی اجازه بد،ی ثبت نام بسکتبال، شما فوتبال، شما ھم بدنسازی برانی شما اومد،یکی یکی-

 نی نگاه کننی برم،ی در سالن زدی رونجای اصال ھمای باشگاھو براتون بخونم، یساعتھا
 : بھ من انداخت کھ تازه وارد دفتر شده بودم و بلندتر گفتی نگاھمی نو
  ھر روزهبالیکالس وال-
.  او را کھ اصال نداشتمیحوصلھ .  کندیخواست خوش خدمت یم.  باال انداختمیی حوصلھ ابرویب

 : و گفتمدمی کشمی بھ موھایدست
  کنمی قبول نمدیمن شاگرد جد-

 : باعث شد سر بچرخانمی اعتراض دختریصدا
 بالی والامی خوام بی می بدنسازی شدم بھ جامونیاوا آخھ چرا؟ من پش-

 : گرد و تپلش انداختم و گفتمکلی بھ ھینگاھ
 دهی خوابنی ده بار توپ تو زمی برات خوبھ، تا بھ خودت تکون بدیتو ھمون بدنساز-

 : رنگ بھ رنگ شدی علوخانم
  کنھی میشوخ-

 : شدمیعصب
  کنمی نمیمن شوخ-
 و دمی چرختیبا عصبان.  بودنی ساکم داخل ماشستادم،ی بھ سمت در سالن رفتم، وسط راه او

 :ھمزمان گفتم
 خواد بھ ی ھم نمی خواد زود ثبت نام کنھ ھر کی کھ می ھر ک،یودفتر شلوغھ ھا خانم عل-

 ستیسالمت، صف گوشت کھ ن
 :دمی غر غر دختران جوان را شنیصدا

 شی چھ بد اخالقھ، ایوا-
 "شیا: " لب گفتمری دھانم را کج کردم و زی رفتم، بھ آرامی کھ بھ سمت در مھمانطور

م سگ و پدر سگ و حرام زاده کھ ...از گفتن ت.  در دلم نشستیحس خوب.  دوباره تکرار کردمو
 ی آوردم دلم میھر بار کھ بر زبان م.  گرفتی لجم مکی رکی حرفھانیاز ا.  بھتر بودیلی خیلیخ

اما دست من نبود، .  شدمی ممانیبعد از گفتنش مثل سگ پش.  بکومواریخواست سرم را بھ د
 . بزرگ شده بودم نطوریھم
 دختر جوان بودم، گفتن کیدوباره از ذھنم گذشت کھ من .  سالن را باز کردم و وارد کوچھ شدمدر

 گرفت، یاز من باج م.  قول و قرارم با پدر افتادمادیو .  من نبودیث برازنده ....یپدرسگ و د
 اری اختی را زدم و بموتیر.  منصوره را بر ھم بزندی خواست مجلس عروسیم.  کردی مدمیتھد
 : دھانم آمدبھ
 یی سپر بالشھی کھ ھمسیدھنت سرو-
  مھربونیخانوم آقا-

 ....خانوم آقا، خانوم آقا.  در ھوا معلق مانددستم
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 برگشتھ بود؟ دستم رفت یعنی ساشا بود، یساشا بود، صدا". خانم آقا" گفت ی نفر بھ من مکی فقط
 ی بود، شلوارم مشکی بود، سرم را خم کردم، مانتو ام مشکی ام مشکیروسر.  امیسمت روسر

 رنگ گھ گرفتھ شده بود ھمدم نیخشم در دلم نشست، چرا ا.  بودی مشکدی ام سفیبود، کتان
 بود ای در دنبای زی ھمھ رنگھانیا.  زن بودم، دختر بودمکیمن .  امی زندگنیری و شخ تلیروزھا

 توانستم بدوم یکاش م.  شد از آن منی مدی بود بایاھی و سیچرا ھر چھ بد.  من باشدیکھ برازنده 
 بود، رنگش را ی اش سبز آبی روسرنی تردیجد. رمی پوران را قرض بگیداخل سالن و روسر

 .اما مجال نبود. دوست داشتم
 می داشتی عرضھی تو مالج ما ی زنی اگھ با لگد نمز،ی تمیخانوم آقا-
 نجایدوباره برگشتھ بود، ھم.  مقابل سالننجایآمده بود ا.  زدمی لگد بزنم بھ مالجش؟ نھ او را نمبا

 یگوشھ . دی صورتش چرخینگاھم رو. دمی چرخعیپلک زدم و سر. محال بود او را بزنم. بود
  بھ تنی رنگی بلند طوسیباران.  را بھ سمت باال ژل زده بودشیموھا.  بوددهی خراشیچشمش کم

 بھ تن داشتم، در آن صورت قد بلندم دی سفی کاش مانتویا.  ساده ام لجم گرفتیاز لباس ھا. داشت
 : اش فرو برد و با لبخند گفتی بارانبیساشا دستش را داخل ج.  زدی ذوق نمیتو
 نی بھ صورتم، ببدهی پنجول کششبی خواھر ما دنی است،یبالی والیخانوم آقا-
 : ور کرد و ادامھ دادکی صورتش را و
 شھ؟ی بال و پر خود، مری زری بگنوی کن ایی خانوم آقادی کن، نھ، نھ، ببخشیی آقاایب-
 

.  بودستادهی پشت سرش انیطن.  کردی باال رفتھ بھ من نگاه می زده بودم بھ ساشا کھ با ابروھازل
 ایخدا" می بزنم و بگوادیِ خواست از تھ دل فریدلم م. دی صورت ساشا چرخی اجزاینگاھم رو

 سمتم  قدم بھکی اطیبا احت.  کردمی، اما الل شده بودم و فقط بھ او نگاه م" کھ ساشا برگشتھیمرس
 :برداشت

 قبل از حملھ است، کی ده؟ نکنھ تاکتی می چھ معنی زنی االن کھ حرف نم؟یخانوم آقا، شوکھ شد-
   ما رو تو رو قرآنینزن

 : دستش را باال آورد و مقابل صورتم تکان دادو
 وشای منم ن؟ینشناخت-

 : لبخندم، قھقھھ زددنیبا د.  خودم را کنترل کنم و لبخند زدمنتوانستم
  مھربونی کھ خانوم آقای ھستیبابا آشت-

 کھ از قضا ی مرد معمولکی بود، ی نبود، جذاب ھم نبود، معمولبایز.  صورتش شدمی تماشامحو
 یدلم م.  آمدیر مھربان م طونی ھم بھ نظر من ادیشا. خوش پوش و خوش برخورد و مھربان بود

 بھ خود داد و ی حرکتنیطن.  و بھ او زل بزنمستمیخواست تا آخر عمرم ھمان جا وسط کوچھ با
 : کردمیتک سرفھ ا.  خودم را جمع و جور کنمیکم باعث شد

  شد کھ؟داتی پنورای باز ا؟ییچ-
 طرز صحبتم باعث نیبا ا.  زاد حرف بزنمی توانستم مثل آدمیچرا من نم.  شدممانی بالفاصلھ پشو
 کردم و ادامھ ی فکر قالب تھنی پشت گوشش را ھم نگاه نکند و با اگری دنباری شدم برود و ایم

 :دادم
  کرده؟تتیاذ-
 : تکان دادیساشا سر.  اشاره زدمنی با سر بھ طنو
 بھ دهی کشلشی کج بیھا با اون ناخن شبی دده،ی بچھ امون منو برنیخانوم آقا، دستم بھ دامنت، ا-

  تو رو خدانیصورتم، بب
 : ور کرد و ادامھ دادکی دوباره صورتش را و
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  و کلنگلی بھی کنن شبی دخترا رو کھ ناخنشونو منی کنھ الی خدا ذلیا-
 : بھ دستانم انداختی نگاھمی نو
 نی ندارلی انگار، کج بنیستیخدا رو شکر شما ازون دخترا ن-

 نکردم مثل دای وقت مجال پچیھ. ِ کوتاه کوتاه بودمی گفت، ناخن ھایراست م.  پکر شدمدوباره
 را با بالیھر بار توپ وال.  شکستی ممیناخن ھا.  آن الک بزنمی آنھا را بلند کنم و رومیخواھرھا

ن یبا ا.  خوردمی غصھ ممی تک تک ناخن ھای شکست و من چقدر برای زدم، بلند نشده میپنجھ م
 :دمی ساشا را شنیصدا.  نباشدزشیِردم تا در معرض نگاه تفکر، دستانم را مشت ک

 باشگاه نگھ دار تا من از اداره برسم، نی بچھ رو بعد از ظھرھا دو ساعت تو انیخانوم آقا، ا-
  ھم قبولھی بزن فرق سرش، کف گرگیگوششم بکش، خواست

کن بود مرا ھم بھ  ممیعنی.  بودھیخوش بھ حالش چقدر با روح.  بھ صورت خندانش زل زدمدوباره
  کند؟رابی محبت بودم، سی کھ تشنھ ی برگرداند؟ ممکن بود منیزندگ

 سالن نی ای تونجای بچھ انی گم تو رو سر جدت ایخانوم آقا، خانوم؟ حواست بھ من ھست؟ م-
  قبولھ؟،ی لھ و لورده اش کنی تام دادم بھت کھ بزناریبمونھ، اخت

 :دی پرساطی در آمد و با احتی مکث کرد و از قالب لودگیِ دانم حالت صورتم چطور بود کھ کمینم
  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیزیچ-
 : براندازم کرد و گفتنیی من شده باشد، از باال تا پای انگار تازه متوجھ و
  فوت شده؟یکس-

 : خوردمجا
 ھ؟ی چھ سوال چرتنینھ، ا-
 .ه بودم کردی فرستادم کھ باز ھم جفتک پرانراهی در دل بھ خودم بد و بو
 ،  خانومنی ھستیآخھ از سر تا پا مشک-

 کھ خودش خوش ی اشاره کند اما از کسمیدوست نداشتم بھ لباس ھا.  ھم فشردمی را رومی ھادندان
باز .  نباشدقی دقگرانی بود در مورد رخت و لباس ددی بعدی پوشیِ را ست میپوش بود و لباس ھا

  منصورهادی. دمی بود، ابرو در ھم کشفمی داخل کی کاش آن شال فسفریھم حسرت در دلم نشست، ا
 دست و بال من ھم باز دی کرد شای میاگر عروس. زدی اش بھ ھم بری خواست زندگیدلم نم. افتادم
 کند؟ کم مانده بود تا منصوره برود سر دمی خواست تھدی چطور مگری شد، آن وقت پدر دیتر م
 . فکر لبخند زدمنی اش، و با ایزندگ

 کنھ، ی خانوم آقا؟ بچھ خوف میدی پوشھی چاهی سنی نمرده؟ خوب خدا رو شکر، بابا ایآھان کس-
  پنجول نکشھگھی بترسھ تا دنی خوف کنھ، ھمچدی طرفم خوبھ، باھی از یول
 :دی چرخنی بھ سمت طنو
 ،  دنبالتامی بگھی تا دو ساعت دی مونی تو سالن می ریم-

 : شانھ جا بھ جا کردی کولھ اش را رونیطن
 رمیمن نم-

 : دستش را بھ کمر زدساشا
  ؟ی رینم-

 : چانھ باال انداختنیطن
 نھ-

 :دی بھ سمتم چرخیدی با نا امساشا
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 شم، خواھر برادراش خودشونو ی روزا از اداره اخراج منی خانوم حال و روز منو؟ ھمینی بیم-
 یکی از پدر نی مرده است زنده است، حاال با اگنی نھ مرن،ی گیراحت کردن، نھ سراغشو م

  ھاش با منھیھستن، عوضش بدبخت
 یلی ام خافھیبا خودم گفتم ق.  آدامسش را باد کرد و ترکاندیالی خی نگاه کردم کھ با بنی طنبھ

 سر انگشت ھم بھ چشمش ی اندازه یعنی کند؟ ی نمفیافتضاح شده کھ ساشا اصال از من تعر
 امدم؟ین
 . نفسم تنگ شدو
 و آدم کن بچھ رنیخانوم کمکم کن، ا-

 : گفتمنی فرستادم و رو بھ طنرونی را بنفسم
  باشگاهایب-

 : گفتی با کلھ شقنیطن
 امینم-

 : را درشت کردمچشمانم
  بلبل زبون شده واسھ مننم،ی باشگاه ببایب-
 : باال رفتمی صداو
 ای-

 :رو بھ ساشا کرد. با سر بھ سالن اشاره زدم.  شدرهی باز بھ من خمھی و با دھان ندیترس
  زنمی چنگت نمگھی دشم،ی میتو رو خدا نرم، دختر خوب-

 : سر تکان دادساشا
  بدو برو سالن منم برم برسم بھ اداره،ی مونیآره، فقط دو ساعت آدم م-

 : آمد، با بغض گفتی بھ سمتم ماری اختی ھمانطور کھ بنیطن
  خدا کشھ، تو روی منو منیا-

 :دی خندساشا
  نترس،یری میتو نم-

 یدیبا نا ام.  نگفتچی بزند، اما ھی حرف دلگرم کننده اد،ی بگویزی ماندم تا بھ من چمنتظر
 : کردمی تا بھ سمت باشگاه بروم کھ ساشا صدادمیچرخ

 خانوم؟-
 : سمتمش برگشتمبھ
 بلھ؟-
   بھم؟نی دیشماره تو نو م-

 دختر کی ی کھ شماره یی خواست؟ عاشقم شده بود؟ اصال مردھای مرا می بند آمد، شماره زبانم
 گر؟ی آشنا شوند دشتری خواستند با او بی چھ بود؟ می گرفتند، برایرا م

  درآورد من بتونم خودمو بھ موقع برسونمی بچھ تخس بازنی اای داشتم، ی کارنیدی بار دھی-
 ی کھ بی مردانی مثل ھمھ د،ی دیا نمساشا اصال مر.  بودمالیچقدر من بدبخت و خوش خ.  رفتموا

شماره ام را گفتم و بھ سمت سالن رفتم، .  گرفتی مچی گذشتند، او ھم مرا بھ ھیتوجھ از کنارم م
 : بود، رو بھ ساشا کردستادهی کنار در انیطن
  تو رو خداگھ،ینرم د-

 :دمی ساشا را از پشت سرم شنیصدا
 ی تا آدم شی بردیاتفاقا با-

 :دی کشغی جنیطن
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  کردم خوب کردم، االغی اصال ھر کار،یوونی خودت ح،یکثافت عوض-
 ام ی از حد عصبشی دختر بچھ ھم بنی و زمان کالفھ بودم، انیخودم کھ از دست زم.  گرفتمگر

 نطوری کدام حق نداشتند مقابل من اچی دست من بزرگ شده بودند، ھریچھار دختر ز. کرده بود
 دختر کھ نی کردند، ای مسی خودشان را خدنمی شاگردانم با د سرشان بگذارند،ی را روشانیصدا

 : زدادی فردم،ی ھوا پس گردنش کوبی برداشتم و بزیبھ سمتش خ.  داشتد خویجا
 ؟ی زنی گردنم شکست، چرا م،یوا-

 : سمت سالن ھلش دادمبھ
  برو توای ،ی زنی زر میادیچون ز-

 : افتادھی گربھ
 رمیولم کن، خودم م-
 : کردخکوبمی ساشا می وارد سالن شد، خواستم بھ دنبالش وارد شوم کھ صداو
 خانوم فکور، خانوم؟-

 : سمتش برگشتم، دست بھ کمر براندازم کردبھ
 یناز شصتت خانوم، خوب حالشو گرفت-
 : آمده باشد، گفتادشی یزی انگار چو
 یو، شل ببندش، مانتو گلری سفت نکن زادی زوی روسریگره ... فقطاد،ی بھت می مشک،یراست-

 بنداز دور دی شال گردن سفھی ی بزنی مشکپی تی خوای اگھ ماد،ی ھم انگار بھت میکوتاه مشک
  فعال خانوم آقا،یای در می نواختھیگردنت، از 

 .  زد و رفتی چشمکو
 .... دلم را با خودش برد و رفترفت،

 
 شد امروز ساشا آمده بود سالن، یباورم نم.  کردمی نگاه می قالی مبل و بھ گل ھای بودم رونشستھ

 می گفتم برای بھ مادرم مدیبا. اندازمی دور گردنم بدیگفتھ بود شال گردن سف.  کرده بودفیاز من تعر
 دنبال خواھرش و د آمد ساشا آمادمی.  بخردمی گفتم برای گفتم، بھ مژگان مینھ، بھ مادر نم. ببافد
 و با اخم بھ من زل ستادی گوشھ اکی نکرد، ی امروز اصال بازنیطن.  تک بوق زد و رفتمیبرا
 یفکرم رفت رو.  ام نکردی چندان عصبشی ھایآنقدر در خلسھ فرو رفتھ بودم کھ لجباز. زد

 گفتھ دم؟یخر ی می مشکی مانتوکی ای کردم ی مانتو ام را کوتاه منی ھمدیبا. ی کوتاه مشکیمانتو
 و مژگان ھیمھد.  سر بلند کردمدن،یِ کل کشیبا صدا.  نچسبانممی گلوری را بھ زی روسریبود گره 

.  کشاندندی از دستان منصوره را در دست داشتند و او را وسط سالن میکی کھ ھر کدام یدر حال
 :مھناز ذوق زده خواند. دی کشیِ کل میمادرم با خوشحال

 ارکش باد مبشاالی رنگھ ایی مبارکش باد، دستاش حناشاالیعروس چقدر قشنگھ، ا-
 : قر دادی با لودگمژگان

 بھ افتخاره خواھر عروس-
 یم.  برودمی فرسادیمنصوره را ھم م.  صورتم نشستی رویلبخند محو. دیِ دوباره کل کشمادر

 رهیبھ منصوره خ.  شدی راحت مالمی گرفتند، خیاگر آنھا ھم سر و سامان م.  و مژگانھیماند مھد
 جھنم خالص نی اش بود،از ای عروسگریشت، چند وقت دحق دا. دی رقصی میشدم کھ با سرخوش

 .  شدیم
 
 :مژگان با خنده گفت.  بھ سمتم، خودم را جمع و جور کردمھی شدن مژگان و مھدکی نزدبا
  ترسھی نرقصھ، از شوھرش منی برقصھ، اگھ متدی بانی برقصھ، متدی بانیمت-
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ِمن .  دوست نداشتم،نھنکھینھ ا.  باشمدهی نداشتم کھ رقصادی در عمرم بھ دن؟ی کردم، من و رقصاخم
 دنیرقص.  بودی بود، اصال گھ بازی بود، سوسول بازی بازی قرتدنیرقص. بدبخت اجازه نداشتم

 ی حرفھانی را پدر گفتھ بود، با ھمنیا.  بودی در خلوت خودش کثافت بازی دختر حتکی یبرا
 :دی چسبمیومژگان بھ باز.  ام را تباه کرده بودی غازش جوانکی من دص

  زم؟ی دونم کجا بریقر تو کمرم فراوونھ، نم-
 :دمی را عقب کشمیبازو

 نکن مژگان-
  کوچولو، رقص باسن ھم قبولھھیجون من برقص، -

 : قھقھھ زدمھناز
 ھی چگھی تو، رقص باسن دیرینم-

 : کمر راست کرد و باسنش را چرخاندمژگان
  رقص باسنھنیا-
 ی بود و بھ او نگاه ماطی وسط حی ثابت ماند، رد نگاھش را گرفتم، علاطی نگاھش داخل حکبارهی و

 نظر ری را زیعل.  شد و بعد با عشوه سر چرخاندرهی خی بھ علھیمژگان لبخند زد و چند ثان. کرد
  و دردی بھ صورتش کشی پا و آن پا کرد و دستنی ای خواست برود، کمیگرفتم، انگار دلش نم

 :ذوق زده خواند. صورت مژگان گل انداختھ بود. شت از مقابل پنجره گذتینھا
 ... نرقصھنی برقصھ، اگھ متدی بانیمت-
 :دندی اشاره زد، ھر دو بھ سمتم آمدند و از بازوانم کشھی تمام گذاشت و بھ مھدمھی شعرش را نو
 ای برقصیستی خودت، بعدش بلد نی منصوره، پس فردا عروسی عروسشھی برقص بابا، فردا مایب-

 من اصال یراست. میدی رقصی مگریکدی با گر؟ی خودم؟ خودم و ساشا دیعروس.  دلم آب شدِتھ
  چرخاندم؟ی دستانم را در فضا مدم؟ی رقصی مدیچطور با. رقص بلد نبودم

 بلد دنیاز ذھنم گذشت ساشا رقص.  بودمستادهی انشانی ھدف بی خواھرم دورم حلقھ زدند، بچھار
  داد؟ی مادی نھ؟ اصال بھ من ایاست 

 : گفتی با خوشحالمژگان
 داش داش داشم من، تو چمنا آپ پاشم من-
 : زدادی بھ گردنش داد، منصوره فری قرو
  دستا باالن،یبرقص مت-

 ی را؟ بعد دستانم را ممی لرزاندم؟ سرشانھ ھای خودم را مدیمن ھم با.  خودش را لرزاندھیمھد
 گر؟ی بود دنی چرخاندم؟ رقص ھمیگشودم و مچم را م

 نمناک و ی بود و با چشمانستادهینگاھم افتاد بھ مادرم کھ کنج سالن ا.  اراده باال آمدی بدستانم
 :مژگان نعره زد.  کردی بر لب، بھ من نگاه میلبخند

 ، کم فروش بعلھی فروش بعلھ، سبزیعمو سبز-
 شب می کردیاگر ازدواج م.  دانستی مدنیساشا حتما رقص. دمی رقصی مدی باد،ی لرزمی ھالب

 :انگشتانم از ھم باز شد، مژگان با عشوه خواند.  توانستم مثل او برقصمی نمیعروس
  خوام بعلھی خوام بعلھ، واسھ دلم میمن کلم م-

 حاال کھ پدر نبود، حاال کھ نبود تا با دم،ی رقصی و چھار سال می بعد از سدم،ی رقصی مد،ی تپقلبم
 بودم دنی رقصیآماده . دمی رقصی ماورد،یشمانم ب چی را جلوستمی کننده اش ھست و نینگاه روان

 شدم، غدا.  کردی بود و بھ من نگاه مستادهی دست بھ کمر ااطیعماد وسط ح. کھ نگاھم دو دو زد
 خواستم ی حاال کھ منی ھمدم؟چرای دی او را مدیچرا با.  بودندختھی سرم ریانگار آب جوش رو
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 ی خواستم بکنم او مثل اجل معلق مقابلم سبز می کھ می چرا ھر غلطدم؟ی دی او را مدیبرقصم، با
 :دی مژگان پنجھ بھ اعصابم کشیصدا. شد

  خوام بعلھی ربع مھی خوام بعلھ، تو رو ی فروش بعلھ، من ترب میعمو سبز-
 حرکت زل زده بود ی شده بودم بھ عماد کھ برهی باز شد، با ھمان دستان معلق در فضا خمھی ندھانم
.  شدی مان طوالنرهینگاه خ.  را بھ ناسزا بکشمستشیشتم دھان باز کنم و ھست و ندوست دا. بھ من

 فتنشبا ر.  رفتاطی در ھم گره خورد و بھ سمت در حشیباز ھم زودتر از من، پلک زد و اخم ھا
 :دی مرا کشھیمھد.  شدزانیانگار تازه بھ خودم آمدم، دستانم دو طرف بدنم آو

 ؟ی خوای می لفظریبرقص بابا، ز-
مچم را .  بوددهیعماد باز ھم مرا د.  خواستمی خواستم، مرگ می خواستم، درد می نمی لفظری زنھ،

 : زدادیمھناز فر.  انداختمنییسرم را پا. باز ھم لھ ام کرده بود. گرفتھ بود
 ، شاباش شاباش-

 کند پس زدم و بھ سمت اطاقم دنی کرد مرا وادار بھ رقصی می کھ سعی بھ خود دادم و دستانیتکان
 ...دمیدو
 
 
 : زدمادی بلند فری صدابا
پوران، موقع پاس دادن دستتو قشنگ بھ سمت جلو بکش، پاسو لب تور بده تا فروغ بتونھ اسپک -

 بزنھ
 بھانھ بروم مقابل در کی خواست بھ یدلم م.  بودامدهی ھنوز ننیطن.  کالفھ بھ در سالن زل زدمو

 خواھرش چطور تی خواست بداند وضعی نمیعنی.  بھ من زنگ ھم نزدیحت. نمیسالن و ساشا را بب
 و درشت بود تا زی ری ھمھ بھانھ نی روز باشگاھش چطور گذشت؟ انی خواست بداند اولیبود؟ نم

 ی شدم و از روی فکر عصبنی کرد و با ای با من حرف بزند، نکند اصال بھ من فکر ھم نمتواندب
 : برخاستممکتین
 اون چھ طرز اسپک زدنھ؟ بال بزن موقع اسپک، تو کلھ ات گچ کھ ا،ی آوردری خودتو گاریالم-

 ختنینر
 کھ نی طندنیبا د. دمی ھوا بھ سمت در سالن چرخی دو دستم را پشت گردنم، در ھم قفل کردم و بھر

پا تند .  لحظھکی لحظھ غفلت کردم، فقط کی.  بودنجای ساشا ایعنی. وارد سالن شد، نفسم بند آمد
 :گفتم ی و با دستپاچگدمی اش رسی قدمکیبھ . دی چسبواری و بھ ددیترس. دمیکردم و بھ سمتش دو

 ی کردرید-
 : و من کردمن

  آوردریداداشم منو د-
 :دمی در باز سالن سرک کشاز
 االن کجاس؟ رفت؟-

 اصال نکند من ند؟ی اصال ذوق و شوق نداشت کھ مرا ببیعنیرفتھ بود؟ . شل شدم.  تکان دادیسر
 بود کھ من خواھرش نی بھ خاطر اشی آن حرفھاینکند ھمھ .  کرده بودمالی خودم فکر و خیبرا

ِ کرد و من احمق خوش یرا دو ساعت داخل باشگاه نگھ دارم؟ نکند داشت از من سو استفاده م
 .  دادمی می مثل خر داشتم سوارم ھالیخ
. دی زل زدم، رنگش پرنی بھ ھم فشرده بھ طنیبا دندانھا.  در دلم نشستنھی خشم و ککبارهی و

 : باال رفتمیصدا
 یای بی دفھ واسھ نرمش آخر بازھی ی خواستیاالن وقت سالن اومدنھ؟ م-
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 : باال رفتمی بزند، صدای دھان باز کرد تا حرفد،ی لرزشیلبھا
 سالن قانون نی ای دونی مگھ نمرون،یب نم از باشگاه کی پرتت می دھنتو باز کنا،یدھنتو باز نکن-

 ستی خالھ کھ نیداره؟ خونھ 
 : تتھ پتھ گفتبا
 ...ریداداشم منو د...داداشم-
 دی سالن؟ حتما بایای چالقت بی خودت با پاھای تونی مگھ تگزاسھ؟ نمنجای زر نزن، ایخودیب-

 اسکورتت کنن؟
 : اعصاب خرد کنش، نعره زدمی ھیکالفھ از گر.  افتادھی بھ گرکبارهی در ھم شد و صورتش

 .. نکنھی گرشکنم،ی گردنتو می کنھیگر-
 جملھ مرا بھ گذشت نی ا،ی لعنتی جملھ نیا... جملھنی حرف، ناگھان نفس کم آوردم، انی با گفتن او

 ...برد
 یاشک رو.  کردمی مھیاما گر.  آمدی نمادمی منصوره، ای سالھ بودم، با مھناز دعوا کرده بودم نھ

 و می گفت خواھری نکنم، مھی گفت گری داشت مرا آرام کند، مدام میمادر سع. دی چکیصورتم م
 میاداشت موھ.  نکنمتی مسائل اذنی خودم را بابت انقدری است،ی مھم نی در عالم خواھرزھای چنیا

.  شدرهی و بھ من خستادی چھارچوب در انی بود، ھمانجا بدهیپدر از راه رس.  کردیرا نوازش م
.  قطع شد اما اشک ھمچنان از چشمم روان بودمیصدا.  بود کھ پلک ھم نزدمنینگاھش آنقدر سنگ

پدر .  جا خوردم و پشت مادر پناه گرفتمد،ی کفشش را از پا خارج کند بھ سمتم دونکھیپدر بدون ا
، بھ التماس  کرده امی آنکھ بدانم چھ غلطیمادرم را دور زد و از شانھ ام گرفت، دست و پا زدم و ب

 :افتادم
 دی ببخشیی باباد،یببخش-

 : نعره زدپدر
 شکنمی گردنتو می کنھیگر-
 : از بن جگر نعره زدو
  نکنھیگر-

 :مادر با التماس گفت. از سرشانھ بلندم کرد. دی لرزی ممیلب ھا.  بند آمداشکم
 ی آقا موس،یموس-

 : رو بھ او براق شدپدر
 خفھ شو زن-
 بھ ادرار کردن را لیبدنم را منقبض کردم تا م.  کنسی بود خودم را خکینزد.  بھ من نگاه کردو

 ی خون بود، با صدای صورتم آورد، چشمانش دو کاسھ کیپدر صورتش را نزد.  ببرمنیاز ب
 : گفتیترسناک

  نھ؟ای یدی فھم،ی کردھی بود کھ گریبار آخر-
 :تکانم داد.  بدومیی بگذارد تا بھ سمت دستشونیی خواست مرا پای عجلھ سر تکان دادم، دلم مبا
 دمی نشن؟یدیفھم-

 : باز کردمدھان
 دمیآره بابا، فھم-

 : گذاشت و گفتنی زمی بھ من زل زد و بعد مرا رورهی خیکم
  تو شکمتزمیری دندونھاتو می کردھی گرمی دفھ ببننی نکن، اھی وقت ضعف نشون نده، گرچیھ-
 : زدادی باز فرو
  چشمامیحاال گمشو از جلو-
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مرا .  انداختی خودم مادی حال و روزش مرا نیا.  بودستادهی مقابلم انی زمان حال برگشتم، طنبھ
 انداخت کھ پدر ی می دورانادیمرا . زمی توانستم اشک بری نمی انداخت کھ حتی میی آن وقت ھاادی
دستش . دی لرزی مدیمثل ب. از سر تا بھ پا براندازش کردم.  کردی می روانی مغزم مرا شکنجھ یب

 عقب رفتم و چشم از او گرفتم و یکم.  ھق ھقش بلند نشودیرا مقابل دھانش گرفتھ بود تا صدا
 :گفتم

 ، برو صورتتو بشور، لباستو عوض کن-
 : بودند، رو بھ آنھا گفتمدهی کشنیشاگردانم دست از تمر.  پشت بھ او کردمو
 نی کنی تئاتر تموم شد، بازھ؟یچ-
 : باال رفتمی صداو
 ...ای کنی نمنی بدون نرمش تمرن،یطن-
ذوق زده .  کردم تا ساشا از راه برسدی پا و آن پا منی بودم، استادهی انمی باشگاه مقابل ماشرونیب

 کولھ نیطن.  کردی زده ام مجانی دوباره ساشا ھدنیفکر د. دی تپیبودم، قلبم مثل دختران نوجوان م
 ی منارم از کیکی یکیشاگردانم .  بودستادهی آن طرف تر ای اش را در آغوش داشت و کمیپشت

 ،ی و شش نقره استی دونی ماشدنی گذشت، با دقھیده دق". خداحافظ" گفتند ی لب مریگذشتند و ز
 ھی تکنیساشا پشت فرمان نشستھ بود، طن.  سر بلند کردمیکھ مقابل در سالن پارک کرد، با خوشحال

.  دادمتکان  ساشا سریلبم را تر کردم و برا.  باشگاه جدا کرد و بھ سمتش رفتواریاش را از د
 :دمی اش را شنی عصبی من نشد، خواستم دوباره سر تکان دھم کھ صدایانگار متوجھ 

 فھمھ ی کھ نمی دارم، اونی منم ھزار تا گرفتارکارم؟ی مگھ من با،ی کنی اعصابمو خورد میدار-
 یی من، توزی عزستمیمن ن

 : را دست بھ دست کرد و پشت گردنش را خاراندلشی ساشا موباستاد،ی انی مقابل ماشنیطن
  شاخ و دممی انگار غول بی زنی حرف می جورھی نھ،ی اتمی کھ ھست، من وضعینیھم-

 :ساشا رو بھ او گفت.  شدنی سوار ماشنیطن
 کمربندتو ببند-
 : ابروانش را باال بردو
 ی رو مخگمی کھ می کارا رو دارنی ھمنیبا تو نبودم، با خواھرم بودم، بب-
 .... تکان داد، گاز داد و رفتمی برای انگار تازه متوجھ من شده بود، کھ سرو
 

با .  ھم حساب نکردچی اصال مرا بھ ھد،ی شد، ساشا اصال مرا ندیباورم نم. ستادمی در خانھ اپشت
 بود کھ دوست دختر و دوست پسرھا بھ ھم ییز جنس حرفھا اشی زد؟ حرفھای حرف میچھ کس

 اش بود؟ ی در زندگی کسیعنی من سر تکان داد، ی پشت خط بود کھ فقط برایچھ کس.  زدندیم
 دهی من در ھم تنی آشفتھ بود، چرا کالف زندگنقدری من ایچرا زندگ.  ھم فشردمیرو چشمانم را

 او، ی من بھ خاطر او، من براد،ی دیچرا مرا نم.  خواستمی کردن را نمی زندگنطوریمن ا. بود
 .  کردمیداشتم خودم را تکھ تکھ م

 را دوست ی جھنمی خانھ نی چھار چوب ماندم، انی باز شد، باطی را در قفل چرخاندم، در حدیکل
  وی در سدیچرا با.  مرا تباه کرده بودی زندگی سالھایاو ھمھ . پدرم را دوست نداشتم. نداشتم

 ی و زمان منی و شش ھفت سالھ، خودم را بھ زمی مرد سکی از ی نگاھمی نی برایچھار سالگ
 چرا مثل پوران نبودم کھ دوست د،ی کشیچرا مثل مژگان نبودم کھ ھمھ را بھ سمت خود م زدم؟

 . پسر داشت
ساشا اصال نگاه مشتاق مرا .  شده بودنی سنگمی قدم ھادم،ی کشنیی ام را از شانھ پای ورزشساک

  بود؟دهید
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 ی خانھ نی و ادیای خواست زلزلھ بیدلم م. دی چرخاطی را بلند کردم و نگاھم دور تا دور حسرم
 باغچھ، حرام نی ھمی خانھ ال بھ النی ام در ھمی و نوجوانیکودک.  محو شودنی زمیشوم از رو

 از انگار داشت.  مقابلم ظاھر شدی کدمینفھم. خوردم عماد جا دنی با دکبارهیپلک زدم، . شده بود
 ی رهی خی نگاه ھانیا.  کردی در ھم گره خورده بود، بھ من نگاه مشیاخمھا.  رفتی مرونیخانھ ب

.  بودمزاری بود بی کھ انگار تو ام با دلسوزیی نگاه ھانیاز ا.  بردی مرا تا مرز جنون مرش،یاخ
 مغازه لبعد آن افتضاح داخ.  شروع شدی از آن شال فسفرزی او بود، ھمھ چری تقصزیاصال ھمھ چ
 یدستم را مشت کردم، دلم م. ستی چی دانستم برای کننده اش کھ نمرانی سکوت ونیاش، بعد ھم ا

 کھ دمی مژگان را شنیصدا.  کردمی کار را ھم منیھم. خواست بھ سمتش حملھ کنم و کتکش بزنم
 : زدادی فروانیاز ا

 رون؟ی بمی بری حالشو دارن،یمت-
 بھ سمت رانھی حرکت غافلگکی ام را در دست فشردم و در ی را ندادم، بند ساک ورزشجوابش

 غی جیصدا. دمیمحکم بھ سرش کوب. دی خودش را عقب کشیجا خورد و کم. عماد حملھ کردم
 :مژگان بلند شد

 ن؟یمت-
بلند کردم و بھ سر عماد  ام را یدوباره ساک ورزش. دی دونیی او شدم کھ از پلھ ھا پای متوجھ

 با رد،ی ضربھ زدن مرا بگی کرد جلوی سعگری و با دست ددی دست بھ سرش چسبکیبا . دمیکوب
 :نفرت گفتم

  بزنم بکشمتدی شرف، ازت متنفرم، بای ازت متنفرم، ب،یآشغال عوض-
 : گفتی و با التماس مدی کشیمژگان مرا م.  شدمدهی پشت سر بھ عقب، کشاز
  قربونت برمنی تو رو خدا، متتیمت-
 را می آمد، زانوی دعوا کردن خوشم نمنطوری سر عماد را بکشم، اما از ای لحظھ خواستم موکی

مژگان . دمی دھانش شننیاز ب" آخ" ھی شبیی نفسش بند آمد و صدادم،یباال آوردم و بھ کمرش کوب
 :دی کشیھمچنان مرا م

  فدات شدمنیداشت، مت نتی بدبخت کھ کارنی شده آخھ؟ ای چنیمت-
 : زدادی فرو
 نیایمامان، منصوره، مامان تو رو خدا ب-

 ی کرد؟ چرا عماد را نمی خالصم نمی زندگنی کشت و از ایچرا خدا مرا نم. دی لرزی ام مچانھ
  کشت؟

 :دی پرنمانی شدم، دستم را عقب بردم، ھمزمان مژگان بوانھی و دلخورش درهی نگاه خدنی دبا
  جان تو رو خدانیمت-

صورت . دی او و عماد چرخنینگاھم ب. نمشی ببانی آمد گری اش زل زدم، دلم نمدهی ترسی چھره بھ
.  رو بھ آن رو شدهنی از اکبارهی چرا دمی فھمینم.  خودش را خم کرده بودیعماد سرخ بود، کم

 کرد، ی ام میعصب. دمی فھمی را نمشی حرف ھای از حرف بود، معنییای اش دنرهی نگاه خنیا
 :دی لرزان بھ سمت عماد چرخیمژگان با چانھ ا. ختی ری روانم را بھ ھم مو روح

  تو رو خدارون،یبرو عماد، برو از خونھ ب-
چشمانم .  مردد بودیزی گفتن و نگفتن چنیگونھ اش سرخ شده بود، انگار ب.  کمر راست کردعماد

 حرکت، دوباره بھ سمتش نی خواستم با اولی مدم،ی کشی باز نفس ممھیرا گشاد کردم، با دھان ن
. ت فرستاد و از کنارم گذشرونینفسش را ب.  بود او بھ سمت من حملھ کندمیاصال از خدا. حملھ کنم

 ... شدمستینفسم تند شد، باز ھم خرد شدم، باز ھم ن
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ر دوست داشتم زار زا.  نشستماطی وسط حی مشکی کردم نفس کم آورده ام، با ھمان مانتوحس
مژگان . دندی باری بود و اشک ھا نمدهی چسبمی گلوخیبغض ب. اما چشمانم اشک نداشت.  کنمھیگر
چرا .  کردمی ھم حسادت مشیبھ اشک ھا.  کردی بھ من نگاه مھی و با گراطی داده بود بھ در حھیتک
 ِدنیبا شن.  نکبت زده بودنقدری من ایاصال چرا زندگ.  توانستمی کند و من نمھی توانست گریم او

 : پدرم، سر بلند کردمیصدا
  خوشم اومدش،یخوب زد-

 آمد؟ سالھا کنار گود ی بود و خوشش ھم مدهی خوشش آمده بود؟ روح و روانم را بھ گند کشکھ
 ی کردم؟ اصال چرا لنگش می را لنگش مزی چھ چدیاما من با. نشست و بھ من گفت لنگش کن

 . تف ھم ارزش نداشتی ام بھ اندازه ی ام چطور تباه شده؟ زندگی دانست زندگی مچیکردم؟ ھ
  بھ کمرش، نفسش رفتھ بودیخوب لگد زد-

ِ جان ی سال ھا شده بود بالنی ای اش کھ ھمھ یبھ چشمان درشت و قھوه ا.  شدمرهی چشمانش خبھ
 ی لعنتی چشم ھانی سال ھا، کابوس انی ایھمھ . دمی ترسی می نافذ و عصبی چشم ھانیاز ا. من
 سرم ظاھر شود و مچم ی بااللی چشمھا مثل عزرائنی کنم و ای کاردمی ترسیم.  نکرده بودمیرھا
.  بودندستادهی پشت سر پدر ای کھ با نگرانھی مادر و منصوره و مھدینگاھم رفت پ. ردیبگ را

 :مژگان با ھق ھق گفت
 عماد گناه داشت-

 : پدر باال رفتیصدا
 ، نزننھی سنگشو بھ سنی از اشتریاصال ھم گناه نداشت، ب-
 : بھ من اشاره زدو
  امروزی تو رگ، کوالک کردمی بزنیی چاھی باال ای بن،یتو ھم اونجا نش-

 خواست ی کرد کھ کوالک کرده ام؟ بھ افتخار کوالک کردنم می کوالک کردم؟ واقعا فکر مکھ
  بخورد؟یِھمراه من چا

.  و خواست داخل خانھ بروددیچرخ.  ور شدکی لبخند، ی نفرت بھ او زل زدم کھ لبانش بھ نشانھ با
. زمی بررونی را بمی عقده ھای بزنم و ھمھ ادی خواست فریمن اما مثل کوه آتش فشان بودم، دلم م

 : زدمادی رفتارم داشتھ باشم، فری روی آنکھ کنترلیب
 نی بخورم؟ درد بخورم؟ ای اونوقت من چوی بخوریی تو چام؟ی بخوریی چامی برم؟ی بخورییچا-

 ؟ی کنفی غول تشن دعوا کنم و تو کھی با دی بابا؟ من چرا بای کار کردی من چیھمھ سال با زندگ
 مگھ من پسرم بابا؟

 ی و بھ من اشاره زد حرفدی را گزشیمادر لب ھا. دی شد اما بھ سمتم نچرخخکوبی مشی جاسر
 زی التماس آمی توجھ بھ اشاره ھای برد؟یبگ را دهیِ دمل ترکی توانست جلوی میاما چھ کس. نزنم

 :مادر، ادامھ دادم
 تو ،ی کھ تو پسر دار نشدنیبھ من چھ کھ تو حسرت پسر رو دلت مونده بود؟ بھ درک اسفل السافل-

 ؟ی بدبخت بودی مرد روانھی از ری غره؟ی بگادی کھ پسرت بخواد ازت ی بودیخودت چ
 :دی ھراسان بھ سمتم دومژگان

 شھی قربونت برم، تموم کن، االن دعوا منیمت-
 : بھ نعره شدلی بلندم تبدی دستش را بھ سمتم دراز کرد، دستش را پس زدم و صداو
م نداشتم کھ ... بھ ت،یسمی سادی روان،یدی قشنگ منو بھ گھ کشیای دن؟ی فھمی میاز زن بودن چ-

م موند؟ حاال کھ منو  رو دلی چرا حسرت ھمھ چ؟ی چرا روح منو کشت،ی شدیتو پسر دار نم
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 ی بشم، دخترابالی والی مربی برم تو اجتماع؟ چرا مجبورم کردی چرا مجبورم کردی کردیروان
 ی قشنگ میزای منم زنم، منم دلم چادی مادمی نمشونی بی می تو باشگاه وقتانی منگرنگو وار

  پوش باشمی خوام مشکی نمادی مادمیخواد، 
 دکمھ اش پاره شد، مژگان با ھق ھق دم،ی مانتو ام و آن را با قدرت کشی قھی دست بردم سمت و

 :گفت
 ی آبجن،یمت-

 نی کند؟ چرا اھی توانست گری صورت مژگان ثابت ماند، چرا او می و رودی از پدرم چرخنگاھم
 شد، اشک یِ دل زن پر از درد می آمد؟ مگر وقتی نمرونیِ از چشم سگ صاحاب من بیاشک لعنت

 :دمی پدر را شنیصدا. ِتا سبک شود؟ من ھم زن بودم، دل من ھم پر از درد بود ختی رینم
  دخترادیتف تو روت ب-

 انی دستش را برده بود سمت قلبش، نگاه ھذکی بود، دهی از مژگان گرفتم، پدر بھ سمتم چرخچشم
 . دی صورت قرمز شده اش جرخیزده ام رو

  نمک بھ حرومیه  تو حلقت دخترختمی کھ ریتف بھ اون نون و نمک-
 :دی دھانم گذاشت و نالی و دستش را رودی کھ مژگان بھ سمتم پرمی بگویزی چخواستم

 نیمت-
 : شدمزی خمی قدرت او را پس زدم و نبا
 ھ؟ی بازی واسھ من قرتی کھ من دخترتم چرا ھمھ چی دونی تو؟ اگھ خودت ھم مای من یتف تو رو-

 ...سیتن...سی تنھ؟ی بازی بپوشم قرتی آبی روسرھ؟ی بازیالک بزم قرت
 : افتادم و دوباره عقده ھا سر باز کردادشی ورزش محبوبم افتادم، ادی.  کردم، نفسم رفتمکث

 خواستم با عماد دعوا کنم، اون وقتھا ی بود؟ من نمی بازی قرتسی تنی بود؟ روانی بازی قرتسیتن-
 کنم، تو ی خواستم باھاش بازیمن ماون چھار سالش بود، من چھار سال ازش بزرگتر بودم، 

 ی کبودم ماھوی زدمش با کتک سی زورمو نشونش بدم، اگھ نمی بزنمش، تو گفتی گفتشھیھم
 ؟یواسھ چ  آخھ،یکرد
 :بھ آسمان زل زدم.  اش را فشرد و چشمانش را تنگ کردنھی خش برداشت، پدر سمیصدا

  تونم؟ی کنم، چرا نمھی خوام گری من ماد؟ی ام نمھی من چرا گرا،یخدا-
 :دمی با ھر دو دست بھ صورتم کوبو
 ،  دخترمھی زنم خدا، من ھی کنم، من ھی خوام مثھ مژگان گریمن م-
 : بھ پدر زل زدم کھ کمرش خم شده بودو
 اگھ خدا عادل ؟یری بمی خوای می تو اصال چجور؟ی جواب خدا رو بدی خوای میتو چجور-

 ھم ھی با بخگھی د،ی کردکھی تکھیِ کھ تو روح منو تیبا ھمونجور کنھ بای مکھی تکھیباشھ تو رو ت
 خواست، ی من دلم دامن کوتاه م،ی منو داغون کردی و نوجوونی بچگی ھمھ شم،یمثھ روز اول نم

  خواد برقصمی خواد، دلم می خواد، دلم الک می مدلم ھنوزم
 : دستانم را بھ سمت باال دراز کرد و مچم را چرخاندمو
  نھ؟ای ھینجوری اھ؟ینجوریرقص ا-

 : را گشودم و دستانم را در ھوا تکان دادمانگشتانم
 بود، چون تو ی چمی دونم اسم عروسک بچگی دونم، من نمی من نمھ،ی دونم رقص چجورینم-
  گرم بزنھنی کنم، خدا لعنتت کنھ، خدا تو رو بھ زمی طناب بازی نذاشت،یدی وقت برام نخرچیھ

 :دی بھ سمتش دویادر با نگران بھ سرفھ افتاد، مپدرم
 ؟ی خوبی آقا موس،یموس-
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 میبھ مژگان زل زدم کھ کنار پا.  منصوره رنگ بھ رو نداشتد،ی جوی کھ ناخن مدمی را دھیمھد
 : نشده بودی ھنوز خالمیاما عقده ھا.  کردی مھیزانو زده بود و گر

 رژ لب ھی پوشن، حسرت ی پوشن، ھمھ مدل می کھ ھمھ رنگ منمی بی رو مییچند سالھ دخترا-
 خونھ رو بزنھ بگھ نی در اادی نفر بھی تو خلوت بھ دلم مونده، حسرت بھ دلم مونده یزدن حت
 خواسگار منھ...خواسگ...خواسگ

 شدم، ی کردم سبک می مھیاگر گر.  آوردی داشت مرا از پا در می بغض لعنتنی سوخت، امیگلو
 . ھم مثل پدرم نامرد بودھی آمد، گری نمھیگر

 فرھنگ، بھش بگم ی خانواده، بی کنم بھش بگم بی دعوا می با کسیحسرت رو دلم موند وقت-
 مثل دخترا فحش دی من چرا نباس،ی، دھن سرو.....م سگ، مادر...وث، ت... بگم دنکھی نھ اش،یا

 اد؟یبدم چون تو خوشت نم
 :دمی کوبمی ران ھای بار رونی او
 خوشت اومد؟ نھ ی تو جز خودت از چاد،ی بابا، بھ جھنم کھ خوشت نمادیبھ درک کھ خوشت نم-

 ی دست از سر ما بر موی گرفتی مگھی زن دھی ی رو نھ مادرمو، کاشکگھی دی نھ چھار تایدیمنو د
 واسم عقده شده، سی تنِی من ھنوز اون دامن و کاله صورت،ی داشتی دست از سر من بر م،یداشت
 خوام ناخنام ی مترو صد و ھفتادو سھ باشم، من نمھی خوام ی من نم خوام،ی قد بلندو نمنیمن ا

 خوام ی خوام برقصم، میمن م...من... خوامی خوام با عماد کل بندازم، من میکوتاه باشھ، من نم
 ی من ازونا مشھ،ی کشن رو لپشون، لپشون قرمز می کھ خواھرام با فرچھ منایفر مژه بزنم، از ا

 وامخ
 : زدادی نشست، مادر فروانی ایپدر دو زانو رو. سرفھ افتادم ناگھان خودم بھ و
  شده؟ی چیموس-

 ام نھی کردم ممکن است سی کردم، حس میمن ھمچنان سرفھ م.  با دست مادر را پس زدپدر
 : فشرد، گفتی اش را منھیصورت پدر از درد در ھم شد، ھمانطور کھ س. منفجر شود

 فکورو ی نھ، تو ھنوز موسن؟ی ای چاکو دھن، مثھ گوسفند پروارت کردم کھ بشی بیدختره -
 ی کار کنم، کھ دلت دامن می دونم چی مرون،ی بزمی از دماغت بری دونم چجوری م،ینشناخت

 خواستم دختر خراب بشم، چرا یبشم، بگو م...... خواستم، ی خواست؟ بگو میخواست و الک م
  ھ؟ی خجالت چی فھمی تو اصال م؟ی کشی مجالت از من خ؟ی گینم
 : بھ سمتش رفتاطی با احتھی مکث کرد و صورتش جمع شد، مھدیکم
 بابا؟-
  ،ستمی کدومتون نچی ھیخفھ شو من بابا-
 : رو بھ منصوره براق شدو
 ،ی ھستشی ازدواج، بھ درک کھ زن عقدی ازدواج بی گی می زنیثت زنگ م...بھ اون شوھر د-

 شر و ورا، زنگ نی دو تا کاغذ پاره نشون بده کھ زنمھ و از انجای اادی دم، بخواد بیمن دختر نم
 رم در خونھ ی وگرنھ خودم منی زنی سر و صدا عقدو بھ ھم می خودتون باد،ی زنم صد و ده بیم

 ،اش
 :دی کشغی جی با ناباورمنصوره

 ؟یگی میبابا چ-
 : نعره زدپدر

 ھمھ تونو ی سر کار، قلم پانی برنیکدومتون حق ندار چیدھنتو ببند و گوش کن، از فردا ھ-
 ،  مدرسھ، بتمرگ خونھیدم تو دھن تو و اون بچھ ھا... ر؟ی معلمھ،ی تو مھدشکنم،یم

 :دی نالھیمھد
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  ؟ی چینیبابا -
 : توجھ بھ او ادامھ دادی بپدر

 حرف ی اصال ھر کنجا،ی اادی خوره بی بھ بعد گھ منی از ایگی زن، بھ دختر بزرگت میھو-
 با تو ا،ی تو منصوره تو بی ندارم خرجتون کنم، ولی من نون اضافرون،یاضافھ بزنھ بره گم شھ ب

 ی واسھ تو عروسادی بدهی شازده پسر زنگ بزن بگو بھ گور ننھ باباش خندنی بھ اایکار دارم، ب
  ببرتتنجایره و از ایبگ

 : افتادی بھ گرھمنصوره
 گھی می بابا چنیمامان، مامان بب-
 : رفت و ھمزمان گفتی بھ من نگاه کند بھ سمت در ورودنکھی بلند شد و بدون اوانی ای از رودرپ
 تو حسرت رو دلت مونده؟ اره،ی شرف پتی گھ حسرت بھ دلش مونده، بینوبر گھ شده واسھ من، م-

 کھ پسر ی واسھ من چھ فراوون بود زنھ؟ی پسر کھ؟ی پسر چ؟ی خودت باشیبد کردم خواستم رو پا
  بار آوردمینجوریبزاد، بدبخت من واسھ خاطر خودت تو رو ا

 :دی بھ دنبالش دومنصوره
 بھ ن؟منی با ھم لجنی است، بھ من چھ کھ تو و متگھی من چند ھفتھ دیبابا، بابا بھ من چھ؟ عروس-

  بگم؟یطھماسب چ
 : نعره زدپدر

  اگھ تک تک شماھا رو آدم نکنمستمی نی کھ گفتم، من موسینی سر، ھمرهی خیگمشو اونور دختره -
 :دمی را شنھی مھدی ھی گریصدا

 ؟ی کنی مینجوری خوام برم سر کار، بابا تو چرا ایمن م-
 : پدر باعث شد الل شودیلیس
 و ری فحش بکشم مدامی بی چجورنی در مدرسھ داد و ھوار کنم؟ ببامی من نمنیتو برو سر کار بب-

 ؟یری نھ نمایکار  سر ی بری رو دارمیناظمو، بعد ببن
 : لبش نشستی روی ربطی بی خنده و
 ی مونی من می چشم و رو، تو رویِ در خونھ، بدبخت بادی حسرت رو دلم مونده خواسگار بگھیم-
  بدبخت درازرهی تو رو بگادی میوانی آخھ کدوم خر ح؟ی خوای شوھر میگیم

 دانستم دراز ھستم، اگر ی من مگر،یدراز، دراز؟ من دراز بودم، دراز بودم د. دی لرزمی ھالب
 اش ی عوضی خواستم دراز باشم، خود لعنتیاما من نم.  گفتند نردبانیدراز نبودم کھ بھ من نم

 .  خواستمی مسی خواستم، من تنی نمبالیمن وال. باعث شد دراز شوم
ستم دست مژگان دور کمرم حلقھ شد، خوا.  آمدنیی از پلھ ھا پاھی مادر کھ با گری رفت پنگاھم

 : منصوره تکان خوردمادی فریدستش را پس بزنم کھ با صدا
 ؟ی بھ ھم خورد، مگھ تو عقده دارمی عروس؟ی خواستی منوی خانوم؟ خوب شد؟ ھمنیخوب شد مت-
 :دی کشقی ھق ھق مجالش نداد، نفس عمو
 ینجوری سھ ھفتھ ھم روش، بھ من چھ کھ تو انی ای حرف نزدوی ھمھ سال خفھ خون گرفتنیا-

 من ی کنی فکر م؟یِ باشینجوری ای خوای نمی ھمون وقتھا بھ بابا بگی الل بود،یبزرگ شد
 تو چھ رم،ی ھزار بار دوست دارم بمنمی بی تو و بابا رو می خونھ باشم؟ کارانیدوست دارم تو ا

 ادی نمی بھ درک کھ کس؟ی خوای اومده خواسگار مادتی من ی وقت عروسقای؟ چرا دقی داریدرد
 سمتت
 :دی بھ سمتش چرخمادر

 منصوره؟-
 : گفتھی کھ با گردمی را شنھی مھدیصدا
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 نی بشم کھ نرم سر کار، اصال بھ من چھ بابا و متدی تھددی من چرا باگھ،ی دگھیمامان راس م-
  فھمنی سرم کھ حرف ھمو نمیمشکل دارن؟ فدا

 :دی کشغی جکبارهی و
 ھ؟ی بابا چجوری دونیاز دستم بره؟ تو کھ م شغلم ی کنی می کاری ام، چرا داریمن استخدام رسم-
 ؟یری زبونتو بگی جلوی مردیم

من خودم . چقدر آنھا پست بودند.  را بھ گھ بکشمستشانی بھ سمتشان حملھ کنم و ھست و نخواستم
 دھد و برود سر کار و منصوره با طھماسب لی ادامھ تحصھی تا اجازه دھد مھدستادمیمقابل پدر ا

 :دی کشغی کنم، مژگان از کنارم بلند شد و جی حرکتنکھیقبل از ا. عقد کند
 ن،ی گربھ کوره ھستنی عنم،ی کدومتونو نبچی ھنی گم شنی کثافتھا، بر،ی عوضی شعورھایب-
 ی بھش التماس میومدی می شما رو نگھ داشت؟ منصوره تو نبودی چقدر ھوانی رفتھ متادتونی

 ی می تو نبودھی مھدم؟ی کن تا منو طھماسب عقد کنی تو رو خدا بابا رو راضی آبجی گفتی میکرد
  عوض دستت درد نکنھ است؟نی کن؟ اشی راضنی ذاره، متی معلم بشم بابا نموام خی میگفت
 : خودش را جمع و جور کردھیمھد

 ...گمی کارا رو نکرده فقط من منی انی متگمیمن کھ نم-
 : زدھی گرری دوباره زو
 خواھر بزرگم ی خواستم تو روی من نمم؟یستی نھی خونھ است؟ چرا ما مثھ بقوونھی خونھ دنیچرا ا-

 ...بمونم، من
 خانھ یعنی.  آقامی بانو و کریدر آن آشفتھ بازار فکرم رفتھ بود پ. دمی شنی را نمشانی صداگرید

   بودند؟دهی ھمھ سر و صدا را نشننینبودند؟ ا
.  ماتمکده برومنی خواست از ای دلم مون،ری خواست بروم بی بلند شدم، دلم منی زمی رواز

 :مژگان دست انداخت دور کمرم.  ھوا خفھ بودنجایدوست داشتم نفس بکشم، ا
 نی متمیبر-

 بود، لنز انداختھ بود، دوباره حسرت زده یرنگِ چشمانش عسل.  شدمرهی چشمان خوش رنگش خبھ
چرا اشک از .  آمدی نمھیو باز از ذھنم گذشت چرا گر. خواستی می من ھم دلم لنز آبدم،یلب برچ

 :دی شد؟ مادر بھ دنبالمان دوی نمیچشمم جار
 ن؟ی ریبچھ ھا، کجا م-

 : گفتھی با گرمژگان
 رونی بمی ریم-

 : گفتمظلومانھ
  مادر؟زی عزامیمنم ب-

 :دمی ھق ھقش را شنیصدا.  باال انداختمچانھ
  دلمزی عزامیبذار ب-

 :دمی منصوره را شنی در ھم شد، صدامی ھااخم
 ...نی مت؟ی ری من؟ی متن،یمت-

 دستش را مقابل دھانش کبارهی.  و آن را گشوددی دواطیمژگان بھ سمت در ح.  را ندادمجوابش
 :گذاشت و وحشت زده گفت

 یوا-
 عماد پشت در خانھ، دنی چھ شده بود مگر؟ ناگھان با ددم،ی ام، گردن کشی حس و حالی بی ھمھ با

 نگفتھ ی ھمھ داد و ھوار و حرفھانی ایعنیمگر نرفتھ بود؟ چرا پشت در خانھ بود؟ . نفسم بند آمد
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 ثابت اش،  دو انگشت شست و اشارهنی بگاری سلتری فینگاھم رو.  باز شدمھی بود؟ دھانم ندهیرا شن
 :دمی مژگان را شنیصدا. ماند

 ؟یینجای ایاز ک-
 :اد، چشمانم از حدقھ درآمد عمی صدادنی شنبا
 دمی ھمھ سال نفھمنی ادموی فھمی مدی باشھی کھ ھمییاز ھمون جا-

انگار .  کردم بھ سمتش حملھ کنمدای پیبی عجلیباز ھم م.  شدمرهی بلند کردم، بھ صورتش خسر
 : بود، با التماس رو بھ عماد گفتستادهی ااطی من و در حنیمژگان ذھنم را خواند کھ ھمانطور کھ ب

 برو عماد، تو رو خدا برو-
 ... پرت کرد و رفتنی زمی را روگارشی سلتری بھ من انداخت، فی نگاھمی نعماد

 
 

 شدم، مژگان و مادرم اشک رهی و من مثل ماتم زده ھا فقط بھ رو بھ رو خمی رفترونی بی نفرسھ
 و اطی بودم وسط حستادهیحاال ا.  خانھمی آمدتیر نھا و دمیدی چرخابانھای تا آخر شب در خختند،یر

 : کردمی و منصوره گوش مھی مھدیبھ ضجھ ھا
 بخدا خودم برات م،ی بذار برم سر زندگن،یی پاای بطونی بوسم، تو رو خدا از خر شی دستاتو منیمت-

  خرمی خرم، خودم برات دامن می کنم، خودم برات رژ لب میجبران م
 ی شدم کھ دستم را در دست گرفتھ بود و پشت سر ھم مرهی خھیم و بھ مھد از منصوره گرفتچشم
 :دیبوس

 لحظھ خون ھی تو بمون، ی خواستم تو روی خوردم، بخدا نمیادی دونم گھ زی م،ی خواھرن،یمت-
 دیبھ مغزم نرس

 :دی دوباره خم شد و دستم را بوسو
 تو رو خدا، من ار،یمن عاشق شغلمم، دانش آموزامو دوست دارم، تو رو خدا برو از دل بابا در ب-

  خوام برم مدرسھ، تو رو خدایفردا صبح م
 نمانی کھ بیی حرف ھانی آن ھم بعد از ااورم؟ی برونی گفتند بروم از دل پدرم بیم. دی چپم پرپلک

 دند؟ی فھمیچرا آنھا مرا نم.  سرمی بگذارم رویسفر خواستم شال فیرد و بدل شده بود؟ من تازه م
  د؟ی فھمی کس مرا نمچیچرا ھ
 : رو بھ آنھا تشر زدمادر

 می زنی بعدا در موردش حرف مست،ی االن حال و روزش خوب ننیا-
 : زانو زدمی پاری زمنصوره

 تو رو خدا ما نی مت،ی عروسی بی االن زنگ بزن بھ طھماسب بگو عروسگھی بابا م؟ی کینیبعدا -
 ، رو بدبخت نکن

 : گفتھی اش چسباند و با گریشانی دستم را بھ پھیمھد
 خودمو بکشم؟ بخدا قرص ی خوای خوام برم سر کار، تو می بازم پشت ما باش، من م،یآبج-

  رما؟ تو رو خدا برو با بابا حرف بزنی می خورم میبرنج م
 ھمھ سال تو نی گفتم غلط کردم و گھ خوردم، ایرم م رفتم بھ پدی باز ھم مدی بایعنی.  فشرده شدقلبم

  ؟ی و بر باد دادی ام را دود کردی زندگی کھ ھمھ یحق داشت
منصوره خم . آب دھانم را قورت دادم.  زدیالم تا کام حرف نم.  شدمرهی بھ مژگان خیدی نا امبا

 :دیشد و کفشم را بوس
  کھ حواست بھ ما بود، خودت کمکمون کنشھی بذار خوشبخت باشم، مثھ اون وقتھا، مثھ ھمن،یمت-
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 با خودم دیبا.  کردمی فکر مدیبا.  دانستم چھ کار کنمینم.  بوددهی مادر نگاه کردم، رنگ پربھ
 دو ساعت بعد یکی کھ نیھم. نی شود ھمی دانستم کھ آخرش میِ ھم تھ دلم مدیشا.  کردمیخلوت م

 :دمیه کشآ.  ببخشدمی ھایاز پدر بخواھم مرا بابت شکر خور
  خوام فکر کنمی باال، منیبر-

 :دی نالھیمھد.  در ھم شدمی ام گرفتھ بود، اخمھای صوتیتارھا
 ن؟یمت-
 : گفتمی تلخبا
 خوام ی باال منی من بدبخت بمونم، ھمھ برنوی شماھا خوشبخت بشی چجورنکھی فکر کنم رو ادیبا-

 ...تنھا باشم
 لحظھ بھ سرم زد بروم باال و کی.  بودمستادهی اطای رفتھ بودند باال و من تک و تنھا وسط حھمھ

.  نھ جراتش را داشتم و نھ دلش راد،یاما دست و دلم لرز. پدرم را بکشم و ھمھ مان را خالص کنم
 ھ روح و روان ھمھ مان را بنطوری دست خودش نبود کھ ادیشا. گری بود دی روانِضیاو ھم مر

.  رفتی لحظھ ھم از مقابل چشمانم کنار نمکی و منصوره ھی مھدانی گریچھره .  گرفتی میباز
 ی آنھا می خودم را فدادی باشھی بودم، من ھمری پذتی خانواده مسئولی در برابر اعضاشھیمن ھم

 ر گفتم ھی رفتم داخل خانھ و بھ پدر می مدیبا.  سرم گذاشتم و فشردمیھر دو دستم را رو. کردم
 ی منصوره بھ ھم می گفتم، عروسی را نمنی خوب اگر ا؟یاشت غلط بود؟ تو حق دھیچھ گفتم از پا
 وانھی دیکی شدند ی شد؟ می شان چھ میآن وقت زندگ.  دادی شغلش را از دست مھیخورد و مھد
 دانست ی اصال مد؟ی دی ساشا، االن کجا بود؟ خواب ھفت پادشاه را میفکرم رفت پ. تر از خودم

 دو یکی دانست ی دانست دلم را برده بود؟ می بھ پا شده بود؟ میامتی گرفتن من چھ قدهیخاطر ند بھ
  دانست؟ی را منھای خودم را عروس و او را داماد فرض کرده بودم؟ اشیروز پ

 را پس گرفتھ می گفتم حرفھای رفتم باال و بھ پدر می مدی من چھ بود؟ بافیتکل. دمی کشقی عمنفس
.  خواست سر بھ تنش نباشدیدلم م.  بودمزارید ذات ب احمق برمردیاز آن پ. ام؟ دستم را مشت کردم

 در شدن با باز.  زدیسرم نبض م. بھ سمت باغچھ رفتم، دوست داشتم ساعت ھا بھ آسمان نگاه کنم
 میاخم ھا.  شناختماطی روشن حکی عماد را در تارکلیھ.  رو بھ رو، چشمانم را تنگ کردمیخانھ 

پسرک احمق پست، از او ھم خوشم .  بوددهی مرا شنیھاادی فری آمد ھمھ ادمی. در ھم گره خورد
 .  اش متنفر بودمی معنی بیاز خودش و دلسوز.  سوختیدلش بھ حال من م.  آمدینم
.  دادمی ضعف نشان مدینبا.  نفرت رو چرخاندم و خواستم بھ سمت خانھ بروم اما مکث کردمبا

 .  ھم نبود انگاری کرد؟ حضورش چندان اتفاقی چھ ماطی وقت شب داخل حنیاصال عماد ا
 ن؟یمت-
 آمد دکمھ اش افتاده ادمی زد؟ دستم رفت سمت مانتو ام، یمرا صدا م.  جا خوردمشی صداِدنی شنبا

از ذھنم . دمشی دی بود و خوب نمکی تارمھی ناطیح.  عقب عقب داخل باغچھ رفتماری اختیب. بود
 . ندینھا بب کرده بود تا مرا تنیگذشت کھ نکند کم

  کارت دارمن،یمت-
 نیعماد پاورچ.  درخت کردری شاخ و برگ گی ام ال بھ الی مشکی ھم عقب عقب رفتم، روسرباز

 یاما حس خجالت و کالفگ. دمی ترسی اصال از او نمدم،ی ترسیاز او نم.  داخل باغچھ شدنیپاورچ
 ھمھ سال فقط نی خواست؟ ایاصال او از جان من چھ م.  شد نخواھم با او رو بھ رو شومیباعث م

حاال آمده بود سراغم و . می بھ ھم نداشتی وقت کارچیھ. می را کتک زدگری و ھمدمی فحش دادھم بھ
 ؟"کارم دارد" گفت یم
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ر دھان باز کردم تا چند با.  خوردمکھی درشتش مقابل خودم، کلی ھدنی با دکبارهی بلند کردم و سر
 را از نظر اطیسر چرخاند و دور تا دور ح. دی صورتش دوینگاھم رو.  بزنم، اما نشدیحرف

 : و زمزمھ کرددیگذراند، دوباره بھ سمتم چرخ
  کننھی گردی بای مثھ تو چجوریی دونم دخترایمن م-

 بود، منتظر بود دهی مدت کھ عقب کشنیپس ا.  کندی دانستم بھ من رحم نمی را حس کردم، مخطر
از ذھنم گذشت .  بودمزاریمن از ترحم ب.  بھتر بودیلی خینطوریا. لبخند زدم.  شودایفرصتش مھ

.  شدقی ھم چھار سھ، من چھار شده بودم و او ھنوز دو بود و لبخندم عمدی سھ سھ، شامی شدیکھ م
 : گفتمیبھ آرام

  کنم؟ی مھی تو گری من جلوی کنن؟ نکنھ فکر کردی مھی گریچجور-
ذھنم انگار تازه بھ تکاپو .  بھ من منتقل شدی اش حس بدرهی نگاه خنیاز ا.  بھ من زل زدھی ثانچند

 ی رفت و دلشوره جاھی اولینیآن حس خوش ب.  وسط درست نبودنی ایزیافتاده بود، اصال انگار چ
 با ھر متوانست ی خودمان ھستم، می خانھ اطی داخل حنجای زدم کھ من ابیبھ خودم نھ. آن را گرفت
.  من افت داشتیبرا.  کار نبودمنیاما نھ، من اھل ا.  بزنم و ھمھ را با خبر کنمادیحرکتش فر

 :چشمانم را تنگ کردم
 گمشو خونھ ات-

 : گفتی آرامبھ
 ؟ی کنھی گریدوست ندار-

.  نبودی تالفی برای کردم وقت خوبیانگار بر خالف آنچھ فکر م.  ھم فشردمی را رومی ھادندان
 و مرا چرخاند و دستش را دور دی شدم، عماد بھ سمتم پرری بھ خود دادم و ناگھان غافلگیتکان

 : گوشم آورد و پچ پچ کردکی سرش را نزدد،ی کوبواریگردنم برد و بھ د
  کننی مھی شن گری بھ تجاوز مدی کھ تھدییدخترا-

 : چسباند و زمزمھ کردواریمرا بھ د. دست و پا زدم. ختی رنھی در سقلبم
  نداشتھ باشمونی گن کاری کنن با التماس می مھیھمشون گر-

 ی آخر نامردگری دنیا.  کردی کار را نمنینھ، او ا.  باز و بستھ شداری اختی کش آمد، چشمانم بلبم
 :دمی بھ گردنم آورد، از درد نالیخواستم دستم را بلند کنم کھ فشار. بود

 پدرسگ-
 : گفتی آرامبھ
 خودمون؟ نچ نچ نچ، مگھ خر گازم ی شب تو خونھ ازدهی ندارم خره، ساعت تیاالن کھ کار-

 گرفتھ؟
 : گفتمیبھ آرام.  گرمش بھ گردنم خورد و پوستم را مور مور کردنفس

 ولم کن-
  بھ بعد مراقب خودت باش جوجھنی کنم، فقط از ایباشھ ولت م-
 یبھ آرام. دی تپی منھی در سانھیقلبم وحش. دمیب پر دستش را شل کرد، از او فاصلھ گرفتم و بھ عقو

نھ، امکان ....تجاوز. جملھ اش در ذھنم تکرار شد. لرز در دلم نشست.  و عقب عقب رفتدیخند
 با رھا ھم بود، مگر من نامرد نبودم؟ بادی ھم فشردم، شایاو نامرد نبود و چشمانم را رو. نداشت
 .  کردمی تالفینامرد

 : رفت زمزمھ کردیقب م کھ عقب عھمانطور
 ...وفتی باھام در بی خودت تکن،ی متی رو باختی بازی بگیاگھ بھ کس-
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 کردم اگر خودم را یاحساس م.  پر شده بودبی و غربی بودم مقابل پدر، سرم از افکار عجستادهیا
 بودنش ھم پشتم ی شوخی آخرش کھ حتدی تھدنی سو عماد بود و اکیاز .  شومی موانھیوا بدھم، د

 را ر کانی او بودم ھمی من ھم جادیشا.  نبوددی بعچیتجاوز آن ھم از طرف عماد، ھ.  لرزاندیرا م
پدرم از .  کردرشی و چند سال از دست من کتک خورد و بعد از آن ھم پدر تحقنیچند.  کردمیم

 ی میر آن زندگ کھ دیمحلھ ا.  ما بروندی توانند از محلھ ی دانست نمی کش بود، مفیاول ضع
 اره اجنی تر از اشی توانست بی بود، دست فروش بود و نمری آقا ھم فقمیکر.  بودنی نشری فقمیکرد

 و مونس مادر و خودش سیبعدھا بانو شد ان.  کندی خانھ زندگنیمجبور بود داخل ھم. خانھ بدھد
 گریان شده و د خاطر خواه مژگی کردم علی اواخر ھم کھ حس منی بروند، ایگری دینخواست جا

 ادم بھ خود دیتکان.  من بودانی پای بی ھای ھم بدبختگری دیسو.  تکان بخورندنجایمحال بود از ا
 کنار ھم واری و منصوره کھ کنج دھی مھدیسر بلند کردم، نگاھم رفت پ. و از افکارم کنده شدم

.  آقامی بانو و کریمژگان و مادرم را فرستاده بودم بروند خانھ . دندی کشینفس ھم نم. نشستھ بودند
پدر چشمانش . کندم ی را وا ممی سنگ ھایی بھ تنھادی سھ نفر بانیمن با ا.  بمانندنجای خواستم اینم

از خودش و آن . دی کشیاز چشمانش آتش زبانھ م.  کردیرا تنگ کرده بود و بھ من نگاه م
بھ خودم فشار .  شده بودیگری از چشمانش تنگ تر از دیکی. بود زاری شکنجھ گرش بیچشمھا
خت و من ی ری بھ ھم مزیاگر نھ ھمھ چ.  آوردمی آن چھ را کھ دوست نداشتم بر زبان مدیبا. آوردم
 را می زده بودم و عقده ھاادیآن ھمھ فر.  بودیِتھ دلم خال.  باشمی کسی خواست مسبب بدبختیدلم نم

 دادم تا از ی پدرم دم تکان می و برادمی کشی مثل سگ زوزه مدی بودم، حاال دوباره باختھی ررونیب
 جگر ی دندان روی کمکھ  بودنینقشھ ام ا. زدی و زمان را بھ ھم نرنی و زمدیای بنیی پاطانیخر ش

 نی تا آن موقع من ھم از ادی ھم شوھر کند، شاھی اش، مھدیبگذارم تا منصوره ھم برود سر زندگ
 . کردمی مدای نجات پیختبدب
 در انی قراره از فردا خواسگارا ب؟ی مگھ حرفھاتو نزد؟ی بگی من چی جلویِ تن لش، اومدھیچ-

  قوارهی بالقیخونھ د
 خواستم بر یآنچھ م. باز ھم بھ خودم فشار آوردم تا بھ سمتش حملھ نکنم.  بھ او زل زدمنھی کبا

 : در چشمانش گفتمرهیخ.  مرگ بودنی عمیبرا.  سخت بوداورمیزبان ب
 رمی گیمن حرفھامو پس م-

 :پوزخند زد. دی چپش آشکارا پرپلک
 شھی مسی شده، دھن تک تکتون سرورید-

 : و گفتمدمی کشقینفس عم. دمی ھق ھق منصوره را شنیصدا
 یاری بھ دست نمیزی چیزیبا آبرو ر-
  کنمیعوضش تو رو آدم م-

 خواھد بکند، اصال ی کھ می برود ھر غلطمیھ او بگو توانستم بیکاش م. دمی ام دست کشیشانی پبھ
لبم را تر .  سست شدمدمی را کھ دھی منصوره و مھدی دهی نداشت اما صورت رنگ پرتی اھممیبرا

 :کردم
  کھ چقدر نسبت بھ خونواده تعھد دارمی دونیمن آدم شدم، م-
 : با پوزخند ادامھ دادمو
 ی دادادمی ینجوریخودت ا-

 : فرستادرونی را بنفسش
 دفھ نی من ای ول،ی بھ گھ خوریوفتی دونستم آخرش می مادتھ؟ی شتی چند ساعت پی ھای وریدر-

 ...ی گی کنم، از ھمھ تون زھر چشم می کنم، ھمھ تونو آدم میآدمت م
 : را باال بردممی و صدادمی حرفش پرانی مبھ
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 کنم، ی نمی جفتک پرونگھی من دی ولاد،ی نمرتی گیچی ھشھ؟ی می بعد چی کنی میزی آبرو رنیبب-
  نداشتھ باشی دو تا ھم کارنی گوشھ بھ اھی نی پس آروم بشگھ،ینقطھ ضعفم دستتھ د

 مرا نکھی ای بود برای بازاهی سشی کارھانی ایاصال ھمھ .  را از تھ نگاھش خواندمنیا.  دل شددو
 قشنگ را در یتھ ھا خواسنی بھ الی توانست میاما نم. گریمردک عقل نداشت د. در منگنھ بگذارد

 رفت، ی مھی رفت، مھدی روز منصوره مکی.  شدی روز ھم نوبت من مکیباالخره . من بکشد
 یشال ھا.  و رنگ و وارنگمبای زی از خواستھ ھاییایان وقت من بودم و دن.  رفتی ھم مانمژگ

 . سی ورزش تندی اصال شابا،ی کوتاه و زی مانتوھاد،ی و سفیسبز و صورت
 ی باز رم کردی ولی گفتنویاون دفھ ھم ھم-
 : نفرت بھ او گفتمبا
 ھ؟ی دردت چگھی تو منگنھ، دی آدمو بذاروی کنی گری ھوچیتو کھ خوب بلد-

 وانھیاصال د.  داشتسمی بود، سادی مرد رواننیا.  اش از ھم باز شددهی زد، صورت چروکلبخند
 .  شد و بھ سمت اطاق رفترهیبا لبخند بھ من خ. بود
 ...نیھم
خودش ھم .  با دو کلمھ حرف از ذھنش رفتھ بودادی و فرنی و توھری ھمھ فحش و ناسزا و تحقآن
 : اطاقش زل زدم و شمرده شمرده گفتمیبھ در بستھ . ستی دانست در من بھ دنبال چینم
 باھات ندارم، ی کارنی بعد از اگھی خونھ شوھرت دیری مگھیشما دو تا، تو منصوره، سھ ھفتھ د-

 نھ من خواھرتونم نھ شماھا گھی بعد از اون دی ھواتو دارم ولی شوھر نکردی تا وقتھیتو ھم مھد
 نیخواھر من
 : با بغض گفتمنصوره

 می نداشتی ما بخدا منظوری آبجن،یمت-
با حرففھا و حرکاتشان .  نداشتندی پدرم، منظوری کدامشان، حتچیھ.  نداشتندی زدم، منظورلبخند

 .... نداشتندی و منظوردندی مکی جانم را می رهیش
 
 ریز.  عقبی صندلی را پرت کردم روی را باز کردم و ساک ورزشنی در ھم در ماشی اخم ھابا

 نی سرش را بد،ی باریباران م.  بودستادهی دامنھ باشگاه اری انداختم کھ زنی بھ طنی نگاھیچشم
 بھ اری اختیب.  شدمرهیشت خ کھ بھ تن دای خوش رنگیبھ بافت زرشک.  فرو برده بودشیشانھ ھا

 نی را داخل ماشبالیبا حرص توپ وال.  بھ تن داشتمی سورمھ ای مشکی قھیجل. نگاه کردم خودم
 : گفتادی کھ با فردمی را شننی طنیصدا. پرت کردم و در را بستم

  شدمسی بارون خری من سردمھ ز؟یای بی تونی کھ نمی چینی-
 : اش را در دست فشردیگوش.  اش از شدت سرما سرخ شده بودینیب.  رخش زل زدممی نبھ
 مو بدم بابت آژانس، یبی کثافت من دوست ندارم پول تو ج؟یای بی تونی کھ نمی داریچھ کار مھم-

 ی دی ده تومن بھ من می ھفتھ اییتو کھ گدا
 را نی طن ساشا چھ مرگش شده بود، امروز دوبارهنی از او گرفتم و در دل تکرار کردم کھ اچشم

 نانی از گذشتھ اطمشی حاال بدم،یابرو در ھم کش.  بودامدهی بھ باشگاه آورد، حاال ھم کھ دنبالش نرید
 یتو و مانی صورتیروسر. اهی نخود سی خواست دو ساعت دخترک را بفرستد پیداشتم کھ فقط م

.  را باز کردم و پشت فرمان نشستمنیدر ماش.  بودشی ھای بندی ھم خالدی و شال گردن سفدیسف
استارت زدم و ھمزمان .  چپاندبشی را داخل جی ثابت ماند کھ با غضب گوشنی طنینگاھم رو

 ی داده، فقط می کردم مرا بازیحس م.  کردم رو دست خورده امیحس م.  ساشایذھنم رفت پ
 دھانم را باز امدینبدم .  دوش منی رواندازدی ادب را بی دخترک تخس و بنی اتیولخواست مسئ
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 فکر سرم را از نیبا ا.  است بھ خودش و پدر و مادر نداشتھ اش نسبت بدھمقشی الیکنم و ھر چ
 : بردم و گفتمرونی بنیپنجره ماش

  سوار شو برسونمتای دختر، بیھو-
 : باال انداختشانھ

 امینم-
 : درشت شدچشمانم

 تو رو آورد سپرد دست من، فعال کھ خودش التی اون داداش خوش خ،یای کھ نمی خوریگھ م-
 ببرمت پرتت کنم ای بعد از ساعت باشگاه باشھ، بی براھاتی خوام گھ کاری نم،ی تللیللیرفتھ دنبال 

  سرش
 : باال رفتمی پا و آن پا کردنش صدانی ادنی با دو
 نمی ببایب-

 را باز نی خواست در ماش وستادی آمد، مقابل در عقب انی بھ سمت ماشزانی آوی و با لب ھادیترس
 :کند کھ رو بھ او براق شدم

  بتمرگ جلوستم،ی نیمن آژانس شخص-
 ... جلو نشستی صندلی را باز کرد و رونی ماتم زده ھا در ماشمثل

 در خانھ ی بودم جلودواری امدم،ی کشی ساشا خط و نشان می راندم در ذھنم برای کھ مھمانطور
 :  گفتمی کردم سمتش و بھ او می ان وقت خواھرش را پرت منمش،یبب
 "  نشھداتونی خودتو و خواھرت دور و بر باشگاه پگھید"

   گفتمی بھ او مدیبا.  کردی جملھ آرامم نمنی را تکان دادم، نھ اسرم
 "ی خودت بشوردی بعد ھم باش کھ باقھی فکر دو دقھاتی دنبال گھ بازیری میوقت"

 : کرد، با غضب گفتمی می اش اس ام اس بازیوش نگاه کردم کھ با گنی چشم بھ طنی گوشھ از
 از کدوم ور برم؟ -

 : انداختابانی بھ خی بلند کرد و نگاھسر
  تو کوچھنیچی تا اون اتوبوس، بعدش بپنی برمیمستق-

 ... پدال گاز فشردمی را رومی نثارش کردم و پای غره اچشم
.  ھم قرار نداشتیانی اعی و بزرگ نبود، در محلھ کیچندان ش.  پارک کردمی کلنگی خانھ مقابل
 و دی پرنیی پانیانگار از زندان آزاد شده باشد، از ماش.  شودادهی پنی اشاره زدم کھ از ماشنیبھ طن

 ھ کی و شش نقره استی دویچشمانم را تنگ کردم، نگاھم رو.  بھ سمت خانھ رفتیبا خوشحال
 داد ی خانم خانھ بود و بھ خودش زحمت نموشایپس ن. ند خانھ پارک شده بود، ثابت ماواریکنار د

دست بھ کمر رو .  دخترک خالص شودی خواست از دست ور زدنھایفقط م.  دنبال خواھرشدیایب
 : گفتمنیبھ طن

  کارش دارمرونی بادیبرو بھ داداشت بگو ب-
 :د زادی را در قفل چرخاند و در را باز کرد و فردی نازک کرد و کلی پشت چشمنیطن
  کارت دارهی خانوم مربرونی بایساشا، ب-
 اری اختیب. ھمزمان حس کردم ضربان قلبم باال رفت. دیای اخم بھ در خانھ زل زدم، منتظر بودم ببا

با .  وارد خانھ شدیالی خی با بنیطن.  ام را مرتب کردمقھی ام، جلی مشکیدستم رفت سمت روسر
.  آمدرونی پشت بھ من عقب عقب از خانھ بی و قلمکیزن بار. دمی سرک کشیی سر و صداِدنیشن

 : را باال بردشیساشا پشت سرش وارد کوچھ شد و صدا
 من گھ خوردم من غلط کردم با تو حرف زدم، دست از سر من بردار، پول غمبری بھ پریبابا بھ پ-

  نشوشیری سنقدری ارواح خاک ننھ بابات برو ا؟یشی گم و گور میریبدم بھت م
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 می بود و ندهی شدم کھ حاال چرخرهیبا چشمان از حدقھ در آمده بھ دختر جوان خ. ست شد سزانوانم
 خوش دوخت بود، از ھمان شیلباسھا.  پوشکی و شبای بود، زبایز. رخش مقابل من قرار داشت

 و کوچک بود، ی اش قلمینیب.  حسرتشان بھ دلم مانده بودشھی بھ تن داشت کھ من ھمییلباسھا
 :دستانش را در ھوا تکان داد و با عشوه گفت.  درشت و سرخشیلبھا

 ،  ادامھ بدمینجوری تونم ای من نمستم،ی نچھیمن باز-
 . شدشی صحنھ قلبم رنی ایدنی دستانش گرفت، با دساشا

  ،تی خانوم، برو دنبال زندگگھی برو دگھ؟ی دیستی نچھی فھم، باززیبابا جون، قربون آدم چ-
 :دی کشغی جدخترک

 ی چرا ھمون اول نگفت؟یگی بھ من منوی این داراال-
 : سرش را تکان دادساشا

  نغمھستمی تو نی من کھ مسئول گوشھا،ی بھ کریمن از اول گفتم تو خودتو زد-
 : گفتتی و با عصباندی کشرونی دستش را از دست ساشا بنغمھ

  من کر بودم؟یگی االن می حالتو بردی کردفتوی سالھ کھینھ بابا، -
چقدر .  شددهی بدنم کشی فکر رگ و پنی زن کھ بود؟ دوست دختر ساشا؟ و با انیا.  خشک شدمیگلو

او دوست دختر داشت؟ خوب انتظار داشتم نداشتھ باشد؟ کم سن و سال . من بدبخت و بدشانس بودم
 ھر چھ بھ خودم وعده گرید.  شدهخی ی را داشتم کھ سنگ رویحس کس. لبم را تر کردم. کھ نبود

 فرستادم بروند ی شده ام را ھر چھ زودتر مداری احساسات بدیبا.  بودیرمن داده بودم، کافسرخ ی
 مثل ھی نبود کھ صبح مھدنی ھمی بھ پدر نگفتھ بودم بار آخر است؟ مگر براشبیمگر د. بھ درک

 ھم نی ادیھر روز رفت سر کار و منصوره ھم خوش و خرم با طھماسب تماس گرفت؟ خوب شا
 ی با درد بدی است و من باگرانی دی خوب برایزھای چی بفھمم ھمھ نکھی ای برابود ینشانھ ا

 جر و یھنوز صدا.  را باز کردمنی فرو افتاده در ماشیبا شانھ ھا. درمان خودم بسوزم و بسازم
 بود و زن آمده دهی رسانی زن و مرد بھ پاکی نی بی دوستی رابطھ کی. بحث ساشا و نغمھ بلند بود

 من چھ ی براگرید.  بند پاره شده را دوباره گره بزندی شود سر مرد و بھ ھر ترفندببود خرا
 نمی بنشنی گلو سفت کردم و خواستم داخل ماشری ام را زی روسری شل شده یگره .  داشتیتیاھم

 : ساشا جا خوردمیکھ با صدا
 من ھست، یدگ تو زنیکی کردم، بابا دای رو پیکی من گمی می وقتی فھمی نمگھ،ی دی فھمینم-

 ناھاش،ی انی خودش اومده در خونھ، ببی خودش با پانی انی تموم شد، ببشی ما سھ ماه پیرابطھ 
  نشی خوب بب،یستی کھ کور نشاالی دفھ انی ایاون دفھ کر بود

 کھ آمده بود ی خواستم آن کسیم. دمی کوچھ سرک کشی سو و آن سونی بھ انی سقف ماشی باالاز
.  کھ دلش ھزار جا بود دل بستھ بودمیبھ مرد. حماقت کھ شاخ و دم نداشت. نمی ساشا ببیبھ زندگ

خودم را خم کردم و قبل .  نداشتی ارتباطگری داخل کوچھ نبود، اصال اگر ھم بود، بھ من دیکس
 : زدمی ساشا صدانم،ی بنشنی داخل ماشنکھی ازا
 نی مت؟یری کجا من،یمت-
لباس خانھ بھ . دی رخت و لباسش چرخینگاھم رو. دی دویساشا بھ سمتم م.  سر چرخاندمی ناباوربا

 :بھ خودم اشاره زدم. تن داشت
 ؟یگیمنو م-

 : تکان دادیسر
 ؟ی بری خوای حاال کجا می اومدنجای ام؟ تا ای پس با کگھیآره د-
 : سرش را کج کردو
  کردتی اذنی طنزم،ی برات عزرمیبم-



 66 

 و چھار یس. زمیگفت عز. ردی خودش گفت بمرد؟ی بممیگفت برا. دمی لحظھ صورتش را تار دکی
چشمانم باز و . زمیپدرم بھ من نگفتھ بود عز.  بودمدهی نشنزمی عزی کلمھ ی مرد چیسال از دھان ھ

 ور ھمانطدم،ی خودم شنی خودم با گوشھادم،یاالن گفت، خودم شن".  براترمیبم"گفتھ بود . بستھ شد
ذھن سودا زده ام .  کردیبود و با لبخند بھ من نگاه م شدم کھ سرش را کج کرده رهیخم شده بھ او خ

 ان دخترک خوش پوش پشت سرش بھ راه انداختھ، ی است کھ برای است، بازی زد کھ بازبینھ
 ... رو بھ آن رو کرده بودنی مرا از ازمی عزی کلمھ ِدنیشن. اما دل عقل را پس زد

 
 
 
 کمرم را یاصال توان نداشتم تکان بخورم، حت.  خوردمی چشمان ساشا شده بودم و تکان نمخیم

 خواست یدلم م. نوک انگشتانم سرد شده بود. دی لرزی مجانی از شدت ھمیلب ھا. صاف نکردم
 کھ من یزی چکی عاشقانھ، ی جملھ کی ی عاطفی جملھ کی. زمی عزدی بھ من بگوگری باره دکی

 :دمی نغمھ را شنغی جیصدا. سراپا کند نکبت زده را
 زم؟ی عزی گی منی تو بھ ان؟یا-
 زی توانم عزی از او کمتر ندارم، مزی چچی خواستم سر بچرخانم و رو بھ او براق شوم کھ من ھیم

ساشا دستش .  توانستم حرکت کنمی کرده بود، نمزمیپنوتیاما انگار چشمان ساشا مرا ھ. ساشا شوم
 لک گردنم را قلقرینوک انگشتانش ز.  ام را شل کردی روسری دراز کرد و گره میرا بھ سمت گلو

 : لبخند زددم،ی سرم را عقب کشیداد، کم
  کھ خانومی ھم ھستیقلقلک-

 . دی دختر بودنم را دد،یزن بودنم را د. خانم، فقط گفتھ بود خانم، نگفت خانم آقا.  از تنم رفتجان
 : گفتی را خم کرد و بھ آرامسرش

  نکنعمیجون مادرت ضا-
 : و مجبورم کرد کمرم را صاف کنممیست برد سمت بازو دو
 ھست و ،ی دونی منو می تو کھ زندگھ،ی قبلی از دوستا،ی دونم شوکھ شدی خانم، مایفدات بشم، ب-
 می از ھم نداری پنھونزی چ،ی دونی منو مستین
 ینگاھم رو.  رھا شد، مسخ شده بھ دنبالش رفتمنی در ماشیدستم از رو. دی مرا بھ سمت خود کشو

 بھ میلرز نشستھ بود بھ جانم و دندان ھا.  متر از من بلند تر بودیلیچند م. دیخودم و خودش چرخ
 :دینغمھ بھ سمتمان دو.  خوردیھم م

 قواره از ی دراز بنی ازی چھ چت؟ی اومده تو زندگی کھ گفتھی ھموننی ان؟ی با ای رفتیمنو گذاشت-
  سر تره؟من

، کھ ناگھان دست ساشا دور کمرم " گالھ رو ببند،ی دوزاری ارهیپت" می باز کردم تا بھ او بگودھان
 :دیساشا محکم بھ کمرم چسب.  خم شدمینشست، نتوانستم خودم را کنترل کنم و زانو

  شد؟ قربونت برمی خانوم چن؟یمت-
 : رو بھ نغمھ کردو
  ،ی کنیو بد م حالشی برو گمشو دارگھ،یبرو گمشو د-
 : زمزمھ کردد،ی لغزی کمرم می بھ سمتم خم شد و ھمانطور کھ انگشتانش روو
  واسشی اومدیلمی عجب ف،یتو معرکھ ا-

 " کنمی دارم ضعف مست،ی نلمی کھ فنیتولھ سگ ا" می خواستم بھ او بگوی رفت، میاھی سچشمانم
 حسرت بھ دلم مانده بود پدرم دی فھمی زد؟ نمی بھ من دست مدی کھ نبادی فھمی شد، نمی باز نمدھانم

.  بود بھ کمرمدهی و چھار سال او آمده بود بدون مقدمھ چسبیدست نوازش بھ سرم بکشد، بعد از س
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  گفت من معرکھ ام؟ خودشیتازه م.  ستبرشی نھی بودم بھ سدهیرفتھ بودم در آغوشش، چسب
 حس کردم فنا شده ام، یدیبا نا ام. بانش لحن مھرنی دستان مردانھ و انیمعرکھ بود، خودش و ا

 ھر دو نفرمان ی کھ برای خانھ اکی لحظھ دلم خواست من باشم و او باشد و کی. عاشقش شده ام
 جاوز بھ تدی نکند، عماد مرا تھددی پدرم ھر روز مرا تھدگریتا د.  خودمانی سر زندگمیاست تا برو

 .نکند
 :دی کشغی جنغمھ

  ؟ی نبودی جورنی دفھ ببوسش ھمھ رو خالص کن، چرا با من اھی ؟ی کنیوسط کوچھ بغلش م-
 کھ نی طنیھمزمان نگاھم رفت پ. دمی ساشا چسبنی فلجم را بھ زحمت باال آوردم و بھ آستمھی ندست

 ابھتم ی ھمھ دم،یخجالت کش.  کردی بود و بھ من و برادرش نگاه مستادهی چھار چوب در خانھ انیب
 .  جان در آغوش برادرش بودممھین.  رفتھ بودنیز بدر برابر شاگرد باشگاھم ا

 : کردی ھمچنان با نغمھ جر و بحث مساشا
  کنم، تو رو سننھ؟ تو برو دنبال کارتیبوسشم م-
 یخواستم دستم را رو. دیچی ام پینی بری عطر مردانھ اش زی صورتم خم شد، بوی دوباره روو
 " از حال برمکھی نزدس،یسبون دھن سرو منو بھ خودت نچنقدریا" می اش بگذارم و بگونھیس

 :دمی را شنشیصدا.  شدزانی قلبم نامضربان
 َ نکن، جون ھمھ کستمیجون مادرت ضا-
 .....دی گونھ ام نشست و مرا بوسی خواھد چھ کار کند، لبش روی بفھمم منکھی قبل از او
. دمی لرزی نشستھ بود در بدنم و سرا پا می عصبیلرزه .  آمدی نمادمی آمد چھ شد، خوب ی نمادمی

 : دادی تکانم میساشا با نگران.  شدی نمی کنم اما اشک ھا جارھیدوست داشتم خون گر
 ن؟ی شده؟ متی چن،یمت-

 یمن چھ م.  خواست صاعقھ نازل شود و ساشا بھ درک برودی شد، دلم می باز و بستھ مچشمانم
 بود، وسط دهیمرا بوس.  گرداندی و بر مایبرد آن دن ی مرد آدم را مکیدانستم لمس شدن توسط 

 . اشیکوچھ مقابل چشم خواھر و دوست دختر قبل
مقابل او مرا .  اش؟ آن دختر خوش پوش دوست دخترش بودی بھ تکاپو افتاد، دوست دختر قبلذھنم
 . دانم چھ شدی نمگری و بعد ددیبوس

 ؟ی شدینجوری چرا ا؟ی شدیتو چ-
 : کردنی رو بھ طنو
 .  آب قند درست کنھیبرو -

 : زدادی شانھ باال انداخت، ساشا فرنیطن
 گمیبرو م-

 :ساشا مرا تکان داد.  خانھ گذشتی آورد و از راھرورونی زبانش را بی با لجبازنیطن
   پدر سگِشیری رفت سی نھ؟ بخدا من مجبور بودم، نم،ی شدتی اذ؟یتو خوب-
 : سرش را بھ چپ و راست تکان دادو
 خوب من سو استفاده کردم قبول، تو خوب شو فقط، ما رو بھ درد سر نیاستم ببوسمت، بب خوینم-

 ننداز
 ی را بھ زحمت باز کردم و با صدامیلب ھا.  سوختیگونھ ام م. دیگونھ ام را بوس.  بوددهی بوسمرا

 : گفتمیخفھ ا
 ؟یدیچرا منو بوس-
 : گفتیمانی پشبا
 غلط کردم، نغمھ رفت، قربونت سرپا شو تا شر نشده-
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 بھ بازوان می بوددهی بود، ھر دو چسبی خنده دارتی دو دستم را بھ بازوانش بند کردم، وضعھر
 :با نالھ گفتم. گریکدی
  کنم تولھ سگی من دارم سکتھ م؟ی کارو کردنیچرا ا-
 ی با مکث طوالندی دیر تازه مرا مانگا.  کرد، نگاھش موشکافانھ شدریی حالت چشمانش تغکبارهی

 یِتھ دلم م.  دادمھی پشت سرم تکواریچشمانم را بستم و سرم را بھ د.  را از نظر گذراندمیسراپا
 ، چشم گشودمی بھ تندد،ی بھ لبم چسبی بعد، جسم خنکیچند لحظھ . سوخت و حالت تھوع داشتم

 : در ھم گفتیبا اخمھا. نده بود آب را بھ دھانم چسباوانی بھ ھم فشرده، لیساشا با لب ھا
 بخور، آب قنده-

 میخواستم بھ او بگو.  ثابت ماند کھ آدامسش را باد کرد و ترکاندنی طنی تب دارم رونگاه
 : گفتنیساشا زودتر از من رو بھ طن.  کردی ام می، عصب"مستراحش را ببندد"
 برو تو اطاقت-
 رمینم-
 گفتم برو گمشو تو اطاقت-
  دارهدنی دیینمای سلمی فنی رم، ایمنم گفتم نم-

 من تره ھم خرد ی دخترک برانی شود، از فردا ای طور منی دانستم ھمی بھ خود دادم، میحرکت
 توانستم قدم از قدم ی حال و روز نزارم نمنی با ای گرفتم، ولی از او زھر چشم مدیبا.  کردینم

 : زدادیساشا فر. بردارم
 رمی گی رو ھم ازت می گوش،ی نداریبی ماه پول توجھیتا -

 :دی کشغی جنیطن
 یگھ خورد-

 خودم را د،ی بھ سمت سالن دونیطن. دی آب در دستش، بھ سمتش پروانی مرا رھا کرد و با لساشا
.  کردیبغلم م. دی بوسی کاش ساشا دوباره مرا میا.  سر خوردمواریشل کردم و بھ موازات د

 داخل نجایچرا حال و روز من بھم خورد؟ من ا.  داد من ھم دستم را دور کمرش حلقھ کنمیاجازه م
   کردم؟ی اش چھ منھخا
چند .  شدی ھم تمام نمی لرز لعنتنی دستانم گرفتم، انیسرم را ب.  خانھ نشستمی پلکان ورودیرو
دتر بھ چشمم  اش زوی نگاه کردم، گرمکن خانگی چشمری بعد حس کردم ساشا برگشت، زی قھیدق

 چھ نیبعد از ا.  توانستم سر بلند کنمیاز خجالت نم.  نگفتیزی پلکان نشست و چیکنارم رو. آمد
  کرده بودم و بعد از حال رفتم؟ی اش را بازیالی خی چند لحظھ نقش معشوقھ ی شد؟ برایم
 از یکیِاسپک  گفتم ی مدی باای داشتم، جھی گفتم از صبح سرگی بھ او مدی آوردم، بای بھانھ مدیبا

 ....ای گفتم عادت ماھانھ ام، ی اصال مایشاگردانم خورد بھ فرق سر من، 
 ؟یتا حاال دوست پسر داشت-

. دی کھ آماده کرده بودم از ذھنم پر کشیی حرفھایھمھ .  بود کھ الل شدمرانھی آنقدر غافلگسوالش
.  دارمی درمانی درد بکی دی فھمدیحال و روزم را کھ د.  بودزی تیلی بود، خزی تیِ شرف عوضیب

 وا. دی دی اصال مرا نمی جنس ذکورچی نداشت، ھشی ھم بھ من گرای پسرچیدوست پسر نداشتم، ھ
 گفت دوست پسر ی و حاال مدی بھ کمرم و مرا بوسدی چسبکی و بدون سالم و علدیاز گرد راه رس

 داشتم؟
  بھت دست زده؟یتا حاال پسر-

 . نقصم را بھ رخم نکشدنقدریواست الل شود و ا خیدلم م.  دھانم را قورت دادمآب
 یدوباره دستش را دور کمرم حلقھ کرده بود، سر بلند کردم و بھ تند.  برق از تنم گذشتناگھان

 : دست آزادش را باال آورددم،یخودم را عقب کش
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 نی برم دور کمرت، ھمی مثھ تو کوچھ، دستمو مست،ی نیچی ھست،ی نیزیچ-
 : گفتمی لرزانی صدابا
 نکن-

 : خنده، کش آمدی چشمانش بھ نشانھ ی گوشھ
 ، ِ نغمھ پخ پخ،ینترس، تو کمکم کرد-
 : زدی چشمکو
 ،رفت-
 : با لبخند ادامھ دادو
 . کنمیمنم بھ تو کمک م-

 دستش را نکھی خواست کمکم کند؟ ای داشتم مگر کھ او می ھم از ذھنم گذشت کھ من چھ مرگباز
 د؟دور کمرم حلقھ کند کمک بو

 : باال رفتمی و صدادمی خودم را عقب کشدوباره
  دستتو بکش-

 : را باال آورددستش
 سی نیچی ھن،یآروم مت-
 خانھ نی خواستم بلند شوم و از ای مدم،ی پشت دستش را بھ سمت گونھ ام آورد، سرم را عقب کشو

 کی. زل زده بودم بھ چشمان خندانش.  من نبوداری قفل شده بود، مغزم تحت اختمیفرار کم، پاھا
 ی کرده بود و میدیانگار کشف جد.  کندی نگاه میلحظھ حس کردم بھ من بھ عنوان سرگرم

ِعقب رفتم، دستش دور کمرم نشست و مرا بھ سمت خودش .  بکشدرونی و بم آن را بریز خواست
 قھیذھن فرمان داد، با ھر دو دست بھ .  اش بچسبم و با سر بھ دماغش بکوبمقھی خواستم بھ د،یکش

 :دمیاش چسب
  ناموس ولم کنیب-

 بستھ خی گونھ ام نشست، انگشتانش داغ بود، بر عکس بدن من کھ مثل مرده ی انگشتش روچھار
 نی شد، اچشمانم ناخوداگاه بستھ.  شانھ خم کردمی اش شل شد، سرم را روقھی یدستم از رو. بود
 :دمی خندانش را شنیصدا.  پدر را دوست داشم، عاشقش بودمی بِی عوضِیلعنت

 یستی خانوم آقا ننی مثھ تو برخورد نکرده بودم، ھمچی تو، تا حاال با آدمی ھستیچھ دختر جالب-
 یانگار

 . گونھ ام برداشتی و دستش را از رودی لبم کشی انگشتانش را روو
 . گونھ ام برداشتی و دستش را از رودی لبم کشی انگشتانش را روو

 دود دم،ی بالی کھ سالھا بھ آن میآن ھمھ غرور.  شدرهی و در سکوت بھ من خدی را عقب کشخودش
 یِ کردم از چشمانم تا تھ ذھنم را میحس م.  ھم نبودمچی مرد ھنیدر برابر ا. شد و بھ ھوا رفت

 می ھایت رفتم سراغ بدبخیم.  رفتمی شدم و از آن خانھ می بلند مدی ماندن نبود، بای جاگرید. خواند
 :ھمزمان با من ساشا ھم بلند شد.  آوردم و از جا برخاستمی فکر بھ زانوان لرزانم فشارنیو با ا

 ؟ی ریم-
 و مرا بھ سمت دی چسبمیدستش را دراز کرد و بھ بازو.  بھ او نگاه کنم سر تکان دادمنکھی ابدون

با .  آمدی خورد نفسم بند میدستش کھ بھ بدنم م.  ھم فشردمی را رومیلب ھا. خودش چرخاند
 آمد پدرم ادمی. سماجت زل زده بود بھ صورتم و من ھم اصال قصد نداشتم بھ چشمانش نگاه کنم

. اورمی ام و کم نستادهی کھ مقابلش ای زل بزنم بھ صورت کسمی مستقدی داده بود کھ باادی بھ من لھاسا
ساشا .  مرد کم آورده امنی ام را در مقابل ای زندگی کم آورده ام، انگار ھمھ دی ببنحاال کجا بود تا

 : را فشردمیبازو
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 نگام کن-
 شوم، از نگاھش رهیدوست نداشتم بھ چشمانش خ.  بودمیاز دست خودم عصب.  نکردمنگاھش

 . خواندمیحماقت خودم را م
  بھ من نگاه کنن،یمت-

 :دمی ام را عقب کششانھ
 ِّ خوام برم رد کارمیبکش دستتو، م-
 یری آروم باش، م،یریباشھ م-
 پس دستتو بکش-

. می بگوراهی شد، بھ دھانم آمد بھ او بد و بقی عممی اخم ھاد،ی خالف انتظارم دستش را پس نکشبر
 نی بود وجود نداشت و با ای کھ محکم و قوینی در برابر او آن متگرید.  پوشاندمی ضعفم را مدیبا

 : زبانم تلخ شدفکر
  بکش دستتوکھ،ی مرتیستیکر کھ ن-

 سکوت کالفھ کننده نی برسم، از امی ھای گذاشت بروم بھ بدبختیچرا نم.  کرد، نفسم تند شدمکث
 :سر بلند کردم و بھ چشمانش زل زدم، نگاھش خندان بود. اش لجم گرفت

 ؟ی شیدوست دخترم م-
.  کردی آورد کھ فلجم می بر زبان مییحرفھا شھیچرا ھم.  ھم الل شدم، باز ھم مات شدمباز

 چی ھ،ی مردچی کس، ھچیھ.  بودی شوخدیشا.  داده بود دوست دخترش شودشنھادی بھ من پمایمستق
 مرا یعنی شنھادی پنیا.  از من نخواستھ بود دوستش شوم، چھ برسد بھ دوست دخترشیجننده ا

 شل شد و سمت می بازوی دستش از رودم،ی خواست؟ لبم را بھ داخل دھانم کشی مواج ازدیبرا
 :دمیگونھ ام آمد، خودم را عقب کش

 دست نزن بھ من-
 بودم، خنده شی خنده ھانی من عاشق اد؟ی خندیچرا م.  در ھوا معلق ماند، لبخندش کش آمددستش

 :با ھمان کمر خم شده بھ عقب، بھ او زل زدم، با لبخند گفت.  دانستمی را نملشی کھ دلییھا
 دنبال دخترا موس موس کردنو ندارم، وی جنگولک بازیترم شو، من تنھام، حوصلھ دوست دخ-

  دم خوب باشمیقول م
 صاحبم باز ی دھان بم؟ی کنی با ھم ازدواج متیچند بار خواستم از او بپرسم بعد در نھا.  زدمپلک

 . شوکھ کننده بودشنھادشیپ.  شدینم
 گھیقبول کن د-
 : شدنھی قدم عقب رفتم، دست بھ سکی
 میریِ با ماشن من مار،ی ننی ماشرون،ی بمیری دنبالت مامیفردا بعد از باشگاه م-

 دی آیبا خودم گفتم فردا م.  بردمنیی در باال و پای رهی را پشت سرم بردم و بھ دنبال دستگدستم
 یط چھ غلدی دانستم بای داشتم و نھ مینھ لباس درست و حساب.  رفتمی جا نمچیدنبالم؟ نھ، با او ھ

  شد؟ی شروع محی دعوت بھ گردش و تفرنیمن و او کنار ھم؟ ازدواج از ھم. بکنم
 : اش برداشت و انگشت اشاره اش را بھ سمتم گرفتنھی سی را از رودستش

 یزی چھیفقط -
 توجھ بھ حال ی و آب دھانم را قورت دادم، بدمی بھ سمتم آمد، مثل جن زده ھا بھ در بستھ چسبو

 شل می گلوری سرم جا بھ جا کرد، گره اش را زی ام را رویاز کرد و روسرزارم، دستانش را در
 : و ھمزمان گفتمی موھایبست، دست برد ال

 ھیمی قدیلی موھاتو، فرق باز کردن خزیکج بر-
 : مانتو ام نشست و آن را مرتب کردی قھی ی رودستانش
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 شالگردنت کو پس؟-
 : چشمانش را باز و بستھ کردو
  کنھی محشرت مدی و شال سفدی گوشواره سف،یخوب شد-

 صورتم بکشد، نقطھ ی خواست باز ھم انگشتانش را روی شل شد، دستش را باال آورد، مزانوانم
 کار را نکند، نی امی توانستم بھ او بگوینم. با التماس بھ صورتش زل زدم. ضعفم داده بودم دستش

 خواست، تھ دلم محبت ی شدن مدهیغوش کش خواست، در آیِتھ دلم نوازش م.  خواستیِتھ دلم م
 : زد و گفتیچشمک.  صورتم متوقف شدی متریلیدستش چند م. خواست یم
 مراقب خودت باش، آروم برون-

 ھوا ی بروم کھ انگشت اشاره اش را برونی در را باز کردم و خواستم بی خشک شد، با بدبختمیگلو
 :دی خندیبھ آرام.  آمدرونی بمی نالھ از گلوھی شبی ناھنجاری صداد،ی گونھ ام کشیرو

 ھ؟ی خانوم؟ چز؟یجانم عز-
 :دمی را شنشی صدادم،ی پررونی را ندادم، گند زده بودم، از خانھ بجوابش

 ...رونی بمی ری فردا ما،یآروم برون-
 
را حفظ  گرفتم تا بتوانم تعادلم واری شدم، جان در بدنم نمانده بود، دستم را بھ دادهی کھ پنی ماشاز

 بھ صرف رونی برد بی آمد دنبالم مرا میمن از امروز دوست دختر ساشا بودم؟ فردا ھم م. کنم
 جیمثل پوران و دوست پسرش؟ مثل منصوره و طھماسب؟ سرم گ.  ھم شامدی شا؟ی و بستنکیک

با . دمی پوشی می درست و حسابی لباسھادیبا.  چھ کار کنمدی دانستم بایاز شدت ذوق نم. رفت
 و شال دی سفی حرف ساشا افتادم، گفتھ بود گوشواره ادی.  شدمی ام عصبی مشکی بھ مانتوینگاھ

 وقت اجازه نداشتم چیمن ھ.  من سوراخ نبودیگوشھا. دمی بھ گوشم کشیدست. دی آی بھ من مدیسف
 داخل  مژگان ازی صداِدنی با شندم،ی کشقی و نفس عمستادمیمقابل در خانھ ا. اندازمی بشوارهگو
 : شدزی تمی گوشھااط،یح
 حرفش حرف ی تونم روی بگھ نھ من نمنی متی اگھ آبجی ولم،ی خواسگاریای بی تونی من،یبب-

 بزنم
 : چشمانم را تنگ کردمی علی صداِدنی در ھم گره خود، با شنمی ھااخم

 دستم بھ ندازم،ی راه مگھی مغازه دھی شمی از عماد جدا مگھیآخھ چرا بگھ نھ؟ من چمھ؟ تا چند ماه د-
  رسھیدھنم م

   خانھ مان؟اطی و مزگان با ھم خلوت کرده بودند؟ آن ھم داخل حیعل.  ھم فشردمی را رومی ھالب
 تونم تو روش بمونم، مخصوصا کھ دو تا خواھرام ی من نمده،ی کشی سختیلی خنی متی آبجن،یبب-

 گھی دشھی کردن، نمی نامردیبدجور
 ی خونی ماسی ی ھی بگھ نھ؟ چرا آنی متی کنیآخھ تو چرا فکر م-

 خوشم ی مژگان و علی موش و گربھ بازنیاز ا.  برقرار شد،کالفھ شدمنشانی لحظھ سکوت بچند
پسرک امروز رسما مرا مقابل . از کار من کھ بدتر نبود.  خودم و ساشا افتادمادی کبارهی. امدین

 رفت گرمی گونھ ام گذاشتم، دست دیدستم را رو. دیچشمان خواھرش و دوست دختر سابقش بوس
 : عماد، چشمانم گشاد شدی صداِدنیبا شن.  امروز دستش را دور کمرم حلقھ کرده بودرم،سمت کم

 نی منو متی واسھ خاطر جنگ و دعوای دونم، تو نگرانیمن م-
 رتمی مالقات عاشقانھ حضور داشت؟ آن وقت پدر خوش غنیعماد ھم در ا. دمی کشقی عمی ھانفس
 را در دستم فشردم و دی دست کلد؟ی کشی شد و شاخ و شانھ می میرتی من غیبود؟ فقط براکجا 

 : عماد، مکث کردمی صداِدنیخواستم وارد خانھ شوم کھ با شن
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 تشی دونم چقدر بابات اذی ھا بوده، می بوده مال بچگی ھر چستم،ی ناراحت ننیمن از دست مت-
 سالمھ، داداشم از من ی من سم،ی بشلیالنم کھ قراره فام ندارم، اشیکرده، بھ خودشم بگو، بگو کار

  بھ حال منی وارهی گی داره زن مکتریکوچ
 بھ شیخودش چند شب پ.  زدی خورد، زر مفت می بھ کارم نداشت؟ گھ می کرد کاری ادعا مکھ

 نی زدم بی با لگد منیھمچ. اما وجودش را نداشت. اوردی سرم بیی خواھد چھ بالیمن گفتھ بود م
 :دمی مژگان را شنیصدا. ردی کھ جا بھ جا بمشیدوپا

 منم ی منصوره است، خوب تو بھ بانو بگو با مامان حرف بزنھ، بابای عروسکیفعال کھ نزد-
 ی بعضشھ،ی متی اذیلی ھم بھتره، خنی واسھ متم،ی ماھا زودتر از خونھ اش برادیانگار بدش نم

 شمیوقتھا از بابام متنفر م
 : گفتجانی با ھیعل
  ذارم آب تو دلت تکون بخورهی کنم، نمی برات جبران میبخدا زنم بش-

 :دمی عماد را شنیصدا
  تو بخدایلیزن ذل-

 :دی خندیعل
 ؟یشی مقھیمثھ تو خوبھ؟ با زن دست بھ -

 .  در ھم گره خوردمیدوباره اخم ھا.  مرا نشانھ گرفتھ بودمی مستقمتلکش
  آقای سرم علی ذارم روی زنمو مرم،یمن اگھ عاشق بشمو زن بگ-
 ؟ی گی می چگھیخوب پس د-

 : را گرفتانھی ممژگان
 ادی میکی االن گھ،ی دمیخوب بر-

 نی عماد بکلیِ با باز شدن در خانھ، ھستادم،ی دست بھ کمر مقابل در ادم،ی را شنشانی قدم ھایصدا
 ی رویوزخندپ.  جا خورد اما زود خودش را جمع و جور کرددنمیبا د. چھار چوب در ظاھر شد

 خط و نشان بکشد می خواست برای می شناختم، وقتیجنس پوزخندش را خوب م. لبش نشست
 ی ترساند، نفسم را بند می مرا منیا.  بودیگریِ بار جنس نگاھش ھم طور دنیاما ا. زد یپوزخند م

 :دمی را شنی علیصدا. آورد
 ؟ی چرا موندگھیبرو د-

 و مژگان یعل.  کھ بر لب داشت، از مقابل در کنار رفتی با ھمان پوزخند اعصاب خوردکنعماد
 :مژگان زودتر بھ حرف آمد.  ھول شدنددنمی بودند، ھر دو با دستادهیدرست پشت سرش ا

 ی زود اومدیآبج-
 آمد گوشم ادمی.  مشخص بودی روسرری رنگش از زیی طالیگوشواره .  شدمرهی اخم بھ او خبا

بدنم را . دی کشیاخ کنم، پدرم روزگارم را بھ کثافت ممحال بود گوشم را سور. ستیسوراخ ن
 :منقبض کردم و رو بھ مژگان گفتم

 ن؟ی دی کھ بھ ھم دل و قلوه مستیبابا خونھ ن-
 : گفتی و با نگراندی پررنگش

 .... بخدا،ی غلط کردم، بخدا منو علیآبج-
 ادیبھ .  خواست و من نبودمی بود کھ میچرا او ھمان. دی روشنش چرخی قھوه ای مانتوی رونگاھم

 مھربان تر و با وفاتر بود، بھ می خواھرھایاو از ھمھ .  کنمتشی اذامدیدلم ن.  افتادممینداشتھ ھا
د او ھم یاصال شا.  بھ من نداشتیکار.  نبودی ھم آدم بدیعل.  بگذردیخاطر من حاضر بود از عل

 نی من و با ای آمد خواسگاری مبعد ساشا.  بودھی اش و فقط مشکل من مھدی رفت سر زندگیم
 : از ھم باز شد و گفتممیفکر اخم ھا



 73 

 ؟یری میکجا دار-
 امی بخرم بیزی چھی رمی من مجا،یمن ھ-

 : حرفش را گرفتی دنبالھ یعل
 میدی رو دگھی ھمزمان ھمدرونی رفتم بیمنم داشتم م-

 : تکان دادمیسر
 نیبر-

 : شدند، چشمانم را درشت کردمرهی زده بھ من خرتی دو حھر
 گھی دنیبر-

 : گفتمی بھ خود داد و رفت، بھ تندی تکانی زودتر از علمژگان
 لھیتی جفتتونو فنھی شما رو ببی کسنا،ی تو کوچھ خلوت حرف بزننن،ی ھا شما رو با ھم نبھیھمسا-
  کنمی مچیپ

 اش را ی خواستم ناراحتی بھ من زل زد، نمیبا ناباور. دی و بھ سمتم چرخستادی اشی سر جامژگان
 ی شد، من ھم از خوشبختی شدم؟ خوشبخت می مانعش مدی را دوست داشت چرا بایاگر کس. نمیبب

 :دیبھ سمتم پر.  خواھرمنی کوچکتری برای ماندم و دلتنگیفقط من م.  بودمیاو راض
  فدات شمیآبج-

 :دمی را عقب کشخودم
  برو دنبال کارتا،ی ادا اصال رو ننیوسط کوچھ ا-
 ی بود، مستادهیخواسم وارد خانھ شوم، عماد کنار در ا.  رفتی کرد و با علی تتھ پتھ خداحافظبا

 بھ در دهینرس. دی مکی جانم را می رهی زالو شنی شد، وجودش عی اما نمرم،ی اش بگدهیخواستم ند
 ی، ھمان کھ مرا منگاھش ھمان برق اعصاب خرد کن را داشت. مکث کردم و بھ سمتش برگشتم

 :با نفرت گفتم. ساندتر
 ھ؟یچ-
  نھ؟ی نگفتیبھ کس-
  نگفتم؟ویچ-
 ی کنھیکھ قراره گر-

 کنم؟ آن ھم بھ روش عماد؟ ھیقرار بود گر.  کھ داشتم دود شد و بھ ھوا رفتیحال خوش.  شدمالل
عماد .  کشم، حس از تنم رفتی عماد زوزه می دست و پاری لحظھ خودم را مجسم کردم کھ زکی

 :خودش را خم کرد
  حلھی باشھی دوبار پایکی م،ی شی ملی فاممی دارگھی جوجھ، دامیباھات راه م-

 :دمی ھم فشردم و غری را رومی ھادندان
 ی بریکثافت، آرزوشو بھ گور م-

 : زدقھقھھ
 نمی بیم-
 
 
 یمدام دور خودم م.  دانم چھ مرگم شده بودینم. دمی کشی و خودم را عقب منھی رفتم مقابل آیم

 شی پوش کھ جرات نداشت موھای دختر مشککی.  و ظاھرم افتضاح استپی دانستم تیم. دمیچرخ
 دانستم چقدر ی منکھی بود، با انی سنگمی نگاه مزگان ھم برایحت. زدی صورتش بریرا کج رو
 ریی توانستم خودم را تغی مقابل او ھم نمی کرده ام، اما حتریی من تغندی شود اگر ببیخوشحال م

 توالت را زی میکشو. زمی بر سرم بری دانستم چھ خاکی مرد قرار داشتم و نمکیامروز با . دھم
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 شدم، رهی بھ آن خیچارگیبا ب.  زدی ھمان جا بود و بھ من چشمک می شال فسفردم،ی کشورنیب
 م،یبستم، دستم رفت سمت گوش ھابا غضب کشو را .  سرم بگذارمیبود آن را رو  سختمیبرا

 را ھم بھ لب ی رژ لب کالباسی حتی فاصلھ گرفتم، محض دلخوشنھیاز آ.  بدون سوراخمیگوشھا
 .....دمی نکشمیھا
 : زدمادی پاس بلند فرستادم و ھمزمان فرنی نازنی در ھم برای اخمھابا
 سھ گام بردار محکم بکوب روش-
 کھ بر لب داشت، ی نشستھ بود و با لبخند مضحکیشاچ تمای سکوی کھ رونی طنی نگاھم رفت پو

 ام کرده بود، دوست داشتم بھ سمتش حملھ کنم و سرش را بھ وانھیلبخندش د.  کردیبھ من نگاه م
 دخترک نی ای برامی حناگرید.  مقابل چشمانم رژه رفتروزی از اتفاق دییصحنھ ھا. می بکووارید

 پاس بلند فرستادم، اسپکش با تور برخورد گرمی شاگرد دیچشم از او گرفتم و برا.  نداشتگرن
 :کرد، نعره زدم

  درست اسپک بزن،یستیکور کھ ن-
 ی چانھ اش و چشم از من بر نمری دستش را زده بود زنباری کھ انی طنی باز ھم نگاھم رفت پو

 :گر گرفتم و رو بھ او گفتم. داشت
 ؟ی مھمونی خالھ ات اومدیخونھ -

 : زدلبخند
 یی اونم سھ تا،ی خوام برم مھمونیتازه بعد از باشگاه منھ، -

 آمده بودم، با نی بدون ماشنکھی آمد دنبالم؟ با ای ساشا میعنی نیا.  شدم، پشت سر ھم پلک زدمالل
 آمد و ھمزمان از ی میعنیپس .  ساشا فراموش کرده باشددی دادم شای درصد احتمال مکی نکھیا

 را مانی حرف ھای فالگوش ماند و ھمھ روزی دانست؟ نکند دی از کجا منیذھنم گذشت کھ طن
  د؟ینش

 :دی پرنیی و از سکو پادی کشغی جدم،ی بھ سمتش دونی شد، از وسط زمزانی قلبم نامضربان
  نگفتمیزیمن کھ چ-

 : و تکانش دادمدمی گردنش چسببھ
 ،  لبخند ژکوندت منو نگاه نکننیبزمجھ، سر بھ سرم نذار، با-

 :دیب ساعدم چسبھ
  خوره تکونم ندهیحالم داره بھ ھم م-

 :دی و نالدی کردم، بھ سرش چسبشیرھا
  بکن، من دلم واست سوختھ بودی خوای می سرم ھر کاری تو؟ اصال فدای کارم داریچ-

 ذھنم گذشت کھ چرا دلش بھ حال من سوختھ بود؟ بھ افکارم مجال جوالن ندادم، خواستم رو بھ از
 :دی قدم عقب پرکیاو براق شوم کھ 

 با خودم بودم-
 : گفتمتی عصبانبا
 برو گمشو اونور پنجھ ساعد کار کن-
 

 کردم کھ ھدفون ی نگاه منی بودند و من با اضطراب بھ طنشانی لباس ھادنی سرگرم پوششاگردانم
از ذھنم گذشت کھ ساشا راست .  کردی مضی گذاشتھ بود و شلوارکش را تعوشیرا داخل گوش ھا

 می رھاضیھجوم افکار ضد و نق.  بودالی ھمھ اش خواب و خدیگر؟شای ددی ایبال من مگفتھ بھ دن
با عجلھ لباس .  دانست کھ متلک نثار من کرده بودی میزی افتادم، حتما چنی حرف طنادی. رد کینم
 ھم دی شالگردن سفکی یحت.  رنگ و وارنگ شاگردانم دمغ شدمپی تدنیبا د.  را عوض کردممیھا
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 دوشم انداختم و ی ام را رویساک ورزش.  محال بودیخرم، گوشواره ھم کھ جز آرزوھانتوانستم ب
 ..... آمدمرونی بلناز سا
.  بودنجای شد کھ ایچند بار پلک زدم، باورم نم.  آن طرف تر از باشگاه پارک کرده بودی کمساشا

 از دنمی بھ سمتش رفتم، با دیبھ آرام.  زدی ام را نشان ندھم اما چشمانم لبخند می کردم شادیسع
 : تکان دادی شد و سرادهی پنیماش

 ؟ی چطور،یبھ بھ، خانوم مرب-
 : جواب دادمکوتاه

 سالم، خوبم-
 : پشت سرم ثابت ماند، با لبخند گفتنگاھش

 کھی کوچیاحوال آبج-
 . کردی بھ من نگاه می چشمری زنی چرخاندم، طنسر

 نی خوب ھر دو تا سوار شلیخ-
 : زمزمھ کردی و بھ آرامدی خنددینگاھم را کھ د.  شدمرهیاال رفتھ بھ او خ بی ابروھابا
  قرارمون امروز بود بعد از باشگاه؟یستی مگھ نگھ،ی دیدوست دخترم-
 : بھ دور و بر کوچھ انداختی نگاھو
 ؟یاوردی کھ ننیماش-

 : را باال انداختم، چشمانش خندان شدسرم
 دهی ندی تا کسنیَ ددر دودور، سوار شمی ری بعد منو تو ممی کنی مادهی سرتقو در خونھ پنیاول ا-
 

 شده بودم، حضور رهیبا اضطراب بھ رو بھ رو خ.  بوددهیچی پنی در ماشیمی مالیقی موسیصدا
 سو و آن نیمدام بھ ا. رخت و لباس ساده ام ھم باعث شده بود خودم را ببازم.  معذبم کرده بودنیطن
 : ساشا تکان خوردمیبا صدا. ندی مرا ببیی آشنادمی ترسیم.  کردمی نگاه مابانی خیسو

  نکرد؟تیخوب، خانوم، خواھر ما امروز اذ-
 : در ھم جواب دادمی اخمھابا
 نھ-

 :دمی را شننی نق نق طنیصدا
 زود منو برسون خونھ، کار دارم-

 : رو بھ او گفتساشا
  گردمی تا من بر ما،ی نسوزونشیآت-
  نصفھ شبھیتو تا برگرد-
 گری دو ساعت دتشی چرخم، نھای ھا نمابانی خودم فکر کردم کھ من تا نصف شب با ساشا در خبا

انگشتانم را .  داشتی کوتاھیو نگاھم بھ دستان پھن و زمختم افتاد، کھ ناخن ھا.  گردم خانھیبر م
 چرا دستان من دخترانھ نبود؟. ِمشت کردم تا در برابر چشمان ساشا نباشد

 : خوردم ساشا تکانی صدابا
 ی خانومیساکت-
 آورد ی مادمی آورد کھ دخترم، بھ ی مادمی بھ شی گفتن ھای خانومنی ا،یخانوم.  حرکت شدم،یب

 : لب گفتمریز.  امدهی کشیچقدر بدبخت
 سی نیچیھ-
  بره رد کارشمیفرستی سر خرو منیاالن ا-
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 یچارگیبا ب. ه بوددستش را دور کمرم حلقھ کرد.  مقابل چشمانم نقش بستروزی از دیی ھاصحنھ
 ....دمی کشقینفس عم. حس کردم دوست دارم دوباره آن صحنھ ھا تکرار شود

 ی ابھی پسر غرنیانگار تازه متوجھ شده بودم نشستھ ام داخل ماش.  معذب شدمشتری کھ رفت بنیطن
 شدم، دوست نداشتم ی جا بھ جا می صندلیمدام رو.  شناختمشی ماه مکیکھ از قضا کمتر از 

 ھم میگوشھا.  اصالح ھم نکرده بودمی نداشت، حتشیصورتم آرا.  بھ چشمانش نگاه کنممیمستق
 : را کم کردکی موزیساشا صدا. نبود سوراخ

  عشقم؟یخوب-
 منتظره ری بردم، جملھ اش غادینفسم رفت، آنقدر شوکھ شدم کھ قول و قرارم با خودم را از ...نفس
 "  عشقم؟یخوب"گفتھ بود . تم گر گرفد،ی لحظھ خون بھ صورتم دوکی. بود

 ... عشق او...عشق
سرش . رمینتوانستم چشم از او بگ.  بھ من انداختی نگاھمین.  رخش زل زدممی چرخاندم و بھ نسر

 :را کج کرد
 گھی دشھیھوم؟ دوست دختر آدم عشق آدم م-
 با من ی خوای نم؟ی کنیفقط بھ من بھ عنوان دوست دخترت نگاه م" می خواستم بھ او بگویم

 "؟یازدواج کن
 : ادامھ دادکھ
 شال گردنت کو دخمل؟-

 : را جمع و جور کردم، دستش را بھ سمتم دراز کردخودم
 گوشواره ات کو-

 ی شل شده ی و گره دمی خودم را عقب کشند،ی خواستم گوش سوراخ نشده ام را ببینم. دی پررنگم
 : اخم کردیبھ شوخ.  را سفت کردمیروسر

  گوشتونمی کھ، خوشم اومد، خوب بذار ببیاووووو، ناز و عشوه ھم بلد-
 چی بود کھ از قضا ھیتالش مضحک دختر بدبخت.  کھ ناز و عشوه نبودنی را پس زدم، ادستش

 :دیساشا خند.  را سوراخ کندشیوقت اجازه نداشت گوش ھا
 گھی دمی نکن، بذار ببنتیاذ-

 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 ، نھنھ-

 ھم فشردم، دلم یچشمانم را رو.  پدرم در مقابل صورتم نقش بستیچھره . دی کشری سرم تپشت
ِ ور شدن کیبا .  من حرام بودیگوشواره ھم برا.  خواست تا سر حد مرگ پدرم را کتک بزنمیم

 : دستش گذاشتمی ام، دستم را روی بود بھ روسردهیصورتم، چشم باز کردم، ساشا چسب
 ینجورینکن ا-
 ای لوس شدگھ،یبابا صبر کن د-
 رتی ام شل شد و حی روسری دستش از روخت،یقلبم ر.  بھ گوشم انداختی نگاھمی نعی تند و سرو

 :زده گفت
  س؟یتو گوشت سوراخ ن-
حس تلخ حقارت در دلم .  فروکش کردجانیآن ھمھ ھ.  باز بھ رو بھ رو زل زدمھی با دھان نو

 ی دوست داشتم از رورم،یدوست داشتم بم.  نشستمنشی شدم کھ داخل ماشمانیمثل سگ پش. نشست
 :ختی روانم را بھم رشیصدا.  محو و نابود شومنیزم

ِ سن گوش نی تا اشھیمگھ م-   دختر سوراخ نباشھ؟ھیِ
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.  بودمزاری بدون سوراخ، بی گوشھانیاز خودم و ا.  امی لعنتی رفت سمت گوش ھااری اختی بدستم
 از ھی چند صدم ثانی چشمانم و براینغمھ آمد جلو.  شومادهی پنشی حاال از ماشنیاست ھم خویدلم م

 پوش بود کھ رژ لبش ده ھزار تومان ارزش کی شیذھنم گذشت کھ او کجا و من کجا؟ او دختر
 .دی ارزی دستمال سفره ھم نمی سرم اندازه ی روی و من روسراشتد

 : با تعجب گفتساشا
 ی داری جور حرکات خاصھی مثھ تو آشنا نشده بودم، ی تا حاال با دختر،ی ھستی جورھیتو چرا -
 : را فرستاده بود جلو و انگار با خود حرف بزند، ادامھ دادنشیری شدم، لب زرهی بھ او خیدی نا امبا
 ؟ی ھستی دخترونھ چرا فراریاز کارا-

 ی دونی رو نمیزی چیقت وستم،ی نی دخترونھ فراریمن از کارا" می دھان باز کنم و بگوخواستم
 : زدمادی دھان باز کردم و فرکبارهی در دلم نشست و ری، اما حس تحق"زر نزن

  گردم خونھی ام کن، برمادهیپ-
 : زده شدرتیح
 ؟یچ-
 ی بودم، نمدهی گوشم چسبیمحکم بھ اللھ .  رفتی لحظھ بھ لحظھ باالتر ممی آنکھ بخواھم صدایب

 :ندی بدون سوراخم را ببیخواستم گوش ھا
  ورا نگھ دارنی ھمشم،ی مادهیپ-
  نزدمی من کھ حرف؟یختیچرا بھ ھم ر-
 دھنتو ببند، فقط نگھ دار-
  جواب ندهی خوای خوب اگھ نمن،ی کھ، آروم بشی شدیبازم عصب-

 کی کردم تا ی کرد دوست ندارم جوابش را بدھم؟ اگر دھان باز می واقعا فکر مد،ی لرزمی ھالب
 نشستھ بود در دلم و کالفھ ام ری حس تحقنیا. می بگومی از دردھاشی توانستم برای وقفھ میھفتھ ب

 :پشت بھ او کردم.  کردیم
  دنبال کارمرمی ورا نگھ دار، منیھم-

 : دراز کردمی را بھ سمت بازودستش
 ری شی ھی شاپمون؟ پای بھ کافمی برسمی پرسم، بری شد؟ خوب سوال نمینجوری چرا ان؟یمت-

 ؟یشکالت ھست
 سر و نی بودم، اما ازی ھمھ چی ھی پاایِمن تا تھ دن.  و لبم را بھ دندان گرفتمدمی را عقب کشدستم

 خش میصدا. ختی ری روانم را بھم ھم م،ی مشکی لباس ھانی سوراخ نشده، ای گوشھانیوضع و ا
 :برداشت

  ام کنادهیفقط پ-
دستم .  دور زدابانی در ھم وسط خی ام کھ سکوت کرد و با اخم ھاختھی چقدر بھ ھم ردی فھمانگار

 :دمی اش را شنی عصبی صدان،ی ماشی رهیرفت سمت دستگ
  رسونمت، بعدش برویتا محلھ تون م-

 دانستم اخالقم بھ اندازه یمن کھ خودم م.  اصرار کند تا نرومشتری دوست داشتم بدیشا.  شکستقلبم
 قابل تحملم، خوب او چرا تالش ری دانستم چقدر گند دماغ و غی تف ھم ارزش ندارد، من کھ می
ھم آمد و  بغض باز.  راه شده بودمھی نقی دھد؟ او ھم کھ رفادی کرد تا بھ من رفتار خانمانھ را ینم
ھمانطور کھ پشت بھ ساشا .  شکندی پدر نمی بغض بنی اامتی قامی دانستم تا قی مد،ی چسبمی گلوخیب
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 نکبت نی ماشنیودتر برسم بھ محلھ مان و از ا خواستم زی زل زدم، فقط مابانینشستھ بودم، بھ خ
 دو ی را برامرد کی توانستم ی نمی را نداشتم، حتی کارچی انجام ھیمن عرضھ .  شومادهیزده پ

 ....ساشا ھم از دستم رفتھ بود.  بھ سمت خودم بکشمقھیدق
 : گفتمی خلوت نگاه کردم و بھ آرامابانی خبھ
  جا نگھ دارنیھم-

. می ابروھانیاخم نشست ب.  کردتی ھداابانی را بھ سمت راست خنی زد و در سکوت ماشراھنما
 ی نداشت، او از روزھای حقچی ھم حق داشت، اما نھ، او ھدی آورد، شایسکوتش دلم را بھ درد م

 ام دلخور ھم شده بود؟ یدانی دانست کھ حاال بھ خاطر رفتار چالھ می من چھ میچارگی و بیبدبخت
 :دمی را شنشی شوم، صداادهی ام را در دست گرفتم و خواستم پی ورزشکسا
  زنمی بھت زنگ میآروم شد-

 : ھمزمان از خودم لجم گرفت کھ ضعف نشان داده بودم، زبانم تلخ شدد،ی در دلم جوشدیام
 الزم نکرده-
 .  توانستم آدم باشم اصالی توانستم مثل آدم رفتار کنم؟ چرا نمیچرا نم.  چشمانم را بستمو
  زنمیمن زنگ م-

 : را باال بردممی خوشم آمد، صداردی اصرار داشت تماس بگنکھیاز ا.  اش خوشم آمدی سرتقاز
 ی زنگ بزنیغلط کرد-

از .  شده بودم و خودم خبر نداشتمی من رواندیشا.  را نداد، دوباره خودم را منقبض کردمجوابم
 و خودش را بھ سمت دی کشنیی سمت کمک راننده را پای شھی شدم و در را بستم، شادهی پنیماش

 :پنجره خم کرد
  با تو حرف بزنمدی من بان،یمت-

 گفت فحش بکشم بھ خودش و یعقلم م.  عقل و دلم بودمنی بری جدال نفس گکی کردم، در مکث
 ی را رومیلب ھا. ردی زبان صاحب مرده را بگنی ای کرد جلوی اما دل تالش مستش،یھست و ن

 :دنده را جا زد. دیای نرونی از دھانم بیشردم تا باز ھم حرف چرندھم ف
 منتظر باش-
 موتورسوار ی زل زدم، نگاھم روابانی خی موتور، چشم از او گرفتم و بھ انتھای صداِدنی شنبا

 :دمی ساشا را شنیثابت ماند، صدا
 نمی شی وگرنھ آروم نمارم،ی در مزوی چھی ی تھ و توشھیمن ھم-

 را پشت موتور یناگھان عل.  تر آمدکی و نزدکی اما نشد، نزدرمی چشم از موتور سوار بگخواستم
 بود، بھ ذھنم دهیمرا د.  شده بود انگارریاما د.  قدم عقب رفتمکی اری اختی بد،ی و رنگم پردمید

 یھا مثل دختر بچھ. امدی کار ھم خوشم ننی برود، اما از امی سر بچرخانم و بھ ساشا بگودیرس
 ام را در دست فشردم، با یبند ساک ورزش.  سالھ رفتار کردن در شان من نبودزدهیوازده سد

 نشستھ بود، ،ی عماد پشت ترک موتور بھ ھمراه علستاد،ی تر شدن موتور، قلم از تپش اکینزد
و   توجھ بھ حالیساشا ب.  وجود نداشتایبد شانس تر از من در دن.  چند لحظھ چشمانم را بستمیبرا

 :روز خرابم، گفت
  زنمیمن رفتم، شب زنگ م-

 : را باال بردشیساشا صدا.  شدمی و پا بھ پا می زده بودم بھ عماد و علزل
 خداحافظ-
 با موتور از مقابلم ی بعد، علیچند لحظھ .  حرکت کردی را بھ راه انداخت و بھ آرامنی ماشو

 بھ ھم فشرده سر تکان ی تکان داد، با لب ھامی برایسر. گذشت، نگاه پر از سوالش، کالفھ ام کرد
 گوش خیِ و شش در حرکت، سرش را برد بستی عماد کھ زل زده بود بھ دویدادم، نگاھم رفت پ
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 شانھ اش ضربھ ی، چانھ باال انداخت، عماد با دست رو"نھ" ی بھ نشانھ ی گفت، علیزی و چیعل
 یم. اشا رفتند، ضربان قلبم تند شد سنی شدم کھ بھ دنبال ماشرهی زده بھ آن دو خرتیح. زد

 موتور ینگاه سودا زده ام رو.  چند قدم بھ دنبالشان حرکت کردمیخواتسند چھ کار کنند، با نگران
 ساشا، ی کرد، عماد خودش را خم کرده بود سمت پنجره ی حرکت منی کھ بھ موازات ماشدیخچر

دستم را مقابل دھانم .  گذشتابانی خچی کرد و از پادی را زنی چھ گفتند، ساشا سرعت ماشدمینفھم
کار  نیاما ا. ذھنم فرمان داد تا خود خانھ بدوم.  گفتندی آمدند بھ من چھ می شد؟ میبردم، االن چھ م

کنار درخت .  و از مقابل عماد فرار نکنمرمیفرار کردن از محاالت بود، حاضر بودم بم. را نکردم
 با موتور یعل. دیانتظارم بھ درازا نکش. ندی آی دانستم االن ھر دو بھ سراغم میم. ستادمی ایتنومند

 کھ بھ زبان یحرف نیمنتظر بودم تا با اول.  شدمرهیبا غضب بھ صورتش خ.  ترمز کردمیمقابل پا
 : انداخت و گفتنیی سرش را پاد،ی ام را کھ درهی آورد بھ سمتش حملھ کنم، نگاه خیم
 ... گم، منیم-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 ؟یتو چ-
 ...من..من-

 :دی کشقی پا و آن پا کرد و نفس عمنی ایکم
  مژگان؟ی خواسگارامی بیمن ک-

 ھم نتوانست حرفش دیشا. اوردی خواست بھ زبان بی نبود کھ میزی آن چنیا.  را تنگ کردمچشمانم
 :با اخم گفتم.  باروت بودمیدر ھر صورت شانس آورده بود، من مثل بشکھ . دیرا بگو

  گمی بھت مشیمنصوره کھ رفت سر زندگ-
 : را صاف کردممی گلوو
 حاال برو دنبال کارت-

 : گفتی بلندی گاز بدھد و برود کھ عماد با صداخواست
 صبر کن-

 : گفتی خون بود، با طلبکاری شدم، چشمانش دو کاسھ رهی گرفتم و بھ او خی از علچشم
 ی پریبا از ما بھترون م-

 :بھ ساشا چھ گفتھ بود؟ با نفرت دھان باز کردم.  دادمی جوابش را مدی تند شد، بانفسم
 ؟یتو چھ کاره ا-

 : زد و دستش را دو طرف بدنش گشودپوزخند
 ی می کھ دخترش چھ غلطستیمش ھم ن... بھ ترتتی غی بی کھ بابایی کاره، جاچیمن؟ من ھ-

  کاره ام؟یکنھ، من چ
 :دم زادی شدم و فریعصب

 ھمھ ی پدر سگِ ب،ی کنی اون شبتو روز می کھ ھنوز تو خونھ ی تررتی غی منم بیتو از بابا-
 زیچ

 : زدادی شد و با چشمان گشاد شده فریعصب
 رو در رتای با غی فقط واسھ ما ادانم،ی شی اون نمنوی اِنی خورم مثھ تو تو ماشی کھ میھر گھ-
  پاشونھری زشی و شستی کھ دواسی شھری ھات واسھ باالی نگو عشوه خرک؟یاریم

 موتور ی او ھم از رودم،ی کنم، بھ سمتش پریِ دق دلم را سرش خالامدی را مشت کردم، بدم ندستم
 : دستش را حائلمان کردی با نگرانی شد، علزی خمین
 بچھ ھا؟ بازم شروع شد؟-
 : رو بھ من کرد و محطاطانھ گفتو
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  شما برو خونھنیمت-
 : بھ عماد گفتو
  عمادگھیآروم د-
. دمی فھمی را نملشی دلی خشم بنیا.  دستان مشت شده بھ عماد زل زدم کھ از خشم کبود شده بودبا

 ...دل و ذھنم بھ ھمراه ساشا رفتھ بود. دمی فھمی نمزی چچیمن ھ
 
 

 : از ساشا بودیامیپ.  آمدی و نفسم باال نمی زده بودم بھ گوشزل
 " خوام زنگ بزنمی م؟یداریسالم، ب"

تا آخر شب منتظر .  خواست با من صحبت کندی داده بود، مامی شب بود و او بھ من پکی ساعت
 امشی شدم کھ باالخره پی مدیکم کم نا ام. دمی بودم و مثل مرغ پرکنده دور خودم چرخامی پنیھم
 دم آمنیی تختم پایواز ر.  بوددهی تختش خوابی روی بھ مژگان انداختم کھ بھ آرامی نگاھمین. دیرس

 یی در آن روشنایحت.  بھ خودم زل زدمکی تارمھی و در اطاق نستادمی انھی مقابل آیفیو با بالتکل
بھ دست لرزانم نگاه کردم، .  دھمصی توانستم چشمانم سرخ و پف کرده ام را تشخیاندک ھم م

. ام دهی کرد خوابی مالی صورت خنیچند بار بھ ذھنم آمد جوابش را ندھم، در ا.  را فشردمیگوش
 محال بود وانھی پدر دنی خواستم و ای من ازدواج مد؟ی رسی من و او بھ کجا میِاصال تھ رابطھ 

 حبس کرده بودم، نھی کھ درسیبا نفس. دی فھمی حرفھا را نمنیاما دل کھ ا. دست از سر من بردارد
 : نوشتمشیبرا

 "دارمیب"
از ذھنم گذشت کھ حاال .  فرو بردممی موھایال بھ ال توالت گذاشتم و دستم را زی می را رویگوش
 "استراحت کن" فرستاد کھ ی مامی ھم پدی گرفت؟ شای شد؟ تماس میچھ م
 روشن و خاموش شد، بھ ی کھ گوشدی نکشھیبھ ثان. ردی خدا خدا کردم تماس بگدم،ی در ھم کشابرو

 بھ مژگان ی نگاھمیدوباره ن. ختی فرو رنھیقلبم در س.  تماس از ساشا بوددم،ی ام پریسمت گوش
 : گذاشتم بھ سمت پنجره اطاقم رفتم و زمزمھ کردمی گوشم می را رویانداختم و ھمانطور کھ گوش

 الو؟-
 :دوباره زمزمھ کردم. دی خط بھ گوش نرسی از ان سوییصدا

 الو؟-
ساشا  یصدا. دمیچی انگشتانم پی را المی از موھایدستھ ا. دیچی پی درون گوشیی نفس ھایصدا

 :وجودم را لرزاند
 ؟یخوب-

 نی با ام،ی مالنقدری بود؟ آن ھم ادهی احوال مرا پرسیتا االن چھ کس.  سر برآوردالی فکر و خدوباره
 شدم و رهی روشن خمھی ناطی اطاقم را کنار زدم و بھ حیپرده .  شبکی خش دار، ساعت یصدا
 :گفتم

  بد باشم؟دیبا-
 او ھم دیحتما با.  شدمی شدم کھ من، آدم نمی آدم نمدم،یِ جواب احمقانھ، چھره در ھم کشنی با او

 .میای رفت تا سر عقل بی کرد و میمرا رھا م
 نھ، فقط نگران شدم-

 : و زمزمھ کردمدمی بخار گرفتھ کشی شھی شی را تر کردم و با انگشت رولبم
 واقعا؟-
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 ی من م،ی بشادهی پنی از ماشی خواست اونجوریم گم؟ دلم نی دروغ می کنیآره، چرا فکر م-
 خواستم امروز مھمونت کنم

 : آھستھ تر شدشی مکث، صدای بعد از لحظھ او
 ؟یاالن بھتر-

 ی کرد مرا می کھ صحبت منطوری دانست ایخودش ھم م.  کردی ھم برخورد می رومی ھادندان
   گرداند؟ی و باز مایَبرد آن دن

 . بخار گرفتھ را پاک کردمی شھی گذاشتم و ششھی شی دستم را روکف
 ن؟یمت-

 .رمی بمی خواست از خوشی کرد دلم می کھ مرا صدا منطوریا.  را بستمچشمانم
 ؟ی خانومیخوب-

 ابرو بر نداشتھ ری و زستی سوراخ نمی زن ھستم، ھر چند گوش ھاکی من یعنی یخانوم...یخانوم
 ی کدمینفھم.  کنمھی توانم گری کوتاه است، ھرچند نمشھی ھممیھرچند ناخن ھا.  پوشمیام و مشک

 :دھان باز کردم
 خوبم-
 ؟ی حرف بزنی تونی مینیپس -
 : زل زدماطی چسباندم و بھ حشھی ام را بھ شیشانیپ
  تونمیآره م-
  کرد؟تتی چرا اون سوال اذ؟یختی امروز چرا بھم ری بھ من بگی تونیخوب م-

 : گفتمی شده بودم، بھ آرامرهی خاطی کھ بھ حھمانطور
 ولش کن-

 :دیخند
  چرا؟یگی بھ من مگھ،ی کنم دینھ ولش نم-

 : رو بھ رو زل زدم و مسخ شده گفتمی خانھ بھ
 ؟یتو روانپزشک-
  باشم؟یدوست دار-

 ی بار بود کھ دلم نمنی اولیبرا.  آمدی من می داد و پا بھ پایدل بھ دلم م.  دلم مالش رفتِتھ
 . م و داد بزنم و فحش بدھم بکشادیخواست فر

  روانپزشک؟ی بدونی خوای میچ-
 ھ؟ی جورھی چرا حرکاتت ؟ی زنی منی سنگپی تشھی چرا ھمس؟یچرا گوشت سوراخ ن-

 یم.  عماد بودھی شبکلشیھ.  آمد ثابت ماندرونی رو بھ رو بی کھ از خانھ ی جنبده ای رونگاھم
 : ساشا جادو کننده بودیاما صدا.  بھ خودم بدھمیخواستم تکان

  ؟یچرا تا حاال دوست پسر نداشت-
 آمده بود و حاال او اطی شدم کھ تا وسط حرهی بستھ شد، با ھمان نگاه تب دار بھ عماد خمھی نچشمانم

 و بروم بتمرگم اندازمی خواستم پرده را بی توانستم تکان بخورم، مینم.  کردیھم بھ من نگاه م
 . شدیداخل رختخواب، اما نم

 ن؟ی متی دوست پسر داشتھ باشیدوست دار-
 : را بستمچشمانم

 م؟یفردا حرف بزن-
 . ھمھ آرامش جا خوردمنی خودم از او
 ؟ی زنی نمیاالن با عمو روانپزشک حرف-
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 خورد، شھی کھ بھ شی کھ با ضربھ امی بگویزیخواستم چ... لبم نشست، عمو روانپزشکی رولبخند
 ی بود و با غضب بھ من نگاه مستادهیعماد کنار پنجره ا. دمیکشچشمانم را گشودم و خودم را عقب 

 :دیچی پی ساشا درون گوشیصدا. کرد
 ی خانومنیمت-
 او حرف بزند و من امتی خواست تا قیدلم م.  کشتی داشت مرا مشی گفتن ھای خانومنی متنیا

خواستم پرده را بکشم کھ عماد صورتش را .  دادی مگس مزاحم اجازه منیگوش کنم، البتھ اگر ا
 :دمی نحسش را شنی درز پنجره آورد، صدانیب
  نھ؟،یشی شستوی نصف شب؟ با دوی زنی حرف میبا ک-

 :دی ساشا پرسھمزمان
 ؟ی دی جواب نم،یخانوم-

 یآن خلسھ .  را گرفتمی گوشیدھنھ .  گذاشتی پدرسگ نمنی بود جوابش را بدھم، امی از خدامن
 :با غضب گفتم.  تمام شده بودیدوست داشتن

 ث...ی دریبرو بم-
 : چشمانش را درشت کردعماد

 شکنمشی زنم میپنجره رو وا کن وگرنھ با مشت م-
 ساشا را یصدا.  رفت بھ درکی مرد و می کاش میا.  مردی کاش میا.  را بھ دندان گرفتملبم
 :دمیشن
 ن؟یمت-
 دی ھم وجود داشت؟ بانی بزرگتر از ای مجال دست دست کردن نبود، با خودم گفتم کھ بدبختگرید

 کی را بھ دھانم نزدی گوشعی کرد؟ تند و سری می آمد دم پنجره و عربده کشی حاال عماد منیھم
 :کردم

  زنمیبعدا زنگ م-
شمان بھ خون نشستھ بھ  و آن را گشودم، عماد با چدمیبھ سمت پنجره پر.  قرمز را فشردمی دکمھ و

 : باال نرود، با نفرت گفتممی کردم صدایسع. من زل زده بود
  اطاقمی در پنجره ی اومدی کھ نصف شبرمی گیدھنتو گل م-
 :دی پرسی طلبکاربا
 ؟ی زدی حرف میبا ک-
 ؟ی پرسیبھ تو چھ کھ م-
  کنمی من قبر جفتتونو م؟یشی و شستی ھمون پسره دوھ،ی بدونم کدیمن با-

 : شدمی کنم؟ عصبی صحبت می داشت کھ من با چھ کسیبھ او چھ ربط.  گرد شدچشمانم
 من قبر تو رو کندم-
 ....گھی دیکی بھ ی بری حق نداردمی خوام نرسی مکھیزی بھ اون چیتا وقت-

 ی شدم کھ رورهی کھ بر زبان آورده بود گر گرفتم، سرچرخاندم و بھ مژگان خیکی حرف رکاز
 و بھ دی شود، دستم را دراز کرد تا پنجره را ببندم کھ عماد پرداری خواستم بینم .تخت جا بھ جا شد

 :دی بھ سرم، مرا بھ سمت خودش کشدمی دست چسبکیبا .  بلندم چنگ زد، نفسم رفتیموھا
  در محل برسونھ؟ارهی بدی چرا تو رو با؟ی آشنا شدی پسره کنیبا ا-

.  شدمی نموانھی دنی افیحر. ی بود لعنتادیزورش ز.  فحش باز شد، اما درد مجال ندادی برادھانم
 پدرم یچھره .  را داخل گوشتش فرو ببرم اما من ناخن نداشتممی خواستم ناخن ھادم،یبھ دستش چسب

 : گفتتیعماد با عصبان. مقابل صورتم نقش بست
  بود؟ی کی گیچرا نم-
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 دستش دم،ی چانھ اش کوبریاستفاده کردم و دستم را عقب بردم و زاز غفلتش .  جا بھ جا شدی کمو
 :دی شد و دوباره بھ سمتم پراری شل شد، خواستم خودم را عقب بکشم کھ ھوشمی موھایاز رو

  بھ من بگون؟ی متتی اومده تو زندگھی کنیا-
 خواست شکستھ ی نمی غرور لعنتنیا.  بکشمغی نگرفتھ بودم جادی.  شدی اما نمدم،ی کشی مغی جدیبا

 :تکانم داد. شود
  نھ؟ای ی زنیحرف م-

 : شدیِ تھ دلم خالدم،ی مژگان را کھ شنی وحشتزده یصدا
 ن؟ی کنی شده؟ بچھ ھا؟ چرا دعوا میچ-

 : رو بھ او گفتعماد
  برو دنبال کارتس،یبھ تو مربوط ن-

 :دی بھ سمتمان دومژگان
 ی کندنوی متی عماد؟ موھاشن،ی مداریاالن ھمھ ب-
 :دی کوبشھیعماد با کف دست بھ ش. دی با ھر دو دستش بھ دستان عماد چسبو
  ندارم مژگان، دخالت نکنیبا تو کار-

 : گفتی خفھ ای با صدامژگان
 ؟ی کنی کار می اطاق ما چی کنار پنجره یتو نصف شب-
ھ با کمر راست کردم و چند لحظ. بھ نفس نفس افتادم.  پس زدمی با زحمت دست عماد را از موھاو

 بود کھ مژگان را دهیِ آمد کھ چطور حال خوش مرا بھ گھ کشادمیبھت بھ او زل زدم و انگار تازه 
دستم  نکھی قبل از اد،ی بردم، عماد جا خورد اما او ھم بھ سمتم پرورشیپس زدم و بھ سمت پنجره 

 : و با خشم گفتدی پنجره کشی لبھ ی و مرا رودی لباسم چسبی قھیبھ لباسش برسد، زودتر از من بھ 
  شن؟داری ھمھ بی زنی نمغیچرا ج-

 خواست؟ آن سال ھا، یِ ابلھ چھ از جان من می وانھی دنیا.  شد، درد در دلم نشستدهیی ساشکمم
بعدھا کھ بزرگتر .  کھ او را بھ حد مرگ شکنجھ دادم، خودم ھم شکنجھ شده بودمییھمان سال ھا

 ی نما رنھای رفتھ بود، چرا انی ام از بیشده بود، زندگ ام تباه یجوان. شد مرا تا حد مرگ کتک زد
 ھق یصدا. رمی گذاشت بھ درد خودم بمی پدرم بود، چرا نمی حماقت ھای من خودم قرباند؟یفھم

 :دمیھق مژگان را شن
  شن، ولش کنی مداریعماد، تو رو خدا، االن ھمھ ب-
 کی. دستم را دو طرف بدنم شل کردم.  رنگ باختمی روشی پزیھمھ چ.  از خال پر شدمکبارهی

دلم .  خواستی لجن مال شده ام را نمی زندگنیدلم ا.  کشتیلحظھ از ذھنم گذشت کاش مرا م
 :دیمژگان نال. چشمانم را بستم.  خواستی خواست، ارامش میسکون م

 ؟ی خل شدیچرا نصف شب-
 :دمی عماد را شنی عصبیصدا

  پدری بیدوست پسر گرفتھ دختره -
 : زمزمھ کردی با ناباورمژگان

 ؟یچ-
 نی ذارم متیداغشو بھ دلت م-
 ی کاشی شدم، چشم گشودم، نگاھم روزانی پنجره آوی لبھ ی کرد، رومی بر خالف انتظارم رھاو
 زد و ھر یسرم نبض م.  خون را در سرم حس کردمی کبارهیھجوم .  کنار پنجره ثابت ماندیھا

 ھم دیشا.  ھمھ فشار و درد خوشم آمدنیاز ا.  سرم منفجر شودیھا رگی دادم مویلحظھ احتمال م
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 و خواست مرا دی کردم، مژگان بھ سمتم پرزانیدستانم را آو.  شده بودمی مرض خود آزاربھ مبتال
 :از پشت سر بکشد، زمزمھ کردم

 حالم خوبھ، ولم کن مژگان-
 : گفتھی گربا
 ؟ی شدینجوری چرا ااط،ی وسط حیوفتیاالن م-

 کھ دورتر شد، تنھ ام را شل کردم و سر و دمی عماد را شنی قدم ھای چشمانم را بستم، صدادوباره
 ولو اطی کرد، وسط حی مشانی بود، اگر رھادهی چسبمیمژگان بھ پاھا.  شدمزانی پنجره آویتھ لبھ 

 :دی را بوسمینوک انگشتان پا.  شدمیم
 یوفتی فدات بشم، من،یمت-

.  زدی سوخت، سرم نبض میشکمم م. وفتمی باطیست داشتم با مخ وسط ح دووفتم،ی داشتم بدوست
ساشا از ذھنم گذشت، بھ من گفتھ بود .  شومی سوق داده میوانگی کردم کم کم بھ سمت دیحس م

 یآن خلسھ . عماد حالم خوشم را خراب کرد. من خانوم بودم، در نظر او خانم بودم. ی خانومنیمت
   گرفت؟یِاصال چرا خدا جان مرا نم.  بردنی را از بیداشتن دوست

خودم را تاب .  بوددهی را در آغوش کشمیمژگان ھمچنان پاھا.  زدی میلی بھ صورتم سی سردباد
 . لبم نشستی روی پنجره مانده بودم، لبخند تلخی لبھ یھمانطور سر و تھ رو.  نکردمیدادم، رھا

 
 
 
 یمژگان چمباتمھ زده بود گوشھ .  چپاندمی ام را داخل ساک می ورزشی در ھم لباس ھای اخمھابا

.  نزده بودیاز صبح با من صحبت نکرده بود، حرف.  کردی براندازم مزی رقت انگیاطاق با نگاھ
 و  ھستیعماد لعنت.  دادی عذابم مشتری بنیھم.  رد و بدل نشدنمانی بی حرفشبیبعد از افتضاح د

 گاھمانی گاه و بیدارھای دنی کھ ادمی رسجھی نتنی دقت کھ فکر کردم بھ ابا.  را بھ باد داده بودستمین
 رفتم حضور داشت، شب ھا بود، روزھا ھم بود، ھمھ ی باشد، ھر جا کھ می توانست تصادفینم

 و با ردم رنگم را با حرص داخل ساکم فرو بردم و سر بلند کی فکر زانو بند آبنیجا بود و با ا
 اما پلک اندازد،ی بنییانتظار داشتم نگاھش را بدزدد و سرش را پا.  شدمرهی بھ مژگان ختیعصبان
 : دادمنی ام را چینیب. ھم نزد

 ھا؟-
 : گفتمظلومانھ

 یچیھ-
 ؟ی کنی نگام مینجوریپس چرا ا-

 ی نگاھمی گذشتم، ننھی دوشم انداختم، از مقابل آیکمر راست کردم و ساکم را رو.  باال انداختشانھ
.  تا امروز تماس نگرفتشبیساشا ھم از د.  پوش بودمیباز ھمان دخترک مشک. بھ خودم انداختم

 را  مژگانی خفھ ی بھ در اطاق، صدادهینرس.  نداشتیتی کس اھمچی ھیاصال بود و نبود من برا
 :دمیشن
 ن؟یمت-

 : سر بچرخانم گفتمنکھی ابدون
 ھ؟یچ-
 ...عماد، عماد راست گفت کھ دوست پسر-

 افتادم، شبی دادی. از خودم و عماد لجم گرفت.  بھ او انداختم، سکوت کردی و نگاه تنددمیچرخ
 ولو اطی نکرد تا وسط حمیاز مژگان ھم لجم گرفت کھ رھا.  شده بودمزانی پنجره آوی لبھ یرو
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 آمدم و در را محکم رونیچشم از من گرفت و خفھ شد، از اطاق ب.  نگاھش کردمرهی خرهیخ. شوم
 ....دمیھم کوب بھ
 

 با شبی کرد، اثرات کشمکش دیبدنم درد م. دمی پرنیی بار پشت سر ھم وسط سالن باال و پادچن
 ستادهی اواری سالن مقابل دی کھ آن سونی طنی رفت پی نگاھم میھر از گاھ. عماد و مژگان بود

را چ. دی بزند و از ساشا بگویانتظار داشتم حرف. دی کوبی مواریبود و با پنجھ و ساعد توپش را بھ د
 اصال امروز با ساشا آمده بود بھ باشگاه؟ پس چرا ساشا امد؟یساشا تماس نگرفت و بھ سراغم ن

 ند؟ینخواست مرا بب
 ی و نتوانستم جلودمی بھ صورتم کشی سرسام گرفتم، دستب،ی و غربی افکار عجنی ھجوم ااز

 و با اخم ستادمیپشت سرش ا.  زدی بھ توپ ضربھ مانھی رفتم کھ ناشنیبھ سمت طن. رمیخودم را بگ
 : در ھم گفتمیھا
   دادم؟ادتی ینجوری من استا،ی نیریاون طرز پنجھ زدنو ساعدگ-

ِانگار تھ نگاھش پوزخند و . نگاھش کالفھ ام کرد.  و در سکوت بھ من زل زددی سمتم چرخبھ
 :دمی پرسیبا طلبکار. تمسخر بود

 ھ؟یچ-
 : رفت باالمیصدا.  را جلو فرستادنشیری زلب

 سایمثھ آدم وا-
 :چشمانم را درشت کردم.  در ھم گره خوردشی ھااخم

 ستم؟یمگھ با تو ن-
  باشگاه باھاتون حرف بزنھی جلوادیداداشم امروز م-

 او درد دل ی دانست؟ نکند ساشا شب ھا برایاو از کجا م.  خوردم و با سوظن براندازش کردمجا
 پانزده سالھ ی نبودم کھ از دختر بچھ یمن آدم. ختی فکر روح و روانم بھم رنی کرد و با ایم

 : قدم بھ سمتش رفتمکی. متلک بشنوم
  بزرگترھا نباشھ؟ی نداده دماغت تو زندگادیداداشت بھت -

 : گام بھ عقب رفتکی و دیترس
 شناسمی داداش خودمو مست،ی نی کسیمن دماغم تو زندگ-

 : را تنگ کردمچشمانم
 ؟ی چینی-
 : گفتیالی خی ببا
 بھ من چھ-
 : شدموانھید
 ش؟یشناسی می چینیحرف بزن -
 خودم بھ سالن آمده بودم، اگر قرار بود با ساشا نی امروز با ماشنکھی ای ھمزمان فکرم رفت روو

  چھ بود؟نمی ماشفی تکلرونیبروم ب
 : گفتی با نگاه ھراساننیطن
  بھ تو دارم؟ی کنم، مگھ کاری می بازنجای من دارم ا؟ی کار بھ من داریچ-
 ش؟یشناسی میچرا گفت-

 : کردبغض
  بشناسم؟دی برادر خودمم نباینی-

 : شدمیعصب
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 ؟یچونی منو بپیخوای دم تو می حرفت نبود بچھ، من صد تا مثھ تو رو درس منیا-
 :دی لرزشی ھالب

  منو سننھ،یاصال بھ من چھ تو دوست دختر اون-
ساناز .  از شاگردانم بلند شد، سر چرخاندمیکی غی جی با مشت بھ دھانش بکوبم کھ صداخواستم

 از یکی دور او جمع شده بودند، باز ھم اسپک ھیدستانش را مقابل صورتش گرفتھ بود، بق
 نی سنگی ھم فشردم و با قدم ھای را رومیدندان ھا.  شده بوددهی کوبگری دیکیشاگردانم بھ صورت 

 : زدمادی رفتم و ھمزمان فرتشانبھ سم
 گردنتون بشکنھ دی باشھ، حتما بایکی کھ صد بار گفتم حواستون بھ اسپک اون نیشگور بھ گور ب-

 ن؟یتا آدم بش
 
 ھمزمان دلم از دستش پر بود و خودم ھم بھ نم،ی خواست ساشا را ببی آمدم، دلم مرونی سالن باز

 وسط صحبت با او نکھی ای برادی تماس نگرفت، شانکھی ای برادیشا.  دانستمی را نملشی دلیدرست
 با خودم گفتم زودتر سوار.  خواستمی و نمنمی خواستم او را ببیھر چھ بود م. دیعماد سر رس

 شد و ی نمفمیدخترک حر.  بودنی طنی صحبت ھاری شوم و بروم خانھ، بھ جز آن ذھنم درگنمیماش
ا بھ  شانھ جی ام را رویساک ورزش.  ام کندی غازش عصبکی صد من ی خواست با حرفھایم

با لبخند بھ .  شدمخکوبی منم،ی ساشا کنار ماشدنی را بزنم کھ با دنی ماشموتیجا کردم، خواستم ر
 حال نی را بھ من داده بودند و در عای انگار دند،یچی در سرم پضیافکار ضد و نق.  کردی ماهمن نگ

 تماس نگرفت و گری مجبور شدم تماسم را قطع کنم، او ھم دشبی آمد دادمی. دمی کشیخجالت م
 ماریاصال من ب.  ذوقش را کور کنمی و نقطھ رمی حالش را بگامدیبدم ن.  خشم در دلم نشستکبارهی
 جان دادم و از کنارش می فکر بھ قدم ھانی آمد و با ای بودم کھ از آزار دادنش خوشم میوانر

 را باز کنم نیماش را زدم و خواستم در موتیر.  خشک شده بودمیگلو. دیگذشتم، بھ موازاتم چرخ
 :دمی را شنشیکھ صدا

  خارج از تحملمھی گرمنی استقبال بھ ام،یدی رو دگھی ھمدروزی دنی سالم، بابا ھمکیعل-
.  را باز کردمنی شده بود، در ماشرهی بھ من خی بھ او انداختم کھ با سرخوشی نگاھمی کردم، نمکث

 : از شاگردانم از کنارم گذشتیکی
 یخداحافظ خانوم مرب-

 .  زدندی پشت سرم حرف مدی شد، از فردا ھمھ شان باقی عممی ھااخم
 ن؟یمت-

 و می کھ مالنطوری کرد، ای ممی کھ صدانطوریا.  کشتی کاش خدا او را میا.  دلم ضعف رفتِتھ
 ی برود و فقط من و او باقنی محو شود و از بزی خواست ھمھ چی کرد، دلم می ممیکشدار صدا

 .میبمان
 چرا؟ ی کنینگام نم-

 : از شاگردانم از کنارم گذشتگری دیکی.  شل شدنی ماشی رهی دستگی از رودستم
 خداحافظ-

 : با خنده گفتساشا
  سوژهمی شی کم کم ممی دارن؟ی تو ماشمینیبش-

 سراغ نجای ادی آیبھ من گفتھ بود ساشا امروز م.  آمده بودرونی کھ از باشگاه بنی طنی رفت پنگاھم
 بود یدخترک سرتق و تخس.  خواست بھ من بفھماند؟ اصال مھم نبودیچھ م. من، ھمانطور ھم شد

 ل شد، دستش را داخرهی خنیساشا رد نگاھم را گرفت و بھ طن.  خواست سر بھ سرم بگذاردیکھ م
 :دی کشرونی را بچشی فرو برد و سوبشیج
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 امی مگھی دقھی پنج دقن،ی تو ماشنی برو بشایب-
.  بھ من انداختی را از دستش گرفت و نگاه مخصوصچی سوئی حالی بھ سمتش آمد و با بنیطن

 : زدمی اما ساشا دوباره صدامی بگویزی خواست بھ او چیدلم م. نگاھش ھمراه با پوزخند بود
 م؟ینی بشنیتو ماش-
 را دور نی تکان دادم، ماشیاصال الل شده بودم، سر.  سر بلند کردم و بھ چشمانش زل زدمنباریا

 .... پرت کردمنیزد، بھ زحمت خودم را داخل ماش
سکوت را او . می شده بودرهی نشست خی آن می کھ نم نم باران رونی ماشی شھی دو بھ شھر

 :شکست
 ؟یبھتر-

 : دھانم را قورت دادمآب
 اوھوم-
 ی دفھ قطع کردھی ی خوشحال شدم، ولدمی صداتو شنشبید-

 ری شده بود، تدهیی کھ ساییادم، ھمزمان پوست شکمم، ھمانجا عماد افتادی. دمی در ھم کشچھره
 .ھر دو دستم را دور فرمان حلقھ کردم. دیکش

  بدونم؟دی ھست کھ من بایزیچ-
 وجود داشت تا او بداند؟ گفتن یزی دانست؟ اصال چھ چی مدی بازی بھ تکاپو افتاد، او چھ چعقلم

  کرد؟ی از من دوا می او، چھ دردی برامی ھایبدبخت
 نیدستات چقدر زمختھ مت-
دخترانھ .  شدمرهی مقدمھ اش، تکان خوردم و با حسرت بھ دستان زمختم خی بی جملھ ِدنی شنبا

 سالھا پنجھ و ساعد و اسپک زده بودم کھ نیآنقدر در ا.  کوتاه بودشھیھم.  کوتاه بودمینبود، ناخن ھا
 . ھم، زمخت شده بودمیانگشت ھا

 ادیا خوشم م دست ھنی من از ایول-
 دانست من چقدر یاو کھ نم.  زدی حرفھا را منیچرا ا.  شدمرهی غصھ سر چرخاندم و بھ او خبا

. دستش را بھ سمت دستم دراز کرد، قلبم بھ تپش افتاد.  امدهی کشتی ام، چقدر محرومدهیحسرت کش
 دور فرمان دستم از.  شومجھی بود نوک انگشتش بھ دستم برخورد کند تا دوباره دچار سرگیکاف
 ور کرد و کی ی صندلی و خودش را رودی کھ دستش را عقب کشدیانگار خودش ھم فھم.  شدلش

 :دیپرس
 دور و برت ی نگاه بھ دخترا؟یری گی واسھ خودت سخت مزوی چرا ھمھ چ؟ی ندارشیتو چرا آرا-

 ھم فی ردھی ی خفھ کرده، ابروھات چرا پره، حتشی خواھر من پونزده سالشھ خودشو با آرا؟یکرد
 یگی ھم می داش مشتی حرف ھای سرھی ،ی داریبر نم

 :دی خندی بھ آرامو
  دلم بذارم دختر؟ی رو کجانایا-

 پسر نیا.  شدی می جارمی کرد و اشکھای کاش خدا بھ من رحم میا.  زدمھی تکی را بھ صندلسرم
 ی خودش را بھ آن راه مای دی فھمی کند؟ نمی ام، چھ کار مدهی دل محبت ندنی با من و ادی فھمینم

  زد؟
 دختره رو ببرم نی ادیشھ،بای اما امروز نمم،ی جا رو در رو حرف بزنھی می دوست دارم بریلیخ-

 بھ تو دی با؟ی زنی نمی چرا رژ لب صورتی دونم، راستی در مورد تو نمزای چیلیخونھ، من خ
  خانوم خوشگلھیشی ھوم؟ محشر م؟ی قھوه اھی مثال ساای اد،یب

 یچرا رژ لب کالباس.  کردی موانھی مرا دشی کرد، با حرف ھای ام موانھید. دی لبم لرزی گوشھ
خواھر پانزده سالھ اش را بھ .  سرم نبودی چرا رویآن شال فسفر.  خوردی کشو خاک میگوشھ 
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 ی بھ سرم می خاکدی خودم نگھ دارم بایخوب حق داشت، اگر قرار بود او را برا. دی کوبیسرم م
 . نھای مختیر
 ھمش من حرف بزنم جوجو؟-

 بلد دنی کشھی من سا،ی قھوه ای ھی سای چشم چپم گذاشتم، فکرم رفتھ بود پی دستم را روکف
   آمد؟ی من می بھ خواسگاردمی کشی مھیاگر سا. نبودم

 ن؟ی تونم زنگ بزنم متیشب م-
 ،  دھانم را قورت دادمآب

 ن؟یمت-
 :دلبخند ز.  فروغ بھ او زل زدمی بی چشمانبا
 ،  نگاه نکن خانومینجوریا-

 گفت دوستم ی کاش بھ من میا.  رفتی مجیسرم گ.  زل زدمنی ماشی شھی از او گرفتم و بھ شچشم
 :دمی در، وحشت زده از جا پری رهیدستش رفت سمت دستگ.  بودی گفت کافی بار ھم مکیدارد، 

 ؟ی ریم-
 :دیبھ من نگاه کرد و خند.  گرفتھ ام باز شودی کردم تا صدای تک سرفھ او
  زنمی برو استراحت کن گفتم کھ شب زنگ میبرم اون سرتقو برسونم خونھ، تو ھم خستھ ا-
 در بستھ شود، مانع شدم و با نکھی نگران، خم شدم و قبل از ایبا چشمان.  شدادهی پنی از ماشو

 : گفتمی لرزانیصدا
 ستمیمن خستھ ن-

 :ش را خم کرد زد و کمرلبخند
 ی برو خونھ حرف ماد،ی بھ چشم مشتری ب،ی ھم ندارشی از چشمات معلومھ، نھ کھ آرا،یخستھ ا-

 میزن
 : التماس گفتمبا
 من وقت دارم-

 نداشتم شیچون آرا.  برودخواستمینم. امدی بھ ذھنم نیگری دزی منظورم را برسانم، چنکھی ایبرا
 :دیخند.  رفت؟ من دوستش داشتمیم
 گر؟ی باشھ جا،ی بشی دفھ با ارانی ااده،ی وقت زرون،ی بمیری ھم ھست، با ھم مگھی دیروزھا-
 : زدی چشمکو
 حاال آروم برون برو خونھ، جوجو طال-
 

 ی مشی آرادی من بایعنی.  کرده بوددی تاکشی آرایساشا رو.  خانھ شدم، کوه آتش فشان بودموارد
.  بودمدهی رژ لب بھ لبم نکشکی یو من حت ھمھ سال گذشتھ بود نی گفت ایخوب راست م. کردم

 و چھار سال سن یاما من فقط س.  دادمی از سنم نشان مشتری بدیشا. دی باری از صورتم میخستگ
 از دنمی نشستھ بودند، با دونیزی و منصوره مقابل تلوھیمھد.  بلند وارد سالن شدمیبا قدم ھا. شتمدا

 ی روشی ساشا، اگر ارایذھنم رفت سمت حرفھا. جوابشان را ندادم.  و سالم کردنددندیجا پر
  چرا الک نداشت؟ چرا کوتاه بود؟می کرد؟ ناخنھای ماند؟ نگاھم می منیصورتم بود داخل ماش

 آخر گری از فرق باز شده ام دیموھا. دی خندی من ھم مشی داشت و بھ رشی ھفت قلم آراخواھرش
 ی نگاھم روستادم،ی انھیمقابل آ.  تختم پرت کردمی اطاق شدم و ساکم را رووارد.  بودیبدبخت

از آن رژ گونھ .  شدی مبای صورتش و زی رودی کشی ھا منیاز ھم. دی مژگان چرخشیلوازم آرا
 ھمھ نیاصال چرا ا.  خواستمی می قھوه ای ھیمن ھم سا. ی قھوه ای ھی و وارنگ و سانگ ریھا

 توالت زی می من درد بود، کوفت بود، زھر مار بود؟ ھر دو دستم را بھ لبھ ی برازیسال ھمھ چ
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 در ذھنم تکرار میصدا.  ذوق زدی حالتم تویچشمان گرد و ب.  بھ خودم نگاه کردمرهی زدم و خھیتک
اما .  نرودادمی از شی آخر بھ من گفت آرایلحظھ .  نشستی منی داشتم داخل ماششیاگر آرا شد کھ

 یدستم رفت سمت رژ لب قھوه ا.  من بلد نبودم رژ لب بھ لبم بکشمدی فھمیچرا نم. من بلد نبودم
.  ثابت ماند، آن را بھ لب بردمی قھوه اری خمی نگاھم رودم،ی کشرونیرنگ و آن را از کاورش ب

 و چھار رنِگ ستی بی ھیدوباره دستم رفت سمت سا.  شدمرهیبھ خودم خ.  شدی قھوه امی ھابل
مداد . دمیی و پلک چپم را بستم و پشت چشمم سادمی کشی قھوه ای ھی سایمژگان، با انگشت رو

. دی کشی مشی ابروی آمد مژگان انتھاادمی. دمی کشمی داخل ابروانھی رنگ را برداشتم و ناشیمشک
.  زل زدمنھیر آدوباره د. دمی اش را بھ گونھ ام کشی را برداشتم و با انگشت، رنگ صورتنھرژ گو

ِ و از تھ دل نھیخشم در دلم نشست، دست بردم سمت آ.  بھ من نداشتی شباھتچی ھنھیدلقک داخل آ
 : زدمادیفر
 دی بای کھ حاال ندونی اومدای دننی بھ ای گھ خورد؟ی کنی مثھ بز نگام مھی چچارهی بدبخت بھ؟یچ-

 ی بکنیچھ غلط
 : را تکان دادمنھیآ
 نگام نکن-
 : نعره زدمو
 .  نشست، بدبخت گوسفندی منی ماشی بازم توی داشتشیاگھ آرا-
 :دی لرزی توالت برداشتم، دستانم مزی می متحرک را از روی نھیآ
  ،یاری می واسھ خودت ھم بدبخت،ی ھستی بدبختی ھی ماشھیبدبخت، ھم-
 لپ ،یا قھوه یبا پلک ھا.  بودزیچقدر ترحم برانگ.  زل زدمنھی سماجت بھ دختر دلقک درون آبا
 نی را باال بردم و با قدرت بھ زمنھینفرت در دلم نشست، آ.  و رژ لب کج و معوجی صورتیھا

با کف .  تخت ولو شدمی وحشتناکش خودم را از جا پراند، عقب عقب رفتم و رویصدا. دمیکوب
 بعد، در اطاق باز شد و ھیچند ثان.  شدی و قھوه ای کف دستم صورتدم،یصورتم کش دست بھ

 :دندی وحشت زده داخل اطاق پرھیمنصوره و مھد
  شده؟ی چھ؟یچ-

 :دی کشغی جمنصوره
  چرا شکستھنھی آیوا-
 خواست از چشمم ببارد و یباز ھم اشک م.  شدمرهیبھ آنھا خ.  الل شدنددنمی ھر دو با دکبارهی و

 :دمی نگران مادرم را شنیصدا. مجال نداشت
  بود؟ی چیصدا-
 : زدادی فردنمی بعد از پشت سر آن دو وارد اطاق شد و با دی چند لحظھ و
 ؟ی شدینجوری مادر؟ چرا ان،یمت-
 : کردمی و تک خنده ادمی انگشت بھ رژ لبم کشبا
  کنم مامانشی آراستمیبلد ن-

 : بھ تتھ پتھ افتادمادرم
 .... دفھھی سرم، چرا ی دردت بخوره رویالھ-

 : تکان دادم و چشمانم را بستمیسر
  منستمیبلد ن-
 : زدمادی فرد،ی لرزمی سراپاو
 شھی تونم، نمینم-
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 نیاگر مرا با ا.  ندارمشیگفت آرا. ساشا رفتھ بود امروز.  کنمی کردم کھ خود زندای پیدی شدلی مو
 را بردارم ی انھی آیخم شدم تا تکھ شکستھ .  ماندی منی داخل ماششتری بقھی دو دقدی شادی دی مافھیق

 :دیمادر انگار ذھنم را خواند کھ بھ سمتم پر. و با آن خودم را بھ درک بفرستم
  کنمای من سکتھ مرما،ی می مادر، من می نکنن،یمت-

 : زدمادیفر
 سکتھ کن، بھ درک-
 نھی آی شکستھ ی دستم رفت سمت تکھ و

 : زدغی جمنصوره
 نی تور و خدا، متن،یمت-

 : نعره زدمد،ی بھ سمتم خم شد و بھ دستم چسبمادر
 برو اونور مامان-

 : افتادھی بھ گرمادر
  شدهیزی زده؟ چی حرفی شده، کسیچرا؟ فقط بگو چ-
 :دی محکم بھ ساعدم چسبو
 ذارمینم-

 : دادمھلش
  دستھام زمختھستم،ی بلد نشی عقب، من آرانیبر-

 :دمی را شنشی صداد،ی پررونی از اطاق بھیمھد
  خل شدهنی متن،ی متن،یای آقا، بانو بمیو، کربان-

 : زدمادیفر
  پدرتی بی و اون باباییخل تو-
 : دوباره مادرم را بھ عقب ھل دادمو
  خوام تموم شھیبرو، م-

 : ھا زانو زدشھی خرده شانی ممادر
 ،منو بکش، منو بزن، اول منو بکش-
 :دی رو بھ آسمان نالو
 واسھ من قدم رونی بی االن راحت رفت،ی کردوونھی بچھ رو دنی گرم بزنتت، انی خدا بھ زمیموس-

 ؟یبزن
 : رو بھ من با التماس گفتو
 ناز یلی خاد،ی چقدرم بھت م،ی کردشی آرانای کھ مادر، ای دورت بگردم، بلدی جان، الھنیمت-

  دخترمیشد
 : ھلش دادمدوباره

  برم بھ جھنمرمی خوام بمی مرم،ی خوام بمیم-
 :دی بھ سمتم دومنصوره

  کردم غلط کردم، تو رو خدای جونم، ھر کارنیمت-
.  دادی بود، از ھمان ھا کھ چشم را درشت تر نشان مدهی چشمانش زل زدم، خط چشم کشبھ

   و جذبش شد؟دی را دششیطھماسب آرا
 :دی چسبمی مادر با ھر دو دست بھ بازود،ی لغزنھی تکھ آی رودستم

 اول منو بزن-
 : ھق زدمنصوره
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 جون مژگان نکن، جون مژگان-
.  خواھرم بودنیبھتر. نمشی خواستم ببی آن آشفتھ باز ذھنم بھ تکاپو افتاد کھ مژگان کجا بود؟ مدر

 کردند و من ی مھی دو نفر گرنی خورد؟ اصال چرا ای منصوره ھم بھ ھم میعروس. نشانیبھتر
با  ، منصوره از پشت سر بغلم کرد دستم را باال آوردم،دم،ی شناطی از حدنی دویصدا.  توانستمینم

 :دی نالدم،یآرنج بھ شکمش کوب
  مردمیوا-

 : زدمادیفر.  دادی بود و مجال نمزانمی اما آومادر
 برو اونور مامان-
 : سر بلند کردمغ،ی جی صداِدنی شنبا
 ؟ی کنی کار می دلم، چزی جان، عزنیمت-

.  ھر دو بودھی شب،یپدر عماد و عل.  آقا بودمی بود، پشت سرش کرستادهی چھار چوب در انی ببانو
 : باال رفتمیصدا.  بھ کار ما نداشتی آزار و کم حرف بود، کاریب
 رونی بنیبر-

 :دی نالمادر
  کمکنیای آقا، تو رو خدا بمی کنھ، بانو جان، کری خواد خودزنیم-

 : با ھق ھق گفتھیمھد
  کنمی متویزی جونم، کننیتو رو خدا مت-

 : تکان دادی سرمادر
 ؟ی زنی اول منو م؟ی زنیمنو بزن بعد خودتو بزن، باشھ مادر؟ منو م-

 می سر کری از وراکبارهی.  بوددهی ام را دی دلقکی افھی کرد، حتما قی زده بھ من نگاه مرتی حبانو
 ی مافھی قنی خورد؟ مرا با ای می چھ گھنجایاو ا. دی درخشیچشمانش م. دمیآقا و بانو، عماد را د

 گرفتن یامادر دستش را بر.  نکردیاری فحش باز شد، اما مغزم ی برد؟ دھانم برای و لذت مدید
 : زدمادی بانو بھ سمتم آمد، فردم،ی دراز کرد، خودم را عقب کششھیش
 زنمای جلو بانو، میاین-
 : گفتی نگرانبا
 ؟ی ما رو بدبخت کنی ھمھ ی خوای م؟ی بزنی واسھ چزمیعز-

 برداشت، گری قدم دکیبانو .  زدیفت سمت عماد کھ الم تا کام حرف نم ری ماری اختی بنگاھم
 :چشمانم گشاد شد

  جلوای زنما، نیم-
 : عماد پلک زدمی صدابا
 بانو نرو جلو-
 
 
 
 : عماد پلک زدمی صدابا
 بانو نرو جلو-
 :دی و بھ عقب چرخستادی اشی حرف، بانو سر جانی اِدنی شنبا
  دهی عماد؟ االن کار دستمون میگی میچ-

 و ختمیبھ ھم ر.  صورتش نشستھ بودی روی پوزخندد،ی صورت عماد چرخی سودا زده ام رونگاه
 : زدمادیفر
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  ازت متنفرمرون،یتو گمشو ب-
.  و تالش کرد عماد را بھ خارج از اطاق ھل دھد، نفس حبس شده ام را رھا کردمدی آقا چرخمیکر

 و دستم دمی را از دستم بکشد کھ خودم را عقب کششھیده کرد و خواست شمادر از غفلتم سو استفا
 :دی کشغیرا باال بردم، مادر ج

  جلوامی نمگھینھ نھ، غلط کردم، بخدا د-
 :دمی آقا را شنمی کری صداد،ی لرزمی ھالب

  عماد، برو نذار اوضاع بدتر بشھرونیبرو ب-
با خودم گفتم .  را کھ داخل اطاق بودند از نظر گذراندمی تک تک کسانی بدن منقبض شده چھره با
 :دمی عماد را شنیصدا. دمشی دی بار منی آخری بود تا برانجای کاش مژگان ھم ایا
 گھی بابا، ولم کن درونی خوام برم بینم-
 شھی پسر، برو االن شر بھ پا مرونیبرو ب-

 : شدکمی نزدی کممادر
  جاننیمت-

 :بانو با التماس گفت. او انداختم، خودش را جمع و جور کرد بھ ی ھشدار دھنده انگاه
 ش؟ی دی رو مشھی بھ من؟ شیدی جان منیمت-

 دند،ی کشغی را باال بردم، بانو و مادرم جشھی را گرفتم، شممی لحظھ تصمکی باال انداختم و در چانھ
 :دمی عماد را شنی مردانھ ی صداغشان،ی جی صدایال بھ ال

 ،ی دوزاری بدبختنی مت،ی جراتشم ندار،ی خواد بکشی جرات مگھ،ی بکش دوانھ،ی دی چارهیب-
  لجنھتی زندگیھمھ 

 :دی دھان عماد گذشت، بانو بھ سمتش چرخی و دستش را رودی آقا پرمیکر
 ی الھی بجھ، الل شیالل ش-
 : آقا را پس زدمی نفرت بھ عماد زل زدم، دست کربا
  نھ؟ای ی کنی ھم مھی گرنم،ی جون کندنتو بب کھ، موندمی بکشی خواستی م؟ی کشیچرا نم-
 و داخل شکمم فرو کنم، اما اورمی بنیی را پاشھیخواستم ش.  لبش نشستی روی لبخند عصبو

 . کنم؟ مقابل او؟ محال بود، امکان نداشتھیگر.  کردی ام می عماد جریحرفھا
 رژ ست،ی بلد نشی شو، آراافھی ق،ی بدبخت، عقده ای دختره ،ی کنی جون می چجورنمیبکش بب-

 لبشو، درب داغونھ
 : آقا عماد را ھل دادمیکر

 گمشو خونھ، گمشو برو-
 : نالھ زدبانو

  کشھیعماد خفھ شو ، خفھ شو حرف نزن، االن خودشو م-
 : زدادی ھمزمان فرند،ی آقا را پس بزند و بتواند مرا بھتر ببمی تا کردی پرنیی چند بار باال و پاعماد

 یشکی ھگھی دفی حی شم از دستت، ولی خودتو بکش بدبخت، راحت منمت،یه بدم بب کفاردیبا-
  کنمسی بزنم دھنشو سروستین

 را بھ رخم زده می نداشتھ ھایھمھ . ختی ری روانم را بھ ھم مشیحرف ھا.  در دلم نشستخشم
 : زدادی آقا فرمیکر.  گذاشتمی کھ حق او را کف دستش نمیاالن وقت مردن نبود، نھ تا وقت. بود

 ری پسر، بمگھی دریبم-
 شد و ریمادر غافلگ. دمی تخت پری را رھا کردم و از روشھی ھم فشردم، شی را رومی ھالب

 ستادمی آقا امی و منصوره گذشتم و کنار کرھی نشان دھد، از کنار بانو و مھدینتوانست عکس العمل
 :د پوزخند زدنمیعماد با د.  بوددهی عماد چسبی قھیکھ بھ 
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  لھ کنم؟وی کیری کردم اگھ تو بمی شد؟ تازه داشتم فکر می چ؟یھا نکشت-
 :دمی مادرم را شنیصدا

  دخترمنیمت-
.  عماد رھا شدی قھی بھت زده دستش از دم،ی آقا و او را عقب کشمی کری بردم سمت بازودست

 لحظھ حس کردم حالت کی د،ی صورتم چرخینگاھش رو.  و بھ او زل زدمستادمیمقابل عماد ا
ِ شده بودم، آب یاالتیاما نھ، من خ.  و تاسف در نگاھش بودیمانی مثل پشیزیچ.  کردریینگاھش تغ

 : پا بلند شدم و با نفرت گفتمی پنجھ یرو.  رفتی جو نمکی داخل امتی قامیتا ق من و او
 ی بری جون کندن منو بھ گور مدنی شازده، ددمی تو ضعف نشون نمیجلو-
 ....دمی گوشش کوبریبھ خودش بجنبد ز تا و
 

 را نھی آی شکستھ ی و منصوره تکھ ھاھیمھد.  تخت مژگان کھ کنار پنجره بودی بودم رونشستھ
.  کردمی ولو شده ام نگاه میزانوانم را در آغوش گرفتھ بود و بھ ساک ورزش. جمع کرده بودند

 آمد سراغم، منصوره و ی مقھی بھ پنج دققھیمادر از ترس در اطاق را باز گذاشتھ بود و پنج دق
 دندی ترسیم. دندیی پای مرا می چشمری در اطاق نشستھ بودند و زی داخل سالن رو بھ روھیدمھ

 از سرم افتاده و دوباره خشم و نفرت ی دانستند کھ فکر خودکشینم. دوباره کار دست خودم بدھم
 بھ من. ستمی کردن بلد نشی کھ آرادیخم کشعماد بھ ر. از عماد تا سر حد جنون در دلم نشستھ بود

با .  کنمی نبودم کھ از مبارزه شانھ خالیمن آدم.  تواند لھ ام کندی نمگری درمی بود اگر بمگفتھ
.  شدی مدهی دقی نھ چندان عماریکف دستم چند ش. احساس سوزش در دستم، کف دستم را گشودم

 درب و شیھنوز آن آرا.  کم کردتمیان از عصبی شد و کمدتریدستم را مشت کردم، سوزشش شد
عماد را ھم بھ .  سمت خودمدمی کشی ساشا را مدیبا خودم فکر کردم کھ با.  صورتم بودیرو داغان

.  آن زل زدمی شده رودهی ماسی و بھ رنگ قھوه ادمی لبم کشیانگشتم را رو.  نشاندمی ماهیخاک س
 را لبم.  ام لجن استی زندگیبھ من گفتھ بود ھمھ .  عماد تا مغز استخوانم را سوزانده بودیحرفھا

 اط،ی از حی ھمھمھ اِدنی با شنکبارهی وارد دھانم شد، قورتش دادم و ی قھوه اریبھ دندان گرفتم، خم
 : شدزی تمیگوش ھا

 ی تللیللی نی واجب بود برن،یای تا آخر شب ننی خواستیم-
 : عماد بودیصدا.  سمت پنجره کشاندم را بھخودم

 بھونھ ھی دو تا خونھ است، با ی فاصلھ ی دو تا کاشن؟یری می می بازی دنبال قرتنیحاال شماھا نر-
  شد ھان؟ی می ما، چی خونھ یومدیم

 :دمی ھراسان مژگان را شنیصدا
 رون؟ی بمی رفتدی شده مگھ؟ بابام خونھ است، فھمیچ-
 ؟ی تو چرتھی غی اون بومده،ینھ خبر مرگش ھنوز خونھ ن-
  شده؟یچ-

 : کھ مداخلھ کرددمی را شنی علیصدا
  شده؟یزی چ؟ی پریعماد؟ چرا بھش م-
  کشتی داشت خودشو منیاحمقا، مت-

 :دمی مژگان را شنغی جیصدا
  مرد؟نیکشت؟ کشت؟ خودشو کشت، مت-

 عماد را یصدا شد، ی میگری ددنی بھ زور مانع از دوی انگار کسدم،ی را شنی کشمکشیصدا
 : دادمصیتشخ

 ،  تو اطاقشھار،ی در نی بازیحالش خوبھ، کول-
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 : گفتھی با گرمژگان
  امیخدا منو بکشھ، چقدر من عوض-

 من شده بود؟ ی کھ مانع از خودکشالشی رفتم، بھ خی او نمنی دریمن ز.  عماد لجم گرفتتی حمااز
اما ضعف نشان .  توانستم خودم را بکشم و بھ درک بفرستمی االن ھم منی خواستم ھمیمن اگر م

عماد .  شدم و پنجره اطاق را باز کردمزی خمی تخت نی فکر از رونیبا ا. دادن مقابل او کار من بود
 : زدمادیفر. مژگان صورتش را پوشانده بود.  بودندستادهی و مژگان مقابل حوض ایو عل

 ث...ی د،یھو-
بھ . دمی و مژگان دی را در صورت علرتیبھت و ح.  من زل زدند سھ سر چرخاندند و بھھر

 : توجھ بھ آنھا رو بھ عماد گفتمیب.  من بودی ختھی بھم ریخاطر چھره 
  تونم کارمو تموم کنی من اگھ بخوام االنم ما،یفکر نکن کوالک کرد-

 سمت  گرم کنش فرو برد و بھبیدستش را داخل ج.  چند لحظھ در سکوت بھ من زل زدعماد
 : از ابروانش را باال بردیکی و دی عماد دستش را پس کشی خواست مانع شود ولیپنجره آمد، عل

 ؟ی کشی چرا نمگھ،یبرو بکش د-
آرامش و نفرت ھمزمان . دستم را مشت کردم، باز ھم کف دستم سوخت.  با سر بھ من اشاره زدو

 : گفتی طاقتی مژگان کھ با بینگاھم رفت پ.  اطاقم آمدیآرام آرام بھ سمت پنجره . در دلم نشست
  دردت بخوره رو سرمی الھ؟ی خوبی آبجن،یمت-

 : شدماری عماد، ھوشی آھستھ ی جوابش را بدھم کھ با صداخواستم
 کھ بھ خودم ی خوره؟ من نگران خودممو اون وعده ای تو بھ چھ درد من میبدبخت مرده زنده -

 دادم
 : را باال بردشیابروھا.  ھم فشردمیفکم را رو.  شدرهی بھ من خیخورد کن با پوزخند اعصاب و
 تو حوض ی اون روز کھ پرتم کردن؟ی متشھی و شش سال شکنجھ با دو تا مشتو لگد تموم مستیب-

 دور گردنمو ھر یدیچی پی دستتو مشھ؟ی تموم میلی سھی با دی خندی رفتمو بابات میتا مرز خفگ
 ی بر ممی جوونشھ؟ی لگد تو شکمت تموم مھی با نای کھ گردنم بشکنھ، ا کردم االنھیلحظھ حس م

 ی کھ من می کارھا دارم باھات، قراره شش ماه اوضاع اون جوریلی گرده؟ خی برممی بچگه؟گرد
  بخوری خوای میخوام باشھ، بعد برو ھر گھ

 : سرش را خم کردو
 ی رو باختی منو بھ ننھ بابات بکن تا من بفھمم بازی برو چوقول،ی بکنی تونی ھم می کارھی-

 لرزاند، بھ من ی پشتم را مرهی تدشی از خشم و نفرت بھ او زل زده بودم، تھدییای تند شد، با دننفسم
 ی لج می دنده ی روشتری دفاعم، ھمزمان مرا بی و بفی داد کھ چقدر مقابل او ضعیھشدار م

 ...انداخت
 
 

 کھ یمثل دزد.  سوشرتم چپاندم و خودم را داخل سالن پرت کردمبی را داخل جی لب کالباسرژ
با ورودم بھ سالن مادر و مژگان سر بلند .  دستپاچھ بودمرند،ی ھر لحظھ مچش را بگدی ترسیم

 شدم کھ با چشمان تنگ رهیچشم از آنھا گرفتم و بھ پدر خ.  بھ من چشم دوختندیکردند و با نگران
 جرات نداشت بھ یکس.  بھ پا شده بودیامتی چھ قنجای بود در نبودش ادهینفھم.  کردی مرا نگاه مهشد

 کھ ھی نداشت، مخصوصا منصوره و مھددنی دردسر و فحش شنی حوصلھ یاصال کس. دیاو بگو
 .  کندی پدر باال بزند و دق دلش را بر سرشان خالیوانگی دوباره رگ ددندی ترسیم
 دهی رنگت پرھ؟یچ-
 : بھ خودم آمدم و من و من کنان گفتم پدری صدابا
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 ؟یچ-
 : سر بھ من اشاره زدبا
 دهی گم رنگت پریم-
 : باال رفتشی صداکبارهی و
 صاف واستا، شق و رق-
 : در ھم ادامھ دادیبا اخم ھا.  اش، جا خوردم و ناخوداگاه کمرم صاف شدی ناگھانی صداِدنی شنبا
  چتھ؟نمیاال بنال بب خوبھ، نھ مثھ بزمجھ ھا شل و ول، حنیآھا، ا-

.  آمد دنبالمیامروز ساشا م.  فشردمی رژ لب را در دست می بود، ھنوز قوطبمی داخل جدستم
پلک زدم و .  لبم بکشمی رژ لب را در خلوت رونی خواستم ایم.  داده بودامی خودش بھ من پشبید

 :با اخم گفتم.  کردی مژگان کھ با دلھره بھ من نگاه مینگاھم رفت پ
 ستی نمیزیچ-
 :دمی پدرم را از پشت سرم شنی رفتم، صدای بھ سمت در خروجو
 کھ ی رو از دست دادییزای سال ھا چھ چنی ای باشھ ھمھ ادتی بشما، دی کھ ازت نا امی نکنیکار-

 نی ایبش
 ام ی سال ھا، کودکنی ایھمھ .  زده بود وسط خالقایدق.  لحظھ مکث کردم، زده بود وسط خالکی

 یپس خودش ھم م.  دخترانھ ام، ھمھ و ھمھ رفتھ بودیاھای ام، روی ام و جوانیانرفتھ بود، نوجو
 ستھ روح از ھم گسنی ھستم تا اھی دانست کھ در بھ در بھ دنبال بخیدانست چھ بر سر من آورده؟ م

 : نگاھم پوزخند زدیدنی شانھ بھ او زل زدم، با دیرا سر و سامان دھم؟ سر چرخاندم و از ورا
 برو بھ کارت برس-

.  ثابت ماندنمی ماشینگاھم رو.  شدماطی محکم بھ سمت در سالن رفتم و وارد حی و با قدمھابرگشتم
از کنارش . دی پوستم دوری زی و حس گرمد،یایقرار بود ساشا ب.  رفتمی بھ سالن نمنیامروز با ماش
 :رد کمی بھ دنبالش مژگان صدادمیِ باز شدن در سالن را شنیگذشتم، صدا

 ن؟یمت-
 :دمی سمتش چرخبھ
 ھ؟یچ-

 : را در ھم گره کرددستانش
 ؟یخوب...گمی مز،ی گم چیم-

 :لبش را بھ دندان گرفت و گفت.  تکان دادمیسر
 ؟ی ری نمنیبا ماش-

 : شانھ جا بھ جا کردم، و سر چرخاندمی ام را روی ورزشساک
 نھ-
.  کنار رفتھ بوداطشی رو بھ حی پنجره ی رو بھ رو کھ پرده ی ھمزمان نگاھم رفت سمت خانھ و

عماد را از پشت پنجره شناختم کھ زل زده بود بھ من، با نفرت چشم از او گرفتم و ھمانطور کھ بھ 
 : بلند گفتمی رفتم، با صدای ماطیسمت در ح

 رونی برو بی توالتھ، خواستزی می روچیسوئ-
 . آمدمرونی از خانھ بو
 

دستم را باال بردم .  سوشرتمبی کردم و بھ رژ لب داخل جیبھ ساشا فکر م.  نبودشی سر جاحواسم
 ی روگری دکباری سالن برخورد کرد و دوباره بھ ھوا بلند شد، واریتوپ بھ د. دمی توپ کوبیو رو

 ھ لحظھ بکی.  سمت عماد کھ از پشت پنجره نگاھم کرده بوددی ذھنم پر کشنباری و ادمیتوپ کوب
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 از آن بلکھ ھم یمی ندی کھ شای ھمھ سال درد و رنجنی ای کنم، برای از او عذر خواھسرم زد بروم
 از میبرا. دمی توپ کوبی فکر محکم تر رونیو با ا.  من نبود، اصال دست من نبودری تقصشتریب

  خواست بخورد ھمی کھ میاصال بھ جھنم، ھر گھ.  او سر خم کنمیمرگ ھم سخت تر بود کھ جلو
با . دی کشری بود، تدهی کف دستم کھ خراشنباری و امی توپ کوبدیباز ھم رو.  نداشتتی من اھمیبرا
 سالن چند تن از شاگردانم یآن سو.  کنده شدماالتمی از دخترھا، از فکر و خیکی غی جی صداِدنیشن

 با ان دھم کھ انگار دو نفرشصی توانستم تشخی فاصلھ ھم منیدور ھم حلقھ زده بودند، از ھم
 : باال رفتمی ھمزمان صدادم،یتوپ را رھا کردم و بھ سمتشان دو.  شده اندریدرگ گریکدی
   ھاست؟ی گھ خورنی ایتو سالن من جا-
 ی کھ دستشان الرای و المنیچشمم افتاد بھ طن.  شاگردانم پراکنده شدی حلقھ م،ی صداِدنی شنبا

 و با مشت دمی پرنشانیب.  ام کردی عصبغشانی جیصدا. دندی کشی بود و با قدرت مگریکدی یموھا
با چشمان از حدقھ در .  جدا شدرای المی زودتر از موھانی دست طندم،ی دستشان کوبیمحکم رو

 : زدمادی رو بھ او فرمدهآ
  است؟لھی طونجای مگھ ا؟ی کنی میچھ غلط-
 : ھق ھق گفتبا
 من شروع نکردم-

 : کھ صورتش سرخ بود، با غضب گفتمدمی چرخرای سمت المبھ
 ھی چانی جرنمیجون بکن بب-

 :دمی چرخنیدوباره بھ سمت طن.  الم تا کام حرف نزدرایالم
 رونی پرتت کنم از سالنم بدیبا-
 : زدغی و جدی دراز کردم، خودش را عقب کششی دستم را بھ سمت بازوو
 ، پدر مادر، گفت پدر مادر ندارمی بمیتیبھ من گفت -
 : نفرت گفتمبا
 ؟ی دونھ تو پدر مادر نداریاون از کجا م-
 خودم بھش گفتھ بودم-
 : ام جا خورد و گفتی نگاه عصبدنی با ددم،ی چرخرایبھ سمت الم.  ھق ھقش اوج گرفتو
  آخھسی کردن بلد نیباز-

 ی خودم مادیمرا .  زدی صورتش بود و زار می ثابت ماند کھ دستش رونی طنی دوباره رونگاھم
.  کرد با عماد دعوا کنمی آمد و مجبورم می سرم می مثل بختک باال کھ پدری آن دورانادی. انداخت

. ودم افتاده بھی دوبار بھ گریکی زد و من یکتکم م.  شدمی نمفشی حرگریعماد بزرگتر شده بود و د
 ام آنقدر مرا با مشت و لگدش ی پناھی و بھی گردنی بود و با ددهی سرم رسیآن وقت ھا پدر باال

 سوخت، رو بھ نی طنی دلم برادم،ی کشقینفس عم.  خواستم مرگم را برساندیکتک زد کھ از خدا م
 : کردمرایالم
 بھ جاش ،ی کنی نمی تا ده جلسھ ھم پشت تور باز،ی ری سالن پنجاه تا شنا می اون گوشھ یریم-

 ای سالن ننی اگھی برات سختھ دیلی و شنا، اگھ ھم خیھر بار بدنساز
 : زده بھ من چشم دوخترتی حرایالم
  نکنم؟ی ده جلسھ باز،یخانوم مرب-

 : باال رفتمیصدا
  ننھ بابای بی نگی بھ کسیری بگادیآره ده جلسھ، تا -
 سوخت شیباز ھم دلم برا.  کردی کھ با چشمان اشک آلود بھ من نگاه مدمی چرخنیِ بھ سمت طنو

 : زدمادیفر.  بدھمی را دلداری نگرفتھ بودم چطور کسادیاما 
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 ریبرو صورتتو بشور، تو کالس من آبغوره نگ-
 :چشمانم را درشت کردم.  تکان نخوردشی تکان داد و از جایسر

 ؟یکر-
 اش کالفھ ام رهی سالن رفت، نگاه خیی عقب عقب بھ سمت دستشونباری تکان داد و ای ھم سرباز

 . کردیم
 

 خودم االتیباز ھم در فکر و خ.  در خانھ اش پارک کرده بودیجلو.  ساشا نشستھ بودمنی ماشداخل
 ادهی پنی از ماشنیطن.  کردی روح از بدنم پرواز مدمی دی پسر را کھ منیاصال ا. غوطھ ور بودم

 نھ متلک گفت و نھ شی بود کھ امروز بر خالف دفعات پبی کرد، عجیحضورش معذبم م. شد
 : بردرونی ساشا کھ سرش را از پنجره بی رفت پنگاھم. گرفت، آرام شده بود انگار بھانھ

  خونھامی مگھی ساعت دھی ا،یآدم باش-
چشم .  و موشکافانھ بودنینگاھش سنگ.  بھ من انداختی نگاھمی جوابش را بدھد ننکھی بدون انیطن

 : بھ عقب زل زد و گفتنھی را بھ راه انداخت و از آنیاز او گرفتم، ساشا ماش
 مارمولک ھنوز دم دره-

چند بار پشت سر ھم پلک .  دستم آمدری رژ لب زیقوط.  سوشرتم فرو بردمبی را داخل جدستم
 . زدم

 ؟ی خانومیچطور-
.  نکردم رژ لب را بھ لبم بکشمدای مجال پی کردم حتی و با خودم فکر ممی زده بودم بھ رو بھ روزل

 :دی خنددم،یبرق گرفتھ ھا خودم را عقب کش مثل د،ی کوبمی بھ بازویساشا با آرنج بھ آرام
 ی نشد، تو ھپروت بودیزی چ،یآروم خانوم-

 .  ثابت مانددشی و سففی ردی دندان ھاینگاھم رو.  شدمرهی رخش خمی نبھ
 ای ما امروز چش شده بود؟ دربو داغون بود، خوب زھر چشم ازش گرفتی آبجنیا-
 : باال رفتھ گفتی بھ من انداخت و با ابروھای نگاھمی نو
  نشدی دم در باشگاه خواستم بھت بگم ول؟ی خانومنی کو متشتی بابا، آرایا-

.  ام حواسم بود کھ رژ لب بزنم، اما نتوانستمیخود لعنت.  رژ لب محکم تر شدی دور قوطدستم
 نگذاشت کھ رژ نی ای برای بود، ھجوم خاطرات تلخ گذشتھ مجالرای و المنی طنی دعوایحواسم پ

 .  لبم بکشمیرورا 
 یستی بلد نشی تو رو خدا نگو آرانمت؟ی من ببیای بشی بار با اراھی ی خوای تو نم،یخانوم-
 کرد بھ رخم یاصال او غلط م. من رژ لب زدن بلد بودم.  شددهی بدنم کشی حرف، رگ و پنی ابا
 :فرمان را چرخاند و با خنده گفت. دی لرزمی فکر لب ھانیو با ا.  دانمی کھ نمدی کشیم
  ھو ھوس،ی کردن بلد نشی ارانی ھو ھو متمیبگ-

با سماجت بھ او زل زده بودم، چرا ھر بار داخل .  از ھم باز شد، دوست داشتم نعره بکشمدھانم
 کی.  من ھمھ معکوس بوداتیچرا ذھن.  خوردی رقم میگری نشستم اوضاع طور دی منشیماش

 : زدیچشمانمان در ھم قفل شد، چشمکلحظھ سر چرخاند و 
  خوشگل خانوم؟یستیبلد ن-
چشمانم را بستم و پلک .  پدرش بلد نبودیمن بلد بودم، خود ب.  ھم فشردمی را رومی دندان ھانباریا

 . را فشار دادممیھا
  خوشگلھ؟ینھ بابا، ناراحت شد-
 را گرفتم، رژ لب را از می لحظھ تصمکی. ختی ری روانم را بھ ھم مشیگفتن ھا" خوشگلھ" نیا

 : گفتمی زده اش با تندرتی و در مقابل چشمان حدمی کشرونی بی آوردم و از قوطرونی ببمیج
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  رفتھ بودادمی کنم، شیمن بلدم آرا-
 بھ یچشمانش گشاد شد و با ناباور. دمی لبم گذاشتم و کشی در چشمانش رژ را رورهی ھمانطور خو

 کھ با ی لحظھ رفتم بھ گذشتھ، رفتم بھ دورانکی نگاه ناباورش، جا خوردم و ِدنیبا د. من زل زد
 تاب  و من با آب ورونی بمی رفتھ بودی روز دو نفرکی از پسران محلھ مان آشنا شده بودم، یکی

 : کردمی مفی تعرشیبرا
 پدرا ی شد، بسی ازشون سروی چھ دھنی دونی نمم،ی کردی بازادی بنمی تی با بچھ ھامیپسر، رفت-

 ارهی پتی ناموس ھای گالھ شون وا مونده بود، بمشون،یِ سھ ست زدشن،ی ما مفی کردن حریفکر م
 : سر تکان دادمی باز کسرمھی دھان ندنی با دو
 ھ؟یھا، چ-

 : و با نفرت گفتدی در ھم کشچھره
 ؟ی چھ طرز صحبتھ آخھ، مگھ تو پسرنی ا،یچقدر بد دھن-
 : جواب دادمتی عصبانبا
  گمی من دارم در مورد مسابقھ برات م،ی مامانشیتیگھ نخور بابا، ت-
  چھ طرز صحبتھنی آخھ ا،ی دخترھیتو -

 : شدمکالفھ
 کردن، دھنشون صاف یم.... گندهمشون،ی بردمی کردی بازگمی مگم؟ی می ناموس، مگھ من چیب-

 شد
 : گفتیبا ناراحت. ستمی و من ھم مجبور شدم باستادی اشی جاسر

 دهی رسنجامی بھ اگھی کنم، دیتھ است تحملت مدو ھف-
 : را نشان داد و گفتشی گلوری با دست زو
 گنی ھم سن تو می اخالقت بسازم، دخترانی تونم با ای داره، نمی ھم حدی بابا، بد دھنگھیبسھ د-

 ؟ی کشی پدر، خجالت نمی بارهی پتس،ی دھن سرویگی نفسم، تو مزمیعشقم عز
 : زدمنعره

 زمی عزگنی کشم، تو ھم برو با ھمون دخترھا کھ مینھ من خجالت نم-
 : را باال بردشیصدا

 ؟ی نبردی از زنونگیی ادب بد دھن بمونم کھ بوی مگھ مغز خر خوردم با توئھ برم،یمعلومھ کھ م-
 .... کوچھ رفت و مرا در بھت و حقارت رھا کردی عقب عقب بھ سمت انتھاو
ھر .  بودرتی و حیدر نگاھش ناباور.  کردیا ھم مرا ھمانطور نگاه م زمان حال برگشتم، ساشبھ

 بروم گم شوم دی پارک کند و محترمانھ بھ من بگوابانی را کنار خنی دادم کھ ماشیلحظھ احتمال م
 بھ ا رنیراھنما زد و ماش. دیانتظارم بھ درازا نکش.  وجودم از درد پر شدی فکر، ھمھ نیو با ا

 کردم دای پیدی شدلی بھ دو طرف کش آمد، مشھی بھ عادت ھممیلب ھا.  کشاندابانیسمت راست خ
 رژ لب را در دستم یقوط.  آمدی المذھب از چشمانم نمی ھی آمد، گری نمھی کنم، گرھیکھ گر

 :مدی ساشا را شنیصدا. لبم را بھ دندان گرفتم، نفسم تند شده بود.  کف دستم لھ شدرشیفشردم، خم
 ؟ دفھھی تو ی شدیچ-
 کرده بودم، ھر چھ تالش ی با تاسف بھ لبم نگاه کرد کھ احتماال با افتضاح آن را با رژ لب رنگو

 ...دیچی پنی ماشی موقعم در فضای بی قھقھھ ی کنم، صداھیکردم، نتوانستم گر
 
 
 

 : جا خورد و با چشمان گرده شده بھ من زل زدساشا
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 حالت خوبھ؟-
 و زمان را بھ ھم نی خواست زمیدلم م.  زدمی ھا قھقھھ موانھی نبودم، خوب نبودم کھ مثل دخوب

 ھم دچار دی کردم رژ لب نزدن مرا تا مرز جنون ببرد و بازگرداند، شای وقت فکر نمچیھ. زمیبر
 ی زد و کمھی تکنیساشا دست چپش را بھ داشبورت ماش. جنون شده بودم و خودم خبر نداشتم

 وار وانھی شد، نتوانستم چشم از او بردارم، ھنوز د در چشمانمرهیخ. را بھ سمتم خم کرد خودش
 را باال فرستادم و بھ چشمان پر از میابروھا.  شدشتریفشار دستم دور رژ لب ب.  زدمیقھقھھ م

 .سوالش زل زدم
  کرده؟تتی اذیکس-
.  دادمنی ام را چینی چشمانم در کاسھ چرخاندم و بخت،ی سوال، حالت صورتم بھ ھم رنی اِدنی شنبا
 .  سال خون بھ دل من کرده بودی کرده؟ پدرم، پدرم ستمی اذی کسدی پرسیزه متا

 : با دلھره گفتساشا
   چتھ؟نیمت-

 : خم شدشتری انداختم، ساشا ھمراه با من، بنیی را پاسرم
  انجام بدمی من تونستم کاردی بھ من بگو چتھ؟ شان،یمت-

 من و مرا از ی خواستگاردیای است کھ بنی توانست انجام دھد ای کھ می ذھنم گذشت کھ تنھا کاراز
قربان .  بھ من محبت کندامتی قامی خانھ نجات دھد، بعد از آن بھ من محبت کند، تا قوانھیآن د

فحش و ناسزا   بھنقدری بدھد کھ دھانم اادی ماند، بھ من ی تا ابد کنارم مدیصدقھ ام برود، بھ من بگو
 ریدستم را گشودم، خم.  خواستمی را منیفقط ھم بدھد، من ادمی پوش بودن را کینچرخد، ش

 :دیچی ساشا در گوشم پی بود، ھمزمان صدادهی رنگ بھ کف دستم چسبیصورت
  توھی دردت چمی رژو دختر، بگو ببننی ای کار کردیچ-

. دردم ازدواج با او بود.  لرزاندیِ بود، تھ دلم را مکی نزدیادی سر بلند کردم، صورتش زدوباره
 ھمھ می کردیاگر ازدواج م.  مرا تکان داده بودی ختھی بھ ھم ریای ام و دنید وسط زندگاو آمده بو

 :آمد  جملھ بر دھانمنی ای کدمیدھان باز کردم و نفھم. ختمی ری مشی ام را بھ پای زندگی
 ؟ی ازدواج کنیدوست ندار... یتو دوست ندار-

. خراب کرده بودم. دمیلبم را بھ داخل دھانم کش. ِ اش تا تھ وجودم را لرزاندی زد و نگاه سوزنپلک
 جا بھ جا ی صندلیرو.  زنمی منھی بود کھ سنگ خودم را بھ سدهیفھم.  خواست ازدواج کندیاو نم

 :دی پرسیبیھمانطور کھ بھ سمتم خم شده بود، با لحن عج. دمی چسبنیشدم و بھ در ماش
 ؟ی ازدواج کنی خوایتو م-

 : ور شد و ادامھ دادکی لبخند، یلبش بھ نشانھ . آب دھانم را قورت دادم. دی لرزمیلبھا
  دارهیی قانونھاھیواسھ من ازدواج -

 ی داشتھ باشی ھر قانونی اگھ محبت کن؟ی کنی نم،ی کنیمحبت کھ م"  می شدم، خواستم بگوھول
 "قبولھ

 : صحبتش، لب فرو بستمی ھی بقِدنی شنبا
 ادی من کنار بی نتونھ با قانونھایممکنھ ھر کس-

 نطوری ھم من ادیشا.  نھای خواست از من بشنود کھ موافقم یانگار م.  شدمرهی چشمان منتظرش خبھ
 شی ابروری و انگار تازه متوجھ شدم کھ زدی چرخشی چشم و ابروینگاھم رو. تصور کرده بودم

 اصال. با فکر پدرم چشمانم را بستم.  پدرمینھ حت و ،ی عماد و علی ابرورینھ مثل ز.  بودزیتم
  گذاشت؟ی ام؟ مرا در منگنھ نمی داد ازدواج کنم و بروم بھ دنبال زندگیپدرم بھ من اجازه م

 فرمان یرو. دمی فھمی لبخندش را نمیمعن.  تر شده بودقی لبخندش عمد،ی خودش را عقب کشساشا
 :ضرب گرفت
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 م؟ی تو خلوت حرف بزنی من دو نفری خونھ می روز برھی یدوست دار-
 : تکان دادیسر. دمی فھمی موقع نمی دعوت بنی پلک زدم، منظورش را از ایجی گبا
 ی خوای خودت می کنم، ھر جوری حرف زد، البتھ اصرار نمی درست و حسابشھی نمابونیتو خ-
 : دنده را جا زد و گفتو
  خوام برسونمت خونھیاالنم م-

 ی گرداند؟ دوستم نداشت؟ مرا نمی برد و تشنھ بر میرا تا لب چشمھ مچرا م.  وا رفتمخی مثل
 گر؟ی گذاشت دی رفتم با من قول و قرار ازدواج میاگر م.  رفتمیخواست؟ خوب بھ خانھ اش ھم م

 ی سر می بھ رو بھ رو زل زده بود، ھر از گاھی بھ راه افتاد و ساشا با لبخند مرموزنیماش
 رهی بار من ھم بھ رو بھ رو خنیدستم را دوباره مشت کردم و ا.  کردیچرخاند و بھ من نگاه م

 . شدم
 : گفتیساشا بھ آرام. دمی خودم را عقب کشی کمر،ی شدن آفتاب گدهی کشنیی پابا
 حتما ی چون تازه کار،ی بھ لبت و لبھاتو رو ھم بمالونی بمالرشی ذره از خمھی دیواسھ رژ زدن با-
  حاال امتحان کن،ی انجام بد کارونی انھی آی از رودیبا

 ساشا باعث شد یصدا. باز ھم دستم را گشودم، رژلبم نابود شده بود. گفتھ بود تازه کارم. دی لرزلبم
 :از افکارم کنده شوم

 خونھ ام خودم نشونت ی اگھ بعدا اومدای کن، نی خرم، تو خونھ تمری بھترشو میکیخودم برات -
 دو روزه ای خوشگل خانوم دنالی خی دم، بیم

 گر؟ی قلم تند شد، از ذھنم گذشت کھ او دوستم داشت؟ دوستم داشت دِضربان
 

. رژ لب لھ شده ھنوز کف دستم بود.  داشتمی شد، بھ زحمت قدم بر می مدهی کشنی زمی رومیپاھا
ھمزمان کور .  از خشم و نفرت و حقارتیمن مانده بودم و کولھ بار.  کرد و رفتادهیساشا مرا پ

 ، بودشتری بیی آشنای برادیشا. دعوتم کرده بود بروم خانھ اش.  در دلم روشن شده بوددی امیسو
 باشم بعد دواری توانستم امی میعنی.  خودم و خودشتی صحبت کردن در مورد وضعی ھم برادیشا

 ازدواج چھ بود؟ چشم ی ساشا برای اصال قانون ھارم؟یاز ازدواج منصوره من ھم سر و سامان بگ
 .  کردمیرا قبول مبستھ ھمھ 

باز ھم .  ھم فشردمی را رومیدندان ھا.  موتور سر بلند کردمی صداِدنی کوچھ شدم، با شنوارد
 شانھ جا بھ جا کردم و با قدم ی ام را رویساک ورزش. عماد بود، باز ھم مقابل من سبز شده بود

 ی کرد و رفت؟ کمهادی مرا پعیدوباره ذھنم رفت سمت ساشا، چرا سر.  محکم بھ سمتش رفتمیھا
 دی کشی کھ مرا بھ سمت خودش منطوری ادی فھمی شد مگر؟ نمی نشستم چھ می در کنارش مشتریب

  شدم؟ی مشتاق مشتری زد، بیو پسم م
دست بھ کمر وسط . دی کشنیی شد و جک موتور را پاادهی کھ از موتور پدی عماد چرخی رونگاھم

 و بروم داخل خانھ و تا خود صبح بھ ساشا رمی اش بگدهی گرفتم نادمیتصم. ستادی خلوت ایکوچھ 
 اش، ھمھ ی عصبی صداِدنی خواستم از کنارش بگذرم کھ با شندم،ی اش رسی قدمکیبھ . فکر کنم

 : بستخی ودم وجی
  خوش گذشت؟یشی و شستیبا اون دو-

   کرد؟ی مبیمرا تعق.  شدمرهی چرخاندم و بھ چشمان سرخش خسر
 : پوزخند زددید درمانده ام را کھ نگاه

 نی کرد بعد رفتادهی دختر بچھ ھم باھاتون بود، اول اونو پھی ،ی شدنشیبعد از باشگاه سوار ماش-
 نی دلو قلوه رد و بدل کردی ساعتھی شد کھ زد بغل و ی وسط راه ھم معلوم نبود چ،یتیصفا س
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زودتر از من ھم .  کرده بودبمی شدم، پس با موتور تعقرهی باز شد، بھ موتور روشنش خمھی ندھانم
 کردم خودم یسع. خودش را بھ خانھ رسانده بود و منتظرم ماند تا مثل اجل معلق بر سرم آوار شود

 : با خشم گفتمندازم،یرا از تک و تا ن
  کن مثھ لچک بھ سرایبرو بھ بابام بگو، برو چوقول-

 : تکان دادیسر
  بشم؟فتینم حر توی کار دارم؟ مگھ خودم نمی چیمن با اون عوض-
 ی بکنی تونی نمی غلطچیھ-
 : قدم بھ سمتم آمدکی
  امروزنیبرو باھاش بھ ھم بزن، ھم-

 : را درشت کردمچشمانم
 ستیبھ تو مربوط ن-
 یدر کسر.  ام فرو بردمی دست چپم را داخل ساک ورزشد،ی و بھ دنبال کلستادمی مقابل در خانھ او

 :دی سوشرتم را کشنی و آستدی عماد بھ سمتم پرخت،ی بھ ھم رزی ھمھ چھیاز ثان
   نھ؟ای گفتم ی چیدیشن-

 خودم را باختھ نقدری روزھا انی دانستم چرا اینم. از خودم بدم آمد.  شدم، ترس در دلم نشستھول
 اش حس انھی وحشیبا تکان ھا. دمی ترسی با آن قد بلندش میابانی غول بنی از ادم،ی ترسیم. بودم

 دست در  شدم و حواسم نبودوانھیدوباره د. زدی بررونیممکن است دل و روده ام بکردم ھر لحظھ 
 رژ از ی رژ لب است، خواستم با کف دست بھ صورتش بکوبم، دستم را گشودم، قوطیراستم قوط
 ینگاه ھر دو نفرمان رو. ختیِتھ دلم ر. دیھمزمان عماد دستم را خواند بھ مچم چسب. دستم افتاد

 لب باز ھم.  شدرهی رنگم خیعماد چشم از آن گرفت و بھ دست صورت. ابت ماند ولو شده ثیقوط
.  خواستم دستم را عقب بکشم، مجال نداد، فشار انگشتانش بھ دور مچم طاقت فرسا بودد،ی لرزمیھا

 : نالھ ام بلند شود، زمزمھ کردیکم مانده بود صدا
 ن؟ی متھی چنیا-

 یکی در مقابل او می ھای حقارت و بدبختنکھیاز ا.  بودمزاری آورد بی اسمم را بر زبان منکھی ااز
 ری غافلگیِ آن روز افتادم کھ مرا ھنگام سر کردن شال فسفرادی.  بودمزاری شد، بی آشکار میکی

 .  بوداهی سنقدریچرا بخت و اقبال من ا. کرده بود
  رژ لبھ؟نی ان؟یمت-

 نھی سدم،ی کشقینفس عم. ت بھ من نداد حرکی دستش را سفت کرد و اجازه دم،ی را عقب کشدستم
 : لحظھ شک کردم عماد باشدکیلحنش آرام شد، آنقدر آرام کھ . ام خش برداشت

 ن؟ی متی رژ بزنی خواستیم-
 نبود زی چچی ھم نبود، ھنھیدر نگاھش تمسخر نبود، نفرت و ک.  شدمرهی بھ صورتش خی ناباوربا

 :با نفرت گفتم.  ببرم کھ باز ھم مقابل او خرد شده بودمادی شد از یانگار اما باعث نم
  خواستم تف کنم تو صورتتینھ، م-
تکان خورد و دستش را شل کرد، . دمی مجال ندادم و آب دھانم را جمع کردم و بھ صورتش پاشو

با کف دست آب . دی کشقیچشمانش را بست و نفس عم.  و عقب رفتمدمیبالفاصلھ دستم را پس کش
 :چشم گشود و با غضب گفت.  صورتش پاک کردیا از رودھانم ر

 ،  بدبختیعقده ا-
 خواستم دم،ی کشرونی را بدی دست کلی ام و با نگرانی بھ سمتم آمد، دست بردم داخل ساک ورزشو

فرار .  نکردیاری میبچرخم و در خانھ را باز کنم و از مقابل چشمانش گم شوم، اما باز ھم پاھا
 :ستادی اشیا سماجت زل زدم بھ چشمانش، سر جاب. کردن کار من نبود
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 ی زنیباھاش بھم م-
 ینی بیبھ خوابتم نم-

 برداشت، رو بھ او براق نی زمی رژ لب را از روی زده ام خم شد و قوطرتیِ چشمان حمقابل
 :شدم

  بده بھ من؟ی چرا برداشتنویا-
 :دمی شدم و بھ سمتش پروانھی زد، دلبخند

 بده من-
 : سمت موتورش رفت و سوارش شدبھ
  شھیالزمم م-
 : گفتی جدی افھی و با قدی جکش را باال زد و ھمراه موتور چرخو
 ادی مشی پی چسی وگرنھ معلوم ننیبرو باھاش بھم بزن مت-
 ... بھ من نگاه کند، گاز داد و رفتنکھیبدون ا.  بھ ھم فشرده بھ او زل زدمی لب ھابا
 
 
 

مادر سرش . دی دور وسط اطاق چرخکی گذاشت و شی سر شانھ ھایو لباس عروس را رمنصوره
 یبھ او حسادت م. دمی جویدھانم را از داخل م.  کردیرا کج کرده بود و با لبخند بھ او نگاه م

 دیمن اما شا.  اشی رفت سر زندگی مگری و تا سھ چھار روز ددی پوشیلباس عروس م. کردم
مھناز دستانش را در ھم گره کرد و .  ماندیبھ دلم م عروس، تا آخر عمر باس لدنیحسرت پوش

 :گفت
  درست کنھ؟ تاجت کو اصال؟ی موھاتو قراره چھ مدلشگرهی چقدر نازه، آرایوا-

 : ذوق زده گفتھی مھددند،ی چرخی سوگل و سپھر کھ دور تا دور اطاق می رفت پنگاھم
  قشنگھیلی بدوزه، پفش خاطی دم خی می شکلنی لباسمو انیی کنم پایمنم بخوام عروس-
 : منصوره رو بھ مژگان کرددم،ی حرف آه کشنی اِدنی شنبا
  نھ؟ای حاضر شد ی کھ سفارش داده بودیتو اون لباس-

 : کوتاه جوب دادمزگان
 آره-

 : را باال فرستادشی ابرومنصوره
 ؟یری گی مافھیاوه، حاال چرا ق-

 : نثارش کردی چشم غره امژگان
  چرای دونیخودت م-
 جر و بحث کرده بودم، مژگان چندان ھی کھ با او و مھدی دانستم از روزیم.  بھ من اشاره زدو

 بھ من ی نگاھمیمنصوره ن. خودم ھم دلم از آنھا شکستھ بود.  دادی خوش بھ آنھا نشان نمیرو
 : ھول شددی ام را کھ درهیانداخت، نگاه خ

 ؟ی سفارش لباس داداطی بھ خ؟ی پوشی می تو چیآبج-
 یلی بلند، خنی بود و بلوز آستی من شلوار لی مھمانی لباس ھااط،ی کدام خاط؟یخ.  زدمپوزخند

 راھنیدر نظر پدر احمقم، دامن و پ.  کردمی قواره بھ تن می کردم کت و شلوار بی میزیناپرھ
 : فرستادمرونینفسم را ب.  بودی بازی قرتدنیپوش

  شم نھ الغر، ھنوز اندازمھی کھ نھ چاق م پوشم، منی کھ داشتم میھمون کت و شلوار مشک-
 : گفتی با ناراحتمھناز
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 کلتی اصال آماده بخر، ماشاال ھای واسھ خودت بدوز، زی چیراھنی پھی ھ،یمی قدیلیآخھ اون خ-
 ...شگای اصال من خودم برات وقت آرا،یشی کن، محشر مونینی سرت شیخوبھ، موھاتو باال

 عقلش ایخودش را زده بود بھ آن راه .  و خفھ شددیحرف در دھانش ماس.  بھ او انداختمی تندنگاه
 بھ ھم ی کردم مجلس عروسی مونینی را شمی و موھادمی پوشی مراھنیرا از دست داده بود؟ اگر پ

  من؟الی خواھر خوش خنی گفت ایچھ م. دی کشیپدر مجلس را بھ گھ م.  خوردیم
 : زمزمھ کردی را خواند کھ بھ آرامِ از نگاھم تھ ذھنمانگار

 ؟ی خودتو محدود کنی خوای می تا ک؟یباالخره کھ چ-
 دارم؟ من مھره سوختھ بودم، ی آمده بود کھ من ھم حق زندگادشانی را مشت کردم، تازه دستم

 شان ی بروند سر زندگیکی یکی کردم ی صبر مدیبا.  آمدی خودم بر نمی از دستم برای کارگرید
 مبل بلند یاز رو. ختمی ری بر سر خودم می خاککی ماند، ی می من باقی برایو آن وقت اگر مجال

 لحظھ از ذھنم گذشت کی. چشم از مھناز گرفتم و بھ لباس عروس پف دار منصوره زل زدم ،شدم
م  ابد در دلی و ساشا و بچھ دار شدن برای عروسدی لباس سفیآرزو. رمیکھ نکند آرزو بھ دل بم

فقط ساشا .  بودمی ھم راضی بھ عقد محضریبماند؟ سرم را بھ چپ و راست تکان دادم، نھ من حت
 بود کھ اگر نی منظورش ادی ازدواج قانون دارد، شای بود، خودش گفت برای کافواست خیمرا م

 و منصوره گذشت، دلم ھی صورت مھدینگاھم از رو.  شودی تمام مزی ھمھ چم،یایبا قانونش کنار ب
 : بلند گفتمیز دستشان پر بود، با صداا
 آال گارسون کردنم واسھ گھی دضھ،ی نبودن عری مجلس واسھ خالی تونمی شی ساعت ممیمن ن-
 تک تک ی منو ندونھ، من سپر بالطی حرفو بزنھ کھ شرانی ایکی بعدشم مھناز خانوم، ھ؟یچ

 ی بندرنی کنی مجبورم موفتھی بھ خطر متتونی من موقعی با کارانی شماھا اگھ بفھمنیشماھام، ھم
 اری در ننوی فردی نشو و واسھ من اداریپس جو گ ،ھم برقصم

بھ منصوره نگاه کردم لب بھ دندان گرفتھ بود، چشم .  نگفتیزی انداخت و چنیی سرش را پامھناز
از او لجم گرفت، از او کھ خوب . از او گرفتم و بھ مژگان زل زدم، چشمانش از اشک پر شده بود

 بدبختم  مادریدلم برا.  شد نتوانم دل از ھمھ شان ببرمی و باعث ممی گلوی و پا گذاشتھ بود روبود
 کار را نی رفتم سراغ ساشا اما نھ، ای کردم و می فرار مدیاگر آنھا ھم بد بودند، شا.  سوختیھم م

 : فکر رو بھ او براق شدمنیبا ا.  کردی مینی سنگمی شانھ ھای تک تکشان روتی کردم، مسئولینم
 ، مثھ بز بھ من زل نزن-

 روزھا چھ نیا.  فرو بردممی موھای کالفھ شدم، دستم را ال بھ الشتریب. دی زد و نگاھش را دزدپلک
 :در دل گفتم.  مشاعرم را از دست بدھمدمی ترسی بھ جان من افتاده بود؟ می درمانیدرد ب

 " کشمی نمگھی طاقت ندارما خدا، د،یری عقلو ازم نگ ذرهھی نی ھمای نشم، خداوونھی دا،یخدا" 
 ... سالنھ بھ سمت اطاقم رفتمسالنھ

 
 تی رضای بھ نشانھ یسر. دمی سر توپ کوبی و با قدرت رودمی پاس بلند فرستاد، بھ ھوا پرپوران

 ی اخالقش خوشم نمنیاز ا. دی پلکی منی دور و بر طنرای سالن، المیتکان دادم، نگاھم رفت آن سو
 کر بار بھ او تذکی کھ ی گذاشت، مخصوصا وقتی سر بھ سر شاگردان تازه وارد ملی دلیآمد کھ ب

 : کردم، گفتمی برداشتم و ھمانطور کھ بھ سمت پوران پرت منی زمیتوپ را از رو. داده بودم
 ، بفرستگھی پاس دھی-

توپ با . دمی توپ کوبی کردم و دوباره با پرش سھ گام روزی پاس بلند فرستاد، دور خپوران
توپ از باال .  و وحشت زده خودش را خم کرددی آخر فھمی رفت، لحظھ رایسرعت بھ سمت الم

 ی رهی نگاه خیمتوجھ .  توپ چشم چرخاندیسرش گذشت، با دلھره سر بلند کرد و بھ دنبال زننده 
 : گفتی دستپاچگبا من شد و
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  بود توپ بخوره تو سرمکی نزد،یخانوم مرب-
 : زدمادیھ کمر فر بدست

  تو؟ی کنی کار میاتفاقا اسپک زدم کھ بخوره تو سرت، اونور چ-
 : من و من گفتبا
 نوری اومدم اینجوریھم-

 : زدمادیفر
  خاره تو؟ی سالن، جونت منوری اای درمون، بی و درد بینجوریھم-
 را بالی زل زدم، توپ والنی فاصلھ گرفت، چشم از او گرفتم و بھ طننی از طنزانی آوی شانھ ھابا

 می از او رو چرخاندم و صدای حوصلگیبا ب.  کردمیدر آغوش گرفتھ بود و بغ کرده بھ من نگاه م
 :باال رفت

 ...می کنی پشت تور بازمی خوای ھمھ، منی بزنسی سرونیبر-
 

. م کردی بھ او نگاه می زدم، با خوشحالیپلک ھم نم.  مقابل سالن نشستھ بودنی داخل ماشساشا
اما .  بھ تن کرده بوددیباز ھم رخت و لباس جد. دی سوختھ اش چرخی اور کت قھوه اینگاھم رو

،  تکان دادی سردنمیبا د.  بھ تن داشتمشھی کھ ھمی خاک بر سریمن چھ؟ ھمان مانتو و شلوار مشک
 یدلم م.  دست خودم نبودارمی اختدمی دی مرد را کھ منیاصال من ا.  اراده بھ سمتش رفتمیب

ِ باشد، از تھ دل ی سرسرفشی اگر تعری کند، حتفیخواست قربان صدقھ ام برود و از من تعر
 :با چشمان درخشان گفتم.  من باشدی دلخوشی اگر براینباشد، حت

 ؟یچطور-
 :دی در ھم کشابرو

 یدی پوشیسالم جوجو، بازم کھ مشک-
 :دیخند. نفسم را حبس کردم.  زد بھ برجکمی رحمیبا ب.  ذوقم خوردیتو
 ی کنی گم امتحان کن، ضرر نمی کھ من می بار اونھی-

 خودم خشک شد از بس منتظر ی با من تماس نگرفتھ بود، چشمم بھ گوشروزی ذھنم گذشت کھ داز
 : شدی تعلل فکرم بر زبانم جاریبدون لحظھ ا.  از او بھ دستم برسدیبودم اس ام اس

 ؟ی ندادامی چرا پشبید-
 :دیخند

 ی رفت گلادمیاوووو، پس بگو چرا جوجو ناراحتھ، خوب -
 کلمھ بھ کلمھ ی رفتھ؟ من حتادشی گفت ی راحت منقدری ھم فشردم، چطور ای را رومی ھادندان
 : زبانم تلخ شداری اختیب.  ببردادی آورد از بر بودم، حق نداشت از ی کھ بر زبان مییحرفھا

   رفتھ؟ادتی نخوده کھ یمغزت مگھ اندازه -
. باز ھم گند زدم، باز ھم دھان وامانده ام باز شد و چرند بر زبان آوردم.  تکان خوردمکبارهی و

 : با لبخند گفتاورد،ی خودش نیساشا اما بھ رو
  رهی مادشی از زای چی سرھی نباشھ خوب ششی بھش داره پی حسھی کھ ی کسیجوجو، آدم وقت-

 بھ ی مرا دوست داشت؟ خوب منظورش چھ بود؟ حسیعنین داشت،  بھ میحس.  خشک شددھانم
   توانست داشتھ باشد؟ی می چھ معننیمن داشت جز ا

 :دی براقش کشی بھ موھایدست
 ساعت بدون دلھره ھی می بتوندی بام؟ی کار کنی مونھ، چی حرفامون نصفھ مرونی بمیریھر وقت م-

  پشت فرمونم حواسم پرتھی نھ؟ اصال من وقتای میحرف بزن
 :دمی چند تن از شاگردانم را شنیصدا. دمی بھ صورتم کشیدست
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 یخداحافظ خانوم مرب-
 کرد و ی نگاه منی ماشی نھیبھ ساشا زل زدم کھ بھ آ.  شدی را ندادم، اصال دھانم باز نمجوابشان

 : بھ من انداختی نگاھمی داد، نی را حالت مشیموھا
 ،  تا آخر شب حواسم پرتھگھیاسم پرت بشھ د حوقھی چند دقی وقتیحت-
 :دی بھ سمتم چرخکبارهی و
 م؟ی کار کنیخوب حاال چ-
 :دی اش را باال کشینیب
 م؟یکجا حرف بزن-

 رفتم چھ یاگر بھ خانھ اش م.  گفتھ بود بروم خانھ اشروزید.  دھانم را بھ زحمت قورت دادمآب
 بار دستش بھ دستم نی اولی افتادم کھ برای آن روزادی و می زدی فقط حرف مدی شد؟ خوب شایم

 ن ساشا از آی حتوفتد،ی دوباره آن اتفاق بدمی ترسیم. برخورد کرد، با فضاحت از حال رفتھ بودم
 .  دانستی کند، نقطھ ضعفم را میشروی پشتریدفھ ھم ب

 : شانھ باال انداختد،ی را کھ دتعللم
 ؟ی گفت دوست دخترت کو؟ منو اسکل کردیھم م دختره نغمھ بازم اومده بود دم در، بنی اروزید-
 حساب ی منھ، اگھ بودی جوجونی انی ببناھاش،ی بھش نشون بدم ای نبودن،ی متگھی دی نبودفیح

 ی کھ تو نفس منومدیکار دستش م
. دی نگوگری افتادم تا دی مشی آورد بھ پای بر زبان مشتری سرم گذاشتم، اگر دو جملھ بی را رودستم

 ھمھ احساسات را نی اشی برد بھ ھپروت، قلبم گنجای کرد، مرا می موانھی مرا دشیبا حرف ھا
 .نداشت

 اصال دمی بره جلو؟ شامھی نصفھ نستی قشنگ نی رابطھ نی افی جوجو خوشگلھ؟ حمی کار کنیچ-
 بھم خورد

ن  تکاکبارهی ماندم و ی مردم، زنده نمی رابطھ بھم ھم بخورد؟ منیبھم بخورد؟ ا. دی کشری تقلبم
 ... قد علم کردیخوردم و گذشتھ ھا

 با او یبھ تازگ.  بھ ھم فشرده بھ او زل زده بودمی کرد، با دندان ھای با غضب بھ من نگاه ماسری
در دو .  گذشت، مرا دعوت کرده بود بروم خانھ اشی ممانییآشنا شده بودم، دو سھ ھفتھ از آشنا

 چی داده بودم تحت ھادی میھ خواھرھاخودم سال ھا ب.  زدمی دست و پا می خفقان آوریراھ
 من و من ی بھ خانھ ای گفت بی ماسری نروند و حاال ی خلوتی خانھ چی بھ ھی پسرچی با ھیطیشرا

 ی پسرچیسال ھا بود ھ. ردی از من نگی سراغگری نگران بودم برود و دیاز طرف.  کردمیامتناع م
 :دمی اش را شنی عصبیصدا.  بودامدهیبھ سمتم ن

 ،یستی محبت کردن کھ بلد ن؟ی اصال تو چرا دوست پسر گرفتھ؟ی با من چی تو ھدفت از دوستنیبب-
 می برگمی گھ نخور بھ تو چھ، میگی میری می کی خونھ گمی تو رو سننھ، میگی میی کجاگمیبھت م

 چھ سر نی اگمی مستم،ی نی من قرتیگی گم بھم محبت کن می ورزش کردم خستھ ام، میگی مرونیب
 منو فی خفھ شو، بابا تکلیگی خونھ مای بگمی کھ ھست، مینی ھمیگی مھی درب و داغونوضع و

 ؟ی آدم آھنای دختر دوست شدم ھیمعلوم کن، من با 
 ای دننی کھ در ای ھمھ دخترنی دخترم، مثل اکی من می خواستم بھ او بگوی در دلم نشست، مخشم

اما زبان در .  و بسنی داشتھ باشم، ھمی پسر چھ رفتارکی با دی دانم بایمن فقط نم. وجود دارد
 : تکان دادی سراسری. دی چرخیدھانم نم

 ی اصال، حاال تویستی بکن، نرمال نای بخدا، برو خودتو وقف کن دل از دنی راھبھ بشی بردیتو با-
 ھم ی بھ حالی نفرو حالھی ھست کھ ی بکنم؟ اصال تو رفتارت جوری خواستم چھ غلطیخونھ م

  کنھ؟ب
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 خواست چھ ی خلوت می خودم فکر کردم کھ پس چرا اصرار داشت بروم خانھ اش؟ در خانھ با
  توانست؟ی از آن نمرونیکار کند کھ ب

 ،ی ادامھ بده بشو نردبون شھرداربالوی شدم اصال، برو ھمون ورزش والمونی منو، من پشنیبب-
ِ درب یفتن آخھ بابا؟ دختره دور و بر پسر ھم خط قرمز بکش، تو رو چھ بھ دوست پسر گر

 ...ِداغون عقب افتاده
 : بھ زمان حال برگشتمن،ی طنی صدابا
 ؟یاومد-

 یساشا رو بھ من کرد و بھ آرام.  ساشا رفتنی در ھم بھ سمت ماشی زل زدم، با اخم ھانی طنبھ
 :گفت

 ؟یای بی اھی پا،ی برادر خواھراش مھمونی خواد بره خونھ ی منی نھ؟ امروز طنای یایھوم؟ م-
 افتاد؟ ی می رفتم چھ اتفاقی رفتم؟ اگر می مدیبا.  در مقابلم قد علم کردری نفس گی ھم آن دو راھباز

. شی دو پانی زدم بی شدم، می مفشی داشت من حری خواست بکند؟ اگر قصد بدیاصال چھ کار م
 یاتفاق رار نبود ھم قدیخوب شا. دوستش داشتم.  آمدی فکر خودم را منقبض کردم، نھ دلم نمنیبا ا

 و ستی خواست با من صحبت کند، او کھ پسر بیفقط م.  شده بودم آخرنی بدبنقدری من چرا اوفتد،یب
خودش گفت .  داشتھ باشندی تا توقعات آنچنانی ھجده سالھ نبود مثل کسراسر،یپنج سالھ نبود مثل 

 :ردم جا خونی طنی موافقم کھ با صدامیدھان باز کردم تا بگو.  داردینسبت بھ من حس
  اونای خونھ رمیمن امروز خونھ ام، نم-

 نکرد، ساشا با دای افکارم مجال جوالن پد؟ی برادرش را شنی صدانی ذھنم گذشت کھ طناز
 :دی چرخنی بھ سمت طنتیعصبان

  اونجا؟یری می داریتو صبح نگفت-
 : کمربندش را بستی با خونسردنیطن
 بخونم درس رموی خوام دوش بگینظرم عوض شد، م-
  مرگ موش خورده؟ی تا حاال درس خون شدیتو از ک-
  امروزنیاز ھم-

 . فرستادمرونی نفسم را بیدیبا نا ام.  نگفتچی با غضب بھ او زل زد و ھساشا
 
 
 

 لج و گفت ی دنده ی را خراب کرد، افتاد روزی ھمھ چنیطن.  در ھم بودمی خانھ شدم، اخم ھاوارد
 یزی خواست چیمن ھم دلم نم.  نشدفشی ساشا حرتیدر نھا.  رودی رود کھ نمی نمی قبرستانچیھ

 و وم نردمی ترسی بود کھ مشتاق رفتن نبودم، فقط منی اقتیاما حق.  کند مشتاق رفتنمالی تا خمیبگو
 ی مگری چند سال ددیدر آن صورت با.  از دستم پر بکشد و برود بھ نا کجا آبادشھی ھمیساشا برا

  چھل و چند سالھ؟ای شدم ی چھل سالھ می داد؟ وقتیھ نشان م بھ من توجیگذشت تا مرد
.  زنانھ ثابت ماندنی پنج شش جفت کفش و پوتینگاھم رو.  را از پا خارج کردمدمی سفی ھایکتان

 ی کتاننیحالم از ا.  ھا را بھ پا کنمنی از ایکی کباریآرزو بھ دلم مانده بود .  دادمنی ام را چینیب
 یدر ورود اخم کرد و.  پھن و بزرگ شودمی خورد کھ باعث شده بود پاھای قواره بھ ھم می بیھا

 ی برق میچشمانشان از خوش. دی چھار خواھرم چرخینگاھم رو. را ھل دادم و وارد سالن شدم
 ی بھ نشانھ یسر.  چشمانش را تنگ کرددنمی مبل نشستھ بود، با دی سالن پدرم رویآن سو. زد

 :سالم تکان دادم و گفتم
  خونھ؟یخبره؟ کبک ھمھ خروس مچھ -
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 : گفتجانی با ھھیمھد
  رفتھ؟ادتی گھ،ی منصوره است دیفردا عروس-

 خواستم ساشا را یم.  برده بودمادی منصوره بود، بھ کل از ی را باال فرستادم، فردا عروسابروانم
 کردم؟ ی میف بھ پدر معریاما با کدام بھانھ؟ او را با چھ عنوان. ی بھ مجلس عروسدیایدعوت کنم ب

 ن و باز ھم کاسھ و کوزه بر سر مختی ری منصوره را بھ ھم میمطمئن بودم ھمانجا عروس
 بردم و نھ خودم را سبک کردم و نھ ادی منصوره را از یھمان بھتر کھ عروس.  شکستیبدبخت م

 . او را
ھره سر بلند کردم با دل.  چسبانده بودمیسوگل خودش را بھ پاھا.  بھ خودم آمدمیدی تکان نسبتا شدبا

 خواست دوباره طوفان بھ پا یدلم نم.  کردیو بھ پدر زل زدم کھ با چشمان وغ زده بھ من نگاه م
 : گفتمی خفھ ایشود، با صدا

 بچھ خودتو بھ من نچسبون-
 : گفتی معصومانھ ای با صداسوگل

 ؟ی پوشی میخالھ تو فردا چ-
 ،ی حلقھ ای ھانی خواست با آستی کوتاه مراھنی دلم پدم؟ی پوشی ذھنم گذشت کھ من فردا چھ ماز

 :لبم را تر کردم.  توانستم بپوشمیاما نم
 یبلوز و شلوار ل-
سوگل را از .  کردی می انداختھ بود و با انگشتانش بازنیی مژگان کھ سرش را پای نگاھم رفت پو

 :دمی پدر را شنیخودم جدا کردم و بھ سمت اطاقم رفتم، صدا
 نی متیھو-

 :دمی و بھ سمتش چرختادمییا میسرجا
 بلھ؟-
 ی قرتستی قرار نی ولھی نکنن، درستھ عروسشی آراادی دو تا خواھرت باشھ زنیحواست بھ ا-

 وفتھی راه بیباز
 ی گفتھ باشد، حاضر بودم قسم بخورم رویزی خواست چیفقط م.  شدمرهی نفرت بھ چشمانش خبا
 خواست دھان باز کند و یفقط م.  کردی آمد فکر ھم نمی مرونی کھ دھانش بی کدام از کلماتچیھ
 :می لحظھ بھ دھانم آمد بگوکی. زدی بزند و روح و روان مرا بھ ھم بری زرکی
 " کنن؟شی نکنن پس واسھ ختم تو آراشی دو تا واسھ عروس آرانایا"

 .... دھانم را گرفتم، سرچرخاندم و سالنھ سالنھ بھ سمت اطاقم رفتمی بھ موقع جلواما
 
 دختران و زنان جوان ِدنید.  را از نظر گذراندمی دور تا دور سالن عروسختھی اعصاب بھ ھم ربا

تنھا . دندی رقصی می و مجلسکی شی با لباس ھایھمگ. دی کشیو خوش پوش، پنجھ بھ اعصابم م
 بلند نی و بلوز آستی مشکیشلوار ل.  نگاه کردممیبھ لباس ھا.  ناجور آن جمع خودم بودمیوصلھ 

 کھ داشتم، بھ یتنھا رژ لب.  نداشتمیشی اراچی پشت سرم بستھ بودم، ھی را بھ سادگمیموھا.  قوارهیب
 ی برازنده افھی قنی رخت و لباس و انی در دل گفتم کھ واقعا ایدیبا نا ام. درک واصل شده بود

 لباس  ودیار شده بود، با آن تاج مروبایز.  منصوره ثابت ماندیخواھر عروس بود؟ نگاھم رو
.  لبم نشستی رویلبخند تلخ.  ام از ھمان ھا بپوشمیِ کھ من آرزو داشتم زمان عروسیعروس پف

.  کننده بودرهی او خییبایز. دی رقصینگاھم بھ مژگان مژگان افتاد کھ با حرارت وسط مجلس م
 رهیه خدوباره بھ منصور.  شده اش نگاه کنم و لذت ببرمشیدوست داشتم ساعت ھا بھ صورت آرا

 یاز امشب م". ِخوش بھ حالش" لب زمزمھ کردمریز. دی رقصی کھ دست در دست طھماسب مشدم
ھر دو دستم را بھ صورتم .  کردی مدای نکبت زده نجات پی خانھ نی اش و از ایرفت سراغ زندگ
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 داد و ی مادرم ثابت ماند کھ دستانش را در ھوا تکان می رقصنده نگاھم روتی جمعانی مدم،یکش
 دند،ی رقصی و جوان مری پی سالن عروسنی در انجای خواست برقصم، ایمن ھم دلم م. دی رقصیم

 بود، حرام بود؟ از ی بازی من ننگ بود، زشت بود، قرتی برازی داشتم کھ ھمھ چیمن چھ گناھ
 امی با او تا قدم،ی رقصی من، با او می قدمکی جا در نی بود، ھمنجای کاش ساشا ایذھنم گذشت کھ ا

 کردم، با او حرف ی نداشتم، نگاھش مدنی بھ رقصیازیاصال اگر ساشا بود ن. دمیرقص ی مامتیق
 عمھ ِدنی با دکبارهی و دمیآه کش.  بودی من کافی گفت دوستم دارد برای زدم، اگر فقط بھ من میم

.  آمدی زد بھ سمتم میھمانطور کھ در ھوا بشکن م.  آمد کمرم صاف شدیزھرا کھ بھ سمتم م
چقدر احمق و زبان نفھم بود، مگر .  خواست مرا بھ رقص دعوت کندی مکردم، خطر را حس

 سالن ی نگاھم رفت سمت پدر کھ مقابل در وروداری اختی دانست؟ بی مرا نمی گھ گرفتھ تیوضع
 بھ ھم فشرده بھ عمھ زھرا زل زدم کھ یبا لب ھا.  داشتی بود و چشم از من بر نمستادهی ایعروس

 : گفتیسرخوشبا 
  وسط برقصای تو بشھ، بی عمھ فداایب-

 : تکان دادیچانھ باال انداختم، سر.  جوان ھا گم شدجانی و ھی شادی ال بھ الشیصدا
  برقص عمھای کنم، بیسر باباتو گرم م-

 : لبخند زدیدواری بلند شدم، عمھ زھرا با امی صندلی رواز
  بھ خودت بدهی تکونھی بابات، برو شی رم پیم-

 : داشتم، گفتمی بر می صندلی ام را از روی کھ مانتو و روسرھمانطور
  رقصمی خوام برم خونھ عمھ، نمیم-

 : شدھول
 ؟ی بری خوای آخھ کجا م،ی چرا دخترم؟ تازه سر شبھ، تو خواھر عروس،ی وایا-
 : حوصلھ گفتمیب
 گھی بسھ دنجام،ی ساعتھ اھی عمھ، گھی رم خونھ دیم-

 : زدادی فرد،ی را نشنمیصدا
  عمھ جان؟ بلند بگویگی میچ-

 : زدمادی فربای شدم و تقرکالفھ
 نی برسی خوام برم خونھ بخوابم، شماھا بھ عروسی گم میم-

 ی فاصلھ گرفتم، نگاھم روی از جمع عروسیبھ آرام.  نگفتیزی را بھ ھم فشرد و چشی ھالب
احتماال . م و بھ سمت در سالن رفتمچشم از او گرفت.  ثابت ماند کھ بغ کرده بھ من زل زده بودھیمھد

 ی مرا می پر درد زندگیھمھ قصھ .  نگفتیزی چی رفتن من شده بودند، اما کسی ھم متوجھ ھیبق
 مقابل در لی و چند تن از مردان فامی آقا و علمی پدر و کرستادم،ی ایمقابل در ورود. دانستند
 : در ھم گفتیپدر با اخم ھا.  بودندستادهی ایورود

  خونھ؟ی ریم-
 : ام را گره زدمیروسر

 آره-
 میای تموم بشھ میآره برو خونھ، ما ھم عروس-

 را شی شانھ جا بھ جا کردم، صدای را روفمیک.  وجود نداشتای تر از او در دنوانھی زدم، دپوزخند
 :دمیشن
 .  رو شل نبندی روسریگرھ-

 ی ام میھ دستم سمت روسر و از او فاصلھ گرفتم و ھمانطور کدمیی ھم سای را رومی ھادندان
 .... آمدمرونیرفت، از سالن ب
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 بودند و با ستادهی و دوست و آشنا مقابل تاالر الی فامیچند تن از اعضا.  نشستمنمی ماشداخل
 کمک راننده ی و استارت زدم، دستم را پشت صندلدمی کشقینفس عم.  کردندی صحبت مگریکدی

 عماد کلی ھی روشن کنار تاالر، نگاھم روکی تاریگذاشتم و خواستم دنده عقب بروم کھ در فضا
 ....چشم از او گرفتم و دنده عقب رفتم.  شده بودرهی زده بود و بھ من خھیبھ موتورش تک. اندثابت م

 
بھ .  فرو رفتھ بودیخانھ در سکوت خفقان آور.  تختم نشستمی را وسط اطاق رھا کردم و روفمیک

 ھم یدخترھا.  باشمیپدرم نخواست کھ دختر نرمال.  نبودمیمن دختر نرمال.  زل زدمی قالیگل ھا
 بھ تن ی کوتاه و رنگیلباسھا.  کردندی میکوپی و پادندی رقصیسن و سال من وسط مجلس م

 ی جشن تولد ھم مناسب نبود چھ برسد بھ عروسی برای بودم؟ لباسم حتدهیاما من چھ پوش. داشتند
 نی کرد؟ نکند نغمھ بھ سراغش رفتھ بود و با ایچھ محاال .  ساشایدوباره فکرم رفت پ. خواھرم

 رونی ام را از آن بی را از وسط اطاق برداشتم و گوشفمیخم شدم و ک. فکر دلم از درد پر شد
. دی ساشا لغزی شماره ی دستم رودم،ی تخت دراز کشی روی مشکیبا ھمان مانتو و روسر. دمیکش

 تماس شبیچرا از د.  شدمیتماسم را جواب نداد، عصب.  بوق آزاد قلبم تکان خوردِدنیبا شن
.  پاسخ ماندیدوباره تماس گرفتم و باز ھم تلفنم ب.  دادینگرفت؟ اصال چرا حاال تماسم را جواب نم

 پر بی و غربیمغزم از ھجوم افکار عج.  کنار بالشم رھا کردم و بھ سقف خانھ زل زدما ریگوش
 مرد کی.  زدمی ازدواج با او حرف مطی رفتم و در مورد شرای بھتر بود بھ خانھ اش مدیشا. شد
 بھ حالش ی ادهیآخر چھ فا.  نبود کھ بخواھد از من سو استفاده کندی و ھفت ھشت سالھ در سنیس

 سرم گذاشتم، پشت سرم ری و دستم را زدمی و پشت بھ در اطاق دراز کشدمی پھلو چرخھداشت؟ ب
 ....چشمانم را بستم د،ی کشریت

 خواسم بخوابم، کھ با ی ربع، تازه چشمانم گرم شده بود و مکی ای گذشتھ بود قھی دانم ده دقینم
 بھ ھی بقیعنی کردم، زی را تمیگوش ھا. انگار در سالن باز شد.  شدماری از سالن، ھوشیی صداِدنیشن

 زمان یعروس انی شدم، تا پارهی ام خیخانھ برگشتھ بودند؟ دست چپم را باال آوردم و بھ ساعت مچ
 تخت جا بھ جا شدم و دوباره چشمانم ی روی شده ام، کمیاالتیفکر کردم خ.  مانده بودی باقیادیز

 تخت نشستم و بھ ی روکبارهی در اطاقم، ی رهی شدن دستگدهی کشنیی پای صداِدنیرا بستم، اما با شن
 کف ی ھایدگی بریم سوخت، نگاھم رودستم را مشت کردم، کف دست. دمیسمت در اطاق چرخ

آب دھانم را قورت دادم و . دیِبا باز شدن در اطاقم، قلبم تپ.  نشده بودمیدستم ثابت ماند کھ ھنوز ترم
 : گفتمی بلندیبا صدا

  ؟ییمژگان تو-
 : باال رفتمی تخت بلند شدم، صدای از رواری اختی باز شد، بی اطاق بھ آرامدر
  ن؟ی مامان، مژگان برگشتھ،یمھد-
 :دی لرزمی صداو
 ن؟ی دی چرا جواب نمن؟یکر شد-

 چھار چوب در، الل شدم، دست چپم لمس شد، پشت نی عماد بِدنی اطاق کامل باز شد، با ددر
 وسط نجایاو ا.  اش در گردش شدی لب خندانش و آن چشمان وحشینگاھم رو. دی کشریگردنم ت

 مانتو ام ی قھی کرد؟ دست سردم را بھ سمت ی نبود چھ کار میس کھ کی خالیاطاق من، در خانھ 
 یدنبال روزنھ . ترس نشستھ بود در وجودم.  کنمھیداشتم بروم توالت و خودم را تخل دوست. بردم

 آمده بود یک.  کردیفرار بودم، ھمچنان بھ عماد زل زده بودم کھ دست بھ کمر با لبخند براندازم م
 آھستھ وارد خانھ شد کھ متوجھ نشدم؟ اصال مھم نبود چطور وارد خانھ  آنقدریعنی. دمیکھ نفھم

 نیھم.  شدمی نمفشی درشتش زل زدم، من حرکلی کردم؟ بھ ھی می چھ غلطدیحاال من با ،شده
 .  نشاندی ماهیحاال مرا بھ خاک س
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 :ختیِ تھ دلم رش،ی صداِدنی شنبا
 نیسالم مت-

 آمدند داخل خانھ و بھ ی ترسناک، از ھمان ھا کھ قاتل ھا میینمای سی ھالمی رفت سمت فذھنم
 : شده بود کھ گفتی ام چھ شکلافھی دانم قینم.  کردندیطعمھ شان سالم م

 ،  خودتو کھی کردسینچ، نچ، نچ، خ-
 : تکان دادی با خنده سرو
 بود انگار شی ماه پھی نی ھمش،ی وقت پیلی نھ خم،ی با ھم بستھ بودی قرارھی ن،یالوعده وفا مت-
با دستان . دی تخت چسبی بھ لبھ می عقب رفمتم، ساق پااری اختی وارد اطاق شد و در را بست، بو

 ... لرزان بھ او زل زدم کھ چشمانش گشاد شده بودیمشت شده و بدن
 

 نبود، عماد راه یراه فرار. بھ دنبال راه فرار بودم. دی وحشت زده ام دور تا دور اطاق چرخنگاه
 ی و بھ سمت پنجره مدمی جنبیتا بھ خودم م.  اطاق ثابت ماندی تنھا پنجره ینگاھم رو. را بستھ بود

 می ھالب یگوشھ . دی رسی گشودم، عماد بھ من می زدم و پنجره را می و پرده را کنار مدمیدو
جا وسط اطاق خودم را  خواست ھمانیدلم م.  بھ سمتم برداشتی عماد شدم کھ قدمی متوجھ د،یلرز
 و دی را باال کشورشی پلنیعماد آست. دمی خودم را عقب کشی و کممیدستم رفت سمت گلو.  کنمھیتخل

 :با لبخند گفت
 چھ شود امشب-

 ی بودم، او ھر دو نفرمان را روانزاریاز پدرم ھم ب.  بودمزاری بوانھی بشر دنیاز ا. دمی پا لرزسرا
 بود کھ عماد زجر دهی فرا رسیی آن سال ھای زمان انتقام ھمھ  نشاند، حاالاهیکرد و بھ خاک س

ِ و من ھم تھ تھ دلم پا بھ پادیکش  بھ یگری قدم دادعم.  از دستم ساختھ نبودی اما کاردمی زجر کششیِ
 کرد بروم سمت پنجره، باالخره ی ام حکم مزهیسمتم برداشت، بھ موازاتش بھ سمت چپ رفتم، غر

 نھ؟ آرام آرام بھ سمت پنجره ای ختمی ری بر سرم می خاککی دی نھ؟ باای کردم ی داد و ھوار مدیبا
 توانستم دور از ی مدیشا ،آه از نھادم بلند شد.  ام ثابت ماندی گوشی آخر نگاھم رویرفتم، لحظھ 

 . بفرستم تا سر بزنگاه برسد و مرا نجات دھدامی پی خرکیچشمش بھ 
 : برد و گفت فروشی موھای دستش را ال بھ العماد

  گوشم؟ری زی زدی تو می ولمی کنی بازای گفتم بی بھت مادتھی-
 ِی پسر وحشنی عماد نبود، انیا. ختیِتھ دلم ر. دی گوشش کوبری ھوا زی دستش را باال آورد و بو

 : و گفتدی کشنیی را پاورشی پلپی بھ سمتم برداشت و ھمزمان زیدوباره قدم.  عماد نبودیروان
 ، شکممری زی زدی ممی کنی موشک بازمی قامی برای گفتم بیم-
 : چشمانش را تنگ کردو
 ؟ی ھا؟ چجور؟ی تاوان کاراتو پس بددی بای تو چجورن،ی متیوا-

 کلشی ھی رونیی گذاشتم، نگاھم از باال تا پانھی سی عقب رفتم، دستم را مشت کردم و روعقب
 ی ھم رودی دلش، شاری زدم زی با لگد مدیبا. بھ خودم فشار آوردم تا ذھنم را متمرکز کنم. دیچرخ

در آن صورت فرصت داشتم تا از خانھ .  شودنی دادم تا پخش زمی آن وقت ھلش مش،یساق پا
 : تکان دادیعماد ابرو باال انداخت و سر.  شوم و نعره بکشماطی وارد حی حتایبروم  رونیب
  نھ؟کھ،ی کوچیلی خای دن؟یدیھوم؟ جوجھ کوچولو، گرخ-
از ذھنم . دی لرزمیپاھا. عقب رفتم و تنھ ام با کمد اطاق مماس شد.  بھ جلو برداشتی قدم باز ھمو

 و کبودم کند اهی جا با کتک سنیاصال ھم" گھ خوردم، غلط کردم" می و بگووفتمی بشیگذشت بھ پا
 د؟یجنگ یاصال چرا مرد و مردانھ نم.  بودی آخر نامردگریوز د....تج. اوردی بر سرم نیی بالیول
 از من یزی شود؟ چی ھم مثل روز اول نمھی با صد ھزار بخستادهی کھ مقابلش ای کسدی فھمینم
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 ھلش دی حبس کردم، االن وقت عجز و نالھ نبود، بانھینفسم را در س. َ نمانده بود تا او ھم بدردیباق
 اش ی قدمکی بھ. دمی دادم و بھ سمتش دوی فکر بھ خودم تکاننی کردم و با ای دادم و فرار میم

 زد، پھن می پاری زمی انگار دستم را خوانده بود، بھ سمت چپ رفت و تا بھ خودم بجنی ولدمیرس
 :دمی شدم و نالنیزم

  پامیآ-
 : را خم کردخودش

 ن؟ی متیچطور-
 خواست زار ی سوخت، دلم می نالھ نبود، چھار دست و پا بھ سمت در اطاق رفتم، چشمانم ممجال

 دست و پا د،ی و آن را کشدیاز پشت سر بھ مانتو ام چسب.  کردندی نمیاریاشک ھا .  کنمھیزار گر
 :زدم

 شھی مسی تو اطاقم دھنت سروی بفھمن اومدھینھ، ولم کن برم، اگھ بق...دھنتو سگ بر-
 :دی بلندم و آن را کشی برد سمت موھادست

 گھ، ی نمیزی چیشکی حاضرم شرط ببندم بابات از ترس آبروش بھ ھشھ؟ی می چی کنیفکر م-
 ... آقامی کریقوی واسش افت داره دخترش کھ قرار بود اسمشو باال نگھ داره با پسر ریلیخ
 چنگ یالی خیھر دو دستم را باال بردم و در فضا.  تمام گذاشت و قھقھھ زدمھی حرفش را نو

 :دیباز ھم خند. دمیکش
 ؟ی کشیگربھ کوچولو، پنجول م-

 اش را ھی وقت ساچی و چھار سال ھی سنی کھ در ایی خداخدا کجا بود؟.  در دلم نشستیدرماندگ
  د؟ی رسی کجا بود؟ چرا بھ دادم نمدم،ی سرم ندیباال

 : لب زمزمھ کردمریز
 ای خدا؟یی کجاای خداا،یخدا-

 خواست صاعقھ یدلم م.  عماد گره خوردی بھ عقب خم شد، نگاھم در نگاه بھ خون نشستھ سرم
 :با نفرت گفت. ردینازل شود و جا بھ جا بم

 ختھ؟یھا؟ کرکو پرت ر-
 ام، نجابتم، یزندگ.  رفتی داشت از دست مزی ھمھ چد،ی ام چسبقھی دستش را دراز کرد و بھ و

 چھ بھ روز من آمده چھ دی فھمی کردم؟ اگر میساشا را چھ کار م...ساشا.  امیغرورم، غرور لعنت
  خواست؟ی مرا نمگری دیعنی داد؟ ی نشان میعکس العمل

 تالش کردم ناخن دم،ی و بھ دستش چسبدمی خودم را باال کشد،ی ام را بھ سمت خودش کشقھی عماد
 وجودم ی را با ھمھ ی پناھیب.  کوتاه بودمیناخن ھا.  را داخل گوشت دستش فرو ببرم اما نشدمیھا

 :عماد چشمک زد. حس کردم
  جوجوشھیاالن تموم م-

 : دھان باز کردمم،ی گلوخی بغض آمد تا بد،ی لرزلبم
  کارو نکننیبا من ا-

 : تکان دادیسر
 رهی دیلیخ-

 : زدمنالھ
 ھی کارو، آخر نامردنینکن ا-

 : دادتکانم
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 از ی دونی ده؟ می می منو کی ھمھ بدبختنی ھر دو تاتون، تاوان ان،ی بودیتو و بابات آخر نامرد-
 اعتماد کنم، از دختر بچھ و پسر بچھ یشکی تونم بھ ھی نم؟ی دونی رو منای ااد؟ی زنھ بدم میھر چ

  نھ؟ای ی دونی رو منای ااد،یھا بدم م
 : دوباره تکانم دادو
 دوش آب بمونم، ری زقھی از ده دقشتری تونم بی ترسم، نمی از آب منم،ی بی شبا کابوس میلیخ-
  ده؟ی رو منای جواب ای آب، کی توی کھ پرتم کردھی وقتیادگاری
 ی کھ رودمی شومش را دی ھی ساد،ی مانتو ام چرخی قھی ی رود،دستشی را کشمی دوباره موھاو

 :ِصورتم خم شده بود، از تھ دل ضجھ زدم
 من کھ اوضام از تو خرابتره-
 افتادم و ھی و بھ گردی بغضم ترککبارهی صورتم، ی متریِ چشمان درشتش درست چند سانتِدنی با دو

 :زار زدم
 یِ ھمھ سالھ ھمھ زندگنی کرد، تو کھ ای مجبورم ممی روانیبا کنم، بابام، باتتی خواستم اذیمن نم-

  پدر سگی دونیمنو م
. نفسم رفتھ بود. تمی رخی صورتم اشک می شور وارد دھانم شد، بھ پھنای اشک ھاد،ی لرزمی ھالب

 کرده بودم؟ ھی گری بودم، کختھی اشک ری بار کنیباز ھم ذھن سودا زده ام بھ تکاپو افتاد، آخر
 ر،گی دی تا چند لحظھ ی داشت وقتیتی کردنم چھ اھمھی داشت؟ گریتیاصال چھ اھم.  آمدی نمادمی

   شد؟ی تباه مستمی ھست و نیھمھ 
 : ھق ھق گفتمانیم
   نکن، مردونھ بجنگینامرد-

 ام را رھا قھی شل شد و می موھای من، دستش از روی بھت و ناباورانیم.  لحظھ اتفاق افتادکی در
با ھمان دستان لرزان خواستم دکمھ . دی لرزیدستانم م. نج وسط اطاق وا رفتم برسھیمثل ک. کرد

 زل تم عماد شدم کھ مقابلم نشست و بھ صوریمتوجھ .  مانتو ام را ببندم، دستانم قدرت نداشتیھا
 خواھد بھ یفکر کردم کھ نکند دوباره م. دی چکی ماری اختی اشک ھا بدم،ی ام را باال کشینیب. زد

 اما دمی دویِ شدم و بھ سمت آن می بلند مدی بھ در اطاق نگاه کردم، بایچارگیسمتم حملھ کند، با ب
 گرفت و با شدت  امھی گرکبارهی و دمی جا بھ جا شد، از حرکتش ترسیعماد کم. ضعف کرده بودم

 : گفتمی دو رگھ ایصدا
 سی نکن دھن سروتمیاذ-

 بھ خود یتکان.  من آمده بودی از کجا وسط زندگوانھی دنی اایخدا.  شدرهی بھ من خی طوالنمدت
 خودم را نباریا.  خودم تکان خوردمی در جایدادم تا سراپا شوم، بدنم انگار لمس شده بود، فقط کم

 . ستمیخم کردم و مظلومانھ گر
  تموم شدی آروم باش ھمھ چن،یتموم شد مت-
 .دمی عماد، چشمانم گشاد شد، با پشت دست بھ صورتم کشی صداِدنی شنبا
  ندارمتی نترس کار،ی کردھیباالخره گر-

 بھ من یدو زانو مقابلم نشستھ بود و با نگران.  شدمرهیسر بلند کردم و بھ او خ.  شددهی بردهی برنفسم
اره با پست دست دوب. می بگویزی باز و بستھ شد اما نتوانستم چیدھانم بھ گفتن حرف.  کردینگاه م

 :لبخند زد. دمیدستش را بھ سمتم دراز کرد، با دلھره خودم را عقب کش.  را پاک کردممیاشک ھا
  ندارم دختر، نترس ازمتیکار-
با خودم فکر کردم کھ حتما .  بوددی شناختم بعی کھ می از عمادمی لحن مالنی آرام و ای صدانیا
 ی رفتارشان نداشتند، خودم را روی روی کنترلگری ھا خطرناک تر بودند، دوانھی شده، دوانھید

 :دمی شدم و نالخکوبی ممی شد، سر جازی خمی ندم،ی کشنیزم
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 تو رو خدا-
 : تکان دادیسر

 ،  خواستم اون کارو بکنم، فقط خواستم کمکت کنمی ندارم، از اول ھم نمتی گم کاریم-
 : را بست و دستش را مشت کرد، دوباره چشمانش را گشودچشمانش

 ھمھ نی کھ ای گفتییزھای چدم،ی تو رو شنی و من از پشت در صدای بوداطی حیاون روز کھ تو-
 ھی ھمھ سال گرنی باورم نشد ا،یدی من عذاب کشی دونستم تو ھم پا بھ پای دونستم، نمیسال نم

 ....ی گفتی وقت،ینکرد
ھراسان .  بھ سمتم خم شد و دستش را دراز کردد،ی چشمم چکی کھ از گوشھ یک قطره اشدنی با دو

 :تنھ ام را بھ عقب خم کردم، دستش در ھوا معلق ماند و ادامھ داد
 تو نی از خودم بدم اومد، ببی خواست کتکم بزنی دلت نموی کنی باھام بازی خواستی می گفتیوقت-

 ھی من بخ؟یستی نھی مگھ دنبال بخ،ی در حق من، اما تو از منم بدبخت ترنی کردی بدیلیو بابات خ
 ی کردھی ھمھ سال گرنی بعد از ان،ی نمونھ شھ، ببھی نی تونم کمکت کنم، ایام، من م

پس .  کردی مدایبھت و دلھره عقب رفتھ بود و عقل کم کم خودش را پ.  آمدمی کم بھ خودم مکم
 روح ی ھی خواست بخی بود؟ بھ قول خودش مشی ھا نمادنی و خط و نشان کشدھای آن تھدیھمھ 

 چشمانم ی مرا جلوی کار مرده و زنده نیمن شود؟ مگر من از او کمک خواستھ بودم؟ او کھ با ا
حس .  شدی رفتار منطوری ادی مثل من کھ نبای خوریاصال بھ آدم بدبخت و تو سر. بود آورده

 :دمی تنم دوباره برگشتھ، نفرت در دلم نشست، بھ سمتش پری از دست رفتھ یکردم قوا
 ؟ی کار کردی باھام چی دونی م،ی عوضیتو گھ خورد-
 : گفتمی آلودھی گری مجال نداد و با صداھی باز ھم گرو
 چھ ی کنیوز م... بھ تجدی زنو تھدھی ی وقتی دونی مھ؟ی چھ جور کمکنی باھام؟ ای کار کردیچ-

 ی بھ ھمھ چی گھ زدگھیھھ کابوست با منھ، امشبم کھ د ماھی اد؟ی سرش مییبال
 :دی مچ دستانم چسببھ
  بودنیشلووغش نکن، تنھا راه ھم-

 : زدمادی فرد،ی محکم بھ دستانم چسبدم،ی را عقب کشدستم
 ای امشب منو تا اون دن؟ی نخود آش شدیگی می ناموس تو چیمگھ من از تو کمک خواستم؟ ب-

 ی کثافت حروم،ی برگردوندویبرد
 : کھ نعره زدمدی بگویزی ھم فشرد و خواست چی را روشی ھادندان

 شرف کھ ازت ی توئھ ب؟ی خوام، اونم کی نمای خوام ی مھی، بھ تو چھ کھ من بخ.....من دھنتو-
 متنفرم؟

 : لحظھ نفسم بند آمد، زار زدمکی شد، شتری دستانش دور مچ دستم بفشار
  دستمیمو ول کن، آ دست،ی عوضشکنھیدستم داره م-
 :دستانمان را در فضا معلق نگھ داشت و گفت.  چشمانم سر خوردی دوباره اشک از گوشھ و
 ادیبا من ازدواج کن، بر عکس تو من اونقدرھا ھم از تو بدم نم-

 بود؟ با او ازدواج کنم؟ چھ دی جدی ھم بازنیا.  شدمرهی خوردم و با چشمان وغ زده بھ او خجا
 بار آمدن، چرا ی شدن و عقده اری ھمھ سال تحقنیزنش شوم؟ اصال بعد از ا. ی ا رحمانھی بیشوخ

 دانست نقطھ ضعف ی پدر خوب می بود، بدشی جدی شد؟ نقشھ ی خواستگار من منی اولدیعماد با
 بھ ھم فشرده ی دندان ھایاز ال بھ ال. دی گزی می سوراخ مرا حسابکیھر بار از . ستی من چیھا

 :دمیام، غر
 من مغز خر نخوردم-

 : دادتکانم
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 کنار ی زنچی من زن ھست و نھ واسھ تو شوھر ھست، من با ھی نھ برا،یچرا مغز خر خورد-
 ی درد ھمو مم،ی داشتی دربو داغونی جفتمون گذشتھ ام،ی اما با تو کنار ماد،ی از زنھا بدم ما،ینم

 خونھ؟ نی ده تو ای راه م رو بھ عنوان خواسگاری شرف کسی بی اون موسی کنی فکر مم،یفھم
 میری منجای از ایی دو تاوزنم ش

 :دمی نالد،ی کشری تکتفم
 شکنھیدستم داره م-

 : آوردنیی خالف انتظارم دستانش را پابر
 قبول کن-

 شدم کھ معلوم ی موانھی دنی کردم و زن ایساشا را رھا م.  مثل بر ق و باد از ذھنم گذشتساشا
چانھ باال .  کجای احمق رواننیساشا کجا و ا.  نھ، امکان نداشتده؟ی من دی براینبود چھ خواب

 :انداختم
 ریبرو بم-

 : بھ مچ دستانم فشار آورددوباره
 کنم تو ھم بھ من کمک ی من بھ تو کمک مم،یای کنار بگھی با ھمدمی تونی ما فقط م؟ی فھمیچرا نم-

  خوامی من بچھ نمم،یکن، فقط بچھ دار نش
 : غضب گفتمبا
 شمی زنت نماهی من صد سال س،یدگھ خور-
 : زدادی چشمان گشاد شده، فربا
 چرا؟-
 ری دھن شی خودم برم توی مگھ من احمقم برم با پا،ی شکنجھ ام کنی خوایم-

 : آوردنیی را پاشیصدا
 دادم آدم ی کرد منم نشون می نمتمی اگھ بابات اذ،یدی منو ندی اون رون،ی متستمی نیابونیغول ب-

  ام، مھربونمیخوب
 : افتادمھیدوباره بھ گر.  دستانش آزاد کنم، باز ھم مجال ندادنی کردم تا دستم را از بتقال

 ھمھ یِ شرف بی بیگی کو محبت کردنت؟ چرا دروغ م،یاری در می بازی روانیتو کھ ھمش دار-
 زیچ

 : باال رفتشیصدا
 ی چرا فکر م؟ینی بیط خودتو م نگرفتم، منم مثھ خودتم، تو چرا فقادی زای چیلی منم خیعوض-

  ؟ی پس من چ؟ی خوای مھی فقط خودت بخیکن
 :دی کشآه
 از خودم دمی شناطی حی حرفھاتو توی کابوسھ، از وقتمی زندگی من گذاشت؟ ھمھ ی برایبابات چ-

 عوض شد، اون امی دنیدی سرت کشی رو روی اون شال فسفری زدمت، وقتی مدیبدم اومد، نبا
 نفسم ی کنشی ارای خواستی کھ مدمی دافھی تو رو با اون قی وقتی خودتو بکشی خواستیروز کھ م

 گفت ی فھمم کھ می سالھا فقط بھ فکر انتقام بودم، تازه حرف بانو رو منی ای من ھمھ د،بند اوم
 ی شدتیچقدر اذ

عاشقم شده بود؟ .  بودنی سنگمی براشیدرک حرف ھا. دی کشریمچ دستانم ت.  دستانم را رھا کردو
.  نھ، من دوستش نداشتم؟ی بازھی ھمھ موش و گرنیعماد؟ دشمن خون در خون من؟ آن ھم بعد از ا

 . من بودی زندگیساشا ھمھ .  خواستمیمن ساشا را م
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 خواست نگات کنمو رقصتو ی دلم م،ی برقصی خواستی کھ وسط خواھرھات مدمتیاون روز د-
 بابات از بس تو رو محدود کرد انگار ،ی زنونھ داریای دنوی زنھی تو دمی انگار منم تازه فھمنم،یبب

  قلچماقھی نھ ینی کردم کھ تو متیمنم داشتم فراموش م
.  آمدیاشک ھا بند نم.  و ماساژش دادمدمیبھ مچ دست راستم چسب. بشی دست برد داخل جو

 بر سرم یی قرار بود چھ بالشیپ ی آمد تا چند لحظھ ی مادمیھمزمان .  عماد تکانم داده بودیحرفھا
 : گفتمی خفھ ای شدم و با صدارهی عماد خیبھ زانو. دیایب
  خوام حرفھاتو بشنومیدھنتو ببند، نم-
 کھ آن روز ی در دستش بود، ھمان رژ لبی دستش ثابت ماند، رژ لب کالباسی نگاھم روکبارهی و

دستش را بھ ھمراه .  سرم را باال اوردم و بھ چشمانش زل زدمی برداشتھ بود، بھ تندنی زمیاز رو
 :رژ لب جلو آورد و گفت

 نی زنن متی رژ مینجوریا-
 : و ادامھ داددی لبم کشی را روری خمو
  ،ی بپوشی رنگدی با،ی کنشی آرادی با،ی رژ بزندیتو با-
 
 
 
 
 

شده بود، پلک زدم و بھ رژ  دست آفتاب سوختھ اش ثابت ماند کھ بھ سمتم دراز ی روانمی گرنگاه
 مثل آن را یکیمشخص بود دوباره .  نبود کھ در دستانم لھ شده بودی شدم، ھمان رژ لبرهیلب خ

 گونھ سر ی رومیپلک زدم و اشک ھا.  شدمرهیباز ھم چشم از رژ لب گرفتم و بھ دستش خ. دهیخر
 بود مرا بھ کی کھ نزدی مرد بود، مردکی دست نیا. دی دستش چرخی موھاینگاھم رو. وردخ

  د؟ی کشی صورتم می مقابل من نشستھ بود و با رژ لب، رونجایحاال ا.  بنشانداهیخاک س
.  در ھم بھ من زل زدیجا خورد و با اخم ھا.  و دستش را پس زدمدمی فکر خودم را عقب کشنی ابا

اه رژ در فضا دستش بھ ھمر.  زدمھی اطاق تکواری عقب عقب رفتم و بھ دد،یدوباره بغضم ترک
 :دیلب برچ. معلق ماند

 ھ؟یچ-
 : ھق زدمی گرفتھ ای تکان دادم و با صدایسر

 نجایبرو از ا-
 : فرستاد و گفترونینفسش را پر صدا ب.  کردمکث

 ھ؟یجوابت چ-
 شدم یاگر زنش م.  ھم نقشھ بودنیا.  شدمی زنش نماهیمن صد سال س. ستی دانستم منظورش چیم
 .  افتادم داخل چاهی آمدم و میاز چالھ در م. دمی دی ام نمی روز خوش در زندگکی
 نی متیھا؟ نگفت-

 خواستم یآن زمان کھ م.  آمدی اشک ھا بند نمنی چرا ادمی فھمی را در آغوش گرفتم، نمبازوانم
 :دمی ام را باال کشینیب. دندی باری آن سالھا می ھمھ ی آمده بود و حاال کھ بھ جایببارند، خشکسال

  کنمینمقبول -
 : شدزی خمین
 ؟یواسھ چ-
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 یوانگی کردم تا دیحس م.  ھمھ ضعف و ترس لجم گرفتنیاز ا.  و خودم را جمع کردمدمیترس
 :عماد ابروھانش را گره کرد.  ندارمیادی زیفاصلھ 

 کنم ی من بھ تو کمک مبھ،ی طبدهی ھام واست نگفتم، درد کشی مگھ از درد و بدبختن؟یچرا نھ مت-
 تو ھم بھ من کمک کن

 : شدیعصب. دمی بھ صورتم کشی چانھ باال انداختم و دستدوباره
 اد؟ی مرتیتو چتھ؟ از من بھتر گ-

 گفت ی کرد بھ من می با من صحبت میوقت.  ھم فشردم، ساشا در ذھنم نقش بستی را روچشمانم
 یکدام آدم احمق. انھ بکشد بھ من بتوپد و شاخ و شوانھی دنی، نھ مثل ا" نفسمزم،ی عز،یخانوم"

 حرف زدنش با ی آمد کھ عادی می کرد و سمت عمادیساشا را با آن ھمھ عشق و عالقھ رھا م
 و دمی مانتو ام، بھ چشمانم کشنیبا آست.  بود، چھ برسد بھ عاشقانھ حرف زدنشعواجنگ و د

 :زمزمھ کردم
  خورهی بھ درد من نمی آدم روانھی-

 شد، لبم را بھ دندان گرفتم، ی اش باز و بستھ مینی بیل زد، پره ھا لحظھ در سکوت بھ من زچند
 رهی ھمچنان بھ او زل زده بودم کھ بھ من خدم،ی ترسیاز عکس العملش م. ضربان قلبم اوج گرفت
 از،  خودم را خم کردد،ی کھ بھ سمتم پردی رسانی زد، انگار طاقتش بھ پایشده بود و پلک ھم نم

 : گفتمی لرزانیچشمانم را بستم و با صدا. تصور تماس دستانش با بدنم، بھ لرزه افتادم
  نداشتھ باش تو رو خدامیدست نزن بھ من، کار-

 : مردانھ اش گم شدی صداانی ممیصدا
 ھمھ نی با اینجوری من تو رو ھم؟ی روانی گی کھ بھ من می تو سالم؟یتو مگھ خودت سالم-

 مشکل قبولت دارم
 : چسباندم و نالھ زدمواری را بھ دتمصور

 ی مسخره بازنی اگھ امشب ا،ی کنی موونمی دی برو عقب، دھنتو عماد کھ دارر،یازم فاصلھ بگ-
  ی شد، پدر سگ عوضی حالم کم کم خوب می بوداوردهیرو در ن

  وسطھ؟یشی و شستی اون دوی ندارم، اووو نکنھ پاتی من کھ کارنیصاف بش-
 :دیب لباسم چسنی آستبھ
 نیبا تو ام، برگرد مت-

 وارد اطاقم تی آمد کھ با چھ نادمی.  حضورش در اطاق در ذھنم نقش بستی از لحظھ یریتصاو
 حال و روزم را بھ د،ی بدنم لرزاری اختیب. دی چسبمی و از پشت سر بھ موھامی پاریشده بود، زد ز

. ود بمی شوھر برانی خواستم، ساشا بھتری من او را نمم؟ی گفت ازدواج کنی بود و حاال مختھیھم ر
 .  کھ داشت بھ توافق برسمینیقرار بود با قوان

 :دمی را پس کشدستم
 بھ من دست نزن-
 کردم کھ گفتم دور اونو خط ی من باھات شوخی فکر کرد؟ی بھ ھم نزدکھیمگھ تو با اون مرت-

 بکش؟
 : باال رفتشی داد و صدامی بھ بازوی فشارو
 نمیبرگرد بب-
 ی حال و روزم دستش از رودنی با ددم،ی لرزاری اختیمرا بھ سمت خودش چرخاند، دوباره ب و

 : شل شدمیبازو
  بھ کارت ندارمی شده؟ من کھ کاریچ-

 : بھ ھم فشرده ام، بھ زحمت گفتمی دندان ھانی باز
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 رونیبرو از اطاقم ب-
 ؟ی رم، ھنوز با اون پسره ایجوابمو بده م-

 . را بستمچشمانم
 ن؟یمت-

 : شدمکالفھ
  توی ارزه بھ صد تای اون می تار موھی آره، با اونم، ،یآره مغز نخود-

 : گفتتی و با عصباندی را عقب کشخودش
  ندارمایمن با تو شوخ-

.  گذاشتی رفت و راحم نمیچرا نم.  عرق شده بودسی چشمانم را بستم، پشت گردنم خدوباره
 . نبودیخواستن کھ زورک

  کنما، نذار شر بشھی اش مچارهی کنم بی مدایه رو پ پسرنی من ان،یمت-
 چھ بھ روز وانھی پسر دنیا.  جسارتم رفتھ بودیچرا ھمھ .  گشودم و با دلھره بھ او زل زدمچشم

 یصدا.  ھم فشردمیدوباره چشمانم را رو.  توانستم مثل گذشتھ بھ او بتوپمی نمیمن آورده بود؟ حت
 :دمینگرانش را شن

 ؟ی خوبن؟یمت-
 . ام را باختھ بودم، وجودم پر از درد و عذاب بودھیروح.  نبودم، اصال خوب نبودمخوب

 شکنمی خودم گردنتو میاری سر ساشا بییاگھ بال-
حاال کھ او گورش را گم .  زمان نشستن نبودگرید.  بھ کمر شد و در سکوت بھ من زل زددست

عماد . ستمی لرزانم بای پاھایالش کردم رو گرفتم و تواریدستم را بھ د.  رفتمی مدی کرد، من باینم
 . وسط اطاق، ثابت ماندی رژ لب ولو شده ینگاھم رو.  بلند شدنی زمیھمزمان با من از رو

 بذار کمکت کنم، برو صورتتو آب بزن-
 : بھ سمتم برداشت، با چشمان وغ زده رو بھ او کردمیقدم

 رمی دست نزن بھ من، خودم ما،ی نکمینزد-
 : شدیعصب

 ام کھ ندارمجذ-
 ی داشتی کاشک،یکاش جذام داشت-
 :دمی را از پشت سرم شنشیصدا.  نامتعادل، بھ سمت در اطاق رفتمیی با قدم ھاو
 ارمی سرش میی دونم چھ بالی نمی اگھ بھم نزنن،یبا اون پسره بھم بزن مت-

 : گفتمی خفھ ای افتادم و با صداھی بھ گردوباره
 یجراتشو ندار-
 .دمی رفتم و در را بھ ھم کوبرونی گفت، از اطاق بیزی لب چریز
 
 یچشمانم تار م.  بستمی ام را می حوض بود، خم شده بودم و بند کتانی لبھ ی رومی از پاھایکی

 چشمانم گذاشتم و یانگشت شصت و اشاره ام را رو.  آمدی چشمم کش می جلوریداد، مدام تصاو
 ھی بقدنی کھ عماد رفت، تا رسشبید.  بودشبی دی ھاھیچشمانم ورم کرده بود، اثر گر. مالش دادم

 ھم دیشا.  شده بودبی و غربی عجھی شدم، نگاه بقداریصبح کھ ب. دمی و با سردرد خوابختمی رشکا
مجبور شدم زودتر از خانھ .  نظر گرفتھ اندری کردم مرا زیحس م.  کردمی فکر منطوریمن ا

 .دمیبند کفشم را محکم کش.  بزنمرونیب
 ن؟یمت-
 : پدرم سر چرخاندمی صدابا
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 بلھ؟-
 :چشمانش را تنگ کرد.  کردی بود و براندازم متادهیی اوانی ای بھ کمر رودست

 یصبحونھ نخورد-
 از دو طرف کش آمد، چشمانم را بستم و کلشی لحظھ حس کردم ھکی.  دھانم را قورت دادمآب

 :سرم را بھ چپ و راست تکان دادم
 شھی کنم اشتھام باز می منیتمر رم سالن ی مستم،یگرسنھ ن-
 :دی مقدمھ پرسیب
 ؟ی کردھیگر-

 زی بودم کھ حاال ھمھ چدهی کرده بودم و عذاب کشھیگر.  کرده بودمھی گردم،ی بھ صورتم کشیدست
 : گفتم،ی بگویزی چنکھیقبل از ا. دمی دیرا در ھم و برھم م

 دست بھ پدرت بده و بعد ھی ای کنھ، بی نمھی کنم گرتی کھ من تربی بچھ ا،ی کنی نمھینھ، تو گر-
 برو

 ھم فشردم تا یدوباره چشمانم را رو. حس کردم دستانش دراز شد.  دستش را بھ سمتم دراز کردو
 . محو شودبی و غربی عجری تصاونیا
  دست بدهای بگھ،ی دایب-

 بیذھنم نھ . نکردیاری می پاھای را بکنم ولھی بھ سمتش بروم و با او دست بدھم و قال قضخواستم
 دست پدرم را در نکھیفکر ا.  عماد با من چھ کار کرده بودشبی آمد دادمی.  مرد استکیزد کھ او 
 . گرداندی و بر مای برد آن دنی مرا مرمیدست بگ

  نھ؟ای یاومد-
 بھ جان من افتاده بود؟ خودم کم درد یچھ مرگ. دمی از آنھا را کشی و دستھ امی موھای بردم الدست

 .  با پدرم دست بدھمدمی ترسی میو مرض داشتم، کم غم و غصھ داشتم؟ حاال حت
 ؟ی کنی چرا بر و بر نگاه م؟ی بازم مثھ گاو شدستم؟یمگھ من با تو ن-
 او گری واضح تر شده بود، دریتصاو.  آوردم و بھ سمتش رفتمنیی حوض پای لبھ ی را از رومیپا
 : خشک شده بود، دستش را جلو آوردمی گلوستادم،ی اوانیکنار ا. دمی دی کش دار نمرا
 دست بده دختر-

 تا بھ حال شبی از دد؟ی فھمیچرا نم.  با او دست بدھمدمی ترسیم.  شدمرهی دست زمختش خبھ
 . بھ جانم افتاده بود انگاریگریدوباره درد د

  تو؟یَکر-
 : خم شدی را تکان داد و کمدستش

 زود باش-
 نی شدم، چرا ھمرهی را باال آوردم، لرزش دستانم وحشت زده ام کرد، با التماس بھ پدرم خدستم

  کرد؟ی اش گل می جنتلمن بازدیحاال با
 استخاره نکن-

 : زدادی رفتم، با چشمان گشاد شده فراطی بھ دستش مشت شد، عقب عقب بھ سمت در حدهی نرسدستم
 منو بگو ،ی خر شعور نداری منو؟ اندازه ؟ی کنیمنو مضحکھ م سر، رهی خی شعور، دختره یب-

  جدا بافتھ کردمیکھ تو رو تافتھ 
 . رفتماطی بلند بھ سمت در حی برگشتم و با قدم ھادم،ی دضی دادم، دوباره او را عرنی ام را چینیب
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 خواست بھ خانھ یدلم نم.  شدمرهی خ،ی و بھ آسمان باراندمی ام را باال کشی سرمھ ای قھی جلی قھی
.  کھ بر سر دست دادن با او بھ بار آمده بودیمخصوصا بعد از آن افتضاح. نمیبروم و پدرم را بب

.  افتدیم شانی گاو و گوسالھ و خر و خانواده ھاادی دوباره ندی مرا ببنکھی دانستم بھ محض ایم
 ی لب مری گذشتند و زی از کنارم میکی یکیشاگردانم .  را نداشتمفشی اراجدنی شنی حوصلھ گرید

 ساشا و با یذھنم رفت پ. بھ ساعتم نگاه کردم، ساعت از دوازده ظھر گذشتھ بود". خداحافظ"گفتند 
 ابانی در خیشت گمی رفتی می و دو نفرنجای آمد ای شد کھ امروز میخودم فکر کردم چقدر خوب م

.  گرفتیا ساشا اصال تماس نم شد کھ چرری شدم و دوباره ذھنم درگرهیبھ نم نم باران خ. می زدیم
 بمی ام را از جی گوشرم؟ی دوبار بود؟ نکند انتظار داشت من با او تماس بگیکیتماسش ھمان 

 امی پشی برادادم حی اما ترجرمیخواستم شماره اش را بگ.  تنگ شده بودشیدلم برا. دمی کشرونیب
 کھ دمی جملھ را از شاگردانم شننیامروز چند بار ا. دمی بھ چشمان پف دارم کشیدست. بفرستم

 " شده؟ی چیخانوم مرب"
 ای و دمی دی وقت ھا تار میبعض.  بودنددهی درب و داغان بود کھ آنھا ھم فھمیلی ام خافھی قحتما

دوباره ذھنم .  کنمی نتوانستم خوب بازیحت.  شدندی مضیچھره ھا در برابر چشمانم کوتاه و عر
 اداسم عم. شدت بھ خودم فشار آوردم تا افکارم را پس بزنم خواست برود سمت عماد و من بھ یم

 : ساشا نوشتمیبرا.  لرزاندی وجودم را میھمھ 
 "؟یسالم خوب"
 یصدا.  ثابت مانده بودی گوشی صفحھ ینگاھم رو.  را ارسال کردمامی تعلل پی بدون لحظھ او

 :دمی را شنیخانم علو
 نمتونی بیخداحافظ خانوم فکور، بعد از ظھر ساعت چھار م-

 ی تکان دادم، گوششی برایسر.  بودستادهی سالن ای چھار چوب در ورودنی بدم،ی سمتش چرخبھ
 .دی پوستم دوری زی صفحھ، حس خوبی اسم ساشا رودنی با دد،یدر دستانم لرز

 الو؟-
 ی از ما کردیادیبھ، سالم خانوم خانوما، چھ عجب -

 بر یزی کردم، اما چنیی عاشقانھ باال و پای جملھ افتنی لبم نشست، ذھنم را بھ دنبال ی رویلبخند
 :چشمانم را بستم.  استی عاشقانھ، چھ جملھ ای دانستم جملھ یاصال نم.  نشدیلبم جار

  ھان؟،ی از من نکردیادیتو چرا -
 جملھ ام را اصالح نکھیقبل از ا.  بودمنی زمی دختر رونیاصال من زبان نفھم تر.  تند شده بودلحنم

 :رف آمدکنم، بھ ح
 کی با ی ولی افتادادمی نھ، بھ ای یوفتی مادمی من زنگ نزنم تو بھ نمیتند نشو جوجو، خواستم بب-

 ریروز تاخ
 خواست بداند نسبت بھ یم.  خواست عکس العمل مرا بداندیپس م. دی حرفھا پشت دھانم ماسدوباره

 خواھرم یعروس.  رفتم و برگشتمای تا آن دنروزید. دوباره خشم در دلم نشست.  دارمیاو چھ حس
  خواست عکس العمل مرا بداند؟ی دانست؟ حاال می را منھایا.  زھر مار شده بودمیبرا

 : باال رفتمیصدا
 ؟یدی پرسی زدم تو اصال حال و احوال منو نمی من زنگ نمینی-
 می نھی رمی گی دنبالت؟ پاس مامی بی حرف زد، موافقشھی کھ، پشت تلفن نمی شدیجوجو عصبان-

  خوبھ؟م،ی چرخیساعت با ھم م
سکوتم را کھ . دی طلبی را مدنشی بدنم، دی شدم، نتوانستم دعوتش را رد کنم، تک تک سلولھاالل

 : گفتاطی بااحتدید
 ام؟ی ب؟ی باشگاھیجلو-
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 : دھان باز کردمی کدمینفھم
 ایب-
 

چشمان .  ھا تمام شده بودندی انگار غصھ ھا رفتھ بودند، بدبختنش،ی نشستھ بودم داخل ماشدوباره
 :موشکافانھ بھ صورتم زل زد. دی دیپف کرده ام فقط ساشا را م

  تو؟یخوب-
 :دیابرو در ھم کش.  تکان دادمیسر

  جوجو طالھی جورھیچشمات چرا -
ھمزمان .  بداندیزی چشبی دی خواست از ماجرایدلم نم.  شدمرهی پلک زدم و بھ رو بھ رو خعیسر

.  و لرز در دلم نشستدمی لحظھ ترسکی. باز ھم عماد مقابل چشمانم نقش بست .دیتھریال دلم لرز
 پدال گاز ی را روشی و پادی نپرسیگری دزیبر خالف انتظارم چ. بازوانم را در آغوش گرفتم

 ...دفشر
 نیا.  کردمی و بھ او نگاه مدمی چرخی خواست بھ سمتش می در سکوت گذشت، دلم مقھی دقچند

 .سکوت را او شکست.  عذاب بودنی عمی برایکی نزدنیھمھ دور بودن از او در ع
 ؟ی حرف بزنی خواینم-

 ی روسرری ھدف دست بردم زیب.  طرف بدنم لمس شدکی و زنگدار بود کھ می آنقدر مالشیصدا
 :ام و زمزمھ کردم

  ندارمیحرف-
 ؟ی بھ من بگی خوای نم،ی داری مشکلھی خونم، تو ی من از چشمات م،یچرا حرف دار-

 نبود، اصال ی نبود، مثل کسراسری مثل د،ی فھمی را مزی شدم، او ھمھ چرهی خنی داشبورت ماشبھ
 لی دلیب.  رخش در نظر من جذاب بودمیبھ خودم جرات دادم و نگاھش کردم، ن. مثل عماد ھم نبود

 و با دمی بھ صورتم کشی موقع کالفھ شدم و دستی بی ھی گرنیاز ا. اشک دور چشمم حلقھ زد
 :گفتم غضب

  دھنتو-
 : خوردجا
 دھن منو؟-

.  زدی من لنگ می از کارھایی جاکی شھی زدم، ھمی گند مشھی ھم فشردم، ھمی را رومی ھادندان
 کی دختر شی چسباندم، نگاھم رویشانی زدم و کف دستم را بھ پھی پنجره تکیآرنجم را بھ لبھ 

 ی قواره ی ساده و بی رخت و لباس ھاادی. داشت، ثابت ماند ی رو قدم بر مادهی کھ در پیپوش
با خودم فکر .  شدمرهیدستم را از پنجره برداشتم و صاف نشستم و بھ رو بھ رو خ. افتادم خودم

 کالفھ شدم و ،ی ھمھ فشار روحنی از اد؟ی کشی را بھ رخم ممیکردم کھ حاال ساشا دوباره لباس ھا
 . صورتم گذاشتمیدستم را رو

 ؟ی چرا کالفھ ان؟یمت-
 ازدواجش با من نی قوانیباز ھم از ذھنم گذشت کھ امروز درباره .  دوباره مرا مسخ کردشیصدا

 خواستم ی اما من مم،ی کھ مثل عماد نبود؟ عماد گفتھ بود بچھ دار نشونشی کرد؟ قوانیصحبت م
 ما من حتیبچھ . رمیوش بگ نھ ماه بعد از ازدواجم دخترم را در آغقای خواستم دقیمادر شوم، من م

 گل سر شی خواستم برایم.  بازمھی نی پھن و لب ھای کمینی و بی فرفریدختر بود، با موھا
  ساشا بچھ دوست داشت؟.  تنش کنمی رنگی بخرم و لباس ھایصورت

 : فکرم را بلند بلند بر زبان آوردمو
 ؟یتو بچھ دوست دار-
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دوباره اشک .  موجود بدبخت و قابل ترحممکیظرش  دانستم در نی کرد و جوابم را نداد، مسکوت
 نبودم، حرف زدن بلد نبودم، آداب معاشرت بلد نبودم، ی دخترچیمن مثل ھ. دور چشمم حلقھ زد

 دستش  ساشادم،ی مثل برق گرفتھ ھا از جا پرکبارهی.  ھم کوتاه بودمی بلد نبودم، ناخنھادنیلباس پوش
 بار صدم عماد مقابل ی صورتم پس بزند، برای کرد از رویرا گذاشتھ بود پشت دستم و تالش م

 خواست با من دست بدھد ی بود، صبح ھم پدرم مدهی او ھم بھ دستم چسبشبید. صورتم نقش بست
 : باال رفتمی و صدادمی دستم را عقب کشھی از ثانیدر کسر. دمیو من ترس

 نھ، نھ، دست نزن بھ من-
 :خوردجا .  چسباندمنی خودم را بھ در ماشو
 نمی خوام صورتتو ببی ندارم، فقط میکار-

 :دی لرزمیصدا
  بھ من؟ی باال، چرا دست زداوردمیخودم صورتمو م-
 : در ھم بھ رو بھ رو زل زدی اخم ھابا
 ھی چشمم رو بھ رو باشھ ھی و نموی تونم پشت فرمون بشی من نمم؟ی من حرف بزنی خونھ میبر-

 چشمم بھ تو
 : را تکان دادمسرم

 می جا صحبت کننیھمنھ، -
 : اش باز و بستھ شدینی بی ھاپره

 وفتھی بی اتفاقستی قرار نم،ی زنی خونھ حرف میفقط تو-
 : باال انداختمچانھ

 امینم-
 باعث ابان،ی داخل خی ھانی بوق ممتد ماشی دور زد، صداابانی و وسط خچاندی فرمان را پکبارهی

 : گفتیساشا با دلخور. شد بلرزم
  کنمی ات مادهی در باشگاه پی برمت جلویپس م-

 آمد ده دوازده سال ادمی.  رفتیداشت از دستم م. می جدا شونطوری خواستم اینم. ختی دلم رِتھ
.  نبودمیاما من آدم آھن.  امی دوست نشوم، گفتھ بود من آدم آھنی بھ من گفتھ بود با کساسری ش،یپ

التماس بھ  با.  شدی نممی داشتم کھ ترمدهی درمان نشده بودم، روح و روان دریمن فقط پر از دردھا
 ی بود، چند بار دھانم را باز و بستھ کردم، مدهی درھم بھ فرمان چسبیساشا نگاه کردم کھ با اخم ھا

 پشت گری برود و ددمی ترسی میاز طرف.  افتادی می دانم آنجا چھ اتفاقینم.  بروم خانھ اشدمیترس
 : زدمای ھم فشردم و دل بھ دریچشمانم را رو. سرش را ھم نگاه نکند

  خونھ اتمیباشھ، باشھ بر-
 : لب غر زدریز
 ات کنم تو ادهی ھمون جا پمی بر،ی ارزن بھ من اعتماد ندارھی ینھ، ھمون در باشگاه خوبھ، اندازه -

  و منو بھ سالمتریرو بھ خ
 از گوشھ ی شدم، قطره اشکینابود م.  شدمی موانھی رفت دی را فشردم، اگر می انگشتانم صندلبا
 : زدمادی توجھ بھ غرور لھ شده ام، فری بد،ی چشمم چکی
  خونھ اتمی برام،یث، م...ی کره خر دگھ،ی دامی گم می ناموس، میب-

 : چشم نگاھم کردی گوشھ از
 فحش نده-
 ؟ی دی چرا گوش نممی گم بری می دم، وقتیفحش م-

 : زدلبخند
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 می فقط قراره حرف بزننا،ی نھ و ای در نگی جلو؟یای میمطمئن-
 : انگشت سبابھ، اشک چشمم را پاک کردمبا
 امیآره م-

 .... را کم کردنی زد و سرعت ماشلبخند
 ی بودم، ساشا زودتر از من وارد خانھ شده بود، دو دل بودم، نمستادهی چھار چوب در خانھ انیب

 نیطن.  راھرو از حال رفتھ بودمنی جا داخل ھمنی ھمشیچند ھفتھ پ . نھایدانستم بروم داخل خانھ 
 : ساشا تکان خوردمیبا صدا.  او بھ باد رفتی جلومی آبروی بود، حسابدهیھم مرا د

  تو خانوم خانوما، خوشگل خانوماایب-
 در سکوت بھ من زل زد، بھ سمتم ھی زدم، ساشا چند ثانھی خانھ شدم و در را بستم و بھ آن تکوارد

 :آمد
  در بدهی جلوگھ،ی تو دایب-

 : و با لبخند گفتستادی اشی ام را از در جدا کردم، ساشا سر جاھی و تکدمی اش ترسیکی نزداز
  راحت باشست،ی خونھ نی بردار، کستویروسر-

.  گره سفت شدیدستم رو.  گلو بستھ بودمری ام، باز ھم گره را زی روسری رفت سمت گره دستم
 :دیساشا خند

  من برات بردارم عروس خانوم؟ی خوایم-
 یِ آس خود را در مواقع حساس بر زبان می حرف ھاشھیچرا ھم. گفتھ بود عروس خانوم.  شدمشل

 د،ی بود؟ نگاه سرگردانم را کھ دنی منظورش ھمگر،ی من عروسش شوم دیعنیعروس خانوم . آورد
 :کرد و با لبخند گفت ام دراز یدستش را بھ سمت روسر

 خنده، تو ھم بچھ ی مارهی دوست دارم کھ دو تا دندون درمی دختر تپلھیبچھ ھم دوست دارم، -
  خوشگل باشھیلی خدی تو بای بچھ ؟یدوست دار

 حرفھا نی نبودم، اما دل کھ ابای نبودم، من اصال زبای بزند کھ من آنقدرھا زبی خواست نھی معقل
 کیدستش نزد.  بودی کافمی آمده بود برارونی حرف ھا از دھان ساشا بنی کھ انیھم. دی فھمیرا نم

 ا چشمانم را بستم تدم،ی دضی لحظھ او را عرکی ام بود، دوباره لرز در دلم نشست، یروسر
 :دی چشمان بستھ ام، خنددنیبا د.  را پس بزنمبی و غربی عجریتصاو

 ییای چھ رو،یآخ-
 بھ نطوری اروزیتحمل ندارم جنس مخالف بھ من دست بزند، از د ست،ی رو با نمی خواستم بگویم

 تپل دوست دارد، اصال ی گفت دختر بچھ ی گفتھ بود عروس خانم، وقتی بودم، اما وقتختھیھم ر
 یِ را تحمل کنم، تھ معده ام میکی ھمھ نزدنیبھ خودم فشار آوردم تا ا. انگار مرا الل کرده بود

 با باز شدن کبارهی و دی ام رسی روسری قدمکیدست ساشا بھ .  خواست عق بزنمیسوخت، دلم م
 کھ با چشمان گشاد شده بھ نی طنِدنیبا عجلھ سر چرخاندم و با د.  از من فاصلھ گرفتیدر ورود
 سکوت م،ی شدرهی در سکوت بھ ھم خھی چند ثانیھر سھ بار. ختی کرد، روانم بھ ھم ریما نگاه م

 :با غضب گفتساشا شکست و  را
 یزود اومد-

 :دی چھره در ھم کشنیطن
 ی داری واجب تری برگردم؟ انگار کارای خوایم-
  کھیبازم بلبل زبون شد-
  گرفتمادیاز تو -
 : گفتتی بھ من سالم کند وارد خانھ شد، ساشا با عصباننکھی بدون او
  خونھ؟یچرا زود اومد-
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 بھ صورتش ی با سرسختی فرو روم، ولنی خواست آب شوم و بھ زمیدلم م.  بھ من نگاه کردنیطن
 :رو بھ ساشا کرد.  شدمرهیخ
 ستی سرت گرمھ کھ حواست ننقدری تو اشم،ی ملیمن سھ شنبھ ھا زود تعط-
  گرمھ؟یمن سرم بھ چ-
 یگمشو بابا، عوض-

 شیساشا سر جا د،ی ساشا کوبی نھی اش را بھ سی و کولھ پشتدی کشغی جنی طند،ی بھ سمتش پرساشا
 : و گفتستادیا
 نجاسی انی کھ متفیح-

 : بھ من انداخت و پوزخند زدی نگاھمی ننیطن
 نجاسی ای کھ خانوم مربفیآره ح-

 یاندازه .  ماندن نبودیجا. دمی گلو سفت کشری ام و آن را تا زی روسری رفت سمت گره دستم
 یکی ھمچنان با ساشا نی قدم بھ سمت در خانھ رفتم، طنکی.  آبرو نداشتمنیارزن ھم در برابر طن

 طرف ھلش دادم، در آغوش ساشا ولو شد در خانھ را باز کردم و کی کرد، با قدرت بھ یبھ دو م
 : زدمادی کرد، فرمیساشا صدا. دمیرون پریب
 ... رمیخودم م-
 
 خواست یاصال دلم م. ودم شده بسیاز سر تا بھ پا خ.  برگشتمادهی ساشا تا باشگاه را پی خانھ از
 ی ام لذت میانگار از خودآزار. وفتدی درمان بھ جانم بی شوم، اصال درد بضی شوم، مرسیخ

 تنھا ومن کھ تا خانھ اش ھم رفتم، من و ا.  شده بوددهیدوباره رابطھ ام با ساشا بھ کثافت کش. بردم
 شده زانیھ مقابل صورتم آو کمی از موھایبھ دستھ ا.  محل ظاھر شدی مثل خروس بنی طنم،یبود

 تپل یساشا بھ من گفتھ بود عروس خانم، گفت دختر بچھ .  شدمرهی خد،ی چکیبود و آب از آنھا م
 ی لحظھ ھشیچرا ھم.  بوددی و بادی من پر از اما و اگر و شای زندگی چرا ھمھ ایخدا. دوست دارد

 دنی و بھ دور و برم نگاه کردم، با ددمی کشسمی بھ صورت خی شد؟ دستی بندھا پاره میآخر ھمھ 
 باشم دل و روده ام بھ دهی را دلمی نشستھ بود، جا خوردم، انگار عزرائنمی کاپوت ماشیعماد کھ رو

 . بودلمی عزرائنی عی انھی پسرک قد بلند کنی بود، المیعزرائ. دیچیھم پ
 
 
 
 
 

 کردم خودم را یسع. ر دلم نشست دی دوباره آن لرز لعنتدنشی شد، با دی مدهی کشنی زمی رومیپاھا
 ی شدن بھ او، پشت سر ھم پلک مکتریبا نزد.  رفتمنینبازم، کمرم را صاف کردم و بھ سمت ماش

 ی مه کاپوت و بھ من نگایھمانطور نشستھ بود رو.  شدی اما نمرمی بگدهی خواستم او را ندیم. زدم
 کاپوت بلند شد، خودم را آماده کردم تا با ی بھ خود داد و از روی را زدم، تکاننی ماشموتیر. کرد
 خت،یمحاسباتم بھ ھم ر.  نگفتیزیبر خالف انتظارم سکوت کرد و چ.  سوالش بھ او بتوپمنیاول

 ردر دل تکرا. دی و از کنارش گذشتم، سرش بھ موازات من چرخدمی کشسمی بھ صورت خیدست
 "بھ درک، بھ جھنم" کردم
 را باز کردم و داخلش نشستم، نیدر ماش. ستی چمی و نالھ ھانیر نفنی الی دانستم دلی ھم نمخودم

 توجھ بھ من داخل یعماد ب. خواستم استارت بزنم کھ با باز شدن در کمک راننده، جا خوردم
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 یزی کردم تا چنییذھنم را باال و پا.  در ھوا معلق ماندچیدستم با سوئ.  نشست و در را بستنیماش
 .ه بود شدیباز ھم ذھنم خال. میبگو

 ؟یکجا رفتھ بود-
 نی از ماشستیبھ تو مربوط ن" گفتم ی بھ او مدیبا.  دوباره ذھنم بھ تکاپو افتادش،ی صداِدنی شنبا

 "نییبرو پا
  با آن فضاحت وارد اطاقم نشده بود؟شبی پسر دنی مگر ااصال
 : سفت شد و با نفرت گفتمچی دور سوئدستم

 نیی برو پانیاز ماش-
 : باالتر رفتمی کھ در دستش بود گشود، صدایلونی را نداد و ناجوابم

  االن گورتو گم کننیھم-
 : فرو برد و زمزمھ کردلونی را داخل نادستش

 و ی شدشی و شستی دوھی کنھ گفت بعد از باشگاه سوار ی کھ تو باشگاه کار مھی زنھ چادرنیا-
 نی منم بد بود، اشبی خوام خلق خودمو تنگ کنم، کار دی نمینی رم،ی گی مدهی دفھ رو ندنی ا،یرفت

 ،  خونھای مثھ آدم برو باشگاھو بیبھ اون در، از فردا ول
 کھ بھ دوست دخترشان یی مردھای داد، مثل ھمھ یبھ من دستور م. دی چرخمرخشی نی رونگاھم

ا من کھ دوست ام.  و آن نخندنی گفتند چپ نرو راست نرو، تا ساعت ھشت شب خانھ باش، با ایم
 چھ کار کنم دی دوست نداشتم ساشا بھ من بگویمن حت. ِ کس او نبودمچیدختر او بودم، من اصال ھ

 بکنند، خواھر بزرگم مھناز موقع ی گفتھ بودم چھ غلطمی عمر من بھ خواھرھاکیکار نکنم،  و چھ
 چھار سال  کھ بود کھ باقوی پسرک رنیا.  دختر و پسرش از من مشورت گرفتھ بودینامگذار

  کرد؟ی میزی من برنامھ ری زندگی من نشستھ بود و با آرامش برانیاختالف سن داخل ماش
 : شود، ادامھ دادی فکرم بر زبانم جارنکھی از اقبل

 یی جای خونھ، اگھ خواستای سر وقت بی با کار کردنت ندارم، ولی کار برو باشگاه، مشکلیبرا-
 منتظرم ،یای موی ری خوام بدونم کجا می می رفتنت ھم ندارم، ولرونی با بی بھم بگو، مشکلیبر

  ،ی سراغ موسرمی کنھ بعد من می از مژگان خواسگاریاول عل
.  گشاد شد، چشمانم آنقدر گشاد شد کھ حس کردم ھر لحظھ ممکن است تخم چشمانم بترکدچشمانم

 سال است بھ ین س دانست می کرد؟ مگر نمی دوخت و تن من می و مدی بری خودش مشیبرا
 نجای را المی حضور عزرائدیاصال من چرا با.  خود داشتی جواب پس نداده ام، او کھ جایکس

 نی دادم؟ او ھنوز مستاجر نشی گوش ماتشی کردم و بھ چرندیام تحمل م ی شخصنیداخل ماش
 نی ما بھتری خواست با خواھرم ازدواج کند و مادرش برای ما بود، ھر چند برادرش میخانھ 
 رتی نگاه حدنیبا د. دی و بھ سمتم چرخدی کشرونی بلونی از نایزیچ.  بودنی زمی روی ھیھمسا

 :زده ام، ابرو باالانداخت
 ؟ی بارونری کھ تو، چند ساعتھ زی شدسیخ-
 ام دراز کرد، دستش را پس زدم و بھ در دهی چسبیشانی بھ پی از موھای دستش را بھ سمت طره او

 : اشاره زدمنیماش
 رونی بنیبرو از ماش-

 : اش را خاراندینی بی و گوشھ دی را عقب کشدستش
 از دم،ی برات خری صورتدی شال سفاد،ی می بسھ، بھ تو صورتدنی پوشی بذار رو سرت، مشکنویا-

 ی خوبھ، اگھ رنگشو دوست نداشتنی بذار رو سرت ببسم،ی خسی نخواستم فکر کناوردما،یمغازه ن
  بخرم براتمیری خودتھ، اگھ خوشت اومد متی فدمی ھم ددی مانتو سفھی م،ی با ھم عوضش کنمی ریم
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 ھی بود کھ کھ مژگان و مھدییاز آن رنگ ھا.  شدمرهی در دستش خی از او گرفتم و بھ روسرچشم
 چی اما ھد،ی آی بھ من مدی و سفی ساشا افتادم، او ھم گفتھ بود صورتادی.  گذاشتندی سرشان میرو

 فکر،  کردی میعماد قلدر.  ساشا مثل عماد نبود، قلدر نبودیول.  بوددهیر من نخی برایزیوقت چ
 .  کرد صاحب من است، او صاحب من نبود، پدرم ھم صاحب من نبودیم

 ی را می وجود آن روسریبا ھمھ .  باال آمد و بھ سمتم سرم دراز شدی عماد ھمراه روسرِدست
 یھ دست ساشا نبود، دست عماد بود کھ با طلبکار کھ بھ سمتم دراز شده بود کی دستنیخواستم اما ا

 دمی گرفتم و خودم را عقب کشیبھ زحمت چشم از روسر.  بوددهی خری صورتدی سفی روسرمیبرا
 : باالتر رفتمیداو ص

 رونی برو بنی گفتم از ماش؟یکر-
 : جلوتر آمددستش

 نترس، من ی خونھ، از موسی برگردینجوری خوام ھمی رو عوض کن، می جا روسرنیھم-
 ، کنھتتی ذارم اذیپشتتم، نم

.  رفتمی او نمتی چتر حماریمن ز.  خودش راایمرا مسخره کرده بود .  چشمان درشتش زل زدمبھ
 نی ام بند شد، حس از بدنم رفت، ای مشکیدستش بھ روسر.  نداشتمیازیمن اصال بھ کمک او ن

 ام چنگ زده قھی بود، بھ دهی را کشمیاموھ.  آوردی مادمی را بھ شبی از دیی صحنھ ھا،یکیھمھ نزد
با پشت .  خواستمی اش، نمی خرکی مثال محبت ھانی را با ایابانی غول بنی خواستمش، اینم. ودب

 :دمیدست بھ دستش کوب
 ابویبکش کنار -

بھ . دی ام چسبیشانی و بھ پختی سرم در ھم ریموھا. دی را کشی را بھ ھم فشرد و روسرشی ھالب
 :دمیسمتش پر

  رو بدهی روسررون،ی بنمیبرو گمشو از ماش-
 : را مجالھ کردیروسر

 نی متلھی تعطی مشکگھی دسھ،ی خی روسرنی بذار سرت، انویا-
 وانھی بھ گردنش بچسبم و با مشت بھ دماغش بکوبم، توانش را نداشتم، اصال لمس بدنش دخواستم

 را ی از غفلتم استفاده کرد و روسردم،یدستم را چند بار بھ سمتش بردم و عقب کش.  کردیام م
 : سرم گذاشت و لبخند زدیرو

 ادی بھت میلی خ،یخوشگل شد-
 و بھ سمتش پرت دمی ام و آن را کشی خواستنیدست بردم سمت روسر. دی لرزمی ھم لب ھاباز

 :کردم
 نی از ماشرونی ندارم، گمشو بیاجی احتھای بازی قرتنی بده، بھ امویروسر-

 ی شناختم، وقتی حالتش را خوب منیا چشمان بھ خون نشستھ بھ من زل زد، ا و بدی کشقی عمنفس
 ام را یخم شدم تا روسر.  کردی و با چشمان وغ زده نگاه مدی کشی شد پر صدا نفس می میعصب

 : باال رفتمی صدادم،ی اش چسبقھی آخر زدم و بھ می من ھم بھ سد،ی ام چسبقھیاز دستش بکشم کھ بھ 
 ی افسار پاره کردھ؟یھا؟ چ-

 : دادتکانم
 عوض معذرت ،ی بودکھی اون مرتنی نرفتھ سوار ماشادمی کنم، ھنوز یدارم باھات مدارا م-

 تھ؟یخواھ
 : ھم تکانش دادممن

 بھ تو جواب پس بدم، گمشو دی من نبا؟ی منی بودم، تو چھ کاره ی من با کسیبھ تو مربوط ن-
 نمتی خوام ببی نمرونیب
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 :دیکش بھ سمت خودش مرا
  معلوم بشھفشونی تکلی مژگان و علی تو ام، تا وقتی رسمریمن نامزد غ-
 :دمی را کشورشی پلی قھی
 پدر سگ شمی زنت نماهی من صد سال سز،ی ھمھ چی دھنتو آب بکش بستم،یمن نامزد تو ن-
 ؟ی شبھ خواب نما شدھیس، تو ...یپف

 دھان کف کرده اش ثابت ماند، ینگاه ھراسانم رو.  جدا شدمی از صندلد،ی بھ سمت باال کشمرا
 :دینعره کش

 پس چرا از ھمھ ،ی زنم بشی خوای نمی نکردم کھ تو االن بھ من بگی ماه موش و گربھ بازھیمن -
  کنمی تو بھ من کمک کن منم بھ تو کمک مم،ی با ھم خوب شای گذشتم، بیچ

 :دمیدش کوب ساعی اش شل شد و محکم روقھی ی از رودستم
 وونھی دی خوام، تویم سگ، من تو رو نم... مو تقھی کنم، ولم کن، ول کن یمن بھ تو کمک نم-

  کنھی ام مچارهی ھات داره بی بازی االن رواننیھم
 :کف دستانش را باال برد.  ولو شدمی صندلی ام را رھا کرد، روقھی لحظھ بھ من زل زد و چند

 گھی تموم شد، آرومم دم،ی دعوا ندارگھید نی خوب، باشھ من آرومم، ببلیخ-
 ی من می بود برابتی چرا خدا ھر چھ بال و مصدم،ی چسبنی و بھ در ماشدمی را عقب کشخودم

  من؟ی وسط زندگدیای از او خواستھ بودم عماد بی کرد؟ من کیفرستاد، چرا کمکم نم
 دم، قبولھ؟ ی مادتی یستی کھ تو بلد نییزای بده، خوب؟ منم چادمی تو ستم،ی بلد نزای چیلیمن خ-

 ن؟یقبول مت
 :دی ام، خودش را جلو کشدهی نگاه ترسدنیبا د. دی لحظھ صورتش کش آمد، چانھ ام لرزکی
 ن؟یمت-

 : در ھوا تکان دادمدی تھدی را بھ نشانھ انگشتم
 ی بری بھ گور می شوھرم بشنکھی ایگمشو عقب، آرزو-

 را ی صورتدی سفیروسر.  شددهیحس کردم چشمانش از دو طرف کش.  و نگاھم کرددی کشعقب
.  بوددهی را نخری روسرنی انی من عیچرا ساشا برا.  زل زدمیمچالھ کرد، با حسرت بھ روسر

 ی مھربانیکم.  اصال چرا عماد مثل ساشا مھربان نبودست؟ی مناسب نمی گفت لباس ھایچرا فقط م
 خوردم؟ لبم را گاز گرفتم، ی مدی بای چھ گھختھی اعصاب بھ ھم رنیاال با اح.  کردیمرا ھم نرم م

 رفت بھ درک، ی نشست، اصال میاصال عماد اگر صد برابر ساشا مھربان بود ھم بھ دل من نم
 : شدی نداشت و فکرم بر زبانم جارتی اھممی مرد، برایاصال م

 ری عماد، برو بمریبم-
 کھ دمی را شنشیصدا. بھ سمتم پرت کرد، سرم را چرخاندم مچالھ شده را ی زد روسرپوزخند

 :ترسناک شده بود
 رانی نمره رشت، اشی و شستی دو،ی فاطمنی داره بھ اسم طنی خواھر نا تنھی ،یساشا عمران-

 ارهیھستش، ھر روز خواھرشو م..... آره؟ خونشون ھم سمتگھ،ی رشتھ دی نمره شیچھل و ش
 ی فردا حتما منمش،ی اگھ امروز نبینی نی دنبالش، خوب اادیباشگاه خودش ھم بعد از باشگاه م

   تونم برم در خونھ اش، درستھ؟ی مدمشینشد پس فردا، اگھ ھم ند  فردانمش،یب
 : کان دادی را باز کرد و سرنی در ماشو
 ،کار دارم باھاش-
 : گذاشترونی بنی را از ماششی پاکی
 ر دارمبا تو ھم کا-

 : ام را در ھوا تکان دادی مشکیروسر
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  مونھی من مشی پنیا-
 : شد و خودش را خم کردادهی پنی ماشاز
  خانومنی متنمتی بیخونھ م-
 ...دی را بھ ھم ھم کوبنی در ماشو
 
 

 یاز وقت.  را نداشتمشی ساعت پمی نیآن حس انزجار و بدبخت.  خانھ شدم و در را بستماطی حوارد
 من عوض شده یای را پشت فرمان راندم، انگار دنری سرم گذاشتم و تمام مسی را رویآن روسر

 کند ی کردم ھر کس بھ من نگاه میفکر م.  وجود لمس کرده بودمیحس زن بودن را با ھمھ . بود
 یادی فریبا صدا.  چند لحظھ چشمانم را بستمی و برادمی کشقینفس عم.  شودی مرمیی تغی جھمتو

 :ودمھراسان چشم گش
 ن؟یمت-

 وارد یوقت.  کردی زده بھ من نگاه مرتی بود و حستادهی اوانی ای پدرم بود، کنار پلھ ھایصدا
 را شی ساعت پکی ساشا و اتفاق ی آنقدر غرق در افکار خودم بودم کھ حتدم،ی شدم او را نداطیح

 . ھم فراموش کرده بودم
 زی ھمھ چی بیگوسالھ -

 نی ای نعره ھا برانی ایھمھ .  سرمی روی دستم رفت سمت روسراری اختی بھ خود دادم و بیتکان
پر .  شدی وقت ھم عاقل نمچی بود، ھوانھیپدر من د.  کھ شاخ و دم نداشتیوانگید.  بودیروسر
 زھای چنیمن از ساده تر.  ثابت ماندی صورتفی رنگ لطینگاھم رو.  را در دست فشردمیروسر

. سر بلند کردم، نگاھم در نگاه نگران مژگان گره خوردبا باز شدن در ورود، .  بودمومھم محر
 :پدر نعره زد. دندی پررونی بھیپشت سرش مادر و مھد

 بعد از ظھر رونی بی ری می صبح با مشکھ؟ی ھا چیباز....نی اھ؟ی چھای گھ بازنیا.....یدختره -
 ؟یای می گردی برمیبا رنگ الواط

 : بود، جا خوردمدهی پدر پری مقدمھ وسط حرفی مژگان کھ بی صدایدنی شنبا
 ھی رنگش عال،یدی خواستم، دستت درد نکنھ برام خری منوی ھمن،یچقدر قشنگھ مت-

.  او نبودی کھ برای روسرنیاما ا.  من کرده بودیخودش را سپر بال.  از دو طرف کش آمدلبانم
بال بود او بر  و بتیھر چھ مص. دمی اسمش ابرو در ھم کشیادآوری بود و با دهی من خریعماد برا

 شد و تختھ گاز ی ام را نبرده بود، اگر سوار موتور نمی مشکیاگر روسر.  کردیسرم نازل م
 حساب وانھی پدر دنی داد، حاال مجبور نبودم بھ ای ام را پس می ماند و روسری رفت، اگر مینم

 : زدادیپدر رو بھ مژگان فر. پس بدھم
 نکھی دختره عوض انی ان،ی ولتون کردم ھار شدن،یھست..... ھمھ تونن،ی ھستیھمھ تون قرت-

 آدمتون کنھ خودش خراب بار اومده
 و دمی را با غضب کشی داد، کالفھ شدم، پر روسری کھ بھ من نسبت می زشتی ھمھ لقب ھانی ااز
 : زدمادیفر
  از سرم برداشتما،یب-

. دمی ترسی مردھا میمھ از ھ.  ام بچسبدقھی قدم عقب رفتم، دعا کردم نخواھد بھ کی سمتم آمد، بھ
 :با نفرت گفت

 ی برداری سرت کھ حاال بخوای روی کھ گذاشتیگھ خورد-
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 بھ سر ی رنگدیچادر سف.  آمده بودرونیبانو از خانھ ب. اطی حی آن سوی رفت بھ خانھ نگاھم
دوست داشتم با مشت . دی ام رسیپدر بھ چند قدم.  کردی بھ من و پدر نگاه مدهی پریداشت، با رنگ

 :دی دونییمژگان با عجلھ از پلھ ھا پا.  شدضیدوباره چھره اش عر. بھ صورتش بکوبم
 بابا من گفتم بخره، من ازش خواستم برام بخره-

 : زدادی و رو بھ او فردی چرخپدر
  آره؟ن؟ی ھا کنیباز.... نی سر کار کھ پوالتو نو خرج انیفرستادمتون بر-

 :اد افتھی بھ گرمژگان
  نداشتھ باشی کارنیاشتباه کردم بابا، بھ مت-

 من ی دهیِ کرد؟ سرنوشت بھ لجن کشی مریچرا بھ خاطر من خودش را حق.  سوختشی برادلم
 من بود ری کھ در تقدیزی چی چرا براگرید.  شدمی پوش ماهی سدیتا آخر عمر با. گری بود دنیھم

 :دیپدر بھ سمتم چرخ. م را مچالھ کردیروسر.  زدیخودش را بھ آب و آتش م
 ؟ی ری میرابی چرا زن؟ی متی شدینجوری تا حاال ایتو از ک-
 : دستش را باال بردو
 بزنم تو دھنت؟-

 ھم بھ دی شادم،ی کشی مغی ھم جدیشا.  آوردمی زد باال می ھم فشردم، اگر مرا می را رومی ھادندان
 : شدزانی پدرم آویمژگان بھ بازو.  زدمی کردم و کتکش میسمتش حملھ م

 بابا تو رو خدا-
 : نشستھ بودوانی ای کھ رودمی مادر را شنی ھی گریصدا

  خدا نگذره ازتی موس،ی کردوونھی دخترو دنی ایموس-
 : پا تند کرداطی حی از آن سوبانو

  شد خواھر؟ی جان، چیفخر-
 : گفتھیمژگان با گر.  کرد مژگان را پس بزندی نفرت بھ پدر زل زدم کھ تالش مبا
  نداشتھ باششی دم، کاری گم برام بخره، قول می بھش نمگھید-

. دمیعماد را د. سر چرخاندم.  آمدرونی باطی حی آن سوی کھ از خانھ یاھی سی رفت پحواسم
.  بوددهی را باال کششی ھانیآست.  را بھ تن داشتی و شلوار لوریھنوز ھمان پل. دمی را دلمیعزرائ

با . دمِتھ نگاھش را خوان.  قدم بھ سمتش رفتمکی اری اختیب. دیرنگاھم کھ بھ چشمانش افتاد، رنگم پ
من و عماد و پدر . پدر دست مژگان را پس زد و پا تند کرد.  آمدی مصمم بھ سمت پدر میقدم ھا

 ینم. ندیِ بھ عماد زل زدم تا نگاھم کند و التماس را تھ چشمانم ببرهیخ. میدیھم زمان مقابل ھم رس
 :بھ او گفت  عماد شد، سر چرخاند و رویپدر متوجھ .  بزندی کند و حرفخواستم دھانش را باز

  ورا؟نی ا،ی شازده؟راه گم کردھیھا؟ چ-
 جواب پدر را بدھد نکھی چپش را باال انداخت و بدون ای را صاف کرد و شانھ ورشی پلی قھی عماد

 :رو بھ مژگان گفت
 تا واست ی کھ بھش سفارش دادی گی می تو رو چھ حسابدم،ی خرنی متی رو من برای روسرنیا-

 بخره؟
 شد، حس کردم در حال سقوطم، مثل ھمان وقت ھا کھ خواب ی خالمی پاری لحظھ حس کردم زکی
 کابوس وحشتناک بود، کی نھای ایاالن ھم خواب بودم، ھمھ .  امی در حال افتادن از بلنددمی دیم

 اصال. دیای از من جلو نیعماد بھ ھوادار و رمیحاضر بودم بم.  شدمی مداری بی حاال از خوابنیھم
 زیھمھ چ. ردی خودش نگتی چتر حماری عماد مرا زیحاضر بودم پدر با مشت و لگد کبودم کند ول

 :دمی بانو را شنیصدا. خراب شد و از دست رفت
 عماد؟-
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 : تکان دادیبھ پدر زل زد و سر.  جواب مادرش را ندادعماد
  باشھ؟ی آقا، امرمی عمادم، پسر بانو و کر،یدی کھ ندبھی غر؟ی آقا موسھیچ-

 : گفتدهی بردهی بری با نفس ھاپدر
 ....یدیبراش خر...تو....تو....یدیتو خر-

پلک زدم و بھ . رمی لرزشش را بگی چانھ ام گذاشتم تا جلوی دستم را رود،ی لرزاری اختی ام بچانھ
دوباره بھ پدر زل زدم کھ مردد . شت دای شده بود بھ من و چشم از من بر نمرهیعماد نگاه کردم، خ

 : قدم بھ سمت پدرم برداشتکی اطیمژگان با احت.  بودستادهی من و عماد انیب
 ؟یبابا خوب-

 :ِ جملھ بود کھ از تھ دل نعره زدنی انگار منتظر اپدر
 نی ای آدم توگھی آخھ د؟ی داری چھ سر و سرنی تو با ا؟ی کادو گرفتنھی بوزنیتو از دست ا-

  تو حوضشی صد بار انداخت،ی صد بار کتکش زدن؟ی کره خر؟ انیخراب شده نبود؟ ا
 :دی و بھ سمت عماد چرخدی خندکبارهی و
  آقا؟می پسر کرادتھی ،ی نشدفشی حری ولی دخترم چقدر کتکت زد؟ تو پسر بودادتھیھھ،ھھ،ھھ -
پدر . د و جوابش را نداد بھ پدر زل زیعماد سرد و سوزن.  از فرط خنده تکان خوردشی شانھ ھاو

 :دیبلندتر خند
 خفھ ی قلچماق، داشتی مردی می خواست خفھ ات کنھ؟ داشتی دستشو انداخت دور گردنت مادتھی-
  دادمادشی من ،ی شدیم
 :دی اش کوبنھی با کف دست بھ سو
 ادهی خواستم ھمھ بدونن زورش زیمن، من بھش گفتم قلدر، من گفتم خفھ ات کنھ، م-
 : گفتھی دوباره قھقھھ زد، مژگان با گرو
 بابا؟-

.  واقعا عقلش را خورده بودگریپدر د. خودم ھم بھ وحشت افتادم. دمی مادر را شنی نالھ یصدا
 توجھ بھ حرف ی کمرش گذاشت و بیعماد ھر دو دستش را رو.  عقلش ھم بھ باد رفتمچھیھمان ن

 : پدرم گفتی کننده ی عصبیھا
 دمی خری دخترت روسرنیسھ ھم منم واادمھ،یآره -

 خواست از ی مرد،ی خواست انتقام بگیم. دمی فھمی بھ او انداختم، حاال نقشھ اش را می تندنگاه
 ری دانستم آن ھمھ سال درد و رنج و تحقیم.  را انتخاب کرده بودیخوب راھ. ردیپدرم انتقام بگ

 خواست او را ی دانست، مینقطھ ضعف پدرم را خوب م.  رودی نمرونی دو ماھھ از سرش بیکی
 ی پدرم خودکشدی افتاد شای اتفاق منی ھم اگری دو بار دیکی شد، یصد در صد موفق م. وانھ کندید
خوب نقشھ .  دادی داد، اصال ھمھ مان را بازیبا بغض بھ عماد زل زدم، خوب مرا باز.  کردیم

 ی بودم، مرا سکھ زاری بشر بنیچقدر از ا. ستی نقشھ اش چدمی من ھم نفھمی و اجرا کرد، حتدیکش
 از دستم رھا شد، دستم را مشت کردم و بھ سمتش یروسر.  پول کرد و حال پدرم را گرفتکی

 راه متوقف شد، ی انھی دستم را باال بردم، دستم مدم،ی اش رسی قدمکیرفتم تا بھ دھانش بکوبم، بھ 
 آزار  وتیھم بھ جبران آن ھمھ اذ پسر مرا نیاصال ا. دمی ترسی توانستم بھ بدنش دست بزنم، مینم
قلبم فشرده شد، مکث کردم و خواستم دوباره دستم را باال .  کردی کرد، مرا ھم نابود می موانھید
 سرم فرود آورد، با ی و دستش را باال برد و رودی پدرم شدم کھ بھ سمتم پری کھ متوجھ اورمیب
 ... چشمانم را بستمد،ی پرانمانی عماد کھ مدنید
 
 

 :دمی پدر را شنی نعره یصدا



 130 

 با ھم ی از ک؟ی پول کردھی یسکھ ..... بچھنی ای بھ جونت افتاده دختر؟ منو جلویتو چھ مرگ-
 ؟ی ازش؟ خاک بر سرت، ازش حاملھ ای حاملھ ھم شدن؟یھست

 اش کرده بود، چھ وانھیعماد د.  شودی موانھی دانستم دیم.  قدم عقب رفتمکی ھمان چشمان بستھ با
ِ شدن دستھ دهیبا کش. اورمی بود باال بکی فکر نزدنیخر؟ من از عماد حاملھ شوم؟ و با ا گفت آیم
 خم را  بلندم چنگ زده بود، سرمی عماد بھ موھاکلی چشم گشودم، پدر از فراز ھمی از موھایا

 غی جیصدا. رمیدوست داشتم نعره بکشم، اصال دوست داشتم بم. اشک دور چشمم حلقھ زد. کردم
.  افتاده بودندھیبانو و مادر ھم بھ گر. دی و او را عقب کشدی کھ بھ سمت پدر دودمیشنمژگان را 

 زد و پس پدر مژگان را.  جدا کرد و او را بھ عقب ھل دادمیعماد با قدرت دست پدرم را از موھا
 :رو بھ من گفت

  بھ جون من؟ی انداختنوی ا؟ی سپر من کردنویا-
 :دیعماد دوباره او را بھ عقب ھل داد و بھ سمتم چرخ. دی دوباره بھ سمتم پرو
  از خونھرونی اصال برو بایبرو خونھ، زود باش، -

 : زدمادی دو رگھ فریبا صدا. رمی را بگمی اشک ھازشی ری زدم تا جلوپلک
  کجا برمی بھ من دستور بدی تونیتو نم-

.  زدندی ھم، عماد را صدا م کھ پشت سردمی آقا را از پشت سرم شنمی و کری علی صداھمزمان
 : زدادیبانو فر

  شدهوونھی دی آقا، بھ داد برس مرد، آقا موسمیکر-
 :دی نعره کشپدر

 رونی برو بروی بگتوی عوضی دست پسرامی کررون،ی بنی خونھ برنی از ادیھمھ تون با-
 :دی کشغی جمژگان

  برن، نرندینھ نبا-
 : زدادی و رو بھ من فردی اش کوبنھی عماد با کف دست بھ سد،یِ بھ سمت من دوپدر

 رونی گمشو بگھ،ی درونیبرو از خونھ ب-
 :دمی چسبورشی و بھ پلدمی مرز جنون رسبھ
 یستیبھ من دستور نده، تو آقا باال سر من ن-

 : را بھ چپ و راست تکان دادسرش
 ...نیمت...نیمت-
 : باال رفتشید و صدا چشمانش را باز و بستھ کرھی چند ثانیبرا. دی لبش را از درون جوو
 نی مترونیبرو ب-

 : زدمادیفر
  کار نکنمی کار کنمو چیبھ من نگو چ-

 :دی کشنعره
 بچھ ھاش روش دست بلند ی خوام جلوی تو رو بزنھ، نموونھی دنی خوام ایبابا المصب، من نم-

 ستی دستور ننی ا،ی نشی بگم تا تو عصبی دونم چجوری بگم، نمگھی جور دستمیکنم، من بلد ن
 رونی نگرفتم، حاال برو بادی گھیپدرسگ، جور د

 می و کریعل. ستادمی امی سر جایبا سرسخت.  ھلم داداطی و بھ سمت در حدی مانتو ام چسبی قھی بھ و
 :دیپدر نعره کش. دندیآقا رس

 رونی بی بردی گفتم با؟ی کنی نگاه می ھنوز مثھ بز موندم،یکر-
 : زدادیدستانش را مشت کرد و فر.  آقا ثابت ماندمی کری صورت قرمز شده ی رونگاھم
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 توش ی خونھ دادھی بھ ما، چون ی زدی تو سری بسھ ھر چم،ی ری منجای االن از انی ھمم،ی ریم-
 ،  شو بھت دادمھی ھر ماه کرام؟ی عمر ازت خفت بکشھی دی بامینیبش

 : گفتھی با گربانو
 َ مرد؟می کجا بر،ینجوری آقا، نگو امیکر-

 :ا با غضب گفت آقمیکر
 ،  زنتو داشتی ھواشھیبھ عمر بھ خاطر زن و دخترات حرف نزدم، بھ خاطر زن خودم کھ ھم-

 ما یچرا زندگ.  از او نداشتی ھم حال و روز بھتریعل.  بوددهی مژگان نگاه کردم، رنگش پربھ
خواھرم . گرانیِ از آن دی ما بود و خوشبختی ھا برای بدبختشھی نبود؟ چرا ھمھی بقیمثل زندگ

چرا پدر .  اشی خواستند بروند مراسم پاتختی کرده بود و امروز ھمھ می عروسشبیمنصوره د
 م؟ی ما خوش باشنداشت دوست

 : زدادی آقا فرمیکر
 ی آقا موسنی ام،ی مونی نمنجای ای ولمی خوابی کوچھ مرونی ھا رو جمع کن، بلیبانو، پاشو وسا-

  جلوتھ، پاشو بانوی کنی نگاه بنداز ببھیچھار سالھ بود،  ی کنھ ھنوز اون وقتھاست کھ علیفکر م
 :دمی را شنی علیصدا

َنھ بابا، نھ، قسمت م-  می نریی دم ارواح خاک بابابزرگ، جایَ
 : برداشتزی خیپدر بھ سمت عل. ختی ری بھ مژگان زل زد کھ با کمر خم شده، اشک مو
  گرفتھ؟وی چشمت کگھی خونھ چھ خبره؟ تو دنی ای توھ؟یچ-
 : راھش را سد کردیعل.  آقا بھ سمت پدر رفتمیکر. دی کوبی علی نھی ھوا تخت سی بو
  کنمیبابا خواھش م-

 : زدادی فرپدر
 گھی دنی گم شنیبر-

 : تکان دادی سریعل
  رمی مژگان رو بده بھ من، بدون مژگان نمی ول،ی آقا موسمی ریباشھ م-

. دی لرزمیلب ھا.  لحظھ حس کردم سکتھ کردکی. دپلک ھم نز. ستی نگری بھ علرهی خرهی خپدر
 بھ خود دادم و تا بھ یحرکت.  زل زدی سر بلند کرد و با چشمان اشک آلود بھ علیمژگان با ناباور

 :ِسمت پدر بروم، عماد راھم را سد کرد
 نینھ مت-

 :دمی کوبشی شدم و با مشت بھ بازویعصب
 گمشو اونور-

 :دمی پدر را شنیصدا
  مژگان؟ی تو ھم حاملھ ان؟یمژگانو بدم بھ تو؟ نکنھ شما دو تا با ھم-

 :دی لب برچمژگان
 ... چھ حرفنیبابا، آخھ ا-

 :دی حرفش پرانی بھ مپدر
خونھ بود و من خبر .....نجای ات،ی خاصی تن لش بی کھی زن،ی خونھ چھ خبر بود؟ فخرنیتو ا-

  نداشتم؟
 :ند قدم عقب رفت مژگان ھراسان چد،ی بھ سمت مژگان پرو
 ستی نی کنی کھ تو فکر میبابا، بخدا اونجور-

 از تماس دستش د،ی چسبمی از مژگان بروم، عماد بھ بازوتی کردم عماد را پس بزنم و بھ حمایسع
 : و ھراسان گفتمدمی لرزمیبا بازو
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 بھ من دست نزن، بھ من دستتو نزن-
 :دی خودش را عقب کشعماد

  زنمیباشھ، باشھ، دست نم-
 : پدر رو بھ من کردم،ی صداِدنی شنبا
 ی رو چیی آبروی بنی من ا،ی دخترا رو ھم خراب بار آوردنی ای خودت خراب شدرت،ی غیب-

 کار کنم؟
خواستم بھ سمتش بدوم .  نشستنی زمی رفت و رولی تحلشی مژگان کھ انگار قوای رفت پنگاھم

 : عماد دوباره راھم را سد کردخت،ی ریکھ مظلومانھ اشک م
 ،کشی نزدی ذارم برینم-

 :دمی بھ سمت خود کشنباری و ادمی چسبورشی بھ پلدوباره
 بھ من دستور نده دھن شھ،ی از گور تو بلند مشای آتنی ای تو؟ ھمھ یگی می تو؟ چی کارم داریچ-

 رمی گی دستور نمچکسی من از ھس،یسرو
 :دمی پدر را شنیصدا

 بزنم تو دھنت؟-
 یعل. اوردی سر مژگان فرود بی پدر ثابت ماند کھ دستش را باال برده بود تا روی نگاھم رودوباره

با بغض .  مادر انگار از حال رفتھ بوددند،ی کشغی جھی بانو و مھدد،ی کھ بھ سمت پدر دودمیرا د
 : زدمادیفر
  مژگانی خواسگارادی خواد بی می دونستم، علی مانشونوی دونستم، من جریمن م-

دوست .  کردی نممی مانتو ام و رھانی بود بھ آستدهیعماد چسب. د و بھ من زل زد بسر چرخانپدر
 بھ پا کرده بود و حاال از ی محشر کبرنجایا.  خواستمی طلبکارانھ اش را نمتیحما. ردیداشتم بم
  کرد؟ی متیمن حما

 ؟ی سرت کردی گلی روسری تو رفتنی خواد؟ واسھ ھمی شازده پسر خاطر مژگانو منیئھ؟ ا-
 گھ؟ی برادر دوماد بود دیشکشیپ
 : دستش را بھ کمر زدو
 گم ی کنم کھ می می من شوخی فکر کردھ،ی بچھ بازی فکر کرد،ی سر موندرهینھ، تو ھنوز خ-
 زم؟ی ری زمونو بھم منوی بشم زموانھید
 : کردھی رو بھ مھدو
 ،  حرفم برگردمی دفھ از رونی نامردم اگھ ال،یاز فردا کار تعط-
 :دی مژگان کوبی اش محکم بھ پایی با نوک دمپاو
  سر کاری ریتو ھم نم-
 بھ یعل.  نداشتیاو کھ گناھ.  زدی مژگان را مدینبا. ختی حرکت حال و روزم بھ ھم رنی ادنی دبا

 :سمت پدر رفت و گفت
  نداشتھ باشی بھ مژگان کار،یمنو بزن آقا موس-

 . شدی مزیچقدر نفرت انگ.  شدی و زشت مھی چقدر کردی خندی می از ذھنم گذشت وقتد،ی خندپدر
 ی واست؟ جنازه دمی دی چھ خوابی دونی آقا؟ ممی زنم، چرا بزنمت؟ پسر کریبزنم؟ نھ من نم-

 دم ی شوھرش مشھ،ی مستر عاشق پی بری داشتن مزگانو بھ گور می دم،آرزویمژگانو ھم بھت نم
  دمشی بھ تو نمی ولگھی دیکیبھ 
 :دمی مژگان را شنیصدا.  شدرهی مات و مبھوت بھ پدر خیعل. ج گرفت ھق مژگان اوھق

 ی زنم، با ھر کی رو می علدی سر کار، منم قمی ری از فردا نمگھی دھیباشھ بابا، قبول، من و مھد-
  کنمی می عروسیتو بگ
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 : و زمزمھ کرددی زده بھ سمت مژگان چرخرتی حیعل
 مژگان؟-

 : گفتھی با گرھیمھد
 من کارمو دوست دارم مژگان-

 : زار زدمژگان
 دی چقدر باھ،ی چی زندگدهی و چھار سالھ نفھمی دوست دارم، سشتری من خواھرمو از کار ھم بیول-

  بشھ؟فی من و تو بشھ؟ چقدر خار و خفیسپر بال
 : را پاک کردشی با پشت دست اشک ھاو
 ... بابای، ول کتابخونھرمی صبحا نمگھی دارم،ی رو نمی اسم علگھیمن د-
 :دی شلوار پدر چسبی و بھ پاچھ دی کشنی زمی خودش را روو
  نھ؟ای ی ذاری کنھ؟ می زندگنی متی ذاریبابا م-

ِ مژگان من نیا.  گونھ ام سر خوردیاشک ھا مثل ابر بھار رو.  اشک مرا بھ زانو در آوردھجوم
 کھ ی گذشت، از علی ھم میاز عل.  بگذردزی خواست از ھمھ چیبھ خاطر من م. بود، خواھرم بود

 :مژگان زار زد.  گذشتی تا شده مقابلش نشستھ بود ھم میبا کمر
 ی ماھا رو توی بذاره سرش بابا، بذار حس دخترونھ شو نشون بده، ھمھ ی رنگیبذار روسر-

ن  ھم س؟ی کنی متشی دست از سرش بردار بابا، چقدر اذ،ی دق مرگ کردنوی متی ول،یخفقان کشت
  بخدای کردرشی بابا، پنشی دو تا بچھ دارن، ببنی متیو ساال

 شی صورتم، بھ شدت جا خورد، پای اشک ھا رودنی با ددی بھ سمتم چرخد،ی را عقب کششی پاپدر
 : زدمادی و فراوردمی مژگان بکوبد، طاقت نکلی ھیرا عقب برد تا رو

 نھ، بابا نزنش-
 ھمھ ممانعت عماد نیاز ا. دی مقابل پدر پری علد،ی خواستم بدوم کھ عماد دوباره مرا عقب کشو
 : زدمادی و فردمی بار بھ سر و صورتش کوبنی شدم، اوانھید
  برم کمکش؟ی ذاری خواد بزنتش؟ چرا نمی مینی بی زنھ، نمیولم کن، ول کن منو، خواھرمو م-
 : زدادی چشمان گشاد شده فربا
  مژگان سر و مر و گنده استنی ھست، نزدش، ببیباش، علآروم -
 : باال رفتشی تالش کرد دستانم را مھار کند، دوباره صداو
 ؟ی فھمی آروم باش، چرا نمگمیبھت م-
 :دمی لب غرریز
  پدری دم، بی بھ حرفت گوش نمی دی دستور میتا وقت-
.  ما چھار پنج نفر بھ گردش در آمدانی پدر شدم کھ عقب عقب رفت، نگاه ناباورش می متوجھ و

من اما با .  زدی فرو افتاده الم تا کام حرف نمی حوض نشستھ بود و با سری لبھ ی آقا رومیکر
 لحظھ کی.  شدیدستش از مانتو ام رھا نم. دمی کوبی توانم بھ سر و صورت عماد میھمھ 

 می خواست بھ او التماس کنم تا رھایدلم نم.  ھم فشردمی را رومیپلک ھا. دمیتار د صورتش را
 نشست و بھت زده بھ نی زمی رویمانی سیباز ھم نگاھم رفت سمت پدر کھ کنار پلھ . کند

 ی بھ او زل زدم کھ دستانش را رویبا نگران.  آمدنیی دستانم پااری اختیب.  شدرهی خاطیسنگفرش ح
 .دیچی خانھ پی ھق ھقش در فضایناگھان صدا.  بودشتھ گذاشیساق پا

 
 یکیانگار . دی کشری کھ پشت سرم تستی گریپدر آنچنان سوزناک م.  دستانم را مشت کردمیعصب

 تی اھمشی از دخترانش براکیکدام .  پوزخند زدماری اختیب.  را از دست داده بودشیاز بچھ ھا
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 ککش ھم م،ی مردی مرد، اصال اگر ھمھ مان می از ما پنج نفر میکی داشتم اگر نانیداشتند؟ اطم
 :دمی بھ ھق ھقش را شنختھی آمی نالھ ھایصدا. دی گزینم
 ی گرفتی مشونویکی خوب ؟ی پنج تا دختر بھ من داد؟ی دونھ ھم ندادھی ؟ی پسر بھ من ندادھیخدا، -
 ی کم می چتیی از خدا،ی دادی پسر بھ من مھی ی ولی گرفتی اصال ھمھ رو م،ی دادی پسر مھی

 دستو دلت بلرزه دی ھمش باینی دختر ،ی بدبختینی کھ ھمش عذاب بکشم؟ دختر یشد؟ دختر داد
 ،  پشت پدرینی قدرت، پسر ینی پسر ،ی خالی نره خونھ یحاملھ نشھ، اون با کس نیا
 : و بھ ھق ھق افتاددی اش را باال کشینی بو
 فردا بچھ ھاش  بھ رخ اون بکشم؟وی کشھ، من کی گدا گشنھ دو تا پسراشو بھ رخ من ممیاون کر-

  بھ سر من زدن؟ی پنج تا تحفھ چھ گلنی دن، ای اسمشو ادامھ مشنیپسر دار م
 ی سال عذابم داد؟ چرا سی پس چرا س؟ی گلچی بھ سرش نزده بودم؟ ھی گلچیمن ھ. دی لرزمی ھالب

 سال شبانھ روز مرا کشت و زنده کرد؟
 ی نره خر با اون پسره نی اادی کھ االن گندش در بی من بود؟ دختر بھم دادِی چی دختر براایخدا-

 االغھ
 : با دستش عماد را نشان داد و گفتو
 کھ؟ی ھم با برادر کوچیکیاون -
 : رو بھ من کردو
 ؟ی منو بسوزونینجوری ایاصال چرا عماد؟ چرا اون؟ چرا خواست-
 ھمھ نیط از او بپرسم اگر ا خواستم مقابلش زانو بزنم و فقیم.  افتاده بھ سمت پدر رفتمی شانھ ھابا

  ھمھ درد و رنج چھ بود؟نی الی بھ سرش نزده بودم، دلی گلچیسال ھ
 دی سفی روسرینگاھم رو. ختی ریپدر ھمچنان اشک م.  خواست مانعم شود، پسش زدمعماد

 ی روسریاز رو.  بودتی خاصی متر پارچھ بمی ننی ھمھ الم شنگھ ھمنی الیدل.  ثابت ماندیصورت
.  اش زل زدمی نقره ایبھ موھا.  شانھ خم شده بودیسرش رو. ستادمیگذشتم و مقابل پدر اولو شده 

 :دھان باز کردم.  اما او آدم نشدذشتسالھا گ
 ....بابا-

 : سر بلند کرد و با چشمان اشک آلود بھ من زل زدی تندبھ
 خونواده رو ی ھمھ سال بھت گفتم ھوانی کارو نکن، تو منو نشکن، من انی دختر، با بابات ان،یمت-

 ی چی خوای سمت عماد؟ دختر تو اصال شوھر میداشتھ باش، نگفتم بابا؟ نگفتم بھت؟ چرا رفت
 ی چیاری بچھ بی خوای اصال م؟یی بزای خوای می از تو گذشتھ، کگھی د،ی پا مردھیکار؟ خودت 

  مثھ خودت؟ مثھ من؟ادی بدبخت بار بھی شھ؟ب
 دختر کوچک و تپل کھ سبزه باشد و با دو کی.  خواستیمن دلم بچھ م. میو گلخی نشست ببغض

 . من بخنددی آمده برارونیدندان تازه ب
 دشمن ی خوای بخندن؟ مرمردی من پشی ھمھ بھ ری خوای م؟ی ذاری منو تنھا منای انیبابا تو ب-

  زنھی می نگاش کن، داره با چشماش بھم تو دھنم،ی کرنیشاد بشم؟ ھم
 من اینگاھش نگران بود . نگاھم در نگاه عماد گره خورد.  آقا نگاه کنممی چرخاندم تا بھ کرسر

  کردم؟ی فکر منطوریا
 دم، منو عذاب نده دختر، ی بھت فحش نمگھیبابا، دختر، من حرف بد بھت زدم، تو منو ببخش، د-

 دود دمی امی خوای چشمو چراغ من، می تو شدد،ییمن کھ اجاق کور بودم، مادرت برام پسر نزا
 بشھ بره ھوا؟

 : گفتھی و با گردیپدر آه کش. ستی گری بھ مژگان زل زدم کھ منباری برگشتم و ادوباره
  رو ولش کن، کنار بابا بمون، کنار من بمون، عمادو ولش کنیدختر عشقو عاشق-
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 ی من سر سوزن ارزش نداشت، من ساشا را میبرا.  ذھنم گذشت من کھ عاشق عماد نبودماز
 . دادی متی خواھم بھ ازدواج من و او رضای ساشا را مدی فھمی اگر پدر مدیاصال شا. خواستم

 رو از ی خوشنی سر منو مادرت بمون، دلم بھ تو خوشھ، دختر ایاصال مردا رو ولشون کن، باال-
  تو رو خدا دختر جانر،یمن نگ

دوباره بھ .  در آغوش بانو بودھوشی زدم و سر بلند کردم، بھ مادر زل زدم کھ ھمچنان بپلک
 :مژگان نگاه کردم و رو بھ پدر گفتم

 ھ؟ی در مورد اونا چمتی خوان، تصمی رو مگھی ھمدیمژگانو عل-
پدر .  کردی زده بھ من نگاه مرتی حیعل.  شدرهی و بھ مژگان خدی اش کشینی با پشت دست بھ بپدر

 : گفتیبا ناباور
  دختر؟ی دیحرف منو گوش م-

 شی دل من پدی فھمینم. دی فھمیحاال ھم مرا نم. دی وقت مرا نفھمچیپدر ھ.  را تنگ کردمچشمانم
 :دمیآه کش. ساشا مانده

  شن؟ی می چیمژگانو عل-
 :دی بھ دھانش کشیدست

  باشھ قبولشھ،ی شرش کم منمی ببرتش، اادی خواد خوب بیاگھ مژگانو م-
 : با بغض گفتمژگان

 ... خوام کھ توی من نمی آبجن؟یمت-
 : را باال آوردمدستم

 حرف نباشھ-
 : کردمی رو بھ علو
  مای خونھ ای بینیری با شری دستھ گل بگگھیدو سھ شب د-

 : گفتھی با گرمزگان
 ...ینجوری ان،یمت-

 : شدمیعصب
 دھنتو ببند، رو حرف من حرف نزن-

و ھمانطور کھ از  گذاشت نی زمی پدر کف دستش را رودم،ی را پشت سرم شنیی قدم ھایصدا
 : شد، گفتی بلند منی زمیرو

 تونی دنبال کار و زندگنی برن،ی تموم شد، بریخوب، تموم شد، ھمھ چ-
 :دی خندو
 نی آماده بشنی منصوره؟ بری پاتختنی برنی خواستی االن مم،ی مشکل ندارگھی حل شد، دیھمھ چ-
 گھید

 :دمی آقا را شنمی کریصدا. ستی صدا گری انداخت و بنیی سرش را پامژگان
  برمی عروسمو با خودم مرم،ی کنم و می مدای فرصت خونھ پنیمن در اول-

 : تکان دادی سرپدر
  گفت نبرشی آقا، ببرش، کمیببر کر-

 : گفتھی باال رفت و رو بھ مھدیمانی سی پلھ ھااز
  زود باشاد،ی تا مادرت بھ ھوش باری کاسھ آب بھیبرو -

 :دمی عماد را شنیا بھ دنبالش بروم، کھ صدخواستم
 ن؟یمت-

 : سر تکان دادی و عصبدیعماد مقابلم رس.  شدرهی و با چشمان وغ زده بھ من خستادی پلھ ای روپدر
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  نھ؟یگی واسھ خاطر بابات می ول؟ی خوای تو منو مینی ؟ی چینی نیا-
 : عماد باال رفتیصدا.  بھ من زل زده بوددهی پدر ثابت ماند کھ با کمر خمی ھمچنان رونگاھم

  نھ؟یگی واسھ خاطر باباتو مژگان م؟ی خوایبا تو ام، تو منو م-
 : آوردنیی را پاشی صدایکم
  کنمی درست مزوی من ھمھ چ،ی خوایبگو م-

 : شدمرهی از پدر گرفتم و بھ او خچشم
 شنگھ کھ بھ  المنی بمونھ، با اشی خرفتھ بذار تو خرفتنقدری بابام اگھ ای خوام، ولینھ، من تو رو نم-

 نی فقط خودتون آواره شدیپا کرد
 : را بھ کمر زد و سرش را خم کرددستش

  دونھ؟ی منوی ساشا وسطھ نھ؟ بابات اکھی اون مرتیپا-
 : بھ او انداختمی تندنگاه

 ی اگھ دھن باز کنیگھ خورد-
 : زدادی در چشم من فررهی زد و کمر راست کرد و خپوزخند

 ؟ی دی بھ من نمنوی مت،ی بھ علیدی خان، مژگانو میموس-
 :دیپدر خند.  از او پوزخند زدمدی تقلبھ
  پولت کردھی ی خواد بدبخت، اصال خوشم اومد ازت کادو گرفتو سکھ یجوابتو داده، تو رو نم-

 :دمی پدر را شنیصدا.  اما منصرف شد و بھ من زل زدد،ی بگویزی باز کرد تا چدھان
 آقا تو ھم دنبال می کر،یشی عروس دار میم برو خونھ ات بانو، دار باال، تو ھنیای و مژگان بنیمت-

 خونھ بگرد
 : کنار عماد گذشتم و رو بھ مزگان گفتماز
 می بھ مامان برسای نکن، بھی گرگھیپاشو د-

 از حرف بود ییاینگاھش دن.  کردی شد، چشمم افتاد بھ عماد کھ نگاھم مزی خمی نھی با گرمژگان
 .انگار

 
بھ . میای خواستم بھ سالن بینم. می ساعت از شروع سالن گذشتھ بود کھ من و مژگان وارد شدمین

مدام وسط خانھ راه . ختیاما حرکات پدر روانم را بھ ھم ر. می آی دادم کھ امروز نمامی پیخانم علو
 ی بازوانھیتحمل د.  امدهی عماد را بھ خاک مالی گفت خوب پوزه ی زد و می رفت و کف میم
مژگان را ھم ھمراه خود آوردم کھ داخل خانھ نماند و . میای گرفتم بھ سالن بمیتصم.  را نداشتمشیاھ

 ی خانم علوینگاھم رو. می پف کرده وارد سالن شدیھر دو با صورت ھا. دی بھ او نگویزیپدر چ
 : بلند شدی صندلی از رودنمیثابت ماند کھ با د

  کھیای نمیسالم خانوم فکور، گفتھ بود-
فکرم رفت سمت ساشا و .  آمد آمار ساشا را بھ عماد داده بودادمی بھ او زل زدم و تی عصبانبا
.  جوابش را بدھم بھ سمت سالن رفتمنکھیبدون ا.  ظھر باز ھم تماس نگرفتی بعد از ماجرانکھیا

 :دمی مژگان را شنی گرفتھ یھمزمان صدا
 ھ؟یزی تو و عماد چنیواقعا ب... واقعان؟یمت-

 ثابت ماند کھ پاس رای المی اول نگاھم روی باز کردم، لحظھ مھیرا ندادم و در سالن را ن جوابش
 : زدادیبلند فرستاد و فر

 بکوب روش-
 :دمی مژگان را شنیصدا

  د؟ی رسی اون ھمھ جنگو دعوا آخرش بھ عشق و عاشقینی-
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منتظر بودم .  خواستمیمن ساشا را م.  ام را شل کردم، من عاشق عماد نبودمی روسری گره
 پدر ھم یبرا.  شدی مشکالتم فراموش مدنشی با ددیشا.  در سالن بھ دنبال خواھرشدیایامروز ب

اوضاع پدر خوب .  بختی کردم برود خانھ ی می مژگان را راھدیاول با.  کردمی می فکرکی
 ی رفت سر زندگیاگر مژگان م.  ھم بدتر شودنیممکن بود اوضاع از ا.  شده بودباهعقلش ت. نبود

اما حاال کھ عماد کاسھ .  گرفتمی بھ سر خودم و او ھم می گلکی ماند و بعد ھم ی مھیاش، فقط مھد
 ساده ھم ی عقد محضرکی با یحت.  نداشتدهی دست دست کردن فاگری دخت،یو کوزه را بھ ھم ر

ت ماند کھ توپ  ثابی اندامکی دخترک بارینگاھم رو.  دادمی جھنم نجات منی از اا مژگان ردیبا
 :را در آسمان گرفت و گفت

  ندادهادی بھ من ی تونم اسپک بزنم، خانوم مربیمن نم-
 :دی خندرایالم
  کھ پدر و مادر ندارن خنگو خلنیی اونا،یآخھ تو خنگ-

 آورده بود و ری دوباره او را تنھا گرای بود، المنی اندام طنکی دخترک بارنیا.  باال رفتابروانم
 :مژگان با التماس گفت.  کردی متشیاذ
 عماد ادمھی من ی ول؟ی خوای تو عمادو م،ی بگذریزی خوام بھ خاطر من از چی من نمن،یمت-

 ...یکیبا ... نفرھیگفت تو با 
 مثل قایدق. چشمانش پف کرده بود.  انداختنییخفھ شد و سرش را پا.  بھ او انداختمی تندنگاه

منصوره .  نرفتندی کدام بھ پاتختچی ھنی ھمیبرا.  و بانوھیچشمان خودم، مثل چشمان مادر و مھد
 ی خانواده ی جلویآبرو دار.  دانستیطھماسب ھم م.  دانستی ما را می زندگیاوضاع بلبشو

 از رای المادی فریبا صدا.  دانستند پدرم عقل نداردی داشت؟ آنھا ھم می ادهی چھ فاگری دششوھر
 ی نھیتوب تخت س.  آن ضربھ زذی توپ را بھ ھوا پرت کرد و محکم رودم،ی در سرک کشیال

 : قھقھھ زدرایالم.  شددهی کوبنیطن
 .  زننی اسپک مینجوریا-

. دی جا خورد و عقب پردنمی با درایالم. دمیمژگان را پس زدم و داخل سالن دو. دی کشغی جنیطن
 : زدمادیفر
  نھ؟،ی زنیم اونو نوی ایخودی بستمی سالن نیکره خر، وقت-
با .  افتادمشی چند ساعت پادی.  کردی مھی رفتم کھ شکمش را گرفتھ بود و گرنی بھ سمت طنو

اما با .  کردمی مرشی جا خرد و خمنیحقش بود ھم. تمسخر در مورد من با ساشا حرف زده بود
 : زدمادیفر.  دلم بھ حالش سوختھ بودشتری در حقش کرده بود، برای کھ المی نامردنیا
 از خودت دفاع نکھی ای وقتھا بھ جانجوریزر نزن بچھ، زبونت فقط واسھ داداشت درازه، نھ؟ ا-

 یشی الل میکن
 : کردمرای رو بھ المو
 نمتی نبنجای اگھی درون،یاز کالس من برو گمشو ب-
 : گفتی نگرانبا
  چرا؟یخانوم مرب-

 : و دوباره نعره زدمدمی را کشنی طندست
  برو، گمشو برورونیب-
 :دمی مژگان را شنیصدا. ردی ھق ھقش را بگی بھ زحمت تالش کرد جلونینط
  شد؟ی چن؟یمت-

 : سالن ھل دادم و گفتمیی را بھ سمت دستشونیطن
 ...رونی کنم از سالن بیث رو دارم پرت م...ی احمق دھی نشد، یزیچ-
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 لب ریز.  شستی شدم کھ با ھق ھق صورتش را مرهی خنی زدم و بھ طنھی تکیی دستشوواری دبھ
 :غر زدم

  ،گھیزر زر نزن د-
 :دی اش را باال کشینیب
 من شروع نکردم-
 : حوصلھ گفتمیب
  دونم خودمیم-
 بعد از رفتن من، چھ شد؟ اصال چرا نکھیا.  تالش کردم تا بتوانم در مورد ساشا از او بپرسمو

 شوم؟ اصال بعد از ی اش موانھی دشتری بردی گی تماس نمی دانست وقتی گرفت؟ مگر نمیتماس نم
  آمد؟ی سالن بھ دنبال خواھرش میلیتعط

 : گفتنی رو بھ طنی با مھربانمزگان
 ؟ی بدم صورتتو خشک کنی بھت دستمال کاغذی خوایم-

 : زدیمژگان لبخند محزون.  و بھ مژگان زل زددی چرخنیطن
 نی کنی می دوباره آشتگھ،ی دنی با ھم دوستشھ،ی صورت خوشگلت خراب مزم،ی نکن عزھیگر-
 : رو بھ من کردو
  کنھی رفتار مینجوری داره کھ ای اونم مشکلدی شارون،یاون بدبختو ننداز ب-
 : و گفتمدی توجھ بھ مژگان آه کشیب
 زی نظم کالس منو ھم بھ ھم نری بچھ، ولرهی بگی ازت سوارینذار کس-

 : گرفت و گفتنی را بھ سمت طنی دستمال کاغذی برگھ مژگان
 ن دختر جوریبگ-

 :دی کشقی نفس عمنیطن
 یتو چقدر خوشگل-

 سر ی کافی دخترانھ را نداشتم، بھ اندازه ی و افاده ھاسی فنی اِدنی شنیحوصلھ .  باال انداختمابرو
 جدا کردم تا واری ام را از دھیتک. دی کشی را بھ رخم ممی ھر دو نفرشان نداشتھ ھاشیو شکل و آرا

 : کردخکوبمی منی طنیوارد سالن شوم کھ صدا
  بھش زنگ بزنھگھی دیکی کھ کنھی مینجوری ھمشھی بھ ساشا زنگ نزن، اون ھم،یخانوم مرب-

 ... بستخی می در رگ ھاخون
 
 
 
لبش را .  شدمرهی خد،ی چکی حلقھ شده اش می کھ از نوک موھای و بھ قطرات آبدمی سمتش چرخبھ

 :ت شده باشد، گفمانی کھ بھ زبان آورد پشیتر کرد و انگار از حرف
 من برم تو سالن؟-

 : توجھ بھ حضور مژگان گفتمی سمتش رفتم و ببھ
  بھش زنگ بزنھ؟گھی دیکی کنھ تا ی مینجوری ھمی چینی-
 : بھ مژگان انداخت و شانھ باال انداختی نگاھمین
 یچیاصال ھ-

 : شدمیعصب
 ھ؟ی چھی قض؟یچی اصال ھی کھ حاال بگی درمون، چرا دھنتو باز کردی و درد بیچیاصال ھ-

 :دمی مژگان را شنی خفھ یصدا
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 ن؟ی متھیساشا ک-
 ھم یخانم علو.  و بعد مادرمدی فھمیمژگان م. دندی فھمیکم کم ھمھ م.  ھم فشردمی را رومی ھالب
 نی خورد کھ ای میساشا چھ گھ.  کردندی باشگاه ھم پشت سرم پچ پچ می بود، حتما بچھ ھادهیفھم

د و ی کشی عقب می آمد در لحظات بحرانادمی داد بھ او زنگ نزنم و ی الف بچھ بھ من ھشدار مکی
 : باال رفتمیصدا.  گرفتیتماس نم

  گردنتو بشکنم؟ای ی زنیحرف م-
 :مژگان با التماس گفت.  پشت سر مژگان پناه گرفتھراسان

 ،  جان، بچھ استنیمت-
 ھم بھتر بود بفھمد، کم کم دیاصال شا.  بوددهی را فھمزیمژگان ھمھ چ.  مژگان را پس بزنمخواستم

 کردم؟ بھ مچ ی مدی چھ باوانھیبا آن د. آخ پدرم... ماند پدرمیفقط م.  کردمی ھمھ را آماده مدیبا
 : با دلھره گفتنی و خواستم او را بھ سمت خودم بکشم کھ طندمیدست مژگان چسب

  وگرنھ بھ من چھ، برو بدبخت شوگمیمن واسھ خودتون م-
 مژگان ھراسان خودش را دم،ی چسبشیدستم را دراز کردم و بھ بازو. آمد از حدقھ درچشمانم

 : انداختنمانیب
  دوست دخترشھ؟نی اھ؟ی شده؟ ساشا کی چ،یآبج-
 با دم،ی را بھ سمت خودم کشنیطن. چشمانش ورم کرده بود.  شدمرهی بھ مژگان ختی عصبانبا

 : گفتی ادهی ترسیصدا
 ،  ولم کنگمی گم، باشھ میم-

 : دادمتکانش
 جون بکن-
 برتش خونھ، بعدم ی شھ بعد می مچشی پاپنقدری است،ی ول کن نگھی بده دری گیکی بھ یساشا وقت-

 اد؟ی نمادتی زنھ، نغمھ ی باھاش بھم می بھونھ اھیچند روز بعد بھ 
 ی کھ بود چھ ربطیخوب کھ چھ؟ نغمھ ھر خر.  بودییبایدخترک خوش پوش و ز.  نغمھ افتادمادی

 ت؟بھ من داش
 خوشش ب،ی و غربی عجی دنبال دخترارهی مھ،ی کارو کرد، اصال داداش من رواننیبا اونم ھم-
  تختھ اش کم بودھی نغمھ ھم ،یی از ماجراجوادیم

 :دمی بھ ھم قفل شده ام، غری دندان ھای ال بھ الاز
  تختم کمھ؟ھیمن -

 : را از چنگالم رھا کند، زمزمھ کردشی کرد بازوتالش
 ساشا ی کنی اصال بھ من چھ؟ من دلم واست سوخت، خوب حرف منو گوش نکن، تو فکر منیبب-

 خونمون یای بار بھی خوشش اومده، دهی ھاتو دی بازوونھی د،یاھل ازدواجھ؟ تازه تو براش جالب
 ... باھاش،یباھاش تنھا باش

 شده رهی من خ بھدهی کردم و بھ مژگان زل زدم کھ با رنگ پرشیرھا.  حرفش را خوردی ھی بقو
 و ھفت ھشت سال یساشا س. نھ محال بود.  چشمان ورم کرده ام گذاشتمیھر دو دستم را رو. بود

 ی رفت خانھ ی مثل من می با دختر بدبختدی چھ بایبرا.  سالھ نبودستی پسر بکی گریسن داشت، د
 ... تایخال

 با آن ی وجبمی دخترک ننیا.  گفتیدروغ م.  را منقبض کردم تا افکار مزاحم را پس بزنمخودم
 من و برادر یاصال بھ رابطھ .  کندی خواست مرا عصبیم.  گفتی فکل کرده دروغ میموھا

  او را تنگ کرده بودم؟یمگر من جا.  کردی اش حسادت میناتن
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 از پشت سر مژگان بھ سمت در اطیبا احت.  شدمرهی خنی و گنگ بھ طنجی را باال آوردم، گسرم
 : زمزمھ کردد،ی ام را کھ درهی حرکت کرد، نگاه خییدستشو

 اصال بھ من چھ؟-
.  گفت آخر؟ ساشا خوب بودی می دختر بچھ چنیا.  آمدینفسم باال نم. دی پررونی بیی از دستشوو

 بود مثل ی شد؟ بدجنس کسی اورد مگر بد می بر زبان مزی محبت آمی کھ حرف ھایاصال کس
 ی و کسراسری امد،ی نرونی بار ھم حرف خوب از دھانش بکی من، ی دلخوشی برایپدرم کھ حت

ساشا مھربان بود، .  بودختھی مرا بھ ھم ری معصومانھ یایعماد بد بود کھ دن.  بد بودادبد بودند، عم
 کرد بد بود؟مژگان ھم ی کھ محبت میکدام آدم. زمی گفت عزیساشا بھ من م.  کردیمحبت م

  کرد؟ی من خراب مشی شرف چرا برادرش را پی دخترک بنیا.  کردیمھربان بود، محبت م
 : بھ خود دادم و خواستم بھ دنبالش بروم کھ مژگان راھم را سد کردی فکر تکاننی ابا
  ھمون پسره است کھ عماد گفتھ بود، درستھ؟نی ان،یمت-

غر  لب ریز.  کھ بودی داشت؟ اصال ھر خریبھ او چھ ربط. امدی موقعش خوشم نی سوال بنی ااز
 :زدم

 دخالت نکن-
 :دی ساعدم چسببھ
 گفت، تو چقدر اون پسره رو ی مییزای چھی دختره داشت نی تو رو خدا جواب منو بده، ان،یمت-
 ؟یشناسیم

 :ملتمسانھ گفت.  کردی دراز مشتری بمشی از گلدی را نباشیپا.  بھ چشمانش انداختمیزی آمدی تھدنگاه
 ؟یشناسی تو اصال چقدر مردھا رو من،یمت-

 : باال نرودمی کردم صداتالش
 ستیبھ تو مربوط ن-

 : مانتو ام چنگ زدنی آستبھ
 دختره خواھرشھ؟ نی انی چاه، متی تو رو خدا با سر نرو توگذرم،ی میمن بھ خاطر تو از ھمھ چ-

 ...نی متس،ی نی آدم خوبگھیداره بھت م
 :دمی اش چسبقھی و بھ دمی را پس کشدستم

  مژگانسیمربوط ندھنتو ببند، گفتم بھ تو -
 : اش شل شدقھی یدستم از رو.  ام کردوانھی اش ددهینگاه رنج.  بھ من نگاه کردی دلخوربا
 یشی خونھ خالص موونھی ازون دگھی باش، چند وقت دیبھ فکر خودتو عل-
 : گفتی ناالنی صدابا
 ؟ی تو چ؟ی من بھ درک، من بھ جھنم، خودت چ،یآبج-

 . رفتمرونی بیی را ندادم، از دستشوجوابش
 
در .  زدمی و با او حرف مدمی دی ساشا را مدیبا.  ساعت باشگاه بھ انتھا برسد، مردم و زنده شدمتا

 و حاال گری دی سو، پدرم از سوکیعماد از .  بودختھی من بھ ھم ری زندگیعرض دو روز ھمھ 
 یزش لباس وریحت.  کنمنیاصال نتوانستم تمر.  بر زبان آورده بودنی کھ طنیاتی چرندنیساشا و ا

 واری سالن با توپش بھ در و دی ھم گوشھ نیطن. شاگردانم کالس را چرخاندند. دمیام را ھم نپوش
 ی خانم علوزی کنار مرای المدم،ی پررونی از سالن بھیکالس تمام شد و من زودتر از بق. دی کوبیم
 : ھول و دستپاچھ بھ سمتم آمددنمی بود، با دستادهیا
  کنمی نمتشی اذگھی کنم، بخدا دی سالن شما بازی خوام توی من میخانوم مرب-

 : سرم گذاشتمی ام را روی مشکیروسر
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 برو کنار-
 : اصرار گفتبا
  تو رو خدایخانوم مرب-
 : گفتمی حوصلگی ببا
  خوب، باشھ حاال برو اونورلیخ-

 و شش ستیدو بعد ساشا با ی قھیپنج دق. دمی پررونی گلو سفت کردم و بری ام را زی روسری گره
 ی میوقت.  نلرزد نشدمی دست و پادنشیھر چقدر تالش کردم تا با د. دی رنگ از راه رسدیسف
 رهیبھ چشمانش خ.  نور باال زد و مقابلم پارک کرددنمیساشا با د.  دست خودم نبودارمی اختدمشید

 توانستند بد باشند؟ نھ محال ی نمنھای صورت خندان، انی چشم ھا، انیا. دی خندیچشمانش م. شدم
 امروز بر نی بود ھمیچارگی و بیبھ آسمان زل زدم، چرا خدا ھر چھ بدبخت. بود، امکان نداشت

 یآن وقت کس. می کردی محضر عقد ممی رفتی حاال من و او منی کاش ھمیاصال ا. سرم نازل کزد
 و مژگان ھی مھدفیرفتم تکل یاز ذھنم گذشت اگر من م.  کندتی کھ در برابر پدرم از من حمادبو

 : را پس زدم و رو بھ ساشا گفتمبی و غربی شد؟ افکار عجیچھ م
 باھات حرف دارم-

 : فرمان ضرب گرفتیرو
 سالم خوشگل خانوم-

 زد کھ ی مھربان حرف منقدری کھ ایکس.  و رو کرده بودری مرا زیایباز ھم دن. دی ام لرزچانھ
انگار ".  زنگ بزننھی کھ بقکنھی می کارشھیساشا ھم" افتادم گفتھ بود نی حرف طنادی. بدجنس نبود

 ان بر زبینفسم را حبس کردم و افکارم را بھ تند. حق داشت، بارھا خودم بھ او زنگ زده بودم
 :آوردم

 ؟یچرا زنگ نزد-
 : باال انداختابرو

  جوجو؟ھی شده؟ چیبازم خانومم عصب-
 صدا نی حرف زدنش با انیبا ا.  کردی ام موانھی کرد، دیمسخم م. دمی بھ دور دھانم کشیدست

 :دمی مژگان از پشت سرم، چرخی صداِدنی کھ با شنمی بگویزیخواستم چ. زدنش
  ن؟یمت-

اوضاع از کنترلم خارج شده بود، . ندی خواستم مرا با ساشا ببینم.  چشمان نگرانش زل زدمبھ
 :چشمانم را درشت کردم

 ، برو تو-
  گفت؟ی کھ عماد میشی و شستین دو ھمونی ان،یمت-

 کس و ی کاش ھمھ یا.  منیاسم عماد ھمھ جا بود، مثل بختک افتاده بود وسط زندگ.  گرفتلجم
 چھار خواھرم شده بودم سپر ی عمر براکی.  کنمی خودم زندگی توانستم برای مردند تا میکارم م

مژگان بھ سمتم .  نکنمی بازی کسی نقش پطرس فداکار را برانقدری و ارمی خواست بمیدلم م. بال
 :مدآ
  نگرانتمن،یمت-

 ی ام داشت از دست می نگران خودم بودم، زندگی از ھر کسشتریمن خودم ب.  چشمم سوختِتھ
 گری چرا؟ او دگریمژگان د.  کرده بوددای ام راه پی زنگی ھایکیساشا مثل روزنھ وسط تار. رفت

 :بھ سمتش رفتم. دی فھمیچرا نم
 .... شدم، تو بھ خاطر منری نداشتھ باش مژگان، من بھ خاطر تو امروز خورد و خمیبھ من کار-

 :دی حرفم پرانی مبھ
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 گذرمی ممیمن بھ خاطر تو از خودمو از زندگ-
 : بغضم را پس زدمی کردم، با لجبازبغض

 روح و روان درب نی خوام ای تو کار من دخالت نکن، من م،ی بگذرتی خوام از زندگینم-
  برو گمشو تو سالنگھیداغونمو سرپا کنم، د

 : گفتزانی آوی لب ھابا
 نھ؟ی روح و روانت ای ھی بخنھ؟ی اھیبخ-
 :دمی ساشا را شنیھمزمان صدا.  با سر بھ ساشا اشاره زدو
 ؟ی شدیجوجو؟ چ-

 :ختی مژگان روانم را بھ ھم ریصدا
  جوجو گفتنشھ؟نی ھمھیبخ-

 :دمی کوبنی ماشی و با مشت بھ بدنھ دمی ساشا دونیرفتم و بھ سمت ماش را بھ دندان گلبم
  برو جلو؟ دو سھ متر برو جلوتر، حرف دارم باھاتگمی می فھمینم-

 بکوبم کھ نیخواستم دوباره بھ ماش. چشم از او نگرفتم. دی خورد و نگاھش در صورتم چرخجا
 : سستم کردشیصدا

 جونم خانوم؟ زم،ی نگاه نکن عزینجوری قربون چشات برم، ا؟ی ھستی چرا عصبھ؟ی دلم چزیعز-
  تو بشم، رفتم گلم، رفتمی برم جلوتر؟ تو جون بخواه، فداھ؟یجونم چ

 . را حرکت دادنی شده، ماشرانیِ از مقابل من وو
 
 
 
 

 کردم با نگاھم بھ او بفھمانم چقدر از دست او ی ساشا و سعنی را پرت کردم داخل ماشخودم
 ی کھ بھ لب داشت، بھ من نگاه می بود بھ فرمان و با لبخند کجدهیھمانطور چسب. راحتم و نایعصب
 :دی ام خندی عصبی چھره دنیبا د. کرد

 نھی کھ خانوم، ماشاال مشتت ھم سنگی ترکوندی زدنویماش-
 : توجھ بھ جملھ اش، با حرص گفتمی و بدمی کشقی عمنفس

 یری گی اصال خبر منو نمرمی مشتی با حال خراب از پی چرا وقت؟ی زنی زنگ نمیواسھ چ-
 : شدمی دار باشم، عصبشتنی افتادم و اصال تالش نکردم خونی طنی حرف ھاادی
 ھی من ی خونھ ات؟ نکنھ فکر کردی کنی سمت من؟ چرا مدام منو دعوت میاصال تو چرا اومد-

 و مانتو ی روسرستمی چون بلد نی ھم ندارم، فکر کردی مشکلچی ھست،ی نمیچیآدم خلو چلم؟ من ھ
 فکر ی دارم، چنی تومن درآمد دارم، ماشصدی سی عقب مونده ام، گدا گشنھ ام؟ من ماھینیِست کنم 

 ؟یدکر
 :سرم را پشت سر ھم تکان دادم. ندی دستانم را مشت کردم تا لرزش دستانم را نبد،ی لرزدستانم

 ؟ی دارییاالی نکنھ واسھ من فکر و خ،یستی ن تو کھ کم سنو سالچھ؟ی ام؟ بازی تو چیمن تو زندگ-
 کنم، حواستو ی مسی بھم داشتھ باشھ سروی رو کھ نظر بدی دھن کسستما،ی نی ببو گالبنیمن ھمچ
 جمع کن

 چانھ یدست لرزانم را رو. رمی لرزش بدنم را بگی توانستم جلوینم. دی کل بدنم لرزد،ی ام لرزچانھ
حس .  کردی باال رفتھ نگاھم می زده بھ ساشا زل زدم کھ با ابروھاانیام گذاشتم و با چشمان ھذ

 کھ ی اهچاریدختر ب. ضمیِ دختر بدبخت مرکیکردم خودم را مضحکھ کرده ام، بھ او نشان دادم کھ 
کف دستم را .  شودی دچار جنون می است و ھر از گاھوانھی حل نشده است، دیپر از عقده ھا
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 ھمھ موش و نی الیدل. دمی کشقی و چند بار پشت سر ھم نفس عم تب دارم گذاشتمی گونھ ھایرو
  نھ؟ای خواست ی خواست؟ اصال مرا می مای خواست ازدواج کند ی چھ بود؟ ساشا نمیگربھ باز

 : خش برداشتمیصدا
 زنم دھن ی کنم می من اعصاب ندارم اگھ قاطگذره،ی می دھنتو باز کن بگو تو فکرت چن،یبب-

َمھن خودمو خودتو س   کنمای مسیروَ
 .دمی کشقی داشبورت گذاشتم و نفس عمی گونھ برداشتم و روی از دستانم را از رویکی و
 ؟ی بھتر شد؟یسبک شد-

 زد، ی با محبت حرف منطوری ای زد، وقتی حرف میوقت.  کردی اش مرا جادو می لعنتیصدا
 نی بھترشی خواھد؟ من برای گفت مرا میچرا نم.  رفتند بھ ناکجا آبادی ھا و عقده ھا منھی کیھمھ 

 .  شدمی منی زمیزن رو
 ؟یختی تو چتھ؟ چرا بھم رن؟یمت-

 : را بستم و زمزمھ کردمچشمانم
 جواب سواالمو بده-
 گمیباشھ، بپرس م-
 ؟ی زنی کم زنگ منقدریچرا تو ا-
 ی بگشونوی حال پرنی الی دلی زنگ بزندی تو بان،ی زنگ بزنم کھ متدیمن نبا-

 :دمی خودم را عقب کشخت،یِ بلند کردم، بھ سمتم خم شده بود، تھ دلم رسر
  بگم؟یمن زنگ بزنم چ-
 در مورد تو زای چیلی من خ؟یزی ری دفھ بھم مھی حال و روزت، چرا نی در مورد ای بدحیتوض-

  دونمینم
 ی برا تا ابدره،ی تیدوست داشتم آن چشمان درشت و قھوه ا.  شدرهی مکث کرد و بھ چشمانم خو

 : گفتمیدیبا نا ام.  شدنیقلبم سنگ. من باشد
 شھ؟ی می در مورد من چمتیتو تصم... در مورد خودم بگم، بعد توزویاگھ ھمھ چ-

 : بھ پشت سرش نگاه کرد و گفتنھیپلک زد و کمر راست کرد و از آ.  خندان شدچشمانش
  بود؟ خواھرت؟ی دختر خوشگلھ کنیا-

 : شدمی عصبدوباره
  ؟ی دیچرا جواب منو نم-
 : بھ من زل زدی جدی افھی قبا
 می آروم با ھم حرف بزنمی تونی شدن می عصبی بھ جانیبب-
 :دمی داشبورت کوبی مشت روبا
 تو فکرت ھمھ جا ھست-
حس کردم . ی خالی رود خانھ ی گوشم را پر کرد کھ گفتھ بود با دخترھا منی طنی دوباره حرفھاو

 : باال رفتمیمغزم در حال انفجار است، ناخواستھ صدا
 واسھ یی کھ دنبال دختراگھی راس منی دختر خوشگلھ تو کوچھ ھست، پس طنشیحواست پ-

 یسرگرم
 : بھ من انداختی تندنگاه

  گفتھ؟ی چنیطن-
 : را بھ کمر زدمدستم

 زنم ی چون رژ لب نمبم؟ی غربی من عجی فکر کردب،ی غربی عجی دنبال آدمھ ایری گھ میم-
 رهی بگی تونھ از من سواری نمچکسی ھی تختم کمھ؟ من ممکنھ ساده باشم ولھیبھ صورتم 
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َ دانم چرا زبانم مثل وروره جادو در ینم.  کردی بھ ھم فشرده ھمچنان بھ من نگاه می لب ھابا َ
 : آوردمی بھ زبان مدی و ھر آنچھ نبادی چرخیدھانم م

 ی زنی چھ خبره؟ چرا حرف نمی کوفتی اون خونھ ی خونھ ات؟ تومی بریچرا ھمش اصرار دار-
 ی نمیچیس چرا ھ...ی پفگھ،ی جواب بده دھ؟ی چتھ؟ ھان؟ چ؟ی شناختھی چ؟ی کنیو فقط نگام م

  تو سرتھی چنمی جواب بده، دھنو باز کن ببعی فکر نکن، تو سرت جملھ نساز، سر؟یگ
 بزند؟ با مشت دندان یلی خواست بھ صورتم سیکردم، م دستش را باال آورد، چشمانم را تنگ ساشا

اصال من خودم .  من دست بلند کندی جرات نداشت رویکس.  داخل شکمشختمی ری را مشیھا
 اری اختیدستم ب.  مانده بود تا او ھم مرا بزندی چھ از من باقگری بودم، دیی خدایکتک خورده 

اما .  شناختم چھ برسد بھ ساشای پدرم را ھم نمی شدم پدر بی موانھیمن د.  زدمشیم ،مشت شد
  خواست کتکم بزند؟یمھربان بود، چرا م.  با پدرم نبودسھیساشا کھ قابل مقا

 صورتم آورد و با کی خودش را خم کرد و کف دستش را نزدیساشا کم.  اراده باال آمدی بمشتم
 :لبخند گفت

 زم؟ی چرا عزختھ؟ی الف بچھ تو رو بھم رھی یحرفھا-
از جا .  کردی فلجم میکی ھمھ نزدنیا.  ترساندی مرا میکی ھمھ نزدنی اد،ی کشری کمرم تشتپ

 :دیساشا خودش را جلو کش. دمی چسبنی و بھ در ماشدمی و خودم را عقب کشدمیپر
 ؟ی شدتی خونھ ام اذی کنم، اون روز توی نمتتیاذ-
 . شده بودم کھ از حال رفتمتی اذگر،ی شدم دتی اذمی خواستم بگویم

 : دستش را دراز کرد، دستانم را سپر خودم کردم و با دلھره گفتمدوباره
  بھ منیدستت بھ من نخوره، دست نزن-

 : تاسف تکان دادی بھ نشانھ یسر
 ؟یستی نگھی دی چرا مثھ دخترا؟ی داری تو چھ مشکلنیمت-

  کرد؟ی مسھیبا آنھا مقا بود کھ مرا گریمگر او با چند دختر د.  بند آمدنفسم
 ھی نداشتم، ی دوست پسر درست و حسابھی می زندگی ساشا؟ من توی اگھیمگھ تو با چند نفر د-

 عشق نداشتم
 : زدلبخند

  من االن عشق تو ام؟ینی-
  کره خر؟ی دیچرا سر باال جواب م-

 : ھم فشردی را روشی ھاپلک
  خوام کمکت کنمی مثھ مردھا فحش نده، من منقدری ان،یفحش نده مت-

 : گفتمی شدم و با نگرانرهی دست معلق مانده اش در فضا خبھ
  المصبگھی دھنتو، ببر عقب دستتو، ببرش عقب د،ی کمکم کنی تونی نمینجوریا-

 : گفتتی و با عصباندی را مشت کرد و عقب کشدستش
ِ چرا گلھ ی مرد باشھی کھ با ی ندارنوی ای ھنوز آمادگی وقت؟یگی می تو چگھی د؟یگی میپس چ-
 ؟ی کنیم
 :مجال فکر کردن بھ من نداد. دمی فھمی را نمشی حرف ھای بھ او زل زدم، معنی ناباوربا
 من کھ بچھ ؟ی زن من بشی خوای می چجور؟ی ازدواج کنی خوای می کارات چجورنیتو با ا-
 ؟ینجوری ای ول،ی زنم بشی خونم کھ دوست داری من از چشمات مستم،ین
 : با دست بھ من اشاره زد و ادامھ دادو
 نکنھ اگھ من با تو ؟ی زنم بشی خوای بعد م،ی صورتتو تحمل کنی لمس دستم روی تونی نمیحت-

  مدام نگات کنم؟دیازدواج کنم با
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   ازدواج با من فکر کرده بود؟یاو درباره .  زدخی دستانم
 ی خالھ خانباجنی بھ ایازی ن؟ی کنی الف بچھ رو باور مھی بھ تو گفتھ؟ حرف ی چھ چرندنیطن-

 کھ مرض دارن یی سمتت، مثل کساامی نگاه بھ منو خودت بنداز، من اجازه ندارم بھی س،ی ھا نیباز
 ی خالی خونھ ی تودم،ی نشون مینجوری من محبتمو ان،ی بھ در ماشیدی چسب،یری گیازم فاصلھ م

 ھمون قانون من نی اشتر،ی ذره بھی ای بھت دمی کشی می دستھی دی بھ کارت نداشتم، شای کارھم
 ،  بودیواسھ زندگ

 : تکان دادی چشمان گشاد شده ام، سرِدنی با دو
 ی ازدواج نکردم؟ چون با ھر کی و ھشت سالگی چشمات شد چھار تا؟ پس من چرا تا سھ؟یھا چ-

بود و  مثھ اون نغمھ کھ با صد نفر یکیآشنا شدم ھمشون ختم روزگار بودن، آدم سالم کجا بود؟ 
 ینی جلو ارمی دستمو می بابا وقت،ی ور بوم افتادنی ھم مثھ تو کھ از ایکی زد، یداشت منو دور م

 غی ازم درنمی بھش دارم لمس کنم، ھمی حسھی رو کھ ی خوام کسی مینی خوام نوازشت کنم، یم
 ارمی خوام سرت بی میی من چھ بالابونی وسط خی کوفتنی ماشنی ای ازم؟ توی ترسی م؟ی کنیم

 آخھ؟
 بود کھ محبتش را نشانم نی ای دست و پا زدن ھا برانیا.  خواستی داشت، مرا می من حسبھ

 بھ او یزیاصال خود احمقم چ.  دانستی مرا نمی ختھی بھ ھم ریدھد؟ خدا لعنتش کند، او کھ زندگ
  اصال دوست داشتن بدون لمس شدن امکان نداشت؟. نگفتھ بودم

 : گفتیِ تھ ذھنم را خواند کھ با لحن اغوا کننده اانگار
 ھوا بھ ی روینجوری بچھ ھم؟ی دوست نداری دختر تپلھی ؟ی بچھ دوست ندار؟ی خوایتو بچھ نم-

 لمس ھی وسط دامنت؟ تو طاقت ندازنی مارنی نکنھ لک لک ھا بچھ مای آره دختر؟ اد؟یوجود م
 نی طنی گی حاال واسھ من مم؟یچھ دار بش منو تو بی خوای می بعد چجور،ی رو نداریمعمول

 دونھ مادرم ی سالھ خراب شده سر من، مھی دونھ؟ ی ممی از منو زندگی چنی طنھ؟ گفتینجوریا
 مونده واسھ من، شی با شوھرش بود بدبختشی اونو پس انداخت، خوششوی خوشگذرونیرفت پ
 کھ بعد از ی خودمو بزرگ کنم نھ ناخواھری االن بچھ دی بچھ دماغو واسھ تو سنده؟ من باھیحرف 

  برادر ھم دارهھی  اومدهادشی سال زدهیس
ساشا .  دوست داشتم خودم را دار بزنمرم،یدوست داشتم بم. چشمانم را بستم.  بھ دوران افتادسرم

 یمرا م.  بھ دلم مانده بوددنشی عمر حسرت شنکی آورد کھ ی را بر زبان مییزھایتمام آن چ
 ی درد بنی کردم؟ من و ای چھ مدیاما من با.  خواستی خواست، دختر ھم می ھم مخواست، بچھ

 ی درد بنی با ادی داد، من بای آورد و خودش را نشان می طور سر بر مکی کھ ھر دفعھ یندرما
انگار درازتر از حد معمول .  انگشتانم ثابت ماندی کردم؟ چشم گشودم، نگاھم رویدرمان چھ م

 :دمی ساشا را شنیصدا. دستانم را باز و بستھ کردمھراسان . شده بود
 نھ تو ھجده سالتھ نھ ار،ی در نی واقعا فکر کن، بچھ بازی ولن،ی متی دم فکر کنیبھت فرصت م-

 من، بھ من نگاه کن
 افتادم و ی تختم می حاال داخل اطاقم رونی خواست ھمیدلم م.  نگاه کردن بھ او را نداشتمجرات

 . ختمی ریزار زار اشک م
 منو نگاه کن-

 : زدادیفر.  را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 ن؟یمت-

 ھمھ مدت نی کھ اشتری بودم، لجم گرفت، از او بی عرضھ ام کھ طبل تو خالی گرفت، از خود بلجم
 . کردی و حاال تشنھ ترم ماوردی حرف ھا را بر زبان ننیا
 با تو ام-
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 را بھ فحش بکشم کھ دست مردانھ اش را مقابل چشمانم شی بلند کردم تا او و داشتھ و نداشتھ ھاسر
 :تکان داد

 دست نی نھ، اینجوری ای ول،ی کنھی بھش تکی تونی مگھی دست منی مرده، صاحب اھی دست نیا-
  بغل کردن سادهھی ھم دی خواد صورتتو لمس کنھ، شای مره،ی خواد دستتو بگیم

 : زدملب
 ...من-

 : را تکان داددستش
 برو فکر کن-
 : بھ پشت سرش نگاه کرد و گفتنھی دوباره از آو
 ... وسط کوچھ منتظرهنھی برو، خواھر تو ھم دست بھ سگھی داد،ی داره منیطن-

 : دھان باز کردمدوباره
 ...من-

 : باال رفتشیصدا
 برو-

 : سرم آوار شدی روشی را جمع کردم، صداخودم
  االن برونیھم-
 

.  ھم فشردم و زانوانم را داخل شکمم جمع کردمی را رومیلب ھا. دی بار دھم لرزی ام برایگوش
 : و گفتستادیمژگان با دلھره مقابلم ا

 ؟ی دیجواب نم-
 ی روانضیمن مر.  بودمضیمن مر.  زانوانم گذاشتمی سرم را رونباری بھ او انداختم و ای نگاھمین

 بھ شیکھ سال ھا پ دمی فھمی را ماسری ی حرف ھایحاال معن.  خواستی مرا نمی پسرچیبودم کھ ھ
 نیا". بد دھن" کھ بھ من گفتھ بود دمی فھمی را می کسری حرف ھای، معن"یآدم آھن"من گفتھ بود 

 رفت، با یساشا م.  توانستم آدم باشمیچرا نم.  شدی صاحبم جز بھ فحش دادن کھ باز نمیدھان ب
 تی اھمی پوچ و بمی برای دادم زندگیاگر او را از دست م.  رفتی من ساشا ھم می حماقت ھانیا
 . شدیم
 ،ی ریتو دو روزه سالن نم. ھی نوشتھ باشگاه، فکر کنم خانوم علوتی گوشی رو صفحھ ن،یمت-

  زنگ زده، جواب بدم؟نی ھمی برادیشا
 : گفتمی سر بلند کردم و بھ تندیعصب

 ....م سگِ...بھ اون ت-
 بود کیساشا نزد.  دادن بس بودکی فحش رکنقدری اگر،یبس بود د.  حرفم را قطع کردمکبارهی و

  کردم خودم را اصالح کنم؟ی نمیچرا سع. مرا رھا کند و برود
 : زدمپلک

 ... نگونوینھ، نھ، ا... رو مخم، بگو دھنتوی ری منقدری زنھ بگو چرا انیبھ ا-
 : ھم فشردمی چشمانم را روو
 ...ی اعصابمو نرنقدرمی گردم، ای امروز فردا برمرا،ی المایبھش بگو کالسو بده دست پوران -

 : بھ خودم فشار آوردمدوباره
  نکنی اعصاب منو خط خطنقدرمیبگو ا-
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 یریاو کھ تقص.  شدمرهیسر بلند کردم و بھ چشمان نگرانش خ. ستادی سرم ای باالھی چند ثانمژگان
 دو روز بود.  توانستم بروم باشگاهی نمیحت.  زنمی دست و پا می دانست در چھ برزخینداشت، نم

 : ام کردی اش عصبرهینگاه خ.  مطلق در خانھ مانده بودمی خبریکھ در ب
 ...یھان؟ مثھ گاو موند-

 سالھا بھ من نی ایپدرم ھمھ .  کردمی اصالح مدی دھان خرابم را چطور بانیا.  را حبس کردمنفسم
 بود و مرا در برزخ رھا دهی را دزھای چنیساشا ھم. فحش داد و مجبورم کردم من ھم فحش بدھم

 .کرد
 ؟ی کنی نگام مینجوریچرا ا-

 : تخت نشستی روی آرامبھ
 ؟ی خوبن،یمت-
  جواب بدهروی خیتلفن ب..اون تلفن سگ صاحا-

تماس نگرفت، باز ھم . فکرم رفت سمت ساشا.  توالت برداشتزی می را ماز روی شد و گوشخم
 بود دهی سوالش چرخنی ای دو روز فکرم رونیدر تمام ا.  گرفتی ھم تماس مدینبا. تماس نگرفت

 خواستم بعد از ازدواج با او بچھ دار ی نسبت بھ تماس دستش حساس بودم، چطور منقدریکھ اگر ا
 دو روز کھ من باشگاه نیاصال ا.  آوردندی گفت انگار، لک لک ھا کھ بچھ نمی ماستر. شوم

  نھ؟ای گرفت نینرفتم، سراغ مرا از طن
 : فکر تکان خوردم و رو بھ مژگان کردمنی با او
  اومد سالن؟نیازش بپرس طن-

 :دی بھ من پرسرهی خمژگان
  اومد سالن؟نی طن،یخانوم علو-

 او ری عماد بود، تقصریتقص.  از ھر سو سر بر آوردالیدوباره فکر و خ. دمی بھ صورتم کشیدست
اگر او نبود .  منصوره آمد داخل اطاقم و مرا تا مرز جنون برد و برگرداندیبود کھ شب عروس

 : لب گفتمری و زدمی کوبمی زانویدستم را مشت کردم و رو. دمی رسی من و ساشا بھ تفاھم مدیشا
  شرف حروم زادهیب-

 ی صداِدنیبا شن.  شدمیمن چرا آدم نم. باز ھم فحش داده بودم.  را با حرص فشردمچشمانم
 ی خداحافظیمژگان ھمانطور کھ با خانم علو.  شدمزی خمی اطاقم خورد، نی کھ بھ پنجره یباتضر

 : کرد، بھ سمت پنجره رفتیم
  کنم، خدا نگھداری خواھش مگم،یچشم باشھ، بھش م-
 تخت ی را روی و ھمزمان گوشدی طرف کشکی و آن را بھ دی اطاق چسبی دست بھ پرده کی با

 : در ھم گفتمیبا اخم ھا. خودش گذاشت
  زنھ بھ پنجره؟ی مھیک... کدوم خرگھی دنیا-

 : گفتی آھستھ ای با صدامزگان
  سالم رسوندیخانم علو-
  گفت؟ی چنیدر مورد طن-

 :لجم گرفت.  و بھ چشمانم زل زددی سمتم چرخبھ
 ھ؟یھا؟ چ-
  ندارمی پسره حس خوبنی من بھ انیمت-
  گفتی بگو چست،ی حرف نزن، بھ تو مربوط نینی....زر نزن-
 :دیمژگان آه کش.  خشکم زدکبارهی نگاھم رفت سمت پنجره و و
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 بخدا من ؟ی پسره آشنا شدنی تو چند وقتھ با ا،ی آبجن،ی اومد، متی امروز ولومده،ی نروزیگفت د-
  ترسمیم
عماد پشت .  و بھ سمت پنجره رفتمدمی پرنیی تخت پای گفت، از روی مھم نبود مژگان چھ مگرید

 خواست یدلم م.  شدی آتش ھا از گور او بلند منی ای خواست؟ ھمھ یِاز جان من چھ م. دپنجره بو
  و خودش را جمعدیمژگان ترس. با دو قدم بلند بھ سمت پنجره رفتم.  بنشانمشیمادرش را بھ عزا

 :کرد
 دی ببخشیآبج-
 بھ ی باد سردستادم،یرخ بھ رخ عماد ا.  طرف ھل دادم و پنجره را گشودمکی دست او را بھ با

 خواست دستانم را دور گردنش حلقھ کنم و آنقدر فشار یدلم م. صورتم خورد و لرز بھ تنم نشست
 :دمیِ ھراسان مژگان را شنیصدا. ردیدھم تا بم

  ورا؟نی شده عماد؟ ایچ-
 : بھ او انداختی نگاھمی نعماد

 رمی خواستم آمارشو بگدمش،یدو روزه ند-
 فکر کرده بود صاحب من است؟ رد؟یآمار مرا بگ. دیز سرم سوت کشمغ.  شدرهی دوباره بھ من خو

 : بھ باروت وجودم، مشتم را باال آوردمدی کشتی حرف کبرنیانگار با ا
 ؟یستی کھ اون دفھ بھت گفتم آقا باال سر من نیدیتو نفھم-
 : انگشت شصت، گونھ اش را خاراندبا
  تو اطاقادی مزی ھمھ چی بیصداتو نبر باال، االن اون موس-

ِ تھ دلم خواست با او دھان بھ دھان کبارهیاما .  را بھ فحش بکشمستشی ھست و نی دھانم آمد ھمھ بھ
 ی گرفتم بھ جای مادی دیشا. اندازمی عادت فحش دادن را از سرم بنی بتوانم ادیشوم، شا

 :دستم را بھ کمر زدم.  بھتر بودیلی خینطوریا.  خانوادهی بمیبگو....مادر
 ...ی دی پسره ،ی من دخالت کنی تو کاراومدهیبھ تو ن-

 گفتم ی گفتم؟ می چھ مدیاصال با... گفتمی مدیبا".ث...ید" گفتم ی مدی نباگری کردم، نھ دمکث
 ". ادبی بیپسره "

 : ادب، کھ دھان باز کردی بمی بھ او بگوخواستم
  کنیث، بگو خودتو خال...ی دیپسره -

 :دی بحثمان پرانی بھ می با نگرانمزگان
 بچھ ھا تو رو خدا-

 : زد و گفتھی دستش را بھ چھار چوب پنجره تکعماد
  سر کار؟یری ، تو چرا نمیدو روزه تو خونھ ا-

 : گشاد شدچشمانم
 ...زی ھمھ چی بیبھ تو چھ؟ بھ تو-

 : گفتماری اختی فحش بدھم و بدی لب تکرار کردم کھ نباری را منقبض کردم، زخودم
  ادبیب-

 : بھ خنده افتادکبارهی شد و قیلبخندش عم.  لبش نشستی گوشھ یجا خورد و لبخند عماد
  ادب؟ی بھ بیدیث رس..یاز د. دهی از تو بعیزی ھمھ ناپرھنی ادب؟ بابا ایب-

 قھیبا من دست بھ . دمیاما ترس.  چانھ اش بکوبمری خواستم زی مشت شده ام را باال آوردم، مدست
 در دستش را باال آورد و مقابل چشمانم تکان یبا خنده بستھ . دمیس تری شد، مثل سگ از او میم

 :داد
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اگھ .  ھم برات از انبار آوردمگھی دیکی داغون کرد، شستمش، ی کھ موسی ھمون روسرر،یبگ-
 دو یکی ھم کرده، تو کار خودتو بکن، ی موسیگور بابا.  بگو برات دوباره بخرمی خوایھمونو م

 خونھ گھی دی جاھی رو ھم میذاری پس اندازمونو می مژگان، من و علی خواسگارمیای مگھیشب د
 می مغازه از ھم جدا بشی بابت کار تومی تونی مدت نمھی تا ی ولم،یکن یرھن م

 : بستھ را بھ سمتم گرفتو
 رشیبگ-

 شی کردن ھای امر و نھنی آورده بود؟ من از ای من روسریبرا.  در دستش زل زدملونی نابھ
 بود کیبھ خاطر حماقت او ساشا نزد.  بودمزاری بشی کردن ھامی جنی سنیاز ا.  آمدیخوشم نم

 در ھوا چرخ خورد و آن لونینا. دی کشی خفھ اغیمژگان ج. دمی کوبلونی ناریبا دست ز.  کندمیرھا
 با غضب بھ ھم زل ھی چند ثاند،یعماد پوست لبش را بھ دندان گرفت و جو.  ولو شداطیح طرف

 : مژگان کرد رو بھم،یزد
 رون؟ی از اطاق بیریم-

 : گفتی با نگرانمژگان
  ترسم دعواتون بشھیم-
 می زنی بفھمھ با ھم حرف می نذار موسرونی برو بشھ،یدعوا نم-

 : گفتی با نگرانمزگان
 آخھ عماد-

 : تکان دادی سرعماد
 گھیبرو د-

 د،ی کشقیعماد نفس عم. دمی بستھ شدن در را شنیصدا.  عقب عقب بھ سمت در اطاق رفتمژگان
 :ستادی رفت، ان را برداشت و دوباره مقابل پنجره الونیاز پنجره فاصلھ گرفت و بھ سمت نا

  بذارش رو سرتا،یب-
 شبھ کی کھ ی بشرنیاز ا.  بودمزاری بشر بنیمن از ا.  شدی مدهی ھم کوبی با غضب رومی ھادندان

عماد ھم محکم بھ . دمی چسبلونیبا حرص دستم را دراز کردم و بھ نا.  چاک من شده بودنھیعاشق س
 : و گفتدی چسبلونینا
 یپرتش نکن-
 : چشمان از حدقھ درآمده زمزمھ کردمبا
 ...یبھ من دستور نده د-
 :لبخند زد.  حرفم را قورت دادمی ھیبق
  ادبیب-

 : شدمیعصب
 دستور نده بھ من-
 ی بذاردی بانوی ھمشھی ھماد،ی بھت میورت صدی سفی روسرنیا-
 : سرش را کج کردو
 پرتش نکن، خوب؟-

 دوباره در ھوا چرخ لونینا.  را با غضب پرت کردملونی را ندادم، دستش را شل کرد، ناجوابش
 :با تمسخر گفتم.  زل زدلونیعماد برگشت و بھ نا.  داخل حوض آب افتادنباریخورد و ا

  ترسونھ؟ی نھ؟ اون حوضھ تو رو می ترسی می آخ؟یاری از تو حوض درش بیریچرا نم-
 : بھ سمتم بچرخد زمزمھ کردنکھی ابدون
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 نی وقتھا ای بعض،ی کھ کنار اون حوض کتکم زدادی مادمی یی ترسم از اون حوضھ، روزایآره م-
  رهی سمتم، نفسم منیومدی کھ اون وقت ھا کھ موفتمی می تو و موسادی نمی بیحوضو م

 کھ از ییروزھا.  شوم را دوست نداشتمیخودم ھم آن روزھا.  فرو بردممی موھای را ال بھ الدستم
 .  کردن با خواھرانم محروم بودمیباز

 ی تو چرا نم،ی ارتباط برقرار کنی با کسی کھ نتوننھی ازون سخت تر ای ولن،ی سختھ متییتنھا-
  خوامی ازت نمیچی من ھنی بب؟ی فرصت بھ جفتمون بدھی یتون
 : شدرهی و بھ صورت بر افروختھ ام خدی بھ سمتم چرخو
 ،  کنمی کارو نمنی کھ بھت دست بزنم؟ من اینی کنم، نگران ای از پسرا فرق میلیمن با خ-

پس او .  خواھدیخودش گفتھ بود بچھ نم.  خواستی بود کھ بچھ نمنی ھمیپس برا.  جرقھ زدذھنم
 ی کرد من از حق مادری چرا فکر ماورد؟ی بچھ بشید لک لک برامنتظر بو.  نبودزادیاصال آدم

 گریکدی کھ سال ھا دشمن خون در خون ی خاطر کسی برا؟ی گذرم؟ آن ھم بھ خاطر کیخودم م
 م؟یبود

 شھی شی و دستش را رودی دادم و خواستم پنجره را ببندم کھ بھ سمتم پری فکر بھ خودم تکاننی ابا
 :با حرص گفتم. گذاشتھ و مانع از بستھ شدنش شد

  خوام پنجره رو ببندمیبکش شاخو، م-
  از تو حوض بردارلونویبرو اون نا-
 ...گھ خور-

 : ام گذاشتمقھی شقی راستم را رودست
 ی کردخودیب-
  ھمھنی من ام،ی دونی از ھم نمزای چیلی ما خ؟ینی بی ماد،یبرو برش دار، من از اون حوض بدم م-

  کنھی ممی اون حوض روانی دونی تو ھم نم،ی شدی متی دونستم تو ھم مثھ من اذیسال نم
 ی و رودمیبھ مرز جنون رس.  جوابش را بدھم، خواستم پنجره را ببندم، دوباره مانع شدنکھی ابدون
 : بھ سوشرتش چنگ زدمد،ی شدم، خودش را عقب کشزانی پنجره آویلبھ 

 ... نامی ب؟ی صاحاب منیچتھ تو؟فکر کرد-
 خواست دستم را در یم.  آمدی دادم و او خوشش نمیفحش م. ساشا آمد داخل ذھنم.  کردممکث

.  شدمرهی بھ عماد خیدیبا نا ام.  کردی ھم بھ من دل خوش مدینبا.  دادمی و اجازه نمردیدست بگ
 :با التماس گفتم.  کردی آن را جمع مدی گند را زده بود، خودش ھم بانیخودش ا

  خوام فحش بدمی کن نمی کن، منو عصبی عصبمنو-
 : خوردجا
 ؟یچ-

 :دی ام لرزچانھ
 ،  کن، خستھ شدم از بس فحش بد دادممیعصب-

 : را تکان دادمسوشرتش
 ...ِ کن سگ پمیعصب-

 : را باز و بستھ کردمدھانم
  کنمی مزه، عصبی لوس بِتی تربیب-

 شد ی می عصبیمژگان وقت.  کردمنییو پا دخترانھ ذھنم را باال یبھ دنبال فحش ھا.  داغ شدسرم
 ". عقل ندارهیفالن" گفت ی کرد می داغ میلی، اگر خ"پر رو" گفت ی، م"شیا" گفتیم

 : از کلمات از دھانم خارج شدی جمالتم فکر کنم، قطاری بھ معننکھی ابدون
 ، ِ ادب پر روی بِتی تربی پر رو، ب،ی عقل ندارش،یا-
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 "لوس بچھ ننھ" شده بود بھ او گفتھ بود شانی با سپھر دعواکباری سوگل افتادم، ادی لحظھ کی
 : گفتمی خش داری صدابا
 ِلوس بچھ ننھ-

 : دستم گذاشتی دستش را روعماد
 ؟یگی مھی چرت و پرتھا چنی حالت خوبھ؟ ان؟یمت-

وز ... خواست بھ من تجی مشیچند شب پ. عماد دستش را چسبانده بود بھ دستم.  از تنم رد شدبرق
 : لب زمزمھ کردمریز. دکن
  شدموونھی دای خداشم،ی موونھیدارم د-
 کرد خودش را یبھ سمت پنجره آمد و سع. دمی سوشرت عماد شل شد و عقب پری دستم از روو

 :عقب عقب رفتم و با التماس گفتم. باال بکشد
  تویای نی تو اطاقما، حرومیاین-

 : امیشانی پی گذاشتم رودست
  لوس بدجنسی تو پسره یاین-
عماد امان نداد، خودش را از پنجره باال .  دستم را مقابل دھانم گذاشتم و خودم را خم کردمنباریا

 . و وارد اطاق شددیکش
 
 
عماد امان نداد، خودش را از پنجره باال .  دستم را مقابل دھانم گذاشتم و خودم را خم کردمنباریا

 . و وارد اطاق شددیکش
دستم را مقابلم نگھ داشتم .  توانستم حضورش را تحمل کنمینم.  صورتش چرخ خوردی رونگاھم

 :و با بغض گفتم
 یختیبھم ر....ی منو ری زندگی جلو، ھمھ این-

 : را از دو طرف گشوددستانش
  شده آخھ؟یچ-

مرا بھ  داخل اطاق و دیای مانده بود بنیھم.  آمد پدر داخل خانھ بودادمی بزنم اما ادی داشتم فردوست
 : گفتمی آھستھ ایبا صدا.  شدی ھمھ مان جھنم میزندگ. ندیھمراه عماد بب

  بشنکی ترسم مردا بھم نزدی مختم،ی ری بھم نمینجوری تو اطاقم االن ایومدیاگھ اون شب نم-
 : گفتی خورد و با ناباورجا
  بشھ؟کی بھت نزدیمگھ قراره ک-

 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 ارنی بچھ دار بشم؟ لک لکا کھ بچھ نمی من چجور؟یچرا با من اون کارو کرد-
 :بھ سمتم آمد.  را فشردممی با دستانم گونھ ھاو
  من کھ گفتم بچھ نباشھ؟ی چینی ن؟یمت-

 ی کرد، مرا نمیاو مرا درک نم. دی شنی را ممی بزنم، اما نشد، پدر صداادی باز کردم تا فردھان
 کھ او ھم تا چند وقت دی فھمی را مزگان ممیدردھا. دی فھمی نمزی چچی ھ کسچیاصال ھ. دیفھم

 .  کردی رھا ممی ھایی تنھایای شد و مرا در دنی می زن علگرید
 و بھ دمی بلند بھ سمتم آمد، عقب کشیبا قدم ھا.  شدمرهی صدا بھ او خی را تا انتھا گشودم و بدھانم

 :مقابلم خم شد. دمی چسبوارید
  ترسونھی تو رو میچ-
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 ییساشا از ذھنم گذشت، ساشا و قانون ھا.  دستانش ثابت ماندی و رودی اش چرخنھی سی رونگاھم
 کردم مردھا منتظرند تا دمار از یفکر م.  ترساندیلمس شدن مرا م.  خودش داشتیکھ برا

 :با بغض گفتم. اورندیروزگار زن ھا در ب
   تو اطاقمیچرا اون روز اومد-
عماد دستش را . اورمی ھم فشردم تا بر زبان نیلبم را رو. دیحش در دھانم چرخ فی دوباره قطارو

 : سرم نگھ داشت و گفتیباال
 شھی نمیچی ھدمی بھ موھات دست بزنم؟ قول می خوای مشھ،ی نمیچیھ-

 :دمی اطاق چسبواری ور کردم و گونھ ام را بھ دکی را خودم
 ،دست نزن بھ من الدنگ-

 : گفتیعماد بھ آرام.  از التھابم کم کردی کمواری دیخنک
  سالھی دم، شده تا سھ ماه، چھار ماه، اصال ی قول موفتھ،ی نمی اتفاقچی ھیتا تو نخوا-

 :دمی در ھم قفل شده ام نالی دندانھاانی ماز
  خوامی نمیچی خوام، من با تو ھیبا تو، با تو نم-

 : زد و با حرص گفتپلک
 ؟ی پسره است؟ با اون بود نکنھ منظورت اون؟یپس با ک-
 : شدمرهی چشم بھ او خی از گوشھ ی دردمندبا
  خانوادهی بتی تربی بی پسره ،ی ترسی از حوض آب م،یضی خوام، تو خودت مریمن تو رو نم-

 : فرو برد و گفتشی موھای و ال بھ الدی را عقب کشدستش
 ی ترسونی منو م؟ی زنی حرف مینجوریچرا ا-

 : زدملب
 ضیمر-
  کنمیمن خودمو درمون م-
 رونی باری از حوض آب برام بلونویپس برو اون نا-

 : پا و آن پا کردنیعماد ا.  ھمھ پرش افکار کالفھ شدمنی ااز
 ، اونو خودت بردار-
 شمی موونھی دیشی مکمی دور و بر من نچرخ، نزدنقدریپس گمشو برو ا-
 تونھ خوبم باشھ، بھ زن ی میی جوراھی ست،ی ھم بد نیلی لمس شدن خمی اگھ با ھم ازدواج کننیبب-

  دهی متیامن
 . دھدی متیاو ھم گفتھ بود لمس شدن امن.  حرف، ساشا از ذھنم رد شدنی ایدنی شنبا
مژگان ھراسان وارد .  حبس شد، عماد بھت زده سر چرخاندنھی باز شدن در اطاق، نفسم در سبا

مژگان با . دی دستپاچھ شد، عماد بھ خودش آمد و عقب کشتی در آن وضعدنمانیاطاق شد و با د
 : گفتینگران

  عماد؟ی کنی کار می چنجای گھ سر و صداس، تو ای ماد،یبابا داره م-
 : گفتی در را بست و بھ تندو
 زود برو-

 جدا واریخودم را از د. دی پراطی بھ سمت پنجره پا تند کرد و داخل حی بدون حرف اضافھ اعماد
 : اشاره زدملونی بھ ناستاد،ی عماد کنار حوض ادم،ین ھم بھ سمت پنجره دوکردم و م

  برش داری تونیاگھ م-
 : گشتانی در نمای دو لنگھ نیھمزمان در اطاق باز شد و پدر ب. دمی پرده را کشو
 ھ؟ی چیصدا-
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 : نگاھش را دور تا دور اطاق چرخاند و رو بھ من براق شدو
 ؟ی زنی با خودت حرف مرون؟ی بیری نم خونھ؟ چرایدیچرا دو روزه کپ-

 : پنجره فاصلھ گرفتماز
 اد؟ی منی آسمون بھ زمشھ؟ی می خونھ چی دو روز بمونم توگھ،ی درمیم-

 : کرداخم
 رونی برهی باشھ می کھ قوی آدم؟ی خونھ کھ چی تویمثھ لچک بھ سرا موند-

 : شدمیعصب
 ؟ی رفتن منرونی درد و مرضھات حل شده فقط لنگِ بی تو ھمھ رم،ی خوب ملیخ-

 : بزند کھ مژگان با دلھره گفتی حرفخواست
 رون؟ی بنیری خوام لباس عوض کنم، میبابا، من م-

 : را باال بردشی صداپدر
  شرفھایب-
 نگاه اطی پرده بھ حی و از الدمیبھ سمت پنجره چرخ. دی رفت و در را بھ ھم کوبرونی از اطاق بو

 رنگ یچشمانم را تنگ کردم، واقعا از آن حوض آب.  بودستادهی حوض ایعماد چند قدم. کردم
 :دمی مژگان را شنیصدا.  بودمدهی ھمھ سال نفھمنی پس چرا اد؟ی ترسیلجن گرفتھ م

 ؟ی کار داشت آبجی اطاق چیعماد تو-
. اشتم و جواب مژگان را ندادم بغلم گذری دست آزادم را زد،ی لرزی زده بودم بھ عماد، دستانم مزل

 شد، رهی و بھ پنجره اطاق خدی لحظھ چرخکی د،یعماد چند قدم بھ سمت حوض رفت و عقب کش
 را کھ کنار درختچھ ھا افتاده بود ی بلندی بھ سمت باغچھ رفت و شاخھ نباریدوباره برگشت و ا

 یار، واقعا م گفت انگیراست م.  حوض خم شد و داخل حوض فرو بردی و چند قدمرداشتب
پدر .  او را بترساندیزی حرفھا بود کھ چنی شناختم کلھ خراب تر از ای کھ من می عمادد،یترس

 پرده را رھا ی شانھ ام نشست، با نگرانی رویدست. احمقم چھ بھ روز ھر دو نفرمان آورده بود
 :نفس حبس شده ام را رھا کردم. دم، مژگان بودیکردم و چرخ

 چتھ تو-
 :دمی آرام تر پرسنباریدوباره مکث کردم و ا

  مژگان؟ھیچ-
 : با بغض گفتوفتد،ی بھی حس کردم ھر لحظھ ممکن است بھ گرد،ی درخشی مچشمانش

 عماد خوبھ-
 : خوردمجا
 ؟یچ-
  بھترهیلیعماد از ساشا خ-

 : شانھ ام پس زدمی را از رودستش
 دخالت نکن-

 لونی نای نگاھم روم،یدیاطاق، ھر دو از جا پر وسط یزی بزند کھ با پرت شدن چی حرفخواست
 . شده بودسی ثابت ماند کھ از قطرات آب خی رنگدیسف
 
 ھیمھد.  نشستھ بود، پدر رفتھ بود حمامونیزی مادر مقابل تلودم،ی در اطاقم بھ سالن سرک کشی الاز

 ینگاھم رو .با عجلھ بھ سمت کمد لباس مژگان رفتم و آن را گشودم. و مژگان ھم خانھ نبودند
 قھیق چند دنیھم. دمی کشرونی بیدست بردم و آن را از چوب لباس.  رنگش ثابت مانددی سفیمانتو

 آورد سالن و ھر ی را منیبھ من گفتھ بود طن. نمشی خواھم ببی دادم و گفتم مامی بھ ساشا پشی پی
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.  کنمریی خواستم تغیم.  خواستم امروز متفاوت باشمیم.  بھ خانھ اشمی حرف زدن برویدو برا
 بود یی روزھانی چنی براھی شد مھم نبود، بخی شد، مثل روز اول ھم نمی درست مزی ھمھ چدیشا
 لی وسای توالت رفتم و ال بھ الزی چپاندم، بھ سمت می را داخل ساک ورزشدی سفیمانتو. گرید

 یشمم رو بروم کھ چرونیخواستم از اطاق ب.  مژگان رژ لب و خط چشم را برداشتمشیآرا
 را شست و یکار مژگان بود، او ھر دو روسر.  کنار تختخواب ثابت ماندی صورتدی سفیروسر

 ام انداختم و منصرف ی مشکی بھ روسری نگاھمی توجھ بھ آن بگذرم اما نی بخواستم. خشک کرد
نفسم را . میای بھ چشم ساشا بشتری شد بی باعث مدی شای صورتدی سفی و روسردی سفیماتو. شدم

 ....حبس کردم و خم شدم و آن را برداشتم
 

.  بودمدهیبا دستان لرزان پشت چشمانم خط چشم کش.  زل زدمنھی سالن بھ خودم در آیی دستشوداخل
.  شدی بھتر نمنی از اگری توانم را بھ کار برده بودم، دی ھمھ یعنیبھ نظر خودم خوب بود، 

 رونی بییاز دستشو.  سرم گذاشتمی را روی صورتدی سفی را بھ تن کردم و روسردی سفیمانتو
 :چند تن از شاگردانم بھ سمتم آمدند. مدیپر
 ن؟یری کجا میخانوم مرب-

 :رمی بگدهی شان را ندرهی کردم نگاه خیسع
 امروز کالس دست پورانھ، از فردا خودم ھستم-
 واری سالن مقابل دی ثابت ماند کھ آن سونی طنی شاگردانم گذشت و روی نگاھم از ال بھ الو
 شاگردانم را ی زده رتی کردم نگاه حیسع.  سالن منتظر من بودرونی ساشا بیعنی نیا. بودستادهیا

 ی مربم شده بودند، حق داشتند، خانرهیھمھ با چشمان گشاد شده بھ من خ.  شدی اما نمرم،ی بگدهینا د
 بود، دهی سوختھ نپوشیه ا وقت ھا قھوی و بعضی و سورمھ ای از رنگ مشکریکھ سال بھ سال غ

 نیی پامی ابروھای را تا رویروسر.  قابل باور بودری رنگ روشن، غی مانتو و روسرنیبا ا
  کردم فکرم رایسع.  دخترانھ ھم نبودی زنانھ نبود، حتمیابروھا.  دست زدممی بھ ابروھادم،یکش

. پا تند کردم و بھ سمت در سالن بھ راه افتادم.  دو تا نبودیکی من کھ ینداشتھ ھا. منحرف کنم
 ی کوتاه آبیبھ پالتو.  کردی رنگش را در آغوش گرفتھ بود و بھ من نگاه می آبی ساک ورزشنیطن
 شد، خواستم از کنارش بگذرم کھ ظی غلمیاخم ھا.  شدم و حسرت در دلم نشسترهی اش خینفت
 :دمی را شنشیداص

 یخانوم مرب-
 : زدمی زدم، بلند تر صدادنیرا بھ نشن خودم

 یخانوم مرب-
 :دمی و بھ سمتش چرخستادمی امی جاسر

 ھ؟یچ-
 ی بکشد و من نمھیاو بلد بود سا.  رنگ پشت چشمش ثابت ماندی آبی ھی سای نگاھم روھمزمان

 . اجازه نداشتمیتوانستم، من حت
 رون؟ی بی ری می با ساشا داریخانوم مرب-
 : قدم بھ سمتش رفتمکی
 بھ تو چھ؟-
 : قدم عقب رفتکی
 ؟ی کنیچرا حرف منو گوش نم-

 :دستم را مقابل چشمانم گرفتم و گفتم.  کندی را برانداز ممی سر تا پای کردم با کنجکاوحس
  غلطھی درستھ چی چی الف بچھ بھ من بگھیتو ....ی دوزاری مونده تونیھم-
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 ھی ساشا چجوری دونیشما کھ نم-
 : شدمبرزخ

 پر و بالتو گرفتھ؟ خواھر و برادرات کھ اصال ری تشکرتھ کھ زی بھ جاھ؟ی چجوری دونینھ تو م-
 تو رو قبول کرده، بد کرده کره تی بنده خدا مسئولنی ا،یشی بزرگ می تو چجورسیبراشون مھم ن

 خر؟
 شانھ یاکش را رو سنیطن. دمی کوبنی را بھ زممی نتوانستم خودم را کنترل کنم، دوبار پانکھی از او
 : کرد و گفتزانیآو
 ی دونی ده تا رو نمی دونی مزوی چھیشما -
 کارا، اصال تو واسھ نی از اادی خوشم نم،ی زنی خوامم بدونم، چرا پشت سر برادرت حرف مینم-
  گوش منری زی زنیِ ور میای می ھیچ
 کھ ی مردھی نی گی خودتون نمشی اصال شما پن،ی بچھ ھا دفاع کردیچون شما از من جلو-

   ذاشت ساشا؟ی اسم بچھ شو مشی چھل سال پی سال سنشھ چرا اسمش ساشا ھست؟ ک٤٠ کینزد
 : دھانش را کج کردو
  ساشا؟یحتما بابا-

 لبم د؟ی کشی مرا بھ گھ می خوششی بچھ چرا با حرف ھانیا.  آوردمنیی را از مقابل چشمانم پادستم
 اما زدی بررونی تکانش دھم تا مغزش از دھانش برا تر کردم، خواستم بھ سمتش بدوم و آنقدر

  نبود تایپدر و مادرش مرده بودند و کس.  بچھ با من و برادرش لج کرده بودنیا. منصرف شدم
 کردن من؟ و حتیاصال او را چھ بھ نص.  ادب بار آمده بودی کند، خود سر بار آمده بود، بتشیترب
 ی از رودنمی با دیخانم علو.  رفتمرونی زد، از در سالن بی ممی توجھ بھ او کھ صدای فکر بنیبا ا

ش را ی صدااوردم،ی خودم نیِ را تھ چشمانش بخوانم، بھ رورتی توانستم حی بلند شد، میصندل
 :دمیشن
 ؟یریخانوم فکور، قربونت برم م-

 : نگاھش کنم، گفتمنکھی ابدون
 امیاز فردا سر وقت م-
 آوردم و با عجلھ بھ لبم رونی مانتو ام و رژ لب را ببی وارد کوچھ شدم، دست بردم داخل جو

 خواستم چھ کار ی سست شد، ممی لحظھ قدم ھاکی. دیِ ساشا تھ کوچھ قلبم تپنی ماشدنیبا د. دمیکش
 شی چھل سال پی گفتھ بود چھ کسد،یچی در سرم پنی طنیکنم؟ بروم خانھ اش و بعد چھ شود؟ صدا

 .  گذاشت ساشای پسرش را ماسم
  ساشا گذاشتھ باشد؟شی شد اسم پسرش را چھل سال پی نمدای پای در دنی خرچی ھیعنی
 ی حس درونکی نی بھ ماشدهی رفتم، نرسنی را رھا کنم، بھ سمت ماشی و دو دلدی کردم تردی سعو

 رونی در باشگاه بی کھ سرش را از النی طندنیوادارم کرد بھ عقب بچرخم، سر چرخاندم و با د
 : ساشا بھ خودم آمدمیردم، با صداآورده بود، مکث ک

 بخورم گرتوی ج،ی رنگی و روسردی خانوم خودمونھ؟ با مانتو سفنی متنجاس،ی ای کنیاوووف بب-
 ...من خوشگل خانوم، سوار شو

بھ سمت ساشا .  را باز کردم و داخلش نشستمنی در ماشی بھ خود دادم و با مکث طوالنیتکان
 : ابرو باال انداختدم،یچرخ

 کو مل؟ی کھ، خط چشم بدون ری رژ لبو داغون زدی تو، ولی کار کردی لحظھ، چھینشناختمت -
 ... بابا، خودمو خودتو عشقھالی خیرژ گونھ ات؟ ب
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 کھ دست بھ کمر دی ساشا چرخینگاھم رو. دی لرزی بدنم میھمھ .  وسط سالن نشستمی کاناپھ یرو
انگار تازه بھ خودم آمده بودم . دمیچیور انگشتم پ را دی صورتدی سفیروسر.  بودستادهیمقابل من ا

 ردم؟ کی چھ کار منجای زدم و در ذھنم تکرار شد کھ من ای زل مواری بھ در و دیکھ با سر درگم
 :ساشا با خنده گفت. پشت دستم را بھ گونھ ام چسباندم

 ؟ی خوری میزیچ-
 : گفتمی لرزانی را بھ چپ و راست تکان دادم و با صداسرم

 ؟ی کار کنی چی خوایاالن م-
 : آن نشست و گفتی رویالی خی کاناپھ کشاندم، با بی سمت کاناپھ آمد، خودم را بھ انتھابھ
  فقط، خوبھ؟می زنیحرف م-

 د،یچی در گوشم پنی طنیصدا.  بوددهی ساعد باال کشی بلوزش را تا رونی دستانش زل زدم، آستبھ
 ....شیگفتھ بود چھل سال پ

 . گذاشتی می اسم پسرش را چھ گھی کسشی را منقبض کردم، اصال بھ درک کھ چھل سال پخودم
  کھ خانمیدی تو؟ باز ترسی شدیچ-

 :ابرو باال انداخت.  شدمرهی بلند کردم و بھ چشمان شوخش خسر
  کاله داری شد آیکی دونھ شده خط صاف ھی کج و معوجھ کھ، ؟یدیخط چشم کش-
 :شاره زد مژگان ادی سفی بھ مانتوو
  داغونھیلی مانتو خنی با ای شلوار مشکی ولا،یخوب ست کرد-

  کرده ام؟ی دانست من در خفقان زندگیمگر نم. امدی گرفت خوشم نی مرا مرادی انقدری انکھی ااز
از جا . دی کشرونی دستانم بنی را از بی جوابش را بدھم کھ دستش را دراز کرد و پر روسرخواستم

 : و با دلھره گفتمدمیپر
  بردارمموی خوام روسرینم-

 : کاناپھ جا بھ جا شدیرو
  موھاتو ناز کنم؟یبعد من چجور-

 خواستم، ی نمیکی ھمھ نزدنیمن ا.  اطاق بھ گردش در آمدی سو و آن سونی ااری اختی بچشمانم
.  بودیف من کای کند برای نممی گفت دوستم دارد و رھایفقط بھ من م.  خواستمینوازش ھم نم
نفسم بند آمد، آن روز داخل خانھ اش، آن روز مقابل چشمان نغمھ .  امی روسرریدستش رفت ز

 ی تحمل مدیچھ مرگم شده بود آخر؟ با.  بودمدهی نترسنقدری بھ ھم خورده بود، اما اوزمحال و ر
با خودم فکر . دیچیِتھ دلم بھ ھم پ.  زن استی براتی امنی نشان دھنده نیعماد گفتھ بود ا. کردم

 ھسرم بھ دوران افتاد، مگر قرار بود چھ کار کند ک. کردم حاملھ نشوم، آن ھم بدون عقد و ازدواج
 شدم کھ رهی بھ ساشا خی ھم رفتھ بود؟ گونھ ام داغ شد، بھ خودم آمدم و بھ تندیفکر من تا حاملگ

 : و چشمک زددیسرش را عقب کش
  نبود؟یچی ھیدید-

 داشتھ باشم؟ لبم ی آمادگنکھی من، بدون ایکار کرده بود؟ بدون اجازه چھ .  دو دو زدچشمانم
.  کف دستش را بھ سمت گونھ ام آوردد،ی سرم کشی را از روی صورتدی سفیروسر. دیلرز

.  دھد تکان بخورمی مرا بستھ و اجازه نمی چھار دست و پایحس کردم کس. احساس خفقان کردم
 :عماد نعره زد. چاندمی در ھوا گرفتم و پدهیتش را نرس در نظرم آمد، دسعماد  لحظھ صورتکی
  دستمیوا-

 نعره اش مرا بھ یصدا. دمی اش کوبنھی شدم و با زانو محکم بھ سزی خمی و ندمی سرش چسبی موبھ
 کرده بودم، چھ کار کرده یچھ غلط. ساشا بود.  کھ مقابلم زانو زده بود عماد نبودیکس. خودم آورد

 :کنارش نشستم و با بغض گفتم.  زدیمقابل کاناپھ ولو شده بود و نعره م. بودم
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 ؟یساشا، ساشا خوب-
 : خودم را خم کردمدم،ی دست بردم سمت کتفش، اما دستم را پس کشو
 ساشا؟-

 : زدادیفر
 ی جنگل،ی وحش،ی عوضی دختره رون،یگمشو از خونھ ام ب-

 : را پس بزنم، اما نشد، با التماس گفتممیش کردم اشک ھا تالد،ی ترکبغضم
  خواستم بزنمتینم-

 : زدادی و با نالھ فردی کشقی بار پشت سر ھم نفس عمچند
 درب و داغونو عقب مونده است، نقدری مال کدوم قبرستونھ کھ اسی چشمام، معلوم نیبرو از جلو-

 ی ھررون،یبرو ب
 ی مشکفی و کیخم شدم و روسر.  کردی ساشا ھنوز نالھ مستادم،ی لرزانم ای پاھای زحمت روبھ

 : ام کردی ساشا عصبیصدا. ام را برداشتم
 ی آمازونی دهی ترش،ی عقده ایروان-

پا تند کردم و بھ سمت راھرو .  ھق ھقم را بشنودی خواستم صدای دھانم گذاشتم، نمی را رودستم
 .دمیدو
 
 

پا تند کردم و بھ سمت راھرو .  ھق ھقم را بشنودی خواستم صدای دھانم گذاشتم، نمی را رودستم
 .دمیدو

 بند آمدن ھم نداشتند الی و خدندی باری گونھ ام می دستم را چسبانده بودم بھ دھانم، اشکھا روکف
 ی، م"یجنگل" گفت ی نفس بھ من مکی. دی رسی ساشا ھمچنان بھ گوش می نعره یصدا. انگار
  گفتمی بھ او مدیبا. دی شنی مرا می حرف ھادیاو با. ت در ثابت ماند چفیدستم رو". یوحش"گفت 
 داشت، من امروز بھ قول او یاگر پدر من عقل درست و حساب.  گذشتھ ام تلخ و دردناک استچقدر
 گفتم عماد آمد داخل اطاقم و حال ی مدیبا.  گفتمی مشی از عماد برادیبا.  شدمی نمی و جنگلیوحش

سالن   فکر، چفت در را رھا کردم و از راھرو گذشتم و دوباره بھنیبا ا. مرا از بد ھم بدتر کرد
 زی خمی ندنمی کرد، با دی بود و بھ سقف اطاق نگاه مدهیبرگشتم، عماد طاقباز کف سالن دراز کش

 :شد
 ؟ی کھ ھنوز؟ مگھ نگفتم ھریھا؟ نرفت-
 : و با بغض گفتمدمی باال کش ام راینیب
 ساشا-
 من کھ باھات اتمام ی روان؟ی منو زدی واسھ چرون،ی درمون، گمشو از خونھ ام بیساشا و درد ب-

  کار کنم، نگفتھ بودم؟ی خوام چیحجت کرده بودم، گفتم بودم م
 : ام را فشردمی را تکان دادم و بند ساک ورزشسرم

 گوش کن بھ من خوب؟-
   زنھ؟ی ھا کتک می کنھ مثھ وحشی دختر ھم حملھ مھیگھ  گوش کنم؟ مویچ-

 :دی ترکبغضم
 ساشا-
 ی تا با لگد پرتت نکردم بررونیساشا و حناق، برو ب-
  دارمی من چھ مشکالتی دونی شرف، تو کھ نمیخوب بذار حرفمو بزنم ب-
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 ی بدبختی مشکل دارم، منو چرا قاطی گفتی از اول می کندی جون م،یبھ درک کھ مشکل دار-
 ؟ی کنیھات م
 : شدسی از اشک خمی ھم فشردم، باز ھم گونھ ھای را روچشمانم

 ساشا عماد، عماد-
 : زدپوزخند

  از ھزارتا خواسگارات عماد خانھیکیآره عماد، -
 : و غر زددی اش کشنھی نشست و دستش را بھ سنی زمی روکبارهی و
 ،  امنھی وسط سدیچھ خوب سکتھ نزدم، االغ با زانو کوب-
 : بھ من زل زدنی سر بلند کرد و با چشمان آتشو
 میدی جک سالو ھم شننی بھترموی نمرد،ی شدیی ھواتی اومد خواسگار،ی گفتیھا؟ عماد؟ خوب م-

 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
  کرد کھ از مردھا بترسمی کارھی کرد، اون تمیعماد پسر مستاجرمون اذ-

 :دی در ھم کشچھره
 یای می واسھ ما عشوه شتروی کرد؟ پس دست خورده ھم ھستتتیتو رو خدا؟ اذ-

 : زدمادیفر
 ... گمی بھ من دست نزده، من میحرف نزن، تھمت نزن، کس...دھنت سرو-

 :ستادیمقابلم ا.  و بھ سمتم آمد، حرفم را قطع کردمدی جا پراز
 رونی من بی برو از خونھ ،یگی می خوام بدونم تو چیمن نم-
 ساشا-

 : را در آوردمی را کج کرد و ادادھانش
 ساشا-

 :دمی دراز شد، خودم را عقب کشمی بھ سمت بازودستش
 دست نزن بھ من-
 رونیپس خودت با زبون خوش برو ب-

 : عقب وارد راھرو شدمعقب
 می لج بودیلی ما با ھم خھ،یمی منو عماد قدانیجر-

 :ن، چند بار عقب و جلو کرد انداخترونی بی تکان داد و دستانش را بھ معنیسر
 یرانی المی چھ فن،ی جرقھ زد و عاشق ھم شدنتونی بعد عشق بنی بد بودگھی دونم، با ھمدیآره م-

  ساختوی سنارنیبشھ با ا
 : گفتمی درماندگبا
 خواست کمکم کنھ، ی مثھ خودمھ، مثال مھ،ی نبودم، اونم آدم بدبختینجوری اانی جرنیتا قبل از ا-

 ... مشکلنی ای کردنم خوب شده ولھی کنم، االن گرھی تونستم گریاخھ من نم
دستانش را .  فھمدی نممی از حرفھایزی دانستم چی سرسام گرفتم، میی گوی وری درنی از اخودم

 :باال آورد
 ی و عماد نجاتت داد و االن نمی کردی مھی گرسیبسھ، بسھ، خانوم آقا بسھ، اصال برام مھم ن-

  نزنھ، فقط شرتو کم کن، از خونھ ام بروایبزنھ  بھت دست ی مردیخوا
 : خوردمی راھرو سکندرنیب
 شمی خوب می فرصت بھم بدھی شم،یمن خوب م-

 : زدادیفر
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 بی عجی افھی نگاه بھ خودت بنداز، قھی کور و کچل بشم؟ ای بشم یبھت فرصت بدم تا خودم روان-
 کھ ی با اون روسرست،ی کھ برات گشاده و معلومھ مال خودت ندی سفی مانتونی با ا؟یدی دبتویغر

 خط چشمتم کھ گفتن نداره، شلوار رون،ی کھ از لبت زده بی رژ لب،ی بندی گلو سفت مریتا ز
 نمی ھمون عماد، ببشی برو پ،ی اوونھی د،ی ھستی تو روان،ی با کتون،ی قھوه ای ساک ورزشیکمش

، .....نجایبتو داده ولت کرده، االن ادا اصولت مال منھ؟ حقش بود ھم... خواد؟ ترتیعماد تو رو م
 گندو سرت در آورده، برو بھش نی کھ ای ھمون عمادشی بشم، حاال برو پی خوام روانی نمیول
 ... بگو خرم بھ چند منای اون وقت بی آدم شد،ی خوب شدی خوبت کنھ، وقتگوب

 : و با بغض گفتمستادمی در ایھ  دو لنگنی و بدمی در را کشچفت
  ام؟یمن روان-

 نگھ نیی کرد پای کھ بھ زحمت تالش میی قدم بھ سمتم آمد و باعث شد وارد کوچھ شوم، با صداچند
 :دارد، گفت

 عماد جونت چند مرده نمی حاال برو بب،ی و خبر نداری ھستی روان،ی ھستیآره خانوم آقا، روان-
  کشھی رو بھ رخ من می جنوب شھریحالجھ؟ پسره 

 .. با غضب در خانھ را بستو
 

 ابانی سنگفرش خی ام را رویساک ورزش.  شده بودسی مزگان خیمانتو. دی باری ھم باران مباز
 کبارهی خوب ھم ی کردم آدم ھایفکر نم.  ساشا لھ شده بودمی حرفھاریلھ شده بودم، ز. دمی کشیم

  رحمی رحم بود، از عماد بیساشا چقدر ب.  رحم شوندی بد و بنقدری رو بھ آن رو شوند، انیاز ا
 توانستم با ی نمی حتگرید.  بودختھی عذاب آورش تار و پود روح و روانم را بھ ھم ریحرفھا. تر
 یب.  شدی مدهی بردی روانم متعفن بود، باد،ی رسی کردن ھم نمھیاصال بھ بخ.  ھم درمانش کنمھیبخ
 حرف ابراما در بر.  کردندی زده براندازم مرتی کھ حدمی دینگاه رھگذران را م.  ھق زدماریاخت
  داشت؟یتی نگاه ھا چھ اھمنی بودم، ادهی کھ از ساشا شنییھا

 بودم و خودم ی ھم رواندیشا". خانوم آقا"دوباره بھ من گفتھ بود .  اموانھی ام، دی بود من روانگفتھ
 ...گفت بود عماد با من.  زدمی میرا گول

قطرات باران وارد دھانم . دھان باز کردم و ضجھ زدم.  اسم عماد ھق ھقم اوج گرفتیادآوری با
 : رو بھ آسمان گفتمی خفھ ای تف کردم و با صدانی زمیشد، رو

 ی بھ من ندادنمی ا،ی از من گرفتنمی خدا، ای چقدر تو بدا،یخدا-
 دیشا. ی نارنجی ھا با شبرنگی مشکی شدم، کتانرهی ام خی کتانی خم کردم و بھ کفش ھاسرمرا

 عماد ادی ام، باز ھم یدستم رفت سمت پر روسر. حق با ساشا بود، خودم را دلقک کرده بودم
 ی میزی او چدی توانم خودم را درمان کنم، شایافتادم، ساشا گفتھ بود بروم از عماد بپرسم چطور م

 خودش گند زده بود  کرد،ی کمکم مدیاصال خود عماد با.  شناختی جنس مردھا را مدی شاانست،د
 نبودم یروز اول ھم آدم نرمال.  را مثل روز اولش کندزی توانست ھمھ چی مدیبھ روح و روانم، شا

 مغازه ل و بھ خودم کھ آمدم مقابدمی ام را باال کشینیب. گری ام بھتر بودم دیاما از حال و روز فعل
 توجھ بھ آنھا یخواستم ب. سھ چھار دختر جوان داخل مغازه بودند.  بودمستادهی ای فروشی روسری

 گند نی شود ای چطور ممی و بگووفتمی بشی خواستم بروم سراغ عماد و بھ پایوارد مغازه شوم، م
 کھ یقیشده بودم آن غر.  غلطزی درست است و چھ چزی دانستم چھ چیرا جمع کرد؟ من اصال نم

 دای زند تا نجات پی آب ھم چنگ می بھ تکھ چوب شناور روی باال و حتدی آی آب و مری رود زیم
 ی رفتن و نرفتن دست و پا می و دو دلدیدر ترد.  ام را مقابل مغازه رھا کردمیساک ورزش. کند

 و پیت نی فکل کرده مرا با ای با آن موھای مامانشیتیزدم، دوست نداشتم آن زنان و دختران ت
 عماد شدم کھ ی مغازه ثابت ماند، متوجھ نیتری وی روانمینگاه گر. نندی درب و داغان ببی افھیق
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دھانش .  کردی بھ من نگاه منیتری داخل وی ھای روسریخودش را خم کرده بود و از ال بھ ال
 راه آمده تم شده بودم؟ بھ خودم گفی باز مانده بود، از ذھنم گذشت کھ چطور شده بودم؟ چھ شکلمھین

 ادهیدوست داشتم وسط پ.  کردی نمیاری میاما پاھا.  اصال بروم گم و گور شومرا برگردم و بروم،
 عماد ثابت مانده بود کھ از ینگاھم ھمچنان رو.  کنمھی باران دراز بکشم و زار زار گرریرو ز

 ھیبھ ثان.  رفتھ بودلیل بھ تحمی بھ خود بدھم و بروم اما قوای دلم خواست تکاند،ی پرشخوانی پیباال
 : گفتیبا نگران.  شدمرهیکھ در مغازه باز شد، چشم در چشم عماد خ دینکش

 ھ؟ی اافھی چھ قنی ان؟یمت-
 : گفتمی تو دماغی صدابا
 عماد؟-
 ھ؟یچ-
 : باال رفتشی صداو
  جون بھ سر شدم، چتھ تو؟-

 : نالھ زدمدند،ی دختر جوان از پشت سرش سرک کشدو
 ؟یچرا با من اون کارو کرد-

احساس .  باز ماندمھی ندنمی دھان او ھم با دد،ی پررونی بی با نگرانی در مغازه باز شد و علدوباره
 ھر دو نفر ی پا مقابل پای پنجھ ی نتوانستند وزنم را تحمل کنند، رومیضعف کردم، انگار پاھا

 :دمی عماد را شنینشستم، صدا
  ھا رو ردشون کن برنیمشتر-

 :شد و وارد مغازه دی با عجلھ چرخیعل
 می فردا در خدمتشاالی شما ھستم، ای اومده، من شرمنده شی پی مشکلدیخانومھا، ببخش-

من بلد نبودم، من با .  زدندی با ناز و عشوه حرف مد،یچی تعارفات دختران جوان در گوشم پیصدا
 ی رویھر دو دستم را ضربدر.  نبودمزی چچیاصال من ھ. ناز و عشوه حرف زدن بلد نبودم
 و دخترانھ بھ گردش در آمد کھ کی شی بوت ھاینگاھم رو. بازوانم گذاشتم و سرم را خم کردم

 از فرط ھق می ام زل زدم و شانھ ھای نارنجی مشکیدوباره بھ کتان.  گذشتندی کنارم ماز یکی یکی
 : مقابلم دو زانو نشست، عماد بود، دستش را بھ سمتم دراز کردیکس. دیھق لرز

 ؟ی کنیاال م سرتو بن؟یمت-
 :دمی ام خودم را عقب کشی حالی بی ھمھ با
 ،  خوبم کنیبھ من دست نزن، ول-

 : گفتی با مھربانیعل
 ؟ی دعوا کردی شده؟ با کسیزی چن،یمت-

 ی توانست خم کرد، نگاھم روی کھ میی زد و سرش را تا جاھی تکنی کف دستش را بھ زمعماد
 :دمیچشمان ھراسانش ثابت ماند، لب برچ

 خوبم کن-
 ؟ی بھ روز خودت آوردیچ-
 : دستش را دراز کردو
  تو مغازهایب-

 : را تکان دادمسرم
  شم؟ی خوب می فقط بگو چجورام،ینم-

 : زدمغی جد،ی چسبمی را رھا کرد و بھ بازونفسش
 نھ، دست نزن بھ من-
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 : بالفاصلھ گفتیعل
  محل کارهنجای دست نزن بھش، اره،یعماد آبرومون م-

 بھ سر و ی شدم، کالفھ دسترهی لرزان بھ او خی سرم را بلند کردم و با چانھ ستاد،ی سرا پا اعماد
 : با محبت گفتی نگاه کردم، علیبھ عل. دیصورتش کش

  توی شدسی تو مغازه، خای جان، بنیمت-
  مژگانی بھ مانتودم،ی کشی خفھ اغی عماد شدم کھ بھ سمتم خم شد، جیمتوجھ .  باال انداختمچانھ
 :دست و پا زدم.  من گشاد بودی کھ برایی ھمان مانتود،یچسب

  ترسم ازتیدست نزن بھ من، بھ من دست نزن، م-
 :دی بھ ھم قفل شده اش، غری دندان ھای ال بھ الاز
  مغازهی توایمانتو رو گرفتم، دست نزدم بھت کھ، ب-
 : ھق ھق گفتمبا
 یندازی اون شب مادیبھ من دست نزن، تو رو خدا، منو -

 : با دلھره گفتیعل
  اتفاق افتاده؟یزی چنتونیبچھ ھا ب-

 : رو بھ او براق شدعماد
  زود باشر،ی براش بگیی چاابونیبرو از اون ور خ-
 ی مردچی ھفی شدم، من حری نمفشی بود، حرادی زیلی توانم مقاومت کردم، زورش خی تھ مانده با
 ی باشم، در مقابل مردان مقاومت کنم، زندگی قو سال ھا در گوشم خواندنی ایپدرم ھمھ .  شدمینم

 آن لخودم را رھا کردم، مث. ستمی بای مردچی توانستم در مقابل ھی اما من نمدیام را بھ لجن کش
 در دلم نشست، عماد مرا یدوباره حس خود آزار.  شده بودمزانی اطاقم آوی پنجره ی کھ رویشب

 :دمی عماد را شنی شد، صدای مدهی کشنی زمی رومی تنھ ام شل شد، پاھامی ند،یداخل مغازه کش
  تو با خودت دختر؟ی کار کردیچ-
 
  تو با خودت دختر؟ی کار کردیچ-

 بھ خود یتکان. دی کشنیی پامھی کرکره را تا ند،ی رھا کرد و بھ سمت در مغازه دوشخوانی کنار پمرا
 شدم، رهی مانتو ام خنی و بھ آستدستم را باال آوردم.  زدمھی تکواریدادم و بھ زحمت نشستم و بھ د

 ی من نگاه مھ بیبا نگران.  ام، سر بلند کردمیبا حضور عماد در چند قدم.  و گل آلود بودیخاک
 : نشست و گفتنی زمی من روی رو بھ رودم،ی ام را باال کشینیب. کرد

  شده؟ی چی گیحاال م-
 .  شد، چند بار پشت سر ھم پلک زدمضی عرصورتش

 وار؟ی سرمو بکوبم بھ دای شده ی چیگی من،یمت-
 : با بغض گفتمد،ی لرزمی ھالب

  مونھ؟ی با من نمیشکیچرا ھ-
خودش را عقب . دمی چسبواری را بھ سمتم خم کرد، ھراسان کمرم را صاف کردم و بھ دخودش

 :دیکش
  دعوات شده؟ی مونھ؟ با موسی با تو نمیک-
زده بود بھ . دمی شدم، انگشنانم را نازک درهی را پاک کردم، دوباره بھ دستانم خمی دست اشک ھابا

 .  را داخل شکمم جمع کردممیلرز بھ تنم نشست، پاھا. سرم انگار، عقل از سرم رفتھ بود
  دعوات شده؟ی با موسدمیپرس-

 : گفتمی بلند کردم و بھ او زل زدم و بھ آرامسر
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 سردمھ-
 :ال آورد دستانش را بادم،ی ھراسان از جا پرد،ی را بھ سمتم کشخودش

  کنارت نشستمنجای فقط انی ندارم، ببیکار-
 شده رهی را از تن خارج کرد، ھمانطور کھ بھ دستانش خشی فاصلھ از من اور کت ضخمی با کمو

 :بودم، زمزمھ کردم
 چی خواد، ھی کس منو نمچی تو و بابام، ھ،ی کردوونمی تو دشم،ی موونھیمنو خوبم کن، من دارم د-

  دمی می مونھ، ھمھ رو فراریکس باھام نم
 : دوباره لرز در دلم نشستو
 چقدر سرده-

 : سرم برد، وحشت زده گفتمی را بھ ھمراه اور کت باالدستش
 ؟ی کنی کار میچ-
 : گفتاطی احتبا
  دمی ندارم باھات، قول می دم کاری قول من،ی دوشت، ھمی روندازمتیم-

 را بست، با دلھره بھ عماد میفرو بردم، بغض راه گلو می شانھ ھانی گردنم را بد،یچی دلم بھ ھم پِتھ
از .  انداختمی شانھ ھای بھ ھم فشردم بھ سمتم خم شد و اور کتش را روی شدم کھ با لب ھارهیخ

صورتم  یدستانم را رو.  نبود؟ چرا ساشا تو زرد از آب درآمدنطوریذھنم گذشت کھ چرا ساشا ا
 :دمی عماد را شنیصدا.  افتادمھیگذاشتم و بھ گر

   شده آخھ؟ی چ؟ی و رو نکرده بودی داشتھی ھمھ گرنیدختر تو ا-
 اش ی مرد در زندگکی دختر بدبختم کھ نبودن کی من می خواستم بگوی ام اوج گرفت، مھیگر

 دستش را دور شانھ ام ی خواھد کسی من ھم دلم ممی خواستم بگوختھ،ی او را بھ ھم ریحساب
 بھ یحت.  اوستی برامی اوست، غصھ ھای برامی دردھادی کند، بھ من بگوتی و از من حمااندازدیب

مرا مادر کند، بھ من فرصت دھد . ی نفس منی ھمھ ،ی منی زندگی تو ھمھ دی بگوندروغ بھ م
  مرد چطور بود؟کی تگریاصال دست حما. زمی دخترکم بری را بھ پامینداشتھ ھا

 کردم، سر چرخاندم، دستش دور اور کتش بود، ی شدن دست عماد دور شانھ ام، قالب تھدهیچی پبا
 : دستانم را تکان دادمیعصب

  خوام دستت بھ من بخورهینھ، نھ دست نزن بھ من، نم-
 : آرام بودیبی بھ طرز عجشیصدا

 کت نی ا چقدری دونی اور کتھ، می دست من رون،ی خوره، آروم باش متی دست من بھ تو نمنیبب-
 نی کنھ، خودت ببی من اصال دستم تو رو لمس نممھ؟یضخ
 :دمی کوبمی ران ھایرو

 ... تونم تحمل کنینم-
 :دی بغضم ترککبارهی و
  دستتو بردار، فقط خوبم کن برم گمو گور شم،ینجوری تونم اینم-
 : کردخکوبمی مشی دستم را باال بردم تا بھ دھانش بکوبم کھ صدانباری او
 ام، غصھ ھاتو بھ ی خوبیدرداتو بھ من بگو، من ممکنھ محبت کردن بلد نباشم، اما گوش شنوا-

 تو نفس گنی مدیشا... خوبی ولستم،ی بگن، بلد ندی بای دونم پسرا بھ دخترا چی من نمنیمن بگو، بب
 نی متی بخدا تو نفس من،یمن

 شد، غم و غصھ ھا پر دیسف لحظھ ھمھ جا کی کند، ی مینی سنگمی شانھ ھای کردم سرم روحس
 شی و من مسخ شده بھ حرف ھادی او بگونم،یدوست داشتم تا ابد ھمانطور کنارش بنش.  و رفتدیکش

 . گوش دھم
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حاال مسخ .  بوددهیعقلم تباه شده بود، عقل از سرم پر.  چشمانم گذاشتمی ھر دو دستم را روکف
 لحظھ ساشا آمد وسط ذھنم و کی. بود محسور کننده می عماد برایعماد شده بودم، حاال حرفھا

 نی زدم، اصال ھمی کتکش زده بودم زار منکھی بھ خاطر اشی ساعت پمی ننیھم.  نشان دادیخود
  ساشا نبود؟ی چھ بود؟ مگر برای برامی زار زدن ھانیا حاال
 : کردی بھ حالی عماد دوباره مرا حالیصدا

 بگم؟ بگو ھمونو ی چی بگم قربون اشکات بشم؟ تو دوست دارای بگم درد و بالت تو سرم؟ دیبا-
 ی شده؟ موسی تو بگو چ،ی زنی مشمی بخدا آتن،ی نکن متھی گرینجوری بده، اادیبگم، تو بھ من 

 ...رونی بارمتی کرده؟ من خودم از اون خونھ متتیاذ
 ثابت ماند  انگشتانشی مقاومت کردم، سر چرخاندم و نگاھم رود،ی مرا بھ سمت خودش کشیکم

 کار از کار ای شدم ی موانھی دستانم را مشت کردم، داشتم دیبا نگران. کھ بھ اور کت چنگ زده بود
. بود یوانگی داشتھ باشم آخر دی نسبت بھ عماد حسنکھیگذشتھ بود؟ انگار کار از کار گذشتھ بود، ا

 کردم از کنار ی دھم، سعنی ام را چینیلبم را بھ دندان گرفتم، اشک وارد دھانم شد و باعث شد ب
 داد و من ھم ی می تنھا کنارش داخل مغازه نشستھ بودم، او داشت مرا دلدارنطوریا. عماد بلند شوم

عماد .  باد برودھ عقلم ھم بمچھی ننی خواستم ھمی خواستم عقلم برود، نمینم.  شدیِتھ دلم آشوب م
 : و با دلھره گفتمدمیبا قدرت مرا نگھ داشت، بھ سمتش چرخ

  خوام برمیم-
 ی ذارم بری شده، بعد میتو اول بگو چ-

 : زدادی خودم را گرفتم، عماد فری مغازه، جلوی دھان باز کنم کھ با چند ضربھ بھ کرکره خواستم
  توای ھر وقت گفتم بیعل-

 : از پشت درب مغازه بلند شدی علیصدا
  آوردم آخھییچا-
  بمونقھی خوب، ده دقیلیخ-
 : رو بھ من کردو
  گفت بھت؟ی چ؟ی کرده؟ موستتی اذیک-

 کردم بھ ی کردم بھ چشمانش نگاه کنم، ساشا مقابل چشمانم نقش بست، چشمانم را بستم، سعیسع
 نجای باران زار زدم تا خودم را بھ اریز. رونی چطور مرا از خانھ اش پرت کرد باورمی بادی

دوباره لب .  عماد مرا خوب کند، درمان کندشی گفت بروم پ،ی آمد بھ من گفت جنگلادمی. رساندم
 شد؟ با ی نمی خالبی و غربی افکار عجنی سرم گذاشتم، چرا ذھنم از ایدستم را رو. دی لرزمیھا

 : گفتمی خفھ ای و با صدادمی عماد، از جا پریفشار پنجھ 
 ؟ی خوبم کنی تونینم-
   شده کھ من خوبت کنم؟یچ-
 شانھ ام افتاد، بھ عقب یودم را خم کردم، اور کت از رو خد،ی دوباره مرا بھ سمت خودش کشو

 :دمیپر
 نکن عماد-
 : بھ من نگاه کردزانی آوی لب ھابا
  فھمم تو چتھیمن نم-

 راهیدر دل بھ خودم بد و ب.  و رو شده بودریِ تھ دلم زیزیچ.  توانستم بھ چشمانش نگاه کنمینم
 رفت و مرا عاشق خودش ی آمد و می میکس ھر نال،ی روزھا دل من شده بود ترمنیگفتم، چرا ا

 شدم، ری لحطھ جوگکی.  خواستمیمن او را نم. تکان خوردم، من عاشق عماد نبودم.  کردیم
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اصال او را با ساشا اشتباه گرفتم و باز ھم .  شدمخودی زدم کھ از خود بیبودم، داشتم زار م دهیترس
 : بار با التماس گفتمنی رو بھ ان رو کرد و انیفکر ساشا مرا از ا

 کار کردم؟ زدمش، امروز ی من چی نفر از من خوشش اومد، ولھی ھمھ سال نیعماد، بعد از ا-
  خودش زدمشی خونھ یتو

 :پلک زدم و ادامھ دادم.  بھ دھانم زل زدی عماد گشاد شد، با ناباورچشمان
 نتونم بھ مردا یباعث شد ازش کتکش زدم، بعد بھش گفتم تو دمیرفتم خونھ اش، اومد سمتم، ترس-

 ،  ات کرد درمونت کنھوونھی کھ دی شم، گفت برو ھمونکینزد
 : سرم را بھ چپ و راست تکان دادماری اختیب
 ھ؟ی اصال من مشکلم چ؟ی خوبم کنی تونی ام عماد؟ تو موونھیمن د-

قھوه  چشمانش، چشمان درشت و دم،ی تنھ ام را عقب کشمی جا خوردم و نستاد،ی اشی زانوھایرو
 زانو بھ ی بھ جانم افتاده بود؟ روی چھ مرگقھی دو سھ دقنیدر ا.  ام کندوانھی بود دکی اش، نزدیا

 :سمتم آمد
 ؟ی رفتی کیتو خونھ -
 
 
 خواستم فرار ی نمگری امد سمت من و من انگار دی حرفش تمرکز کنم، داشت می توانستم روینم

 .کنم
 یحت.  ترسناک نبود انگارمی براشی چشم ھاگرید.  زل زده بودم بھ عمادشانی با حال پرھمانطور

 حاال نی ھمدی ام گذاشتم، من بایشانی پیدستم را رو.  نبودزی نفرت انگمی تنومند ھم براکلیآن ھ
 گرید چرا.  بود کھ آن شب آمد بھ اطاقمی پسر ھماننی ادم،ی پری زدم و چند قدم عقب می مادیفر

   ترسناک نبود؟میآنقدرھا ھم برا
 دوست دارد؟ چند سال قبل ای دنی ھمھ ی زبانم آمد از او بپرسم مرا چقدر دوست دارد؟ اندازه بھ

آن وقتھا .  دوستش داردای دنی ھمھ ی بودم کھ بھ مھناز گفتھ بود دوستش دارد، اندازه دهیاز طاھاشن
 کی. ست ازی عزیلی خشی گفت برای بھ مھناز میواشکی آمد خانھ مان و ینامزد بودند، طاھا م

 یلی کرد کھ دوست پسرش بھ او گفتھ بود خی مفی بچھ ھا تعریبار ھم پوران داخل باشگاه برا
 خوب م،ی شد بچھ دار شوی دوستم دارد، اگر حاضر میلی گفت خیعماد اگر بھ من م. دوستش دارد

 رفتم ی خواھد، آن وقت می میلی کھ خاطرم را خدمی شنیاگر از دھانش م.  زدمی ساشا را مدیمن ق
 ی چشمان بھ خون نشستھ ِدنی سر بلند کردم، با دکبارهیو .  کردمیسمت او، بھ ساشا فکر ھم نم

 :دی ام چسبقھی مقدمھ بھ یعماد ب.  صورتم، جا خوردمی متری چند سانتقایعماد دق
 ؟ی کرد کھ کتکش زدی بود؟ چھ غلطیشی و شستی اون دویخونھ -

.  خوردی کھ بھ درد من نمی عصبنطورینھ، ا. دی دور تا دور صورت بر افروختھ اش چرخنگاھم
   رو بھ آن رو شد؟نی از اکبارهیچرا 

 ؟یختی بھ سرمون ری چھ خاکنمی جون بکن بب؟ی کردی باھات کار؟یباھاش بود-
 من، ھر یگ آمدند بھ زندی کھ میی مردھانیچرا ا. او ھم کھ شده بود ساشا.  تکان خوردمی ھالب

  آمدند؟ی رنگ در مکی بھ قھیساعت و ھر دق
 بھ خودم انداختم، شلوار ی نگاھمین.  اش ثابت ماندی شلوار گلی انداختم و نگاھم رونیی را پاسرم
 ،ی صورتدی سفی و روسردی سفی سمت کھ با مانتونیفکرم رفت بھ ا.  شده بودفی من ھم کثیمشک

 . نداشتی اصال ھمخوانیشلوار مشک
 نگھ شی پنچھ ھانیعماد چانھ ام را محکم ب.  چانھ ام، تکان خوردمی کبارهی شدن دهی باال کشبا

 . بغض کردم. داشتھ بود
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 ؟یدیب...باھاش خو-
 :چشمانش را درشت کرد. اندازمی نھ، چانھ باال بی کردم بھ نشانھ تالش

 دھنتو باز کنو بگو-
 : باز کردمدھان

 نھ-
 : دھانش را قورت دادآب

  خونھ اش؟ مگھ من نگفتم ماجراش تموم بشھ؟یست زد؟ اصال تو چرا رفتبھت د-
 : زدادیِ از تھ دل فرو
  نھ؟ایگفتم -
 :دمی را شنیِ نگران علی گوش خراش بود کھ چشمانم را بستم، صداشی آنقدر صداو
  تو؟امی شده؟ بیعماد؟ چ-
 : زدادیعماد فر.  مغازه زدی چند ضربھ بھ کرکره و
  دخالت نکن تو،یدھنتو ببند عل-
 : دوباره تکانم دادو
 شرف؟ اون ی خونھ اش آخھ بی بشھ؟ چرا رفتینجوری ای خوای ببرم دکتر زنان؟ مدیتو رو با-

 ی من؟ من اگھ بدونم اتفاقی در مغازه ی حالو روز اومدنی کرده کھ تو با ایکره خر چھ غلط
 .... افتادهنتونیب
 : و با نفرت گفتدی کشقی نفس عمو
  برمیسر جفتتونو م-

 برجستھ بود، لبم را بھ دندان گرفتم، با خودم فکر ی شکمش ثابت ماند، شکمش کمی رونگاھم
 دیچشمانم را تنگ کردم، شا.  شد حاملھ شومی شدم کھ بدون با ھم بودن نمیکردم، اگر زن او م

 .  چندان ھم سخت نبوددی کردم، شای مدارا میبھتر بود کم
 درد داشت ھیاز ذھنم گذشت کھ بخ. چندان آسان ھم نبود.  شدیِ تنھ اش، تھ دلم خالمی بھ نی با نگاھو
 کردم ی دردش را ھم تحمل مدی خواستم؟ بای نمھی بخیِمگر من عوض.  دردناک بودھی بخگر،ید
 .گرید

او .  شرتش بچسبانمی خواستم دستم را بھ تی باال آوردم، خواستم ببرم دور کمرش، می را کمدستانم
 :دیچی نعره اش در گوشم پیصدا.  کھ نبودیابانی ھر چھ بود غول بگرید
 ؟ی کنی ملمی منو فی نکنھ داربھ؟ی مرد غرھی ی خونھ یری بھت دست نزنم، بعد میگیتو بھ من م-

 ؟ی زنیچرا حرف نم
 کھ دو دختر دیچی در سرم پمیصدا.  را از ھم گشودم، باز ھم حس کردم انگشتانم دراز شدانگشتانم

 پر و بال خودم گرفتھ بودم، ری کھ سالھا چھار خواھرم را زی منیقلو ھم خوب بود، برادو 
 ی نشستم داخل خانھ باالی رفتم، می سالن نمگرید.  از دو دختر دو قلو چندان سخت نبودینگھدار

 .میسر بچھ ھا
 :باز ھم تکانم داد.  کمر عماد بردمکی دستانم را نزدشتری بی کمو
  کنمی مسی کنم دھنشو سروی مدایپ پسره رو نیمن ا-

 . بزندرونی بود کھ حس کردم ھر لحظھ ممکن است مغزم از دھانم بدی آنقدر شدتکانش
 کرد، من ھر دو ی دخترانم دخالت متی در تربدی او نبانکھی آن آشفتھ بازار ذھنم رفت سمت ادر

  شد چھ؟یاصال اگر او مثل پدرم م.  آوردمینفرشان را خانم بھ تمام معنا بار م
 دست کبارهی دم،ی شرتش چسبی تنھ اش و با دلھره بھ تمی مداومش، دست بردم سمت نی تکانھاانیم

 : بعد سر بلند کردی ھی شد، چند ثانرهیاز تکان دادنم برداشت و بھ خودش خ
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  بھ من؟یدی چرا چسبن؟ی شد متی چھ؟یچ-
 : و سرش را کج کرددی را باال کردم و با چشمان اشک آلود بھ او زل زدم، آه کشسرم

ساق حساسم، .... قری کھی مرتنی کنم؟ من کھ گفتم بھ ای کھ قاطی کنی می شد؟ آخھ چرا کاریچ-
 گھی بگو دیزی چھی ن؟ی متی بکنی خونھ اش چھ غلطیرفت

 : شده بودم، زمزمھ کردمزانی شرتش آوی کھ بھ تھمانطور
   کنم، باشھ؟یدو تا دخترامو خودم بزرگ م-
 دانم چھ از ذھنش گذشت یآب دھانش را قورت داد، نم.  شدرهی و گنگ بھ من خجی خورد و گکھی

 : ام بلند کردقھی شد و مرا از زی خمیکھ ن
  تو؟ی کار کردی چھ؟ی بچھ چھی قض؟ی کار کردیچ-
 :دمیلب برچ.  مغازه چسباندی آن سوواری مرا عقب عقب برد و بھ دو
 تو دخالت ی خوام، خودم بزرگشون کنم، ولی من دو تا دختر مم؟ی بچھ دار بشمی خوایمگھ ما نم-

 نکن
 : سر ھم پلک زد، چشمانش را تنگ و گشاد کرد و رو بھ سقف مغازه گفتپشت

 ارمی شدم بخدا، دارم کم موونھید-
 : مداومش گفتی نفس نفس زدن ھاانی مو
  بزنم؟شی جفتمونو آتای ی کار کردی چیگیم-
 : گفتمھی گربا
  خوامی خوام مادر بشم، من بچھ میمن م-

 : گفتی ھم فشرد و با کالفگی را روچشمانش
 نھ؟ی بچھ ھمی ھیقض-

 :دمی شرتش چسبی تنی آستبھ
  خوامیمن دختر م-

 : را بھ چپ و راست تکان دادسرش
 یطی شراچی خوام، تحت ھیمن بھ تو گفتھ بودم بچھ نم-

 شد، خودم را شل کردم، عماد مجبور شد مرا سرا پا نگھ ختھی سرم ری روخی سطل آب کی انگار
 خورد؟ سراغ کدام ی می چھ گھدی کنم؟ پس باھی توانستم تکی بھ او ھم نمیعنینفسم تند شد، . دارد

اما نھ، مرا .  خواستی رفتم سمت ساشا، ساشا دختر دوست داشت، بچھ می رفتم؟ خوب می مکی
 ی رفتم سمت عماد، اما او کھ بچھ نمی مدیپس با. ی رانده بود، بھ من گفتھ بود جنگلخودش از

 :دمی عماد را شنیصدا.  گذاشتم و فشردممی ھاقھیکف ھر دو دستم را دو طرف شق. خواست
 یی اون سال ھای بھ جبران ھمھ ارم،ی سر بچھ ام بیی ترسم بالی مندازه،ی ھام می بچگادیبچھ منو -

 زنمش، ی مطمئنم تا حد مرگ موفتم،ی تو می ھای بچگادی بدتر، گھیم، اگھ دختر باشھ د شدتیکھ اذ
  براش باشمی تونم پدر خوبینم

 زد، با ی شد و دخترم را کتک می بود، اگر او ھم مثل پدرم میچھ آشفتھ بازار. دی لرزمی ھاشانھ
 ھمھ نیاشت؟ اصال جواب ا بود و خودش خبر ندوانھی او ھم ددیشا.  کردمیدستان خودم خفھ اش م

  داد؟ی را کھ میوانگید
 : ھق ھق گفتمانیم
  خوامی خوام، دختر می من بچھ میول-
  حرفشو نزنگھید-

 : باال رفتمیصدا
  خوامیمن م-



 167 

 : او ھم باال رفتیصدا
 دم، ی عذابش مادی بای اون بچھ بھ دن،ی منو عذاب دادی بدجورمی خوام، بچھ کھ بودینھ من نم-
 ؟ی فھم شدری شا،ی دننی بھ ایاری نموی خرچیھ

 خوب بود، او کھ مھربان بود، دستش را حلقھ شی پی قھی چند دقنی رفت، او کھ تا ھمجی گسرم
بھ من گفت من نفس او ھستم، مگر نگفتھ بود؟ چرا مرا گذاشتھ بود وسط . کرده بود دور شانھ ام
 ش کنترلم را از دست دادم و بھ سمتارهکبی.  نداشتمی رمقگری داد؟ من کھ دیمنگنھ و مدام فشار م

 :حملھ کردم
 ینی بی حاال مشم،ی من مادر بشم، من حاملھ می خوای کھ نمی خوام، تو گھ خوردیمن بچھ م-

 : کرد، گفتی کھ با دستش ضربات مشت و لگدم را مھار مھمانطور
 ی کنی سقط میحاملھ شد-
  کنمیسقط نم-
  کنمیمجبورت م-
 یگھ خورد-
  کنمی ممیپس خودمو عق-
 ی ممیخودش را عق.  برنج کف مغازه ولو شدمری از دست رفت و مثل شمی قواکبارهی حرف نی ابا

ساشا بھتر بود، اصال .  رفتم سراغ ساشایاصال بھ درک، م.  کندمی خواست خودش را عقیم. کرد
 ....د ساشا مرا پس زده بود آمادمی و دوباره ای دنی مردھای ھمھ یاصال گور بابا... عمادیگور بابا

. دمی دو چشم در صورتش سھ چشم دی لحظھ بھ جاکی شدم، رهی بھ لرزه افتاد و بھ عماد خبدنم
 چی عماد؟ اصال ھای شدم، ساشا بھتر بود ی موانھیچشم از او گرفتم، بھ دستانم زل زدم، داشتم د

 اھم،ی سی موھایدست بردم ال بھ ال.  من نبودی در زندگیگریاما مرد د. کدامشان خوب نبودند
 دستم را عقب کبارهی شد، رهی زده بھ من خرتی شدم، حرهی و بھ عماد خدمی کشقی عمی ھافسن

 .... کندمشھی را از رمی از موھای و مشتدمیکش
 
 
 

 : رو بھ پوران گفتمی گرفتھ ای فرو بردم و با صدامی موھای را ال بھ الدستم
 پاس بلند بفرست-

مطمئن بودم ساشا .  ھم فشردمی را رومیلب ھا.  بودامدهی بھ باشگاه نن،ی رفت سمت طنذھنم
 توپ ی تا رودینفسم را حبس کردم و با پرش سھ گام بھ ھوا پر. دیایمجبورش کرده کھ بھ سالن ن

 فرود آمدم و سر نی زمی را شکافت، روی خالی دستم فضادم،ی چند لحظھ توپ را ندیبرا. بکوبم
 و بھ دمی را بھ داخل کشمیلب ھا.  خوردی قل منی زمی زل زدم کھ روکاسای و بھ توپ مندمچرخا

 ھمھ سال نی زده بود، حق داشتند، بعد از ارتینگاھشان ح.  شدمرهیصورت تک تک شاگردانم خ
 فوت کردم، رونیبنفسم را .  توپ بکوبمی بود کھ نتوانستھ بودم روی بارنی کردن اولی بازبالیوال

.  کنده بودمشھی را از رمی از موھای داخل مغازه مشتروزی د،ی عماد و علیرفت سمت مغازه  ذھنم
رفتارش مثل .  بماندیادگاری من شی ھا پنی کنده شده را از من گرفت، گفت ای آمد عماد موھاادمی

 ی او نبود؟ چرا او وقتچرا ساشا مثل.  خواھدی گفتھ بود بچھ نمنکھی با ای آتش بود، حتیآب رو
   داد؟ی نرمش نشان نمی کمد،ی دی مرا می ھای بازوانھید
 : حرص رو بھ پوران گفتمبا
  بفرستگھی پاس دھی-
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 می توانست خودش را عقیعماد نم.  آمدند داخل سرمبی و غربی افکار عجاری اختی باز ھم بو
 و مغرور ی مثل عماد کھ آنقدر خود رای دوست نداشت ناقص شود، آن ھم مردی مردمیکند، ھ

دوباره با پرش سھ گام بھ سمت .  شدمی سر درگم نمنطوریاصال اگر ساشا آدم بود کھ من ا. بود
 دستم باال نرفتھ د،ی آی مسطح بھ سمتم مکی تکھ الستکی شد، حس کردم ضیتوپ عر ،دمیتوپ پر

.  در کالس حکم فرما شدیسکوت بد. م فرود آمدنی زمی آمد و دوباره چند قدم آنطرف تر رونییپا
 زمزمھ ی شوم، بھ آرامرهی خواست سر بلند کنم و بھ چشمان پر از سوال شاگردانم خی دلم نمنباریا

 :کردم
  کنم، امروز حوصلھ ندارم اصالی نگاه منمی شی ممکتی نی من رون،یبچھ ھا، کالسو نگھ دار-
 ... سالن رفتمی آن سومکتی سالنھ سالنھ بھ سمت نو
 شلوار گرم کن ینگاھم رو.  و از باشگاه خارج شدمدمی سوختھ ام را باال کشی سوشرت قھوه اپیز

 کی ام ثابت ماند کھ داخل کفشم فرو رفتھ بود، خم شدم تا آن را مرتب کنم، با ثابت ماندن یمشک
 ما انجا؟یه بود اساشا بود؟ ساشا آمد.  ام، ضربان قلبم باال رفتی در چند قدمیجفت کفش مشک

 بیدستش را داخل ج.  خوردکھی عماد دنیبا د. بالفاصلھ سر بلند کردم. دمی را کھ ندنشیماش
 نرفت، نی از بھی بود کھ آن حس خوب اولبیعج.  کردیشلوارش فرو برده بود و بھ من نگاه م

 امکان چھ مرگم شده بود؟ ھمزمان عاشق دو مرد شده بودم؟. حس کردم ضربان قلبم شدت گرفت
 :دی اش را باال کشینیعماد ب.  شانھ جا بھ جا کردمی ام را روی ورزشساک. نداشت

 کالس تموم شد؟-
 پر و دست شی نداشت، ابروھای بدیبا خودم فکر کردم چھره . دی صورتش چرخی رونگاھم

. چشمانم را باز و بستھ کردم.  کرد انگاری مزی را تمشی ابروری زی آمد ساشا کمادمینخورده بود، 
 سالن واری کھ کنار دنمیعماد بھ ماش.  بردیھمزمان فکر کردن بھ دو مرد مرا تا مرز جنون م

 : بود، اشاره زددهپارک ش
 میسوار شو بر-
 کجا؟-
 دی خرمی ریم-
 :دیب ام چسی دو تن از شاگردانم از کنارم گذشتند، عماد بھ سمتم آمد و بھ ساک ورزشیکی
  تابلو نکننجای ام،ی برایراه ب-
 ام؟ی باھات بنیی سرمو بندازم پاینجوری ھم؟ی چدیخر-
  بخرم، منم اومدم دنبال توینیری و شوهی مژگان، منو فرستادن می خواسگارمیایامشب م-

 :ستادیعماد ھمزمان با من ا.  و بھ سنگفرش کوچھ زل زدمستادمی امی جاسر
 ھا؟-

 مثل خوره روح یی دانستم تنھای شدم، می تنھا می تنھاگری رفت، دیمزگان ھم م. دی لرزمی ھالب
 صورتم جا خوردم، خودش را خم کرده بود و کی صورت عماد نزددنیبا د.  خوردیو روانم را م
 : کردیبھ من نگاه م

  جلوامی عقد کردن من می مزگان و علھ،ی دونم تو سرت چی شد؟ میچ-
 بھ ی سقف بدون بچھ چھ خاککی ری زمی و بعد برومیشود؟ ازدواج کن آمد جلو کھ بعد چھ یم

 ی ممانی شدم و زای و حاملھ مدمی جنبی من کم سن و سال نبودم، تا بھ خودم مم؟یزیسرمان بر
 :دمی عماد را شنیصدا.  گذشتی و پنج ھم میکردم سنم از س

  زود باشگھی دمی برستا،یجدول حل کردن ن-
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 ھ،ی نبود، مژگان مھم بود و بعد مھدزھای چنیصال االن وقت فکر کردن بھ ا بھ خود دادم، ایتکان
 را چی فرو بردم تا سوئفمیدستم را داخل ک.  بودمھی در حاششھی کھ ھمیبعد ھم من خاک بر سر

 : سر چرخاندم،ی دخترانھ ای صداِدنی بکشم کھ با شنرونیب
 یخانوم مرب-

 ام ی چند قدمد،ی دوی شدم، نفس نفس زنان مرهیبھ او خ.  بودنی طنی را شناختم، صداشیصدا
 کوتاه ی بھ گردن داشت، با پالتوی اش سرخ شده بود، شال گردن بنفش خوش رنگینیب. ستادیا
بھ خودم آمدم، . دی کشقی عمیخودش را خم کرد و نفس ھا.  دخترانھدی سفی رنگ و بوتھایاسی

 در ھم می اسم ساشا، ابروھایادآوری با  ونجاست؟ی دانست ای کرد؟ ساشا مینجا چھ میاصال او ا
  نھ؟ای من بود اصال ادیبھ . گره خورد

 : عماد از پشت سرم بلند شدیصدا
 ؟یای منیمت-

 : مداومش گفتی نفس نفس زدن ھاانی منیطن
 ری دی ولام،ی اومدم، دوست دارم بیواشکی...برم سالن...دیساشا بھ من گفت نبا...یمرب....خانوم-

 منم اومدم...رونیساشا رفت ب.... انگاردمیرس
 غی جنی برداشت، طنری خنی از کنارم گذشت و بھ سمت طنی کھ کسمی بگویزی بھ او چخواستم

 : باال رفتشی و صداستادیعماد دست بھ کمر مقابلش ا. دی و عقب پردیکش
 ؟یی نھ؟ پس کبوتر نامھ بر توی ھستیشی و شستیآھان، خواھر اون دو-

 : لبش را تر کرد و ھراسان گفتنیطن
 ؟یابونی غول بگھی دی ھستیتو ک-

 ادی مرا دم،ی سرخ شده بود، از نگاھش ترستی صورتش از شدت عصباند،ی بھ سمتم چرخعماد
.  کھ بھ قول خودش عاشقم نشده بودیی کند، آن وقت ھاتمی خواست اذی انداخت کھ می مییزمان ھا

 قائلھ را بخوابانم دھان باز نکھی ایشد، پلک زدم و برا ضی مقابل صورتم عرزیدوباره ھمھ چ
 :کردم

 ...طن-
 : کردخکوبمی عماد میصدا

  منو برسونغومی پزتی ام، بھ داداش عزیمن شوھر خانوم مرب-
 ی حرفش خوشم آمد، شوھرم منیخوشم آمد، از ا. شوھر من... شوھرد،یچی عماد در سرم پیصدا
 وسواس افتاده بود دم،ی ام کشیشانی بھ پی شدم؟ دستیدر ھم م کردم، مای من ھم ازدواج میعنیشد 

 . امی زندگیمادر شدن شده بود کابوس ھمھ . بھ جانم
  من؟ پس ساشا چھ؟ی شد برای می شوھر خوبعماد

 
 
 

  من؟ پس ساشا چھ؟ی شد برای می شوھر خوبعماد
 : من و عماد چرخاند و زمزمھ کردنی ناباورانھ نگاھش را بنیطن
 ؟یِ کن؟یشوھر کرد-

 : مھلت جواب دادن بھ من ندادعماد
 ؟ی عقد کرد، خوب کھ چروزید-

 : دستش را بھ کمر زدنیطن
 ھ؟ی منو بخور، چایب-
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 : عقب عقب بھ سمتم آمدعماد
 گھی دی برو خبرو برسون بھ ساشا جون کھ خانوم مربشھ،ی دونم فرکانست االن فعال میم-

 صاحاب داره
 و قوز کردم، دمیترس.  آوردمی حلقھ کردن، سمت شانھ ھایتش را بھ نشانھ  و دسدی چرخکبارهی و

 :کف دستم را باال آوردم
 تو رو خدا-

 : گفتی بھ آرامعماد
 گھی پسره رو از سرت کم کنم دنی لحظھ تحمل کن، بذار شر اھی-

 نی دست بردم پشت گردنم و بھ آستاری اختیب. دی کشری سوشرتم نشست، پشت سرم تی رودستش
 :ِعماد مرا چرخاند و سرش را بھ سمت گوشم خم کرد. دمی چسبورشیپل
  دستتو بنداز خوبم؟ی تابلو شدیخبر دار-
 : اضطراب گفتمبا
 تو دستتو بنداز-
 نی بھ ماشمیدی رسگھ،یتموم شد د-
 ھر دو ن،ی طنی زده رتی را زد، در مقابل چشمان حموتی و ردی کشرونی را از دستم بچی سوئو

 .........می نشستنیداخل ماش
 گفت ی بھ ساشا میعنی بود، نی طنریذھنم درگ. میستادی انیتری پشت وی ھاینیری از شیفی ردمقابل

 رتشی رگ غیعنی کرده؟ آن وقت عکس العمل ساشا چھ بود؟ یکھ عماد خودش را شوھر من معرف
  کرد؟یباد م

 :با خنده گفت. ِ تکان دست عماد مقابل صورتم، بھ خودم آمدمبا
  ؟ییکجا-

 را زی روزھا ھمھ چنی بر عکس چشمان من کھ اقای چشمانش زل زدم، چشمانش خندان بود، دقبھ
 : مقدمھ فکرم را بر زبان آوردمیب. دی دی مالسیآلبالو گ

 ؟یتو شوھر من-
 : شد و گفترهی ھا خینیری را باال فرستاد و چشم از من گرفت و بھ ششیابروھا

 گھیا، دو ماه د امروز فردشم،یھوم، شوھرت م-
 : گذاشتنیتری وی شھی شی انگشتش را روو
 رم؟یکدومو بگ-

 : تکان دادمسر
 ؟یچ-
 کی کھ،ی چینیری دونن شی مرد جماعت کھ نم،ی بھتر بدوندی تو با،ی تو خانومرم؟یکدومو بگ-
 یی تو خانم خانماھ،یچ

با .  برودیدی و نا اماسی شد ی باعث مشی داد، با حرفھای بھ من بھا مد،ی پوستم دوری زی گرمحس
 : بھ من انداختی نگاھمیچشمان درخشان بھ او نگاه کردم، ن

  خرمی زبان مینیری گم، اگھ دست من باشھ ھمھ رو شیھا؟ دروغ کھ نم-
 ادی کائنات را از ی و پدرم و مژگان و ھمھ نی لبم نشست، ساشا و طنی روی کج و کولھ البخند
 دو زن جوان و یلبم را تر کردم و نگاھم رفت پ.  شدمرهی ھا خینیری شفیدوباره بھ رد. بردم

 ی ھانی پالتوھا و پوتینگاھم رو.  شدندی فروشینیری وارد شیخوش پوش کھ ھمراه مرد جوان
آه .  شدمرهی الک زده شان خیبھ ناخن ھا. دیچی ام پینی بری عطرشان زی بود،یچرخ کشانیش

 کھ ی شانھ اش افتاد، مرد جوانی از آنھا کھ جوانتر بود عقب رفت و رویکی ی شال پشمدم،یکش
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 تکان خورد، اری اختی بمی لب ھاد،ی سرش کشیھمراھشان بود، دستش را دراز کرد و شال را رو
 گلو ری و آن را تا زی قھوه ای ھاھی با حاشی مشکی قواره ام، روسری بیوسردست بردم سمت ر

 فروکش جانی بود، آن ھمھ شور و ھستادهی اکمی از حد نزدشیاد بسر چرخاندم، عم. دمیسفت کش
 رون،یخواستم عماد را پس بزنم و بروم ب.  عقب ھستمی زنانگیای آمد چقدر از دنادمیدوباره . کرد

. دی خری زبان مد،ی خری خشک مینیری بدم، اصال عماد شینیری سفارش شاست خویاصال دلم نم
دست عماد کھ بھ سمتم دراز شد، چشمانم را تنگ کردم و .  مھم نبودمی بران،یبھ درک اسفل السافل

 : گفتمی با نگراند،ی چسبمی گلوری زی لبخند زد و پر روسردم،یخودم را عقب کش
 ھ؟یچ-

 : را شل کرد و گفتی شد و روسرقی عملبخندش
  دختریشی گلو نبند، خفھ مریتا ز-

 محبت نطوریعماد و ا.  کنمھی داشتم گردوست.  سست شدم، دوباره مرا برد بھ ھپروتدوباره
 .  انگاردمی دیکردن؟ خواب م

 : چشمک زدد،ی زده ام را کھ درتی حنگاه
  گرفتمادیاز اون آقاھھ -

 : خودش را خم کردیکم
 محبت کردن بھ زن نمی و اون نگاه کنم ببنی بھ ادی بابا، نوباوه ام، باستمیمنم مثھ خودت بلد ن-

 ھیچجور
 تی زن خوش پوش و با رعای رفت سمت مرد جوان کھ دستش را برده بود سمت شانھ ھانگاھم

 : کرد، بھ عماد نگاه کردم، سرش را خم کردی متی ھداکی کنیتریفاصلھ او را بھ سمت و
  خانوم؟نی متیدیافتخار م-
 :دی خندیبھ آرام.  خودم را منقبض کردمیشگی بھ عادت ھمم،ی دستش را برد سمت شانھ ھاو
  شونھ اش گذاشتھکی دستشو نزدن،ی خوام بھت دست بزنم، اونجا رو ببینترس بابا، نم-
 : اشاره زدنیتری بھ وو
  انتخاب کن خانومما،یشی ھم نمیزن و شوھر بد-
 رفت، ادمیساشا از . دی تپی مرد مکی ی قلبم باز ھم براد،ی تپیقلبم م.  ھم فشردی چشمانش را روو

 شد انگار، پلک زدم و دوباره بھ ھمان زن و مرد ی مدهیزن بودنم داشت د.  رفتادمی از نیطن
کھ با  دمی عماد را شنی ام، بھ من لبخند زدند، صدارهی نگاه خدنی شدم، ھر دو با درهیخوش پوش خ

 : گفتیسرخوش
 خوششون اومده ھا-

 .... بودزی لبری از خوشقلبم
زل .  نشستنی عقب گذاشت و داخل ماشی صندلیرو ھا را وهی ملونی و ناینیری شی جعبھ عماد

 :دی را بست و بھ سمتم چرخنیدر ماش.  نظر داشتمری حرکاتش را زیزده بودم بھ او و ھمھ 
 ؟یدی ندپیخوش ت-

 ھمھ سال کنار ھم نینشناختھ بودمش، ا.  توانست خوب و مھربان باشد انگاری زدم، او ھم ملبخند
 را گریفرصت نشد ھمد.  و نھ من او را شناختم و نھ او مرا شناختمی بزرگ شدم،ی کردیزندگ

   فرصت را بھ من و او بدھد؟ پدرم؟نی خواست ای می اصال چھ کسم،یبشناس
 :دیچی پنی ماشی عماد در فضای و خواستم استارت بزنم کھ صدادمی کشآه
 امشب احتماال جر و بحث بشھ-

 : سر چرخاندمی تندبھ
 چرا؟-
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 گھی دی و بابام ھم کلھ خرن، مخصوصا کھ تا آخر ھفتھ ی تو مجلس، علامیه من ب ذاری نمیموس-
 خوان مژگانو ی نھ، فقط مای دی خوشش بای موسسی براشون مھم نگھی دمی خونھ برنی از امی خوایم

  برنرنویازش بگ
   رفتند؟ کجا؟ی شدم، مرهی و مبھوت بھ او خمات
 : تکان دادی نگاه بھت زده ام سردنی و با ددی دستانش را در ھم مالعماد

  شد؟یچ-
 : زحمت دھان باز کردمبھ
 ن؟ی ریم-
 ی و شش سالھ توستی خوردن، بی شدن و تو سرری تحقی بسھ ھر چم،ی بردی بان،ی متگھیآره د-

 ی دستفروش بود و نمھی بدبختم ی چون باباشتر،ی من از ھمھ بم،ی کشی شما عذاب میخونھ 
 بزرگ کرد، من دوست داشتم برم دانشگاه ی دو تا بچھ شو با بدبختره،ی خونھ بگگھی دیتونست جا

 شد ھی کردم کھ سرمای تو بازار باربرنقدری گرفتمو اپلمی بابا پول نداشت، دنکھیواسھ ا ، نشدیول
 ،می جا رو رھن کردھی یبرام و با عل

 بغ کرده ام، ی افھی قدنیبا د.  شدشی ھر دو نفرمان ری از دو طرف کش آمد، دلم برامی ھالب
 : گذاشت و بھ سمتم خم شدی صندلی پشتیدستش را رو

 دی خوب بای ول؟ی داریری است، تو چھ تقصوونھی دی موس،ی گم کھ تو ناراحت بشی رو نمنایا-
 شھی می خالی دست منم بدجورمویری ما من،ی متیبدون

 بھ من محبت نطوری ا شد اگر روزی چھ ممی خواستم بھ او بگوی دور چشمم حلقھ زد، تازه ماشک
 ام را بھ رخم ی زنانگرون،ی بمی رفتی می آمد دنبالم و دو نفری باشگاه میلی کرد، بعد از تعطیم
  خواستم، اما اوی ھمھ نوازش را منی کرد، من ھر روز ای شل ممی ام را برای روسرد،ی کشیم

 .  رفتی داشت مکھ
 نشوند، اما دست ری سرازمی تا اشک ھادمی کشقینفس عم. دندی اشک رقصی از پس پرده ریتصاو

 :دمی عماد را شنیصدا. دی مانتو ام چکیمن نبود، پلک زدم و اشکم رو
 ھ؟ی گرن؟یمت-

 نازم دی دی را ممی اگر اشکھاند،ی را ببمی دوست داشتم اشکھانباری شدم، ارهی بلند کردم و بھ او خسر
 نداده ی بود، دلداردهی آغوش نکش کردن درھی مرا بھ خاطر گری سال بود کسیس. دی کشیرا م

 ظھ لحکی د،یعماد خودش را جلو کش.  دھدی مرا دلداری نکرده بودم تا کسھیبود، اصال من گر
 ی عماد بود، گفت منی خواستم بترسم؟ ای میخواستم خودم را عقب بکشم اما مقاومت کردم، تا ک

  خواستم؟ درد و مرگ؟ی چھ مگریمن د. گری ددی کشیداشت نازم را م. خواھد شوھرم شود
 : دستش را باال آوردکف

 اشکاتو پاک کنم؟-
 : چانھ باال انداختمد،یچی دلم بھ ھم پِتھ
 نھ-
 شھی نمیچی ھنی صورتم، ببی خوب تو کف دستتو بذار روست،ی نیچیبخدا ھ-
 : طرف صورتش را جلو آوردکی و
  ،گھیبذار د-

 یداشت م. دی چرخششی تھ ری لرزانم را بلند کردم و بھ سمت صورتش بردم، نگاھم رودست
 دو ساعتھ اش باعث شده بود یکی حضور نیھم.  رفتی شرف داشت می بِیِ معرفت لعنتیرفت، ب

ممکن بود دوباره فکرم برود .  پدری بی رفت عوضیاما داشت م. فحش ندھم، آرام باشم، بخندم
 فشار ی خواھد بھ کسی نمی علی دانستم بھ خاطر عروسی بود، میھم کھ خال سمت ساشا، دستش
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 ی داشت موانیکره خر ح.  داخل خانھ بودگری ھفتھ دکی. دمشی دی ھر روز نمگرید. اوردیب
 .رفت
 گذاشت و یمرا م. دمی کشقی عمی وجودم از درد منقبض شد، خشم در دلم نشست، نفسھای ھمھ

 ی گذاشت و می زنش را می گفت شوھر من است؟ کدام شوھری نم رفت کدام قبرستان؟ مگریم
 چطور دستم عقب رفت و دمی خوردم، نفھمی چھ گھدمیرفت نا کجا آباد؟ چانھ ام منقبض شد، نفھم

 ...دمی گوشش کوبری قدرتم زی  با ھمھکبارهی
 
 
 

 دستم در ھوا معلق م،ی زدی کدام پلک ھم نمچیھ.  عماد قفل شده بودی در نگاه بھت زده نگاھم
 اش یشانی سو و آن سو رفت، رگ پنیِمردمک چشمان عماد ا.  ام بند آمده بودھیگر. مانده بود

 باز ھم عقل برگشتھ. امدی بھ دھانم نی اما نشد، حرفم،ی بگویزیدھان باز کردم تا چ. برجستھ شد
  ا رفع و رجوع کنم؟ تمی خواستم چھ بگوی مگری گوشش، دری بودم زدهیکوب. ریبود، اما چقدر د

دست معلق . دی تنھ اش را عقب کشمی بھ خود داد و نی ھم فشرد و تکانی را روشی لب ھاعماد
 چشم یاز گوشھ .  شدمرهی چشم از او گرفتم و بھ دنده خیچارگی آوردم و با بنییمانده ام را پا

 : لب گفتری و چند بار زدی بھ صورتش کشیحواسم بھ او بود کھ دست
 روم، آروم عماد، آروم باشآروم، آ-

 می خواستم بگویم.  شودادهی و آن را گشود و خواست پنی در ماشی رهی رفت سمت دستگدستش
 فکر سرم را بلند کردم و ھنوز دھان باز نی کردم و با ای چھ غلطدمی نفھممی خواستم بگوینرود، م

  ام ونھی جناق سی و دستش را گذاشت رودی را بست و بھ سمتم پرنی در ماشکبارهینکرده بودم کھ 
 : زدادی چسباند و فری بھ صندلمرا

 و من مثھ موش ی تموم نشده؟ بازم قراره تو بزنی نکبتی اون سالھامون؟ی تو فار بچگیباز رفت-
  سوراخ قائم شم؟ھیبرم تو 
ترس در دلم . دی کشی مادیبا چشمان از حدقھ در آمده فر.  بدنش منقبض شده بودد،ی لرزی مدستانش
 بھ تجاوز دی مرا تھداطی کھ داخل حی ھمانش،ی دو ماه پیکیدوباره شده بود ھمان عماد . نشست

 ھ و دوباره محکم بدی مانتو ام مشت شد، مرا بھ سمت خود کشی قھی یدست لرزانش رو. کرده بود
 : و نعره زددی کوبیصندل

 اخالقت نی تو؟ بعد با ایدی نفھمنوی ھنوز استم؟ی چھار سالھ نی اون بچھ گھی من دیدیھنوز نفھم-
 ؟ی خوایبچھ م

 : با دلھره گفتمد،ی کشریگردنم ت. دی کوبی صندلی و بھ پشتدی ھم مرا جلو کشباز
 گردنم-

 :دی حرفم پرانی مبھ
  ؟ی خوای بچھ م،ی رو کھ دست بزن داره بشکنم، نگفتی بزنم گردن زندیبا-
 :دی ام را کشقھی و
 ؟ی خوایم-
 : سر تکان دادمین نگرابا
  خوامیآره م-
 غلطا نی دوبار ازیکی تو باشھ، اگھ ھی اگھ دختر باشھ، اگھ شب،ینی بیتو خواب بچھ رو ھم نم-

  کشمشی خودم می کنم، با دستای خودم بچھ رو خفھ می با دستا،یبکن
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.  انگاردی لرزیدستم را باال آوردم، دست من ھم م. قطع شدامدهی نرونی رفتم، نفسم رفت، نفسم بوا
  کرد؟ی کشت؟ دخترم را خفھ می مرا میبچھ .  اش بچسبمقھی خواستم مثل آن وقت ھا بھ یم

 : فکر کردن بھ من ندادمجال
 ی چرا زد؟ی چرا منو زدم؟ینی رنگ آرامشو ببی خوای نمر؟ی کاردو پنمی دوباره بشی خوایم-

  دفھ چت شد؟ھی خوب بود ی گوش من؟ تا االن کھ ھمھ چیتو
. ختی دوباره تھ دلم بھ ھم ردند،ی خشک شده باریپلک زدم، دوباره اشک ھا.  دو دو زدمانمچش

 : مداومش با ھق ھق گفتمی تکان ھاانیم
 بچھ ام، بچمو نکش-

انگار حال خراب مرا .  خورد و دست از تکان دادنم برداشت و با دقت بھ چشمانم زل زدتکان
 دستانش انی و خودش را خم کرد و سرش را مدی ام را رھا کرد و بھ رو بھ رو چرخقھی کھ دیفھم

 :گرفت و گفت
 ی کھ فکر می درست ھمون لحظھ ا،ی کنی خراب مزوی ھمھ چن،ی متیزی ری بھم مزویھمھ چ-

 ی زنی درست شده تو گند میکنم ھمھ چ
 خواست بھ من نگاه کند و ی صورتش، دلم می رخش زل زدم، دستش را گذاشتھ بود رومی نبھ

 ی بدبخت چھ گناھیآن بچھ .  کشتی مدی بود، بچھ مان را نبای مزاح بود، شوخشی حرف ھادیبگو
  داشت آخر؟

 :دمی چسبورشی پلنی فکر دست دراز کردم و بھ آستبدون
 عماد بچھ ام، نکشش-

ت، ھق ھقم اوج  خودم سوخیدلم برا.  چرخاند و بھ من نگاه کرد، تھ نگاھش پر از درد بودسر
 و زار زدم، دمی شد، بھ فرمان چسبادهی را باز کرد و پنیگرفت، عماد نفسش را رھا کرد و در ماش

 نی ام را بھ فرمان چسباندم، در ماشیشانیپ. دمی ھا را شنلونی خش خش نایدر عقب باز شد، صدا
 .... بستھ شدی محکمیبا صدا

 
 سپھر و سوگند، ابرو در ھم ی سر و صداِدنیبا شن.  شدماطی را باز کردم و سالنھ سالنھ وارد حدر
 خودم را یامشب حوصلھ .  مژگان، ھمھ دور ھم جمع شده بودندیبھ خاطر خواستگار. دمیکش

 گذاشتم ی مدی شد کھ عماد را بایمدام در سرم تکرار م.  را نداشتمزی چچی ھینداشتم، حوصلھ 
.  شده بودموانھی ھم من ددی کشد، شای مرا می خودش با زبان خودش تکرار کرد کھ بچھ ر،کنا
 یآخر کدام بچھ، اصال کدام شوھر؟ من اندر خم کوچھ .  بود عقلم را از دست بدھمکی نزددیشا

انگار حق با او بود کھ من و .  کردمی عماد را فراموش مدیاصال ھر چھ کھ بود با.اولش مانده بودم
 . میدی دی وقت رنگ آرامش نمچیھ او
 : سوگل سر بلند کردمادی فری صدابا
  اومده، خالھ اومدهنیخالھ مت-

چشم از .  ترسدی عماد انداخت، گفتھ بود از آن مادی کنار حوض آب گذشتم، حوض آب مرا بھ از
 مھناز و ی نگاھم رودند،ی بھ سمتم دودنمی سوگل و سپھر با دستادم،ی اوانیآن گرفتم و مقابل ا

 وانی ای شدم کھ رورهیپلک زدم و بھ پدر خ. دندیمنصوره ثابت ماند کھ از پشت پنجره سرک کش
 : چسباندمیسوگل خودش را بھ پاھا.  بودستادهیا
 نیخالھ مت-

 نحس پدرم را تا ی صدادیبعد با. گری بود دی بازی کردم، قرتی در ھم شد، اگر بغلشان ممی ھااخم
 بھ پدر زل زدم، با یخیسرد و .  خوردی مژگان بھ ھم می خواستگار کردم،یآخر شب تحمل م

 : در ھم گفتیابروھا
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 ی کردری د؟یکجا رفتھ بود-
 : پلک زدمدوباره

 رفتم بچرخم-
 ؟یبا ک-

 : باال انداختمشانھ
 ییتنھا-
 ؟ی بچرخیی تنھایری کھ می اوونھیمگھ د-
ھمانطور کھ خم .  عقلم بھ باد رودمچھی دادم امروز و فردا نی ھم نبود، احتمال مدی بودم؟ بعوانھید

 : کردم سوگل را از خودم جدا کنم، گفتمیشده بودم و تالش م
 ؟ی بدری بھم گنمی واسھ ھمی خوایاالن م-

 :دی خندسوگل
 گھیخالھ، بغلم کن د-

 :دمی پدرم را شنیصدا
 ھا خرج ی سوسول بازنیل واسھ ا قرون پوھی خرما، من ی نمھیزی من واسھ مژگان جھن،یمنو بب-

  کنمینم
 : گفتمتی بود، با عصباندهی چسبمی حرص سر بلند کردم، سوگل ھمچنان با خنده بھ پاھابا
 ؟ینی کھ االن لنگ ایدی خرھیزی مگھ تو جھگھی دیواسھ دو تا-
 : رو بھ سوگل گفتمی با ناراحتو
  من نشوزونیسوگل آو-

 : پوزخند زدپدر
 دست فروش شده پدر شوھر دخترم واسھ من باعث می کھ کرنی ببرنشا، ھمرنی عقد بگھی-

  ھستیسرشکستگ
 : گفتمظی ھم نتوانستم خودم را کنترل کنم و با غباز

  دست فروش واسمون افت داره؟می کھ کرمی ھستیمنو تو چ-
 : زدادی فرکبارهی من بود، پدر زانی فرو بست و با غضب بھ من زل زد، سوگل ھمچنان آولب

 اون نوی ازوونی خواد آوی از االن مد،ی سفسی گی قرتی دختره گھ،ی مادرت دشیبچھ برو گمشو پ-
 بشھ

 سوخت، طفل معصوم چھ شیدلم برا.  شدرهی و با بغض بھ پدر خدی وحشت زده عقب پرسوگل
 کھ دوست یی آن وقت ھاادی انداخت، ی خودم مادی کرد مرا ی کھ نگاه منطوری کرده بود؟ ایگناھ

 . کنم و نشدی زندگزادیداشتم مثل آدم
 : بعد مھناز با عجلھ وارد تراس شد و گفتی لحظھ چند

  باالنیایسوگل و سپھر جفتتون ب-
 : رو بھ من کردو
 نیسالم مت-

 دمی پدر را شنیصدا.  کردی ھق ھق می شدم کھ بھ آرامرهی بھ سوگل خی تکان دادم و با ناراحتسر
 : شد رو بھ من گفتی خانھ مکھ ھمانطور کھ وارد

ِّ باال، شر اایزود ب-  خونھ کھ ی توادی تموم کنن برن، اون شازده قشم شم ھم نزوی رو بکن ھمھ چنایَ
 کنمی دھنشو صاف منمشیبب
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پدر . ندی زد کھ پدر اجازه ندھد داخل مجلس بنشی ھم عماد در سرم رژه رفت، خودش حدس مباز
 دنی دانم چقدر گذشتھ بود کھ با دینم. ستادمی ااطیف وسط ح ھدیوارد خانھ شد و من ھمانطور ب

 : بھ سمتم آمدمھیبانو سراس.  بھ خودم دادمی آمد، تکانرونی رو بھ رو بیبانو کھ از خانھ 
 ترسم ی مھ،ی آقا قاطمی بخدا کرگھ،ی باال دادی جان، دخترم، دستم بھ دامنت، امشب عماد ھم بنیمت-

 ری رو بگونھی می جورھی بھم بخوره، یھمھ چ
 خواست امشب عماد داخل مجلس یاصال خودم ھم دلم نم. می دانستم در جواب بانو چھ بگوینم

 گوشش، او ھم ری زده بودم زشی ساعت پمی ننی کرد؟ ھمی نشست و چھ می آمد می مند،یبنش
 . کشدی کرده بود کھ بچھ ام را مدمیتھد

  شده بودم من؟وانھی؟ چرا د را باز و بستھ کردم، اصال کدام بچھ آخرچشمانم
 :دمی کشآه
  کنم بانوی مشی کارھی-
 ،ی واسھ فخری الھرمی بمم،ی سر و صدا بریفدات بشم، امشب فقط بگذره ما ھم تا آخر ھفتھ ب-

   مردنی خونھ با انی کشھ تو ای میبدون منو مژگان چ
حرف در دھانم .  گذاشتاطی باز شد و عماد قدم بھ درون حاطی جوابش را بدھم کھ در حخواستم

 :بانو بھ سمتش رفت.  در ھم شدشی اخم ھادنمی بھ او زل زدم، با درهی خرهیخ. دیماس
 ای کردری تو بچھ؟ دییکجا-
 عیبانو تند و سر.  لب سالم کردریعماد ز.  را از او گرفتدی خری دستش را دراز کرد و بستھ ھاو

 :گفت
 باباتو اروم کن، بذار امشب سر ،یو شر بھ پا نکن خونھ تی تویای نذاشت بی اگھ اقا موسنیبب-

  کارشی تموم بشھ بره پرهیبگ
بانو با عجلھ بھ سمت خانھ . دی لرزبمی در جی کردم کھ گوشی مسخ شده بھ عماد نگاه مھمانطور
 عماد بود ی نگاھم ھمچنان رودم،ی کشرونی را بی فرو بردم و گوشبمیدستم را داخل ج. اش رفت

 بھ راه افتاد، چشم از او گرفتم و بھ صفحھ زل اطی حی آن سویمن بھ سمت خانھ  توجھ بھ یکھ ب
ساشا تماس گرفتھ بود، . آب دھانم را قورت دادم.  شددهی بدنم کشی اسم ساشا رگ و پدنی با ددم،ز
   را بھ او گفتھ بود؟انی جرنی طنیعنی

 : سبز رنگ را فشردمی دل دل کردن نبود، دکمھ وقت
 الو-

 : ھول شدمد،ی خط بھ گوش نرسی از آن سوییصدا
 الو؟-
 ن؟یری گی معرفتھا رو می بی خبر دارع؟ی قدر سرنی ا؟یپس عروس شد-

 . ستادی ای حاال قلبم از کار منی کردم، ھمی حاال سکتھ منی من ھمد،یچی و روده ام بھ ھم پدل
 : ساشا قلبم را از جا کندی پشت سر بھ عماد زل زدم، صدااز
 ی اون ھمھ حس بسی مھم نینی ؟ی شوھر کنی بری کھ زودشھی منو تو باعث منی دعوا بھی ینی-

 ...ینیمنو تو، 
 :دمی حرفش پرانی مبھ
  گفتھ؟یمن شوھر نکردم، ک-

. دیابرو در ھم کش.  شدمرهی شد و سر چرخاند، بھ چشمانش خخکوبی عماد شدم کھ می متوجھ
 :دمی ساشا را شنیصدا

  دروغ گفتھ؟نی طنینی-
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 ی تازه مخواست،ی مثل برق و باد از ذھنم گذشت، بچھ نمشی صورت عماد بود، حرفھای رونگاھم
 .  خواستی ساشا بچھ مدی ھم کھ بود، اما شایعصب. خواست بچھ ام را بکشد

 : باعث شد افکارم پر بزنندشیصدا
 ؟ید تموم کرزوی ھمھ چعی سرنقدری ام،ی دوست داشتن و نداشتن بچھ رفتھ بودیما تا پا-

 : و از پلھ ھا باال رفتم و ھمزمان گفتمدمیترس.  با چشمان بھ خون نشستھ بھ سمتم آمدعماد
  گمیمن شوھر نکردم، دروغ نم-

 : را از پا خارج کردم و ادامھ دادممی ھای پا تند کرد، خم شد و کتانعماد
 ی جنگلیتو بھ من گفت-

 : ساشا سستم کردی تراس پرت کردمف صدای اول گذاشت، خودم را روی پلھ ی قدم روعماد
 روز شوھر ھی کنن؟ در عرض ی شکم من، وسط دعوا مگھ حلوا پخش می تویتو ھم با زانو زد-

 ؟ی روز صبر نکردھی ؟یکرد
 ی رهی دستگی دستم رفت رود،ی پلھ ھا را باال دویکی پا تند کردم، عماد دو تا ی سمت در ورودبھ

 :در و گفتم
 گمی بخدا راست مبخدا شوھر نکردم،-
 :دمی عماد را شنی آخر صدای لحظھ دم،ی کشیی را پارهی دستگو
 ...نی متن،یمت-
 
 

با .  بھ من نگاه کردرهی لحظھ سکوت شد و چند جفت چشم خکی را داخل سالن پرت کردم، خودم
 ی جلب توجھ مظشی غلشی منصوره ثابت ماند، آراینگاھم رو. دمی ابرو در ھم کشیدستپاچگ

 شی آرانطوری ھم ادیبا.  فرستادمرونینفسم را ب. دست طھماسب را محکم در دست گرفتھ بود. کرد
.  کرده بودی پدرم ھمھ مان را عقده ای ھایوانگی چسباند، دی را بھ طھماسب مخودش  کرد ویم

 :دیچی پی ساشا درون گوشیصدا
 م؟ی فرصت دوباره بھ ھم بدھی می تونی م،یپس اگھ شوھر نکرد-
 ی گرم نمیاز عماد کھ آب.  کردمی کار را منی دادم؟ خوب ایبھ او فرصت م.  را حبس کردمسمنف

 روز کیاصال . ِ تھ ذھنش جا خوش کرده بودی کوفتی خواست و ھنوز ھم آن سال ھایبچھ نم. شد
 .  روز بد، اما ساشا بھتر از او بودکیخوب بود و 

 ؟ی دیخانومم، جواب نم-
، باز ھم دست "خانومم"بھ من گفت .  بھ سمت اطاق خوابم بھ راه افتادماری اختی زدم و بپلک

ساشا برگشتھ . ندی لحظھ دعا کردم عماد امشب داخل مجلس ننشکی.  نقطھ ضعفمیگذاشتھ بود رو
 زاصال من ا.  کھ چند روز بھ عماد ھم عالقمند شده بودماورمی بادی خواستم بھ ی اصال نمگر،یبود د

. می رفتھ بودشی دوست داشتن بچھ ھم پی خواستم، بھ قول خودش تا پایا را مھمان اول خاطر ساش
 یاو مرا برا. گری داد دی او بود بھ من فحش می کھ جایاصال من خودم اول کتکش زدم، ھر کس

 خواست زنش شومو ی حتما مد؟ی پرسی از شوھر کردنم می خواست، پس چرا با نگرانی میزندگ
 : گفتمی و بھ آرامدیدون فکر خون بھ صورتم یبا ا

 م؟ی ازدواج کنینی-
 بھ سمت اطاق برداشتم و گری قدم دکی. دی خط بھ گوش نرسی از آن سویی چند لحظھ صدایبرا

 :زمزمھ کردم
 الو؟-
 : پدر، چھره ام در ھم شدی صدابا
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 ؟یریکجا م-
 : گفتمی بود، با کالفگستادهی پدر دست بھ کمر ادم،ی سمت سالن چرخبھ
  رم آماده شمیم-

 : تکان دادیسر
 کھ ادی فروش می روسری پسره نجا،ی اادی پسر فالن الدولھ کھ نم؟یچھ خبر ھست کھ آماده ش-

 خواھر سناتورتو ببره
 : کرد و گفتنیی دستش را بلند کرد و کف دستش را بھ سمتم باال و پاو
 خاک تو سرت دختر-

بھ من چھ .  زدی مرونی اش بیوانگیگ ددوباره داشت ر.  گرفتمی گوشی دھنھ ی را جلودستم
 سراغ مژگان؟ آن دیای خواست بی بھتر می آمد؟ از علی آقا خوشش نممی داشت اگر او از کریربط

  و معجوجمان؟عجوجی ی خانواده نیھم با ا
 :دمی ساشا را شنیصدا

 ؟ی ھستن؟یمت-
 : جوابش را بدھم کھ پدر ادامھ دادخواستم

 خاک نھ،ی ات خودشو خفھ کرد از بس رفت جلو آدهیآال گارسون کردن نداره کھ، اون خواھر ترش-
 یستی تو بخدا، آدم نیوونی ح،ی آدمشون کنیبر سر تو کھ نتونست

 از ذھنم گذشت بھ سمتش حملھ کنم و خرخره اش را بجوم، خونش وان،ی بھ من گفتھ بود حدوباره
  وانم؟ی گفت من حیمگر نم. را بمکم و ھمھ مان را خالص کنم

 : مادر نگاه کردم کھ با التماس رو بھ پدر گفتبھ
 ،  امشبو خراب نکن،یموس-

 :دی بھ سمتش چرخپدر
 ؟ی زنی زر ھم می واسھ من بودی زن خوبیلیحرف نزن بابا،خ-
 : رو بھ منصوره کردو
  خوبھ شوھر؟ خوبھ؟ خوبھ؟م،یخوب شد تو رو شوھر داد-
 :کرد دوباره رو بھ من و
  بھ شوھر جونشدهی برن ازت، چسبی جو حساب نمھی رتت،ی غیخاک بر سر ب-

خواستم رو بھ .  دستان طھماسب رھا شدنی و دستش از بدی خودش را عقب کشی با نگرانمنصوره
 ماده ھم ی کھ از مورچھ ی اوانھی پدر دی مسخره، آن ھم در خانھ شی نمانیاو براق شوم کھ ا

 نی انی مرا بیابانی غول بنی خواست ای خواست؟ می را منی داشت؟ ھمیمتنفر بود، چھ معن
 گری بود بھ شوھرش؟ من کھ ددهی پول کند؟ اصال بھ من چھ کھ منصوره چسبکی ی جماعت سکھ

 از؟یِ تھ پای بودم ازیمن سر پ.  او نبودماریصاحب اخت
 :دمی ساشا را دوباره شنی را در کاسھ چرخاندم، صداچشمانم

 ؟ییا کجن،یمت-
 : گفتمی و بھ تنددمیچرخ

  تو حرفتو بزننجام،یا-
 را دوست نجایا.  نکبت زده ببردی خانھ نی مرا از ادیای دوست داشتم بم،ی گلوخی نشست ببغض

 . نداشتم، پدرم را ھم دوست نداشتم
  ،ی زدی حرف میتو داشت-

 : پدر مرا از جا پراندی در اطاق نشست، نعره ی رهی دستگی رودستم
  نھ؟ای یدی فھمزما،ی ری بھم مزوی زنم ھمھ چی ما،ی رسیبھ خودت نم-
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 :دی پرسی با کنجکاوساشا
 ھ؟ی کیصدا-

 : گفتمتی منقبض شد، با عصبانفکم
 ی لحظھ گوشھی-
 : راه رفتھ را برگشتم و رو بھ پدر گفتمو
 ظھر پام تو کفشھ،  از بعد ازنم،ی نشینجوری نامردم اگھ انجا،ی انمیشی مامیِ گھ عرق می بونیبا ھم-

 نم،خوبھ؟ی شی می جوراب لجننیبا ھم
 : رو بھ منصوره گفتمو
 فاصلھ متریلی امشبو چند مھی ،ی شوھرتم دوست داری شوھر کردمیدی تو، فھمگھی دنیدرست بش-

  از عشقتریبگ
 جماعت نی خواستم با ساشا خلوت کنم، چرا ای مقھی تا بروم داخل اطاق، دو دقدمی چرخدوباره

 دند؟ی فھمیکودن نم
 :در اطاق را باز کردم و گفتم.  کردی آزادم را بھ گلو چسباندم، بغض داشت خفھ ام مدست

 ساشا-
 جون ساشا؟-

 ی با صداد،ی کشری تمیو دوباره رفتم بھ ھپروت، بغض را قورت دادم و گلو" جون ساشا" گفت
 : گفتمیلرزان

 م؟ی خواسگاریایم-
 کنار ی چشمم افتاد بھ مژگان کھ با نگرانکبارهی در را پشت سرم بستم و م،دی را نشنشی ھم صداباز

چقدر با نمک شده بود، خوش بھ حالش کھ .  شدمرهی خشیبای بود، بھ صورت زستادهی توالت ازیم
 . گذاشتی ممی رفت و تنھای رفت، میم

 :رمی ساشا باعث شد چشم از مژگان بگیصدا
 ام؟ی بیدوست دار-
 : اعتنا بھ حضور مژگان گفتمیب
 ؟یایم-
 شرط داره-
 ؟یچھ شرط-
 ی دونیخودت م-

درد مرا .  اش بود کھی آن شرط لعنتی ھنوز رو،یآن شرط لعنت.  چشمم گذاشتمی دستم را روکف
 . دانستیکھ م

 : گفتمی ناراحتبا
 ....ی دونیتو کھ م-

 :دی حرفم پرانی مبھ
 کھ ھمش خانومم و عشقمو ی زندگن،ی شھ اومد متی ترسھ نمی کھ از رابطھ می دختریخواسگار-

 ... گذشتھ از اونست،یگلم ن
 کرد، دوباره بھ مژگان نگاه کردم، سرش را بھ چپ و راست تکان داد، خواستم رو بھ او مکث

 : ساشا مرا الل کردیبراق شوم کھ صدا
 ی موھاشو با کش صورت،ی خودت بزرگش کن؟ی خوای نمی دختر توپول؟ی خوایتو بچھ نم-

 ی کوچولوش الک بزنی رو ناخنھا،یببند
 . دختر خودم...ِ شدم، تھ دلم مالش رفت،دختر کوچولووانھید
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 ھ؟یھا؟ نظرت چ-
 : خواستم دستم را پس بکشم کھ با بغض گفتد،ی بھ سمتم آمد و بھ دستم چسبمژگان

 ساشاست، نھ؟-
 : را درشت کردم و با من و من گفتمچشمانم

 شرطھ باشھ؟...نی ادیباحتما -
 می کنیآره امتحان م-

 : با حرص ھلش دادم، تلو تلو خورد و گفتد،ی مانتو ام را کشمژگان
 نیمت-

 : گفتمی مقابل صورتش تکان دادم و رو بھ گوشدی تھدی و انگشتم را بھ نشانھ دمی سمتش پربھ
 ممکنھ بازم مثھ اون دفھ بشھ-
  نترسامیباھات راه م-

 :دیھ سمتم پر دوباره بمژگان
 ... مگھ قرار نبود کھن،یمت-
 : عجلھ گفتمبا
 می زنیدوباره حرف م-

 :دی خندساشا
 منتظرم جوجو-

 ی بار چموش نمنی من، اگر ای آمد خواسگاریساشا م.  و گنگ بودمجی کھ قطع شد، ھنوز گتماس
با .  شانسم بودنی کردم، آخری حواسم را جمع منبارینھ ا.  رفتی مشی خوب پزیشدم، ھمھ چ

 : مژگان تکان خوردمیصدا
  تو؟ی کنی کار می چن،یمت-
 شیبھ بازو.  زدمی مطلق دست و پا میی در تنھانی رود و بعد از ای مگری آمد تا چند وقت دادمی

 :دمیچسب
  ندارهی بھ تو ربطرون،یبرو ب-

 : کردمقاومت
 نوبت منھ االن ی منو داشتی عمر تو ھواھیبھ من مربوطھ، من خواھرتم، -
 شھی کارم باھات تموم موی کنی شوھر مگھی د،یتا امروز خواھرم بود-
 : و لجوجانھ ادامھ دادمدی کشری قلبم تو
 میستی خواھر نگھی پس دت،ی سر زندگی شوھرت باال سرتھ، تو رو ھم خوشبخت فرستادم برگھید-
 : او را بھ سمت در اطاق کشاندمو
 انیبرو تو سالن االن خواسگارا م-

 زل زدم و شی پاری زی را بھ عقب خم کرد، چشمانش از اشک پر شد، بھ موکت جمع شده خودش
 :گفتم

 چتھ-
 : بغض گفتبا
 ی خوام بدبخت بشی من نم،ی کردتمونی پدر حمای جا،ی خواھر منشھیتو ھم-

ِدوستش داشتم، از تھ تھ دلم دوستش داشتم.  کردی ام مچارهی درخشانش بچشمان  یلیخوب بود، خ. ِ
 ی زندگدی اما نبانم،ی اش را ببیشانی پی آمد اخم رویخوب بود، آنقدر خوب و مھربان بود کھ دلم نم

  دانست چقدریاو کھ م.  گرفتی را از من می خوشبختدی کرد، اصال نبای من میاش را فدا
 : دست و پا زددمش،یبا قدرت بھ سمت در اطاق کش.  امدهی کشیبدبخت
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 تو رو خدا گوش کن بھ حرفم-
 : را بلند کردم و با چشمان بھ خون نشستھ گفتمدستم

 تی کنما، الل شو برو دنبال زندگی زنم دھنتو پر خون میم-
 : در اطاق را باز کردم، با التماس گفتو
  عماده، بخدا عمادهھی کن، بخیعماد خوبھ، با عماد عروس-

 : از اطاق ھلش دادم و گفتمرونی بھ بخت،ی عماد آمد و روانم بھ ھم راسم
  روان دربو داغونو بدوزمنی ادی خودمم، خودم باھیبخ-
 .... در اطاق را بستمو

 ی حرف ھای فرش زل زده بودم، فکرم رویِ ھدف بھ نقش ترنج روی تخت، بی بودم رونشستھ
 قول  افتد؟ خوبی می کردم دوباره بروم خانھ اش چھ اتفاقیبا خودم فکر م.  خوردیساشا چرخ م

 ترسم، آن وقت ی کردم کھ از مردھا نمی بھ او ثابت مدی فقط بادی شاوفتد،ی نمیداده بود اتفاق خاص
 بھ ی دستد،ی کھ از سالن بھ گوشم رسی سالم و احوالپرسیبا صدا.  شدی مری ختم بھ خزی چھھم

 خواستم یمدر دلم دعا کردم عماد نباشد، ن.  بودندی آقا و بانو و علمیحتما کر. دمیصورتم کش
  افتادم و محبتی قنادادیسرم را مالش دادم، .  خواستمی ساشا آمده بود، او را نمگرید. نمشیبب

ھجوم افکار ضد و .  بودم اصالوانھیمن خودم د. مھربان بود.  نبودیاما خوب بود، آدم بد. عماد
 بروم کھ با چند ضربھ کھ بھ رونی تخت بلند شد و خواستم از اطاق بیاز رو.  کالفھ ام کردضینق

 ی وقت خواستگاری او چھ کسریغ.  دانستم عماد استیِتھ دلم م. ستادمی امیپنجره خورد سر جا
  اطاق من؟ی پنجره ری آمد زیبرادرش م

 دی عماد پشت پنجره بود، با اخم پنجره را باز کردم، بادم،ی سمت پنجره پا تند کردم و پرده را کشبھ
 خواھم ی گفتم نمی مدی اش، اصال بای زندگی گفتم برود پی بھ او مدیردم، با کی مکسرهیکار را 

 چشم عماد در پنجره را تا انتھا گشودم،چشم. ستی نخواھد اصال مھم نایبچھ ھم بخواھد . زنش شوم
زل زدم بھ چشمانش، انگار .  کردی جمع کرده بود و بھ من نگاه منھی سیشدم کھ دستانش را رو

 کھ زودتر بھ می بگویزیدھان باز کردم تا چ. ھ سرش را داخل گردنش فرو بردسردش شده بود ک
 :حرف آمد

  ندارمتی تموم بشھ امشب، امشب کاری ھمھ چ،بذاریچی داداشمھ، امشب ھیامشب شب خواسگار-
 : مکث ادامھ دادھی بعد از چند ثانو
   بود، نھ؟یشی شستوی پسره دونیا-
آن وقت ھا کھ .  انداختی ام می دوران کودکادی نگاه کردنش، مرا نطوریا.  منتظر نگاھم کردو

 بھ شکمم و دی کوبی کھ با لگد میی شدم، آن وقت ھای نمفشی حرگریعماد شانزده ھفده سالھ بود و د
 اش  لحن طلبکارانھنیلجم گرفت، از ا.  آمدی شدم، آرنجش وسط کمرم فرود می از درد خم میوقت

 :تمبا پوزخند گف. لجم گرفت
  باشھمیریگ-

 : تکان دادیسر
 شھ؟ی می باشھ؟ خوب بعدش چمیریگ-
 و دستش را دیبھ سمت پنجره پر.  راه انداختھ بودی سوالستیب.  حوصلھ خواستم پنجره را ببندمیب

 : گذاشت و مانع از بستھ شدنش شد و گفتشھی شیرو
 رو ی پر از درد و عقده ام، دمل چرکن،ی ھر دوتاتون، من پر از نفرتم متنی خوای میگوشمال-
 مونھ و ھر بار بھش ی جاش مشھ،ی ھم مثھ روز اولش نمھی انگولک نکن، اگھ بترکھ با بخنقدریا

 شھی اون درد تازه مینگاه کن
 ...ھیاو ھم گفتھ بود بخ. ھی خوردم، گفتھ بود بختکان
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 : پشتم را لرزاندی رهی تشیصدا
 ....دهی بدجور ترکده،ی ترکمی دمل چرکیبدجور-
 
 

 بود از شدت کیگر گرفتھ بودم و نزد.  کردمی ام خالنھی سر و سیرا رو) Akat( آکاتیاسپر
 ابانی در خمی رفتیم.  سالن دنبال منرونی آمد بی مگری دی قھیساشا تا چند دق.  شوموانھی دیخوش
 تلخ ی ان روزھای و ھمھ می زدیبا ھم حرف م. شی پی درست مثل چند ھفتھ م،یدی چرخیھا م

فقط . می کردی و ازدواج ھم صحبت می امروز در مورد خواستگاردیشا. دی رسی مانیبھ پا انتظار
 کرد چندان ی بھ پا میزی عقد کنند، بعد از آن، اگر پدر ابرو ری کردم تا مژگان و علی صبر مدیبا

فقط . درم عقل ندارد دانست پی خودش مم،ی کنی کھ طھماسب نبود تا آبرو داری نداشت، علتیاھم
 . گری کردم دی می فکرکی او ھم ی کھ براھیماند مھد یم
 :  باال رفتمیصدا.  ام را از تن خارح کردم و داخل ساکم چپاندمی شرت ورزشیت
  ذارمی براتون مسابقھ می انزلی بعد با بچھ ھایبچھ ھا واسھ ھفتھ -

 خواست ی لبم نشست، دلم می روی لبخند کجد،یچی سالن پی شاگردانم در فضاادی و فرغی جیصدا
.  منی خواسگاردیای خواھد بی نبود، ساشا گفتھ بود میشوخ.  شوندمی ام سھی در شادای دنیھمھ 

بھ من گفتھ بود دملش .  کرده بوددمی تھدشبی داشت کھ عماد دیتی چھ اھمگرید.  شدقیلبخندم عم
.  من بودی ھیساشا بخ.  خوردی مھیبود کھ بخ خودم ی دهی مھم نبود، مھم دمل ترکمی براده؟یرکت

 ،ی قھوه انی جفت پوتکی دنی کھ با دستمی را بھ تن کردم و خواستم سراپا بای اسکقھیبلوز 
 نروینفسم را ب.  بودنی شناختم، مال طنی ھا را منی پوتنیا. ھمانطور با کمر خم شده ثابت ماندم

 : بود، چشمانم را تنگ کردمستادهی مقابل من ادهی پری با رنگنیطن. فرستادم و سر بلند کردم
 ھ؟یچ-
  بازم؟ی با ساشا قرار دار،یخانوم مرب-

 : در ھم گره خورده گفتمی راست کردم و با ابروھاقد
 شیفرما-

 :بھ دنبالم پا تند کرد.  دوشم انداختم و بھ سمت در سالن رفتمی ساکم را روھمزمان
 شھ داره براتون نقن،ی نرییتو رو خدا باھاش جا-
 نیا. گری و ازدواج بود دی عقد و عروسی نقشھ داشت، نقشھ می دانستم برایخودم م.  زدمشخندین

  گفت؟یدخترک احمق چھ م
  واستایخانوم مرب-
 : توجھ بھ او گفتمیب
 برو دنبال کارت-
 : و راھم را سد کرددی پرکبارهی
 ارهی خونھ اش بال سرت بیای خواد بی من دلم نمھ،ی ساشا چجوری دونی تو کھ نمیخانوم مرب-

 ادی دختر نی چھ بود؟ چرا اگریبال د.  زل زدمنی بھ طنتیبا عصبان. ستادمی را بھ کمر زدم و ادستم
 :با حرص گفتم.  گرفت کھ گھ نزند بھ حال و روز منینم
 ؟ی کجا نزنی کجا زر بزنیری گی نمادیبچھ تو چرا -

 : گفتی خالف انتظارم با طلبکاربر
 ؟یستی کھ عقل کل نیری گی نمادی خودت چرا تو-
 :دمی چسبشی و بھ بازودمی بھ سمتش پرتی عصبانبا
،آھــــــانی آھان رون،ی دم دراورده واسھ من، برون،ی برو از سالن بایب-  ا
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 : کشاندم، گفتمی ھمانطور کھ او را بھ سمت در سالن مو
 دهی دری پر روچونھ،ی دم برادرت گوشتو بپیم-
 : و تاب خوردچیپ
 ، دمی قرون از مال و اموالمو بھش نمھی بشم وونھی تونھ بکنھ، من دی نمی غلطچیرضا ھ-
 :دی دستم کوبی با دست روو
 گھیولم کم د-

  بود؟ی کدام خرگری آوردم، رضا دی سر در نمشی حرف ھااز
 : بلند شدزی ما از پشت مدنی با دی خانم علودم،ی کشرونی قدرت او را از سالن ببا
  شده؟ی فدات بشم خانوم فکور چ،یوا-
 ستی نیزی سر جات، چنیشما بش-

 : گفتتی با عصباننیطن
 داشت مشت مشت قرص ی بھ درک برو اونجا تو ھم بشو مثھ نغمھ کھ چون افسردگست؟ی نیزیچ-
 دختره ھم بود ھی خورد، ی کھ باباش مرده بود ناخن مسای سرم، تو ھم بشو مثھ پری خورد، فدایم

 گفت دماغ دراز، از صبح صد بار از ی روش اسم گذاشتھ بود بھش میالھام اونم خواھرش از بچگ
 ھیی دخترانیچی رضا عاشق ھم،یی معلومھ، خانوم آقافتی من زشتم؟ تو ھم کھ تکلدی پرسیرضا م

رضا کھ بود؟  . بودختھیباز ھم شروع کرده بود کھ، باز ھم روانم را بھ ھم ر. ستادمی امی جاسر
  بود؟یکی اش کھ از پدر با او یبرادر تن

 باز نفس مھی کرد، با دھان نی براندازمان می نگاه کردم کھ با کنجکاوی زدم و بھ خانم علوپلک
 بود، ی دختر پست و عوضنیچقدر ا.  را تا سر حد مرگ کتک بزنمنی دوست داشتم طندم،ی کشیم
 گر؟یه بود د آوردرونی دلش بی را از کجافی اراجنیا

 : از باشگاه ھل دادم و گفتمرونی را بھ باو
 برو تا نزدم گردنتو نشکستم-

 : بھ سمتم برداشت و گفتیبا جسارت قدم. دمی پررونی کوچھ شد، بھ دنبالش بوارد
 پی ساشا صداش کنن، عقده داره خوشتگھی اسمش رضاست، خودش بھ ھمھ مست،یاسمش ساشا ن-

 یکی کھ بھ دمی بار شنھی مشکل دار، خودم ی دنبال دخترارهی مشھیباشھ اسمش با کالس باشھ، ھم
 ی خودش گفت کسشن،ی وقت شاخ نمچی خونھ مشکل دارن ھی کھ توییاز دوستاش گفتھ بود دخترا

 ....کھ
بر  چھ بود کھ اتی چرندنی کرد؟ ای می ھوا ھلش دادم، داشت چھ غلطی و بدمی حرفش پرانی مبھ

 دستم دم،ی چند لحظھ ندی اش را براینی لحظھ صورتش پھن شد، چشمان و بکی آورد؟ یزبان م
 دخترک نی خورد، رضا کھ بود؟ ای داشت بھم مزی تب دارم گذاشتم، باز ھمھ چی گونھ یرا رو

 قھی دو دقرونی خواستم خبر مرگم را با ساشا ببرم بی داده بود بھ من؟ من مریچرا گ یحسود عوض
 ھ؟ی سلطنی گفت ایبا او تنھا باشم، چھ م

 : تکان دادی سرنیطن
مامان و بابام کھ مردن خواھر برادرام منو نخواستن، چون مخالف زن گرفتن باباشون بودن، -

 داداش ام،ی گفت من نمنمی منو ببره، اادی دادن بغامی کردن بھش پدایخودشون گشتن رضا رو پ
 تونھ ازش سود ببره، ی دستمو خودش ھم مادی مگھیند وقت دبزرگم بھش گفت سھم االرث من تا چ

  سوزه؟ی دلش بھ حال من میلی خی کنی کرد، وگرنھ فکر می قاطدی کھ شننویرضا ا
از فکرم گذشت با مشت بکوبم وسط دھانش تا دو دندانش .  گونھ ام گذاشتمی را روگرمی ددست

 : ام کردوانھی دشیدستانم مشت شد، صدا اری اختیب.  زر نزندنقدریِبشکند برود تھ حلقش تا ا
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 شی و شستی پول داره دونقدری رضا ای پاشھ با پول منھ، فکر کردری کھ زیشی و شستیاون دو-
 می از مال و اموال بابام تقسی سرھی ده، ھنوز ی من داره جولون می پنج سوار شھ؟ با پوالپیت

 رو ندارم کھ برم، کجا یی تونھ خوش بگذرونھ، منم جای تا مرهی منو بگتیمومی خواد قینشده، م
 رم؟ی گی چقدر پنجولش مینی بی مکنم،ی متشی تونم اذی تا میام،ولی مجبورم باھاش کنار برم؟ب

 بود دهیدخترک ترس.  گفتی مخودی ام گذاشتم، بیشانی پی مشتم را رھا کردم و دستم را رودوباره
 .نھیزمن بشوم زن برادرش، حسود بود ابلھ بو

 بدبختن، با خودت ضوی رفت دنبال زنا، ھمشون مری کنم می باھاش زندگامی من بنکھیقبل از ا-
 خونھ اسمتو گذاشتھ ی توره؟ی تو رو بگادی اون میکنی سن زن نداره؟ فکر منی چرا تا اینگفت

  دوستاش در مورد تو گفتھیخانوم آقا، بھ ھمھ 
 نی ای زدمش، دروغ بود، ھمھ ی تا جان داشت مدی اشاره ام را بھ دھان گرفتم، باانگشت

 را میلب ھا. حال خوشم را خراب کرده بود.  کردمی دروغ بود، دھانش را پر خون ماتشیچرند
 خطر را حس کرد کھ دو قدم عقب رفت، بھ سمتش رفتم نی ھم فشردم، چشمانم گشاد شد، طنیرو

 :و زمزمھ کردم
 
  شرفی کنم بیدھنتو صاف م-
 : گفتیان لرزی صدابا
 بعد ولت کنھ بگھ برو گمشو.... ما رضا تو رو ھمیصاف کن، بعد برو خونھ -

   مرد خوش پوش ساشا نبود؟ رضا بود؟نی کش آمد،رضا؟ البم
 ی نمم،ی ناشناختھ بود برانی از سرزمی لب اسمش را تکرار کردم، انگار موجودری بار زچند
 یچرا درست لحظھ ا. زی بھ ھمھ چی باز ھم کھ گند زده بودایخدا.  کردمی اصال درکش نمدم،یفھم

 شد و با ی بر سرم نازل میکی یکی ات ی آسمانی رو بھ راه شده بالھازی کردم ھمھ چیکھ فکر م
 عقب نی شد، طندهی دو تن از شاگردانم بھ دنبالم کشیکی نگاه دم،ی پرنی بھ سمت طنکبارهیفکر  نیا

 :دی کشغی و جدیپر
 ادی اوناھاش داره مگھ،یَھ منا، برو از خودش بپرس، برو د بیدست نزن-

پشن سر ھم پلک .  شدانی کوچھ نمای از انتھای رنگدی و شش سفستی سر چرخاندم، دوی تندبھ
 ی اصال کدام کره خرای رضا ای او کھ بود؟ ساشا بود دم،ی پرسی رفتم از خودش می مدیزدم، با

 ... راست بود، اگر درست گفتھ بودنی طنیبود؟ اگر حرفھا
 ام وسط کوچھ ولو شد، ساشا ھم انگار ی ساک ورزشدم،ی توانم دوی را رھا کردم و با ھمھ نیطن

اشک ھا باز آمده . دی تپی منھی در سانھیقلبم وحش. امدی کوجھ پارک کرد و داخل نی کھ انتھادیمرا د
 زیھمھ چ دوباره. ستی چانی جردمی فھمیاول م دی کنم، باھی خواستم گریبودند تا پشت پلک من، نم

 شده ادهی پنی خودش ھم از ماشدم،ی ساشا رسنی ماشیبھ چند قدم. ختی بھم رزیخراب شد، ھمھ چ
 : ام، بھ سمتم آمدختھی بھ ھم رافھی قدنیبود، با د

 ن؟ی متھیچ-
 اورد؟ی خواست مرا ببرد خانھ اش بال سرم بیم.  براندازش کردمبنی از باال تا پاستادمی امقابلش

 ی باج منی کرد؟ از طنی کار را منی مشکل دار ھمی دخترھای رضا؟ با ھمھ ایاسمش ساشا بود 
 ،نی طنای خودش بود ی برای و شش کوفتستی دونی داد؟ اصال مھم نبود ای میگرفت و بھ او کول

 د؟ی کوبی پتک بر سرم منیع نی کرده بود کھ طنی چھ غلطھی خواستم بدانم با بقیم
  خانومم؟نیمت-

 شیگفتن ھا" خانومم" نی اگر،ی کرده بود دچارهی مرا بشیگفتن ھا" خانومم" نی را بستم، اچشمانم
  خواست؟ی مرا نمیچرا خدا خوشبخت.  رو کرده بودروی مرا زیایدن
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 : شدمزانی اش آوقھی و بھ دمی فکر چشم گشودم و بھ سمتش پرنی با او
 : گفتی با نگراندم،ی دستانم گذاشت، دستم سوخت، دستم را پس کشی خورد و دستش را روکھی
 جان؟-

 حرف ھا راست است نی گفت ای، کاش فقط م"جان" گفت ی کاش نمد،ی لرزمی خوردم، لب ھاتکان
 . نھای
 : بغض گفتمبا
 ؟ییتو ساشا-

 : کردمکث
 ؟یچ-
 : و گفتمدمی طرف کشکیگذارد، صورتم را بھ  گونھ ام بی از دستانش را باال آورد تا رویکی و
 فقط جواب بده-
  شده؟یچ-

فقط " میخواستم بگو. دمی و نتوانستم ادامھ دھم، لبم را بھ داخل دھانم کشدی چسبمی گلوخی ببغض
 "ی کار کنی چی خوایجواب بده با من م

 تا بھ خود بجنبم مرا د،ی و مرا عقب کشدی چسبمی از از پشت سر بھ بازوی ناگھان حس کردم کسکھ
 کھ ستی چانی سر چرخاندم تا بدانم جرد،یچی پرت شدم، درد در تنم پواریھل داد، با سر بھ سمت د

 :ساشا بھ سمتش رفت.  عماد الل شدمدنیناگھان با د
 ...کھیمرت-

 دلش، ساشا از درد خم شد، وحشت زده از جا ری زدی عماد با لگد کوبد،ی در دھانش ماسحرف
 خواستم مانع ی مدم،ی عماد چسبوری بھ سمتشان رفتم، بھ پلزانی سوخت، افتان و خیتفم م کدم،یپر

 شد وسط کمر ساشا، ی مدهی رفت باال و کوبی رحمانھ میاز کتک زدن ساشا شوم، دستان عماد ب
 :دمیکش غیج
 ولش کن-

انم محو  صورتش از برابر چشمھی چند ثانی خون بود، برای چشمانش دو کاسھ د،ی سمتم چرخبھ
 :دی لب غرریشد، ز

  رسمیاالن بھ خدمت تو ھم م-
 د،ی کشری با قدرت ھلم داد، وسط کوچھ ولو شدم، کمرم تنباری ام گذاشت و انھی سی دستش را روو

 .از شدت درد نفسم بند آمد
 
 
 د،ی کشری با قدرت ھلم داد، وسط کوچھ ولو شدم، کمرم تنباری ام گذاشت و انھی سی دستش را روو

 .از شدت درد نفسم بند آمد
 شد، خواستم ی مدهی سر و صورت ساشا کوبی شده بودم کھ دستانش رورهی زده بھ عماد خوحشت

 تنھ ام را کھ تکان دادم، از شدت درد تا مغز استخوانم می شوم و بھ کمکش بروم، اما نزی خمین
 :دم زادی و فردمی کشقینفش عم.  سرم آمده بودیی دانم چھ بالینم. سوخت

 نزنش-
 توانستم تا دو ماه ی نمگری بار دنی چھ کار کرده بود، ایپسرک روان. دمی کشقی ھم نفس عمباز

 چیھ.  من نبودی ورزش مورد عالقھ بالی توانستم، والیاصال بھ جھنم کھ نم. دست بھ توپ بزنم
 ی افتاده بود و نالھ منی زمی ساشا ثابت ماند کھ روینگاھم رو.  ورزش را دوست نداشتمنیوقت ا

نالھ زدن .  توانست از خودش دفاع کندی اش لجم گرفت، چرا نمیی دست و پای ھمھ بنیکرد، از ا
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 کی بود و نالھ کردن نجای لحظھ آرزو کردم اکی. ذھنم رفت سمت پدرم.  نبودیکھ کار مردانھ ا
 خرد  زت بودنمیل مرا برا ھمھ سانی ادی نبادی فھمی مدی آن وقت شاد،ی دیمرد را با چشم خودش م

 سنگفرش، سر ی رویی قدم ھای صداِدنیبا شن. باز ھم افکارم را پس زدم.  شکستی کرد و میم
 : و با دلھره بھ من زل زد و گفتدی مان رسی چند قدمنیچرخاندم، طن

  کشتشیداره م-
 گفت کھ ی راست مدی دلواپس برادرش نبود، شادی شدم، آن چنان کھ بارهی صورت نگرانش خبھ

خوب اسمش ھر چھ کھ .  گفت کھ اسمش رضاستی راست مدیشا.  استشیساشا دنبال پول ھا
 .  نبودای در دنی مرد دو اسمھ اچی داشت؟ مگر ھیتیبود، چھ اھم

 : تکانم دادنی طنادی فریصدا
  کشتش بخدا،یخانوم مرب-

 شدم، زی خمیزحمت نبھ .  شدشی صورت ساشا، قلبم ریِّ رد خون رودنی عقب برگشتم و با دبھ
از ذھنم . دی کشی مری بھ جلو خم شدم، کتفم تیکم. نفسم تند شد. دی درمان باز ھم امانم را بریدرد ب

  گذاشتم و خواست از جا بلند شوم کھ عمادنی زمیکف دستم را رو. دهیگذشت کھ حتما ضرب د
 بھ نیطن. و زل زدم ولو شد، با بغض بھ انی زمی برنج روی را رھا کرد، ساشا مثل گونساشا

پلک .  بودنیِ خواستم بروم کنارش، اما تھ دلم از او چرکیمن ھم م.  و کنارش زانو زددیسمتش دو
 آب دھانم را قورت.  آمدی عماد ثابت ماند کھ با چشمان گشاد شده بھ سمت من میزدم و نگاھم رو

 ی مری گاطی حیآن وقتھا کھ مرا تنھا گوشھ .  اش شده بودی دوران نوجوانھیباز ھم شب. دادم
 : قدم بھ سمتم برداشت و گفتکی.  سرخ و وغ زده بودنطوریانداخت، چشمانش ھم

 شھ؟ی می ترکھ چیگفتھ بودم دمل کھ م-
 ی فرار مدی بلند شوم، بانی زمی ام گذاشتم و تالش کرذم از رودهی کتف ضرب دی را رودستم

دوباره از شدت درد خم شدم، .  بودوانھیِ مرد جوان مقابل من، دنیا. کجا آباد رفتم نا یکردم م
 ی سر ساشا نشستھ بود و تکانش می نگاه کردم کھ باالنی تالش کردم بلند شوم، بھ طنگری دکباری

 : شومرهی عماد باعث شد دوباره بھ او خیصدا. داد
 ن نکوونمیچند بار گفتم باھاش بھم بزن؟ چند بار گفتم د-
 :ستادی سرم ای باالو
 نی شدم متوونھی د؟ی کنوونمی دی خواستیم-
 سرم، مثل آن وقت ھا، مثل ی خواست بکوبد روی دست مشت شده اش را کنار گوشش برد، مو

با چانھ . دی و نھ او فھمستی چی زندگدمی ام کھ نھ خودم فھمی زندگی گھ گرفتھ ی آن سال ھایھمھ 
 التماس کنم، چھ کار کرده بودم مگر؟ مگر خودش نگفت امدی لرزان بھ او زل زدم، بھ دھانم نی

 یمگر نگفت داغ مادر شدن را بھ دلم م.  کندی ممی کشد؟ مگر نگفت خودش را عقی مرا می بچھ
 کشت ھم یاگر مرا م.  کردمی چھ بود؟ من التماس نمی براشی ھای بازوانھی دنی اگریگذارد، د

زنده .  خواستمی را نمی زندگنی اگری کشت، دی کاش مرا می ذھنم جرقھ زد، اکبارهیبود و مھم ن
 ام پر شده بود از عذاب، از درد، از ی و چھار سال زندگی خورد؟ سیچھ درد من م بودن بھ
 ام و مرا از قھی بھ جلدی و چسبدیعماد پر. شانھ ام را تکان دادم، از شدت درد شل شدم. حسرت

 کابوس نی کرد، چرا ای ور شده بود، چشمانم را بستم، چرا تمام نمکی بلند کرد، بدنم نی زمیرو
 یصدا.  شدی تمام ممی دردھای مردم و ھمھ ی مجگاھمی بھ گدی کوبی کرد، اگر می نمتمام  رایلعنت
 :دمی را شننیطن
 ساشا، پاشو-

 : تکانم داددم،عمادی کشقی عمنفس
  ازتادی بدم من،ی متنفرم مت،ی من کشتیوتا حد مرگ ازت متنفرم، احساسو ت-
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 : گفتمی حالی گشودم و با بچشم
 ؟ی کنیپس چرا تمومش نم-
 : دادنی اش را چینیب
  کنمیتمومش م-

 : شدت درد خودم را خم کردماز
 تموم کن-
خشم در دلم نشست، حس . دی پررونی از دھانم بیی صدااری اختی اش برق از چشمم پراند و بیلیس

 ریزده بود ز.  کردمی می تالفدی من ھم باش،ی چند ماه پنی شدم متی مدی دلم را مچالھ کرد، باریتحق
 :دیدستم را باال آوردم، بھ دستم چسب. گوشم

  خانومنی متیستی مالش ن؟ی بزنی خوای مھ؟یھا؟ چ-
 یستم جلو ام کرد و ھر چھ تالش کردم نتوانوانھی درد دم،ی بھ بازوھادی ام را رھا کرد و جسبقھیجل

 :رمینالھ ام را بگ
 یآ-

 : باال رفتشیصدا
 یری مچالھ شده؟ االن تو ھم میدی شازده رو؟ دیدی تو، دی زوزه بکشدی گفتنت مونده، بایآھان، آ-

 ور دلش
 . شدمی ھمھ فشار لھ منی اری شد، داشتم زیکاش تمام م.  زدی نبض مکتفم

 ساشا جونت ھم نی ا،ی نگاه کننھی آی سھ ماه خودتو توی با مشت بکوبم تو صورتت تا نتوندیبا-
 دنتیکفاره بندازه واسھ د

 : کف دستش را باز کرد و گفتو
  کھھی چی دونی میکف گرگ-

 ی دانستم میم.  صورتم نشست، نگاھم در نگاه بھ خون نشستھ اش گره خوردی روی محولبخند
حاال ھم کھ دوباره نفرت .  اندازدی مھافیزند و بھ قول خودش تا دو ماه صورتم را از شکل و ق

اصال دلم .  از آب درآمده بودی خواست، ساشا ھم قالبی مرا نمگریاو کھ د. نشستھ بود در دلش
 ی موانھی چھ بود؟ حتما داشتم دی نشانھ گرانیِ صورت ددنی دضی عرنیا.  شوموانھید خواست

 شدم بھ او کھ دستش رهی زد، پلک زدم و با سماجت خی خالص را مری کاش عماد تی اگر،یشدم د
 کھ با سرعت نور دمی دستش را دی ھیسا.  را فشرد، دوباره از درد نالھ زدممیرا عقب برد و بازو

 حبس شد نھینفسم در س.  پلک زدم و خودم را منقبض کردماری اختیب.  بھ سمت صورتمد شدهیکوب
 صورتم بود، بھ ی متریرا گشودم، دستش چند سانت می در صورتم حس نکردم، چشم ھایاما درد

 کند میدوست داشتم رھا.  نبود، نگاھش حسرت زده بودنی خشمگگریچشمانش نگاه کردم، نگاھش د
 ی خواھد برای و مدهی را دوی طوالنری مسکی را داشتم کھ ینم، حس و حال کسی بنشنی زمیتا رو
 :ان باز کردم بھ زحمت دھرد،ی و نفس بگندی بنشیی جاقھیدو دق

 ؟یچرا نزد-
 ی نمی انداختم، حتنیی بود، سرم را پامی بازوی ھمچنان روگرشی آورد، دست دنیی را پادستش

 را رھا میعماد بازو. دیچی ساشا در گوشم پی نالھ یصدا.  بھ چشمانش زل بزنممیتوانستم مستق
 : لجاجت گفتمایقوز کردم و . دی کشری ولو کردم، کتفم تنی زمیکرد، خودم را رو

 ؟یدی شد؟ ترسیچ-
 ام برگشتھ بود یدوست داشتم بھ من فحش دھد، دوباره رگ خود آزار.  زانو زدمی کنار پاھاعماد
 .انگار

 ؟ی گم چرا نزدی مل،یبدبخت ذل-
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  تونم مثھ اون وقتھا بزنمتی نمگھید-
  کرد؟ی و راحتم نمدی کشی خود نمانی مرا بھ میوانگی زدم، چرا دپوزخند

  ِ من دوست دارم بخدانیمت-
 دھد بھ ی در سرش جوالت میزی دوستم ندارد، ھر چد،ی گوی دروغ ممی بزنم و بگوادی فرخواستم

 . خاطر مرا بخواھدنکھی از اریغ
 : سرم بھ دوران افتاددم،ی ھق ھقش را کھ شنیصدا

 دماغشو نتونست بکشھ باال، نی ا؟ی خوای پسره رو منی ا،ی خوام زنم بشیِبخدا دوست دارم، م-
 ؟ی خوای منوی چونھ ام، تو اری مشت بخوابونھ زھینتونست 

 شدم، یخالص م.  شدم، لبخند زدمی موانھی شد، انگار واقعا داشتم دی عقب و جلو مویوی مثل سرم
.  مردمی مگری تا چند وقت ددی شد، شای تمام مزیھمھ چ.  شدمی ھمھ در و فشار خالص منیاز ا

 :ھق ھق عماد اوج گرفت.  را بستمچشمانم
 ن؟ی متی خوای میتو چ-
 : خنده گفتمبا
  خوام؟ی میمن چ-

 : گذاشت، درد برگشت و چشمانم را تنگ کردم و گفتممی بازوی دستش را دراز کرد و روعماد
  خوامیمن بچھ م-
 نفس تا خانھ بدوم کھ با کی اصال م،ی ھای بلند شوم و بروم دنبال بدبختنی زمی خواستم از روو

 : غماد پشت سر ھم پلک زدمی صداِدنیشن
 می بچھ دار بشدمی زنم شو، قول مدم،ی قول مم،ی شیباشھ، بچھ دار م-
 
 
 می بچھ دار بشدمی زنم شو، قول مدم،ی قول مم،ی شیباشھ، بچھ دار م-

ھ دختر من و عماد چھ  لحظھ از ذھنم گذشت ککی. می شویگفتھ بود بچھ دار م.  بند آمده بودزبانم
با دو .  بستمی را مشی موھایبا کش صورت. ی فر فری شد؟ دخترک تپل و سبزه با موھای میشکل

 : تکان دادیعماد سر.  لبخند زدماری اختیب.  آمده و پالک طال دور مچ تپلشرونیدندان تازه ب
 ؟ی کنیھا؟ قبولھ؟ با من ازدواج م-

  شد؟ی ساشا چھ مفی کردم؟ بعد تکلی آمدم، با او ازدواج مرونی از ھپروت بدوباره
 سرش ی باالنیطن.  کردی چرخاندم و بھ ساشا زل زدم کھ خودش را خم کرده بود و سرفھ مسر

 مشت کی ی گفت، ساشا حتیبا خودم فکر کردم کھ عماد راست م. دی جوی بود و ناحن مستادهیا
تنم مور مور شد، دوباره دو دل شده .  توان دفاع از خودش را نداشتد،ی چانھ اش نکوبریھم ز

 گر؟ی بود دیوانگی دی نشانھ نھایا.  عماد و ساشا مانده بودمنی بارهبودم، دوب
 زی خمی عماد ند،ی ببرم و بکشم کھ درد کفتم امانم را برمی موھای ھوا دستانم را بلند کردم تا الیب

 :شد
 ؟ی شد؟ درد داریچ-
 گری گوشم، دری زدی خودش کوبوار،یمد دست گل خودش بود، خودش مرا پرت کرد سمت د آادمی
 و نی زمی چھ بود؟ بھ ساشا نگاه کردم کھ کف ھر دو دستش را گذاشتھ بود روی برای نگراننیا

 ی اش را بر سر عماد خالیی دست و پای بیلجم گرفت، دلم خواست تالف.  کردیھمچنان سرفھ م
 : گفتمرتکنم، با نف

 ، فکر کنم کتفم در رفتھ،ی کردسمی وجود سروی بی تو،ی ناکارم کردیتو زد-
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 انی مشی شد کھ صدای باز مدنشی بھ فحش کشی گرفتم، دھانم داشت برای کم داشتم اوج مکم
 :دی بھ گوش رسمیادھایفر
 غلط کردم-

 با فمیاصال چرا من تکل . شدم، افتاده بود بھ التماس کردن، دوباره شده بود ھمان عماد مھربانالل
 عماد و ساشا نی ب،یبھ دنبال نشانھ ا.  نبودمی گھچی ھ،ی بودم نھ زنگیخودم مشخص نبود؟ نھ روم

 از  کردی شکمش و تالش می شده بود، دستش را گذاشتھ بود روزی خمیساشا ن. چشم چرخاندم
نگاھمان در ھم گره خورد، .  بود، دماغش شکستھبود انگاری بلند شود، صورتش خوننی زمیرو

 :با پوزخند گفت
  ات کرده بود، االن درمونت کرد؟وونھی بود کھ دنی بود؟ ھمنیعماد خان ا-
 : گفتتیعماد سر چرخاند و با عصبان.  نکند حرفش را ادامھ دھددای سرفھ باعث شد محال پو
 نمتی ورا نبنی اگھیگمشو رد کارت، د-

 : سرفھ گفتانی گذاشت و منی کاپوت ماشی دستش را روساشا
 خدا بده شانس...ی دارییاما فدا...یظراقت ندار...ی ندارافھیق....خوشم اومد-

اصال بھ .  دلمی کرده بود، دوباره داغ گذاشتھ بود رورمی ھم فشردم، دوباره تحقی را رومی ھالب
 نیبا ھم.  خواست، خودش گفتیمرا م. ن بود سر و مر و گنده مقابل منحایجھنم، عماد کھ بود، ھم

 . رفت بھ درکیساشا م. دمی خودم شنیگوش ھا
 : گفتی با نگراننی را باز کرد، طننی بھ زحمت در ماشساشا

  کھینی پشت فرمون بشی تونیتو نم-
 شھی از گور تو بلند مشھای آتنی ایچاک دھنتو ببند سوار شو، ھمھ -
 : رو بھ من کردو
  خواد خوشبختت کنھ؟یم-
 : زدی ذوق می خون آلودش توی زد، چھره شخندی با سر بھ عماد اشاره کرد و نو
  بدبختی ھاوونھی د،یمنتظرم تا خوشبخت بش-
ساشا بھ ما گفتھ بود .  بھ عماد زل زدمزانی آوی پرت کرد، با لب ھانی خودش را داخل ماشو
 ی باقی چندانی ام فاصلھ یوانگی کردم تا دیحس ممن کھ . می و خبر نداشتمی ھم بوددیشا. وانھید

 شت دای دلم خواستم بروم دنبالش و التماس کنم نرود، لعنتکبارهیساشا استارت زد و من . نمانده
 عقلم بھ مچھی ننی شدم و ھمی موانھید.  بود انگارکی نزدیوانگید.  شدمی رفت، باز ھم تنھا میم

 : بھ خود دادم و لب زدمیتکان.  رفتیباد م
 نرو-

 یھمھ .  رفتی داشت می راستی راستم،ی گلوخی بدی نشست، بغض چسبنی داخل ماشنیطن
 ی آمد خواسگاری نمی کسگری خواستم، دیاصال من خود ساشا را م. دمی را بر باد رفتھ دمیآرزوھا
 کھ از ی دھان خرابنی با ا درب و داغان،ی گذشتھ نی پدر احمق، با انی با اافھی و قپی تنیمن، با ا

 خواست؟ درد ی می زندگی مرا برای آن فحش و ناسزا بود، چھ کسی تاازدهی جملھ اش، ده ھر
 : افنادمھی ساشا دنده عقب رفت، بھ گرستم،ی بامی پاھایفلجم کرده بود، اما تالش کردم رو

 ....نرو ساشا، تو رو خدا، من-
 ستی دوری اشک تصوی رفت، از پشت پرده رونی تمام ماند، ساشا دنده عقب از کوچھ بمھی نحرفم

.  خراب شدزی دوبار ھمھ چد،ی گونھ ام چکی پلک زدم و اشک ھا رودم،ی دیو شش را مات م
 نبود کھ قبل از ای در دنی مردچی داشت؟ ھیتی بود چھ اھمدهی کھ خوابیاصال ساشا با ھر خر

  ھ باشد؟ نداشتبطھازدواجش را
 :دی برداشتم، عماد مقابلم پری دو پا بلند شدم و قدمی رود،ی لرزمی ھاشانھ



 190 

 ی قرار بود بھ من فکر کنن،یمت-
 لحظھ عقلم رفت، دلم خواست دستم را دور گردنش حلقھ کنم و برقصم، منصوره و کی رفت، عقل

 ی شوخھیبا مھد وقت ھا ی بودند، مژگان ھم بعضدهی رقصنطوریطھماسب زمان ازدواجشان ھم
 .  کرد دور گردنشی کرد و دستش را حلقھ میم
  ،ی غربتی من ھستم، بذار بره پسره ن،یمن مت-

.  عقب رفت، آب دھانم را قورت دادمیوانگیعقل برگشت، د.  شدمرهی چشمانش درشتش خبھ
 شد، ی مچارهی بھی شد، مھدی مچارهی کردم مژگان بیاگر با او ازدواج م. مژگان آمد مقابل چشمانم

 ...مادرم، مادر بدبختم
 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم

  عقدشھکھیمژگان نزد-
 : سرش را خم کردعماد

  دمی برمت، قول می جلو، از اون خونھ مامی بعد مم،ی کنیتا عقدشون صبر م-
 : ھق ھق گفتمبا
  ،می ذاره عقد کنیبابام نم-
 نی است؟ی سال بس نی س؟ی چینی ی زندگی بفھمی خوای تو نمم،یری گی از دادگاه اجازه ممیریم-

 ست؟ی بس نیھمھ بدبخت
 توانستم ی گفت کھ با او می ھم راست مدی بھ عماد بودم، شارهی از ذھنم رد شد، ھمچنان خساشا
  خواست مگر؟یکور از خدا چھ م. گری دمی شده بود بچھ دار شویراض.  را بفھممیزندگ
 :دمی بھ چشمانم کشیدست

 ؟ی چھیمھد..مھ-
 :دی پرسیچی گبا
 ؟ی چھیمھد-
 ارهیبابام دمار از روزگارش در م-
 تو ھنوز ختھ،ی کرک و پرش ری موسشھ،ی تموم می ھمھ چمی ما عقد کردی کنھ، وقتی نمیکار-

 ؟ی بریمثھ اون وقتھا ازش حساب م
 : زدمادیفر
  خونواده ھستمی برم، من سپر بالیمن ازش حساب نم-

 : او ھم باال رفتیصدا
 ھی عمر تو رو زد، تو ھی ی بسھ، بھ فکر خودمون باش، موسگھی دی سال سپر بودی نباش، سگھید-

 ...یعمر منو زد
 :دمی کشغیج
  شرفی بی االن منو زدنی ھمده،ی نمونھ اش، کتفم ضرب دھی نی ان،ی بب،یتو ھم منو زد-
 : کردی را طنمانی بی فاصلھ ی نگرانبا
  ،نی خاک کن متزوی بزن، ھمھ چیت ھا، اصال نامردباشھ تو ھم منو بزن، مثھ ھمون وق-

.  بار دلم خواست تا حد مرگ کتکش بزنمنی شده بودم، اوانھی رفت، باز ھم عقل رفت، انگار دعقل
 نفسم رفت، امدهی برداشتم، دستم باال نزی چشمانم را گرفت، بھ سمتش خی لحظھ خون جلوکی

 : نالھ ام بلند شدیصدا
  با من؟ی کار کردی چی داغونھ، حروم تونم بزنم، کتفمینم-

 :دی چسبنمی آستبھ
 نی ببی کنم منو بزنیمن خودم کمکت م-
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 :دی دست سالمم را باال آورد و بھ صورتش کوبو
 نیمت...نی مت،یشی می خالگھی د،ی زنی منو می دارن،یبب-

 ی شدم، اگر سرنوشت جارهیبھ صورت در ھم شکستھ اش خ.  برگشت، دوباره عقل برگشتعقل
 ی داد، حال و روزمان چطور بود؟ من عاشقش می ما را سر راه ھم قرار میگری وقت د،یگرید

 ی خانھ کی.  شدی من می برای ھمسر خوبدی شام،ی زدی را کنک نمگریکدی وقت چیشدم؟ ھ
 سی فرستادمشان بروند تنی مدم،ی دی بزرگ شدن دخترانم را مداشتم،  خودمیکوچک و امن برا

 کھ خودشات دوست داشتند، ھمان کار را یزی ھم فشردم، اصال ھر چیچشمانم را رو.  کنندیباز
 . کنندی بازسی کردم بروند تنیمن مجبورشان نم.  دادمیاتجام م

 : گفتمی لرزانیبا صدا.  بھ صورتشدی کوبی ھمچنان با دستم معماد
 عماد؟-
 جان، جانم؟-
  دردسر بره سر خونھ اش؟ی مژگان بیدی قول مزه؟ی بھم نرھی مھدی زندگیدیقول م-

 : را با شدت تکان دادسرش
 دمی نفس، قول مدمیقول م-

 : را کج کردمسرم
 شمیباشھ زنت م-

 لحظھ عقل او کیحس کردم .  را بھ عقب خم کرد، نگاھم کھ بھ چشمانش افتاد، جا خوردمسرش
 : کھ دھان باز کرددی نکشھیبھ ثان. ھم عقب رفت و پس زده شد

  عقد بچھ ھاست، دو روز تحمل کنکھی برم، دو روز دقربونت-
 با دستش محکم مرا نگھ داشت، رم،ی تکان دادم و خواستم از او فاصلھ بگدیی تای بھ نشانھ یسر

 :دمیچھره در ھم کش
  دست نزنده،یکتفم ضرب د-

از .  تمام شده بود، رفتھ بود، خودش رفتگری ساشا، نھ دیدوباره فکرم رفت پ.  را رھا کردمیبازو
 ی دست سالمم، می عماد ثابت ماند، خم شد روینگاھم رو. دمی ترسبی و غربی ھمھ افکار عجنیا

  نشود، برود عقب تر، برود گورش راکی بھ من نزدنقدری بکند، من گفتھ بودم ایخواست جھ غلط
 .گریقبول کردم زنش شوم د. گم کند اصال

 آن ادی.  بھ قلبمدی از دستم وارد بدنم شد و رسیی گرم و طاقت فرساانیداغ شد، جر لحظھ دستم کی
 صورتم، از ی ساشا، در برابر چشم نغمھ خم شده بود رویروز افتادم کھ رفتھ بودم مقابل خانھ 

 باز فت، رادمی رفت، جنون از ادمیدرد از .  بوددهیچیدوباره ھمان حس در بدنم پ. حال رفتھ بودم
 ... شدمی شدم، زن عماد میباز ھم ھوش و حواسم رفت، زنش م.  شدمییاھم ھو

 
 
. دی چرخی تک تک افراد داخل محضر می و نگاھم روواری داده بودم بھ دھی ور شده تککی بدن با

 دو سال یکی بھ او گفتھ بود یعل.  را نداشتی عقد ساده و معمولنیمژگان بغ کرده بود، انتظار ا
 بعد  کردم کھ بھتر بود مژگانی فکر منی من اما بھ ارد،ی گی را می عروسنی بھترشیصبر کند برا

 نیا.  اش بودی پدری آقا و بانو صد برابر بھتر از خانھ می کری برود، خانھ یاز عقدش ھمراه عل
 را نی ااقتیل.  خودشی رفت سراغ زندگی مدی بود، بای کافگری کردندیھمھ سال با استرس زندگ

 .  را شروع کندیرام آیداشت کھ زندگ
چشم از او گرفتم و .  لحظھ مژگان سر چرخاند و نگاھمان در ھم گره خوردکی دم،ی کشقی عمنفس

با .  اش دستپاچھ ام کردرهی بود، نگاه خستادهی اواری شدم، عماد کنج درهی سالن خگریبھ سمت د
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 شده  مھم نبود کھ دلممی روزھا اصال برانیا.  ام کردی بھ حالی تکان داد، لبخندش حالیلبخند سر
 و دی آی رود، امروز از عماد خوشم می و عماد مدی آی ساشا م،ی خطی ھانی ماشِنالی ترمھیشب

 یاصال انگار دلم م.  خواستمی کرد ھمان را می محبت مشتریاصال ھر کس ب. فردا از ساشا
 اری اختی آمد و من بعماد بھ سمتم.  خواھم برساندی شوم تا مرا بھ ھر آنچھ می مردزانیخواست آو

 نی عقد بھتری برای سرم بود و حتی کھ روی رنگی قھوه ایروسر. دمی ام کشی بھ روسریدست
 ری جدا کردم، کتفم تواری ام را از دھیتک.  سرم بگذارمیخواھرم ھم نتوانستھ بودم رنگ روشن رو

 خانھ. دی آمد باعث شده بود ضرب ببنی کھ با لبخند بھ سمتم می پسرکنی بود، ھمدهیضرب د. دیکش
 ینم.  را نداشتمزی چچی کس و ھچی شده بودم،دو روز بود کھ نتوانستھ بودم بروم سالن، خبر ھنینش

 دستم ی کھ عماد روی نھ؟ اصال از ھمان زمانایدانستم ساشا در چھ حال است، دماعش شکستھ بود 
 .  نداشتیتی من اھمی برایزی چگریخم شد، عقل و ھوشم رفت، د

 : عماد تکان خوردمی صدابا
 کتفت خوبھ؟-

 :دمی کشقی عمنفس
 درد دارم-

 : شلوارش فرو بردبی و دستش را داخل جستادی موازاتم ابھ
 دستام بشکنھ؟-

 ی را نمنیدستانش بشکند؟ نھ ا.  شدمرهی کف سالن خی ھاکیی موزاھی دھانم را قورت دادم و آب
 . خواستمی را نمنی اگریخواستم، حاال د

 ؟ی سرت نذاشتی خوشگلھ رو چرا روی اون روسر؟یدی پوشیجرا قھوه ا-
 ی زد و نازم را می کھ با من حرف منطوری انطور،ی ھم فشردم، خوب بود ای را رومی ھاپلک
 .  خوب بودیلی خدیکش

 ن؟یمت-
 در یبا اخم ھا.  کردی پدرم سر بلند کردم، دستش را بھ کمر زده بود و براندازم می صداِدنی شنبا

 :با سر بھ محضر دار اشاره کرد. ھم گره خورده بھ او زل زدم
 ،  تو اطاق عقدمی برگھیم-

 : آقا گفتمیپدر رو بھ کر.  تکان دادم و بھ زحمت خودم را سرا پا نگھ داشتمیسر
 ِ تو اطاق عقدادی خواد بیشازده پسرت ھم م-

 : عماد لب باز کردد،ی بگویزی آقا چمی کھ کرنیا لب بھ دندان گرفت، قبل از ی با نگرانمادر
 نی ترکی بھ دوماد نزدنی ببرفی شما تشرام؟ی سر عقد برادرم ھم نی خوایم-

 : ھر دو نفرمان را برانداز کرد و با چشمان تنگ شده گفترشی برگشت و با نگاه تپدر
 ن؟ی گفتی بھ ھم منی داشتیچ-

 ور کی ی تنھ نی داشت؟ اصال ای لحظات ھم دست از سر من بر نمنیچرا در ا.  را ندادمجوابش
  بود؟ی فقط دنبال مردم آزارای توانم برم سالن ی دانست دو روز است کھ نمی بود؟ مدهیشده را د

 : بھ سمت اطاق عقد بھ راه افتاد و ھمزمان گفتعماد
 ای بنی ھمھ، متنیایب-

 :دیر شد و بھ سمتش پوانھی حرف دنی ادنی با شنپدر
 اد؟ی نای ادی بنی متیگی کھ میتو چھ کاره ا-

 : مادر با نالھ گفتدند،ی و مادرم بھ سمت پدر دوبانو
  تو رو خدا،یموس-

 : را باال بردشی صداپدر
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  گھ؟ی می چنی خوام بدونم اینھ، من م-
 پدر نیحق داشت در اضطراب دست و پا بزند، داشتن چن. ِ در نگاه نگران مژگان گره خوردنگاھم

 : بھ خود دادم و از درد چشمانم را تنگ کردم و گفتمیتکان.  کمر شکن بودی اوانھیاحمق و د
  نھ؟ای ی کنی تمومش مست،ی من نی کاره چیاون ھ-

 : اشاره اش را در ھوا تکان دادانگشت
  نشون بدهتوی اطاق، مردونگی تو دستور بده بھ ھمھ کھ برن توستیپس اگھ ن-

 کھ قرار بود خواھر کوچکم را یی جانی ھمقای جا، دقنیمن امروز، ھم. دمیکش را بھ داخل میلبھا
 کی دی بادم،ی کشی زدم، کل می بشکن مدی دادم؟ من بای ام را نشان می مردانگدی بامی کنیعقد عل

 ای" نھیعروس رفتھ گل بچ" گفتم ی گرفتم و می سر عروس و داماد را می باالدی سفیسر پارچھ 
 ی ام را بھ رخ می زنانگدی بھ ھر حال بااورد،ی کھ بی ھر مرگ و مرضای اوردیاصال درد ب

 :دی پر کشییایخولی پدر، افکار مالیبا صدا. دمیکش
 ؟یگینم-

 ی عماد گفتھ بود دو روز صبر کنم، امروز روز دوم بود، امروز ھم صبر مدم،ی کشقی عمنفس
 گذشت، امروز ی مدیروز ھم باام.  کندی را درست مزیکردم، خودش قسم خورده بود کھ ھمھ چ

 بھ خاطر مادرم و بانو، باالخره زمان ،ی کردم، بھ خاطر مژگان، بھ خاطر علی میھم مردانگ
 :زل زدم بھ چشمان پدرم. دی رسی من ھم فرا می ھایزنانگ ِنشان دادن

 نی زود باشی تو اطاق، مژگان علنیھمھ بر-
چشم از او .  بودزیاز ذھنم گذشت کھ چقدر نفرت انگ.  لبش نقش بستی روی کج و معوجلبخند

گرفتم و بھ سمت اطاق بھ راه افتادم، عماد شانھ بھ شانھ ام حرکت کرد، از حضورش در کنار 
 :دی پدر پنجھ بھ اعصابم کشیصدا. خودم خوشم آمد

  تونی نریدو نفر-
 عماد در گوشم ی آھستھ ی اش بچسبم، صداقھی تند شد، عقب گرد کردم تا بھ سمتش بدوم و بھ نفسم

 :دیچیپ
 .... تمومھی ھمھ چشھ،ی تموم مگھی ساعت دھی ن،یول کم مت-
 

 نفره کی یمی کرد کھ مبل قدی نگاه می و بغ کرده بھ علی ورودی بود کنار پلھ ھاستادهی امژگان
 بودم و بھ مژگان زل زده بودم، ستادهیکنار حوض ا.  رفتی ماطیرا بلند کرده بود و بھ سمت در ح

را   و مبلستادی ای در ورودکی نزدیعل. وفتدی بھی بھ گرگری دی دادم تا چند لحظھ یاحتمال م
 :دمی را شنشی گذاشت و بھ سمت مژگان رفت، صدانی زمیرو

 ھ؟یقربونت برم چ-
 خم کرد تا  خودش رایعل.  انداختنییمژگان سرش را پا.  مژگان بردی دستش را بھ سمت گونھ و

دوست نداشتم حسادت کنم، آن ھم بھ . ختیِ صحنھ، تھ دلم رنی ادنیبا د. بھ صورتش نگاه کند
 و دیای دلم گرفت بھ سمتم بی خواستم کھ وقتی را میمن ھم کس. خواھر کوچکم اما دست من نبود

 .  کندشمنواز
 ؟یای نمم،ی با ما برایفدات بشم خانوم، خوب تو ھم ب-

 :دمیان را شن لرزان مژگیصدا
 می ساعتھ عقد کردھی تازه ست،یاومدنم درست ن-

 و می از محضر برگشتھ بودشی ساعت پکی نیھم.  تب دارمی گونھ ھای دو دستم را گذاشتم روھر
 گری رفت و دی لحظھ ترس در دلم نشست، اگر عماد مکی رفتند، ی خانھ منیحاال آنھا داشتند از ا
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 با من داشت؟ برادر شوھر یعماد چھ نسبت. گری و مژگان زن و شوھر بودند دی آمد چھ؟ علینم
 : گفتی کھ با مھرباندمی را شنی علیصدا.  بود فقطھرمخوا

 جمع لھاتوی برو وسای اگھ دوست دار،ی باشی تونی ھر جا من باشم تو ھم م،ی خانوم منگھیتو د-
 میکن با ما بر

 : افتادھی بھ گرمژگان
  کار کنم؟ی چ رونایمامان ا-

 رفت ی ندارد؟ بھتر بود می کارنجای اگری کھ ددی فھمیدخترک احمق نم.  فوت کردمرونی را بنفسم
 یخواستم بھ سمتشان بروم کھ نگاھم رفت پ.  بودھی ام بابت مھدی رفت فقط نگرانیاگر م. گرید

 او  توانستم چشم ازیزل زده بود بھ من و من ھم نم.  شداطی در دست وارد حیعماد کھ با جعبھ ا
.  خوشم آمده بودمانی چشم ھای بازنیاز مقابلم گذشت، نگاھش را از چشمانم جدا نکرد،از ا. رمیبگ

 . شدرهی آخر دوباره سر چرخاند و بھ من خی رفت و لحظھ اطیبھ سمت در ح
 : سر چرخاندمی علی صداِدنی شنبا
  خانومستی با بابات نارتی اختگھی جمع کن، تو دالتویبرو وسا-
  کنھی متیبعد بابام مامانو خواھرامو اذ-

 مادرم و بانو نگاھم ی با صداد،ی کشرونی را بی با دست سالمم گوشد،ی لرزبمی در جی گوشھمزمان
 با چشمان اشک ھیمھد.  کردی مھی ثابت ماند، مادرم در آغوش بانو گراطی حی آن سوی خانھ یرو

.  زن را از او رفتھ بودنی ای بودم، تنھا دلخوشیاز دست پدرم عصبان.  دادی اش میآلود دلدار
 : باال رفتمی گشودم، صدای را مامیھمانطور کھ پوشھ پ

  جمع کن با شوھرت برو، حرفشو گوش کنالتویبرو وسا-
 : مژگان با بغض گفتدند،ی دو ھمزمان بھ سمتم چرخھر

 یآبج-
 : بھ او انداختمی نگاھمین
  کھ شوھرت ھستی باشیی جادی بای شوھر کردگھید، د و دریآبج-
 : بود زل زدمدهی کھ بھ دستم رسیامی بھ پو
 " گولتون بزنھخوادی سمتتون، حواستون باشھ، مادی خواد بازم بی ساشا منم،ی طنیسالم خانوم مرب"

 خواھد ی گفت کھ می دانست؟ راست می از کجا منی سمت من؟ طندیای خواست بیم.  خوردمتکان
 نیاصال ا.  بودختھی ام گذاشتم، باز حال و روزم بھم ریشانی پی دروغ بود؟دستم را روایگولم بزند 
 داد و کشف ی نمامی مرد اگر امروز بھ من پیم.  خواستی از جان من چھ می وجبمیدخترک ن

  رساند؟ی را بھ گوشم نمشبزرگ
 ھم دی کند، بعی خواست تالفی مید جی ساشا جددی گرفتم، از ذھنم گذشت کھ شای از گوشچشم

 ھنوز دی سمت من و بگودیای از عماد خورده بود محال بود بشی کھ دو روز پینبود، با ان کتک
عماد بھ من .  کردمی را روشن مفمی بھتر بود من ھم زودتر نکلدیشا.  چاک من استنھیعاشق س
 ی می فکرکی ھم ھی مھدیبرا. گرید ھم وقتش بود دیشا. بود، گفتھ بود بھ او اعتماد کنم قول داده

 دوباره ساشا دمی ترسیم.  بردمی را ھم با خودم مھی کردم، مھدیکردم، اصال اگر با عماد ازدواح م
 . نداشتمدنی توان جنگگریمن د.  من نقشھ داشتی ھم برادی شوم، شایی و ھوانمیرا بب

  شده؟ی چن؟یمت-
بھ .  بھ او زل زدمیبا دردمند.  شداطی وارد حی کدمی آمدم، عماد مقابلم بود، نفھمورنی ھپروت باز

 ریدوباره آن تصاو.  شدضی باز ھم صورتش عرگر؟ی ماند دیسر قولش م. من قول داده بود
 :دستش را بھ سمتم دراز کرد.  در سرم جان گرفتبی و غربیعج

 ھ؟ی چزم؟یعز-
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 دستم ی کاش دوباره رویا. ردی گی مادی قبال گفتھ بود عاشقانھ حرف زدن ھم زم،ی من گفت عزبھ
عماد داشت ذره ذره مرا بھ خودش . دمی ترسی مثل آن وقت ھا از لمس شدن نمگرید.  شدیخم م

 ا ساشا در بری ھم وقتدی کردم، شای پر ممی برانطوریِ ھم خال رفتن مژگان را ادیشا.  دادیعادت م
 . مھم شدمی کتک خورد از چشمم افتاد و عماد برانطوریبر چشمانم ا

 ی ام بگذارد، بیشانی پی خواست دستش را رویم.  عماد باال آمد و مقابل صورتم ثابت مانددست
 ھی نداشت مادر و بانو و مھدتی چشمانم را بستم،عقلم شناور بود، باز ھم از خال پر شدم، اھماریاخت

 . آرامش حق من بود، سھم من بودی بھ ما زل زده بودند، کماطی حیآن سو
 در حرومزاده پیب-

 لحظھ نی بود، آن ھم درست ھمدهی پدر بود، از کجا سر رسی نعره ی چشم گشودم، صداھراسان
  خواست آرامم کند؟یکھ عماد م

 :دی کشی بود و عربده مستادهی تراس ای رودم،ی سمت تراس چرخبھ
 من خودم ختم ھمھ ن،ی منو دور بزننی خواستن،ی داری نقشھ اھی دونستم شما دو تا یمن از اول م-

  ھستمھای بازاهی سی
.  پناه گرفتھ بودی مژگان کھ ھراسان پشت سر علی از عماد فاصلھ گرفتم، نگاھم رفت پاری اختیب

 برداشت و با قدرت بھ سمت من و عماد پرت کرد، عماد خودش را عقب یپدر خم شد و لنگھ کفش
 واکنش نشان دھم، عی نتوانستم سرد،ی کشری من ھم خواستم خودم را عقب بکشم کھ کفتم تد،یکش
نفسم رفت، کبود شدم، چشمانم را بستم و خودم .  امدهی کتف ضرب دی کفش درست نشست روھلنگ

 :دمی عماد را شنی وحشت زده یصدا. را خم کردم
  ؟ی خوبن؟یمت-

ز من اصال ا.  شدمی موانھی ام داشتم دوانھی پدر دنی شدم، از دست ای موانھی نبودم، داشتم دخوب
 ھمان نقطھ ی بود رودهی افتاده و حاال با لنگھ کفش کوبی کتف صاحب مرده بھ چھ روزنی ادینپرس

 : پشتم را لرزاندی رهی عماد تینعره .  دردناکی
 ،شی زنی کھ می خوریگھ م-
 از پلھ ھا یکی بھ زحمت قد راست کردم، با دلھره بھ عماد زل زدم کھ دو تا د،ی بھ سمت تراس دوو

 بھ ھم زیباز ھمھ چ.  بلند شدھی بانو و مادرم و مھدغی جی بھ دنبالش رفت، صدای علد،یباال دو
 : پدرمی قھی بھ دیعماد چسب. ختی بھم رزی دوباره ھمھ چخت،یر
 ؟ی زنی دختره زنمھ، چرا زن منو میزنمھ، ا-

 :کرد زمزمھ ی بھ مچ دستش و با ناباوردی اش چسبدهی با دستان چروکپدر
  گھ؟ی می چنی پسره رو بده، انی گوسالھ جواب ان؟ی زن توئھ؟ ایک-

 :دی از پشت سر عماد را در آغوش کشیعل
 وفتھی عقب االن پس مایعماد ب-

 : زدادی فرعماد
  برمشی خونھ بمونھ، با خودم منی ذارم تو ای نمگھید-

 :دی نعره کشپدر
 بازم مثھ اون وقتھا بزنش دختر، ای بش،ی خونھ زدنی تو ھمش،ی عمر تو زدھی جوابشو بده، نیمت-
  کنھی بدبختتو لھ می داره باباایب

 : زدادی تراس جدا شد، مژگان فری پدر از روی دستانش را باال برد، پاھاعماد
 عماد، ولش کن-

 :دی کشادی بلند فری تالش کرد عماد را عقب بکشد، پدر با ھمان صدایعل
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 ما ی دادم سپر بالادتی عمر ھی حقشو بذار کف دستش، من ایکشھ، ب ی دختر باباتو داره من،یمت-
 یبش
 جمالتم داشتھ باشم بر ی روی آنکھ کنترلی دھانم را قورت دادم، کلمات از ذھنم رژه رفت و بّآب

 :زبان آوردم
 می خوام برم دنبال زندگی خونواده باشم، می خوام سپر بالی نمگھیمن د-

 : زدادی فرپدر
 ی خواد تو پشتت باشی بابات االن م،ی منی دختر تو دست پرورده ن،یمت-

 : تکانش دادعماد
  پشتششمی برمش، من میبا خودم م-

 : تقال کردپدر
 زنم صد ی دم، زنگ می مژگانو ھم بھت نمی جنازه ،ی علی دم، ھوی اونم بھت نمیمن جنازه -

 ادیو ده ب
 : گفتی بھ آرامدی کشی ھمانطور کھ عماد را عقب میعل
 ی کنی کاری تونی نممھ،ی زن عقد،یزنمھ آقا موس-
  بره سر کاردی کنم، از فردا نبای میزیآبرو ر-

 :دی عماد را بوسی شانھ یعل
  ولش کم سر جدتیداداش-
 : رو بھ پدر گفتو
 نداشتھ باشم، تونوی خبر زندگستمی برمش با خودم، من کھ طھماسب نی گفتم کھ مست،یدست شما ن-

  فحش بده بھ منی خوای میھر چ
 : بھ من و من افتادپدر

 آره تو؟...تو....زن...زنتھ؟ زن توئھ؟ -
 : رو بھ عماد گفتو
  زنت بشھ؟ذارمی می گھ خورده با خودت، فکر کردنی زنتھ؟ متنی کھ متقو،ی رمیتو پسره کر -

مادرم  ی ھل داد، پدر دست و پا زد، صدای گذاشت و بھ سمت در ورودنی زمی پدر را روعماد
 :دمیرا شن

  عمادرهی گیقلبش م-
 دھم، اصال صلھی و قائلھ را فنشانیتوان نداشتم بروم ب.  کردمی شده بھ افتضاح مقابلم نگاه ممسخ

 . ماندی سر قولش مدی کنم، عماد قول داده بود، بایگریانجی خواستم میخودم ھم نم
 یندازی می چھ سنگگھی دنمی بازم بگو ببکھ،ی براش، بازم بگو مرترمی گی از دادگاه اجازه مرمیم-

  من؟ی پایجلو
من سالھا .  بود و تھ نگاه من حسرتی بھ من زل زد، نگاھمان در ھم قفل شد، تھ نگاھش ناباورپدر

 شانھ ی سالھ را بگذارم روی سی بودم کھ پشت من باشد، کھ من کولھ بار کھنھ یبھ دنبال مرد
  ور کردهکی ام کھ تنھ ام را دهی کتف ضرب دنی مثل ھم توان نداشت،گری من دیشانھ ھا. شیھا

 :پدر زمزمھ کرد. بود
  گھ؟ی راس منیمت-

 :دی و نعره کشدی بھ سمتم چرخعماد
 من پشتتم، حرفتو بزن، من ھست، من کنارتم بھش بگو-

 سراغ من، ممکن بود در مقابلش دیای خواست بیساشا م.  شدمرهی ام خی از او گرفتم و بھ گوشچشم
 ی مانده بود و پدر چقدر مھیفقط مھد.  اشی شوم، عماد پشتم بود و مژگان رفتھ بود سر زندگشل
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  رفت مقابل دری بردم، اگر پدر میخواست او را عذاب دھد مگر؟ اصال او را بھ ھمراه خودم م
 ی است، التماس موانھی گفتم پدرم دی و مری رفتم سراغ مدی کرد می میزیمدرسھ اش آبرو ر

 پدر جبران ی ھای گندکارنکھی ایبھ قول عماد ھزار راه بود برا. کردم خواھرم را اخراج نکند
 : زدادیعماد فر. شود

  دھنتو باز کننیمت-
 اب دھانم را قورت د،ی کشی باز نفس ممھی شدم، با دھان نرهی ام گرفتم و بھ پدر خی از گوشچشم

 :دادم و گفتم
 ....اج خوام با عماد ازدویم... خوامیم-

 دست عماد شل شد و رفت سمت ی قد راست کرد، دستش از روکبارهی تمام ماند، پدر مھی نحرفم
 پدر تلو تلو خورد، د،ی اش، رنگ چھره اش کبود شد، عماد جا خورد و خودش را عقب کشنھیس

 نی نقش زمنکھی و قبل از ادی عماد را پس زد و بھ سمت پدر دوی علدند،ی کشغی جھیمادر و مھد
 پدر را ی خم شد و بھ آرامی مژگان ھراسان از پلھ ھا باال رفت، علد،ی در آغوش کشاود او رش

 تراس ی کردم، عماد از روی بھت زده بھ پدر نگاه مد،یوسط تراس خواباند، عماد بھ سمتم چرخ
 : مادر با ھق ھق گفتدند،ی و مادرم از پلھ ھا باال دوھیمھد.  و با عجلھ بھ سمتم آمددیپر
 ... خانی موس،یموس-

 : دستانش قاب گرفتنی دستش را آورد سمت صورتم، صورتم را بعماد
 ، نگران نباششتم،ی من پن،یمت-

 : مادر وجودم را لرزاند، با دلھره گفتمغی جی بھت درآمدم، صدااز
 بابام سکتھ کرد؟-
 

 ی ھق ھق آھستھ مادرم بھ گوش می صدامارستان،ی بی رنگِ راھروی آبی صندلی بودم رونشستھ
 شدم کھ پدر سکتھ کرده، یِ از تھ دل خوشحال مدیبا.  آن طرف تر نشستھ بودی کھ چند صندلدیرس
 الی خی آقا ھم بمی کرختم،مثلی ریمثل مادر اشک نم.  بودنیِ اما تھ دلم سنگرد،ی می ھم مدیشا
 از روز عقدش در ی بدی مژگان ثابت ماند، چھ خاطره ی دهی صورت رنگ پرینگاھم رو. ودمنب

 : و بھ سمت مادرم خم شدمدمی کشمی بھ ابرویدست.  مانده بودیذھنش باق
  واست نبودی شوھر خوب؟ی کنی مھیچرا گر-

 : را پاک کردشی با پر چادر اشک ھامادر
 ستمی بھ مردنش کھ نی راضی واسم نبود ولی دختر؟ درستھ شوھر خوبیگی میچ-

 را باال مارستانی بی شدم کھ با انگشتان گره کرده راھرورهی خھی زدم و سر چرخاندم و بھ مھدپلک
 مرد یاگر پدر م.  ام زل زدمی نارنجی مشکی انداختم و بھ کتاننییسرم را پا.  رفتی منییو پا

 ام ینیب.  امی توانستم بروم سراغ زندگی من مد،ی رسی مانی شد، کابوس ھا بھ پای تمام مزیھمھ چ
 اش مشخص نبود، ی کھ مرگ و زندگی سر کسی راحت باالنطوری نگرفتھ بودم اادی دادم، نیرا چ
 ی کولھ بار سِینی سنگشتری بود، بوی ی سیانگار حاال کھ پدر داخل آ.  کنمی و لحظھ شمارنمیبنش

خودش   ھمھ سال چطور بھ قولنی پدرم ادمی فھمیحاال م.  کردمی حس ممی شانھ ھایسالھ را رو
 ختھی بھ ھم ری خانواده نی ابندی مرا پای کرده بود کھ ھر حرکت و نشانھ ایکار. با خدا در افتاد

 . کند
 : زدم و گفتمھی تکی صندلی پشتبھ
 شھی تو کھ خوب نمی ھی نکن حاال، با گرھیگر-

 :دی چسبشی بھ سمت مادرم آمد و بھ شانھ ھابانو
  نگران نباششھ،ی خطر رفع مشالی خانوم جون، ایفدات بشم فخر-
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نگاھم رفت سمت عماد کھ سرش را چسبانده بود بھ .  سرش جا بھ جا کردی چادر را رومادر
از ذھنم گذشت کھ او باعث شد پدر سکتھ کند، از دستش .  منی شده بود روخی و چشمانش موارید

 دهیھنوز کتف ضرب د . شده بودری نبودم، از من دفاع کرده بود، بھ خاطر من با پدر درگیعصبان
 : مادر نفسم را رھا کردمیبا صدا.  کردی ذق ذق م،ی آن لنگھ کفش لعنتیضربھ  ام بابت

  ،شھی درست نمیزی کھ چنجای با موندنتون ان،ی تونو ببرلھای خونھ وسانیبانو، بر-
 ی مونی تنھا منجایتو ا-
  بچھ امچارهید، ب امروز مثال روز عقدش بون،ی ھستن، مژگانو ھم ببرھی و مھدنیمت-

با خودم فکر کردم چون من .  کردی بھ من نگاه مرهی زل زده بودم بھ عماد و او ھم خھمانطور
  خواھم با عماد ازدواج کنم، قلب پدر گرفت؟یگفتھ بودم م

 : رو بھ مادرش کردیعل. دمی بھ سر و صورتم کشی دندانم و کالفھ دستی را بردم الزبانم
 بر ی کھ اگھ دوباره آقا موسمی جا بھ جا کنلوی وسامی بردی ما باگھ،ی خانوم راست میمامان، فخر-
 وفتھی نی گرده خونھ بازم اتفاقیم

 اش ھی توانستم علت گریم.  کردی ھق ھق می شدم، بھ آرامرهی از عماد گرفتم و بھ مادرم خچشم
 ی بد قصھ ی آدمھای آخر برای تا لحظھ می گرفتھ بودادی خور یّرا بفھمم، اصال ما جماعت تو سر

 .میخودمان ھم زار بزن
 : بودنی از طنیامی پدم،ی کشرونی ببمی آن را از جد،ی لرزبمی در جیگوش

 چون از اون نی کنھ، اگھ محلش نکنتونی من اذی خوام ساشا بھ بھونھ ی سالن، نمامی نمگھیمن د"
 "ادی دورو برتون نمگھی ترسھ دیپسر غولھ م

 ی وقتچیھ.  کج و کولھ ام ثابت ماندی ناخن ھایھمزمان نگاھم رو.  شدمرهی خی گوشی صفحھ بھ
 . آنھا را بلند کنم و الک بزنمی خانم واقعھی گرفتم مثل ی نمادی

 : و رو بھ بانو گفتمدمی کشقی عمنفس
 نی رو ببرلھای وساھی بقنی بانو، برگھی دنیبر-
 :دمی بھ سمت مژگان چرخو
 تو ھم باھاشون برو-

 : در ھم زمزمھ کردمی ثابت ماند و با اخم ھاھی مھدیو رنگاھم
  ،ی خواد بمونیتو ھم برو، نم-

 :دمی بھ سمت مادرم چرخدوباره
  مامان تو ھم پاشو-

 : سرش را بھ چپ و راست تکان دادمادر
 رمیمن نم-

 :دمی ام دست کشیشانی پبھ
  مامان، من ھستم، باال سرشمگھیبرو د-

 عماد ی بود، کفشھاستادهی ام ای قدمکی کھ ی جفت کفش مشککی چشم مگاھم افتاد بھ ی گوشھ از
 کرد، دھان باز کرد، انگار ی بھ من نگاه می جدی افھی سر چرخاندم، ھمانطور کھ با قیبھ تند. بود

 :مخاطبش مادرم بود
 نی استراحت کننی مونم، شما بری منیمن با مت-

 :دی کششی دستش را بھ زانومادر
 گھی شما دو تا قلبش گرفت افتاد دنی مادر؟ سر ھمیکجا بمون-
 یمنظورش چھ بود؟ داشت بھ ما متلک م. دمی بھ سمت مادرم چرخی حرف با ناباورنی اِدنی شنبا

 : بر زبان آورده بود؟ مادر با چادر صورتش را پاک کرد و گفتی حرفنطوری ھمایپراند 
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 رهی مونھ، حتما می اگھ دوباره سکتھ کنھ نمد،ی بھوش اومد و شما رو با ھم دیدی وقت دھی-
 شیِ حرف مادرم دلخور باشم، دوست داشتم از حرف ھانی را بھ دندان گرفتم، دوست داشتم از البم
 سال در آن خانھ چطور جان کنده ی آورد سی مادمی بھ شیحرف ھا.  شد انگاری اما نمرم،ی بگنھیک
 ست کھ دی آمدن منصوره بود، ھمان زمانایِقت بھ دن کھ چھار سالھ بودم و ویاز ھمان روز. ام

 کار از آنھا نی خواستم با ای کردند و من می مھی ھر دو گرھ،یانداختھ بودم دور کمر مھناز و مھد
 بار دوم سقط کرد و من با جسارت زل زده بودم بھ پدر، ی کھ مادر برایھمان روز.  کنمتیحما

 یگانگار ھر چقدر در طول زند. ستادینواده خواھم ا خایخودش گفتھ بود من پشت تک تک اعضا
 وجود پشت تک ی بود، با ھمھ قتی حقنیع.  چرند نبودشی بار حرف ھانیاش چرند گفتھ بود، ا

 . بودمستادهیتکشان ا
 دو د،ی فھمی فردا مدی فھمی امروز نمی موسم،ی ازدواج کنمی خوای منی خانوم، من و متیفخر-

 ن؟ی گفتی می اونوقت چد،ی فھمی مگھیروز د
مگر مادر نگفتھ .  کنددیی نفر مرا تاکی خواستم ی مادرم، اضطراب داشتم، می نگاھم رفت پدوباره

 ام را تباه کرده؟ خوب حاال زمان جبران بود ی کرده؟ مگر نگفتھ بود جوانوانھیبود پدرم مرا د
 .گرید

 : تکان دادی سرمادر
 وفتھی خون ممارستان؟ی بی مرده افتاده گوشھ ینی بی نم مادر، مگھ دست منھ؟ مگھی مادرف ایا-

 رهی می منی کنی عروسنیگردنتون، بخوا
 : با نفرت گفتعماد

  بھ درکره،یخوب بم-
 : گفتتی برداشت و دستش را باال برد و با عصبانزی بھ سمتش خبانو

  درست حرف بزنی پسر، با فخریریبم-
 : دست مادرش را پس زدعماد

 بود و ن،ی ھستی گفتن اال ھمھ تون طرف موسی بد می ھمھ از موسروزیول کن مامان، تا د-
 شھی قوم از دستش خالص مھی رهی می بھ حالتون داره، مینبودش چھ فرق

 جماعت کی مرد ی حق با او بود، اگر پدرم مدیشا. دی صورت بر افروختھ اش چرخی رونگاھم
 دوشم را چطور یِاعت نبودم، آن بار عذاب وجدان رو جمکی اما من کھ د،ی کشینفس راحت م

 خانواده لھ شدن ی تک تک اعضای قدم ھاری سال زی دانست سی کردم؟ عماد مگر نمیتحمل م
 خانواده ام، ھم پدر بودم ھم مادر ھم خواھر ی تک تک اعضای من براانست دی چھ؟ مگر نمینی

 و ھم برادر؟
 : دوباره بھ ھق ھق افتادممادر

  سرمھی ھیسا-
 مقابل کبارهیعماد .  دستش را دور کمرش حلقھ کردیبانو بھ سمتش رفت و بھ آرام. دی لرزمی ھالب
 : مادر زانو زدیپا
  خوامی منوی خانوم، متی خوامش فخریم-

 : بانو پنھان کردی نھیمادر سرش را در س. دمی لحظھ صورتش را تار دکی دمش،ی دتار
  بخدارهی می مکنھیباباش سکتھ م-
  دمی قول منھ،ی خونھ تون کھ منو ببمیای وقت نمچیعقدم بشھ ھ-

 کرد و ی بھ خاطر عقد من و عماد سکتھ منکھی را مشت کردم، من پدر را دوست نداشتم اما ادستم
 و چتد سال نی ام و پدرم چندی زندگی روم پی کردم می فکر مشھیھم.  تصوراتم بودی مرد ورایم

 .... من باعث مرگش شومنکھی شود، اما ای نمداری بگری خوابد و صبح دی شب مکیبعد، 
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 : گفتیعماد با سر سخت. آب دھانم خشک شده بود.  را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 رتری دیکی زودتر یکی م،یری میما ھمھ م-

 :دی نالمادر
  کنشی برو ازون خواسگارادی پس صبر کن باباش بھوش بست،یدست من کھ ن-
  کنھیاون قبول نم-
  دونمی من نمگھید-
 رمی گی برم دادگاه اجازه شو می منویمن مت-

 یصدا.  راھروی راه افتادم بھ سمت خروجد،ی بلند شدم، سر عماد بھ موازاتم چرخی صندلی رواز
 :دی مقابلم پری بھ در خروجدهینرس.  دانستم عماد استی مدم،ی را پشت سرم شنییقدم ھا

 ن؟یمت-
 :دمی کشقی کردم، چشمانش سرخ بود، نفس عمنگاھش

 ھ؟یچ-
  کار کنم؟یمن چ-

 سمت من، فقط دیای خواست بی اگر ھم منیبھ قول طن.  شده بودمدی ساشا، از او نا امی رفت پذھنم
 کھ در یتی من بود، خودم ھم دوستش داشتم اما موقعی نھیتنھا گز.  ماند عمادی بود، می تالفیبرا

 .  بودری نفس گ زدمیآن دست و پا م
 ؟ی کار کنیچ-

 : باال رفتابروانش
  توئھشی پنجاست،ی کار کنم؟ دلم ایبا تو چ-

لبم را .  امی آمد مثل مژگان بروم سر زندگیمن ھم بدم نم.  آمدی من ھم از او بدم نمد،ی ام لرزچانھ
 :گاز گرفتم

  ھا رو جا بھ جا کنلی رو ببر خونھ، وساھیبق-
 : را باال آورددستش

  کار کنم؟ی جواب من نبود، من با تو چنیا-
 . کرددیتاک" تو" ی کلمھ ی روو
 من؟-

 : فرو بردشی موھای را ال بھ الدستانش
 گھی نھ؟ االن وقتشھ دای من گفتم دو روز صبر کن، گفتم نیمت-

 : دوباره بھ سمت عماد برگشتمست،ی گری مادر ھمچنان در آغوش بانو مدم،ی عقب چرخبھ
 مارستانی رو تخت بوفتھی دونستم بابام میمن نم-
 ن؟یمت-
 . شدشیِ زده صدا کرد کھ تھ دلم ررتی آنقدر مرا حو
  شده؟زی واسھ ھمھ عزیاالن موس-

 : تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر
 ستی نزی واسھ من عزیموس-

 :دی حرفم پرانی مبھ
 ؟یپس چ-

 خارج شوم و مارستانی رد شوم و از ب خواستم از کنارشاورم،ی جملھ ام را بر زبان بنتوانستم
 قفل ی دندانھایاز ال. دمی خودم را عقب کشد،ی کشری سوشرتم، کتفم تمی بھ آستدیچسب.  بخورمییھوا

 :دیشده اش غر
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 ؟یگفتم پس چ-
 من ھم آسان نبود، کالفھ ی برامی خواستم بگویآنچھ م.  شدمرهی اش خی بھ چشمان عصبدوباره

 :شد
  نھ؟ای ی دیجواب م-
 : توانم در ھوا معلق شوم، پلک زدمی حس و سبک، حس کردم می حس شده بودم، بیب
 خون از ھی دوشت نبود، ی روتی مسئول،ی سال پشت خونواده نبودی تو س،یستی من نیتو جا-

 دی تو نلرزی اومد دستایدماغ کس
 : سماجت گفتبا
  کنمی نباش، گفتم ھمھ رو حل میزیمن گفتم نگران چ-

 :م شد، شمرده شمرده گفتم ام در ھچھره
 ی راھکار نداده بودنیواسھ ا-

 : خوردجا
 ؟یواسھ چ-
 : سر بھ پشت سرم اشاره زدمبا
 ی نگفتھ بودنوی اام،ی با خودم و وجدانم کنار بی تخت من چجوری رووفتھی بی اگھ موسینگفت-

 درمان ی انگار درد بد،ی را فھممیِانگار تھ حرفھا. عقب عقب رفت.  شل شدمی بازوی از رودستش
 ھمھ درد و عذاب نگاه نی و بھ استمیمن ھم نتوانستم با. دی بگویزی نتوانست چگری کھ ددیمرا فھم

 .... از کنارش گذشتمیبھ آرام. کنم
 
 

 ی در فضا نگاه می فرضی بھ نقطھ انھی سوشرتم و دست بھ سی قھی نی را فرو برده بودم بسرم
 و بانو فرستاده بودم بروند ی آقا و علمی را با کرھی و مھدساعت ھشت صبح بود، مژگان. کردم
ھر سھ داخل راھرو . عماد ھم نرفتھ بود.  ماندمارستانیمادر بھ ھمراھشان نرفت و داخل ب. خانھ

 ماند یاگر پدر زنده م. می نگاه نکنگریکدی بھ می کردیمن و عماد تالش م. می آمدنیی و پامی رفتاالب
 کی بود کھ فقط ی خری من ھمانند زندگیزندگ.  دردکی مرد ھزار و ی درد داشتم و اگر مکی

 .  اشفھی از وظی دادن شده بود جزئی کولنی داده بود و انگار ای کولگرانیعمر بھ د
 ینیدستم را مقابل دھان و ب.  جدا شومالی سرد بھمن ماه در تنم نشست و باعث شد از فکر و خسوز

 بھ لی تا با ممارستانی بیه بودم و جاال آمده بودم داخل محوطھ  ماندداری بشبیام گرفتم، تمام د
 مقابل در کھ  عماد ثابت ماندی روکبارهی و دینگاھم دور تا دور محوطھ چرخ.  مبارزه کنمدنمیخواب

 خاطرات ی سمت من و دو نفردیای خواستم دوباره بینم.  باال انداختمییابرو.  بودستادهی امارستانیب
 کنم کھ حماقت نیی و من صد بار ذھنم را باال و پادی پدرم بگوی ھایاو از گھ کار. میرا نبش قبر کن

 و شش پارک ستی و بھ دوتمچشم از او گرف.  من نداردیری پذتی با حس مسئولی پدرم منافاتیھا
 ی بود؟ دوباره مدهی من کشی برایچھ نقشھ ا.  ساشایذھنم رفت پ. شده کنار جدول زل زدم

 کم حماقت نکرده دمی دی کردم می سمت خودش؟ اصال حاال کھ خوب فکر مخواست مرا بکشد
بھ دنبالش   کھی اھی بود بخنیا. بھ خودم نگاه کردم.  منی بود برای پدرم تلنگریبودم، سکتھ 

 سرم را بھ چپ ر؟ی نفس گی دو راھنی و ترس از لمس شدن و ادهی کتف ضرب دکیبودم؟ 
 و یاصال مرا چھ بھ شوھر کردن؟ س. نمینتوانم عماد را بب چشم ھم ی از گوشھ یچرخاندم تا حت

  من کھ خویبرا.  نبود تا تب و تاب ازدواج در سر داشتھ باشمی سالگستی بگری کھ دیچھار سالگ
 ی و بدمیچیدست سالمم را دور خودم پ. ِ فکر تھ دلم گرفتنی نداشت و با ای کارییگرفتن با تنھا
 . ور کردمکی نشست خودم را ی کھ کم کم در تنم مییتوجھ بھ سرما
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  بھ ھوش اومدهیموس-
 ھم از دست لیخوب پس باالخره عزرائ.  لبم نشستی روی عماد بود، پلک زدم و پوزخندیصدا
نمرد و بھ قول .  خبر بودنی من بھتری کھ نمرده بود برانیھم.  گذاشتابانی سر بھ کوه و بیموس

 .اد و نھ گردن عمادمادرم خونش نھ گردن من افت
  بھ ھوش اومدی گم موسی م؟یدیشن-

.  کنمھی خودم را تخلامدیمن ھم بدم ن.  بتوپدیانگار آماده بود تا بھ کس.  تلخ و گزنده بودشیصدا
 ھست ی عمر مثل خر بارکششان شده بودم، از ھمھ کی کھ ی خانواده انی بھ خاطر ھمدیدوباره با

 : سر بچرخانم گفتمنکھیبدون ا.  گذشتمی مستمیو ن
 دمی شنستم،یکر ن-

 : گفتتی را روشن کرده بودم کھ عماد با عصبانلھی فتانگار
 بغل من یدی نپری واست مھم بود االن از خوشحالنقدری بابات ایضی کھ مرنی واسھ ھم،یآخ-
  گھ؟ید

 درد مرا مگر؟ من بھ خاطر خودش، بھ دی فھمی نموانی قلبم، پسرک حی درست نشست رومتلکش
 رفتم بھ یاگر با حس عذاب وجدان م. ی احساسات لعنتنی ای گذاشتم رویخاطر خودم داشتم پا م

 توانست مرا تحمل یاو چقدر م.  کردمی ماهی شد، روزگارش را سی مسیخانھ اش دھنش سرو
؟ مطمئن بودم اگر دو بار "شھی آروم باش، نفسم حل مزمیعز" دی بھ من بگوواست خیکند؟ چقدر م

 . شدی ناقص مدی دانم کدام ور بدنم بای بار نمنی و امی شدی مری رفت درگی باال ممیصدا
 :دمی اش را شنی عصبیصدا

 ؟ی کنیچرا نگام نم-
 ام رهینگاه خ.  شدمرهی اش خی خوابیسرم را باال آوردم و بھ چشمان سرخ از ب. دی مقابلم پرو

 : اش کرد انگاریجر
 نشیبرو باال سرش بب-

 : زدملب
 امی مگھی دو ساعت دیکی برم خونھ، ی مامانو مھ،ی کھ بھوش اومده کافنیھم-
 یی و دستش رفت سمت کاله کاموادی لرز در تنم نشست و خودم را لرزاندم، ابرو در ھم کشو

 : اش و ھمزمان گفتیمشک
  حرف بزنمی خوام با موسیم-
 ِدر مورد؟-
 در مورد خودمون-

 : زدمخندپوز
 ؟ی بگی چی خوایم-

دستش را بھ سمت کاله سوشرتم . دمی و بھ سمتم خم شد، خودم را عقب کشدی را از سرش کشکاله
 :دراز کرد

 صبر کن-
 : را پس زدمدستش

  ھاست؟ی مسخره بازنیاالن وقت ا-
 سرم ی را روی مشکیی و تا بھ خودم بجنم کاله کاموادی کشنیی خشونت کاله سوشرت را پابا

 :گذاشت و ھمزمان گفت
 ستی نی صورتھ،ینترس مشک-

 : آمده بود، لبھ اش را باال فرستادمنیی چشمانم پای تا روکاله
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 ؟ی بھ بابام بگی خوای میچ-
 : نگاه کردمارستانی بی در ورودبھ
 ...می ری مای بھ من شی دی مای خوام ی دخترو مگمی کنم، می باھاش روشن مفمویتکل-

 :دمیر حرفش پانی مبھ
 امیمن دادگاه نم-

 اش نھی بھ سنھی بلند شدم، سمکتی نی سر چرخاند و با غضب بھ من نگاه کرد، از روی تندبھ
 : تکان دادی سرستادم،یا
 گذرمیمن از تو نم-

 بود کھ بھ قول خودش سال ھا در ی شدم، دستانش دستان کسرهی زدم و بھ دستان زمختش خپلک
 . زنانھ را نداشتی خودم کھ ظرافت دست ھای دست ھاینگاھم رفت پ.  کردهیبازار باربر

  بارھی ھم ونی بار شھیمرگ -
 : خودم زمزمھ کردمی بھ دست ھارهیخ
  کنھی دوباره سکتھ می بھش بگیزی چنیکتریکوچ-

 : گوشم و با مسخره گفتکی را آورد نزدسرش
  واسھ من مھمھ؟یزنده موندن موس-

 :دمی کشنیی پامی گوشھای اش را تا رویی و کاله کامواستادمی حرکت ای بھمانطور
 شمی تر موونھی کھ ھستم دینی از ھمشم،ی من فلج مرهیاگھ بم-
 وفتھی کھ پس بگمی نمیجور-

 :دمی را عقب کشسرم
 ی رامش کنی تونی نمیبا طلبکار-
  کشمی رو نمیمن منت موس-

اصال .  خواست بحث را ادامھ دھمیدلم نم.  داشتی قدم بر نمکی من ی کس براچی گرفت، ھدلم
 بھ راه افتادم، بھ مارستانی و بھ سمت در بدمی سوشرتم را باال کشپیز. توان بحث کردن نداشتم

 :دیدنبالم دو
 ؟ی دوونی منو سر می نکنھ دارست؟ی ساشا نشی تو کھ دلت پن،یمت-

 .  را ندادمجوابش
  زنمی مثھ گاو نرو، دارم با تو حرف من،یمت-

 .... سو شرتم فرو بردمبی را داخل جدستانم
 

 : زدی بود و پشت سر ھم حرف مدهی چادرش را سفت چسبمادر
 سکتھ گھیبھ ھوش اومد، خدا رو شکر، خدا رو ھزار مرتبھ شکر، آوردنش تو بخش، دکترش م-

 گھی دی گذشتھ دفھ ری دفھ رو بھ خنی گھ ای ھول کنھ، مدی نباگھی مم،ی مراقبش باشدی گھ بایبوده، م
 شھی می چستیمعلوم ن

 گفت ی می زبانیمنظور مادر چھ بود؟ داشت با زبان ب. دمی و لبانم را بھ داخل کشستادمی امی جاسر
  سکتھ اش ندھم؟

 : گرفتلجم
 چشمت واسھ ھی شھی کھ ھمی گفتی تو ھم دروغ من،ی منو داری کھ ھوانی گفتیھمھ تون دروغ م-

 خون چشمت ھیمن اشک بود و 
 :دی چسبمی دستپاچھ شد و بھ بازومادر

 ره؟ی بابات بمشھی می از ھمھ ناراحتم، تو خودت راضشتری تو بی جان، بخدا مادر من برانیمت-
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 :دمی ام را عقب کششانھ
 ولم کن مامان-
مادر رد نگاھم .  بودستادهی نگاھم افتاد بھ عماد کھ چند قدم آن طرف تر از من و مادرم اکبارهی و

 : و با بغض گفتدیرا گرفت و بھ عماد زل زد، دوباره بھ سمتم چرخ
 سکتھ کنھ، من کھ شھی باعث می کنھ، دادگاه و عربده کشی باباتو راضدی خواد بایاگھ تو رو م-

  مادرستمیمخالف عماد ن
 فشار ری شد، زصورت مادرم دراز.  برگشتھ بودی دوباره خود آزاردم،ی را از داخل جودھانم

 کرد، ی اش نمی رفت سراغ پدرم و راضی نمچوقتیعماد ھ.  زدمی دست و پا میخفقان آور
 .... بود و بسیی تنھای کوفتی زندگنی سھم من از ادیاصال شا.  شدی نمی وقت راضچیاصال پدر ھ

داخل  کرد بروم ی نمیاری می پاھاستادم،ی بود ای کھ پدر در ان بستری چھار چوب در اطاقنیب
ُبھ سرم آو. از ھمان جا زل زدم بھ او کھ چشمانش را بستھ بود.  سرشیاطاق باال  ی شده زانیِ

با جسارت زل زده بودم .  من ثابت ماندی چشم گشود و نگاھش روکبارهی.  شدمرهیکنار تختش خ
مادر از .  کردی افتاده بود در نظرم قابل ترحم جلوه ممارستانی تخت بیحاال کھ رو. ورتشبھ ص

 : ھلم دادیپشت سر بھ آرام
  جاننیبرو تو مت-
 :ستادمی امی سر جای سرسختبا
 نھ-

 :مادر با التماس گفت.  داشتمی از پدر بر نمچشم
 چشم بھ راھتھ، از چشماش معلومھ-

 را انھی منکھی ای گفت برای را منھای معلوم نبود، مادر ازی چچی زدم، از چشمان پدرم ھپوزخند
 :لبم را تر کردم. اما من کھ بچھ نبودم ردیبگ
 تو رو ای گردم ی خودم بر مای گھی استراحت کن، دو سھ ساعت دمی برای خونھ، برمیمن دارم م-
 نجای اادی مھناز بگمی مای ارمیم

 :دمی لرزانش را شنیصدا
 ،  مونمی باال سرش مام،یمن نم-

با حرص عقب عقب رفتم، مادر خودش را داخل . لبم سوخت. دمی لبم را بھ دندان گرفتم و کشپوست
 را تنگ کردم، اورد،چشمانمی لحظھ حس کردم پدر تالش کرد دستش را باال بکیاطاق پرت کرد، 

 ی چند وقت منی بود کھ در اییایخولی مالری از آن تصاوگری دیکی ھم نیا.  شده بودمیاالتینھ من خ
 . دمید

 جواب ی زد و من ھم تلگرافی او حرف مد،ی دوی بھ دنبالم مبایعماد تقر داشتم، ی تند قدم بر متند
 : دادمیم
 ؟یری می دارنیمت-
 آره-
  خونھ؟یریم-
 آره-
  رسونمتیمن م-
 رمیخودم م-
 می با ھم حرف بزندیبا-

 : فرستادمنیی را پابغضم
 می نداریحرف-
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 :دی پرسی نگرانبا
 م؟ی نداری حرفی چینی-
  تموم شد، برو دنبال کارتی ھمھ چینی-

 :دی مقابلم پربھ
 ن؟یمت-

 : در ھم گفتمی نکردم، با اخمھانگاھش
 مارستانی تخت بی رووفتھی خوام دوباره من باعث شم بیبابام بھوش اومد، نم-
 ھ؟ی من چفیپس تکل-
 ....یخوای می با ھر کی بری تونیگفتم کھ م-

 :اورمی حرفم را بر زبان بھی خودم فشار آوردم تا بتوانم بقبھ
 یازدواج کن-
 ؟ی خل شدنیمت-

 : بھ آسمان بلند زدادمیفر
 ی بگذرم، نمی تونم از اونا بھ راحتی دوش منھ، نمی ھمھ روتیتازه عاقل شدم، گفتم بھت مسئول-

  باشمنی گرفتم ھمادی سالھ ی سنم،یتونم خودمو عوض کنم، من ھم
 : او ھم باال رفتیصدا

 ؟یپس من چ-
 :رمی را بگمی اشک ھازشی ری زدم تا جلونعره

 ریبرو بھ درک، برو بم-
 تاب ی را قد بلندش را، موھاشی چشمھانم،ی بار صورتش را ببنی اخریِ تھ دلم خواست براو

 ی نمزی چچیالل شده بود و ھ.  بستی تا آخر عمر در ذھنم نقش مدیشا. دارش، پوست سبزه اش
 لحظھ دلم کیبا حسرت صورتش را از نظر گذراندم، . د بھتر بونطوری من ھم ایبرا. گفت

 گذشتم، ی از عماد مدیبا.  مجال نبودگریاما د.  کنمھی شوم و زار زار گرزانیآو خواست بھ گردنش
 بھ ھم ی کرد، با لب ھایعماد بھت زده بھ من نگاه م.  خودمی ھایی رفتم بھ غار تنھای مدیبا

 ....فشرده از کنارش گذشتم
 

 رفتھ ھیمژگان و مھد.  کس در خانھ نبودجی حوض، خودم بودم و خودم، ھی لبھ ی بودم رونشستھ
 آب ینگاھم رو.  کردندی بارکششھی ھمی خانھ برانی آقا ھم کھ از امیبانو و کر. بودند سر کار حتما

 ر اواخنی حوض، تا ھمنی عماد را پرت کرده بودم داخل ھمشی سال پیس. لجن گرفتھ ثابت ماند
دستم را داخل آب فرو بردم، سرما مغز استخوانم را .  ترسدی حوض منی بودم کھ از ادهیمنفھ

 توپ یپلک زدم و نگاھم رو.  شدمرهی خاطی حی آن سوِی خالیسر بلند کردم و بھ خانھ . سوزاند
بھ   حوض بلند شدم تای لبھ ی و از رودمی کشقینفس عم.  باغچھ بودی ثابت ماند کھ ال بھ الکاسایم
.  شدی از امروز دوباره شروع ممی ھای ساعت بخوابم، روزمرگنی خواستم چندیم. انھ برومخ

 شد باشگاه و سالن و سر و کلھ زدن ی ام می زندگیھمھ . می ھایی رفتم در الک تنھای مدیدوباره با
 ی شدم مشکیباز ھم م.  شدی صاحب خوب می کتف بنی کھ ایبا شاگردانم، تازه آن ھم زمان

بھ سمت خانھ بھ راه .  کردمی با حسرت بھ شاگردانم نگاه مدی پوش، باز ھم بای سورمھ اش،پو
 صفحھ، قلبم فرو ی اسم شاشا رودنی با ددم،ی کشرونی را بی گوشد،ی لرزبمی در جیافتادم، گوش

 یاز جان من چھ م.  را بھ دندان گرفتمنمیریلب ز.  کھ داده بودی افتادم و ھشدارنی طنادی. ختیر
 آمده بود سراغ من چھ گری شناختند؟ دینم" خانوم آقا" مگر تک تک دوستانش مرا بھ نام است؟خو

  بکند؟یغلط
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 اطی کف حی ھاکیی بھ موزاجیگنگ و گ.  شدم کھ تماس قطع شدرهی خی مستاصل بھ گوشآنقدر
کالفھ سرم را بھ چپ و راست تکان .  باز ھم ساشا بودد،ی در دستم لرزیدوباره گوش.  شدمرهیخ

 یجد.  بود، ثابت مانددهی کھ عماد بھ سرم کشیی کاله کاموای دستم روم،ی موھایدستم بردم ال. دادم
   تمام شده بود؟زی من و او ھمھ چنی بیدج

ه بود خود عماد کمکم کرد.  کردمی وجودم حس می کردن را با ھمھ ھی بھ گرلی سوخت، مچشمانم
 درون دی کلدنی چرخیبا صدا.  کردن پس داده بودمھی گرنی ای برای ھر چند تاوان بدزم،یاشک بر

. ستادی چھار چوب در انی باز شد و عماد باطیدر ح.  گرفتم و سر بلند کردمیقفل چشم از گوش
 شد و در را با پا بست اطی گونھ ام گذاشتم، عماد وارد حی را روی ساشا قطع شده بود، گوشستما

 : گفتیو با لحن جد
  خونھ دستمھدیھنوز کل-

گفتھ بودم من سگ .  خودشیچرا نرفتھ بود؟ من کھ گفتھ بودم برود سراغ زندگ.  را ندادمجوابش
 برد تا مثل یسالھا زمان م.  لجن گرفتھ را عوض کنمتی شخصنی توانم ای نمزی ھمھ چیِصاحاب ب

 خواست ی ھم نمھی با بخی کھ حتی زخم کھنھ انی آمد بھ ایچرا م.  رفتار کنمی دختر عادکی
   رساند بھ من؟ی خواستم جرا شر می را نمرشی خد؟ی پاشی نمک مبخورد، جوش
باز ھم ساشا بود، آن را محکم در دست فشردم و بھ عماد زل . دی در دستم لرزگری بار دکی یگوش

 کھ یکی و تاراهی سیباره بشوم مثل ھمان سال ھااز ذھنم گذشت دو.  بھ سمتم آمدیزدم کھ بھ آرام
  داد دری رفت و اجازه می شد و می مزاری از من بدیشا. می را زده بودگریکدیبھ قصد مرگ 

 سبزه ی دخترک مو فرفردنیدوباره حسرت مادر شدن و در آغوش کش.  دست و پا بزنممی ھاییتنھا
.  آوردمی کم مدینبا.  ھم فشردمی را رومیپلک ھا.  لحظھ ھمھ جا تار شدکی.  ماندی دلم میام رو

 . کردمی مقاومت مدی با،ی رفت سمت تباھیعقلم داشت م
  خوامی مو مییکاله کاموا-

  سرم؟ی تکھ بافت رونی ھمھ راه آمده بود سراغ انی خواست؟ ای اش را میی کاله کاموان؟یھم
 می خواستم پرتش کنم مقابل عماد و بھ او بگویت کاله، م ساشا قطع شد، دستم را بردم سمتماس

 :عماد لبخند زد.  شرف گدا گشنھی پسرک بردیبرود بم
 ی باربرا شدھی شباد،یبھت م-

 .دمشی کشی حاال بھ فحش منی ھمدیبا.  زل زدمی چرخاندم و بھ حوض آبسر
 کالمو بده-

 دم،ی کردم؟ کاله را از سرم کشی فکر منطوری من اای بغض داشت شی بھ او نگاه کردم، صدادوباره
 : لجم گرفت و کاله را بھ سمت عماد دراز کردمد،ی دوباره در دستم لرزیگوش

 ایب-
 : خالف انتطارم دستش را دراز کرد و کاله را گرفت و گفتبر
  خونھ، حالش خوبھنشی ببرگھی حرف زدم، گفت دو سھ روز دیِبا دکتر موس-
عماد دور تا .  سوشرتم گذاشتمبی را داخل جیتماس قطع شد، گوش.  سرش گذاشتی کاله را روو

 : را از نظر گذراند و گفتاطیدور ح
  تنگ بشھنجای کردم دلم واسھ ای وقت فکر نمچیھ-
 :دی کشآه
  عاشقت شدم رفتن برام سخت شدی از وقتی ولم،ی برنحای دوست داشتم از اشھیھم-
 صاحب را ی آن کاله بایوم، آمده بود احساساتم را بھ اتش بکشد  را بشنشی خواستم صدای نمگرید

  و برود؟ردیبگ
 : کردمیصدا.  تا بروم داخل خانھدمیچرخ
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 ن؟یمت-
. دی لرزی مشی ھر دو نفرمان قسم بخورم کھ صدایحاضز بودم بھ مرده زنده . دی لرزی مشیصدا

 : بھ او نگاه کنم، گفتمنکھیبدون ا
 ھ؟یچ-
 رون؟ی بتی برم از زندگیواقعا گفت-
 مقابل چشمانم بی و غربی عجری سرم بھ دوران افتاد، باز ھم تصاوبم،ی در جی لرزش گوشبا

 روح پاره نی اھی ھمھ سال بدون بخنیا.  بودیوانگی بود، اصال خود دیوانگی دنی عنیا. ظاھر شد
 ی را مشی نفس ھانیر آخر بود، عقلم انگاشیپاره شده را سراپا نگھ داشتھ بودم، اما انگار انتھا

 .دیکش
 رونیبرو ب-

 ھی کردم دخترم شبی میبا خودم فکر کردم اگر با عماد عروس.  بھ سمت خانھ برداشتمیگری دقدم
قد صد و شصت و دو سھ .  او؟ دوست نداشتم دخترم قد بلند باشدای شد، من ی از ما مکیکدام 

 . خوب بودشیسانت برا
  رمیمن نم-

 ی خورد؟ پدرم موافق نبود، من ھم نمی می ماند و چھ گھی خواست برود؟ می رفت؟ نمینم
 .دی لرزبمی بار دھم در جی برایگوش. زارمیو حس کردم چقدر از پدرم ب.خواستم باعث مرگش شوم

 ی کنم، منتشو نمی می ده سال ھم طول بکشھ باباتو راضی مونیمن اگھ بدونم تو منتظرم م-
 ...کشم

 . نماندهی باقیزی چگری دیوانگی و من حس کردم تا ددی لرزی ھنوز مشیِ کرد، تھ صدامکث
 ی تو اون حس عذاب وجدان رو نداشتھ باشای رهی بمای کنم کھ ی صبر منقدریا-

 .  اسم ساشا ثابت ماندی رونگاھم
 ی اون پسره ساشا، اون مختو نزنھ دوباره، ما تا پنجاه سالگ،ی دی پا نمیفقط بھ من بگو بھ کس-

 می کھ بھ ھم برسمیوقت دار
 . خانھ، کمرم تا شده بود، چھار دست و پا از پلھ ھا باال رفتمی سمت پلھ ھارفتم

 تر نیی دو تا کوچھ پام،ی ما دو تا خونواده بھ ھم وصلی و نخوایخواھر تو زن داداش منھ، بخوا-
 ،  ماستیخونھ 

 : سر چرخاندم و قھقھ زدم برگشت،یوانگی پلھ ھا باال رفتم، عقل رفت، غقل رفت، داز
 ِدوست دارم-

چشمانش درخشان شده بود، دست بردم سمت چشم .  خورد، دھانش باز و بستھ شد، بھ سمتم آمدجا
 :دمی بغض آلودش را شنشیصدا.  بود، عقلم رفت و خالص شدمدنی باری کھ آماده میھا
 ِمنم دوست دارم-

 لب زمزمھ ریز.  افتادمھیعقل برگشت و بھ گر. نفسم باال آمد. و عقل برگشت" دوستم دارد" گفت
 :کردم

  خدا لعنتت کنھیموس-
 :دمی نشست پشت کمرم، خودم را بھ جلو کشدستش

 برو-
 رمی مگھ،ی دمی شروع کندی بایی جاھی از مارستان،ی برمی مشھ،ی نھ واسھ ھمی ولرم،یرفتنو کھ م-
  گھ خورده تو رو بھ من ندهگھ؟ی می چی موسنمیبب
 : پلھ ھا باال رفتم و گفتماز
  بخشمتی نمرهیاگھ بم-
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 بغض دارش یصدا.  گونھ ام سر خوردی گرم روی تراس ماندم، اشک ھای چھار دست و پا روو
 :دمیرا شن

 شھی رام می موسم،ی کنی چند سال صبر مزه،ی ری کرک و پرشون مشنی مرتریآدمھا کھ پ-
 : عماد با التماس گفتد،ی لرزبمی در جیوش گدوباره

 ؟ی جا نزن؟ی مونیتو منتظر من م-
دلم خواست دستم را .  خوردی گونھ سر می روشی زد اشک ھای چشمانش زل زدم، اگر پلک مبھ

 .دراز کنم و بھ چشمانش بکشم
  سراغتادی خوام اون پسره بازم بی نمن،یمت-
 رهی زل زدم و دوباره بھ عماد خی گوشیبھ صفحھ .  چشمانش را گشاد کرد و بھ آسمان زل زدو

 متوقف اهی سستی لی ام و روی گوشی ھم فشردم، دستم رفت سمت دکمھ ی را رومیلب ھا. شدم
 ستی کردم دکمھ را فشردم و اسم ساشا را فرستادم برود داخل لیشد، ھمانطور کھ بھ عماد نگاه م

 :دی کشقی نفس عممادغ. اهیس
  ممکنھ طول بکشھ ھا؟ی حاضرھیواسھ بخ-

 اخر ی و آن را گشودم، لحظھ ی فرستادم، رفتم سمت در ورودبمی را داخل جی گوشستادم،ی اسراپا
 : بھ چشمانش درخشانش گفتمرهیسر چرخاندم و خ

  ،ی بخورھی تا بخی درد بکشدی باگھ،ی درد داره دھیبخ-
 :دی پرسی لحن جدبا
 ؟ی دردشو تحمل کنی تونیم-

اگر عماد گفتھ بود تا .  توانستمی ھم منی ھمھ سال چھ کار کرده بودم مگر؟ بعد از انی کردم، امکث
 من ی تا پنجاه سالگدیزمان داشتم، شا.  کھ من تازه اول راھم بودمی صبر کنمی توانی میپنجاه سالگ

 زمان ی سالگاهتا پنج. ش را درمان کند توانست خودی توانستم خودم را درمان کنم، او ھم میھم م
 : بلند گفتمیوارد خانھ شدم و با صدا.  مانده بودی باقیادیز
  تونمیم-
 . لبخند زدمھی گرانی مو
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