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صداي خنده اش در آن .باورش نمی شد چیزي که میبیند حقیقت داشته باشد.بی آنکه از جایش بلند شود خندید مریم

 .ردفضاي کوچک می پیچید و مثل موسیقی فیلم هاي ترسناك اکوي بدي پیدا می ک

شاید نتیجه اشتباه باشد،از .را روي سرش گذاشت و به نوار کوچک که حقیقت بزرگ ومهمی را فاش می کرد زل زد دستش

دکتر داروخانه چه گفته بود؟نگفته بود اگر جواب .کجا معلوم؟اما ته دلش می دانست که آن خط قرمز با کسی شوخی ندارد

صورت مثبت بودن تست شک نکند؟ باز خندید،از وقتی تست کوچک را  منفی باشد ممکن است اشتباه شده باشد اما در

حاال ناشتا بود،نبود؟از شب قبل خوب !خریده بود انگار روي آتش باشد ،قرار و آرام نداشت اما دکتر تاکید کرده بود ناشتا

می داد  ريدلدا در رختخواب به خودش.خوابش نبرده بود فکر اینکه فردا تکلیفش معلوم می شود آرامش نمی گذاشت

اما حاال چه می دید؟"...اصال امکان نداره.امکان نداره ،خیاالتی شدم"

در یک لحظه تصمیم گرفت نوار باریک را با یک سیفون به دیار عدم بفرستدو انگار نه انگار چنین .......... امکان داشت که

این بهترین راه .ایی برود وخودش را خالص کندبعد هم بی آنکه به کسی حرفی بزند ج.چیزي دیده،به روي خودش نیاورد

هر کس یک چیزي می گفت و از او انتظاري پیدا می کرد،چه بهتر همه .اشتبود، حال و حوصله شنیدن نظرات مختلف را ند

همان طور که از شکش به کسی حرفی نزده بودهمان طور که حاال به تنهایی .در همان چهار دیواري کوچک وتنگ تمام شود

می رفت،حتما کسی  کترهمان طوري هم نوار را دور می انداخت و پیش د.تمه زده و به نوار لعنتی جوچک زل زده بودچمبا

گاهی دلش می .تنهایی تنهایی براي مریم حکم طال را داشت، اما همیشه کسی بود که او تنها نباشد.بود که کمکش کند
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حتی کوه وبیابان را تنهایی ترجیح میداد،اما چه فایده که همیشه خواست بی خبر ار همه برود،سر به کوه وبیابان بگذارد،

اصال .مثل کش ،هرچه دورتر می شد محکم تر به او می چسبیدند،دوباره خنده اش گرفت.بود هشکسی مثل بند شلوار همرا

رده بود به زق باورش نمی شد در چنین موقعیتی گیر افتاده باشد از چمباتمه نشستن خسته شده بود و پشت پایش شروع ک

می افتاد شاید او آنجا باشد و باالخره  ادشزق کردن،اما او به عادت بچگی هایش که همان طوري انقدر می نشست تا یکی ی

نوار را مثل پرچمی در دستش نگه داشته بود،نوار کوچک وباریک هم مثل .پیداش می کرد،سرجاش نشسته بودوفکر میکرد

فته بود وزل زل نگاهش می کرد،انگار می خواست به او بگوید حتی اگر مرا دور ماري خطرناك وسمی سیخ سرش را گر

اما قبل از اینکه از جایش بلند شود و .نباید می گذاشت کسی بویی ببرد .باید کار را تمام می کرد! را می ریزم مبیندازي زهر

ز جا برخاست ودستش را پشت سرش پنهان مریم دستپاچه ا.نوار را دور بیندازد،ضربه اي کوچک به در خورد و در باز شد

چرا اینجا نشستی؟بعد چشمهایش را ریز -:رگه و خش دار بود وصدایش هنوز د.شوهرش خواب آلود وگیج نگاهش کرد.کرد

انگار می خواست میان کاشی ها مریم را پیدا کند موهایش آشفته و درهم برهم بود و یکی .معلوم بود هنوز خواب است.کرد

دیگر کار به  وقتمی ترسید رازش فاش شود و آن .مریم نگران به شوهرش نگاه می کرد.شلوارش باال مانده بود از پاجه هاي

هزار و یک مدعی پیدا می شد و همه طلبکارش می شدند،   چون خبر دار شدن از .آن راحتی ها هم که فکر می کرد نبود

نمی .می لرزي؟ مریم بی آنکه پاسخی بدهد سر تکان دادچی شده ؟داري - :صداي علی بلند شد.جریان بویی ببرند لرزید

وقت چطور می خواست جواب یکی دیگر را بدهد؟ تقریبا مطمـن بود تا دهان  د،آندانست چه بگوید و نمی دانست چه بکن

هر وقت .ی کردبنابر این محکم دهانش را بسته بود و به قول مادرش مثل بز نگاه م.باز کند از سیر تا پیاز ماجرا را لو می دهد

گرم و نرمش بر می گشت،اما آن روز  ابدیگري بود،مریم شرط می بست که شوهرش زیادي پاپی ماجرا نمی شد و به رختخو

از همان اولش پیدا بود با بقیه روزها فرق دارد،این بود که شوهرش به جاي آنکه شانه باال بیندازد و به اتاق خواب 

چی پشتت قایم کردي؟مریم مثل بچه مدرسه اي ترسو با صدایی لرزان جواب -.یدبرگردد،یک قدم جلوتر رفت و سرك کش

این بود !یعنی همه چی"هیچی"که هر کس دیگري هم به جاي علی بود ،می فهمید این "هیچی"گفت  چناناما .هیچی:داد

ر قسمتی از وجود مریم انگا......... ببینم- .صدایش کمی دلسوزي وشک را قاطی داشت.که جاوتر رفت و دست مریم را گرفت

جلو برد و علی که خودش هم نمی دانست  تیمیخواست علی را هم در این راز شریک کند که دستش را بی هیچ مقاوم

این دیگه چیه؟مریم همانطور که خودش پیش :قراراست چه ببیند با دیدن یک نوار با دو خط قرمز متعجب به زنش خیره شد
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یعنی تو نمیدونی ؟بعد بی آنکه به علی مهلت !این چیه؟-:بغض آلود گفت.سته نگه داردبینی کی کرد نتوانست دهانش را ب

این گلی است که تو کاشتی،حاال نمیدونی چیه؟چقدر - .مسلسل که شلیک کند،رگبار کلمات را بیرون فرستاد مثلبدهد 

اصال شتر دیدي !زرگ کنم،نخیربهت بگم،چقدر؟این پنبه رو هم از گوشت در بیار که بنده نه ماه بدل بکشم و صدسال ب

اصال کی گفت بیاي اینجا؟تو به دستشویی رفتن من .بس که تو فضولی من توي توالت هم از دستت آسایش ندارم......ندیدي

یعنی من دیگه بزرگ شدم دیگه .هم کار داري؟هر جا میرم مثل سایه دنبالمی ،اما این تو بمیري از اون تو بمیري ها نیست

یادته سر پرهام چی می گفتی؟چقدر وعده وعید بهم دادي،بعد زیرش زدي؟این دیگه اون یکی .اله بگذارينمیتونی سرم ک

تازه می فهمید .علی که خواب از سرش پریده بود مقابل سیل کلمات مریم با دهان باز مانده بود چه بگوید......... نیست

هرگز فکر نمی کرد روزي دم .ده آن طور عصبانی استجریان چیست و چرا زنش با چشمان پر از اشک و اخم هاي گره کر

به دستشویی شیک و تمیزشان نگاه کرد کاشی هاي گل بهی با .توالت خانه روبه روي هم بایستند و این حرفها را بشنود

مه همه وه.کابینت چوب تیره و آیینه سر تاسري.حاشیه صدف وستاره دریایی که دور تا دور دستشویی را احاطه کرده بودند

چی داري می :ناگهان وسط حرف مریم پرید.انگار به ریشش می خندیدند،چقدر هر جایی می توانست بد و ترسناك باشد

گی و میري؟اصال چرا

چه خاکی به سر :مریم جیغ زد....وایستادیم؟بیا بریم توي اتاق درست و حسابی حرف بزن ببینم چه خاکی سرم شده اینجا

به جهنم که :مریم با دست او را عقب زد.صدا از هواکش میره زشته!هیس:روي دماغش فشرد علی انگشتش را!من شده نه تو

چه بدبختی ام :بعد انگار بیشتر با خودش تا علی ادامه داد.در آري بازيمیره،می خواستی نیاي تو این یه وجب جا کارآگاه 

خسته شدم از این وضع.اشته باشماصال من کی آرامش داشتم که حاال توقع د.توي مستراح هم آسایش ندارم!من

پرهام بیدارمیشه،می ترسه بیا ببینم !هیس:بازوي مریم را گرفت و با مالطفت او را همراهی کرد به سوي اتاق خواب برد علی

خانه بزرگ .چرا ناراحتی؟مریم پاهاي ظریفش را به عقب پرتاب کرد ودمپایی هاي دستشویی هرکدام به سویی پرواز کردند

و عصبی روي تخت بزرگ نامرتب نشست دستهایش را روي صورتش  نمریم گریا.صبح گاهی فرو رفته بوددر سکوت 

علی آه کشید و کنارش نشست از وقتی با هم ازدواج کرده بودند شاهد طوفان هاي گاه و بیگاه مریم .گذاشت و هق هق کرد

سرخ وپر  نیمریم با چشما.زد و فقط نگاهش کردآهسته دست مریم را از روي صورتش عقب .بود که شدید اما زود گذر بود

من این .اون طوري نگام نکن که هیچ فایده اي نداره- :اشک به علی نگاه کرد و از میان دندان هاي به هم فشرده اش غرید
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چی شده؟من هنوز گیجم،صبح به این زودي پا شدي رفتی یک ":علی لبخند رد صبورانه پرسید.یکی رو زیر بار نمیرم

مریم خشمگین دستش را کشید و ابروي ظریف و "چی شده؟... وبیداد  دادوي دستشویی نشستی،بعد هم گریه و ساعت ت

من حامله ام،ولی هیچ تبریک و هورایی در کار نیست لطف کن زیپ دهنت رو هم !هیچی...چی شده؟-باریکش را در هم برد

علی !به خصوص فضول ها.با هزار و یک نفرو ندارمسفت بکش و بشمار سه دنیا رو خبر نکن که حال و حوصله طرف شدن 

نمی دانست چه .شوکه از خبري که شنیده بود چند لحظه اي حرف نزددهانش خشک شده بود و لبهایش به هم چسبیده بود

اما نگاه .بگوید،سرش را تکان داد انگار می خواست موقعیت جدیدي که با این خبر به وجود می آمد در نظرش مجسم کند

میخواي :باالخره وقتی صدایش را از جایی پیدا کرد پرسید .بافی کند لو هق هق عصبی زنش نمی گذاشت خیا پرخشک

علی هم .هیچی ،چی کارش کنم؟میرم پیش یک دکتر خودم رو خالص میکنم:چیکار کنی؟مریم ازجا پرید صدایش میلرزید

در واقع :کشید درود یا پسرش از خواب می پرد فریااز جا پریدصداي او هم می لرزید،بی آنکه فکر کند صدایش بیرون می 

اون طفل معصوم را خالص میکنی،هان؟مریم بی آنکه بترسد یا جا بزند،لب هایش را جمع کرد مثل وقتی که می خواست تف 

طفل معصوم جنابعالی فعال .هر جور دوست داري فکر کن- :کند دستش را به کمرش زد و با صدایی بلندتر از علی داد زد

نکن احساسات منو تحریک کنی،همین پرهام براي هفت پشت جد وآبادم  یبیخودي سع.ندازه سز سوزن می مونها

تو حق نداري این کارو بکنی،به هر سازي که بزنی می :علی تند تند لباسهایش را عوض کرد و غر می زد!بسه،طفل معصوم

تکراري شدند که هراز گاهی بینشان رد و بدل می شد اما بعد وارد مکالمه فرساینده و .رقصم اما این یکی رو دیگه نیستم

نیستی که نباش،به جهنم مگه تو نگهش می داري،حاملگی و عق و پقش مال :مریم توپید.هرگز از گردونه خارج نمی شد

ارم ته منه،شب بیداري وشیر دادن و هزار کوفت و کاریش مال منه زاییدن وچهل روز نالیدنش مال منه،پس در واقع من زیر ب

هم خطور نکنه سراغ خاله خانباجی ها بري،براي اطالعت باید عرض کنم این بچه مال من  فکرتبه هرحال بهت بگم به - !تو

اصال از همون اولش اشتباه ":بعد انگار با خودش زمزمه کرد.پس بفرما نگهش دار،من نمیتونم- :مریم پوزخند زد.هم هست

زدواج و بچه داري من نبوددوستهام همه دارن براي خودشون کیف می کنن من االن وقت ا.کردم،نباید ازدواج می کردم

دوستات هم کیف نمی کنن،همه دارن دنبال ":علی رنجیده نگاهش کرد...:احمق فکر کردم خونه شوهر حلوا پخش می گنن

ت؟حسرت چی حسر:مریم عصبی قهقهه زد:میبینی همه شون حسرت زندگی تو رو میخورن!کور نیستی که!شوهر می گردن

چقدر باباي بدبتختم گفت مریم خانواده هامون به هم نمیخورن،میري .رو میخورن؟زندگی من از دور دل می بره از جلو زهره
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وقتی می فهمی که دیگه دیرشده من مثل بز لج کردم و پامو کردم توي یک کفش که نخیر من می خوام با خودش زندگی 

خوب می شناخت،چشم هاي درشت و عسلی  مریماز آن نگاه ها که .یده نگاهش کردعلی باز رنج....کنم نه با خانواده اش

اما "انصاف داشته باش":رنگی که انگار یک دنیا گله داشت،فرم کج نگه داشتن سر و جمع کردن لب ها،انگار بخواهد بگوید 

تو - .صداي علی لرزید.مرتب کردمریم مثل دفعه هاي پیش توجهی به آن چشمهاي گله مند نکرد و تند تند رختخواب ها رو 

خدا رو شکر میکنم که تو و پرهام .من در بدترین شرایط و سخت ترین روزها هم لحظه اي پشیمون نبودم نمیدونم،ولیرو 

توي خواب هم نمی دیدي که .تو نباید هم پشیمون بشی:اما اخم ها رو باز نکرد،نیش دار جواب داد.قلب مریم لرزید.رو دارم

شما کجا و ما کجا.بت بشهچنین زنی نصی

را  میبه دو کردن با مر یکیجواب دادن و يارایکه  فینزد،اما حالت نگاهش صدها چوب پنهان داشت فقط ح یحرف یعل

 یکه نمره اول را مال خود م میآمد،بر عکس مر یبه حساب نم يهرگز عدد یوقت نداشت در حاضر جواب چیه.نداشت

شود اما  یرحم م یانصاف و ب یب يطور نیاست ا احتو نار یعصب میکه مر ییها در وقت شهیدانست که هم یم یعل.کرد

کدام انتظار بچه  چیه.هر دوشان بود يکننده برا جیگ تیموقع کیحاال .همان موقع هم او و پسرشان را دوست داشت

 ریادکلن به ز یکم یعل.ه بوداز آب و گل در آمد میآن هم االن پرهام تازه چهار ساله شده و بقول مر دندیکش یرا نم يگرید

پر  شیبایو ز فیزن ظر يکرد نگاه کرد و دلش برا یرا مرتب م یکه روتخت میبه مر نهییاز آ.را شانه زد شیزد و موها شیگلو

 ری،بگیهست یاالن عصبان- :آهسته گفت یعل.اصال سر سازش نداشتند میدر هم و فک سخت شده مر ياما اخمها دیکش

در  ییپرهام رو از تنها میداشت میهم بد نشد باالخره که ما تصم یلیکه خ ینیب یفکر کن،م نیبخواب بعد سر فرصت بش

از  يدنبال رد.خشک شده در هوا سرش را بلند کرد و به شوهرش نگاه کرد یبا دستان میمر.رینگ میعجوالنه تصم میاریب

 نکنه!سر فرصت فکر کن یچ یچ- شدبلند  ادشیمطمن شد فر یبودن عل ياز جد یاما وقت دیتمسخر صورتش را کاو

من خطرناکه هم گتاه  يبزرگتر بشه هم برا یندارم،هرچ یفرصت...نه؟ ایفکر کنم بچه رو نگه دارم  نمینه ماه بش يخوایم

 یعنی":زد يپوزخند یعل.کنهیم یتجربه رو داره دکترش رو بهم معرف نیسراغ مهرانه اون  خودش ا رمیامروز م نیهم.داره

آدمه مثل  کیینخودچ نیا":به طرفش رفت  یعل.....یلخته اندازه نخودچ هیستین يزیاالن که چ!رینخ-"داره؟االن گناه ن

بچه رو  هیيخوا یم!شش ماهه گناه داره  نیجن هیچه فندق چه  یچه نخودچ!خودت قصه نباف يبرا يخود یپرهام ب

گناه :داد ادامهزند  ینم یحرف میمر دید یوقت"ه؟یچ یخودمون؟گناه اون طفلک يهم بخاطر سهل انگار ؟اونیبکش
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فکر کن خودمون  ادته؟حاالی... یچند بار گفت م،خودتیخواست یم گهیبچه د هیبعدش هم ما که .داره،هزار باره گتاه داره

طور جواب  نیلطف خدا رو ا يخوا یبهشون بکنه تو م یکنن تا خدا نظر لطف یبه خدا مردم صد سال دوا درمون م میخواست

 .به هوا پرتاب کرد راکرد و دستش  یپوف میمر"؟يبد

اگه !یفهم یکه تو اصال نم نهیا يهم برا نایا.یکن یم یهاوراج رزنیپ نیع نمیبرو بب.حال وحوصله موعظه ندارم!برو بابا"

اال هم برو ح.افتاد یروضه ها بخونن اصال نسل بشر ور م نیمحال بود از ا گهید دنییزا یشدن و م یبار مردها حامله م کی

بچه تو شکم  نیچون خوشبختانه ا رمیگ یم میرو ندارم،خودم تصم یکیتو  لهسرکارت تا دعوامون نشده که حال و حوص

 !منه نه تو

 ادیور اون ور ز نیروز ا هیکم استراحت کن  هی؛یهست یاالن عصبان":دیبوس متیدست زنش رو در هوا گرفت و با مال یعل

بار دستش رو  میمر.يخورده آروم شد هیتا آن موقع تو هم .میزن یبا هم حرف م گردمیزود بر ممن بعد از ظهر .نداره یفرق

ها برداشت ودر  ییقایکله آفر يدیرا از جا کل چیآنکه صبحانه بخورد سوئ یبرفت  رونیاز اتاق ب یعل.دیو از خشم غر دیکش

اش را پا کرد و  يو بند فیظر يها ییاشد دمپاشده ب بشیرق یوارد قلمرو ب يریانگار ش میمر.را آهسته پشت سرش بست

را  فشیکرد و همه تعر یم رافتخا قهیسل نیانقدر به ا.کرد یم ییخود نما رشینظ یبرجسته و ب قهیهمه جا سل.به هال رفت

 یچون حت کردیهم نم یتفاوت یلیکرد،البته خ یاظهار هم نم یو حت دیخودش را کنار کش یعل یکردند که بعد از مدت یم

هال کوچک و جمع .ردیکرد تا وادارش کند که نظر او را که حتما بهتر است بپذ یساعتها جرو بحث م میهم مر يگر نظرا

 یم ینسبتا بزرگ ییرایوارد سالن پذ یهم اتاق نبود چون با راهرو کوچک وپهن یلیبود،البته خ ونیزیوجور در واقع اتاق تلو

بلند به رنگ  يبا  نقش مدرن و پرزها یدر هال فرش کوچک ومربع.اردکرد مرتب نگهش د یم یبه دقت سع میشد که مر

 يدینسبتا جد يریو تصو یصوت ستمیس.دحلقه شده بو يریست چرم ش مین کیانداخته بودند ودورش  يکرم و قهوه ا

شد  یشروع م"لق"که با  ياز پنج سوره ا يبزرگ و ارزشمند يتابلو ونیزیتلو يرا پر کرده بود و باال وارهایاز د یکیعرض 

 یکه مثل گل یسقف کیوش فیبا وجود لوستر ظر یبود،حت کیتار مهیکه اغلب ن یدوست داشتن یخورد،قسمتیبه چشم م

کدام  چیه شبید.مورد افتخارش وارد آشپزخانه شد اتیتوجه به جزئ یب میمر.شد یسقف پخش م يش رویشاخ و برگ ها

و خوشرنگش  کیش يها نتیکاب.هم تلنبار شده و منتظرش بودند يرو فیچرب و کث يظرف ها.از ظرف ها رو نشسته بود

 لیتبد یبه کرم چرک یکرم صندل يچرم ها.بلند نشست هیپا یصندل يزد و مثل رو نییرا پا یبرق يدکمه کتر.بود فیهم کث
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 یه علحاال ک.کرد یرا بررس دشینشست و موقعبت جد نهیدست به س.زد یرا به هم م میشده بود که فکرش هم حال مر

 ینامرئ يتارها.گرفت یم يگرید میهم تصم دیشا.همه جوانب را بسنجد یمزاحم چیحضور ه یتوانست ب یرفته بود ،م

حق با  دیفکر کرد شا.شده بود یدنیاش د افهیدرخشان از خشم ق يزد،با اخم گره کرده و چشم ها قبرا چند بار ع شیموها

به  دیبچه جد یدر ضمن پرهام چهار سالش تمام شده بود و تا وقت.بود زاریبپرهام تنها باشد  نکهیاز ا شهیباشد؛او هم یعل

بچه مال هر دو نفرشان  نیبه هر حال ا.نبود کردیهم که فکرم يبه اون بد داوضاعیشد شا یپنج ساله م بایآمد تقر یم ایدن

 یکه از درد کمر نم ییروزها.افتاد اش یحاملگ ادیبعد .ردیبگ میتصم شیبرا ییظالمانه بود که او به تنها یلیخ نیبود و ا

 وحشتناكيران وشکمش،دردها يترك ها.توانست بغلتد یکه مثل نهنگ به گل نشسته نم ییشب ها.توانست تکان بخورد

شکمش،پف صورت و  یبر آمدگ يکنجکاو مردم رو ينگاه ها.شکافت یرا م شیپهلو تا آن پهلو نیاز ا زیت ییکه مثل چاقو

بچه سرخ .زدند یکه آتشش م ییها هیو بخ نیبعد هم درد سزار.شد یجا نم یکفش چیده اش که در هورم کر يش،پاهایلبها

دادن و به  ریماندن مثل افسانه ش داریاول تا صبح ب يشبها.خواست یرا م شجان ییو گو دیکش یم ادیکه فقط فر ییوکم مو

توانست با  یپرهام هم م.اصال طاقتش را نداشت!سرش را تکان داد نه...پشت بچه زدن و عوض کردن پوشک و دوباره از نو

به  یتا خواهر داشت چه گل دوحاال خودش که .ماند یبچه عمه اش هم بود؛ به هر حال تنها نم!جهنم.کند يپسر خاله اش باز

 يبعد دوباره رو.داخلش انداخت يا سهیچاش ک کیرا از آب جوش پرکرد و  یوانیحوصله ل یسرش بود؟از جا برخاست و ب

مالفه ها و - گربه وتب،اسهال استفراغ- واکسن زدن ها":دندیرقص یچشمانش م يسخت جلو يصحنه ها.نشست یندلص

از  دیدیکرد،م یفکر م قیمحال بودحاال که دق!نه.دوباره سر تکان داد".......ن خوردن ها یرختخواب شستن ،راه رفتن ها و زم

فکر که نطفه کوچک بعد از گذشت چند  نیبا ا دینبا.نشده باشدماه  کیهنوز  دیشا.گذرد ینم شتریچند هفته ب نیسن جن

 یسرش را تکان داد و سع!چی،ه یجسم نهینه روح.ندارد یگناه چیاالن ه.خودش را آزار بدهد شودیبچه کامل م کیماه 

و جمع حواست ر یخواستیم-!گناه دارم شتریمن االن ب.نه که نداره-گناه نداره؟ یعنی- .را خفه کند فیضع يکرد صدا

 ی،میزن یآدم حرف م کیدر باره  يتو دار!ینه هر اشتباه- اشتباه قابل جبرانه،مگه نه؟ هی- .ينگهش دار دیبا ،حاالیکن

که  یدونیخودت هم م":صدا پوزخند زد.ستین یچیکدوم بچه؟االن ه!برو بابا،قاتل ،بچه- ؟یقاتل بچه خودت باش يخوا

اهمال  ،خودتینا خواسته نمون تیموقع نیا يجود داشت که توهزار راه و.یکرده هم هست لیالحمداهللا تحص!هست

که  ییخواد،تو یبچه رو م نیا یاما عل.یلهم تو هم ع":صدا متاسف ادامه داد "فقط من؟":شد یعصب میمر"............يکرد
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اتاق خواب رفت و  تند به يبا قدم ها.آمد رونیبزند از آشپزخانه ب ییلب له چا نکهةیب میمر!تو- :یاونو بکش يخوا یکه م

 یاز کم خواب دیشا.استراحت کند یکم دیبود؛با یحق با عل دیشا.که تازه مرتب کرده بود انداخت یتخت   يخودش را رو

پس چه .اش کند یبود همراه ریشد و او ناگز یم داریب گهیبه هر حال پرهام چند ساعت د.قرار شده بود یو ب یعصب درانق

شده  یکاش اشتباه يو آرزو کرد ا دیشکلش را در آغوش کش یکوسن نرم وقلب.حت کنداسترا یبهتر تا فرصت داشت کم

امروز و فردا  نیچه بسا که هم.کرد نانیاطم متیارزان ق يتست ها نیبه ا دیهم نبا یلیخ.هم تست اشتباه بود دیشا.باشد

اشتباه باشد به خواب  زیآرزو که همه چ نیبا ا.ها رو اشتباه کرده بود خیهم تار دیشا.....افتاد یکه منتظرش بود م یاتفاق

.رفت

 يفکرها انیکوتاه بچه از م ادیفر يبا صدا.کرد یکند فکر کند،قاشق را در دهان پرهام فروم یکه م يآنکه واقعا به کار یب

پرخاش کرد انیحوصله به بچه گر یب.آمد رونیب اهشیس

چته؟-

 :آنکه فرصت بدهد شروع کرد یب بعد

 ...خورهیرو فرش،اه ،حالم بهم م یختیغذا بود ر یهر چ!بچه بد يکار کردنگاه کن چه "

به دندونم،درد گرفت يقاشق رو محکم زد:دینال انیگر پرهام

 .گاو صندوقه گه،انگاریخوب دهنتو باز کن د:اخم کرد میمر

 :زد یفرش رو جمع کرد،همانطور هم غر م يرو يبا دست تند تند برنجها بعد

 گه،نگاهید ،بخوريدر آورد يخسته شدم از بس لوس باز.يخودت غذا بخور دیبا!که یستین ین یچهار سالته،ن گهیاصال تو د-

 ...کن انگار مرغ غذا خورده،اه

-:زد یبند غر م کیتوجه به نگاه پسر کوچکش ، یب میمر.کرد ینگاه م شیبغض کرده به مادر عصبان پرهام

کله سحر گناه داره گناه  نقدریبدوبدو،حقم داره آقا که ا یاز صبح ه.نوبرش يبابا آقازاده و نیمن شدم خدمتکار دربست ا-

نیهفت پشتم بسه،هم يبرا یکینیپرهام تنها نباشه،هم خوادیم.افته گردن من بدبخت یداره،م یاون که نگه نم.داره کرد

 ...به دوتا هخواد،چه برس یم نهیکلفت دست به س هییکی

بلند شود  شیاز جا دیترسیآمد،اما م یخوابش م.کز کرده بود يآورد،ساکت گوشه ا یرش سر در نمماد يکه از حرفا پرهام
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 یب تیاز عصبان مانیبعد پش.تند تند ظرف غذا را جمع کردو به آشپزخانه برد میفتدمریکار بدش ب ادیومادرش دوباره 

جه به ترس بچه ،محکم او را در آغوش تو یب میپرهام از ترس خودش را جمع کرد و مر.موردش به سمت پرهام برگشت

 :و آهسته گفت دیکش

بچه  میمر.افتاد هیبه گر د؛ناگهانیمادرش را د یمهربان یبرات،دهنت درد گرفت؟پرهام که از ترس بغض کرده بود،وقت رمیبم-

 :دیرا بوس شیموها يرا آهسته تکان تکان داد و رو

؟ينکردتو چرا دهنت را باز .خوشگلم؛حواسم نبود دیببخش-

 ...دهنم هنوز پر بود- :جوابش را داد انیگر بچه

 :پسرش را غرق بوسه کرد یمانیبا پش میمر

 .یقصه قشنگ بگم تا بخواب هیبرات  می،بر ایب.رمی؛بمیآخ-

مقدمه آفتاب شد ی،بیناگهان طوفان

 ...قصه خودمون رو بگو-

پرهام ،بار کوچکش را از جا بکند،در همان حال  ینیو کرد سنگدر دل آرز.از جا بر خاست و بچه را بلند کرد یبه سخت میمر

چشم-:جواب داد 

 کیفرش کوچک با نقش .بود افتهیبه آنجا هم راه  بایز ونیدکوراس.همان طور بچه در بغل به سمت اتاق کودکش رفت بعد

وبامزه که دور اتاق دنبال هم  اهیسيبا گربه ها یجوجه کارتن هیرنگ پرز بلند ونرم ،حاش ییموکت نعنا يرو بایخرس زرد وز

قشنگ  یحواس پرت ،روتخت میمر.هم داشت وتریکامپ زیبا دو رنگ کرم و سبز که کمد وم بایخواب ز سیسرو.دندیدو یم

 يموها میمر.کنار رفت تا مادرش هم کنارش جا شود دویبا ذوق دراز کش.را کنار زدو پرهام خندبد یوبراق مرد عنکبوت

 ...خوب:محبت کنار زد وگفتپسرش را با  یمشک

 .بلند شد میپرهام اخم کرد و مر.هنوز قصه را شروع نکرده بود که تلفن زنگ زد اما

گم،خوب؟یو برات قصه م شتیپ امیاالن م نیتو بخواب،من هم-

مه جا را ه يبا چشم فور.دانست ینم میآمد که مر یم ییاز جا یزنگ گوش يصدا.تلفن رفت يدوا ن دوان به طرف صدا بعد

عاقبت آن را کنار .شود دایپ یکشد تا گوش یطول م یدانست در خانه آنها مدت یهرکس پشت خط بود م.جستجو کرد
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 :زد ینفس نفس م یدر گوش.و دکمه را فشرد افتیحوله آشپزخانه  ریماکروفر ز

بله؟-

؟یگشت یم یطبق معمول دنبال گوش-:دیمادرش خند يصدا

 یم يزیداد پس در عوض از او چ یبه او رشوه م یمادرش با خوش خلق.دیرا فهم زیچمادرش همه  ياز صدا میمر

از حرص .را به او گفته بود زیهمه چ رد،پسیاز مادرش خواسته با او تماس بگ یکه عل دیرس جهینت نیبه ا يفور.خواست

 :هم فشار داد،به زور جواب داد يرا رو شیدندان ها

چطوره؟ ن؟بابایسالم مامان،چطور-

خواست  یدلش م.کردن نداشت يمادرش را حفظ بود،اما حوصله باز يباز میمر.خواست زود دستش را رو کند  ینم مادرش

نزد یکن اما حرف يباز ستم،خودتیمن ن!استپ- :دیبگو

جون چطوره؟ ؟پرهاميهمه خوبن،تو چطور-.

 یلیهمه خوبن،خ- :گفت يسر سر!ارمولکپرسه،چون باهاش حرف زده؛داماد م یرو نم یحال عل-:در دل جواب داد میمر

 .االن منتظره برم براش قصه بگم.خوابوندم یاتفاقا داشتم پرهام رو م.ممنون

اما بر خالف .کنم یخواستم احوال پرس ینداشتم فقط م یخوب برو به بچه برس،من کار خاص-:دیماند مادرش بگو منتظر

 .مطمئن شد حدسش درست است میمر. رسه ینم نیون به زمبار هم منتظر بمونه،آسم هیحاال -:انتظارش مادرش گفت

؟ی؟خوبيخودت چطور- :ادامه داد مادرش

 یم.اشغال بود،زنگ زدم به شوهرت ،تلفنتيچطور نمیزنگ بزنم بب هیگفتم - :دخترش سکوت کرده،شروع کرد دید یوقت

 هیبود که دلم شور زد ،گفتم  نیا.يارگفت تو حال ند یبراتون تنگ شده،اما عل نجا،دلمونیا دییایب يخواستم بگم عصر

؟يحال ندار ،چرايچطور نمیبزنم بب یزنگ

داند چطور  یداند،اما نم یقصه را م)ي(تا)الف(دانست مادرش از  یم.انداخت یمبل راحت يحوصله خودش را رو یب میمر

بفهمد داستان از کجا  درز  میکه مردینگو يکرده بود،اما از مادرش خواسته بود جور فیرا تعر زیهمه چ یاحتماال عل.دیبگو

 یم رونیرا ب زیمادرش را بشنود همه چ يکه صدا يکه او دارد همان اول کار یکرده،هر دو حدس زده بودند با حال خراب

 .زدیر
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خودتون هم .دینکن يباز لمیپس لطفا ف!گفته زویهمه چ یعل دونمیمن که م-:گفت یکرد و به سخت يدندان قروچه ا میمر

 !و پند و اندرز ندارم ها حتینص ياما بهتون بگم،اصال گوش شنوا برا.که چرا حوصله ندارم دیدون یم

لرزش هم  يخوره پا یگفتن هر که خربزه م میاز قد.یحواست رو جمع کن یخواست یم!درد بابام-:دیطبق عاد ت توپ مادرش

 .نهیمش

 .لرز نشست يپا دینبا.کنن،االن بلدن دکترا بلد نبودن لرز رو درمون میقد- :گفت یبا حاضر جواب میمر

خدا قهرش  يدید کهوی.کارا عاقبت نداره نیوادارت کنم،اما بهت بگم ا ایکه من بترسو نمت  یستیبچه ن گهیتو د!میمر نیبب-

 !از دستت گرفت ها يدار یگرفت هرچ

و استخر وسونا دارم رو؟ يمترخونه هزار  اید،یگ یبنزم رو م نیشمال و ماش يالیرو مثال؟و یچ-:زد  يپوزخند میمر

 يناشکر-:دیشن یرا پس از مکث شیصدا.ردیگ یرا گاز م شیانگشت ها نیتوانست مادرش را مجسم کند که چطور ب یم

 .تو رو دارن یزندگ يها آرزو یلینکن بچه،خ

گفته بود  یافتاد عل ادشی.دهیجمله را آن روز شن نیبود؟مطمئن بود ا دهیشن یجمله را ک نیا.به ذهنش فشار آورد میمر

 .او را دارند یزندگ يهمه دوستانش آرزو

؟يکه ندار يخوا یم یچ گهیخونه خوب و خوشگل،شوهر آقا و با اخالق بچه سالم و باهوش،د- :گفت یداشت م مادرش

ثال از دور م کیخواست هزار و  یاالن مادرش م.را حفظ بود الوگید نیا.مرتبش نگاه کرد يکوچک و ناخن ها يبه پاها میمر

دارند،همان  یخوشبخت يآوردو مردم آرزو ینم یخوشبخت یآنچنان نیو ماش الیثابت کند خانه بزرگ وو اوردویها ب يوبر

 يدعوا کیکه در را باز کرد سرش خراب شود و  یقرار گذاشت عل شبا خود.دانست یکه او داشت و قدرش را نم يزیچ

 یبعد نوبت مادر شوهر که م.دیکش یمادر او را وسط م يشد پا یچه م داشت هر یچه معن.ندازدیراه ب یدرست و حساب

بود  همشوهر .کنند یندارد و گناه است او را نگران و عصب یکرد که مادرش اعصاب درست و حساب یو هوس م سید،هیرس

مادر او بودند اما چطور پدر و  یاو بشورانند؟ناسالمت هیکه قاپ آنها را بدزدد و آنها را بر عل ي،جوریدلش م!میقد يشوهرها

 .کردند یاو را سرزنش م یرا داشتند وبه خاطر عل یعل يهوا

براش گرفتن و چه خونه و  یچه عروس ادتهیم؟یدختر اعظم خانم،چرا راه دور بر نیهم- .دیچیمادرش در گوشش پ يصدا.

پزو به دختره  چیر داماد سوئشمال کادو داد و ماد يالیسر عقد پدر داماد بهشون و ادتهیبراش درست کردن؟ یزندگ
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شد؟هان؟ یداد؟بعدش چ

بود که مادرش با حرارت قهیچهل دق بایتقر.به ساعت نگاه کرد یخسته و عصب میمر

نمانده  الوگید انیتا پا يزیشود؛چ ینزندکه ماههامجبور به منت کش یکرد دهانش را محکم ببندد تا حرف یسع.زد یم حرف

 :خودش جواب خودش را داد میرتوجه به سکوت م یمادرش ب.بود

سر دختر  ییچه بال ادتهیخواستن زنش بدن بلکه حالش خوب بشه، یم!خطرناکه يریزنج وونهید هیداماد  دنیفهم!یچیه-

 .منتظر نماند گرید دهدیباز هم جواب نم میدانست مر یبدبخت اعظم خانم آورد؟چون م

 .کرد ریرو خرد و خاکش چارهیدنده و چهار پنج تا دندون دختر ب شده،دو سه تا یبفهمن چ انیو ب رنیتا طالقش رو بگ-

به من داره مامان؟ یحرفها چه ربط نیحاال ا-:دیآه کش میمر

فکر  يو تو يغم بغل زد يزانو يو سور بد یپخش کن ینیریش نکهیا ياالن هم به جا...؟یکنیم يهمه ناشکر نیربط نداره؟ا-

 یستین ریپ!،سنت هم که کمه یخواست یم گهیبچه د هیتازه تو که .و عاقبت ندارهکار آخر  نی؟ایکشتن اون طفل معصوم

؟یکن یم يبگم برات خطر داره،پس چرا نا شکر

تونم جمع و جور  یپرهام رو نم نیهم.کنه حتمینفر که نص کیبه کمک دارم نه  اجیمن االن احت- :جواب داد یبا بد خلق میمر

 .هم اضافه کنم گهید یکیکنم،

 !دختر باشه ها یکینیا دیشا-:دیخند شمادر

به موضوع داره؟ یچه ربط نیا-

شوهرت آنقدر  ؟تازهيکمه حاال  مگه تو چند تا بچه دار ایادهیافتادن که ز یفکر م نیتازه به ا یقبال سر هشتم!ا درد بابام-

 یآوردن وپدرشون در م یا بچه مکردن نه ناز و نوازش بلد بودن،باز زنه ینه کمک م یمیقد يمردها.خوب و کمک حالته

 گهی،دير یکار هم که نم ،سرینگران باش ستیالزم ن.درآمد شوهرتم باالست ااهللاتو که ماش.ارنیاومد تا از آب وگل درش ب

؟یگ یم یچ

نه  دیرو ندارم چه شوهرم خوب باشه چه بد،من با يوبچه دار مانیوزا یمن طاقت حاملگ!بس کن مامان- شد یعصبان میمر

؟یفهم یدادن نصفه شب و ونگ ونگ ندارم،م ریش ،طاقتیجراح غیت ریبه دل بکشم و برم ز ماه

بچه خوشگل وناز  هیتموم شده،عوضش  یچشم بهم بزن زمیعز-:آرامش کند دخواستیدخترش را د تیعصبان یوقت مادرش
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 .شوهر و خواهر شوهرت هم هستن مادر.کنمیهم که نمردم بهت کمک م ر،منیانقدر سخت نگ.ارزه یم ایکه به دن ياریم ریگ

وحرف  یحوصله فضول.خوام یکمک من؟تازه من صد سال از اونا کمک نم انینن،بیآره مخصوصا اونها،چشم ندارن منو بب-

 .ومنت رو ندارم

 .میکن یکمکت م ادیهم هستن تا بچه از آب وگل در ب وایوش رایخوب خودم هستم،سم-:دیآه کش مادرش

گفت درس  یکه م وایش-ادته؟ی، يداد یم دهایوعده و وع نیآره سر پرهام هم از ا- :ه از بغض جواب دادگرفت ییبا صدا میمر

و بعد  دیشما هم که ده روز موند.آورد  يبهانه مهمون دار یهم که خودش بچه داشت و ه رایسم.بچه اومد دنیدارم وفقط د

 یکمکت م گمی؟ميد یجواب م  يزیچ هیم تو گ یم یهر چ!بابا يا-:شد یبار مادرش عصبان نیا!مکه یحاج یحاج

ماه شبانه  کیببره خونه خودشون،خودم هم تا  رایسم دمیهان؟اصال پرهام رو م!يخوا یم يمحضر ينکنه تمضا گهیکنم،د

  مونم؛خوبه؟ یم شتیپ يروز

 :گرفته اش زمزمه کرد يتوجه به اشک ها و صدا یب میمر

پرهام تازه از آب وگل در ...........گهیطرف د کیمن هم  يطرف،آزاد کیمانیوزا یحاملگ يهمه گرفتار.ستینه خوب ن-

 .....خورده هم به خودم برسم،برم کالس زبان،ورزش هیتونم بذارمش مهد کودك، یاومده،م

خونه؟ يخودم رو با دست خودم ببندم تو يدوباره پا.میبا دوستام دوره بزار دونمیم چه

؟يافتاد يمجرد ادی،يشوهر وبچه دار گهیحرفها از کجا اومده؟تو دنیا:با تعجب جواب داد مادرش

ن؟یزود متو شوهر داد نقدریچرا ا.موقع نداشتم چیافتادم که ه یموقع ادی!آره:با حسرت گفت میمر

لنگه پا  هیو  يرفته مثل بز لج کرد ادتی،انگارییچشم ورو یب م؟عجبیما شوهرت داد:شد غیج هیمادرش شب يصدا

خودت  ان،حرفیاالن زوده خانواده ها بهم نم!نه میمن وبابات گفت یهر چ!نیبشم اال وبال هم یخوام زن عل یکه م يواستاد

رفته؟ ادتی،يرو زد

 يتا آخر عمر تقاص پس بدم؟من هنوز جوونم،دوستام همه مجردن،دارن برا دیحاال با.نرفته ادمی!نه :دیبا صدا ترک میمر بغض

بدترش کنم،شما  نیخوام از ا ینم گهید.شدم که با دست خودم ساختم يخونه ا یق زندانمن احم.کنن یم فیخودشون ک

پدر ومادر !رسه یبچه که عقلش نم.کنم یزود عروس یگذاشت یسرم و نم يتو يزدیم دیبا.حرفها خون نکن نیهم دلم رو با ا

 .....اگه شده به زور یاش کنن،حت ییراهنما دیبا
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مردم .هیپسر خوب و با وجود یهم که بد نشده،عل م؟حاالیبار بگ نیکه ا میبه شماها زور گفت یما ک:جواب داد دهیرنج مادرش

قدر هم که دوستت داره و جونش برات در  نیا.تو شد بینص يداریب يگردن،تو یم يشوهر نیخواب دنبال همچ يتو

 .شدینم بتینص یعلمثل  گهید دیشا.يکرد یشوهر م دیباالخره که با.رهیم

 ....اومد یم رمیگ یبهتر از عل دیآره شا:حال گفت یه شده بود،بخست میمر

حاال هم که شوهر .هزار بار نیا!نکن دختر يناشکر.شد یم بتینص یبدتر از عل دیشا: جواب داد یبا بد جنس مادرش

 یو براش مر فته،جونتینگاهت بهش ب ذاری.هم مثل پرهام یکیاون !يرو ندار شیلحظه دور هیمگه بده؟طاقت  ،پرهاميکرد

 .........یبش مونیکه بعدا پش ينکن کار.يد

بهت  یبه هر حال از ما گفتن،ول- :کرد کیرا هم شل ریت نیمادرش آخر.دیبگو يزیداد چ ینگفت،اشک مجال نم يزیچ میمر

؟يدیقاتل حرف بزنم،فهم هیبا  ادیم ار،عارمیاسم منو ن گهید يطفل معصوم آورد نیسر ا ییبال هیبگم اگه 

اونقدر  میمر.را گذاشت یبدهد گوش یجواب میکردوقبل از آنکه مر یخداحافظ نینزد و مادرش سرسنگ یباز چرف میمر

مبل پرت  يرو رو یدکمه ر ا فشار دادو گوش یبا خستگ.دیگوشخراشش از جا پر غیج يرو نگه داشت که از صدا یگوش

و نفس حبس شده اش را  دیپسرش کش يرو يمالفه ا میمربود،پرهام خوابش برده .پرهام افتادو از جا برخاست ادیبعد .کرد

رو مرتب  زیکرد همه چ یو سع دیتخت دو نفره دراز کش يرو!....پرهام چارهیب.نداشت ییحال و حوصله قصه گو.داد رونیب

وقت اگر جواب مثبت بود آن .داد تا مطمئن شود یخون م شیآزما کیدیاول چه کند،اول از همه با.کرد یفکر م دیبا.کنه

از ته وجودش  ییصدا.گرفت یرا که به مهرانه کمک کرده بود م يگرفت و آدرس دکتر یبا مهرانه تماس م دیبا

نجاتش  یکنه،هر ک ریگ ییجا هیآدم  یرو ندارم،وقت یکیحال و حوصله تو !بله کمک-:حوصال جواب داد  یکمک؟ب:دیپرس

 .کمک شهیبده اسمش م

 نیراحت تر يشد ریغافلگ ،حاالکهیو خنده گرفت یرو به شوخ زیچ ؟همهيکرد يریگ طرز فکرت متاسفم،تو چه يواقعا برا-

يراه رو انتخاب کرد

 .کس دخالت کنه چیدم ه یاجازه نم!به خودم مربوطه-

 .هم مربوطه،او هم که نظرش رو گفت یبه عل.ستیبا عرض معذرت به خودت تنها مربوط ن- :پوزخند زد صدا

 ....با منه يریگ میمال منه،پس حق تصم مانیو زا یم بهش گفتم حاملگمن ه- :دیتخت غلت يرو میمر
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گناه داره:شد فیضع صدا

 یم يدارن حسود یاجتماع تیکه فعال ییشه؟به همه زنها ینوبت من م یپس ک.من هم گناه دارم- :بلندتر از صدا گفت میمر

آدم  هیخودم باشم  يخوام برا یمن هم آدمم،م.ستمین گهید.کن يدار ،بپز،بخر،بچهيبشو.کلفت هیکارم شده در حد .کنم

خوام به خودم برسم مگه من چند سالمه؟ یم!نهفرق ک يعده ا يکه بود و نبودش برا یمثبت باشم کس

 يحرفها هیکرد تا بلکه صدا را بشنود و بق زیگوش ت.ماند یباق مینگفته در دل مر يحرفها ینگفت و کل يزیچ گرید صدا

 .نبود ياما خبرکند  یتلنبارش را خال

روز هم  کی.به بهانه نباشه اجیاحت دیشا اره،اصالیدکتر ب يبرا يکجا بود؟آهان گرفتن آدرس دکتر،فکر کرد چه بهانه ا خب

 یپسر خاله اش رابطه خوب مایپرهام عاشق خاله اش بود و با ن.بسپره رایپرهام رو به سم تونستیمونه،م یم مارستانیب

 يبرا.کنه يباز شنیاست یغر بزنه چند ساعت پل یآنکه کس یما بمونه و بین شیکرد که شب پیم فیهم ک یتاره کل.داشت

 دیفهم یشد حساب کرد،چون تا م یمادرش به عنوان همدست نم يزنانه،رو یکرد مثال مهمان یجور م يهم بهانه ا یعل

 یرا م اجرام یوقت دیبا یعل.اصال حوصله بحث و کشمکش نداشت میو مر.کرد یرو خبر م یسه عل ست،بشماریچ انیجر

 یبه شمار م یاو همدست خوب يبرا شهیهم یکنه ال يزیبرنامه ر رایبا الم تونستیم!خب.تمام شده باشه زیکه همه چ دیفهم

جانش را  یافتاد حسرت مثل دست یم یال ادیطبق معمول که .بود یکه با نظرش موافق بود ،همان ال یاحتماال تنها کس.آمد

 دیجد یرنگ و مدل کیشیموها دشید یمد،هر بار مربم م نیآخر پیمتناسب و ت کلیا آن هب یال.چنگ زد

 فیمد روز و کفش وک يمانتوها.کرد یم رییهر بار تغ ششیآرا.داشت یبر م دیمدل جد کیرا هر بار  شیابروها.داشت

دوستان  ورش داشت همکاران حرف از محل کا یآمد کل یم میهر بار که به خانه مر.آورد یرا در م میمتناسبش آه مر

اش بود  یمیدوست صم یال.سوزاند یکردو م یرا داغ م میکه مر یدسته جمع يدوستانه،کوه و مسافرت ها يمتعدد،دوره ها

 یشد و ال یمتاهل محسوب م میتفاوت که از سال اول مر نیبا ا. دانشگاه درس خوانده بودند کیسال کنار هم در  نیچند

 :گفت یداد و م یبا مزه دستش را تکان م ییشد با ادا یقت هم حرفش مهنوز مجرد بودوهر و

 .کنم یم یخودم زندگ يدارم برا.خوام یکن بابا من آقا باال سر نم ؟ولیکجا رو گرفت يحاال تو شوهر کرد-

 يدیو نچشر یچیهنوز مزه ه.ينگاه کن تو چه به روز خودت آورد- :کرد  یدادو نچ نچ م یتاسف تکان م ياز رو يسر بعد

خورده بگدره و تو  هییعل نیهم.که قدر بدونه هیگذره حاال ک یات داره م ی،جوونيو خونه دار يگوشه خونه شوهر ،بچه دار
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 دهیفا یمونیاون موقع پش.کنه یهندستون م ادیلشی،فیفتیب ختیخونه از ر نیا يهمه زحمت و جون کندن تو نیبا ا

بشه؟ رید يدیترس ی،ميافتاد یوهر مش ادیبعد  يکرد یم یحد اقل جوون.نداره

طرف آن طرف  نیگذاشت و ا یسر به سرش م یهرچه هم عل.دپرس بود یتا چند روز به قول ال دیدیرو م یهر بار ال میمر

او  دیفهم یم یاگر ال يوا. برد یم ادیرو از  یروز مره همه چ یزندگ انیکم کم در جر نکهیآمد،تا ا یبردش حالش جا نم یم

خواهد از دست بچه خالص  یکه او م دیفهم یاگر م یکرد ول یچقدر مسخره اش م.شد یم یره حامله است،چه افتضاحدوبا

گرفت و در  یم یروز مرخص کیدیشا یحت.نبرد ییبو یکرد تا عل یهم م قشیکرد،بلکه تشو یشود،نه تنها کمکش م

بود  فتهمادرش نگ شیپ قهیچند دق نیهم.ردیبگ توانست از مادرش کمک ینم میکرد،چون مر یاش م یهمراه مارستانیب

شد روش حساب باز  ینبود،نم ینیب شیهم که اصال قابل پ وایاسم او را نبرد؟ش گریسز طفل معصوم آورد د ییاگر بال

 ....داشت یکرد پرهام رو نگه م یهنر م یلیهم خ رایسم.کرد

رد،مگریگ یم یمرخصبه خاطر او حتما  یداشت ال نانیاطم ،البتهیماند ال یم پس

اول !نه .هما هنگ کند،بعد با دکتر قرار و مدار بگذارد یبه ذهنش سپرد که از قبل با ال میمر.از قبل داشته باشد يا برنامه

را تجسم  یکرد عکس العمل عل یهم گذاشت و سع يرا رو شیچشم ها.شد که واقعا حامله است یمطمئن م دیبا

 يبعد نگاه ها.شد یگردنش متورم م يسرخ و رگ ها شیشد گوش ها یم یکه عصبانیاحتماال طبق معمول مواقع.کند

اما .دیکش یم دادیهم کار به جر و بحث و داد وب دیشا.کرد یبه سمتش پرتاب م نیزهر آگ يریو پر گله اشرا مثل ت دهیرنج

قهر و  هفتهکیچند روز حد اکثر چون مطمئن بود بعد از .کرد ینم یفرق میمر يکار از کار گذشته باشه برا یچه باك وقت

 يصدا.و شرط شوهرش بود دیق یکه هنور از آن مطمئن بود عشق ب يزیتنها چ.کردند یم یآوردو آشت یطاقت نم یاخم ،عل

 :پچ پچ کرد يموذ

 ....نشه لیو نفرت تبد نهیالبته اگر به خاطر کشتن بچه عشقش به ک-

 .جا گرفت شیدر گلو يو بغض بد دیلرز میمر

 .بلند شد زیمهر آم یعل يصدا.دیو به هم خوردن در از جا پر دیچرخش کل يصدا با

؟یبابا،چرا تنها نشست زیسالم عز-

 ........دهیمامان خواب- :پچ پچ کرد پرهام
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 .يدید یبرنامه کودك م يکرد یرو روشن م ونیزیقربونت برم ،خوب تلو:دیخند یعل

 .کنه یکنم دعوام م دارشیآخه اگه ب:باره پرهام پچ پچ کرد دو

 ینم.لحظه اول را از دست داده بود.دیاز جا پر يبه تند. انقدر ترسناك بود و خودش خبر نداشت.فشرده شد میمر دل

چشم .کرد دوجمعیبلندش را برس کش يتوالت نگاه کردو موها ریم نهییدر آ يبه تند.رشودیخواست خواب آلود غافلگ

 :با خودش گفت میمر.دیرس یم ظربه ن یعیخوب وطب زهایچ هیقرمز و پف کرده بوداما بق شیها

 !رهیگ یم یجز نفر اضافه که داره کول-

 .سالم خوشگلم- :شد کینزد یعل يصدا

 .سالم دهن لق کیعل:اخم کرد میمر

دماغش فشار آورد،پرهام دنبال پدرش وارد اتاق خواب شد و به مادرش  يبا انگشت رو یکه عل دیبگو يزیچ خواست

 .سالم مامان-:دیخند

؟يدیخوب خواب.سالم عشق من:دیخم شد و صورت پسرش را بوس میمر

رو از  يازیامت چیخواست ه ینم میمر.تخت نشسته بود جا داد يسر تکان داد و خودش را در آغوش پدرش که رو پرهام

 .زمام امور از دستش در برود به پرهام نگاه کرد دیترس یدست بدهد م

 .ارمیم ینگاه کن منم برات خوراک ونیزیبابا حرف دارم تو برو تلوپرهام جون من با -

در را  يفور میرفت مر یبودن مادرش شد و از جا  بر خاست وقت يمتوجه جد لشیرغم م یو پرهام عل دیبچه را بوس یعل

 .خسته ام یلیاالن که خ:دیخند یبست و عل

نه؟ ایگفتم .نزن یحرف یم به کسنگفت ؟بهتیباش يجد یتونیزهر مار تو نم-:اخم کرد میمر

زدم؟ یحرف یمگه من به کس-:متعجب به خود گرفت يا افهیق یعل

بله؟ دهیپس مادر بنده خواب نما شده و فهم رینخ-:را باال برد شیصدا میمر

 :جلوتر رفتمیمر.زنگ بزند و دست هر دوشان را رو کند میبه مر يوا رفت ،انگار انتظار نداشت مادر زنش به آن زود یعل

 .خوام یبچه رو نم نیخودم رو گرفتم،ا میمن تصم.شهینظرم عوض م يطور نیو ا یزرنگ یلیفکر نکن خ یول

 :دیکش ادیفر بایتقر میبلندتر از مر ییو نه کوتاه آمد با صدا دینه نازش را کش یخالف انتظارش ،عل بر
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 .بچه مال من هم هست نیا امیکه من کوتاه ب ستیل هر بار نبار مث نیا میشلوغش نکن بهت بگم مر خودیخوام ب یاما من م-

 :کرده بود؟بعد خودش را جمع وجور کرد ریصدا کجا گ نیشد ا رهیگرد شده از تعجب به شوهرش خ یبا چشمان میمر

؟يدی،فهميریجلوم رو بگ یتونیخوام تو هم نم یمال منم هست من نم-

نترساندش اما شوهرش از جا برخاست و چانه  یسرش را برگرداند که نگاه عل میمر. زل زد میترسناك به مر یبا نگاه یعل

 .هنوز بلند بود شیاش را با دست گرفت و باال داد صدا

 !به من نگاه کن-

 .شد رهیبا اکراه به چشمان شوهرش خ میمر

 .میمر ریبگ يحرف رو جد نی،اینیب یروز خوش نم یبچه صدمه بزن نیاگه به ا-

 ستادهیا نهییآ يجلو انیهنوز لرزان و گر میکه بلند شد مر یخنده پرهام و عل يصدا.رفت رونیرا باز کرد و ب در اتاق بعد

 یچه کار م یعنیفکر کرد .است دهیترس یعل دیخودش اعتراف کند که واقعا از تهد شیتوانست پ ینبود م یحاال که کس.بود

حتما منظورش قهر .پوزخند زد رشیتصو ؟بهیپس چ.آورد یاقت نمط....... ردک یم یمحل یب.داد؟محال بود یکند؟طالقش م

 ............حرفها بود نیو ا يخدا و ناشکر

 !یچیتوانست از او دل بکند آن هم به خاطر ه ینم یبود وگرنه عل نیهم بله،حتما

 !یچیبچه است نه ه هیاون :مظلومانه داد زد صدا

 یکیافتاده بود تا  ریگ یتیعجب موقع.گرفت شیدستها انیو سرش را م تخت نامرتب نشست يرو ینداشت با خستگ یجواب

و حرصش  دیچیپ یدر سرش م یقهقهه پرهام و عل يصدا.شود چارهیطور درمانده و ب نیا دید یخوابش را نم شیدوهفته پ

دوباره !ش مال آقا ا يخنده و باز.زحمت و کارش مال او بود همهحق داشت بچه اش را بخواهد  یبله، عل.آورد یرا در    م

به  دیبا یپس چه خاک!وجدانش یکس با او موافق نبود،حت چیکرد مظلوم واقع شده ه یچقدر حس م.شدند ریاشکش سراز

و شب  مانیو زا یسخت حاملگ يکند روزها نیزا سبک و سنگ گزیبچه د کیخواست داشتن  یهر بار م.ختیر یسرش م

 یکه مجبور بود در خانه زندان یانیپا یب يروزها.آمد یبه نظرش مکودك  يماریدادن و ب ریو ش يداریسخت ب يها

 ..........!يوا.اسهال گرفته بود ایتب داشت .گرما زده بشود ایشود،چون ممکن بود نوزادش سزما بخورد 

وانست آن ت ینم گریاو د!رینخ.در افتادن با شوهرش جزم کرد يسخت که در انتظارش بود عزمش را برا يروزها يآور ادیبا
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 یمهر امسال پرهام را به مهد کودك م.نمونده بود يزیاش چ يآزاد يبه روزها.سخت و طاقت فرسا را تکرار کند يروزها

 .بست یرا با خستگ شیتخت افتاد و چشم ها يرو رهدوبا.خودش داشت  يبرا یسپرد وزمان قابل توجه

. 

 .........الو؟-

 .آلود جوابش را دادخواب  یبلند شد و بعد زن یخش خش يصدا

 ........دییبفرما-

انگار مزاحم شدم مهرانه جون هستند؟ دیسالم ببخش- :خودش را جمع وجور کرد میمر

 .بله خودم هستم- :دیکش ازهیخواب آلود انگار خم يصدا

وز آنجا شب بود و هن نینکنه مهرانه آن طرف کره زم.نگاه کرد کشیو ش فیظر یبه ساعت مچ شتریب نانیاطم يبرا میمر

ساعت آنجا هم  ،پسيبرش نصف النهار کیدو اتوبان با او فاصله داشت در  یکیدانست مهرانه  یکه م ییتا جا....بود؟اما نه

آمد  یم ادشیکه  ییتا اون وقت تونسته بود در رختخواب بمونه؟تا جا کهبچه اش را خورده  یعنی.دوازده ظهر بود کینزد

پس مه مه .که مه داشت يزیچ کیخالصه ...مهسا؟مهوش؟...بود؟ یاسمش چ.دماغو داشتو  یدختر الغر مردن کیمهرانه 

جوجه ساعت  ثلدارن،پرهام م یداشتن؟در دل اضافه کرد مردم چه شانس فیکجا بود که مادرش تا لنگ ظهر خواب تشر

خواست  یال خره مبا ایداشت  شیج ایخواست  یم ریش شهیچون ش.کرد یم دارشیوب رونیب دیپر ی،سر ساعت نه م

 .خواب آلود او را به خود آورد يصدا.حوصله اشان سر بره و به هم زل بزنند ییباشد تا دوتا داریمادرش هم ب

شما؟ دییبفرما-

؟يهستم خواب بود میمر- :اش را صاف کرد نهیس میمر

 !اون وسط مسط ها يزیچ هی.هم نبودم داریخواب که نه،اما ب- :دیخند مهرانه

بعد در .ينه بچه به بغل از ساعت شش صبح برپا زده بود ،اگرییاون دکتر کذا شیپ یرفت نیهم يبرا- :در دل گفت باز میمر

 :گفت یگوش

گلت چطوره؟ ؟دختريچطور.کردم دارتیب دیببخش-

 یوقت.رهیباشه حوصله اش سر م داریب. بخوابه ادیاونم عادت کرده ز چارهیب.خوبم،مه گل هم خوبه یمرس-:دیباز خند مهرانه
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 .خوابه یمن خوابم دوباره م نهیب یم

 :جواب داد يسرسر.مه گل ،باالخره مه داشت!نیآفر- :بلند شد ییهورا از جا يصدا

 .مونه ی،بر عکس پرهام که مثل خروس م یآخ-

خواب از  مهرانه که دویاحوال همه خانواده دوستش را پرس گهید کباریو چطور سر اصل مطلب بره  دیدانست چه بگو ینم

 .زد ایدل به در میسرانجام مر.بود باز جواب داد دهیسرش پر

 .رمیخواستم تلفن اون دکتر رو ازت بگ یاز دوستام مثل تو گرفتار شده م یکیراستش غرض از مزاحمت،-

دکتر؟ ؟کدوميچه گرفتار- :اش بود یمهرانه انگار روز خنگ یول

 یشمرد باز دادش در م یبار اگر تا صد هم م نی؟ایبود تا ده بشمر آروم بشگفته  یک....هم فشرد يرا رو شیدندان ها میمر

 :گفت یشده اش به سخت دیکل يدندان ها يآمد،از ال

 ....يدکتر هیشیپ یرفت یگفت ینا خواسته داشت یحاملگ شیچند وقت پ-

آهان- :حرفش رو قطع کرد مهرانه

شده نوبت تو شده؟ یچ- :دیخند بعد

حاال شماره اش دم دستته .تو افتادم ادیمن هم .اومده شیاز دوستام براش پ یکی... گفتم که رینخ- :اب دادجو يبه تند میمر

نه؟ ای

 یم دایگردم پ یم.ام اسمش رو نوشته بودم یتو دفتر تلفن قبل نیبب- :خش خش کاغذ بلند شد و بعد مهرانه گفت يصدا

زنم باشه؟ یکنم بعد بهت زنگ م

 .ریمن منتظرم ها زود تماس بگ- :ملتمسانه گفت میمر

 یدر م مایهواپ يو با دهانش صدا دیچرخ یدور خانه م مایپرهام با هواپ.فشرد باز بغض کرد یدکمه قطع تماس را م یوقت

 یقهر بود و طبق معمول مواقع یبا عل. حوصله از جا بر خاست ینگاه کرد و ب دیدو یبه پسرش که دور مبل ها م میمر.آورد

 يشده و فقط برا ادهیپ طانیاز خر ش میکرد مر یکه فکر م یعل.بود صلهحو یو ب یاومد عصب یم شیپ نشانیب یکه مشکل

مصمم در حال  میخبر نداشت که مر چارهیب.و ناز ونوازش زنش بود یدر حال منت کش میسبک نشود قهر کرده،دا نکهیا

پرهام  دیبه بهانه خر شیچند روز پ.گرفت یم خوشش را االتیخ يشد،اما زود جلو یدودل م یگاه.نقشه اش است ياجرا
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از  یحوصله گ یبا ب میمر.ماند یبود و در خانه م لیتعط یپنج شنبه ها عل.رفته بود شگاهیگذاشته و به آزما یعل شیرو پ

 :نشسته بود گفت وتریکه پشت کامپ يبه دختر شهیش انیسوراخ م

 .......بتا شیآزما-

آزاد؟ ایيا مهیب- :را زد،بعد سرش را بلند کرد دیتند چند کل انداخته و تند ینگاه مین دخترك

بود شله  یهمان جا نذر کرد اگر جوابش منف.کرده بود خیگرفت دستش  شهیاز سوراخ ش دشیپول را با رس هیبق میمر یوقت

نکنه همه فکر کرد .وارد شد"يریخون گ"با حروف بزرگ نوشته بود  شیکه رو یپاکشان به اتاقک کوچک.زرد پخش کند

 يشد فکرها یم یطور عصب نیکه ا یدر مواقع شهیهم گرفتخنده اش .باشند که انقدر درشت نوشتن نایمراجعان کم ب

خوانداز پشت روزنامه گفت یکه داشت روزنامه م یزن چاق.کرد یچرند وپرند م

 ........زمیعز یاون صندل يرو نیبش-

رو  نتیآست- :روزنامه خش خش کرد.ها بود یار همان صندل.کنکور افتاد جلسه اوینشست و ناگهان  یچوب یصندل يرو میمر

 ......زمیبزن باال عز

هم صورتش  دیاد؟شایخواست با همان روزنامه جلو ب ینکند زنک جذام داشت و م.به روزنامه نگاه کرد میمر

چنان فرز و .جلو آمد رهیو قاب ت بزرگ نکیکامل از پشت ع یچاق با صورت یناگهان روزنامه کنار رفت و زن...دیسوخته،شا

دستش  يرو سیخ يپنبه ا.کرد یوگرنه حتما در اتاق  پرواز م ستیفکر کرد خدا رو شکر الغر ن میکار را کرد که مر نیتند ا

؟يبچه دار- :دیشد و چاقالو پرس دهیکش

 .مثبتهپس ان شااهللا دستم سبکه و جواب - :دیزن خند.اصالحال و حوصله نداشت،سر تکان داد میمر

رد باال  نکشیو با پشت دست ع دیزن خند"!بزنه شیمار زبونت رو ن"دیدهنش گرفت تا نگو يمحکم دستش رو جلو میمر

 .....نترس درد نداره-:زد

خورده  هی.ينگاه کن،رگ ندار!همه الجون شدن يامروز يدخترا- :بست و اخم کرد میمر يمحکم به بازو یکیلوله الست کی

 .......بخور نترس

او را به  یسوزش کوچک!. یترک یم يکه دار یترس یاحتماال تو هنوزم نم!ترسم مثل تو بشم یم-:در دل جواب داد میمر

 يرا رو سیزن دوباره پنبه خ.به هم خوردو رو گرداند میمر د،دلیجوش یم کیخونش مثل آب آلبالو در سرنگ بار.خود آورد
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 :فشرد و نفس زنان گفت شیبازو

کنن و تا ده روز دست  یم یرو سالخ ضیکه مر ستمیها ن یکنم مثل بعض یم يریساله خون گ ستین بم.بفرما تموم شد-

 .مونه یطرف کبود وخون مرده م

 .تموم شد گهیدستت رو باز کن د- :نگاه کرد و پوزخند زد میبه مر بعد

اد؟یجوابش م یک-:دیمشتش راباز کرد و پرس میمر

احتماال - :گفته بود شهیدخترك از پشت ش.بعد دوباره پشت روزنامه پنهان شد.بپرس شریاز پذ-:ابرو باال انداخت چاقالو

 .عصر آماده است اما قبلش زنگ بزن

 يکرد و برا ازیهزار جور نذر ون.دلش نبود يتا بعد از ظهر دل تو. شدیجوابش معلوم م يپس به همان زود.دیلرز میمر قلب

داد،حوصله نداشت  یجواب م يسرسر دیپرس یهر چه پرهام م.کوچکش نوشتادداشتینرود همه را در دفتر  ادشینکهیا

 :داد لدر دل قو.و خودش هم از رفتار سردش خجالت زده بود

کارتون گذاشت و خودش  شیبعد برا.نفس جواب بدم کیسوالت رو  ونیلیم کیدمیقول م رمیپرهام جون بزار جواب رو بگ-

 :داد یم دیبود به خودش ام دهیدراز کش تخت يهمان طور که رو.به اتاق خواب رفت

 شیوقتا هم پ یبعض.حتما اشتباه کردم.کنه یاالن چند روزه دل و کمرم درد م.هیاحتماال منف.از کجا معلوم مثبت باشه-

 .......باشه یاگه جواب منف ایاد،خدایم

کنار  یعصب میمر.کرد که مادرش قصه بگه یاومد اما اصرار م یبعد از ناهار پرهام خوابش م.نذرهاشو مرور کرد ستیل دوباره

بگم؟ يچه قصه ا-:دیبچه خواب

 ......قصه خودمون رو-:دیخند پرهام

تو هم .دنده لج يمامان حال نداره،بابا بد اخالقه و افتاده رو.ستین یدنیشن یلیاالن قصه خودمون خ- :در دل جواب داد میمر

 .اعصاب من يرو يداد ریکه گ

مامان انقدر خود  ،امایشیبرادر م ایخواهر  هیصاحب  يتو دار یگیچرا بهش نم.ستین نینه قصه ا- :دیدخن یبا بد جنس صدا

 ........خودشه و حال و حوصله تو رو هم نداره شیو آسا یخواهه که فقط فکر راحت

شد مامان؟ یپس چ- :بچگانه پرهام لرزاندش يصدا.اخم کرد میمر
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؟یقصه الال کن یامروز ب شهیحاال نم-

 .....گهینه بگو د-

 ......بود که اسمش ییپسر کوچولو هی.نبود یکیبود  یکی-:دیآه کش میمر

 .پرهام بود- :زد ادیفر پرهام

داشت مامان و باباش عاشقش بودن،از  يعالمه اسباب باز هی.خوشکل وناز بود یلیپسر کوچولوخ نیا.آره اسمش پرهام بود-

 ...ناز و یلیخ خالصه.بود یبس که پسر خوب و با ادب

؟یگیناز و خوشگل بود؟چرا قصه نم یگیچقدر م-:حوصله به مادرش اخم کرد یب پرهام

 .ادیخوابم م.بخواب پرهام اصال حوصله ندارم-:دیپسرش کش يرا رو یمرد عنکبوت میمر

به ساعت  یبا نگاهبود دهیرا باز کرد پرهام خواب شیچشم ها یوقت.را بست شیچشمها يبه تند میو مر دیلب برچ پرهام

 دویتلفن را قاپ.دیاز جا پر ششیجواب آزما ادیرفت اما ناگهان با  یکش وقوس.دهیدو ساعت هم خودش خواب یکیمتوجه شد 

را  یگوش رشیمسئول پذ یوقت.تند گرفت و نفس زنان منتظر ماند دها رو تن د،شمارهیکش رونیرا ب دیرس فشیک ياز تو

 :داد لیکه آماده کرده بود تحو را ينفس جمله ا کیمیبرداشت مر

نه؟ ایآماده است  شمیجواب آزما نمیخواستم بب یم-

چنده؟ دتونیشماره رس- :دیعجوالنه پرس زن

در دل .اش حبس کرد نهینفس را در س میمر.خش خش بلند شد يصدا.شد و شماره را خوند رهیبه کاغذ کوجک خ میمر

خانوم،  گه،شلختهیجون بکن د-:گفت

 .بله آماده است- :گفت  یدر گوش زن عاقبت

د؟یجوابش رو بهم بگ شهیم- :گفت يفور. پاره شد میدل مر بند

گم یم کیجوابتون مثبته،تبر-:گفت دیقرن رس کیمیمکث که به نظر مر هیبعد از چند ثان زن

بغض .ستادیومدرن ا کیش يا شهیش زیلبه م دویکه تلفن چند متر جلوتر پر دیدستگاه کوب يرا رو یچنان محکم گوش میمر

ایخدا- :مبل افتاد و هق هق کرد يرو میمر.شدند،انگار در آماده باش بودند ریسراز شیرا پر کرد و اشکها میمر يگلو

 کیفقط  زیو همه چ هیجواب منف کردیفکر م نانهیبود،خوش ب دهیجواب رو د نیهم ا گهیبار د کینکهیشد با ا ینم باورش
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دستمال ها مثل  دیکش ياز جعبه دستمال کاغذ یخواست چه کنه؟با حرص دستمال یشده بود م اشتباه بوده،حاال که مطمئن

و  ختیر رونیانقدر دستمال را تکان داد که همه دستمال ها ب دشان،بعدیبا حرص کش میو مر ختندیر رونیگروهان ب کی

دستمال ها را با حرص پرت  هید و بقتکه را کند و چشمانش را پاك کر کیتیبا عصبان.مثل لباس عروس دورش را پوشاند

 :دیغر یداد و م یهم فشار م يرا رو شیدندان ها.دیکوب واریبعد کوسن مبل ها را محکم به د.کرد

و  ریخوام اس یبسه،نم یکینیهم!بسه گهید.خوره یبهم م یزندگ نیداره از ا ؟حالميشنو یم.خوامیبچه رو نم نیمن ا-

 .کشم از دست توست یم یهرچ!یلعنت به تو عل.و صاحب بچه استبچه  یهرچ يگور بابا.باشم یزندون

قابل قبوله،خاك بر سر من  يپسر نیاز اون خانواده چن يندار رمیتقص.......فرهنگ ی،امل،احمق،بيا ،عقدهيریزنج وونهید

 !حقمه ادیسرم ب یخاك بر سرم که هر چ.عقب افتاده شدم نیها هول شدم و زن ا دهیاحمق که مثل ترش

 یکییکیرا برداشت و  يریحص يها یوانیل ریز نیبنابرا.تازه سر باز کرده بودند میمر يمبل تموم شد و حرفها يها سنکو

 :پروازشان داد و دوباره شروع کرد یب زیمثل فر

 یگزند هی.استیخودم درست کردم مرگ برام رو يکه برا یزندگ نیبا ا!رمیکاش بم.فتمیب ریگ ينجوریبهتره تا ا رمیمن بم-

و بسابم  میخدمتکار روز مزد بشو کیشوهر مسخره و بچه مثبت بره سرکار و برگرده،منم مثل  کیو حال بهم زن  يعاد

 یخودش صفا م يبرا.رهیبار شوهر نم ریکه ز هیآدم حساب یال.کردم رستخودم د يروبرا یزندگ نیخاك بر سرم که ا...وبپزم

و هزار کوفت و زهر مار ما،دورهنی،کوه،سیدرست و حساب ،کاریکنه مسافرت،پارت

کردن با  دیشده پارك بردن پرهام،خر حمیتفر!ییمستراح شو يرو قاب کردم برا سانسمیل!یچیه...؟یاما من چ.گهید

 .......کنم ستیاگه شده خودم رو سر به ن یرم حت ینم یکینیبار ا ریرو ببره،ز یخانوادگ یزندگ یمرده شور هر چ...یعل

پرهام که خرس  دنیکند،اما با د دایپ يدیجد زیتا چ دیکه هنوز حرف داشت چرخ میم تموم شد و مرها ه یوانیل ریز

 دویلرز یبچه از وحشت م يلب ها.هراسان به او زل زده بود منصرف شد یاش رو بغل کرده و با دهان باز و نگاه یعروسک

با دست .شده بود ریسراز شیبود عرق از همه جا گر گرفته.مبل افتاد ينفس نفس رنان رو میمر.پر از اشک بود شیچشم ها

به زور آب دهانش را  میافتادومر هیبلند به گر يبچه انگار طلسمش شکسته شده بود با صدا دیایبه پرهام اشاره کرد جلو ب

 .قورت داد و دست پسرش را گرفت

 .کردم یننترش مامان جون من داشتم ورزش م-
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همه  يدستمال کاغذ.به اطرافش انداخت و به پسرش حق داد ینگاه میمر.کردیر نگاهش مپرهام همان طور نگران و ناباو اما

 میمر.و کف اتاق پخش وپال بودند زیدستمال ها،م يها رو یوانیل ریمبل به اطراف پرتاب شده و ز يکوسن ها.جا رو گرفته بود

آشفته و  شیموها. نداشت ختهیاتاق بهم ر از یدست کم.افتاده اش نگاه کزد کلاز ش افهیبه ق زیم يرو لیدر گلدان است

گشاد شده  ییایاسپان يدماغش مثل گاوها يصورتش سرخ وکبود بود و سوراخ ها.دندیلرز یدور سرش م خیس خیس

 :به پرهام نگاه کرد.بودند

؟ینیبرنامه کودك بب يخوا یم-

را روشن کرد  ونیزیر را جمع و جور و تلوموشک،آشفته بازا کیبه سرعت  میکنان سر تکان داد و مر هیهمان طور گر بچه

 :دیممکن پرس يصدا نیرا مرتب نمود و با آرام تر شیموها.

؟يخوا یسرخ کرده م ینیزم بیس-

 .آخ جون-:دیبا چشمان پر از اشک خند پرهام

ا خالل کرد و در ها ر ینیزم بیباال انداخت و تند تند س يشانه ا!به درك.به آشپز خانه رفت شام هم نداشتند يفور میمر

گذاشت  یم دینبا.زد یبه مهرانه زنگ م دی،اول با شیدوباره شروع کرد به مرور کارها. داد هیتک نتیو به کاب ختیروغن ر

 یم دیباز هم نبا.......یال یبا همدست مارستانیداد،بعد ب یهم نم پس نم ادرشدکتر،به م رفتیم دیبعد با.ببرد ییبو یعل

بگه اصال حامله  یمتونست به عل یحت.آمد یلبخند زد به نظر سخت نم!مادرش ،و بعد خالص نیچنبفهمد و هم  یگذاشت عل

در را باز  یعل یوقت.ستین انیدر م يزنانه هم بلد بود که شوهرش باور کند بجه ا لهینبوده و تست جواب اشتباه داده،هزار ح

را  میجلو رفت و صورت مر.دیلبخند همسرش خنددنیبا د یعل.خوردند یها رو م ینیزم بیکرد او وپرهام داشتند س

ملوس من چطوره؟- :و در گوشش پچ پچ کرد دیبوس

 !خوبم- :بر دارد گفت ونیزیآنکه نگاه از تلو یب پرهام

به قول مادرش .کرد یشوهرش را راحت م الیخ دینقشه اش با ياجرا يبرا دیهم خند میمر. دیبا خنده پسرش را بوس یعل

تو بخور من االن بر - :دیپرهام را بوس يموها میمر.دستش را گرفت و با سر اشاره کرد یعل!ریتا شمش دیربیپنبه بهتر سر م

 .گردمیم

باور  یداشت بسازد تا عل الیکه خ يهنوز فرصت نکرده بود صحنه ا.ختیر میشوهرش در اتاق خواب را بست ،دل مر یوقت
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 :تخت نشست يرو یعل.کوچک نشست یصندل يشود روآنکه دستش رو ن يبرا.دهد بی،ترت ستیکند او حامله ن

 .انگار حالت بهترشده-

 :زد يلبخند یعل.سر تکان داد میمر

رون؟یب میشام بر يخوا یخونه سوت و کوره؛م یستیتو که سر حال ن.خدا رو شکر-

 :لبخند زد انهیموذ میمر

 .میریامروز رو جشن بگ دیدر ضمن با.میآره چون شام ندار-

جشن؟- :دیتخت دراز کشيرو یعل

بخاطر بجه؟- :دیشوهرش ساده دالنه پرس.سر تکان داد یبا بدجنس.همان جا ماند میمر

 .در کار نبود يگفت،چون خدا رو شکر بجه ا شهیهم م يجور نیا:چشمک زد میمر

؟يردچه کار ک-:دیلرزیم یاز ناراحت شیصدا.دیترس میاش چنان در هم رفت که مر افهیق.شد زیخ مین شوهرش

 .کردم یهارو قاط خیتار.اصال اشتباه کرده بودم!یچیه-:سرش را تکان داد يبا لوند میمر

کوچولو ها  ین یاه ،االن مثل ن- :در دل غر زد میمر.پوشاند شیصورتش را با دست ها یعل.نزدند یکدام حرف چیلحظه ه چند

 ....لوس!کنه یم هیگر

زد ینیلبختد غمگ.سرخ بود شیقعا چشم هاشوهرش باال خره سرش را بلند گرفت وا یوقت

و دمیچند روزه خوشحال بودم و براش نقشه کش نیاگه بهت بگم چقدر ا-:بغض آلود گفت و

 .شهیکردم باورت نم یباف ایرو

حال .کرد یهم زندگ گهیجور د کیشهیکه م رسهیبچه مثبت،تو عقلت نم شهیباورم م!!!چرا:باز در دل جواب داد میمر

خونه  يایبعدم ب.یکشیخودت رو م يزن و بچه هات دار يکه برا یو تو دلت افتخار کن یسر کار جون بکن يح برصب یکنیم

 يریو بگ ینیآخر شب رو بب یتیدر پ الیوسر يو شام بخور نیبزن مو تا شب تو سر و کله ه رنیو زن وبچه هات دورت رو بگ

 ........و دوباره روز از نو یبخواب

؟يدیشن- :ه خود آورداو را ب یعل يصدا

فکر  یلیچند روز خ نیمن ا. میداشته باش گهیبچه د کیواقعا االن وقتشه که  گمیم- :دوباره گفت یسر تکان داد وعل میمر
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 ........حقوق منم که اضافه شده يندار يآله،پرهام بزرگ شده تو هم که کار دهیا طیکردم االن شرا

 .دوباره گوش داد"خاك بر سرت"دیخودش را گرفت که نگو يجلو یبه سخت میمر

توهم که . منم عاشق بچه کوچولو هستم. ادیدر م ییپرهام از تنها!چقدر خوبه گهیدختر د ایپسر  کی.فکرش رو بکن -

،هان؟ییایمادردن نیمهربون تر

؟یچ- :نگاهش کرد یجیبا گ میمر

؟یشیهم نم ریافلگغ گهید میریبگ می،اگه هر دو تصم یتو هن موافق گمیم-:زد يلبخند یعل

 .يده روز وقت دار-:دیخند یبا شوخ طبع یعل.گرفت میتصم دیخورده فکر کنم،عجوالنه نبا هیبگذار -:از جا بر خاست میمر

خودت  يباش و برا الیخ نیبه هم!آره جون عمه ات - :در آورد و در دل گفت یکرد شکلک یهمان طور که در را باز م میمر

 !بباف ایرو

. 

زنگ  يبود؟صدا دهیتنبل خانوم دوباره خواب ایگشت؟ یتلفن م هیسه ساعت داشت دنبال !بابا ياعتش نگاه کرد،ابه س باز

الو؟- :را بر داشت یگوش يفور.دیتلفن که بلند شداز جا پر

م؟یمر...الو- :مادرش بلند شد يبر خالف انتظارش صدا اما

سالم مامان- :حوصله جواب داد یب.گشت یم میمر یچند نفر درآن خانه بودند که او پ انگار

؟يچطور.سالم کیعل-

خوبه؟ د؟بابایخوبم شما چطور-:دیکش آه

 نمیزنگ بزنم بب ،گفتميبه من زنگ نزد گهیآره،طبق معمول مشغول غر زدنه،از اون روز د- :دیهم متقابال آه کش مادرش

 .ینکرده باش ي،کار احمقانه ا يچطور

مارمولک خبرتون  یخوبم مامان چطور عل_:بعد جواب داد!صبرم بده ایخدا- :کرد به سقف نگاه کرددر دل دعا میمر

 ...........نکرده؟اصال حامله نبودم

جمع کن که  یحواست رو حساب يخوایحاال هم اگه بچه نم.ا؟خب خدا رو شکر که دستت به گناه نرفت:با تعجب گفت مادرش

 .یکن رهیگناه کب یمجبور نش
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 !چشم-:هم فشار داد يبا حرص رورا  شیدندان ها میمر

اراده به ساعت نگاه کرد و  یب کردیم یخدا حافظ یوقت.روز مره مادرش را تحمل کرد يحرف ها یبه سخت يلحظه ا چند

 يساعت با مادرش حرف زده؟پرهام با مکعب ها کیکردیچرا فکر م.نگذشته تعجب کرد شتریب قهیچند دق دید یوقت

 :فکر کرد.دیوبک یهم م يو با حرص آنها رو رو دکریاش دعوا م يساختمان ساز

م؟یهست یچتد روزه خمخ انقدر عصب نیچرا ا-

؟يبخاطر خودته که انقدر بد اخالق و سگ شد دیشا- :ردیبگ دهیزد نشن یپوزخند م انهیکرد صدا را که موذ یسع

 .ف تورو بفهمنحر ستنیاونا که آدم ن زمینشو عز یم،عصبانیبا هم بساز ایب-:پرهام نشست کنار

به طرف .به ساعت نگاه کرد یجیتلفن زنگ زد با گ یوقت.برده بود ادیمهرانه رو از  بایبا پسرش بود که تقر يمشغول باز آنقدر

بله؟- :را برداست یگوش. تلفن پرواز کرد

 !يه طولش دادهم نیکه ا يرو کجا نوشته بود ییبوده و شماره تلفن کذا يتا حاال کدوم گور- :خواست داد بزند  یم

سالم-:نفسش بند آمد،نفس زنان جواب داد یعل يصدا دنیبا شن که

؟يدیرس ،تازهیزن یکه نفس نفس م يکجا بود-

 .کردم یم ينه با پرهام باز-

 .........ییایمامان دن نیکمه،بهتر یتو ده تا بچه هم داشته باش- :دیخند یعل

 ........دلم برات تنگ شده- :دیکردوشن یپوف میمر

نطوریمن هم هم - :پچ پچ کرد!حال وحوصله جمالت عاشقانه رو نداشت آن هم امروز!ایخدا

 .امیزود م- :با حرارت گفت یعل

 :دیبه زور خند.خودش را گرفت ياما به موقع جلو.........الزم نکرده!نه -:بزنه غیبود ج کینزد میمر

 .نمتیب یپس م-

 .دوستت دارم- :با احساس پچ پچ کرد یعل

اجازه  یب یحرکت نیگوشش چسباند که چن ياما محکم رو.دستگاه يرو محکم بکوبد رو یخواست گوش یدلش م میمر

 :دیعقلش انجام ندهد خودش را وادار کرد که بگو
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 .نطوریمن هم هم-

 :دیرو کش یو گوش نتیکاب يکانگارو جست زد رو کیمثل .دیرس ادشیپرهام به فر بعد

 .ا حرف بزنمخوام با باب یبده من،م-

 .کنم یم یخوائ باهات حرف بزنه،من خدا حافظ یپرهام م!یعل-:گفت ياز خدا خواسته فور میمر

و پرهام  یمورد عالقه عل يغذا یماکارون.افتاد ناهار درست کنه ادشیبعد .داد هیتک نتیبا حرص به کاب يا قهیدق چند

. برد یبود که داشت قدم به قدم جلو م يتوطئه ا یتمام ذهنش پ.دآنکه واقعا فکر کن یکرد،ب یمثل ربات تند تند کار م.بود

 خواستیهم م یحاال عل.کرد یم دایرا پ یودل گنده شماره لعنت الیخ یب هرانهمالقات با دکتر بود،البته اگر م يقدم بعد

 .شد یخراب م زیباشه صحنه مورد نظر رو بسازه وگرنه همه چ ادشی.ادیزودتر ب

 :پرهام از جا پراندش يصدا!بود مرد ساده نیا چقدر

 ........گهید ایمامان ب-

دیلخت پسرش را بوس يخم شد و موها.چقدر دوستش داشت.آشپزخانه منتظرش بود يپرهام در ورود برگشت

 .غذا درست کنم دیبا ،منیکن يتنها باز دیبا گهید-

 :ادکرد و به دست پسرش د وهیم يبشقاب را پر از تکه ها کیبه سرعت  بعد

 .رو هم بخور نایا-

 !یاوک- :ادا در آورد پرهام

بعد هر ماه با . سخت بودند یلیدوماه اول خ یکیبچه ها فقط در .بچه انقدر بد نباشه کیواقعا  دیقهقه زد و فکر کرد شا میمر

مادر را  بامزه و جالب پدر و يکارها یطوالن ستیل کیزدن،دندان در آوردن و  با،غلتیز يها د،خندهیحرکت جد کی

 .کردند یم ریغافلگ

را محکم  شیها گه؟دندانیبچه د کیدر مورد  یباف الیکرد ؟خ یم یداشت چه غلط.ختیها رو در آب جوش ر یکارون ما

 :شد رهیشده بود؟به تلفن خ وانهید.فشار داد

 !مهرانه گهیجون بکن د-

فکر کرد .هم کنارش چرت زد یساعت میکرد ون فیتعرپرهام  يبرا يمن در آورد يقصه ا یوقت یحت.از مهرانه نشد يخبر اما
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 :زد بیرفته باشه؟بعد به خودش نه ادشیدیدوباره بهش زنگ بزنه،شا

صبر کنم و  دیبا.فهمه یم ایدن گهیآن هم مهرانه دهن لق،بعد د.فهمه خودم حامله ام یکنه و م یمهرانه شک م ياونطور-

 !محترمش بده به ماتحت یمنتظر بمونم بلکه تنبل خانوم تکان

 رونیافکارش ب انیدر او را از م کیکل يصدا!هیخال گهیتخت د کیيفکر کرد جا اریاخت یانداخت و ب یاتاق پسرش نگاه به

آهسته از .گرده یگفته زودتر بر م یافتاد عل ادشیبود؟بعد  یک یعنی.شد زیخ مین شیو هراسان در جا دیاول ترس. دیکش

 میآه از نهاد مر.را برداشت یبا لبحند سر تکان دادو گوش یعل.تلفن زنگ زد نهسالم ک نکهیز ااما قبل ا.کنار پرهام بلند شد

احتماال مادر شوهرش .مهرانه نباشه دیشا.به شوهرش نگاه کرد یزد؟بعد با نگران یزنگ م دیدرست االن با.بر خاست

 یاما رسم.دعا کرد او باشه لدر د.زدیزنگ م باشه دهیکرد انگار بو کش یدر را باز م یهر وقت عل یبیبود،چون به طور عج

 .کرد زیگوش ت.داشت يا گهید تیحکا یحرف زدن عل

نه چه  ستیهم خواب ن میدر واقع من االن آمدم مر.میخواب نبود رینخ...کنم یحال شما چطوره؟خواهش م...بله،شما؟-

حال آقا چطوره،کوچولو خوبه؟!...یمزاحمت

اشاره  یمهرانه بخواد در مورد دکتر باهاش حرف بزنه به عل نکهیبعد از ترس ا.رهیرو بگ یگوشصبرانه منتظر بود که  یب میمر

بگو رفته حموم،بگو خودش - :مصرانه دستش رو تکون داد،لب زد  میاما مر.نگاش کرد یبا درماندگ یغل.ستیکرد بگه او ن

 ..............زنهیزنگ م

من  دییکنم بفرما ینه خواهش م.....بگم بهتون زنگ بزنه دیخواهیم......راستش پرهام رو برده حموم- :تته پته کرد یعل

 .کنم یم ادداشتی

در دل به خودش لعنت فرستاد و .شده بود رید يهر کار يبرا گهید.که انگار زلزله اومده ختیدلش چنان ر.دیپر میمر رنگ

 :داد يبعد به خودش دلدار.نثار مهرانه کرد راهیهزار بد و ب

 .......دکتر پوسته گمیم.کنم یسر هم م یعل يبرا يزیچ هیمن هم  کنهیو قطع م دهیشماره تلفن رو م شهینم يزیچ-

 :دیلرز یشوهرش از خشم م يصدا.نبوده ارشیبار شانس  نیا دیفهم میکه در هم رفت مر یعل ياحم ها اما

شما .......ممنون یلیخ.گم یحتما بهش م.....دیلطف کرد.هستم انیبنده هم در جر......ار دوستاش مل خواست یکیيبله،برا-

 .خدا حافظ.دیهم سالم برسون
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چشم ها و .و مچ دستش رامحکم گرفت دیدستگاه کوب يرا محکم رو یگوش یبکند عل یبتواند حرکت میاز اونکه مر قبل

 :دو رگه شده بود شیسرخ وصدا شیگوش ها

در کار نبود؟ يکه بچه ا-

 .........پست فطرت يدروغگو!تو - :زد ادیفریمن من کرد،اما عل میمر

 :گرفت یاوج م یعل يصدا.فشرد اما جرات تکان خوردن نداشت یرا م شیکرد و بغض گلو یدستش درد م مچ

 .چقدر غصه خوردم و دلم سوخت.هم به خودش گرفته بود،من احمق هالو هم باور کردم یمظلوم افهیچه ق-

 .را ساکت کرد یبود عل ستادهیا شانیشده بود و به تماشا داریپدرش بيها ادیپرهام که از فر هیگر يصدا

 :دیشن یرا م یعل يصدا.و دوان دوان به اتاق خوابشان رفت دیکش رونیاز فرصت استفاده کرد و دستش را ب میمر

 ...........زمیبغلم عز ایپسرم،ب ستین يزیچ-

کرد چه کار  یو فکر م دهیتخت دراز کش يافتاده و رو ابیا از آسراحت شده بود که آب ه الشیخ میمر یلحظه بعد وقت چند

 میبود که مر نیآرام بود اما نگاهش هم چنان خشمگ شیصدا.بچه به بغل در اتاق خواب را بشدت باز کرد یکنه که عل

 .انداخت ریو سرش را ز ارهینتونست تاب ب

 یلیدوستت دارم اما خ یلیدرسته که من خ.م نداشته باش به اون طفل معصو يکنم کار یبهت اخطار م گهیبار د کیمیمر-

که عاشقشون  ییها زیهمه چ يبره چشمهامو رو نیکه بجه از ب يکرد ياگه بفهمم کار نکهیا يهم روش حساب نکن،برا

ه محال ،بلکهيدیباش با حماقتت نه تنها بچه رو از دست م طمئنم.گفتم يجد نویکنم ا ینم دتیتهد.....بندم و یهستم م

؟يدیبذارم دستت به پرهام بخوره،فهم

؟يدیفهم-:دیدوباره پرس تینگفت با جد يزیچ میمر یوقت

 :دیشنیآب م ریرا انگار از ز یعل يصدا. زدیکرد اشک نر یم یسع یبه سخت.سر تکان داد میمر

تو اونقدر ستیبرات مهم ن یلیدونم خ یم ،البتهيدیو در ضمن من رو هم از دست م-

کنم يآور ادیفقط خواستم عواقب کارت رو بهت .یکه فقط به فکر خودت هست یخواه خود

 .امیبار اصال قصد ندارم کوتاه ب نیا شهیچون بر خالف هم.يرینگ میبار عجوالنه تصم نیا که

 :مادرش دست تکان داد يکه برود،پرهام برا دیچرخ
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؟يایخواد منو ببره پارك،تو هم م یبابا م-

 :بغض کرده گفت.کج و کوله شد شیفقط لب ها یکرد لبخند بزنه،ول یسع یبه سخت میمر

 .نه خوش بگذره-

گفته بود زن ها  یک.فحش آب دار نثار مهرانه کرد کیهزار و .شد ریسراز شیکه بهم خورد ،اشک ها دیدر را شن يصدا یوقت

با مردها صحبت کنه؟با مشت  دیئل نبامسا نیبهش نگفته بود راجع به ا یاحمق بزرگ بود،کس کیبا هوشند؟مهرانه نمونه 

د،یبالش کوب يرو

توانست نقشه اش را ادامه  ینم گرید.نکرده است یاصال شوخ یدانست عل یم دیبا حرص دوباره کوب.دو پر فرار کردند یکی

بود هنوز  آن نوشته شده يکه شماره دکتر رو يا د،ورقهیدو رونیاز اتاق ب يفور.متوجه شده بود دروغ گفته یدهد چون عل

او را آزاد گذاشته .ببرد نینکرده تلفن دکتر را از ب یبوده که سع يانقدر جد یپس عل.آه از نهادش بلند شد.بود نتیکاب يرو

 .مبل ولو شد يافتاد و در مانده رو هیدوباره به گر.بود تا انتخاب کند

. 

 نیا.خورد یکرد و حرص م ینگاه م شیبه رو هم به ساعت بزرگ رو یگاه.چشم دوخته بود دیصبرانه به در سف یب میمر

 .رفت یساعت انگار اصال جلو نم

 يشد،کم مانده بود بلند شود و لپ ها یم وانهید شیداشت از صدا.کرد یم هیدر بغل مادرش گر يبچه ا یدانست از ک ینم

 ....!زر زرو گهیخفه شو د- :و گوشتالو بچه را بکشدوداد بزند زانیآو

 .رهیبلکه آروم بگ رونیپاشو بچه را ببر ب-:دیتوپ یسرد و دل گنده اش هم مبه مادر خون دیشا

ست؟یبچه ن يجور جاها جا نیکس بهش نگفته که ا چیه

آدامس  يمادر بچه با خونسرد.شد یعصبان شتریاما خودش ب.بار به بچه و مادرش چشم غره رفت نیچندم يو برا برگست

در  دندویرا ند میمر یکدام نگاه عصبان چیه.برداشته بود زل زده بود زیم يکه از رو یتیدر پ ياز مجله ها یکیو به  دیجو یم

انگار فقط .کرد یکس به زر زر بچه توجه نم چیه.نگاه کرد،انگار همه کر بودند ماآد هیبه بق.تره هم براش خورد نکردند جهینت

 يرنگ دکتر هم داشت در کمال خونسرد کوتوله و خوش آب و یچون منش.شد یم وانهیبچه داشت د هیگر ياو از صدا

 .کرد یجدول حل م
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کرد؟ یهم م یدر مطب جراح دکتر

 کیسرام يبا پا رو اریاخت یب.بود یطوالن یجراح کیاحتماال  یهمه معطل نیا لیکرد چون تنها دل یهم م یاحتماالجراح

برگردد خانه  یعل نکهیقبل از ا خواست یم.شدیو دلشوره داشت خفه م یاز نگران.کدر و چرك مرده ضرب گرفت يها

 يزیگرفت چ میبعد تصم.نزند یحرف یبخواهد به کس اوخواست از  یگذاشته بود اول م رایسم شیپرهام را پ.باشد

 یخودشان بماند و مطمئن باشد همه خبر دار م نیب يزیبود از خواهرش بخواهد چ یکاف.داد یبر عکس م جهینت د،چونینگو

شد که  یسرگرم م مایپرهام هم انقدر با ن.نفهمد يزیچ یداشت که کس يشتریکار نبود احتمال ب در يدیاگر تاک یشوند،ول

بعد با عجله آمده بود مطب .کند دیخر یتولد عل يخواهد برا یگفته بود م رایبه سم.هم در کار است يرفت مادر یم ادشی

بود و  نیهم سر سنگ یعل.اش پنهان شده بود یفاعدر الك د میمر يراه انداخته بود،چند روز یکه عل یدکتر،بعد از جنجال

 ریگرفت،داشت د یزد به دکتر وقت م یزنگ م.را گرفته بود مشیبعد تصم.مانده بود چه کند میزدومر یحرف نم یلیخ

کردن راه حل  دایاز پ.نشان دهد که بچه خود به خود سقط شده است یو به عل یضیتظاهر کنه به مر تونستیبعد م.شدیم

آن شب بر  یحت.دبو دهیخر ياسباب باز شیخانه برده و برا کیان خوشحال شده بود که پرهام را به پارك نزدچن دیجد

آورد،  یهم م يآماده وحاضر يگذشته که حال وحوصله کار کردن نداشت و سرو ته ناهار وشام را با غذاها يخالف روزها

اما .هم زده بود یچند لبخند آبک یپرسشگر عل يهادرست کرده بودو در جواب نگاه يوخورش فسنجان خوشمزه ا چلو

 يروز بعد تا صدا میمر.سنگر گرفته بود شیبخار و کمرنگ رو نخورده و سفا سر جا ی،گول آن لبخند ب شهیبر خالف هم یعل

یآدرس مطب رو خونده و او هول هولک يضبط شده ا يصدا.بود هرفته ،سراغ دفتر تلفن رفت یومطمئن شد عل دیدر را شن

 میبعد تصم.نده یسوت شیتا دوباره مثل دفعه پ.تلفن پاك کرده بود شگرینما يبعد هم شماره رو از رو.کرده بود ادداشتی

وقت  ششچون اصال اعصابش ک.دکتر منتظر بمونه یوقت يها ضیمر نیتونست ب یدکتر بره،م شیگرفته بود همان روز پ

روشن  فشیو تکل دید یبهتر بود حد اقل همان روز دکتر رو م یلیخ ضیمر نیب.گرفتن و منتظر بودن چند روزه رو نداشت

 .بگرده يا گهیدنبال را د شدیکرد و او مجبور م ینم يدکتر براش کار دیشا.شد یم

 میمر.رفتن یاما همه به او چشم غره م دیکش یحاضران در مطب به خود آمد بچه هنوز داشت زوزه م رهیخ ينگاه ها با

بچه همه کر شده بودند حاال به او  هیگر يبعد اخم کرد چطور برا.کوبد یکفشش مثل مارش حمله م يناگهان متوجه شد صدا

. نشان دهد در اتاق دکتر باز شد و زن قد بلند  یعکس العمل نکهیار ا قبلاما .نزند نیرا به زم شیرفتند که پا یچشم غره م
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 .دییبفرما:با سر اشاره کرد  یمنش.آمد  رونیب يدار کلیه

را  یدر وهله اول کس.سالم کرد بعد با تعجب دنبال دکتر گشت.به در اتاق زدو داخل شد يبلند شد ضربه ا يفور میرم

 میبه مر يمانند غیوج زیر يبود؟با صدا نیدکتره ا.بزرگ چرخان شد یدر صندل يا زهیچک و ر.متوجه زن ك د،بعدیند

 :گفت

ه؟یمشکلتون چ دییبفرما

؟یمشکل منو حل کن يخوا یم يوجب قد چطور کینیآخه تو با ا- :رو گرفت که نگه خودش يبه موقع جلو میمر

عکس العمل  نیودستپاچه شده،اما دکتر جا نخورد معلوم بود به ا جیداد چقدر گ یزد که نشان م يعوض لبخند مسخره ا در

 .راستش من حامله هستم-:فتپس از چند لحظه خودش را جمع وجور کرد و گ میبه هر حال مر.احمقانه عادت داره يها

 .مبارکه:لبخند زد دکتر

 .خوام ینم نویاصال ا.بچه دارم هیبخوره تو سرم،من -:لبخند نزد میمر اما

چرا؟-:نگاش کرد یکجک دکتر

 :بعد به خود آمد تند تند گفت. با دهان باز دکتر را نگاه کرد میمر

 یبدبخت نیحاال هم که ا.خسته شدم گهیده،دست بزن داره،دشوهرم معتا.میشیاز هم جدا م میآخه من و شوهرم دار-

 .کنم یخواهش م.دیتو رو خدا خانم دکتر کمکم کن!دیجد

 :دیبعد پرس. چشم ها را بست و نچ نچ کرد دکتر

؟یکن یم فیکه تعر یزندگ نی،اونم با ا يچرا حواست رو جمع نکرد-

 .شد يدونم چطور یکرده بودم ،نم جمع یبه خدا حواسم رو هم حساب-:افتاد هیبه گر میمر

کرده؟ یمن رو به شما معرف یک-:دینداد ،آهسته پرس میبه مر شتریب یمجال وراج دکتر

 .....یمهرانه توکل.از دوستام  یکی:بار راستش را گقت نیا میمر

 :دوباره چشم ها رو بست و نچ نچ کرد،بعد گفت دکتر

؟دیرو دار ختونیمن بودن،خب،تار ضیبله مر-

د؟یمطمئن هست-:دیکاغذ نوشت،پرس يرو يزیدکتر چ.جواب داد يفور میمر
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 .بتا دادم شیبله آزما- :ها مودب جواب داد يبچه مدرسه ا د،مثلیرس یم نیبه زم شیجلوتر نشست،نوك پاها میمر

 .انداخت میمر يموشکافانه به سراپا ینوشت و سرش رو باال آورد و نگاه يزیباز چ دکتر

 ........کنم ها یکار م یخصوص مارستانیب ؟منيرو بد مارستانیب نهیهزیتون یم-

 :افتاد و سر کج کرد شیدروغ ها ادیيفور میمر

 !راحت التونیفروشم خ یبله،طالهامو م-

 :که از کشو برداشت شروع کرد به نوشتن،در همان حال گفت يورقه ا يحرف رو یب دکتر

 دیآمپول باعث تهوع و اسهال شد نیا. یزن یرو م گهید یکی،ده روز بعد  یزنیرو م یکی.سمینو یخوب دوتا آمپول برات م-

 .یداشته باش یسونو گراف کیدیاول با یالزم نشد،ول یدوم گهیو د يزیخونر يرو يهم افتاد یبا اول دیشا شهیم

؟يدار-:سرش را باال گرفت بعد

 :سر تکان دادو دکتر ادامه داد میمر

 يایبعد هم م.ارهیاگه نداشت هم برات م.آمپول رو داره نیا ابونیداروخانه سر خ.يدیانجام م سونو کیجا  نیهم-

 .......مارستانیب

هم به دستش دراز  يگریبعدکاغذ کوچک د.و به دستش داد دیکاغذ کوب ينزد تا دکتر مهرش را محکم رو یحرف میمر

 :گفت حیبا تعجب نگاهش کرد و دکتر به عنوان توض میمر.کرد

داروخانه مهر رو .ضد تهوعه يو دارو نیتامیو يسر کینسخه رو هم ببر ، نیا.کاغذ کوچک نوشته شده ياسم آمپول ها رو-

 .دهیآمپول هارو بهت م نهیکه بب

 یسونو گراف کیایپس ب- :سر جا خشکش کرد یغیج غیج يصدا.چپاند و از جا بر خاست فشیکاغذها رو درون ک میمر

 .ارشیهمرات ب مارستانیب ياومد هم که يانجام بده،روز

سپرده بود  رایکه پرهام را به سم یدو ساعت از وقت بایتقر.شد رهیباز به ساعت خ دیکش یکه دراز م دیتخت سف يرو میمر

رو هم خاموش کرده بود تا  لشیموبا".....دیرفتم خر":گذاشته بود ادداشتیشیبرا.به خانه آمده بود یاحتماال عل.گذشت یم

 يزحمت باز یو پرهام ساعتها ب مایبه خونه زنگ بزنه هم کم بود،چون ن رایسم نکهیاحتمال ا.نشه و دوباره گند نزنه ریغافلگ

مخاطب نا  يکردو برا یمقابلش نگاه م ونیزیدکتر به صفحه کوچک تلو.اومد اما خنده دار نبود یغلغلکش م.کردند یم
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 :داد یم حیتوض یمعلوم

؟ینیب یقلب هم داره،م.....شترهیب نیچون سن جن يرو اشتباه کرد خیاحتماال تار.......نیجن هم نیست،ا یساك حاملگ نیا-

که سر پرهام حامله بودو دکترش  یمثل وقت.اوردیشکل سر در ن یضیاز آن خطوط ب يزیحواس نگاه کرد اما چ یب میمر

دادصدا  یقلب نشانش م کیداشت  یهم کسحاال باز .زدیبده لبخند م صیتشخ يزیآنکه واقعا چ یاو هم ب.داد یم حیتوض

 :دیخند

 .برو زودتر آمپول ها رو بخر و قلب کوچولو رو از کار بنداز.يتو خودت هم قلب ندار ؟چونینیکه بب دهیچه قا-

 .خوب تموم شد-:شکمش انداخت يداد،بعد چند دستمال رو یبه غلغلکش ادامه م دکتر

و عکس  دیرا پوش شیلباسها جیگ.کرد یتعجب م زهیکوچک ور کلیآن ه يفرزاز  میمر.سنگر گرفت زشیدوباره پشت م بعد

 :خودش هم نا آشنا بود يبرا شیصدا.رو از دست دراز شده دکتر گرفت یسونو گراف

 .دیممنون لطف کرد یلیخ-

 :بعد آهسته گفت.داشت یسر تکان داد که هزار معن دکتر

خود خواسته دارن دچار عذاب وجدان  نیکه سقط جن یثر کسانآمپول ها خوب فکراتو بکن،چون اک قیقبل از تزر-

 .دونستم ینم یکه نگ گمیبهت م شنیم یوافسردگ

شد که اصال متوجهشان نشد،چون تمام  بشیچند بوق و فحش هم نص.کرد یتا خانه خواهرش رانندگ یبا حواس پرت میمر

 ینم میآمپول ها را نداشت البته اگر هم داشت مر.بود سر راه به داروخانه هم سر زده.کرد یطول راه به حرف دکتر فکر م

گرفته بود تا آمپول ها رو براش  عانهیپول به عنوان ب يمقدار روخانهدا يمتصد.گران بود یلیتونست اون لحظه بخره چون خ

 .در امان باشه نسالایانداحته بود تا از شر نگاه کنجکاو مرد م نییکرده باشه،با خجالت سرش را پا يبعد انگار کار بد.ارهیب

 یپارك م رایخونه سم يجلو یوقت.داره ياو چه قصد دونستنیهم سرش رو باال نگرفته بود انگار همه مردم م نیدم ماش تا

 یداست و م يداشت او جه قصد یچه ربط یبه کس.رو زد ریدزد گ دویکش یقیبعد نفس عم.کرد هنوز خجالت زده بود

 يجهنم که هر فکر د؟بهییپا یم ياو را آن طور كکنه که مرد یپ نگاه مچپ چ یخواست چه کنه؟مگه او به کس

 :گفت فونیدر آ یزنگ خانه را زد وعصب........کرده

 .،منتظرم نییسالم پرهام رو بفرست پا-
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 .نجاستیباال،ندا هم ا ایب- :دیخند یداشت م خواهرش

تا شوهر خودش و  بایبودش،تقر دهیدوبار د یکی.دظاهر ش شیخواهرش جلو هیهمسا یزن الغر و کک مک ریفاصله تصو بال

 دهیبر دهیبعد بر.دیخند یم یخواست حرف بزنه کل یم یوقت.دیدویم رایرفتند او به خانه سم یم رونیاز در ب رایسم

 یب.رو نداشت یو الک يخودیحال وحوصله خنده آن هم ب الاص.داد یزدوآخرش هم باز قهقهه رو سر م یرا م شیحرفها

 :تحوصله گف

 ........گهیاومده،برم د یعل.ینه مرس-

 :بعد گفت.زد یبا ندا حرف م د،احتماالیبعد خند دیگفت که نفهم يریچ خواهرش

 .....فرستمش یباشه االن م-

 .عجوالنه تشکر کرد میرو سر جاش بزاره مر فونیآ یاز اونکه گوش قبل

 يچون در فکرها.دیکلمه از حرفاشو نفهم کیکان داد اما در واقع سر ت میمر. کرد  یطول راه تا خانه را پرهام وراج تمام

 نیبا هم سر سنگ نکهیخانه بود با ا یعل.ختیروشن افتاد و دلش فرو ر ياز سر کوچه چشمش به چراغ ها.خودش غرق بود

 ییشوهرش جا خبر از یاومد که او ب یم شیکم پ.کرد یم چشیسوال پ یعلاحتماال به محض ورود ،.بودند اما قهر نبودند

 نگیرا در پارک نیماش.گردد یبر م یگذاشت که کجا رفته است و ک یم غامیتلفن همراهش پ يرو.قهر بودند یوقت یحت.برود

بوده  رایکه خونه سم گهیمطمئن بود پرهام به پدرش م.بگه یدونست چ ینم.گذاشت و به دنبال پرهام پله هل رو باال رفت

قبل از .مطابق آن بزند یاومد حرف شیگذاشت هر چه پ یم دیبا.گفت یهم م دیوده،شاگفت که مادرش همراش نب ینم دیشا

 یکه پخش م ینشسته بود ،اما از کانال ونیزیتلو يجلو یعل.در را باز کرد دیبا کل میآنکه پرهام زنگ کنار در را فشار دهد مر

 .پدرش پرواز کردپرهام کفش هاشو پرت کرد و به طرف .کنه ینگاه نم ونیزیشد معلوم بود تلو

 .سالم بابا ،انقدر خوش گذشت-

مثل شاخک حساس شده  شیگوش ها.از فرصت استفاده کرد و به سرعت به اتاق خوابشان رفت و در را بست میمر

 .دیشنیرو م یعل يصدا.بود

؟يبود رایخاله سم شیپ-

 :کرد یم یزبان نیریکرده بود ش دایپ يکه شنونده عالقمند پرهام
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 .......خاله ندا هم اونجا بود.چقدر خوش گذشت یدون یآره ،نم-

ه؟یک گهیخاله ندا؟خاله ندا د- :دیمتعجب پرس یعل

 :خوره با دهن پر جواب داد یم یکه معلوم نبود چ پرهام

 ........ییروبه رو هیگه،همسایخاله ندا د-

 :دیپرس يفور یعل

مامان هم بود؟-

 :گفت بله؟اما پرهام گفت یام مشد اگه پره یم یچ.کرد زیگوش ت میمر

 رایخاله سم م،بعدهمیکرد يباز سیم،پلیخورد یبستن مایمن ون. بعدش هم اومد دنبالم.دیخواست بره خر ینه،مامان م-

 .برامون کارتن گذاشت

تر  نیبزیهم ر یلیفهمن اتفاقا بچه ها خ ینم یچیکردند بجه ها ه یچرا بزرگ ترها فکر م.تخت نشست يدر مانده رو میمر

پرسه  یم یمطمئن بود عل.خسته شده بود یخسته  به سقف زل زد از کشمکش با عل.تر از بزرگترها بودن قیودق

زمان سابق نبود که  گهید.ستیکه االن وقت دو بچه داشتن ن دیفهم ینم یچطور عل.بده یدونست چه جواب یکجابوده؟نم

دوره زمونه عوض شده .خونه بود يو انجام کارها يط بچه دارکردن و کارشون فق یم فیقد رد میمادرها چند تا قد و ن

زن  مهمگه نغ.لذت ببرن یاز زندگ تونستنیم.نشدن دهیاجر و مزد آفر یکار کردن ب يبودن که فقط برا دهیزن ها فهم.بود

متناسبش  شهیو الغر و هم دهیبا قدبلند و اندام کش.چشمش جان گرفت ياش جلو یینغمه عروس دا ریخانه دار نبود؟تصو

بعد فقط و .پسر کیاش آورده بود،فقط  ییپسر دا يبچه برا کیاو هم فقط .بود دهیپر رونیمد ب يمجله ها يکه انگار از ال

رفت که  یمختلف م يپسرش انقدر کالسها نکهیا يو مرتبش نمونه بود؛برا زیتم یخونه زندگ.بود دهیفقط به خودش رس

دوستانه  يمختلف ، دوره ها يکرده بود که وقتش را با کالسها فیبراش تعرکبارینغمه هم .کنه طنتیکردش یفرصت نم

همه  نیاو ا یپس چرا زندگ.با دهن باز گوش کرده و طبق معمول حسرت خورده بود میمر.گذراند یو کنسرت م نمای،س

مدل  و  رییتغ بارکییموهاش هم سال..از ته کوتاه شده بود شیناخن ها .صورتش گرفت  يکسالت بار بود؟دستاش رو جلو

 ،همهییآن هم چه لباسها.بود دهیلباس ند کینگو،هرگز نغمه رو دو بار در  گهیرا که د شیلباسها!کبارییداد نه ماه یرنگ م

 ......امااو!یوآنچنان کیش
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س گذاشت او آن طور لبا ینم یآن همه لباس هم داشت عل دیاگه پول خر یحت.انداخت نییبا تاسف دستانش را پا میمر

 ........خوشگل و خوش رنگ يبود،نه از اون مدل ها نیو سنگ دهیپوش شهیاو هم يلباسها.دیپوش یبپوشد که نغمه م

 ياراده رو یدستش را ب!آنها زن بودن واو هم زن!و خوش لباس و خوش گذران پیافتاد او هم مثل نغمه بود خوش ت یال ادی

 :شکمش گذاشت اشک خانه چشمانش را پر کرد

چرا  دن،پسیم ازیکنن و نذر و ن یخرج م یداشتنت کل يرو دارن،برا تیهمه زن نازا آرزو نیبچه وقت نشناس،ايا-

 .خواد یکه مادرت تو رو نم یی؟جایینجایا

رفت وثبت نام  یم يبعد هم به کالس بدن ساز.کرد نوشتن اسم پرهام در مهد کودك بود یکه م يکار نیاول!مصمم شد باز

 .دوباره به دستاش نگاه کرد.کاره ول کرده بود مهیرا داشت و ن شیبعد هم کالس زبان که آرزو.دیخند یبا سرخوش.کرد یم

با مش  دیجد ياز اون مدل ها.کرد یموهاش رو هم کوتاه م دیشا.ومرتب باشه کیکاشت تا دستاش ش یناخن هم م حتما

را  شانیدست وپا نکهیاز ا دیشا یحت.زد یش جز نمو انقدر کنار گوش هیچ یزن واقع دیفهم یم یاونوقت عل!کیو ش یحساب

بود که داشت نگاهش  یعل.کشاند تیدر اتاق او را به واقع يصدا. کرد یبود از او تشکر هم م دهیکش رونیاز پوست گردو ب

 :کند آرام باشه یم یمعلوم بود به شدت سع یعل ياز صدا.آنکه از جا بلند شود منتظر به شوهرش نگاه کرد یب.کرد یم

؟يکجا رفته بود-

نسخه دکتر رو در آورد و به طرف شوهرش  فشیآنکه فکر کند و از قبل نقشه بکشه از جا بر خاست از داخل ک یب میمر

 :شد رهیکاغذ رو گرفت و به آن خ یعل.تکان داد

ه؟یچ نیا-

 .؟نسخه دکتره ینیب یمگه نم-:گفت يکرد و به سرد یاخم میمر

نوشته؟ یچ...؟یچ يدکتر برا-:دیخودش سرد پرس نگاش کرد،مثل نیبدب یعل

 :شد سرد وسخت خیمثل کوه  میمر

 .ضد تهوع نوشته که فرصت نشد بخرم يو دارو نیتامیو يسر هیيبرا...رفتم؟ یدکتر م دینبا-

 :تخت نشست يذوب شد گرم و قابل انعطاف،کنارش رو یعل ناگهان
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؟يمگه حالت تهوع دار-

 :کرد،اما ظاهر سزدش را حفظ کرد یرمینقصش عرش را س یب ينواز ههیدب نیدر دل از ا میمر

 .رفته که حامله ام ادتیبله دارم،انگار -

 :نگاش کرد،دستش را گرفت یبا مهربان یعل

 .یکن یخودت رانندگ ستین م،خوبیبا هم بر یچرا نزاشت-

 :به شوهرش اخم کرد د،امایباز در دل خند میمر

 .نده ری،گیعلحال و حوصله ندارم -

 "!واقعا چرا دکتر رفته؟ دیفهم یاگر م":را لرزاند میمثل برق مر یانیو جر دیپشت دستش رو بوس یعل

 :متوجهش کرد یعل يصدا

رم؟یبرات بگ يوجگر دوست دار د،دلیخر رمیمن با پرهام م.دهیتو دراز بکش،رنگت پر-

 ریخودش هم غافلگ.خوردیبه هم م یطوفان ییایدرونش مثل دردل وان.اراده عق زد یب میمر"دل و جگر "کلمه  دنیشن با

زد و  یاو عق م.دیدنبالش دو هیهم مثل سا یعل.برداشت زیبا دست دهانش رو محکم گرفت و به طرف حمام خ. شده بود

 :بود زینرم ودل انگ انویپيمثل نوا شیصدا.کرد یپشتش را نوازش م متیبا مال یعل

 .باش زم،آرومیآروم عز-

 :گرم شست و دستش را گرفت میبا آب ن يصورتش را مثل مادر دبع

 .........بگو يدوست دار یهر چ دیببخش

 .ندارم لیم يزیفعال چ-:حال گفت یبه صحنه قبل داد و ب ستینمره ب میمر

 .و به او پشت کرد دینرم و خوش رنگشان خز یروتخن رینزد،ساکت نگاهش کرد تا ز یحرف یعل

 شخوانیپ يآمپول ها رو مثل دو تا فشنگ خطرناك رو.کرد یگذاشته بود و به آمپول ها نگاه م شیدستها ياش را رو چانه

رفته بود و او در سکوت خواب آلود و در هم  یعل.شد که در سکوت به آنها زل زده بود  یم یآشپزخانه گذاشته بود مدت

پول را یآورده و باق شیبرا يموتور کیصبح پ روزیا را دآمپول ه.بود دهخانه از فرصت استفاده کرده و با خودش خلوت نمو

نبود  و صدا  هم سامت مانده بود با خودش  یحاال که کس.آتش گذاشته بودند يرا رو میاز آن لحظه انگار مر.بود گرفته
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اومد  یه مبه خان یوقت د،ازیکش یخجالت م یاز عل.ردیرا بگ یینها میدارد و تصم یخلوت کرده بود تا بفهمد چه احساس

دانست او دوست دارد  یبود که م دهیخر میمر يبرا يزیکرد چ یرا باز م درهربار .بزنه دیو سف اهیدست به س میمر زاشتینم

پرهام را سر گرم .کرد یو عشق رفتار م یبا مهربان میمر یحوصلگ یو ب یو با وجود بد خلق دیچرخ یم میمثل پروانه دور مر

 میمر.دهیبراش د یچه خواب رشگ لهیدانست زن ح ینم چارهیب.آشکارا خوشحال و قدردان بودکرد تا او استراحت بکنه، یم

اش لذت ببرد؟چرا انقدر ناسپاس و ناشکر  یباشدو از زندگ کیشوهرش شر یتونست در خوشحال یچرا نم.دیلب گز نیغمگ

اش  یمجادله ذهن!.....خودم يبراح،وقتی،تفريآزاد یبا حسرت فکر کرد کم.خواست که نداشت یم یچ یبود؟از جان زندگ

دکتر دور نقطه .کنار آمپول ها گذاشت. دیکش رونیب فشیرا از ک یرنگ سو نوگراف اهیس ورق.گذاشت درست فکر کنه ینم

 "قلب":بود و کنار ورقه فلش زده بود دهیکش يا رهیبا خودکار دا زیر يا

آورد؟ یم میسر مر ییکارش چه بال نیدانست با ا ی،نم یرحم و بد جنس یدکتر ب چه

 هیخبر از همه جا از خونش تغذ یو ب دیتپ یکه درون وجودش م يکه مشخص شده بود زل زد،نقطه ا یبه نقطه کوچک میمر

خواست او را  یمادرش م.است دهیکش شیبرا يمادرش چه نقشه ا دیفهم یاگر م يوا.......بخندد شیبه رو يکرد تا روز یم

 ......!فکر کرد مادر قاتل یبا در ماندگ میمر.بکند مشگرم و نر ياو را از جابکشد،قلبش را خاموش کند و 

 :کرد هیآهسته گال.کرد  سیرا خ شیگونه ها اشک

که از دل من خبر  ؟تویکن یکار وحشتناك م نی؟چرا منو مجبور به ا یگذاشت یدو راه نی،چرا منو سر چن ایخدا-

 .........من؟ ؟چرايدیو دارن نبخشکه آرزوش یینعمتت رو به کسا نیا ،چرایداشت

چپاند وتند  فشیسرزده واردشده باشد به سرعت آمپول ها و ورق سونو را در ک یزنگ تلفن از جا پراندش،انگار کس يصدا

 :را برداشت یرا پاك کرد و گوش شیتند  اشک ها

الو؟-

تنبل؟ يخواب بود- :دیخند یزن يصدا

 :گفت يبه سرد.شد یهکارش افتاد و عصبانشا ادی.مهرانه راشناخت  يصدا يفور

 .دییر،بفرماینخ-

 :نگرفته گفت لشیاورا نشناخته که تحو میکه فکر کرده بود مر مهرانه
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 !خنگه...... منم مهرانه -

 :جواب داد يباز به سرد میمر

 .شناختم،نگو مهرانه،بگو دهن لق-

دهن لق؟ یگیزدم که م یمن چه حرف-

 :دیغر میمر

 .خواستم بهش بگم یمن نم دیشا یرو گفت یرو بر داشت ،چرا همه چ یگوش یفعه که علاون د-

 :قهقهه زد مهرانه

 .کرد ینداره بگم،آخه شک م یبیدوستت مشکل داره،من فکر کردم ع یآخه گفت!آهان -

 !دادم؟ یسوت پس

 :نزد،مهرانه گفت یحرف میمر یوقت

 .........دمهمون اول حدس ز ،هان؟منيپس خودت حامله ا-

 !جنبه ی؟بیگفت یبه عل نیهم يبرا- :جواب داد یعصب میمر

 :نزد بعد گفت یچند لحظه حرف مهرانه

شده،شوهرت خبر نداشت؟ یحاال مگه چ-

مگه شوهر تو خبر داشت؟-

نه تا آخر عمرت وگر یبه توافق برس یتو هم بهتره با عل.داره یاونم حق م،باالخرهیگرفت میما با هم تصم.بله که خبر داشت-

 .......يحساب پس بد دیبا

 :دینگفت،مهرانه پرس يزیچ میمر

دکتره؟ شیپ یرفت-

 .آره-

شد؟ یخب چ-

 ....تا آمپول داده که بزنم ،دویچیه-
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 :گفت یواقع یبا تاسف مهرانه

 .خدا به دادت برسه.یشیم مونیکه از زنده بودنت پش ارهیبه سرت م ییبال هیاون آمپول ها .سوزه یدلم برات م!يوا-

چرا؟- :دیپرس یبا نگران میمر

حالت تهوع و  مان،بعدیمثل درد زا شه،درستیاز درد منفجر م يبزا يکه بخوا نی،دل و کمرت مثل ا يریم یچون از درد م-

 یافت یم ياریهم که اگه  شانس ب رون،بعدشیب ییایب ییاز دستشو یتونیاز شدت اسهال هم نم.ارهیاستفراغ پدرت رو در م

 .ادیو پدرت در ب یبزن گهیآمپول د کیدیبا گهینه دوباره ده روز د ،اگهيزیبه خون ر

دور به  یمهرانه انگار از مسافت يصدا.طاقت درد و اسهال و استفراغ را اصال نداشت.وحشت زده چشمانش را بست میمر

 ....م؟یالو،مر- :دیرس یگوش م

:کرد و مهرانه گفت یهوم نا مفهوم میمر

ش؟یبنداز يخوا یچرا م-

 :دینال میمر

 ....لیهم به همون دل ؟منيکارو کرد نیتو چرا ا-

 :حرفش را قطع کرد مهرانه

 .......اشتباه کردم ،منیخوام بهت بگم که مثل من نش یم نیهم يبرا

؟یگیم ی؟چیچ- :در آمد ادشیفر میمر

 :دوستش را بم کرد يصدا بغض

 يتو یگاه.گرسنه است. کنه یم هیکه داره گر نمیب یشبها خوابش رو م یگاه.مونمیمثل سگ پشحاال هم .من اشتباه کردم-

از شدت عذاب .گردم یدنبالش م شمیم داریکه نگو،صبح که از خواب ب فهیکنم انقدر خوش بو ونرم ولط یخواب بغلش م

شد زمان به  یکاش م.مونمیپش یلیآشفته،خ يو خوابها بوسو وحشتناك،کا یطوالن يسر درد ها.گرفتم گرنیوجدان م

رفت مهد  یهم م گهیسال د.مه گل يبود برا یخوب يهم باز.داشتم،االن دو سالش بود  یاگه نگهش م.گشت یعقب بر م

 .....کودك

. 5-2 
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 رهیدخترت م گهید ؟سالیکنیم یراحت زندگ يمگه بده دار!يشد وونهیبرو بابا تو هم د- :جوابش را داد یعصب میمر

 ........يخودت دار يعالم وقت برا کیمدرسه و 

 :پوزخند زد مهرانه

کنم؟ کاریکه چ-

 :کند ،با آب و تاب شروع کرد یم يزیخودش برنامه ر يانگار برا میمر

بدون ونگ ونگ بچه و .......دینما،خریرون،سیب يبا دوستات ناهار بر.وتریکالس ورزش ،کالس زبان،کامپ يبر یتونیخب م-

 !مزاحم

 :با حسرت گفتمهرانه

اما از .شدم یخرافات یو فکر کن يبه من بخند دیحاال شا.ندارم يکار چیکه دل و دماغ ه مونمیتونم اما انقدر پش یآره م-

گم چون  یحرفها رو بهت م نیو ضرر ،ا ياریپشت هم بدب.هم من، هم شوهرم میاریم یکارو کردم،مدام بد شانس نیا یوقت

تو هم خوب .شدم یکردم وانقدر عجوالنه دست به کار نم ینظر م دیتجدممیدر تصم دیابه خودم گفته بود ،ش یکیاگه 

 ......فکراتو بکن

 :اخم کرد میمر

 .سالم برسون.ممنون  یلیخ-

 .بود لبخند زد ستادهیکردو به پرهام که خواب آلود وعروسک به بغل کنارش ا یخداحافظ يسر سر بعد

 ..زمیسالم عز-

نوزاد چقدر خوش بو  کیو فکر کرد سر  دیکش قینفس عم.داد یخواب وبچه م يبو.دیرا بوس شیو موها را بغل کرد پرهام

 شیفکرها بود؟صورت پسرش را شست و برا نیحاال چه وقت ا ایخدا.را بست شیچشم ها.... نازك و يپودر و موها يبو.است

اخم کرد و در دل  يفور میمر.دیصدا خند....بود یو خوش اخالق بایزچه نوزاد .کرد یپرهام ولش نم ينوزاد ادی.ختیر ریش

 ".کرد یم هیشد و گر یم داریدوبار ب یکیاما تا هفت ماه شب ها ":گفت

زد تا  یانقدر پشتش م دیبا دبعدیکش یخوردنش طول م ریساعت ش میشد،ن یم داریب.دو ماه اول که زجر آور بود یکی-

تا صبح چند  شیزدونما یونگ م یشدو از گرسنگ یم داریدوباره ب دهیکرد،هنوز نخواب یآروغ بزندبعد پوشکش رو عوض م
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 .کرده بود چارهیرا ب میسه،چهار ماه مر ياش برا یطوالن  يها هیبعد هم دل دردها و گر.شد یبار تکرار م

 :گفت یطرف یباب صدا

 نیاول ادتهی.چفدر بامزه وناز بود.اریب ادیدر آورد،چهار دست و پا شد و راه افتاد رو هم به  د،دندونیخند یم یعوضش وقت-

 یافتاد و برات دست م یدنبالت راه م ادتهی!يبار که راه افتاد به همه شام داد نی؟اوليبار که گفت مامان چقدر خوشحال شد

کرد و بعد یکردو نگاهت م یرو ول م نهیس کهوییوقت يبرد یم تچقدر لذ يدادیکه م رشیش ادتهی.زد

د؟یخند یم

....بود ادشیبود، ادشیبله .ش را قورت دادبغض میمر

 .پرهام به خود آوردش يصدا

؟يد یمامان لقمه نم-

 :دیپرهام با دهان پر پرس.کرد فیکوچک را مثل قطار پشت سر هم رد يها د،لقمهیجا پر از

؟یمامان ار دست من ناراحت-

 "نه مامان جون":سر تکان داد جیگ

؟يو با من قهر يپس چرا اخم کرد-

 :دیپرهام را بوس يموها يزد و دوباره رو لبخند

 .کنم یفکر م ستم،دارمیقهر ن زمینه عز-

سر و صدا خورد،  یرا ب شیلقمه ها ستین شهیکه متوجه شده بود مادرش مثل هم پرهام

ز ناهار به زور تا بعد ا.نزد یآن روز حرف زدینر نیزم يکرد خرده نان ها را رو یصدبار سفارش م میکه مر شهیعکس هم بر

و  فینبود کث شهیوقتش را پر کرد،خانه مثل هم شتریکردن خانه ب زیپختن ناهار و تم.روزمره کرد يفکرش را متوجه کارها

 .کرد يریو گرد گ دیحواس جارو کش یب.شده بود ختهیبه هم ر

 "یدال":زد یجلوش و داد م دیپر یرفت پرهام م یهر جا م.کند يباشک باز میداده بود قا ریگ پرهام

 .پرهام گهیبسه د-:بلند شد ادشیتلفن زنگ زد فر یوقت

 "الو":پرت کردو تلفن را برداشت يرا گوشه ا دستمال
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را با دست کنار زد و  شیموها ندیب یانگار که زن از آن سو اورا م.بر ستون فقراتش انداخت يمادر شوهرش ،لرزه ا يصدا

 :گفت یدگیبود که زن طبق معمول با رنج هنوز کامل سالم نکرده.لباسش را صاف کرد

 .میش یکه با خبر م میهست ينفر نیطبق معمول ما آخر ؟بازیکیچه عل یچه سالم-

 :من من کرد.ختیفرو ر میمر دل

د؟یگ یرو م یچ-

 "....یدون ینم یعنی":گفت يشوهرش به سرد مادر

شد؟اگر چند روز بعد  یطور بود چه م نیو حامله است؟اگر اگفته بود ا یعل ایبا خودش حساب کرد آ هیاز ثان يدر کسر میمر

 چیاو که از شوهرش قول گرفته بود به ه یول.زاشتن یروش م بیو ع رادیکرد حتما طبق معمول صد تا ا یبچه را سقط م

 یا مزد حتم یحرفش م ریبار ز کیکه  یخودش رو خبر نکرده بود؟کس درما یعل نیاما مگر هم.کس نگه تا خودش خبر بده

نزده خودش خراب  یحرف ینگه تا اگر عل يزیگرفت چ می؟تصمیاما اگر نگفته باشه چ.کارو بکنه نیتونست دوباره هم ا

 :گفت متیبا مال.نکرده باشه

شده؟ ینه واهللا،چ-

 :جواب داد هیپر گال یشوهرش با لحن مادر

؟یبه سالمتیحاال ک.ارتیمشهد ز دیبر دیخوا یگفت م یزدم،م یحرف م یصبح با عل-

 :دیکش یاز آسودگ یآه میمر

د؟یدیبه من نگفته بود،از خودش  نپرس-

 :خبر نداشته گفت میکه انگار باورش نشده باشه مر يشوهرش طور مادر

 .تلفن نگهش دارم يانگار جلسه داشت،نخواستم پا یعل.نه گفتم از تو بپرسم-

 :دیخند یخوش خلقخواست زن زا ببوسد،با  یبار دلش م نیاول يبرا میمر

 .کنه که بهم نگفته ریخواسته منو غافلگ یاحتماال م-

 :دیپر حرف کش یشوهرش آه مادر

کنن  یکه نم ییبشن ما رو تا قم ببرن،حاال شوهرها چه کارها یبلکه آقا راض میکرد یالتماس م یکل دیما با.خدا شانس بده-
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 .بشن ریتا زنها غافلگ

آمدن به خانه اشون  يبرا میمر يو در جواب تعارف نه چندان جد دیر احوال پرهام رو پرسنزد،زن به زو یحرف میمر یوقت

 :گفت

 .میزن یبهتون سر م گهیهفته د يفعال کار دارم،ان شااهللا تو-

زاشت حالش بد  یرو سر جاش م یگوش میمر یوقت.خبر بوده است یاز سفر مشهد ب میباالخره باورش شده بود که مر انگار

زن از او توقع داشت و در  نیاز بس که ا.شد یم یحوصله و عصب یزد ،ب یحرف م یبا مادر عل یوقت شهیهم.بودتر شده 

 دیپر نتیپرهام که منتظر تمام شدن تلفن مانده بود از پشت کاب.دز یگرفتو طعنه م یخرده م شیبه لو و کارها شیحرفها

 "!یدال":پاش يجلو

 هیمقدمه به گر یب میمر.شد رهیو ناباورانه به مادرش خ دیپرهام لب برچ.بچه زد يمحکم به بازو ياراده ضربه ا یب میمر

دعواش  یکس ایشد  یکه هر وقت ناراحت م يپنهان شد،کار یروتخت ریو ز دیانگار منتظر بهانه بود؛پرهام به اتاقش دو.افتاد

داد یکرد انجام م یم

 یپچ پچ شیتخت کرد،صدا يرو يزوع به پرت کردن کوسن هادر اتاق را بست و ش.را چنگ زد میقلب مر ینامرئ یدست

 .بود یخفه وعصب

 !؟احمقیکن یم يطور نیچرا با بچه ا.ي،سگ هار  شد يشد وونهیتو د-

که همش منتظر بهانه  یزن!مادر نیاونم ا...ينداز یمرد که مادرت رو به جون من م يآخه مرض دار.ست یعل نیا ریتقص-

 تیوال يها یاون همه لپ گل يپسرش زن نگرفته،چرا پسرش به جا يخودش برا ؟چرایچجنگ و حمله است که  يبرا

رو هم  ریکه تا آرنج النگو بندازه و صد تا زنج دشهمثل خو یعروس پشت کوه هیاون عاشق .مادرش ،منو انتخاب کرده

 یو من چ دهیخر یچ نیاریباشه و همش در گ یو وراج بتیمثل خودش مشغول غ يگردنش کنه و از صبح تا شب با زنها

 .....یاون وقت عل.کنم یام و مثل خودش فکر نم قهیو با سل کیمن ش نهیچشم نداره بب.بخرم باشه

از  لیاشک مثل س.تخت افتاد ينفس زنان رو میمر.به اطراف پرتاب شده بودند یتخت و بالش ها و رو تخت يرو يها کوسن

 يپسرش فور.در اتاق پرهام رو صدا زد يو از ال دی،چشمانش را مالاش  دهیاز حرکت نسنج مانیپش.چشمانش روان بود

 .دیو پرهام پر کش دآغوش باز کر میمر.ستادیظاهر شد و خجوالنه کنار در ا
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؟يدیبخش.دمیجلوم ترس يدیپر کهویتو که .دیمامان جون، ببخش-

 :ا شماتت کرددر دل خودش ر. سر وصورت بچه را غرق بوسه کرد میسر تکان دادو باز مر پرهام

؛بد اخالق  یهست یتو روان.یستین یبچه رو سقط کن چون تو اصال مادر خوب نیات کنن،حتما ا وونهیو د یخاك بر سر عصب-

 .،غرغرو،خاك بر سرت

 .پرهام را کنار خودش خواباند داوطلبانه شروع کرد یاز ناهار وقت بعد

 .....اسم پسره.خوشگل داشتپسر ناز و  هیبود که  یما مان هی.نبود یکیبود  یکی-

پرهام بود؟- :قهقهه زد پرهام

روز  که مادرش کار داشت و حوصله هم نداشت،پرهام دلش  هی.بود یپسر عاقل یلیخ.آره اسمش پرهام بود:لبختد زد میمر

 ..کنه اما مادرش حال نداشت يخواست باز یم

 :را قطع کرد میحرف مر پرهام

اون وقت مامانش کتکش زد-

 .خب ،حاال بخواب یلیخ- :و گفت دیپرهام رو بوس يموها يرو.رو فشرد میقلب مر یدست باز

 :لب هاشو جمع کرد پرهام

-گهیبگو د... ا. 

 :هم فشار داد يدندوناشو رو یعصب میمر

 .......گم یم گهیقصه د هیخب ،پس  لهیخ-

بود،اصال  اریزد،کامال هوش یم یگرفت و چرت یم که خودش هم خوابش شهیبر عکس هم میمر دیپرهام سر انجام خواب یوقت

مهرانه ترسانده  يحرف ها.سر و صدا به هال کوچک آمد یآهسته از کنار پسرش بلند شد و ب.اومد یهم خوابش نم

 .بودش،باز آمپول هارو در آورد و کنارش گذاشت

. 5-3 

کار را کرده  نیبار ا کیآمد که  ادشی.ه اش بفرستندبه خان قیتزر يرا برا یزد  به درمانگاه سر کوچه تا کس یزنگ م دیبا

 اریسرش آمد و از همان درمانگاه هم به يدکتر باال.تونست لباس بپوشه ینم یگرفته بود و حت یسخت يآنفوالنزا یعل.بودند
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 آمپول قیتزر يرا برا یتونست زنگ بزنه و بخواد خانم یحاال هم م.آمدآمپول به خانه اشان  قیتزر يبرا يمرد

 .صالح نبود همراه پرهام به در مانگاه بره،چون ممکن بود به پدرش بگه.بفرستند

خودش .... آمده يچه کار يآمده و برا یکس دیفهم یپسرش اصال نم ينطوریزنگ بزنه،ا دیتونست هر وقت پرهام خواب یم

اما اصل مطلب آنجا .و خفه کنهصداش اینرسه  يخواد به اصل کار یچرند وپرند در واقع م يفکرها نیدونست با ا یهم م

ساکت . گذاشت  فشیشد،آمپول ها رو دوباره در ک میسر انجام تسل.نداشت يا دهیبافت فا یم سمونیبود،هر چه آسمون و ر

خوره و دلش بچه اشو  یحسرت م نکهیا...گفته بود؟ یمهرانه چ.دیرس یم يبه اصل کار دیحاال با.مبل ماند يحرکت رو یو ب

بشه؟ مونیخودش هم پش يممکن بود روز یعنیخواسته؟ یم

 یچون از همون لحظه سر دوراه.شدیم مونیبله،پش...جواب همان جا بود.دونست  یبا خودش رو راست بود،جوابو م اگر

باز حد اقل مهرانه و شوهرش با هم موافق بودند و .خواست یهم که مخالف  سرسختش بود و بچه زو م یعل.مونده بود دیترد

 .ست داشتمهرانه همد

حرف  نیا یموافقت کرد، بله به نوع یبه سادگ.به دو کردن نداشت یکیحوصله  میمر"!جرم کیشر":گفت يبه تند صدا

نبود  یحاال که کس.مصمم نبود یلیدر ضمن خودش هم خ.کس با او موافق نبود چیاما او چه؟ه.جرم داشت کیشر.درست بود

 یپشت و پناه به نظر م یتنها و ب یلیبچه خ کی.موافق دو بچه بود هشیحق داشت او هم یتونست اعتراف کنه که عل یم

شد؟یم یچ چارهیبچه ب فیآن وقت تکل.باالخره پدر و مادرها که تا ابد زنده نبودند.دیرس

هر وقت .داشت  ندهیآ يبرا يبرنامه ا نیاو که بهر حال چن ینکرده بود،ول يزیاصال برنامه ر یکینیا يدرست که برا نیا

 .....ینیو خانه نش يوشب زنده د ار مانیسخت و زا یحاملگ.مشکالت را داشت نیشد هم یهم حامله م هگید

 .هم بد نشده بود یلیکرد،خ یشلوغش نم. کرد  یاگر صادقانه فکر م.موقع بود نیبهتر االن

بعد هم .شد یکارش نصف م اومد،پرهام با مهد کودکش خو گرفته بود و یم ایبه دن دیبود،تا بچه جد یعال یلیهم خ دیشا

به کار  یتونست حساب یدر دست داشت ،م میکه مر یکردند،به خصوص با چماق یو مادر خودش حتما کمکش م یعل

 !خواستم یمن بچه نم دوگرنهیردشما اصرار ک- :جلو بده که نهیو تا اعتراض کردند س ردشانیبگ

 .نهیناراحت ببو  نیاومد شوهرشو اونطور غمگ یدلش نم نکهیمهم تر ا لیدل

گفت و  یاصال به شوهرش نم نکهیبا ا.بودو او هنوز عاشقانه دوسش داشت یآل دهیاومرد ا يبرا یاز خانواده اش ،عل جدا
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دادکه دوستش داره،اما به خودش که ینشون نم

ررو بشه،اما پ یکرد که مبادا عل یم یاظهار عالقه زورک يکرد،سر سر یکه شوهرش اصرار م یگاه.تونست دروغ بگه ینم

گناه چقدر قشنگ و  ینوزاد ب کیفکر کرد .شکمش گذاشت يبار با محبت دستش رو رو نیاول يبرا.دوستش داشت

بعد دستش را .تکان داد یاو را حساب شانیدستها ننگاه کردن و مشت کرد قهیخوب نوزاد ها ، طر يبو يآور ادی.خوبه

رسوندو  یم جهیرو به نت شیدفکرهایزودتر با. عجله کنه دیباخواست بکنه  یم يهر کار.برداشت و با خودش فکر کرد

 .موند یاو نم میباالخره بچه تا ابد آنجا منتظر تصم.کرد یم    يانتخاب قاطعانه ا

 .کرد یخودشو روشن م فیتکل دیپس با.بود رید یلیخ نیسقط جن يبرا گهیدو هفته د یکی

به ساعت نگاه کرد و آمپول هارو .بکنه دیبا یدونست چه غلط یخودش هم نم.دستهاش گرفت ونیو سرش رو م دیکش یآه

 یبه پا م يا گهیاونوقت غائله د.کنه میبره آمپول هارو قا ادشیممکن بود .نمونده بود یتا آمدن عل يزیچ.دوباره در آورد

رو که  ییزهایچ یگاه.بود میمر یجعبه مخف نیا.رو برداشت یکتاب خونه جعبه شکالت خال يبلند شدو از باال یبا تنبل.شد

لبه کتابخونه نمبگداشت که جعبه .گذاشتیکتابخونه م يگداشت وآن رو باال یکنه آنجا م دایپرهام پ اییخواست عل ینم

اسکناس  ریو ز دیچیپ يغذدستمال کا يآمپول هارو ال.پول هنوز در جعبه بود يدر جعبه رو آهسته باز کرد،مقدار.بشه دهید

 .در جعبه رو بست و اونو سرجاش گذاشت بعد دوباره.کرد یها مخف

 :لب گفت ریبه آخر هفته دو روز مونده بود؛ز.شد ینم ریاقل مثل دفعه قبل غافلگ خب،حد

 ........ياون ور ایيور نیا ایرم،یام رو بگ یقطع میتصم دیتا شنبه با-

 یبود ناهار وشام درست حسابیچند وقت.شام سر هم کنه يبرا يزیو سر حال به آشپز خونه رفت تا چ یراض بعد

زاشت و خودش  یم یحاملگ یرو به حساب کسالت  تنبل نینداشتند،چون اکثر اوقات حال وحوصله نداشت و شوهرش ا

در آوردو در  زریبسته مرغ از فر کیمیمر.کرد یمسرهم  يزیچ ایگرفت  یغذا م رونیاز ب ایمعموال .شد یدست به کار م

خواد درست کنه اما بقول مادرش با مرغ پخته هزار مدل غذا  یم یدونست چ ینم.شهباز ب خشیگذاشت تا  ییظرفشو

و قارچ  ینیزم بیو س جیهو یکل میتلفن زنگ زد مر یوقت!هیحاال تا بپزه وقت داشت فکر کنه اسمش چ.درست کرد شدیم

رو یوشدستش رو با کنار شلوارش خشک کردو گ.خوراك کرغ بد نباشه دیشا.هم شسته و خرد کرده بود

 .کرد یسالم و احوال پرس مانهیدوستش رو شناخت و صم يدر همون ابتدا صدا.داشت بر
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 :مند گفت هیگال یبا لحن یال

کنه؟یرو به اون رو م نیکه آدما رو از ا هیخونه شوهر چ نیا.يکه اونم شد يمعرفت نبود یتو؟ب ییکجا-

 :ادامه داد ید،الیخند میمر

خشک بشه،هان؟ یگذاشت يپاك کرد يو سبز یکن یم زیونه تمخ ي؟طبق معمول دار هیچ-

بگه حامله است،  یخواست به ال یدلش نم.رو گرفت  مشیمکث کرد بعد تصم یکم میمر

 :جواب داد نیهم يبرا

 کنه به اون سفارش یکنه ،خرد هم م یپاك م يکردم که سبز دایخانومه رو پ هی.کارا نکردم نیوقته از ا یلینه،اتفاقا خ-

 ..........زهیهم تروتم یلیخ.دمیم

چطورن؟ یوعل ؟پرهاميخب تو چطور!ا،چه عجب - :دیآه کش یال

؟یکن یما نم ادیچرا زود به زود  يمن رو ندار يکه گرفتار ؟تويهمه خوبن،تو چطور-

 :نه،مکث کردو بعد گفت ایرو مزه مزه که بگه  یانگار بخواد حرف یال

 .بودم ایو برو ب ي،بعد هم گرفتار خواستگار باززاره یمگه م نجایا يکارها-

 .......میافتاد یعروس هی؟پسیگیراست م!يوا- :دیکش یکوتاه غیج ياز شاد میمر

 .کرد اونو بپوشونه حس کرد یم یروکه به شدت سع یال يتونست غم صدا یم میمر

 ....یود ولخوب ب التشیالبته شغل و تحص.نشد به دلم ننشست یعنینه بابا،ردش کردم،-

 !يشد؟برام نگفته بود داشیاز کجا پ-:دیپرس يبا کنجکاو میمر

 .کرده بود وضعشون بد نبود اما پسره نچست بود یام معرف ییدا ،زنیچیه-

 .خوب بود دیداره،شا یچه اخالق یتا بفهم يایو ب يچند بار باهاش بر یخواست ی،ميباز تو زود قضاوت کرد-

اما کالسش برام  ستیبرام مهم ن یلیمال و ثروت خ.نهیخوام که به دلم بش یرو م یکیمن  نیبب.بودنه ، خوب ن-:نچ کرد  یال

 .کالس بود یب یلیخ نیا. داره تییاهم

 :گفت یکرد و م یچشم نازك م د،پشتیشنیالبته مادرش هر بار م.بود دهیحرفها رو شن نیهزار بار ا.نگفت يزیچ میمر

وافاده و سن وسالش رو  سیف یوقت شیخواستگار ادیم یده بشنو وباور نکن،هرک یم ساده يتو لیحرفها رو تحو نیا-
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 ........تو باور نکن.کوتوله بود یکیو اون  ومدیخوشم ن نیده از ا ین لتیتحو یه نیا.رهیدر م نهیبیم

رو  اقتشیواقعا ل کرد خوشبخت باشه،با هر کس که یدوستش بود و آرزو م یرو باور کنه،اما ال یدونست چ یهم نم میمر

هم مثل  یال يادامه حرفها.دیرس ینم یو به سر انجام زاشتیروش م یبیشد ع یم دایبراش پ ياما هربار که خواستگار.داره

 .قبل بود يدفعه ها

 دایخودم آقا باال سر پ يکنم مگه مرض دارم برا یم یخودم زندگ يشوهر اومده؟بعدش هم االن دارم برا یحاال مگه قحط-

 میبا هم بر گمیهر دفعه بهت م.ياریرو جا م یو آره و بله عل یکنین م.ج يدار ؟همشیکجا رو گرفت يازه تو شوهر کردت.کنم

يبهانه ا هیرونیب

و ياونقدر کار دار ایزاره، ینم یعل ایدونم  یم ستمیاما من که خر ن.یتراش یم

 .يحال و وقتش رو ندار گهیکه د يا خسته

 :که خوب حرفاشو زد گفتینگفت،ال يزیچ میمر

؟يایش،میک میبر گهیآخر هفته د میچند نفر از بچه ها قرار گذاشت ش،بایک میبر ایحاال ب-

 !نه- :فکر جواب داد یب میمر

 میر یو شبها هم م میخر یچرت و پرت م یکل.گذرهیخوش م یلیخ میبر ایب!ما خانم ها م،فقطیر یبابا زنونه م-:دیخند یال

 .میکن یم یاجاسکله تا صبح ور

؟يبر يخوا یم یبا ک- :دیبا حسرت پرس میمر

 .ادیاز دوستاش هم م یکی!،صدف شیدیکنم د ه،فکریبا حال یلیاز همکارام که بچه خ یکی-

 .ادیدمش به دم من گره خورده،اونم م یدون یهم که م مزگان

 :فکر کرد میمر

خونه يتو نین چاق و سنگپنگوئ کی،منم دوباره مثل  شیک دیشما بر!خوش به حالتون-

 !ادیب ایام به دن يمونم تا جوجه بعد یم

؟ییاونجا میالو؟ مر-:دوباره گفت یال.اومد یرو پر کرد،صداش در نم شیگلو بغض

د؟یر یآره؛با تور م- :جواب داد یسخت به
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 :کرد فیبغض آلود دوستش نشده بود ،با آب و تاب تعر يکه انگار متوجه صدا یال

خوش  میبر ایب.ده یناهار و صبحونه هم م.میو نگران جا باش میدنبال هتل بگرد ستیکه الزم ن نهیتور ا ی،خوبگهیآره د-

 .......گذرهیم

پرهام رو چه کار کنم؟-:آهسته گفت میمر

 :با لحن منزجر جواب داد یال

 .ستین شتریز که بخونه مامانت؛سه رو گه،بزارشیبس کن د....یگفتم پرهام،عل يزیچ هیاه،هربار به تو -

 :در دل جواب داد میمر

پرهام عادت داره من براش قصه بگم تا .مونه یعمر م هیبچه سه چهار ساله مثل  کیيست،براین يزیتو چ يسه روز برا-

 یکنم؟اصال مگه عل کاریرو چ یتازه اگه مامان قبول کنه پرهام رو نگه دارهریالعل.زنه یخودش م يبرا یهحرفیخوابش ببره؛

برم مسافرت ؟ ییکنه من تنها یبول مق

 :بلند شد یال يصدا

تموم طیاگه نظرت عوض شد زود خبر بده تا بل.زنگ زدم حالت رو بپرسم .برم گهیخب ،من د-

 .نشه

صدا .که وسوسه اش بکنه شدیم دایپ یکیرهیبگ میخواست تصم یبفرما،تا م.رو گذاشت یکرد و گوش یهوم نامفهوم میمر

 :نظاره گر باشه خجوالنه گفت ياانگار گوشه 

 ......شیک يداد تنها بر یاجازه نم ی،عل یاگه  بچه هم نداشت-

 ........با جند تا از دوستام ستمیتنها ن-:گفت آهسته

 :حرفش رو قطع کرد صدا

بود تنها بره  هم اگه شوهر کرده بود محال یال.چقدر تعصب داره،خوب دوستت داره یکه عل یدون یتو که م!بد تر  گهید-

 .........شیک

 .کنند یسفر م ییکه زنان شوهر دار هم به تنها ارهیحوصله نداشت در ذهنش مثال ب کیکر

امشب هم.آشپزخانه نشست شخوانیحوصله پشت پ یرا بست و ب شیها چشم
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با حرص .نداشت يزحال آشپ گهید.داشتند خچالیشانه تخم مرغ هم در  کیضمن  رند،دریغذا بگ رونیتوانستند از ب یم

 :بعد دوباره مصمم فکر کرد!زاره زنش استراحت کنه،حقش همون تخم مرغه یمه نم يفکر کرد مرد

 .!دم یقول م رمیگ یم میتا شنبه تصم-

. 6-1 

به .نکنه يکار چیخواست ه یتا هر وقت دلش م تونستیپرهام رو برده بود و او م  د،مادرشیغلت شیحوصله در جا یب میمر

سرش هنوز هم درد .در خانه اش به پا شود  یآشوب نیکه چن دیدیهرگز خوابش رو هم نم.فکر کرد شیچند شب پحوادث 

کمک  میسرکار نرفته بود،تا مثال به مر یپنج شنبه صبح عل.دیجوش یم یآن روز دلش از ترس و نگران يآور ادیو با  کردیم

 یمخصوصا وقت.ختخواب مانده بودو دوست نداشت از جاش بلند بشهتا ظهر در ر میبرن اما مر دیبکنه قرار بود با هم به خر

 يبعد صدا.نندک یم يکه با هم باز دیشن یرا م شانیصدا.ماند شیتر در جا د،مصمیرا شن یخنده پرهام و عل يصدا

 يحال بد.رفت یبود ودلش مالش م نیسرش سنگ.باز هم از جاش تکون نخورد میآمد و پرهام ساکت شد مر يزیشکستن چ

پرهام رو حامله بود  یوقت.بود نیدلشوره ها و حال بدش هم نیا لیدل دیشا.دو ماهه بود نشیخودش ،جن يداشت با حسابها

زد که دل  یبدود،آنقدر عق م ییکرد مجبور بود به طرف دستشو یصبح ها تا چشم باز م.دداشتیتا سه ماه حالت تهوع  شد

کرد،اما از ماه چهارم حالش  یم تشیاذ یسرخ کردن يشدبو یحالش بد م سیگوشت و سوس ياز بو.اومد یو روده اش باال م

دانست که مادرش  یم ومانگار طفل معص.دیشکمش کش يباز دستش را با مهر رو.بود فیاش خف یبهتر شد و تهوع صبحگاه

بچه  يلش براد.حضورش را به رخ بکشه و کشته بشه دیترس یانگار م.کرد ینم تشیاذ چیه نیهم يخواهد،برا یاو زا نم

بعد در به شدت باز .شکمش ادامه داد ياز اتاقش با خبر باشه به نوازش بچه از رو رونیآنکه از اوضاع ب یب.اش سوخت دهیند

ه؟یچ نایا- :دیپرس انسرخ و نفس زن یشد و عل

 یگرفته عل و یعصب يصدا.ماند رهیشده بود خ زیخ میپدرش ،به مادرش که در رختخواب ن يبا ترس ،از پشت پا پرهام

؟یچ-:دیآهسته پرس.را ترساند می،مر

 .را با کمک شصتش نگه داشته بود يا شهیکف دستش دو آمپول ش.دستش را باال برد یعل

 .......نایا-

؟يکرد داشونیکجا پ- :من من کرد.بر خاست میاز نهاد مر آه
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 :دانست آرامش قبل از طوفانه گفت یم میکه فقط مر یبا آرامش یعل

ه؟یچ يبرا.کردم دایکتابخونه پ يروباال نایگشتم ا یل المپ مدنبا-

 .برام نوشته ته،دکتریآمپول تقو- :جواب داد يبه تند میمر

؟يکرده بود مشیپس چرا قا- :ناباورانه نگاش کرد یعل

 :دیجواب را چسب نیدم دست تر میمر

 .کنم قیبه برم درمانگاه تزرخواستم شن یموقع پرهام برداره و بشکنه،م هیدست نباشه  يگفتم جلو-

 :دیلرز یم شیهم فشرد،صدا يرا رو شیدندان ها یعل

 ............یبه حالت اگه دروغ گفته باش يوا میمر-

چه ماهرانه .خواست بفهمد او دروغ گفته؟خنده اش گرفت یداد،از کجا م رونینفسش رو ب میمر.دیبه سرعت چرخ بعد

 یدر دروغاش ازون سوءاستفاده م شهیهم!پرهام چارهیب.دیکش یه کرد که هنوز سرك مبعد به پرهام نگا!ساخت یداستان م

ترسان از جا بر .او را متوجه اوضاع خراب کرد زدیحرف م تلفنکه داشت با  یعل يخودش بود که صدا يدر فکرها میمر.کرد

 ......يمنم باز-:دیکرد،پرهام خند یل یپاش خواب رفته بود،چند قدم ل.خاست

 !سیه-:دماغش زد ياما با دست رومیمر

 :دیشنیصداشو م.کنهیصحبت م یبا چه کس یخواست بشنود عل یم

 ...ن؟یسالم،داروخانه دکتر مت-

 .حبس شدودر همان هال کوچک خشکش زد میمر نهیدر س نفس

مال  ستمیطمئن نکردم که م دایخونه پ يداروها نیآمپول ب هیبنده .....رمیکمک بگ هیخواستم ازتون  یبله قربان،م-

 .....دیکمکم کن شهیه،میچ

 يصدا یوقت.بکنه دیدونست چه کار با ینم.دیلرز یاز ترس م میمر.کرد یرو هج شهیش يرو یسیبا دقت حروف انگل بعد

 .دیشن یشوهرش را م نیخشمگ ياما باز هم صدا.عوض شد به اتاق خواب رفت و در رو از پشت قفل کرد یعل

 د،ممنونمیمطمئن باش.... اومده،چشم شیپ یمتوجه هستم،احتماال اشتباه رینخ.....دیبه من کرد یگممنونم ،کمک بزر یلیخ-

 .خدا حافظ
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کرد شوهرش تا شب خودشو کنترل کنه تا  یدعا م دویشن یرو م یعل يقدم ها يصدا.منتظر چشمانش را بست  میمر

تند  میقلب مر.فتادین یاتفاق چیاز نشد،چند لحظه هدر ب یوقت.دیرو کش رهیطاقت دستگ یب یاما عل.حداقل پرهام بخوابه

شوهرش تونسته خودشو کنترل کنه و تا موقع  دیفکر کرد شا يلحظه ا.بپرد رونیاش ب نهیاز س خواستیزد،انگار م یتند م

 :لرزاندش یدو رگه از خشم عل يدر خورد و صدا يرو یاما بعد ضربات محکم.نگه يزیمناسب چ

 .باز کن گمیرو ،م یدر لعنت نیترسو،باز کن ا ينم؛دروغگویباز کن بب-

در رو باز .ساکت باشه ایبگه  يزیچ.دانست چه کار بکنه ینم.از ترس خشک شده،سر جاش ماند یلرزان و دهان یبا بدن میمر

 .گذاشت تمرکز بکنه ینم یعل يصدا.همون جا بمونه ایکنه 

 یمن احمق و هالو رو بگو که چقدر زود خر م!یکن اهینو سم. یکن يباز لمیف یگرفت ادیآشغال،چقدر خوب  يدروغگو-

 کیم،جیندار یدرست و حساب يوقت غذا چیو پاشه،ه ختیبزنه،خونه ر دیو سف اهیزارم خانم دست به س یچند وقته نم.شم

چقدر من ...حامله است ،حال نداره؛گناه داره نیا گمیم یه.بخورهدلش تکون  يزنم که مبادا ناراحت بشه،مباداآب تو ینم

،یرو از پشت بست طونیتو دست ش......مامانم حق داره!احمق و ساده ام

 یمن سوءاستفاده م یتو از خوب.طوره نیدر واقع هم یول.ستین يطور نیا گمیکنم و م یازت دفاع م یشعور ه یب من

،هان؟یهمه دروغ  گفت نیرو،تو چشمام بگو چرا ا یباز کن در لعنت!یکن

داد که از پشت در اتاق خواب کنار  یپاش نشان م يصدا.هم ساکت ماند یه پرهام که بلند شد،علوحشت زد هیگر يصدا

خواست  یرفت که م یدلش چنان مالش م.تکان بخوره یحت ایدرو باز کنه  دیترس یم.همچنان سر جاش موند میرفته،اما مر

 :دیپرس یکه مدام م دیشن یو مپرهام ر يصدا.با شوهرش رو به رو نشه دادیم حیرو بجود،اما ترج یرو تخت

بابا؟مامان کجاست؟ یزن یچرا داد م-

 .زمینترس عز.زنم یداد نم گهیاتاقه،منم د يمامان تو-:دیرو هم شن یخسته عل يصدا

 :دیبغض آلود پرس پرهام

؟یزن یداد م ؟چرایکن یآخه چرا با مامان دعوا م-

 :بشنود میپرده صداشو باال برد که مر کییعل

 .بچه ناز مثل تو داشته باشه هیخواد  یچون دلش نم.کنم چون من و تو رو دوست نداره یهاش دعوا مبا-
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ذهن بچه رو  ؟چرايمعرفت،نامرد به پرهام چه کار دار یب يا-:لب غر زد ریهم فشار دادو ز ياز خشم دندون هاشو رو میمر

 .......،پستیکن ینسبت به مادرش خراب م

 :شدیمدهیهنوز شن یعل يصدا

مختلف،حال  يطرف و اون طرف،گردش ،مسافرت،کالس ها نیبره ا.خواد تنها باشه یمادرت دوست نداره با ما باشه،دلش م-

 !بخوره تو سرش ينداره،حاال شوهر دار يو خونه دار يو حوصله بچه دار

 .....!دروغگو يا- :طاقت داد زد یب میمر

گه؟یواقعا دروغ م- :دیپرس ییاز جا صدا

بودم  یپرهام مادر خوب يبرا شهیمن هم!گهیبله،دروغ م- :لب غر زد ریشد ز ریاشک از چشم هاش سراز.سست شد میمريپا

خونه .ام مثل دسته گل بود یماجرا هم،خونه و زندگ نیقبل از ا.بودم یحوصله نداشتم اما اکثر اوقات مادر خوب یگاه دیشا.

که زن  نیسرم؟هم يرو گذاشتمیکردم؟م یکردم ،حلوا حلوا م یم کاریچدیاب گهید......هم يبود؛شوهر دار یام عال يدار

 یکیکرد  یهنر م یلیبشه،خ بشینص یزن نیچن دید یخواب هم نم يتو.هم هست ادیبراش بودم از سرش ز يخوب و بساز

دو قورت  هده،تازیبه همه جا رس چیاز ه!یو اهل چشم وهم چشم نیکوته فکر و دهن ب.اومد یم رشیمثل مادر و خواهرش گ

 .!مونده؟ یهم باق مشیو ن

 :پوزخند زد صدا

 یراض يکه دار ییزهایوقت از اون چ چی،ه يقدر نشناس بود شهیهم گه،تویدر ضمن دروغ نم!یچقدر از خود راض-

 یم یباف الیو خ يبر یبسر م ایرو يتو شهی؛همیکن یم يناشکر شهیتو هم.رو دارن شیکه همه آرزو یصورت ،دریستین

 يهم وقت مادر بودن و همسر بودن توست نه مجرد  ناال.نداره دهیفا گهیکه بگذره،د تشیداره،موقع یوقت يزیچهر .یکن

روزها رو بدون که اگه  نیاشتباه نکن،قدر ا گهی،د ياون موقع رو از دست داد!یرستانیدب يدخترها یکردن و خوشگذرون

 .!یباز تو حسرت بمون دیاونوقت با.گرده یبر نم گهیبگذره د

که تا بچه دار  ستنین میزن ها مثل قد گهیاالن د.حرف ها گذشته نیدوره زمونه ا گهید!برو بابا-:گفت. در آورد یشکلک میمر

که مبادا بچه سرما بخوره،حاال بچه  ذارنینم ابونیپا تو خ گهیبچه شون د یکنن تا وقت عروس یم یخداحافظ ایبا دن شنیم

و طرز پخت هزار جور  نندینشیخونه م يکنن و تو یم ریتا مبادا خودشون رو فقل و زنج درس داره،حاال تنها نمونه با هزار



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٨

 ر،بندهینخ........رنیگ یم ادیيبافن و گل ساز یم يزیورو م يورو کتر یو ده هزار مدل رو فرش رنیگ یم ادیو مربا رو  یترش

 .لذت ببرم؛گناهه؟ یواز زندگخودم هم وقت بزارم  يکنم برا یخوام زندگ یم ستم؛منیکارها ن نیاهل ا

 :جواب داد نیغمگ يصدا

که هنوز فرصت  یوقت بفهم هیکنه  ؛خدايد یبعدت از دست م يروزها دیبه ام ياست که دار ییروزها نیهم یزندگ-

 .........یداشته باش

-:دیپرهام رو شن يو گوش داد صدا ستادیاز جاش بلند شد و پشت در ا نیپاور چ.نگفت و صدا هم خاموش شد يزیچ میمر

پارك؟ میبر يخوا یم

 .نهیکه تا چه حد غمگ دیفهم یم مینبود،اما فقط مر نیخشمگ گهید یعل يصدا

 .میپارك هم رفت دیشا ایحاال ب-

 .بلند شد يبسته شدن در ورود يجنب وجوش آرام گرفت و صدا یاز مدت بعد
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بعد که مطمئن شد همه جا .ندیرا پشت در منتظر بب یرا باز کند و عل در دیترس یباز چند لحظه منتظر ماند انگار م میمر

تلنبار شده و خرده نان  ییدر ظرفشو شبید يظرف ها.تند به آشپزخانه رفت يساکت است،آهسته درو باز کرد و با قدم ها

زده  یکردو مثل قحط خودش املت درست يخانه ،برا یتوجه به نا مرتب یب.را پوشانده بود نتیکاب يرو یو سس گوجه فرنگ

 یعنی.آرام گرفت تازه متوجه شد که شوهرش رفته و احساس خطر کرد یوقت.دیلرز یم یاز گرسنگ شیدست وپا.ها خورد

جهنم اصال بهتر،بذار  بهشانه باال انداخت،!رو کرده بود تشیکجا رفته بود؟حتما به خانه مادرش رفته ومثل دختر بچه ها شکا

که  يزیاست،بر عکس چ يبه آنها فرار شتریب یاوست که از وابستگ نیا.خواد یرو نم یبچه عل میمادر شوهرش بفهمه که مر

او را  یحاال که عل.شد مونیبذاره اما هنوز بر نخواسته پش نیخواست از جا بلند شودو ظرفها رو در ماش.کردند یآنها فکر م

اما .مجله برداشت کییبا تنبل دویاناپه چرم دراز کشک يفکر رو نیدانست چرا خودش رو خسته بکنه؟با ا یزن خانه دار نم

 یشب هم بر نم دیاصال شا.بود لیماندند؟فردا تعط یم رونیب گهیو پرهام تا چند ساعت د یعل.تونست تمرکز بکنه ینم

ه خواست ب یدلش م.انداخت و نشست يمجله را به کنار.رو ادب کنه مینکنه اصال برنگردن تا مثال مر دیبعد ترس.گشتند

دنبال  شهیمگه هم-:صدا آهسته گفت.شد مونیاما بعد پش.گردن یبر م یزنگ بزنه تا بفهمه کجا رفتنه اند،ک یعل لیموبا
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 !دست داده،استفاده کن تیکه موقع ،خب،حاالیدلت خواست بکن يهر کار نکهیا ي؟براينبود ییتنها

 :را فشرد شیبغض گلو.زد يپوزحند میمر

 نیبا ا يخوا یبرم مسافرت؟م یام رو با ال یول کنم خونه و زندگ ای؟يشکمم برم کالس بدن ساز بچه تو نیچه کار کنم؟با ا-

 ...د؟یکه برام گذاشته برم خر یهمه پول نیاصال چطوره با ا.آشفته بازار،زنگ بزنم به دوستام و دوره راه بندازم

بلند زار  يبا صدا. شد زاریساخته بود هم ب خودش يکه برا يا یاز زندگ.خورد یحالش از خودش به هم م.ستیگر یتلخ به

 :زد

 يدیترس ی،بعد؟ميدید یرو م ایخورده دن هیسر کار  یرفت یاول م يمرد ی؟ميآخه احمق چرا انقدر با عجله شوهر کرد-

خانم "گنیو بهشون م یدرست و حساب يدر کوزه خوبه،همه دوستات رفتن سر کارها يبرا اد؟مدرکتیشوهر ب یقحط

که  هیبشور و بساب و بپز،ک یه.یکن یم مقانهاح يکارها يخونه و دار يتو يدیخاك بر سر چپ يتو فقط"مهندس

 ادیکه پدرت در م یاتاق.خورن یم کربعیيو هزار جور مقدمات داره ،تو یدرست کن کشهیکه دو ساعت طول م یینه؟غذایبب

 دهی،نه کارت د يریگ یآخرش هم نه حقوق م.شهیم دهیبه گند کش قهیتو پنح دق یکن یم يریو جارو و گردگ یکن زشیتم

 هیکاف!نی،آفریگه چه کار پر ارزش یکس نم چیه يو براش وقت بذار یصبح تا شب هم که با بچه ات سر وکله بزن از.شهیم

 يا"!نکرده تشیمادرشه که درست ترب ریتقص"گوش هم وز وز کنن يبکنه تا همه چپ چپ نگات کنن و تو یطونیش هیبچه 

 یم ریخونه که بچه ش يتو یبچسب دیباز دوسال با!احمق ي،هالويتو راه دار گهید یکیحاال هم که .میسرت مرخاك بر 

االن تو گل  یخورده عرضه داشت هیاگه . يرداریخود احمقت تقص.یو زرزر و نق نق تحمل کن يخواد؛دو سال پوشک ببند

 .يکرد یم فیخودت ک يبرا یمثل امثال ال یداشت.ينمونده بود

 ریرو از ز یگوش جیگ.انقدر هق هق کرده بود تا خوابش ببره.همان مبل خوابش برده بود يزنگ تلفن از جا پراندش،رو يصدا

مبل درد گرفته بود  يبدنش از جمع شدن رو.خطه يتا بفهمه مادرش آن سو دیچند لحظه طول کش.دیکش رونیروزنامه ها ب

خوبه؟ ؟حالتیگ ینم یچیچرا ه م؟پسیالو؟مر- :پراندشمادرش از حواب  يصدا.شد یو چشماش اصال باز نم

 .آره،خواب بودم- :من کرد من

 .که راحت شم يخواب به خواب بر يا- :دیتوپ مادرش

 :آورد رونیب دیمادرش او را از ترد يکرد؟صدا یم نیبود؟او را نفر یمادرش با ک.دیاز سرش پر خواب



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

 .دستت ذله شدم؟ازیکن یم ينا شکر نقدریا ؟چرایشیتو آدم نم-

 .کرد یم تیاز او به خانواده اش گله و شکا.بود یکمال پست گهید نیرفته بود آنجا،ا یعل.دیفهم زویهمه چ میمر ناگهان

؟يمامان ؟چرا دعوا دار یگیم یچ-

 یب یبه زندگآخه چرا انگشت .يمرض دار ،مگهیکنیم تیرو اذ چارهیچرا انقدر پسره ب.یتوبرام آبرو نذاشت.بله که دعوا دارم-

؟يا وونهید ؟مگهیزن یو نقصت م بیع

 :دیحرف مادرش را بر میمر

خته؟یاومده اونجا اشک تمساح ر یعل ؟دوبارهیگیم یچ-

 :مادرش در آمد داد

رفت خونه مادرش ،تاهزار تا حرف  یکرد از دست تو، کجا بره؟خوب بود م یم هیبد بخت گر!دختر ییچشم و رو یعجب ب-

شد؟ یمهم برات درست 

 ............برگشت ی،راض یتنها رفت قاض یک ؟هریباور کن دی،شما هم با گهیم یمگه هرچ-:دیوسط پر میمر دوباره

 :با حرص گفت مادرش

رسه که  یم يروز هیحماقت،به خدا  نیدست بردار از ا میمر!که جنس خودشو نشناسه یپرت وپرت نگو،کور بشه بقال-

یداشت ییزهایچه چ یتا بفهم رهیداده بهت پس بگ یو هر چ رهیکه خدا قهرش بگ يکارها،نکن  یشیم مونیپش یحساب

 !فهمن که دارن ینم رنیاحمق تا ازشون نگ يچون آدم ها.

 .رها کرد یرا بهت زده و عصبان میمر دویدستگاه کوب يرا محکم رو یگوش بعد
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درد ناکش رو  يپا.اش خواب رفته و پشت ساق پاش گرفته بودپ.ستادیا ییرایبود،لنگ لنگان وسط پذ دهیاز سرش پر خواب

من  یو جون یهمه دشمن خون!بفرما!میهمه مادر و خواهر دارن،ما هم دار!افتادم ها يریبابا عجب گ-:داد زد.و اخم کرد دیمال

 يطور نیه که مامان اعالم دروغ وچرت به هم بافت هیحتما .. ..که نگفته ییزهایچه چ نیمار مولکه،بب یعل نیا ریتقص!هستن

 .زد یسر من داد م

 :دیخند یبا بدجنس صدا
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و دروغ ها و دغل هات رو صاف و پوست کنده هم  يکه در آورد ییو ادا يکرد يکه باز یلمیو ف يکه تو کرد ییاگه کارا-

 .!داغش ازیکردن پ ادیچه رسه به ز.يدار اهیطومار س هیگفته باشه،

به مخاطب نا معلوم داد،گرسنه اش شده  ییلب نا سزا ریپرت کرد و ز واریه طرف دبا حرص کوسن مبل ها رو ب میمر

 :شکمش زد يرو يبود،آهسته ضربه ا

ات رو  چارهیبد بخت و ب ست،مادرین يخبر ایدن نیا يتو ؟واهللايآورد ینم فیشدحاال تشر ینم!توست بچه ریاش تقص همه

 !ناشکره نگیهمه م!خوشبخت،خوش شانس گنیهمه بهش م ن،تازهیبب

 :با دست عقب زد موهاشو

 ریکه بنز ز ییبه حال اون کسا يکنن وا یهم متهمش م يمادرته؟تازه به ناشکر لیمطابق م زیچقدر همه چ ینیب یم-

 !رن خارج از کشور یم دیخر يکنن و برا یم یزندگ يهزار متر يالیپاشون دارن و تو و

 :با بغض زمزمه کرد بعد

هم  یال يباشم،چرا راه دور برم؟جا اردرهایلیم یاون پولدارها و مولت ينخواستم جا!تر بودم یم راضهم بود یال يجا یحت-

 .!که هستم بود ییجا نیبهتر از ا یلیبودم خ

 یگرم م يغذا کینه،.کاکائو هم داشتن ریاصال نظرش رو جلب نکرد ش شبید يته مانده غذا.را با شدت باز کرد خچالیدر

بعد غذا خوب  يهم که برا وهیم.صبح املت خورده بود.خواست یاصال دلش نم.مرغها نگاه کرد تخم فیخواست به رد

کامل کردن کثافت به  يچند لکه ماست خشک شده هم برا.کرده بود فیرو کث خچالینوچ و چسبناك تمام  زیچ کیبود،

گند از .اه ،دلم بهم خورد-:دیکش چهره در هم میمر. قرمز افتاده بود رهیدا کیهم  یسس گوجه فرنگ ریز.خورد یچشم م

اره؟یخواد حرص منو در ب یم ایفهمه  یرو با االن نم شیدو ماه پ یکوره و فرق زندگ یعل یعنی.رهیسر خونه باال م

اش  هیگر.شد ریپاش افتاد و خرد و خاکش ياز آن باال جلو کیسرام ياز اردك ها یکیرو چنان محکم بست که  خچالیدر

زانو زد و خرده .بودند عالقه داشت دهیبه کف آشپز خانه سرك کش خچالیيفضول که از باال ياردك هاگرفت،چقدر به آن 

گذشت و همه رو در سطل آشغال  شیچسباندن تکه ها ریاز خ کهچنان خرد شده بود .مجسمه رو کف دستش جمع کرد يها

داشت؟ يانتظار گه،چهیاش بود د یش شانسروز خو.نبوده و دادش در آمد لونیکه در سطل نا دیتلق فهم ياز صدا.ختیر

 یخط نم يهمهمه و ازدحام از آن سو يضدا.خانه رو گرفت کینزد یفروش تزایرا برداشت و از دفتر تلفن،شماره پ تلفن
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 :داد زد.مرد جوان را بشنود يگذاشت صدا

 .کیاشتراك صد و  يمخلوط برا تزایپ هی-

شابه؟،نوینیزم بیساالد،س- :دیحوصله پرس یب صدا

 .نه،ممنون- :گفت يفور میمر

 یعنیبوده؟ تزاهمیفکرد کرده نه ممنون مال پ ایبود او چه گفته  دهیپسره فهم.زل زد یمتعجب به گوش میمر. تلق آمد يصدا

همان ها  يبود و رو ختهیمبل هال ر يشسته که رو يلباسها يرو پرت کرد ال یگوش ینه؟عصبان ایخورهیباال خره غذا م

حوصله نداشت پاشو  یبره،حت یفروش تزایلباس بپوشه و قدم زنان تا پ تونستیاصال م.موندیمنتظر م دیبا!جهنمبه .نشست

روز بد  ر،واقعاینخ.رو روشن و کانال ها رو تند تند عوض کرد ونیزیتلو!پاچه شلوارش فرو کنه چه برسه به هردو کیيتو

 یلوس و ب ،مسابقهيا،آشپزیآخر دن کیدور افتاده نزد ياروست کیدر  یوحش،مستند زندگ اتیاش بود،اخبار،ح یشانس

گم  یلباس ها،به ذهنش سپرد که از آن لحظه هر چ يکنترلش رو پرت کردال. رو خاموش کرد ونیزیتلو!و باز هم خبر جانیه

کس  چیه.پرهام نبود ،خونه سوت و کور وساکت بود یحوصله اش سر رفته بود،چقدر وقت.لباس ها را حتما بگردد يشد ال

هر  يو برا رهیبگ افهیهم نبود که بخواد ق یعل.خواسته داشته باشه کیقهیسوال بپرسه و در هر دق کیهینبود که در هر ثان

هم زنگ بزنه او صد تا  یمطمئن بود اگه به ال.هم نداشت ییرفتن تنها رونیحوصله ب.کنه يزیحرکتش نقشه بکشه و برنامه ر

دعوت  یپارت کیممنون،من  یلیخ رینخ!مه خلیزن حامله افسرده ن کی.خواست یم نمبدون او داشت،مزاح گهیبرنامه د

 .میر یبا هم م گهیدفعه د....با چند نفر از همکارام رستوران قرار دارم رینخ......شگاهیبرم آرا دیدارم و االن با

چند لحظه انگار از آسمون افتاده باشه .تازه متوجه اختراع برق شده د،انگاریچنان از جا پر میزنگ در که بلند شد مر يصدا

پرهام  عیانتظار داشت ج.را برداشت فونیبلند شد و آ يبه کند.هاج وواج نگاه کردو بعد تازه مغزش شروع به فرمان داد کرد

رفته بود که گرسنه اش  ادشیاصال .سالم کرد یناشناس ياما صدا"باز کن":بتوپد هگرفت افهیق یعل ای.گوشش را بلرزاند

چنگ  یاش رو از جالباس يهول و دست پاچه روپوش و روسر.رهیبگ تزاشویو پ نییپا اوردیب فیصدا گفت تشر نکهیه،تا ابود

 یم نیزم ياگه وسط پله ها جور شدیم یرفت،فکر کرد چ یم نییهمان طور که شلنگ تخته زنان پا.دیزد و در راه پله پوش

توجه به  یمچاله را ب ياسکناس ها دیدر رس يجلو ی؟وقت!یتالشچیشد،آن هم بدون ه یخورد که پرونده بچه بسته م

 يمانتو و روسر.اش فرو رفت ییدوباره در غار تنها دویرو قاپ تزایپ بایدر دستش چپاندو تقر ینکیچشم غره پسر جوان ع
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 یم نییبا چه پا دیارو ب تزایبه خودش گفت که نوشابه نخواسته بود،حاال پ راهیهزار بد وب.مبل پرت کرد و نشست ياش رو رو

اول فکر .شد زونیهم در هوا آو یو سوم یرا که بلند کرد دوم تزایقطعه پ نیروز خوبش کامل شود اول نکهیا يفرستاد؟برا

 اهیدراز و س يمو کیلهیبوس تزایگرفت متوجه شد سه تکه پ مشچش ياول را جلو تزایپ یکش اومده اما وقت تزایپ ریکرد پن

تا روز خوش  دیدو ییاراده به طرف دستشو یرا در جعبه اش پرت کرد و ب تزایبا نفرت پ.ه اندهنرمندانه بهم وصل شد

 .ردیاش را با چند حرکت موزون و از ته دل جشن بگ یشانس

. 6-4 

حرف بزند با  يآنکه کلمه ا یب یخوابش برده بود،عل ونیزیتلو يجلو.بر خاست شیهراسان از جا میدر که بلند شد مر يصدا

به  ياز فرصت استفاده کرد و به تند میمر.از مقابلش گذشت يمحو هیم که در آغوشش به خواب رفته بود مثل ساپرها

دراز  شیدر جا.بود،به نفعش بود خودش رو به خواب بزنه دهیسرش پر ازخواب  نکهیبا ا.اتاقشان رفت و چراغ را خاموش کرد

 ختنیر يرا خاموش کرد،صدا ونیزیتلو یعل.کرد یهرش دقت مشو يبود،اما تمام وجودش گوش شده و به سر وصدا دهیکش

که شوهرش  ودراحت شده ب الشیخ میمر یچند لحظه بعد وقت.باز و بسته شد ییشد بعد هم در دستشو دهیشن وانیآب در ل

ترسناك  یولمثل غ میخانه انگار بزرگتر شده بود،به نظر مر یکیدر تار یعل کلیه.از تب وتاب افتاده در اتاق خواب باز شد

 :نکنه گفت داریکه پرهام رو ب يجور.بود نیهمچنان گرفته و غمگ شیصدا.دیرس

 .خوب گوش کن ،پسيداریدونم ب یم-

 :دیکوب شیآرا زیم يدر آورد و محکم رو رهنشیپ بیاز ج يزیچ بعد

 یفکر کردم وقت یلیامروز خ.خواد بکن یدلت م یبرو هر غلط.بچه گذشتم ریاز خ متت،اصالیگرون ق يهم آمپول ها نیا،ایب-

نه مثل تو که از .عاشق بچه اش باشه دیمادر با ؛چونی،اصال همون بهتر مادر بچه من نباش يتو ،من و بچه من رو دوست ندار

که تا سرت به  یهست یآدم خودخواه و از خود راض هیتو .یکش یکشتنش نقشه م ي،برایشیمادر م يدار يدیفهم یوقت

پرهام،کاش همون وقت  چارهیب.کنهیبه بچه خودش رحم نم یعطوفت که حت یرحم و ب یآدم ب هی.یشیسنگ نخوره آدم نم

بود  بهترخودت هم  يبرا.رو تحمل کنه یمادر سنگدل نیکه مجبور نباشه چن يکرد یسقطش م يکه پرهام رو حامله شد

 یعنیموهبت خدا  نیبه بزرگنر ،امايدار دونم چرا انقدر بهشون عالقه یکه نم ياحمقانه ا يو کارها یدنبال عالف یرفت ی،م

 .یکنیو تره هم خرد نم يد یاصال بها نم يوعشق مادر فهیوظ
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پاسازها  يول گشتن تو یعنییزندگ يبدتر از خودت دور ت رو گرفتن و فکر کرد يچه خبره؟دوستا رونیاون ب یکنیم فکر

وقت  "من"يبرا يخوا یو م یکن یم "من""من"خود،همش یآشغال و ب يزهایچ يوشو لباس وپول خرج کردن برا

 شتریو ب یکن یفکر م ينطوریواقعا متاسفم که ا.يگردو مثل دختر بچه ها با دوستات ول ب يمختلف بر يکالس ها.يبذار

اش  ندهیمن مسئول پسرم و آ ستم،چونیاما من مثل تو ن.و پوك شدم يپوسته ظاهر هیخودم متاسفم که فقط عاشق  يبرا

 یکنن،منِ من در خوشبخت یکنم تا زن و بچه ام در رفاه زندگ یکنم که از صبح تا بعد از ظهر جون م یم هستم و افتخار

دور وبرم  ییمردها نیکنه،وگرنه فکر نکن من تا به حال چن یم یپسرم من رو راض یشه،خوشحالیخانواده ام خالصه م

مسافرت و کوه و فوتبال و هزار کوفت وزهر مار  و دوره و یمن هم اگه بخوام بلدم برم با دوستام خوش گذرون.دمیند

بچه رو  نیکنم برو ا یخواهش م.....البته بود.با شماست من،بودنحیام هستم،تفر یاما من عاشق خونه و زندگ.....گهید

دفعه اومد مثل  ایبه ناز ونوز کردن و بعد هم که به دن یحوصله ندارم دوباره شروع کن.گذشتم رشیبنداز،اصال من هم از خ

 يو دار يدار شد چهب گهیزن د ونهایلیو مثل م يکه لطف کرد يمنت بذار قیو سر همه خال یبه عالم و آدم غر بزن شیپ

 حیزنگ تفر يو تو گذروننیانگار همه آدم ها دارن خوش م ینیب یتو فقط خودت رو م...ستمین گهیمن د.یکن یم يمادر

فردا برو آمپول  نی،هميحاال هم آزاد.یکن یو پسر خودت رو بزرگ میکن یخونه خودت رو م يکارها یکیهستن،فقط تو 

 یم دیاما بع.یو خوشحال باش یبلکه راض ریات رو بگ یو بچگ یدوران نوجوان يول بگرد و دنبال عقده ها!ها رو بزن و خالص

دنبال خوش  يه براحتماال اگ.يخور یحسرت م میو دا یاز غافله عقب شهیکه هم یهست ییدونم چون تو از اون آدم ها

گذاره،تو  یبهت نم سگپرهام بزرگ شده و چرا محل  یکه ک یش یم یو شاک يخور یچند وقت بعد حسرت م یگذرون

 .......!یالحسرت میدا

 ینییو سطح پا يبد نیبود؟به ا نطوریواقعا ا یعنی.را فشرد شیبغض گلو.همان طور در رختخوابش ماند میمر.در را بست بعد

بهت و  انیدر م شیعاشقشه و از همه کارهاش سپاسگزاره؟اشک ها یکرد عل یفکر م شهیچرا هم پسگفت؟یم یکه عل

 زیم يآمپول ها واقعا رو شد،امایرا روشن کرد،باورش نم تختوچراغ کنار  دیآهسته چرخ.ختیر یم نییتعجب فراوانش پا

 یعل يبرا گهیمعلوم بود وجودش د.پر کرد وجودش را یخوشحال بشه،ناراحت شدو احساس نا امن نکهیا يبه جا.بود شیآرا

 زیهمه چ کردیهق هق کرد،فکرش را هم نم.کرد ینگران م یلیاو را خ نیکه در شکم داشت و ا يمهم نبوده،نه او،نه بچه ا

 .طور بچرخد و ورق بر گردد نیا
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ساکت  گهیافتادند،د یخنده مدنده  يرو رایو سم وایهم ش یوقت.دیکش یاعصابش خط م يخنده کم کم داشت رو يصدا

خودش  یکم شدیبود و هرکس وارد م دهیمبل کنار آشپزخانه لم ياومده بود رو یکدو تنبل ،از وقت کیمثل  میمر.شدن ینم

از آن عشق  رایشوهر سم دیمج.کردند یدر هال فوتبال نگاه م دیو مج یعل.کرد یداد و دوباره جا خوش م یرو تکان م

 میواسم ت يحتما از ساعت شروع باز شدیبرگزار م ينام ونشان مسابقه ا یب يا رهید که اگه در جزوحشتناك بو يفوتبال ها

 وتبالفقط حرف از ف دندیرس یم گهیبهم د دیو مج یعل یاومد،وقت یخواندنش م يکر يصدا.ها خبر داشت کنیهاو باز

دو باجناق هم ادامه داشت و هر  نیا نیو قرمز ب یآب يداستان ابد.خواندند یم يهم کر کر يزدندو برا یم عاتیها و شا میوت

 یحرفها خسته نم نیوقت از ا چیدو نفر ه نیا نکهیاز ا میمر یگاه.شدیرد و بدل م یشگیهم يبار با حرارت همان حرف ها

 دنیرس یاومد که هر بار به هم م یحتما نم!اومد؟ یو لوس نم ينظرشون تکرار بهحرفها  نیمگر ا.کرد یشدند تعجب م

به طرفش انداخت و با  ینگاه مین د،مادرشیدنده به آن دنده غلت نیحوصله از ا یب میمر.خوندن يبه کرکر کردنیروع مش

 :تمسخر گفت

 .......پشتت زخم نشه یانقدر نشست گمیجون،م میمر یخسته نباش-

 :بد خلق جواب داد میمر

 .خوابم که زخم نشه یهم م ینه،گاه-

در جاش  میمر.و به آشپزخانه رفت دیکش یینزد فقط آه پر معنا یمادرش هم حرف.نگفت يزیچپشت چشم نازك کرد و  بعد

 میمر.از خنده سرخ شده بود رایکرد و سم یداشت از دوستان دانشگاهش صحبت م وایش.نهیتا خواهراش رو بب دیچرخ

قهوه  يرو در چشم ها یراننگ تونستید،میسرك کش رفشبه ط یعل يلحظه ا.توجه باشه یکرد ب یدر آورد و سع یشکلک

کوچک  یبرجستگ يدست رو میمر.گذشتیحدود دو ماه م ییاز آن شب کذا.نکرد ییرنگش بخواند اما به او هم اعتنا يا

 تامیبا او کرده بود که مر یگذاشته بود،اما چنان اتمام حجت زیم يآمپول ها رو رو یعل نکهیبا ا.دیشکمش گذاشت و آه کش

که از آن شب با او قهر کرده  نیبا ا یاما عل.طالقش را با پست به خانه بفرسته يهمان روزها تقاضانکنه  دیترس يچند روز

تا  شدیپشت روزنامه پنهان م دیخواب یپرهام م یوقت.کرد یآمد و خودش رو با پرهام سرگرم  م یبود،سر وقت به خونه م

 يروزها.دیخواب یکاناپه هال م يخورد و رو یان شام مبه عنو يزیسر وصدا چ یبعد ب.خسته بشه و به اتاق خواب بره میمر
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خودش هم .خورد که خوشحال هم بود یحرص م یبود و از حرکت عل یانقدر عصبان یحت.کرد یم ییاعتنا یهم ب میاول مر

 یاتاق م بعد دوباره به.آمد یم رونیشام دادن به پرهام ب يرفت و فقط برا یبه خانه به اتاق م یقهر کرده بود و با ورود عل

اش متوجه شده بود پدر و مادرش با هم قهر هستن صبحها به محض  یپرهام با همه بچگ.دیخواب یسر وصدا م یرفت و ب

 :بود نیحرفش ا نیشدن اول داریب

؟يکرد یمامان با بابا آشت-

تکه  يها وهیاز م پر یو جلوش بشقاب ذاشتیبراش کارتون م.کرد یرفت،پرهام سوالش را فراموش نم یطفره م میمر هرچه

 :دیدو یاما به محض تمام شدن کارتون ،دوباره به طرف مادرش م دید یم لمیتکه شده،پرهام به ظاهر ف

د؟یکرد یمامان آشت-

 :گفت یداد و م یتکان م يبده،سر یدونست چه جواب ینم میمر

 .....میآره مامان جون،ما قهر نبود-

که  یلیاز دال یکیدیشا.که باورش نشده دیفهم یکردنش م يسر وصدا باز یتش و بشد،اما از سکو یپرهام به ظاهر قانع م و

رو  یگوش يداریخواب وب انیدر م میمر.اواسط هفته زنگ زد.آمپول ها رو فراموش کرده بود،تلفن مهرانه بود میمر

و سر  يانه اما پر انرزمهر يصدا.کنار پرهام خوابش برده بود.ادد صیرو تشخ تشیتا موقع دیچند لحظه طول کش.برداشت

 :حال بود

،هان؟ يکه خواب بود داستیصدات پ ؟ازيچطور-

 .زدم ینه،چرت م- :من من کرد میمر

 :قهقهه زد مهرانه

،آره؟یو بچه رو نگه داشت يپس معلومه حماقت منو نکرد-

 .....فعال آره- :نوك پا از اتاق بچه خارج شد،پچ پچ کرد يرو میمر

 :دیباز خند مهرانه

 .....هم شده دیشه،شایم رید گهینه؟د ایينگهش دار یفکر کن مانتیزا خیتا تار يخوا یفعال آره؟نکنه م یچ یعنی

 .دیفهم یراستش عل- :دیبغض کرده نال میمر
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 :حرف دوستش رو قطع کرد مهرانه

 .شناسم مثل قاطر لجوجه یکه من م یمیچون مر!گویپس -

 :اخم کرد میمر

چه  یدون ینم.کرد دمیانگار تهد یعنی.دمیگفت که راستش ترس يجور هییاقا گفت برو بنداز ،ولاتف!تو هم یگیم یچ-

 !تازه قهرم فرمودن.به پا کردو هارت و پورت راه انداخت یقشقرق

 :دیبار خند نیا مهرانه

سر کاره،خدا  گهیشب م شوهر من صبح تا!انقدر زر نزن گهید!شوهرت همه جور هواتو داره.النیبرو گ يخوا یبابا تو مرگ م-

هم مونده،حوصله  نشیبچه نخواست،چون تو هم گهید نیهم يبرا نهیب یاصال مه گل رو نم!ستیهست ون يعالمه کدوم گور

ور دل تو وپرهام  یزنیهر وقت زنگ م.و با حاله لیزن ذل انقدرکه شوهرت  یگیم یتو چ.من رو هم نداشت يغرغر ها

پرروخانوم؟ یگیم یچ گهید.داره یکنه و پرهام رو نگه م یکمکت م یکشه،کلینشسته،همه جوره نازت رو م

 :گفت یآب دهانش رو قورت داد وبه سخت میمر

 ......زهر مار تلخ شده نیفعال که پشت و رو شده،اخالقش ع-

 نیمن اگه همچ واهللا.مونده چه کار بکنه ،بدبختیزن یم گهیساز د هیتو  ادیهر جور باهات راه م.خودته ریهم تقص نیا!خب-

 !ییپررو یلیتو خ.سرم يرو ذاشتمیداشتم م يشوهر

 :نزد و مهرانه ادامه داد یحرف میمر

بچه رو نگه  یگرفت میخودت تصم ،بفهمهیدر آورده که تو حماقت نکن لمیهم ف یعل.يکرد یبه نظر من کار درست یول-

تر لیهم زن ذل دیسابق،شا یهمون عل شهیم ،دوبارهيدار

 .یرو برقصون چارهیاون ب يسرش منت بذار و خودت رو لوس کن،هر چند خودت خوب بلد یبهم حسا تو

دوباره مثل  یحق با دوستش بود؟عل یعنیکرد  یخودش تکرار م يمهرانه را برا يرو گذاشت،هنوز حرفها یگوش یوقت میمر

دلش .تونست دروغ بگه یودش که نمگرفت،اما به خ یم افهیق یعل يدرست که جلو نیشد؟حاال ا یسابق مهربان و عاشق م

 ی،عل دهیفا یب ره،امایصورت بگ يرفت تا برخورد یکنار نم اهشبه عمد از سر ر یگاه.شوهرش تنگ شده بود يبرا یحساب

 نیسه،چهار شب اوضاع بد بایکرد،تقر ینگاهش نم یحت.کرد یتفاوت از بغلش عبور م یانگار که او سنگ کنار جاده باشه،ب
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 :زدیرا از خواب پراند،داشت با پدرش حرف م میپرهام مر يشب صدا کینکهیمنوال بودتا ا

؟يدیخواب نجایچرا ا-

 :خواب آلود جواب داد یعل

 .روزنامه بخونم ،خوابم برد دمیدراز کش-

 :بلند گفت پرهام

؟يمگه تخت خواب ندار.يبود دهیخواب نجایهم که من رفتم آب بخورم تو ا شبینه،د-

را؟چ- :دیخند یعل

؟يدیخواب نحایپس چرا ا- :دوباره گفت پرهام

 یشده،منتظرمانده بودتا بفهمه عاقبت سوال و جواب پدر وپسر به کجا م اریتمام وجودش هش.زد یتند تند م میمر قلب

 :دیکش یآه یعل.رسه

 .خوابم یسر جام م رمیخب،تو برو بخواب من هم م یلیخ-

بعد خم شد و .بجه رو در تخت خودش گذاشت و روش رو پوشاند یعل.دیچیپ یپارکت م يکوچک پرهام رو يپا يصدا

 یکرد عل یفکر م.و خودش رو بخواب زد دیدراز کش يفور میپارکت ها بلند شد مر يپاش رو يتا صدا.دیاش رو بوس یشانیپ

ه خودش ،شوهرش به تخت خوابشان آمدو در گوش بشتعج انیبعد در م يخوابه،اما لحظه ا یکاناپه م يدوباره رو

 یسر آشت یبار عل نیبغض کرد،انگار ا میمر.بخوره میچنان خودش را جمع کرده بود که مبادا نوك انگشتش به مر.دیخواب

 :خواست ادامه بده؟بعد با خودش فکر کرد یم یتا ک!نداشت

خب  یلیخ.ذارهیل نمگرفته و مح افهیحاال هم برام ق.دیکردو سرم دادکش نیجقدر به من توه.امیمن هم کوتاه نم!به جهنم-

 .می،بچرخ تا بچرخ

حوصله  یتمام روز ب.اش اخم کرده بود یخال ياما شوهرش رفته بود و او به جا.دیشدن اخم کردو چرخ داریصبح به محض ب .

:کرد یبعد هم مدام دعواش م.داد یکوتاه م يپرهام جوابها يبود و به سوال ها

 يجلو.سر سام گرفت ینییپا هی،همسا نیپاتونکوب زم ؟انقدريجمع نکرد لباساتو ؟چرایختیر نیچرا پفک ها رو رو زم-
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؟یگرفت نتیبد چرا دماغتو با آست ؟بچهيخور یچرا ناهارت رو نم.عقب این،بینش ونیزیتلو

و تا تونست غر  دیچند داد بلند سر بچه کس.دیطول کش یکه به خاطرش پرهام رو دعوا کردمدت یهر کدوم از موضوعات البته

 ،کوریوپا چلفت ج،دستیحواس،گ یف،بیشلخه ،کث- :بعد هم چند صفت نه چندان جالب به پسرش نسبت دادزدو 

.......تیترب ی؛بیمردن ،الغريمکور

و  ختیر ییبزرگ چا وانیل کیخودش  يبعد برا!شیپسر کوچولو چارهیب.صفر بزرگ به خودش داد کید،یپرهام خواب یوقت

.دیجنگ یکرد،اما در واقع داشت با خودش م ینگاه م الیبه ظاهر سر.نشست ونیزیتلو يجلو

بچه ها گذاشت؟ يبه الال یل یل دیگفته با یک-

!انقدر هم غر نزن به بچه بدبخت یاون نذار ،ول يبه الال یل یحاال ل-

ستقل و و اتاق م يخبرا نبود،هزار جور اسباب باز نیمن همسن و سالش بودم از ا یوقت.ستیپرهام اصال بچه بدبخت ن-

.....که مدام برام قصه بگه و کتاب بخونه و يو مادر یآنچنان لیوسا

امکانات و .دیمال نسل جد نی،ایتو مال نسل قبل.دیکن یم سهیکه بچه رو با خودتون مقا نهیشما ا گه؛اشکالید نیهم-

بهتر و مدرن تر  دیبا یه یتیبتر لیو مسا تیداره؟بعدش هم ترب یبهتر از قبله،به پرهام چه ربط ریناگز دینسل جد لیوسا

!شیسال پ یس ستیبشه نه مثل ب

:اخم کرد میمر

ما  يحرف ها را هم برا نیا.دنیکه االن در باره اش داد سخن م ییزایتا چ دادیبهتر جواب م یلیها خ تیاتفاقا همون ترب-

.کنن یخودشون مثل سابق بچه بزرگ م زنن،وگرنهیم
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با همه سر  دادویم ریبه پرهام صد برابر معمول  گ.شد یحوصله م یوب یفهر بود عصب یبا عل یوقت.بود نطوریهم شهیهم

.جنگ داشت

وارد اتاق شدو در  یخواند،عل یدر رختخواب کتاب م میبود و مر دهیپرهام خواب یدوشب بعد،وفت یکیهر حال  به

خواست  یم ید،علیآ یم شینست چه پدا ینم.دیلرز یکتاب بلند نکرد اما تمام بدنش م يسرش را از رو میمر.رابست

:تا شوهرش به صدا در آمد دیچند لحظه طول کش.خواست با اوصحبت کند یم ایبا او آمده بود  یآشت يبخوابد،برا

؟یکارو بکن نیا یاصرار نداشت ؟مگهیزن یچرا آمپول ها رو نم-

:نگاه کند جواب داد یآنکه به عل یاخم کردوب میمر

.نگرفته بودم میوگرنه من هنوز تصم يغش کرددلم نخواست،تو شلو-

:گفت ریدلگ یعل

؟يدیرو خر یچهل هزار تومان يو آمپول ها ينگرفته بود میتازه تصم-

:گفت يکتابش رو محکم بست و سرش رو چرخوند،به سرد میمر

؟یازم کم کن یقسط يخوا یم کنه؟نیکن بمینص راهیو هزار تا بد وب يراه بنداز دادیداد وب يخوا یهم م ؟بازیگیم یحاال چ-

به من ربط داشته باشه  هیقض يجا نینه؟البته اگر تا ا ایشمیخوام بدونم باالخره من دارم پدر م ینه ،م- :سر تکان داد یعل

........حرف ها نیو از ا یکشیکه نه ماه به دل م ییتو یجنجال کن يونخوا
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:ا اومده؟آهسته گفتحرفها از کج نیمتعجب به شوهرش نگاه کرد،ا میمر

.گرفتم بچه رو نگه دارم میتصم-

 یچند لحظه هردو ساکت موندن،بعد عل.اش شکفته شد افهیتفاوت نشان دهد،ق یکرد ب یم یسع یعل نکهیرغم ا یعل

:گفت

؟یشوهر هالو و ساده ات راه انداخت يکه برا دهیجد شینما کیهم  نیا ای؟یمطمئن-

:نگاش کرد میمر

 میرفته؟پس برات فرق نداره من واقعا تصم ادتی،ینداره،اون شب گفت یتو که برات فرق.يدیجواب شن يوال کردنده،س ریگ-

.دمیم شیدارم نما ایگرفتم 

:مکث کوتاه گفت کیجا خورد،بعد از  یعل

.شنیم ریبفهمن دلگ م،بعدایراه دار يبچه تو هیو آشناها بگم که  لیبه فام خوامیم-

خبر بشن تا  ریاست و اگر د یدانست حق با عل یشوهرش نداشت،اما م لیاز فام یدل خوش نکهیبلند شد،با امیاز نهاد مر آه

:سرش را تکان داد.رندیگیم افهیزنندو براش ق یطعنه و زخم زبان م امتیق امیق

.یدون یخبر بده،خودت م يخوا یکه م یخوب به هر ک-

.زد که معلوم بود هر چه کرده نتونسته پنهانش کنه یپهنلبخند .به وضوح شکفته شد یعل افهیبار ق نیا
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 یاما خوابش نم میمر.هم به رختخواب رفت یوعل دیتا پرهام خواب دیطول کش یلیچون خ.بود لدایشب  میشب به نظر مر آن

 یآشت شهیبا خبر م مشیاز تصم یانتظار داشت شوهرش وقت.کرد یم ریس شینشسته بود و در فکرها ونیزیتلو يجلو.اومد

 الیبعد در خ.کنه ریخدا عاقبتش رو بخ!ییبچه پرماجرا شت،چهشکمش گذا يدستش را رو اریاخت یب.کنه و خوشحال بشه

تازه مدرکش رو گرفته و فارغ .چقدر خوشحال شده بود.رو بارداره دپرهامیافتاد که فهم یوقت ادی.فرو رفت ینیریش یباف

 یاش لذت م يداز آزا دویچرخ یخودش م يگشت و او در خانه برا یال کار مدربه در دنب یشده بودهمان روزها ال لیالتحص

آن .اشتباهش بارها خودش رو سرزنش کرده بود میتصم نیا يکرد وقت بچه دار شدنه اما بعدها برا یآن موقع فکر م.برد

 یدو سال یکیرد،ک یخودش دست وپا م يبرا یکار درست وحساب کیبعد هم  رفتیبه گشت و گذار م یبا عل دیموقع با

کار رو  نیاگر ا.دیشکمش کش يباز دستش رو رو.افتاد یبه فکر بچه دار شدن م شدیپاش سفت م يو بعد که جا رفتیم

بعد سرش رو .گرفتیو جشن م شدیخوشحال م یکرد،احتماال کل یاوضاع چقدر فرق م.بچه اولش بود نیکرده بود ،االن ا

 میبرگرده و تصم عقباصال حاضر نبود به .پرهام عشقش بود.زهیرو دور بر هودهیبافکار  نیخواست ا یمحکم تکان دادانگار م

 یکینیاحتماال ا!یشینبود که ناراحت م يبا خودش فکر کرد احمق جون اون وقت از پرهام خبر.او را نداشته باشه رهیبگ

بچه هم  نیبعد فکر کرد ا.بود حرفهاچرت وپرت نیحاال که پرهام رو داشت و عاشقش بود پس ا.دیلبش را گز!پرهام شدیم

تونه بگه  یگفت نم یم شهیچطور مادرش هم!بچه هم بشه جان وعمرش نیا دیکجا معلوم؟شا ازپرهام بشه  ینیریبه ش دیشا

حتما .او هم هردو بچه اش را دوست خواهد داشت.دوست داره یلیدوست داره و همه رو خ شتریاز بچه هاشو ب یکیکدوم 

خنده اش .رو بفهمه نیخودش ا تونستیخب ،حاال م.هیتر از اول زیتر و عز نیریش یگفتن دوم یا مه یلیتازه خ.نطورهیهم

با  یآهنگ محل کیکه داشت  ونیزیتلو يمبل جلو يگذشته بود و او تک وتنها رو مهیبه ساعت نگاه کرد شب از ن.گرفت

را خاموش  ونیزیدوتلویکش يا زهایخم.زد یکرد نشسته بود و با خودش حرف م یپخش م ییایدر يمرغ ها ریتصاو

 ستین یتلو تلو خوران به اتاق خواب رفت،خدا رو شکر کرد که خودش مادر شده و کس.شده بود نیخسته و سنگ.کرد

تا صبح  تونستنیامشب م شیدندان ها!ستیبد ن شهیمادر شدن هم هم دینیب یم.دستور بده قبل از خواب مسواك بزنه

 شیداخل جا میمستق وکرد  میخودش را تنظ.داشتم یداشت؟به هر حال کرمها هم حق یکرم ها باشن چه اشکال زبانیم

.دیخز

مهلت فکر کردن بدهد  میآنکه به مر یب.دیدر آغوشش کش دوتنگیچرخ شیکرد خوابش برده،بسو یکه فکر م یعل ناگهان
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در  یزمزمه عل يصدا.منتظر ماندنشان دهد فقط  یآنکه بتونه عکس العمل یبهت زده ب میمر.را غرق بوسه کرد شیسر و رو

.دیچیپ یگوشش م

 یلیمدت هم به خودم خ نیا يتو.یکنینم نکارویمن مطمئن بودم ا.یمهربون یلی،خیماه یلیتو خ دونستمیقربونت برم،م-

.یکن ینم نکارویداشتم تو ا نانیته دلم اطم ،امايریبگ میتصم یبه کارت نداشته باشم تا بتون يفشار آوردم که کار

:دیخودش را عقب کش یکرد،کم دایباالخره مهلت پ میرم

 دمیتهد یتازه کل!رم؟یبگ میکه من بتونم تصم یوقهر نگه داشت يکرد یهمه مدت بد اخالق نیا يولم کن،خفه ام کرد-

.!يو منو ترسوند يکرد

:دیپشت دستش رو بوس یعل

اما به من حق .رهیتو وپرهام در م يمن جونم برا یدونیخودت که م!سخت گذشت تا به تو شتریبه خدا قسم که به خودم ب-

 يو آخرش به هوا يند حیترج يکه با ازدواج از دست داد ییزهایترسم تو منو به تمام چ یم شهیهم.بده که ناراحت بشم

و بچه  ياگه بر ،گفتميریبگ میبهت نداشته باشم تا تصم يگذاشتم کار اربا خودم قر.يو بر یدوستات،من و پرهام رو ول کن

و هر  یولت کنم تا آزاد باش يکار رو کرد نیقسم خورده بودم اگه ا.ی،انگار من و پرهام رو دور انداخته باش یرو سقط کن

 م،خودتیدوستت داشتم مر شهیمن هم.ییحرفها نیتو مهربون تر و عاقل تر از ا دونستمیاما ته دلم م.یبکن يخوا یم يکار

!یدونیخوب م

 ینم.عشق برپا بود ياهویدر سرش غلغله فکر و در دلش ه.هم گذاشت يکرد و چشم رو یه علنزد،پشت ب یحرف میمر

که به خاطرش به همه  یهمان عل!سابق یشده بودهمان عل یعل.فکر کرد حق با مهرانه بود.دانست اول به کدام توجه کند

ادروخواهرش عاشقش شده بود و دلش دار م شیتند و ن بانکه با وجود ز یهمان عل.پشت وپا زد و عجوالنه زنش شد زیچ

"!خوش فدم":و آهسته گفت دیشکمش کش يرو یدستش را با مهربان.دیتپ ینفس هاش م يبرا
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اول  يروزها ادیبه  اریاخت یرو ب میگذاشته بود که مر شیبرا يپر مهر ادداشتیرفته بود،اما  یشد عل داریب یوقت صبح

سفره صبحانه کامل و  دنیاما با د دیرفت تا دست و صورتش را بشو ییشوبه سمت دست یبا تنبل.انداخت یشان م ییآشنا

 هیپا یهمان طور خواب زده و آشفته پشت صندل.شد ریغافلگ یحساب بودشده  دهیچ قهیاپن با سل يکه رو يزیاشتها بر انگ

 یلیشته بود؟خگذ یخودش توسط عل يریغافلگ نیفکر کرد چند وقت از آخر.چانه اش زد ریبلند نشست و دستش را ز

و با نان تازه  ختیر ییخودش چا يهمان طور دست وصورت نشسته برا.عشقش رو ابراز نکرده بود ينطوریوقت بود که ا

وقت بود صبحانه  یلیخ.دیجو یم یکرد و به سخت یزده ها،لقمه ها را با دست در دهانش فرو م یمثل قحط.لقمه درست کرد

 دیکه با اخم و داد وتهد ستیسرش ن يکر کرد خودش مادر خانه است و مادر باالباز خدا رو ش.نخورده بود یبه آن مفصل

با اشتها صبحانه اش را خوردونوك انگشتش رو با آب دهان .ادیصبحانه ب زیسر م د،بعدیوادارش کند اول صورتش رو بشو

شد،تازه به  ریخوب س یوقت.بود جمع کرد و در دهانش گذاشت ختهیکه از نان ر ییکرد و با دقت کامل کنجدها سیخ

چه  مولکمار یعل نیا.دیآب چکانش خند افهیشدو به ق رهیخ نهیدر آ رشیبه تصو.رفت و صورتش را شست ییدستشو

از  زیچ کیشد و هزار و  یبچه بزرگ م یوقت دیفهم یو پردردسر،حاال نم یبچه فسقل کیآن هم به خاطر !کارها که بلد نبود

پدرش

به  زیرو شکر کرد که آن وقت همه چ د،خدایخند يبا شاد میمر.کرده یچه اشتباه دیفهمیم تازه یخواست آن وقت عل یم

رنگارنگ و  يآقا،خواسته ها یانداخت گردن عل یرا م تشیو بزرگ کردن بود،اما ترب دنییاو فقط زا یبود سخت یعهده عل

 یجورواجور م يکردوهوس ها یناز م ونستتیحاال تا م.بود يا صفانهمعامله من نیا....هاش هم مال پدرش بود يپررو باز

رو  زیهمه چ میمر ییابتدا یبا همان سالم و احوالپرس.نشده بودکه مادرش زنگ زد داریهنوز پرهام از خواب ب.کرد

 ییو خوشرو ینحاال با مهربا.رهیقرار بگ میمر يکارها انیتا در جر زنهیحدس زد مادرش هر روز به دامادش زنگ م.دیفهم

:بدخلق جواب داد میمر.دیپرس یحالش رو ماز حد ادهیز

چه خبر؟ دیپرس یچرا م گهید،دیدون یم زویشما که همه چ-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥

:خودش رو نباخت مادرش

چطوره؟ ن،پرهامیندار یاوقات تلخ یبا عل گهیخوام بدونم د یم-

:حوصله گفت یب.او هم دست شده بودند هیانگار همه بر عل.نداشت د،حوصلهیکش ازهیخم میمر

از خر  روزیآقا د یعرض کنم عل دیاطالعتون با يبرا یول دیدون یم زرویو همه چ دیحرف زد یدونم اول با عل یمن که م-

رفتم،خوب شد؟ گهیمزاحم د کیبار  ریشدند و من هم دوباره خر شدم و ز ادهیپ طونیش

:دیبار مادرش توپ نیا

 ستمیبکن،من شوهرت ن یدوست داشت یهر غلط!م،اصال به من چهمن که نگرانت فی؟حیحرف بزن یتونیمثل آدم نم!بابام درد

!که نازت رو بکشم ها

:گفت میمال یتند رفته،با لحن دیفهم میمر

 دیخوا یم دیدون یرو هم م یچ د،همهیزنیبه من زنگ م دبعدیپرس یم یافته شما اول از عل یم دیاتفاق جد هیهر وقت  آخه

د؟یمنو امتحان کن

:سخ دادپا دهیرنج مادرش

.يریگ یمثل سگ پاچه آدم رو م شهیتو هم.دم با اون صحبت کنم یم حیزنه،ترجیمثل بچه آدم حرف م ی،چون عل رینخ-

 یقطع میهنوز تصم ایيهم بگم حامله ا هیحاال اجازه هست به بق- :انگار از کش دادن موضوع خسته شده باشه گفت بعد

؟ینگرفت
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:دیفشرده اش پرس يدندان ها يال طاقت به سقف نگاه کرد،از یب میمر

؟ینگفت یعنی-

!رینه خ-

!بنده بخندن شیتا همه به ر دیابالغ کن ایبه دن دییخب بفرما-

:گفت انهیدلجو مادرش

 ،همهیهست اقتیتو چقدر با عرضه و ل دهینشون م نیا ه،تازهیعاد یلی؟دو تا بچه خ!من زیعز یکن یطور فکر م نیچرا ا-

بخندن؟ یگن،به چ یم کیبهت تبرو  شنیخوشحال م

:بغض کرد میمر

گرم کنم وتا چند  گهید يبچه زرزرو کیخوام سر خودم رو با  یدوباره م ایمهم دن يهمه کارها نیا يبه من احمق که تو-

.!کنم یخداحافظ ایسال با دن

لوس  کیکارها در مقابل مادر بودن فقط هیمادر بودنه،بق ایکار دن نیکه مهم تر یفهم یم يروز هیم،ینکن مر يانقدر ناشکر-

بهت بگم اون وقت  ،فقطيخور یروزها رو م نیو تو افسوس ا شنی،بچه هات برزگ م یتا چشم بهم بزن.مسخره است يباز

...شده رید یلیح گهید

:را نداشت،به دروغ گفت يتکرار يحرفها دنیحوصله شن میمر
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.زنم یمزنه،من بعدا باهات حرف  یدر م هیمامان همسا-

.چرا حال خوشش خراب شده بود دونستیرو گذاشت،نم یگوش یوقت

                                                         *************************************

 یخورد،عل کهیبود ستادهیکه کنارش ا یعل دنیسرش را چرخاندو از د.دیخند ینگاه کرد که هنوز داشت م وایباز به ش میمر

:دیخند

.آوردم وهیبرات م يحوصله ندار دمیجون،د میمر ایب-

همان لحظه .هارو پوست کنده و تکه تکه کرده بود وهیم قهیبا سل یعل.که به سمتش دراز شده بود نگاه کرد یبه بشقاب میمر

خواد  یتکان داد انگار م يش را جورپرمعنا به دخترش انداخت و سر ینگاه یعل دنیآمد و با د رونیمادرش از آشپزخانه ب

"!النیبرو گ يخوایمرگ م!بفرما":بگه 

:سالن صداش در اومد يهم از آن سو رایسم

.ریبگ ادیذره  هیایخان ب دیمج-

:پوزخند زد دیمج

م؟یره،چه کن یتو کتمون نم یلیواهللا ما زن ذل-

:تکان داد و با حسرت گفت يسرکرد، ینگاه م ونیزیکه تا آن لحظه با دقت به تلو میمر پدر
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.میاریخودمون ن يبه رو یحاال ه!گهید میبدبخت کرد یدست یرو دست رایسم-

"ره؟یگیچرا من خنده ام نم":حوصله فکر کرد یب میخنده و قهقهه خانه را پر کردو مر کیشل

.دیکوچک کنار دستش کوب زیم يمورد بحث رو گرفت و با حرص رو بشقاب

پرهام هم از ترس مادرش گوشه مبل کز کرده .دیکش یپارکت ها رو دستمال م زانیسته بود و عرق ردو زانو نش یعل

هممه  یگرفت و عصب یدلشوره م میمر.بساط را داشتند نیان،همیعمه اش به خانه اشون ب ایهروقت قرار بود مادر بزرگ .بود

بود  دهیاش فهم یپرهام با همه کوچک.و پاش نکنه ختیرکه دوباره  دیشک یوبعد سر پرهام داد م کردیم زیجا را تند تند تم

براش قصه  دویخواب یکرد،کنارش نم ینم شیمثل سابق با حوصله همراه گهید.و ناراحت است یمادرش عصبان هیکه مدت

میمر مو،مامانمامان پف کرده واخ نیبه نظرش ا.مامان خودش تنگ شده بود يدلش برا.کرد ینم فیجالب و بامزه تعر يها

داد،بعد  یوخنده صبحانه بهش م یکردو با شوخ یم دارشیمامان خودش صبح ها با ناز ونوازش ب.خودش نبود یشگیهم

عصرها تا .تا او خوابش ببره دیکش یگفت و کنارش دراز م یبعد از ناهار براش قصه م.پخت یو ناهار م ذاشتیبراش کارتون م

اومد و تا  یم یرنگش کنه،بعد هم که بابا عل خواستیو از پرهام م دیشک یم یانقاشیدکر یم يبرگرده همراش باز یبابا عل

بد اخالق  میبود مامان مر یاما چند وقت.کردنیم يباشک باز میجنگ وقا ایبردش  یبه پازك م.کرد یم يشب با پرهام باز

اش  هیام گرکرد،پره یم خشکشست و محکم  یشد دست وصورتش رو با آب سرد م یم داریصبح تا پرهام ب.شده بود

براش لقمه "؟يخوریم یامروز چ":آنکه ازش بپرسه یبعد ب.نشه یتا مادرش عصبان داشتی،اما خودش رو نگه م گرفتیم

آورد،اما مامانش اخمو بود وتند تند لقمه هارو  ینان خشک شده بود و دهنش رو درد م.کرد یبزرگ و بد مزه درست م يها

:دز یومدام غر م کردیدر دهان پرهام فرو م

.باش من تموم روز وقت ندارم با تو سر وکله بزنم گه،زودیبخور د-

!از دهنت رونیب ختیبچه بد،همش ر یکنیفس فس م ؟چقدريکوچولو شد ین ین!پرهام-:کرد یدعواش م ای
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تاقش آوردودر ا یبراش م یپر از خوراک یو بشقاب ذاشتیکارتون م هیدوست داره، يزیآنکه از پرهام بپرسه چه چ یب بعد

خوام  یم رونیمگه برات کارتون نذاشتم؟برو ب- :بود دهیدادکش یکه پرهام دنبالش رفته بود عصبان کباری.شد یپنهان م

......بخوابم،سر وصدا هم نکن

کرد مادرش را صدا بکنه تا  یجرات نم شد،یکارتون تموم م يد یس نیاول ینشست و وقت یم ونیزیساکت مقابل تلو پرهام

او گرسنه است و با  فتهیب ادشیکردتا مادرش  یم يهاش باز نیو با ماش رفتیسر وصدا به اتاقش م یب.بذاره دوم را يد یس

اگر پرهام غذا رو دوست نداشت باز اخم .سفارش بده يزیزنگ بزنه و چ وچهبه رستوران سر ک ایکنه  مروین یعجله تخم مرغ

:کرد یم

!خودتو لوس نکن که حوصله ندارم ها!بخور

!خورم ینم گهید-:گرفت یاش م هیخورد و بعد گر یچند قاشق به زور م امپره

مصرف  کباریظرف  يداد،به تند یغذا را به خوردش م یو با هزار کلک و شوخ دیکش یکه نازش رو م شهیبر عکس هم میمر

:داشت یرو از جلوش بر م

غذات رو درست  دیبا یفهم یم ينخور يزیه چتا شب ک.ات گرفته يروزها تو هم لوس باز نی،ايخور یبه جهنم که نم-

.يبخور

"...بخواب ریبگ":فرستاد یپرهام بغض کرده وغصه دار را به رختخواب م بعد

؟یگیقصه هم م- :دیپرس یآهسته م پرهام

:دیکش یهم چهره در هم م یگفت و گاه یم یگاه
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تو  يحال ندارم دو ساعت برا.خوام بخوابم یدم مضمن من خسته ش ؟دريخوا ی،قصه هم م يبود یامروز بچه خوب یلیخ!نه-

.بخواب ریبگ.قصه بگم

مامان بدجنس عوض  کیبا  میروزها مامان مر نیا.رفت یکرد و به اتاق خودشان م یهم پرهام رو تنها در اتاقش رها م بعد

سر وسامان به اوضاع  يکرد جور یم یرفت و سع یبه آشپزخانه م دیرس یتا از راه م.پدرش هم مثل سابق نبود.شده بود

 دیفهم یپرهام م.کردیم هیدر رختخوابش گر ایکرد  یجدول حل م تفاوتیمادرش هم ب.اش بده یدرهم و برهم خانه و زندگ

حاال هم که قرار بود مادر .از مادرش بپرسه کردیجرات هم نم.دونست یرو نم شیکنه اما چرا یم هیکه مادرش غصه داره و گر

گوشه مبل نشسته بود و  اطیپرهام با احت نیهم يبرا.بود شهیتر از هم یعصبان ان،مادرشینه شان ببزرگ و عمه اش به خا

کرد تا اگر مادرش حواسش نبود به اتاقش بدود و حد اقل با اسباب  یهم سرش رو بلند م یهراز گاه.شمرد یانگشت هاشو م

 نکهیاما با ا میمر.دید یدار مادرش رو متوجه خودش مکرد نگاه غصه  یهاش مشغول بشه،اما هر بار که سرش رو بلند م يباز

مادر شوهرش باالخره دست از قهر .خودش غرق شده بود الیدر فکر و خ.دید یکرد،اصال بچه را نم یم هبه سمت پرهام نگا

ل قهر معمو قیبودو ط دهیرا دادند رنج میمر یخبر حاملگ رید نکهیا ادوازیب دنشیخواست به د یبرداشته بودو م یطوالن

 میمر یداده بود،اما آن موقع هم سه ماخ از حاملگ خبربود به آنها  دهیپرس میهمان وقت که از مر یکرده بود والبته عل

که مشغول کتاب خواندن بود،چند زنگ  میمر.زنگ زده بود میناراحت شده بودوصبح اول وقت به مر نیهم يبرا.گذشته بود

رو  یخواست گوش یک گهیب یجواب داده بود،که مادر عل یگشته و وقت ینبال گوشد یاول تلفن متوجه نشده بود،بعد هم کل

:بود دهیتوپ یاز همان اول بد خلق و عصب نیبنابرا.بذاره

؟يشد نظرت عوض شد جواب داد یاندازه شده باعث دردسر،چ یکه شماره م ییتلفن ها نیچه عجب،ا-

اصال حوصله .رو بر نداره یکرد تا گوش یش واقعا شماره رو نگاه مکا يمادر شوهرش آرزو کردکه ا يصدا دنیبا شن میمر

:دیآه کش.رو نداشت هیدار و پر کنا شین يحرفها دنیشن
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!گشتم یم یسالم،دنبال گوش-

.یمون ینم یمعطل گوش يطور نیخورده خونه رو مرتب کن ا هی-:بود  دهیشن

:مهلت جواب دادن بده،غر زده بود میآنکه به مر یب بعد

ن،آره؟یدار یتو راه هیبه من زنگ زدو گفت  یعل-

..بله:گفت ه،آهستهیچ یبفهمه منظور مادر شوهرش از تو راه میتا مر دیطول کش هیثان چند

چند وقتته؟- :دیرس يسوال بعد يفور

:در ذهنش حساب کرد میمر

.....دونم اما احتماال چهار ماه ینم قیدقیلیخ-

:دیشن میر کرد،بعد مرسکوت خط را پ يلحظه ا چند

.شمیزوده من بفهمم دارم نوه دار م یلیخ ،االنیگفتیبه ما م شدیدو سالش شد که م یکییذاشت یم

پر وآماده داشت تند تند  یمنتظر جواب نبودچون مسلسل یاما مادر عل.بده یدونست چه جواب ینم.بهت زده موند میمر

.کرد یم کیرا شل شیدر واقع حرفها. زدیحرف م

که بد  ياما حتما انقدر تو گوشش خوند گفتیبه ما هم م نایزودتر از ا دیپسرمه،اونه که با ریتقص.يهم ندار يریالبته تقص-

سر  ریبا تو ازدواج کرده مارو قراموش کرده همش هم ز یطوره،اصال از وقت نیهم شهیهم.مارو خبر کنه دهیبخت ترس
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.گول زبون تو رو خورده م،اونمیفتیاز چشمش ب يکرد يکار هی.یگیو پشت سر ما بد م یکنیکه پرش م ییتو.توست

:طبق معمول شروع کرد به قصه گفتن از اول داستان بعد

براش  ایيدونم تو جادو و جنبل بلد ینم.اون موقع که بهش گفتم گول نخوره ،انقدر زود باور نباشه،حرفم رو گوش نکرد-

....،خانومییمردن،چه دخترا یانقدر دخترها براش م.رو شدهرو به اون  نیاز ا يطور نیکه ا یدعا گرفت

که  ییدونست دخترها یم میاما مر"بهتر از تو یلینه مثل تو،خ":و کش دار ادا کرده بود که انگار بگه ظیرا چنان غل"خانوم"

 یکشمش کیک که قد کوتاه وچاق بود که تنها هنرش پختن یعل یینبود جز دختر دا یکشه کس یمادر شوهرش به رخش م

 یخودش حرف م يطبق معمول مادر شوهرش داشت برا.خنده اش گرفت یاز بدجنس میمر.و برق انداختن مستراح بود

 اطیاومد با احت یم شیپ یکردوهر وقت مکث یگذاشته بود و داشت کتابش رو نگاه م شخوانیپ يرو رو یگوش میچونمر.زد

 دوباریکی.ذاشت یم شخوانیپ يرو رو یگوش گه،دوبارهیرو م یمین قدادامه داستا یمادر عل دید یم یداد و وقت یگوش م

کردن  بتیمادر شوهرش را بده و به اصطالح از خودش دفاع کنه،اما زن عالوه بر تخصص در غ يکرده بودجواب حرفها یسع

که  یوه عمو علدونست چطور صحبتشان به ن ینم میماجرا داشت،چنان که آخر کار مر چاندنیدر پ یبیوطعنه زدن،هنر عج

خودش خواسته و او را انتخاب کرده،مادر شوهرش در  یدفعه بعد هم تا خواسته بود بگه عل.دهیکنه کش یم یدر کانادا زندگ

داد،چون  یاما گوش هم نم.زد ینم یحرف گهید نیبنابر ا.در اومده بود میزده بود که شاخ مر ییحرفها رایوسم وایمورد ش

:دیشن.رو برداشت یگوش يفور میمر. آمد شیپ یمکث.داشت ییهنرها کیباالخره او هم 

و خونه دارنشون کرده بودو به اون ها  بیشوهرش چند تا دختر خوب و نج لیپدرش هم بهش گفت،اکرم خانوم هم تو فام-

....یبراش گرفت ییدونم چه دعا یپا گذاشت نم ریمارو ز یهم برخورد،اما عل

اکرم :اصرار داشت همه  ینوبت خواهر شوهرش شده بودکه مادر عل.گذاشت نییرو پا یگوش. دیباز آه کش میمر

 میچون فقط پنج شش سال از مر.زد یاسمش رو صدا م شهیهم ارهیحرصش رو در ب نکهیا يبرا میصداش کنن و مر"خانوم
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باشه به خصوص کرده  یکردتا تالف یلقب صداش م یمخصوصا ب میاستاد حرص در آوردن بود که مر يبزرگتر بودو به قدر

رو  یگوش يفور میآمدو مر شیپ یدوباره مکث.خانوم و آقا دو اسمشان ببندند کیمهمه  یخانواده عل يبرا دونستیم نکهیا

:معطلش نکرد و گفت یلیخ یمادر عل.بگه یمانده بود چ.شکوت خط رو پر کرده بود.برداشت

چه  گهیاز تو د.ستیانواده اش بگه،که ظاهرا براش مهم نمهم باشه تا به خ دیپسرم با يبرا.به هر حال مبارکتون باشه-

.تونم داشته باشم یم يانتظار

حرفاتون تموم شد؟- :دیبا حرص پرس میمر

:د،گفتینشن یجواب یوقت

کس هم نگفتم،چون ناراحت بودم؛مادر خودم  چیبه ه.که حامله ام دمیفهم ریهم د نیهم يبرا میخواست یبچه رو نم نیما ا-

.دهیفهمهم تازه 

:کرده بود،نفس تازه کرد و گفت دایپ يکه بهانه تازه ا یعل مادر

؟یهست یک یکن یفکر م یهست یکنه،تو انقدر از خود راض یلطف م ییهم دلت بخواد،خدا به چه کسا یلیخ-

به موضوع داشت؟ یحرف ها چه ربط نیبه سقف نگاه کرد،ا میمر

وقت  ،اونيتو راه دار گهیبچه د کیمونه  یو از اون شوهر که مثل جواهر م شهیم یبچه ات خالق لیفام یافتخار کن دیبا-

؟یخواست یبچه رو نم یگیم ییو با پررو یدماغت رو باال گرفت

:کرد کیخالص رو شل ریت میمر
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 هینیهم.شدم نگهش دارم و گرنه از خدامه نباشه یاصرار کرد و ازم خواهش کرد راض یخوام،منتها انقدر عل یاالن هم نم-

........هفت پشت جد وآبادم بسه يبرا یخالق لیبچه با فام

ماند،اما  يحمله بعد ،منتظريمساو کیکی.آتشش زده،از ته دل لبخند زد دیفهم میکه کردمر یازپوف.شوهرش وا رفت مادر

:زد غیج یمادر شوهرش که ناك اوت شده بودعصب.نشد يخبر

......رچهگ.پسر من چارهیب.يهم دار ییعجب رو-

.ادامه ندادوتماس رو قطع کرد گهید

چقدر برخوردها متفاوت بود،خواهراش از .رو گذاشت یگوش دیبوق تلفن رو شن يصدا یچند لحظه منتظر ماند و وقت میمر

را بار از مادرش خبر  نیاول يبرا رایسم یوقت.دنیپرس یزدن و احوالش رو م یزنگ م میبارداره ،دا میبودن مر دهیفهم یوقت

"....مبارکه یلیمبارکه،خ! يوا-":دیکش غیرو برداشت ج یگوش می،همون لحظه زنگ زد و تا مر دهیشن

:تند تند گفته بود رایشده بود و سم جیگ میمر

 یمن انقدر م م،امایداشته باش گهیبچه د هیمیدار میچند ساله تصم دیمن ومج.يعرضه دار یلیتو خ!به حالت ن،خوشیآفر-

.بار نرفتم ریز ترسم که هنوز

:خواهرش ادامه داد.نزد یاما حرف."!پس خوش به حال تو-":در دل جواب داد میمر

 گهیاالن د.يکرد يتو خوب کار یزنه،ول یتا پشتک م نه،چندیقراره پرهام رو بب یوقت.انقدر تنهاست که نگو ماین چارهیب-

......شده ریمن د يبرا

:سرانجام من من کرد!کرده بود؟ رییشال تغ زدهیاشان را از سه سال به س ینخواهرش تفاوت س یاز ک.تعجب کرد میمر
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........يسه سال از من بزرگتر ،فقطيندار یتو هم سن-

:قهقهه زد خواهرش

 گنیره،میکالس سوم م مایاد،نیب ایبزرگ شده من تا دست به کار بشم و بچه به دن یلیخ گهید ماین یعنی!نه از اون لحاظ-

........بزرگ شده یلیخ گهید مایخورن،اما ن یتو به درد هم م يچهار ساله،بچه ها ایسه  یاصله سنف نیبهتر

:با حسرت گفت راینگفت و سم يزیچ میمر

گه؟یم یچ یعل یراست.ياز من زرنگتر وعاقل تر بود شهیتو هم! نیآفر-

:منزجر جواب داد میمر

.......بار اول پدر بشه يبرا قراره ،انگاریکنه از خوشحال یم ریعرش رو س-

:حسرت زده گفت رایسم باز

فعال دست  گهیو م ارهیبهانه م هیشه،یم يموافقه،اما هر بار بحث جد گهیبچه د کیظاهرا با  نکهیبا ا دی،مجیخب،پس راحت-

.ستین یموقع مناسب م،االنینگه دار

مطمئن بود مادرش  خواسته،چونیبچه رو نم نیبفهمه او اراینزد که سم یباز در دل به خواهرش غبطه خورد،اما حرف میمر

به پرهام - :تکانش داد رایسم يصدا.نگه يزینزده،پس بهتر بود خودش هم چ یبه دخترانش حرف میمر میدر مورد تصم

د؟یگفت



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٦

برادر  ایهر خوا کیصاحب  يهم در خانه اشان هست که حق داره بدونه قراره به زود گهینفر د کیافتاد که  ادشیتازه  میمر

 یحوصله و عصب یدانست؛از بس آن روز ها ب یجواب را م!بود؟ دهینرس یعل ایچطور تا به حال به عقل خودش .بشه

.مینگفت نه،هنوز-:آهسته گفت.رو فراموش کرده بود چارهیبود،پرهام ب

:کرد هیتوص رایسم

اش خبر بده،چون بچه ها  گهید يه که به بچه هاهر وقت شکم مادر بزرگ شد،وقتش گنیها م یالبته بعض.دیزودتر بهش بگ-

....بهتره یلیخ نیطاقت ندارن و براشون سخته منتظر بمونن،همون آخرها بهش بگ

:حق به جانب گفت میمر

.بهش نگفتم يزیتا حاال چ نیهم يآره خودم هم برا-

!یگیروزها چقدر به همه راحت دروغ م نیا!دروغگو يا- :دیدل به خودش توپ در

:گفته بود یمتوجه دروغش نشده بود،با مهربان رایسم اما

 یاگه هم حال نداشت.بهم زنگ بزن یداشت يدر ضمن اگه کار.بگو کیهم تبر یخوشحال شدم،از قول من به عل یلیخ-

ما،خب؟ شیپرهام رو بفرست پ

:شرمنده جواب داد میمر

.!ببوس یبرو حسا مایسالم برسون،ن دیتو هم به مج.زمیعز یباشه،مرس-

دوباره خاله  نکهیاو هم از ا.و خنده و سر به سرش گذاشته بود طنتیهم همون روز زنگ زده بود،طبق معمول با ش وایش
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البته فقط ":در دل گفته بود میمر.داشت به او خبر بده يکرده بود که اگه کار یتعارف مچهیخوشحال بود،آخرش هم ن شدیم

.برسه ین بود که به داد کسگرفتار تر از آ وایچون ش."خبر بده

 يشوهرش جار يعرق از سرو رو.کرد نگاه کرد یم يریرو با دقت گرد گ زهایکه داشت م یبه عل.دلشوره داشت میمر

 یاز عل میبار که مر کید،چونیبر یرا لب باغچه م میسر مر د،احتماالید یحال م نیاگه مادر شوهرش ،او را در ا يوا.بود

:بود ؟گفتهیچ ن،کهیو بب ایبپا کرده بود که ب ینه،قشقرقیو بچشام ر زیخواسته بود م

!پوست واستخوان ،شدهیکشیهمه ازش کار م نیتو ا.زد ینم دیوسف اهیخونه دست به س يپسر فلک زده من تو-

:ش چند جمله بود جهیزن کرده بود،که نت کیفیراجع به نقش مرد در خانه و وظا یطوالن یهم سخنران بعد

از  یچون عل.داد یخونه رو خودش شخصا انجام م يهمه کارها دیکار کردن نداشت چشمش کور با رونیه عرضه بک میمر-

کرد و  یاستراحت م ونیزیتلو يجلو دیاومد فقط با یبه خونه م یآوردو وقت یکند و پول در م یاز خونه جون م رونیصبح ب

نداشت  یکرد،اشکالیم يبا پسرش هم باز دیکش یم لشیه ماگ حاال.کرده باشه یقدر دان شدتایجلوش تا کمر خم م میمر

.!خانواده نشه سیتا مزاحم استراحت رئ کردیسر پرهام رو هم گرم م دیبا میوگرنه مر

:باد کرده بودکه کانیپل کیهم حق به جانب غبغبش رو مثل  بعد

 ینداره و نم رونیکه کار ب یگرفته،آن هم زن یچ يگفته ان و اگه قرار باشه مرد در خونه هم کار کنه پس زن برا يزن ومرد-

.....تونه پول درآره

زنش راحت شه و سگرمه هاشو که آن روزها اغلب در هم بود باز  الیتا بلکه خ کردیم زیداشت تند تند خونه رو تم یعل حاال

زنگ زده و  یکه مادر عل يهمان روز.ارهیدل زنش رو به دست ب خواستیبود و م دهیاز رفتار مادرش رنج یهم کم دیشا.کنه

داده بود،بعد هم  شیدلدار یعل.کرده بود یمفصل هیو بعد هم گر فیرو تعر انیرتمام ج میقهر کرده بود،مر میبعد هم با مر
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دوهفته بعد مادرش نه زنگ زد و نه جواب تلفن هاشو داد،واقعا  یکییاما وقت.ستیدر دلش ن يزیگفته بود مادرش چ

سرانجام .تماس نگرفت شبار او هم با مادر نیاول يبرا نیهم يطور برخورد بکنه وبرا نیدرش اکرد ما یفکر نم.دیرنج

از دل مادرشان  يجور دیبقبوالند که اشتباه از اونا بوده و با یخواست به عل یکرده بود،اما هرچه م یانیخواهرش اکرم پادرم

بره تا باهم صحبت  دنشیزنگ زده و از ش خواسته بود به د مادرش به محل کارش نکهیتا ا.بار نرفته بود ریز ی،عل ارهیدر ب

 نده،مادریدو ساعت بحث فرسا یکیبعد از .گله کرده بود یبه مادرش بده،حساب یآنکه فرصت یهم رفته بود و ب یعل.کنن

گفته بود به  هم زنگ زده و یاز وقت.که اصال انتظار نداشت پسرش آنچنان با حرارت از زنش دفاع کنه،کوتاه اومده بود یعل

داده وقول داده  شیدلدار یاما عل.هم بر هم بودو غذا هم نداشتن رو د فیخونه کث.دلشوره گرفته بود میره،مریخونه اشون م

نگران واکنش مادر شوهرش  میمر.رهیغذا بگ رونیخواست از ب یحاال هم تموم خونه رو مرتب کرده بود و م.بود کمکش کنه

:گفته بود یبود،اما عل

!غصه نخور.یکن يو آشپز یستیسرپا وا یتون یکه نم شنیمتوحه م ،همهيو االن حال ندارت-

 میمر.شد کیبه اتاقش شل يریپرهام که منتظر فرصت بود مثل ت.از جا بلند شدو به اتاق خوابشان رفت ینیبه سنگ میمر

مادر .گرم بود یاما دلش به علداشت، شیدر پ یشب سخت.نگاه کرد یمرتب رو رو تخت يتخت نشست و به کوسن ها يرو

حتما منتظرش بودو  هیدار و کنا شیچند حرف ن نکنه،اماحمله  میپسرش مستق يداشت که جلو استیشوهرش هم انقدر س

به تن  يلباس گشاد سبز.نشست شیآرا زیم نهییرو جمع کرد و مقابل آ یبا دست چند نخ نامرئ.حوصله بود یاوهم سخت ب

 خیس خیبلندش ،نامرتب شده وس يموها.آتش نقش انداخته بود يبه رنگ ها یکوچک يها يزلباسش گلدو يکرده بود،رو

سبز پشت  یبا کش د،بعدیرا برس کش شیموها يا قهیفرو برد و چند دق شیموها انیبرس رو م یبه آهستگ.ستاده بودیا

 يمزها.دنیدرخش یمرنگش مثل دو ستاره بزرگ در صورتش  اهیدرشت وس يچشمها.بود دهیرنگش پر.سرش جمع کرد

چشمها رو  يو مرتبش مثل دو خط مورب باال ازكن يابروها.داد ینشان م باتریرا درشت تر و ز شیچشمها یپرپشت و مشک

بعد .شد یتر م کیش ياونطور ینداره،ول یبیع نکهیبا ا.کردم یعمل م یفکر کرد کاش دماغم رو مثل ال.تر کرده بود دهیکش

توجه لوله  یب.دیبچه خوك شده بود خند کیهیکه شب رشیبه تصو شهیم يچطور نهیدادتا بباش رو باال  ینیبا دست نوك ب
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بعد به خودش نگاه .و نازکش راه رفت کیبار يلبها يدور رو کیبده، یتیآنکه به رنگش اهم یرو برداشت،ب کیمات

 شهیمادرش هم.هم بد نبود يرطو نیهم.شد مونیرزگونه هم بزنه که پش د،خواستیلب ها را بهم مال!کم رنگ یکرد،نارنج

:گفت یم

!زنن یکنه،چشمش م شیآرا دیزن زائو و حامله نبا-

لبش  يبره،با دست رو رونیاز اتاق ب نکهیقبل از ا.دیناخودآگاه از جا پر.زنگ بلند شد يغرق بود که صدا شیفکرها در

.کم رنگ تر بشه کشیتا مات دیکش

اخم کرد،چطور پرهام  مید،مریراه پله دو انیلوتر از همه در را باز کرد و به مپرهام ج.دار رو نداشت شین يحرفها حوصله

:بعد جواب خودش رو داد!رو دوست داشت؟ ییوالیمادر بزرگ ه نیچن

اگر از طعنه زدن به .دیخر یخوشمزه م يها یآوردو خوراک یم هیبراش هد شهیبود،هم یپرهام مادر بزرگ خوب يچون برا-

.کرد یم يپرهام باز شد،با یخسته م میمر

.!خوش اخالق باش گل من- :رو لمس کردو زمزمه کرد شیبازو یعل

مادر شوهرش که قربان  يصدا.کج و کوله شد یاما مثل شکلک دیکش کیلبخند ش کیياش رو برا ینارنج يلب ها میمر

در بازوان بزرگ  یدوعلچاق و گنده ،آغوش باز کر کلیمادرش با ه.جلو رفت یشد و عل کیرفت نزد یصدقه پرهام م

:به راه رفتن اردك وار زن نگاه کردو فکر کرد میمر.مادرش پنهان شد

بترکه؟ خوادیم یعنی-

انگار مرده که - :باز فکر کرد میمر.دیصورتش رو بوس يزد و به سرد يلبخند مچهیمادر شوهرش ن.سالم کردولبخند زد بعد

.!انقدر لباش سرده
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 شنهادیفوت کرده بودو با کمال تشکر ازخداوند،مادر شوهرش پ شیر شوهرش سه سال پپد.در عوض خوش آمد گفت یول

در بود  يمار شده باشه جلو يکه جادو یهنوز مثل خرگوش میمر.کند یآنها زندگ شیرا قبول نکرده و نخواسته بود پ یعل

:دیزدو پرس یچرخ میآمددر را بست و ن دشبه خو میمر.مبل ها نشستن يو مادرش رو یکه متوجه شد عل

ان؟یاکرم جون نم-

:پاسخ داد يبه سر و گردنش دادو به سرد يقر یمادر عل.گفت تا حرص مادر شوهرش رو درآره ینم"خانم"مخصوصا

.خونه داداشش یره،حتینم ییدعوت جا یوقت ب چیاکرم خانم ه-

.!که خانومه اره،بسیخودش نم يبچه ام  ناراحته و به رو:کرد یرو به عل بعد

،فکر کرد و آه  زونیشکم آو. کوتاه  نه،قدیپر ک ينازك وچشم ها يخواهر شوهرش باآن ابروها ریبه تصو میمر

:گفتیداشت م یمادر عل!"حتما":دیکش

از .یگفتیبهش م دیاز زبون من بشنوه؟اونم خواهرته،با دیبا.حامله است میمر دیبه او طفلک هم بگ دیکدوم نکرد چیه-

.دهیدستت رنج

:سرسختانه گفتیعل

رو بپرسه؟ میزنگ نزد احوال مر هیچرا  دیفهم یخب وقت-

اما "!یکن عیخانواده رو ضا يکدوم از اعضا چیه دینبا بهیغر کیيجلو یعنی":یعنیچشم غره مخصوصش رو رفت، مادرش

:پرخاش کرد یمادرش عصب اوردویبه روش ن یعل
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کنه؟ یست که اونم احوالپرسبهش گفته بود که حامله ا میاحوال بپرسه؟مگه مر-

....رسه ینوبت ما که م ،امايبه مادر و خواهر خودت روز اول خبر داد- :کرد میرو به مر بعد

.گفته یبه اون ها هم من نگفتم،عل- :حوصله نداشت،اخم کرد میمر

:رو گرفت انهیدونست،زود م یکه حال زنش رو م یعل

.گفته میمر يهم من خبر دادم،اون هم به خواهرها یحق داره،به خانم امام میمر.ستین يحاال مادر جون وقت گله گذار-

:طعنه گفت ره،بایخودش رو بگ ينتونست جلو میمر

دارم بهشون  يگفتن،حداقل تعارف کردن که اگه کار کیهردو همون لحظه به من زنگ زدن و تبر.اما اون ها قهر نکردن-

.خبر بدم

:خودش رو تکان داد یتبه سخ.اوردیاما کم ن یعل مادر

.ستنیحرفها ن نیا دیتو ق یلیگه،خیخب مادر و خواهر تو هستن د-

دعوا؟ ي،آمدیزنیم هیحرفها چ نیمادر ا- :اخم کرد یعل

 زیم يرو رو ینیمقابل زن خم بشه س نکهیا يآمد،اما به جا شیگذاشت و پ ینیرا در س يچا وانیخنک شد،ل میمر دل

"...بفرما":رش گذاشت و آهسته گفت کوچک ،کنار دست مادر شوه
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:و به پرهام نگاه کرد دیرا هورت کش يچا.مادر شوهرش ظاهرا کوتاه آمده بود.نشست يکنار بعد

.!که برات گرفتم بهت بدم ییتا کادو اریجون رو ب زیعز فیبرو ک-

"!جون زیعز":رو کش داد شیلبها میمر

اصال قصد .بگه"مامان بزرگ"کردیپرهام را وادار م میجون صدا کنندو مرزیاو را عز شیاصرار داشت نوه ها یعل مادر

نگاه  ونیزیبه تلو یشده بودوعل ییاهدا يبا اسباب باز يپرهام مشغول باز.باشه!جون زیعز کشینداشت اسم دشمن شماره 

:مادر شوهرش بلند شد يصدا.کرد یصبرانه حرکت ساعت رو دنبال م یهم ب میمر.کرد یم

وقتته؟ حاال چند-

.هفت ماه-:رس نگاه زن نبود،آهسته گفت ریبجز او در ت یدور وبرش رو نگاه کرد،کس میمر

:را جمع کرد شیچاقش دادو لب ها کلیبه ه یتکان یعل مادر

.الغره.زهیر یلیبچه خ که،حتمایپس چرا شکمت انقدر کوچ!وا-

:کردن نگیریج نگیریج شیطال يسر تکان داد و گوشواره ها بعد

.بود زیهم  ر ،پرهاميزیالبته تو خودت هم ر.شهیم ضیخوره،همش مر یو الغر به درد نم زهیر ،بچهيبخور یلیخ دیبا-

 مانیزا لیبچه ف کیوزن موقع تولدش بود،مادر شوهرش انتظار داشت او  لویک میسه و ن بایفکر کرد پرهام تقر میمر

:شوهرش باز شد مادر شیزنگ در بلند شد،ن يصدا یوقت.نزد یکنه؟جرف
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...اوردهیحتما اکرم خانومه،دلش طاقت ن-

 ییهمانطور که دمپا یاز جا بلند شد،اما عل یبه سخت میمر.محل بود که غذا آورده بود یچلوکباب ياکرم خانم نبود،پادو اما

:دستش رو بلند کرد دیپوش یهاشو م

.نمیچ یم زوی،من االن م نیتو بش-

اکرم خانومه؟- :شد زیخ میشوهرش ن مادر

.نه،غذا آوردن- :عجوالنه جواب داد یعل

روخودش  زیداد م حیپرخشم ترج يآن نگاهها دنیبا د میمر.دیمادرش رو ند نیرفت و نگاه متعجب و خشمگ رونیب بعد

 سید يکباب ها رو تو یعل یوقت.دیکش رونیهارو از جعبه ب وانیگذاشت و ل زیم يتند تند بشقاب و قاشق ها رو رو.نهیبچ

:گذاشت و مادرش رو صدا کرد،زن اخم کرد زیم يرو

.میخورد یم يزیچ یتخم مرغ هیپسر؟حاال  یزنیم شیپولت رو آت يجور نیچرا ا-

:نشست زیاز جا برخاست و پشت م یبه سخت بعد

.نیهوا الغر شد هیدمین،دیخور یم يو حاضر رونیب يغذا میمدت دا نیا يحتما تو-

:داد وچنگالش را در کباب ها فرو کرد با تاسف سر تکان بعد

.داره،حتما اندازه خون باباش هم پول گرفته یآشغال قاط داستیاز رنگش پ هیگوشتش چ ستیمعلوم ن-
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.کنه يوآشپز ستهیتونه سرپا با ینم یلیخ میمر-:حوصله گفت یب یعل

.ن،دختر شاه هستنزن ها فرق دار هیبا بق شونیگه،ایبله د-:کباب رو در هوا تکان داد مادرش

چشم بهم زدن غذا  هیيکدبانو وخونه داره که تو يمال زن ها گم؟اونیم یمن چ!غذا درست کردن چقدر کار داره هیانگار

.ننیچ یم زیکنن و هفت جور غذا سر م یدرست م

:ظفر مندانه پوزخند زد یمادر عل.و دو تکه شد اوردیانجام کباب طاقت ن سر

......شدیدو تکه نم يطور نیبود ا اگه از گوشت!بفرما-

مادر بزرگش در  دیپرهام هم کبابش رو به تقل.نده،بغض کرد تیاهم دیبا خودش قرار گذاشته بود هر چه شن میمر نکهیا با

:در آمد میمر ادیدادکه فر یهوا تکان م

....زشته سر سفره!.....پرهام -

:دیبغض آلود به پسرش توپ بعد

......نکن،سفره احترام داره يطور باز نیبا برکت خدا ا-

:دیباز وسط پر یعل.طور کنف بشه نیانتظار نداشت ا.شوهرش جا خورد مادر

.بندندیصف م دنشیخر يمردم برا.هیکبابش عال نیبخور مادر جون،ا رونیب يبار هم غذا کیحاال -

:باز پوزخند زد مادرش
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.!حتما صف مجردهاو زن مرده ها-

 دیجو یدر دهان گذاشت،چنان م اطیکباب را با احت يمادر شوهرش لقمه ا.کرد ریگ میمر يسفت در گلو یگمثل سن لقمه

پرسش  یبرخاست،عل زیتونست ادامه بده،از پشت م ینم گهید میبعد اخم کرد،مر.لولند یزنده در دهانش م يانگار کرم ها

.کباب خورد کیماشااهللا .نش یم ریس ودحامله ز يهمه زن ها!نترس- :گر نگاهش کردومادرش گفت

ازدواج کرده و  یمرده و ک یکنن،کیهر کدوم چه م.شمارشان کرد یب يها و بچه ها ییاز خاله ها و دا فیشروع به تعر بعد

کار را کرده بود االن چقدر همه خوشحال  نیاگر ا.کرد یهم با همان ها وصلت م یفکر کرد کاش عل میمر.بچه دار شده یک

چاقش ،نان  يزن با دستا.شد نگاه کرد یم دیدر بشقاب مادر شوهرش ناپد يگریبعد از د یکیکه  ییب هابعد به کبا.بودن

آخرش با  دویسیل یکرد،بعد هم دستاشو با اشتها م یلقمه چپشان م کیدویچیپ یچرب را دور کباب و گوجه م يها

عرق کرده و  زنبعد که سر انجام .کنه یشک مانگشتاش خ يفکر کرد احتماال آب دهانش را از رو میمر.کردیدستمال پاك م

:کباب ها پوزخند زد سید دنیسرش آمد و با د يباال مید،مرینفس کنار کش مهین

.....هیکه گفت غذاش عال یانگار خوشتون اومد،عل-

اشت و به با حرص بشقاب ها رو برد.هم اشاره کرد ادامه نده ینزدو عل یکه به نفعش نبود حرف یشوهرش طبق مواقع مادر

بد .الحمدهللا ظرف شور هم که داره.کشدش یکردن چارتا بشفاب نم ن،جمعیتو بش-:گهیم یکه مادر عل دیشن.آشپزخونه برد

.........آشپزخونه يدوتا ظرف رو ببره تو نیورزش هم که شده،ا يبرا ستین

.ربطش شد یو ب انیپا یب يدوباره مشغول حرفها بعد

 یکیالبته از .دیایب دنشیباالخره فرصت کرده بود به د یال.رخ دوستش زل زده بود میبه ناز پشت ستون آشپزخانه  میمر

خواد  یم ایاز مسافرت برگشته  دونستینم میزنگ زده بود حالش رو بپرسه،مر.حامله است میخبر داشت که مر شیدوماه پ

 مینوبت به خود مر د،بعدیرهام رو پرسو پ یاحوال عل يو پر انرز دشا شهیمثل هم یبود؟ال یبره مسافرت،تازه فرقش چ
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حرص درآور رو نداشت اما بعد ناگهان از دهنش  يبه دوستش نگه،حوصله اظهار نظرها يزیداشت چ میاول تصم میمر.دیرس

"........یمن حامله ام ال":دیپر

!یگینمراست - : گفت یعصبان ایبگه سرده  تونستینم میکه مر ییلحظه دوستش ساکت موند،بعد با صدا چند

:آهسته گفت د،بعدید یاو را م یسر تکان دادانگار ال نیغمگ میمر

.چرا،االن تو ماه پنجم هستم-

:دیکش غیج یال

.!معرفت ی،ب یگیاون وقت حاال به من م...؟!پنج ماهته-

:دیآه کش میمر

نه؟ ایراستش دودل بودم نگهش دارم -

:بند حرف زدن کیدوباره ساکت شد،بعد ناگهان شروع کرد به یال

 ؟همونيا وونهی؟دیضی،مريکاریآخه دختر تو ب......یشیوقت آدم نم چیچون ه ينگهش دار یگرفت میحتما بعد هم تصم-

بابا ....پاك کن يرخت بشور وسبز.تو خونه بچه بزا  نیهمش بش!امل و عقب مونده ها يزن ها نیا نیع يپرهام بس نبود؟شد

 يبر یتونستیم يبزرگ شده بود،تازه راحت شده بود گهید رهامپ.ينبود يطور نیه اک م،تویحرفها رو مر نیول کن ا

 یم فیشناسم،ک یمن تو رو م.یشیم میقا دتیبچه جد نیحال باز پشت ا.یکن حیو تفر یخورده به خودت برس هیسرکار،

.ادیو جونت در ب یکار خونه بکن یکن
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.نذاشت یکنم،علخواستم بچه رو سقط  یاتفاقا من م- :من من کرد میمر

:انگار بخواد بچه اش رو دعوا کنه،پرخاش کرد یال

و  یاز خداشه تو تا آخر عمرت تو خونه بمون یعل.یکنیگه تو هم گوش م یم یعل ی،هرچيرو در آورد اه،گندش

سر  يبر یبوده که تو نتون یبچه هم نقشه عل نیکن ا گه،باوریزنه د یم يترفند هیکنه  یهروقت احساس خطر م.یبپوس

.يخورد يبازو  یکلم، خنگ وخرفت نیتو هم ع رون،اونوقتیب یکارواز خونه بزن

:در دل جواب داد میمر

.!یگیم يزیچ هیخودت  يگفته،برا یچ یکه من چکار کردم و عل يتو چه خبر دار-

:رو سرزنش کرد و بعد ناگهان گفت میمر گهید قهیچند دق یال.ساکت ماند اما

...ياومد یخوب بود کاش م یلیخ شیک یجات خال.برم دیبا گهیخوب من د-

......اما خواستیدلم م یلیخودم هم خ- : گفت نیغمگ میمر

:منتظر نموند،عجوالنه گفت یال

تو رو هم بدم؟ ؟اسمياینمک آبرود و چالوس م میبر یدسته جمع میخوا یم گهیحاال آخر هفته د-

:زد يدبده،پوزخن یجواب میمر نکهیقبل از ا بعد

.!يچه برسه به حاال که دوباره هم حامله ا يخورد یهم از جات تکون نم يطور نیهم گم؟تویم یچ-
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:دیبعد خند.در راهه میکرد که انگار بچه هشتم مر دیدوباره تاک يرو يجور

.خبرم کن یداشت يزیچ يات،اگه کار یبا اون شوهر پشت کوه ياومد یخب غصه نخور،تو که به هر حال نم-

گرفته و  یتا چند روز بعد از تماس ال میمر.تماس نگرفت گهیبعد هم د.کرد یعجوالنه خداحافظ یزد و ال شیصدا یکس

 يا دهیکرد خوشحالش کنه،قا یم یسع یهرچه عل.سوزاند یخودش دل م يکردوبرا یفکر  م یال يبه حرفها.افسرده بود

که از آن حال درش  يزیتنها چ.کرد یبا شوهرش م یلیدل یب یبودو احساس دشمن زاریهم ب  یدر دلش از عل یحت.نداشت

منتظر  یربع کیمجبور شده بودند .رفته بود يمجهز یبه مرکز سونوگراف یبه اتفاق عل. بود  یآورده بود،وقت سونوگراف

 ییطال يها الیدر خ لشیرغم م یعل میکردو مر یم یباف الیمدت کنار گوشش خ نیدر ا یعل.بمانند تا نوبتشان شود

:گفت یبا محبت و احساس م یعل.شوهرش غرق شده بود

برادر  کیگفتم ،بهم گفت بابا کاش من هم  یاون شب که براش قصه م.شهیخوشحال م یلیاگه  پسر باشه پرهام خ-

.ها آرزوش بر آورده بشه يزود نیدونه ممکنه به هم یهنوز نم یطفلک.داشتم

:ادامه داد یبه وراج یعل.گفتینم يزیبه آب سرد کن زل زده بودوچ میمر

......اگه دختر هم باشه.ستیپدرام هم بد ن.ادیبهم م یلیخ ایپرهام و پور....ایپور میاگه پسر باشه اسمش رو بگذار-

:ملموس گفت یلحظه ساکت ماندو بعد با عشق چند

؟یتو چ میدختر باشه مر یکینیخواد ا یدلم م یلیشه،خیم یچ!يوا-

سر تکان دادنش رو به حساب  یاما عل!نه؟ ایسر تکان دادنش آره بود  یدمعنیاد،گرچه خودش هم نفهمسر تکان د میمر
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:جواب مثبت گذاشت و گفت

 يوا.شهیم یعال میهم داشته باش یدختر ناز ومامان هیاگه  میپسر خوشگل وسالم دار کیخب قابل درکه،ما .دونستم یم

.هان؟....ایپر میذار یاسمش رو م.شهیخدا،چقدر خوب م

:خواست بگه یدلش م میمر

........آره- :،اما در عوض گفت!یزن یانقدر حرف م هیچ ستیهنوز معلوم ن.ریزبون به دهن بگ قهیدق کیهان و کوفت،-

 یکرم رنگ د،دریبا روپوش سف يو کوتاه قد زهیدختر ر نکهیساکت شدتا ا ستیسرحال ن یلیبود زنش خ دهیهم که فهم یعل

:دینشسته بودن پرس شانیدوتا يرو میو مر یکه عل یخال يها یو رو به صندلرو باز کرد 

؟یخانم خالق-

- :دیپرس يفور یاز جا برخاست عل ینیبه سنگ میمر.گشت یم یصد زن در سالن حضورداشتن که او دنبال خانم خالق انگار

نداره؟ یبیع امیمن همراشون ب

.دییرمابف!رینخ- : عبوسانه پشت چشم نازك کزد دحترك

ماسک  يبه صورت داشت ورو يدیدکتر ماسک سف.هم پشت سرش داخل شد یآهسته به سمت در باز جلو رفت،عل میمر

و شکم کوچکش را جلو  دیخواب میمر.اشاره کرد بخوابد میو ترسناك شده بود،به مر بیاش عج افهیق.زده بود نکیهم ع

.چند وقتته؟- :دینگاه کنه پرس میه به مرآنک یو ب ختیزل ر يکوچک مقدار یبرجستگ يدکتر رو.داد

....پنج ماه-
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:دیشکمش کش يدستگاه را رو دکتر

ه؟یبچه چ یبدون يخوا یم-

:زنش جواب داد يبودبه جا ستادهیا يکه کنار یعل

.....بله،معلومه-

:سر کج کرد دکتر

.میگیهم نم ه،مایخواد بدونن بچه چ یها دلشون نم یآخه بعض.گمیم دمیاگه د-

:ادیفهماندکه جلوتر ب یکوچک اشاره کرد و با سربه عل ونیزیبا دست دستکش پوش به تلو بعد

د؟ینیب یم...قلبش نمیپاهاشه،ا نیا-

و  رهیت يوقت در آن توده ها چیچون خودش هم ه.ندیب یشرط بست اصال نم میسر تکان داداما مر نهیدست به س یعل

:ر باز غلغلکش داد و گفتدکت.داد ینم صیرو تشخ يزیچرخان چ

.هیعیو طب یعال زیستون فقراتش ،خدا رو شکر که همه چ نمیا-

.خدا رو شکر- : مثل بچه مرشد ها گفت یعل

:شکمش گرداند يباز دسته را رو دکتر
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........ن،دخترهیاز ا نمیا-

!يوا- :دیکش ادیرو محکم بهم زد و فر شیدستها یعل ناگهان

:دیانگار بخواهد بگو.انداخت یهیر سفنگاه عاقل اند دکتر

.!خجالت بکش خرس گنده،خودت رو کنترل کن-

:دیپرس بعد

؟یناراحت ایبود  یاز خوشحال نیا-

:قهقهه زد یعل

......کردم دختر باشه یخانم دکتر،آرزو م یاز خوشحال-

است و  یکر کرد در واقع او فقط حامل دختر علف.زد،انگار نه انگار او هم آنجا بود یکس با او حرف نم چیبغض کرد،ه میمر

:رو خونده باشه به سمتش خم شد میانگار فکر مر یعل.نداره یکس يبرا یتیآنجاست،وگرنه جضورش اهم نیا يبرا

.خوشحالم یلیخدا،خ يوا!زم،دخترهیعز يدیشن-

:گفت جانیه یب میمر

اش رو دخترونه  یسمونیتن بچه اش دختره،همه سشد،بهش گف يطور نیاز دوستام هم یکی.هم مطمئن نباش یلیخ-

.پسره دنیآمد د ایکه بچه به دن د،بعدیو سف یدصورتیخر
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:گفت يخوردانگار سرکه بو کرده باشه،به سرد نیصورت دکتر چ يرو ماسک

...دختره نیصددرصد ا.گمیاگه مطمئن نباشم نم.من تا به حال خطا نکردم-

.!خدا يوا- : زد ادیفر یعل باز

:فکر کرد.سرخ شوهرش نگاه کرد يمنزجر به گونه ها میمر

ست؟یخدا بلد ن يبه جز وا يا گهید زیچ یعنی-

:چند دستمال به طرفش پرت کرد،انگار بخواد کتکش بزنه،بعد هم از جا برخاست دکتر

.تا جوابتون حاضر بشه نیمنتظر باش رونیب-

اش رو  يلبخند پهن و سرتا سر تونستینم.شناخت یسر از پا نم یلع.شکمش را پاك کردو از جا برخاست يبه تند میمر

مات و  يها یصندل ي،رویدختر کوچولو دارد خوشحال بود،اما نه به اندازه عل کینکهیهم ته دلش از ا میمر.پنهان کنه

.به طرفشان دراز کردوکارشان تمام شد یپاکت یشکل نشستن تا همان دختر بعد از مدت یلگن

:نگاه کرد میمر ستاد،بهیا یفروش ینیریقابل شم یعل سرراه

؟يایبخرم،تو هم م ینیریش خوامیم-

!نه-

:دستش را گرفت یعل
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برات بخرم؟ يدوست دار یچ-

.ينون خامه ا- : فکر گفت یب میمر

:دیدستش را بوس یعل

.شد ادهیو پ دیبعد باز خند.رمیبه چشم ،قربونت هم م يا-

بودن بچه دختره خوشحال بودن و در باره اش با هم  دهیفهم نکهیهمه از ا.ام نگهشان داشتشب مادرش با اصرار ش آن

.کرد یم یپدرش با غرور سخنران.زدن یحرف م

.است گهید زیچ هیکمه،دختر  یچند تا دختر داشته باش گم،هریرو واقعا م نیا یمن سه تا دختر از خدا گرفتم،ول-

و تازه  فیآمده بود و او با مادر ضع ایبه دن وایش یپدرش ،وقت يکرد صحنه دعوا یم یسع انداخته بود و نییسرش رو پا میمر

:دیچیپ یپدرش در گوشش م وسیو ما یعصبان يهنوز صدا.کرد فراموش کند یکرد و او را محکوم م یدعوا م شیزا

 ریکنن،همش تقص یهمه مسخره ام م.يزا یتو تپ تپ دختر م.دو تا پسر دارن یکیلیهمه فام.ییپسر بزا يتو عرضه ندار-

.يکوفت کرد یلواشک و ترش یتو ه يبخور یگرم دیبا یتو زمان حاملگ گمیم!توست

:کرد یکه هنوز چاخان م دیسر بلند کرد و پدرش رو د میمر

.!گمیم یمن چ یفهم یجان،اون وقت م یعل ادیب ایحاال بذار دخترت دن-

:پوزخند زد نیهم يبرا.دید یم الشیدر خ میکرد که مر یمفکر  ییزهایمادرش هم به همان چ انگار
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.یفهم یم ادیب ایدن یآره،وقت-

:بشن،بحث رو عوض کرد ریکه احساس کرد هر لحظه ممکنه پدر و مادرشان با هم درگ وایش

د؟یبذار دیخواه یم یحاال اسمش رو چ-

:انگار شق القمر کرده باشه سرش رو راست گرفت یعل

......یول میاسم انتخاب کن میبا مر میالبته هنوز فرصت نکرد.ادیخوشم م ایمن از پر-

:انگار بحث تمام شده باشه گفت میمر مادر

.ادیخوبه،به پرهام هم م یلیخ ایپر-

ه؟یک ایپر- : خورد سر بلند کرد یکه تا آن لحظه ساکت داشت غذا م پرهام

:گرفتن بودگفت دهیص ندنگه،اما پدرش که متخص يزیچ یاشاره کرد کس میمر

!پرهام جون گهیخواهرت د-

:و پدر بزرگ ادامه داد دیلب گز یعل

.ارهیخواهر کوچولو م هیداره برات  میمامان مر....یدون ینم مگه

"؟یچ"- :نگاه کرد یگشاد شد،تند تند پلک زدو به عل شیباشه چشم ها دهیرو شن ایدروغ دن نیانگار بزرگتر پرهام
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:دیخم شد وصورت پسرش رو بوس یبانبا مهر یعل

گم،باشه؟یبرات قصه اش رو م یبخواب یخواست یامشب وقت-

:بار به مادرش نگاه کرد نیا پرهام

؟يبخر گهیبچه د هیيخوا یم-

:قهقهه زد وایش

.خرن یداره،بچه رو که نم گهید ین ین هیپرهام جون ،مامانت تو دلش -

:پرهام روشن بشه،چون چشماش گشادتر شد يبرا ایدن يهایقرار بود آن شب شگفت انگار

.خرن یبچه رو م گهیم مای؟تو دلش؟اما ن یچ-

 یو عل میکرد مر یفکر م ره؟نکنهیزبانش رو بگ يتونست جلو یخواست کله پدرش رو بکنه نم یدلش م میدن،مریخند همه

کرد چرا انقدر از  یکرد و فکر م یم يبا غذاش بازدر سکوت .تونن خبر مهم را خودشان به پرهام بدن یکروالل هستن و نم

!است؟ یدست همه عصبان

 ایمرد دن نیو زرنگتر نیزدومادر و پدرش طبق معمول که انگار نابغه تر یحرف م دشیجد يداشت از شرکت وطرح ها یعل

با  امیمشغول فرستادن پشهیهم مثل هم وایش.به دامادشان زل زده بودن نیپر تحس یباشن،با دهان باز و نگاه دهیرا د

که در شکم  يآنها فقط بچه ا يبرا.انگار نه انگار او هم آنجا نشسته دباز فکر کر.خورد یاش بودودر همان حال غذا م یگوش

.شد یکولش باشدرفتار م يرو شهیحمال که بار ش کیبا خودش هم مثل .داشت مهم بود
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.!شد یم دهیبوداما د تیاهم یب

 یحال یبا ب میمر.بار دوستش چه گفته که زنگ زده بود نیافتاده بود که آخر ادشییه بعد انگار الدوما یکیهر حال  به

:شد یناگهان عصبان یال يصدا دنیرا برداشته بودو با شن یگوش

؟يمن افتاد ادییدو تور و مهمون نیشدب یچ-

:من من کرد.بشه یعصبان میجا خورد،انگار انتظار نداشت مر یال

وقت  ریمهم برگزار کرده بودکه همش تا د ناریسم کیشرکت  شیماه پ.بودم،منتها سرم شلوغ بود ادتیهمش  به خدا-

؟يخب چطور.اومد شیشرکت بودم،بعد هم مدام کار پ

.خوبم-: گفت يحوصله صحبت با دوستش رو نداشت به سرد میمر

:کرد،سر انجام گفت یرو معذب م یال نیکرد و ا ینم دایادامه پ حرف

؟يخونه ا.نمتیبب امیخواستم آخر هفته ب یم-

:دار جواب داد شین میمر

ما که مثل شما سرمون شلوغ .خونه است يکارها هم تو نیمحل ا.ندارم يکار يبه جز پخت و پز و بچه دار یدون یمن که م-

.میکاریب م،مایداشته باش ناریو دوره و شرکت و سم یمسافرت و مهمون میدا ستین

:طاقت حرفش رو فطع کردیب یال
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.توست یزنگ زدم،روز گه مرغ یخوب بابا تو هم،انگار بد موقع یلیخ-

:حوصله گفت یب ینگفت وال يزیچ میمر

.نمتیب یپس م-

مد درست کرده  يمجله ها يمثل عکس ها يرنگ نشسته بود و منظره ا يریچرم ش يمبل ها يدوستش رو حاال

شلوار .خورد یروشن به چشم م يو قهوه ا ییطال يها ره،رگهیت يقهوه ا نهیزم يه بودورورو کوتاه و بلند زد شیموها.بود

 یکیزمستان  دنیهنوز تا رس نکهیبا ا.شد به تن داشت یکه بندش دور گردن بسته م يتاپ قهوه ا کیدبایمدل جد نیج

صورتش به نظر .آمد یم شیساق پا يباالبودکه تا  دهیپوش یبا پاشنه سوزن یمشک ریج يچکمه ها یمانده بود،اما ال یدوماه

 يوهابوداما ابر ختهیبه صورتش ر بیرو ار شیاز موها یکم.دیرس یبه نظر م یعال کلشیالغرتر شده بود،اما ه یکم میمر

و  دیکش یم هیکرد و دور چشم ها رو سا یکه م یشیبود اما با آرا زیر یکم یال يچشم ها.پوشاند یدرست شده اش رو نم

 یجراح غیت ریاول دانشگاه ز يدماغش هم که در همان سالها.دیرس یدرشت تر به نظر م میاز مر شیدادچشم هایامتداد م

و  دیکش یباالتر م یو نخ مانندش را هم با مداد لب کم کیبار يلبها.رو به آسمان داشت یمثل فلش ینیبرده بود و نوك ب

 یرا م نیا یبود اما هر بار به عل پیوخوش ت کیوش بایز که دوستش میبه نظر مر.داد یدرشت تر از آنچه بود نشان م

:داد یگفت،شوهرش به مسخره جواب م

!شیدونم اصال بشناس یم دین،بعیبب رونیاز حموم اومد ب یرو وقت یبار ال کی-

کجا؟ یخودش رو داشت و ته دلش آرزو داشت مثل دوستش به نظر برسه،اما او کجا وال دهیاما عق میمر

:به سمت آشپزخانه زدوگفت یچرخمین یال
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؟ياریب ییچا یرفت!؟يدیینکنه زا...م؟یمر-

.آمد رونیچاق تلو تلو خوران ب یرا برداشت و مثل اردک يچا يفنجان ها يمحتو ینیس يفور میمر

:دیخند یال

.راه رفتنش رو نگاه کن مثل پنگوئن شده-

به مادرش انداخت  ینگاه.بود،سر بلند کرد يبا قطعات خانه سازيمشغول باز یال يکه تا آن لحظه ساکت کنار پا پرهام

:کرد یرو به ال یوعصبان

.مامان خوشگل خودمه.رهیوفت مثل پنگوگنگ ها راه نم چیه میمامان مر!رمینخ-

:نازکش رو باال انداخت يابروها یال

.گهیآقاست د یهم پسر عل نیا...همه راه رو نیا رهیم یک!اووووه-

:دیپسرش رو بوس یشمیابر يموها ينشست و رو ینیسنگ به میمر

.کنه یم یشوخ یفربونت برم،خاله ال-

:رو با لگد پرت کرد یرنگ يمکعب ها پرهام

.مسخره ات کرد.کرد ینم یشوخ رمینخ-

:کرد یرو به ال بعد
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.رو هم دوست ندارم ،خودم بهترش رو دارم يدیکه خر یزشت يها ياسباب باز-

 يرو یناراحت نشه با دست به آرام یال نکهیا يبوداما برا یته دلش از حرکت پسرش راض مید،مریمت اتاقش دوبه س بعد

:گونه اش زد

.وا خدا مرگم بده-

:ابرو باال انداخت کیش یرا برداشت و با زست يفنجان چا یال

؟يخب خودت چطور.باشه یرتیطور غ نیهم هم دیبا یضمن بچه عل گه،دریولش کن بابا ،بچه است د-

بگه خدا رو شکر کن  خواستیخورد انگار م یبد؟بچه در شکمش تکان ایفکر کرد خوب است .دونست چه بگه ینم میمر

:آهسته گفت!هیحالت عال

.کنه یکمک م یلیهم خ یوحشتناك رو عل ينه حالت تهوع دارم،نه اون دردها.راحت تره یلیخ شیبار از دفعه پ نیا.خوبم-

.است دهیفکر کرد اشتباه د میلبخند زد و مر یصورت دوستش در هم رفت،اما ال يد لحظه احس کر میمر

.شهیم دایها سر وکله اش پ يزود نیهم به هم یخب خدارو شکر،پس سوم-

:با دست هوا رو پس زد میمر

.دعوت اومده یهم ب یکینیلرزونه،ا یاش هم تنم رو م ینگو که شوخ يوا-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٠

:زد شخندین یال

.ادیاز آب در م یبهتر از قبل یهر حاملگ داستیطور که پ نیا.کارت دعوت بفرست يبعد يبرا-

:دیمهلت جواب دادن بده،با انزجار چهره در هم کش میآنکه به مر یب بعد

 یگرفتن،حاال بزرگ بشن چه گل لیکثافت جمع کردن و عرعر تحو ،همشيدار یتو چه جرئت.خوره یدل آدم به هم م!شیا-

؟يکه تو هول شد میبه سر ننه و بابامون زد یزنن،مگه ما چه گل یرت مبه س

خوردکه فرصت را  یو افسوس م کردیحرف ها فکر م نیروزها و ساعتها به هم.نداشت که بگه يزیچ یعنی.نداد یجواب میمر

و فکر کرد کار خانه ماند رهیو الك خورده دوستش که دور فنجان حلقه شده بود خ فیظر يبه ناخن ها.از دست داده است

:زد یداشت حرف م یال.وردآ یبلند و سوهان خورده م يسر آن ناخنها ییچه بال

.......يپسرش اومده بود خواستگار يمامانم برا ياز دوستا یکیشیهفته پ-

:زد میمر يزانو يرو يا ضربه

.جواب مثبت بدم دمیرسبدك نبود،اما راستش ت.و قد بلند بود پیپسره خوش ت...گم؟یم یحواست هست چ-

:دیعادت پرس يحواس و از رو یب میمر

ا ،چرا؟-

.دور سرش بمونه خیس خیس یعنیفکر کرد  میسرش را عقب انداخت تا موهاش مرتب بشه،مر یال



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١١

مهندس بود،سر و شکلش .کردیکارخونه باباهه کار م يبا پدرش تو.خوب بود زشیبود خر بشم،پسره همه چ کیاولش نزد-

داشت که من جا  یالو بر م پیتر يداشت بد جور گهی،د میحرف زد یرون،تلفنیب میهم با هم رفت يچند بار.د نبودهم ب

 واربسابمیبمونم و در و د یه.و حوصله قفس خونه رو ندارم  لبه خودش هم گفتم،حا.ستمین يراستش من اهل شوهردار.زدم

 کلیحاال ه.فتمیب ختیخانواده شوهر بچه دار بشم و از ر ثیوحد فرار از حرف يو چند وقت بعد هم مثل تو مجبور بشم برا

مثل  یکیشم یم.طرف هیکه بچه داره  يطرف،اون همه کار هیمانیو زا یوهزار کارش رو بگو،حاملگ یبه جهنم ،بدبخت

 یم یه هپسر.هستم یاجتماع تیو فعال یکه عاشق مسافرت و مهمون!اونم من.کنم یخونه زندون يتو،مجبورم خودم رو تو

حرفها در باغ  نیا دمید م،امایش ینخوام بچه دار نم یتا وقت گفتیم یقبوله،حت یتو بگ یکنه که هرچ یخواست منو راض

رو بساب تا ما  یو زندگ م،خونهیدار رتیما غ اکهین رونیاز خونه ب.کرباسن کیتهخرشون از پل بگذره همه سر و یسبزه وقت

امون  یونگ ونگش به زندگ يبچه است تا با صدا هیبعد هم که نوبت  میکن فیک نیچامون در بره،سفره هفت رنگ ب یخستگ

که ازش  يزیچ هیشمیم رت،خالصهمساف یرفت،مسافرت ب شهیجا نم جیچاه،با بچه ه يتو يافتاد گهیمعنا بده،بعد هم که د

.متنفرم

:دیتوزانه پرس نهیو ک یبار عصبان نیکرد،ا یم تیو ناراحت از طرز تفکر دوستش حما نیمواقع غمگ نیدر ا شهیکه هم میمر

وقت افسوس  رن،اونیگ یدوتا خواستگار هم سراغت رو نم یکینیباال،بعد هم رهیوسالت داره م ؟سنیباالخره که چ!خب -

 هیسن وسال مادر شدن هم تا .يخور یم فته،حسرتیرو روال خودش ب یما بزرگ بشن و زندگ يبچه ها یوقت.يخور یم

به خانواده  اجیاحت یهر کس.یوخوش بگذرون یمهمون ومسافرت  يبر یتون یفکر نکن تا آخر عمرت م.هیزمان محدود

.یکنیاشتباه م يبهت بگم که دار.يبر یداره،اما بعدش لذت م يادیشوهر،بچه،درسته اولش زحمت ز.داره

:زد ادیفر بایآنکه بتونه خودش رو کنترل کنه تقر یناراحت شده بود ب یکه حساب یال

من هروقت اراده کنم .برام نسوزه گم،دلتیرو بهت نم زیدو تا خواستگار رو دارم؟حاال چون من همه چ یکینیگفته هم یک-

بسه،اونم  یکیدن،االنییزا یکه زنها چند تا بچه م ستیبعدشم االن مثل سابق ن.بمونه رهیکنم که چشم همه خ یم یازدواج



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٢

کارها  یلیازت گذشته وخ یسن گهیهم د ،بعديات رو حروم کرد یجوون يکرد اهشتبحاال حاالها وقت براش هست؛اتفاقا تو ا

 یاستفاده م میرسه که االن از وقت و جوون یاما من عقلم م.ده یرو نم یزمان جوون ،مزهیاگه هم بتون.يانجام بد یتونیرو نم

.تو حسرت بخورم ثلم مخوا یدارم؟نم يچه عجله ا.کنم یکنم،بعد هم که خوب گشت و گذار کردم ،ازدواج م

:جواب داد یبا حالت دفاع میمر

منتظر بمونم تا انتخاب  نکهیرو داشتم که انتخاب کنم،نه ا ازیامت نیمن ا.هستم یهم راض یلیاتفاقا خ.خورم یحسرت نم من

.خورم یمنه،اصال حسرت نم یعشق و زندگ وهیبعد هم پرهام م.يبهتره تا اجبار یلیازدواج عاشقانه خ.بشم

:دیشکمش کش یبرجستگ يدستش رو رو یبه نرم بعد

دو تا از آب وگل در  نیا گهیچند سال د.حسرت بخورم دیدختر همدم مادره،چرا با گنیم.مونس و جان و دلم شهیهم م نیا-

.یمنتظر شوهر بمون دیبا يریتو تازه سر پ شه،امایو دست و پام باز م انیم

در ناخودآگاه  دیحرفها از کجا اومده؟شا نیخودش هم مونده بود ا.رو گرفتمحض کامل شدن حرفش با دست دهانش  به

 یخوردوآرزو م یرو م یال تیحسرت موقع شهیاو که هم.کوبنده به دوستش بده یخواسته که جواب یدلش م شهیذهنش هم

تلخ  نکهیا م،بایمر يرفهاح قتینگاه کرد اما حق میبه مر دهینجر یال.بود دهیحرفها به ذهنش رس نیاو باشه چطور ا يکرد جا

:دیخند یگذاشت و به تلخ زیم يفنجان را رو يبه کند.نبود که بشه کتمانش کرد يزیو گرنده بود،چ

خودم انتخابش  یمنه ول یزندگ بیع نیا.بیهم معا يسر هیمحاسن داره، يسر هییهر زندگ ،باالخرهیتو راست بگ دیشا

.کردم

 یفکر کرد چه موقع م میاز جاش بلند شد،مر یال.بود مونیگفته بود ناراحت وپشکه  يزینزد،خودش هم از چ یحرف میمر

بند کهنه از  شیمقل پ یگشاد وگلدارش انداخت که در مقابل لباش ال راهنیبه پ یبپوشه،ناخودآگاه نگاه یلباس نیتونه چن
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مندانه کردکه بفهماند  روزیپ يا بعد خنده.کرد ریرا غافلگ میمر حسرتو نگاه پر  دیناگهان چرخ یال.افتاده بود ختیر

:رو برداشت دشیو مدل جد کیشال ش.رو بخونه میتوانسته فکر مر

.رو هم تو زحمت انداختم گه،تویخب من برم د-

:از جا برخاست ینیبه سنگ میمر

.میخور یشام کوچولو دور هم م هیاد،یهم م یعل!بمون-

:فشرد،جواب داد یرو م لشیموبا يگره کرده دکمه ها يهمان طور که با ابروها یال

ها؟ ینره منو خبر کن ادتی.مونم یم شتیپ امیم ،یبذار فارغ بش يحاال که تو حال ندار.نه قربونت برم-

به اتاق خواب  یمنته يبه راهرو د،رویکش رونیاش ب يکوچک و فانتز فیرو از ک نشیماش چیسوئ یسر تکان داد و ال میمر

:ها داد زد

.دا حافظپرهام جون خ-

:دیخند میندادو مر یجواب پرهام

.گهیاست د ر،بچهیبه دل نگ-

پرهام هراسان به .اش کردو بعد به خانه برگشت یتا کنار پله ها همراه میمر.رفت رونیب دویرو بوس میدو طرف صورت مر یال

که از حال پسرش خبر  میمر.کنهخواهد ب یمادرش چه کار م دانستیبود و نم ستادهیکنار در اتاقش ا.کرد یمادرش نگاه م

.حرکت خودش رو در آغوش مادرش انداخت کیآغوش باز کرد و پرهام با  میمر.جلو آمد دیپرهام با ترد.داشت صداش زد
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 یانگار خواب خوب دیکش ینفس م یبه آرام یبا وحشت به اطرافش نگاه کرد،عل.رو لرزوند میبزرگ وجود مر یمثل موج درد

 يباز درد ده،امایفکرکرد خواب د.چند لحظه با نفس حبس شده منتظر ماند میمر.بر لب داشت يوچون لبخند مح.دید یم

تا تونست تعادلش رو حفظ  دیاز جا برخاست،چند لحظه طول کش اچهدستپ.در بر گرفت يسوزان کمر و دلش را مثل کمر بند

 يصدا.زد یخت نشست،هراسان نفس نفس مت يدوباره رو.دیترس.عادت نداشت،انگار کور شده باشه یکیچشمش به تار.کنه

 رونیخواست از گلوش ب یانگار م دیکوب یقلبش محکم م.شدیم دهیبه دام افتاده شن یوانیدر سکوت  شب مثل ح شینفسها

رو  ادشیفر يموج درد بعد ده،امایباز فکر کرد خواب د.ماه مونده بود کیکرده بود  نیکه دکترش مع یخیهنوز تا تار.بزنه

بعد تازه به صرافت .از جا جست يشدوفور زیخ میکه در آماده باش منتظر دستور حمله باشه،ن يمثل سرباز یعل.بلند کرد

:بود نگاه کردوپچ پچ کنان گفت یآنجا م دیبا مسرشکه ه ییبه جا.شده  یافتاد که بفهمدچ

شده؟ یچ میمر-

.درد دارم-:دیداد کش انیاما گر میمر

چند لحظه .برق رفت و آن را زد دیکه کرد به طرف کل يکار نیتوجه وخامت اوضاع شده بود،اولم میبلند مر يکه با صدا یعل

در مانده گوشه تخت  یمثل کودک.کرد یم هیو سرخ چهره ،گر زانیعرق ر میمر.پلک زدن یهردو مقابل نور تند لوستر سقف

:واب داشتزنش انداخت،صداش خش خ يها هکنارش نشست و دستش رو دور شان ینشسته بود،عل

؟يدرد دار-

:گفت یسر جنباند،عل میمر

ه؟یا گهیدردت جور د ایادیم ایبچه داره دن یکن یفکر م یعنی-

:دینال میمر
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.رمیم یدونم،دارم از درد م ینم-

:دیاش را بوس قهیاش چسباندوکنار شق نهیاورا به س یعل

و ماساز بدم؟پشتت ر يخوایماه مونده،م کیکه دکتر گفته،حدود  یتا وقت-

:دینال میمر

.مارستانیب میبر دیبا نجا،مایا ادینه،به مامانم زنگ بزن ب-

 یتند تند دور خودش م یو عل کردیناله م میمر.دونست چه کنه ینم.جمله هول و دست پاچه بلند شد نیا دنیبا شن یعل

خوردباعث   یها م شهیه به شقطرات باران ک يهوا سرد شده بودو صدا.از جا برخاست یبه سخت میمر.دیچرخ

به  شیخدا رو شکر که هفته پ.بچه رودرونش بگذاره ازیمورد ن لیتا وسا دیکش رونیاز کمد ب یساك کوچک.شتربلرزدیشدب

 لیالبته وسا.رفتند یسمونیس دیخر يبرا يمادرش گذاشته بودن و دو نفر شیپرهام رو پ.رفته بود دیبه خر یاصرار عل

 نیهم يبرا.دادیاز خودش نشون م یبیبود بچه دختره،شوق وذوق عج دهیفهم یاز وقت ینه بود اما علخا يپرهام هم در انبار

 يزهایدخترش چ يخواست برا یمانده استفاده کنن،قبول نکرد،دلش م یپرهام که باق لیتوانند از وسا یگفت م میمر یوقت

مشابه  تیکه وضع ییزنها دنیاز د میمر.دندیچرخیبود م یسمونیکه مرکز س يحاال در پاساز.دخترونه بخره ينو با رنگها

شکمش جلو آمده  یاز وقت.داد ینم لیتحو بیوعج رهیخ يبه او نگاهها یخودش داشتن خوشحال بود،چون حداقل کس

انگار .کردن،به خصوص اگر پرهام هم همراهش بود یاز بس همه چپ چپ نگاهش م.خواست از خانه خارج بشه یبود،دلش نم

 یحت یگاه.ددوره و زمانه انقدر پوست کلفت باشه که بخواد تجربه سخت اولش رو تکرار کن نیدر ا یبود زن بیعج شانیبرا

مطمئن بود  میکردن که مر یاشون پچ پچ م یها هم با بغل دست یکردن،بعض یبا نگاه دنبالش م یگشتن وتا مسافت یبر م

 دیخر يزن حامله برا کیهمراه  ایحامله بودن  ایاکثر زنها .ردک یپاساز با همه جا فرق م نیاما ا.راجع به او وبچه اش است

خواست  یدلش م دید یمثل بچه ها هرچه م یعل.کرد یاصال جلب توجهشان را نم میرم تیوضع نیآمده بودند،بنابرا
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تخت  کیو  ياتورینیکوچک ولباس م يپوش ها ریز.دندیخر یو صورت ينقره ا یکالسکه وصندل سیسرو کیعاقبت .بخره

 کیوش بزرگمغازه  کیمقابل  یصندل يخسته شده بود،رو میمر.دیخودش خر قهیبه سل یقابل حمل و کوچک هم عل

ساك  کیو هر بار با  دیدو یمغازه به آن مغازه م نیمثل موش از ا یعل.کرد ینشسته بود و به رفت وآمد مردم نگاه م

 دیچنان با سرعت خر.شوق شوهرش خنده اش گرفته بود از حرکات عجوالنه و از سر میمر.آمد یم رونیب دیجد یکیپالست

خسته بشه عجله  میمر نکهیخودشه،از ترس ا یدانست علت عجله عل یم میمر تهالب.کرد انگار تا ده شماره فرصت داره یم

بخواد برگرده میمر نکهیخواست  قبل از ا یم.کرد یم

 یخال يناهار خور زیم يها را رو لونیمثل تازه عروس ها نای،عل دنیخسته وکوفته به خانه رس یوقت.الزمه بخره یچ هر

سخت  يبودومثل ملکه ا دهیمبل لم يبزرگ آب پرتقال رو وانیل کیبا  میمر.دهیخر ییزهاینشون بده چه چ میکرد تا به مر

 ،قاشقییایدر يرپ يبا نقش ها ینیچ وانیکوچک همراه بشقاب و کاسه ول بلمهدو قا.کرد یها نگاه م لونینا اتیبه محتو ریگ

خرس کوچک  يسر کی، یدو پستانک عروسک یکیمختلف، يزهایبا سا ریش شهیش ،سهیکیو چنگال سرکج پالست

کوچک وکاله  يو قرمز،پتو ينقره ا يها يبا گلدوز یدست رختخواب صورت کیچرخند، یتخت بچه م يکه باال کالیموز

کوچک و  يها ،جورابیعروسک يو اردك ها ییمویل یکیتوان پالس کیحمام، يحوله و شامپو و صابون برا سیدار،سرو

اردك ها .هم گذاشت يخسته چشم رو میادامه داشت و مر ییمویو ل دیو سف یصورت ،فهرستیو صورت ییمویل يکفش ها

 میو برس و شانه را باال نگه داشته بود که مر سواكو م ریچند دندان گ یچشم گشود،عل یبه سخت.رفتندیدر سرش رزه م

:دیپرس

؟يدینخر یچیپرهام ه يبرا-

:زد شیشانیبا دست به پ.که نخش باز شده باشد در رفت یمثل بادکنک یعل

؟يتو خسته ا.ینبودم،خوب شد گفت ادشیاصال ! يوا-
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:برداشت یکتش رو از پشت صندل یعل.سر تکان داد میمر

.رمیگیغذا هم مدنبالش، رمیبعد هم م.پرهام بخرم يخرت و پرت برا يسر هیرمیپس من م-

زل  دیو سف یصورت لیغرق در سکوت خانه به کوه وسا میمر يچند لحظه ا.دیدو رونیب یحال سر تکان دادوعل یب میمر

 یرو ب بایکوچک و ز يلباس ها.از جا بلند شد يبه کند.زد یبهم م ينوزاد هیگر يسکوت خانه رو صدا گهیچند هفته د.زد

 کیدیبا.اتاق پرهام رفت يورم کرده و دردناك به سو ییبعد با پاها.چپاند یکیساك پالست کیتوجه جمع کرد و داخل 

پرهام نگاه  لیموکت پرز بلند و نرم زانو زدو به وسا يرو.ندیدخترش رو بچ لیکرد تا وسا یم یطرف کمد پسرش رو خال

دخترش انتخاب  يبرا یاسم هنوز.شد یدخترك باز م يبرا ییتا فضا دیچ یکمد م يرو باال شیها ياسباب باز دیبا.کرد

حوصله  میاما مر.هم اسم منتخبش رو اعالم کنه میداشت،اما منتظر بودتا مر دیتاک ایاسم پر يهنوز رو یعل.نکرده بود 

 د،بایکوچک رو در کمد چ يدر سکوت لباسها.کند رورویوتک ز بایاسم ز کیاسم رو دنبال  يکتاب ها اینداشت فکر کنه و 

و  رهیاش دلش خواست بچه را در آغوش بگ یبار در دوران حاملگ نیاول يبراو  دیه دلش پر کشپودر و روغن بچ دنید

اشک در چشمانش حلقه زد،پر بود از احساسات ضد و .بود بیمحبت عج یجوشش ناگهان نیخودش هم ا يبرا.دیببو

خوب  يبویحت.درونش باشد رو چنان در آغوش فشرد،انگار بچه هم بایکوچک و ز يها یهم ب،سریکننده و عج جیض،گینق

رو درونش پهن  یگذاشت و رختخواب صورت واریتخت کوچک رو کنار د.رو مرتب کرد زیهمه چ.اش رو پر کرد ینینوزادها ب

.تخت وصل کرد يچرخان رو هم باال يخرس ها یحت.کرد

 اجیادرش هم احتبچه به م.پدر بود قهیها همه سل نینکرده بود؟ا دیدخترش خر يکرد،چرا برا یگناه م احساس

 نیداشت که او ا یطفل معصوم چه گناه.کرد یچقدر خودخواه بود،فقط به خودش فکر م!داشت،نداشت؟آن هم دختر بچه

پرهام افکارش رو به هم  ادیفر ياما ناگهان صدا.کند شبچه را نواز دانگاریپتو نرم کش يبود؟دستش را رو زاریهمه سرد وب

:ختیر

.لوستکوچو ین یمال ن نایا!يوا-
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-: دست پرهام رو گرفت یبا مهربان میمر.صدا بوسه فرستاد یسالم کردوب میبا سر به مر.هم پشت سرش وارداتاق شد یعل

آره،خوبه؟

:به خرسها زد یتخت رو نگاه کرد و دست پرهام

.خوشگلن یلیآره،خ-

:دیکه در دستش بود کش يا سهیو ک دیدو یبه سمت عل د،یچرخ بعد

.دهیخر یرام چبابا ب نیبب-

:لبخند زد میمر

.نمیبب ،يوا-

:گفت یعل

.نیایب شه،زودیشام سرد م-

 بیگذاشت و س یسیمرغ سرخ شده را در د یعل.اومد یداد؛م یهاشو به مادرش نشون م يپرهام که اسباب باز يصدا

 میعشق و محبت نسبت به مر شده بود قلبش پر از دهیبچه که مرتب چ لیوسا دنیاز د.دیرو دورش چ يتنور يها ینیزم

کرد که چرا وادارش  یاست و خودش رو سرزنش م سلو ک ست،افسردهیمثل سابق ن میدانست مر یمدتها بود م.شده بود

 یم مانیاش پش يپافشار امده،ازین رونیهنوز از رختخواب ب ایکرده، هیگر میمر دیفهم یکه م یگاه.کرده بچه رو نگه داره

 ودردینه ماه حاملگ.از او بود شتریب یلیخ میمنصف باشد سهم مر خواستیبچه بودو اگر م نیر اهم ماد میباالخره مر.شد
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بچه را به عهده  یتیوترب یامور مال شتریپدرها ب.پدر بود کیفیسخت و طاقت فرسا تر از وظا یلیخ يمادر فیو وظا مانیزا

خواست زمان به عقب  یوقتا دلش م یبعض........هايدار ضیها،مر يداریشب ب.سخت مال مادرها بود يداشتند،اما کارها

 یمیمر.سابق سخت تنگ شده بود میمر يدلش برا.سابق رو برگردونه میمر ذزه،اماحاضر بود از بچه بگ یبرگردد،آن وقت عل

از  خانه اش.داشت نیدر آست يگشت بر نامه ا یبود،هربار که او از سر کار بر م يشاد و پر انرز اریشناخت بس یکه او م

حوصله نداشت  یحت میمر الاما حا.دیدرخش یم یو خوشحال يحاضر بودوپرهام از شاد شهیهم شیزد،غذا یبرق م يزیتم

 ینم زیخانه هفته به هفته تم.شده بود ریپرهام هم ساکت و گوشه گ!دو کلمه با او حرف بزنه چه برسه به برنامه داشتن

شوداما کم  یمثل گذشته م میآمدن بچه،مر ایکردبا بدن یفکر م لیاوا.کرد یغذا م يبرا يفکر دیشدواکثر روزها خودش با

رو  نهایهم از او متنفر بود و تمام ا یکم یبه نظر عل یحت.اصال به بچه درون شکمش عالقه نداشت مید،مریترس یکم داشت م

هم مادر  میخواست،مریخب،اگه او پدربودو بچه رو م!طرفه فکر کردنش کیو  یدونست،گناه خودخواه یگناه خودش م یعل

آوردودوباره رو به راهرو  رونینوشابه رو ب خچالیو سرگشته از  جیگ یچه بود؟عل فیخواست،حاال تکل یبود و بچه رو نم

.شام سرد شد- :زد ادیفر

 پف کرده و رنگ فشیصورت ظر.به دقت به همسرش نگاه کرد یعل.آمدند رونیاردك وار و پرهام دوان دوان از راهرو ب میمر

 یجوراب ورزش کی.بود ختهیاش ر یشانیشانه وپ يرو رهیگ يتوجه از ال یبلندش ب يموها.باد داشت شیبودو لب ها دهیپر

 يرغم گشاد یچند لک افتاده بودوعل راهنیپ يرو.به تن کرده بود مه يگشاد قرمز رهنیبلند تا زانو به پا داشت و پ

و شادش تنگ شده  بایزن ز يدلش برا.با افسوس سر تکان داد یعل.کندرا پنهان  میو بزرگ مر زینتوانسته بود شکم نوك ت

:ها نگاه کرد سید اتیپشت بلندنشست و به محتو  یصندل يرو یبه سخت میمر.بود

بازم مرغ؟.........اه-

:لبخند زد یعل

؟يدوست ندار-
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:داد نیدماغ کوچکش رو چ پرهام

.به هم خورد ،حالميریگ یآخه چقدر مرغ م-

:دیهم خند میرم

.ستیها رو بلد ن یانگار بابات آدرس کباب!طور نیمن هم هم-

:نگاهشان کرد نیغمگ یعل

؟يدوست دار يکردم تو مرغ سوخار یمن فکرم.گرفتم یکباب م یگفت یخب م-

:بشقاب رو پس زد میمر

!اما نه هفت روز هفته!دوست داشتم-

:کرد میاخم کرده رو به مر پرهام

.خواد یم یماکاران ،دلمیکن یچرا خودت غذا درست نممامان -

:از جا بلند شد مینزدن،بعد مر یکدام حرف چیلحظه ه چند

.يبخور یماکارون یتون یم يساعت خودت رو نگه دار کییاگه بتون.هیهم حرف نیا-

:دست زد یواقع يبا شاد پرهام
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!آخ جون-

:آورد نگاه کرد یدر م زریرکه گوشت چرخ کرده از ف میبا تعجب به مر یعل

؟یاالن غذا درست کن يخوا یواقعا م-

:سر تکان داد میمر

.مامانش تنگ شده يغذاها يدلش برا.آره ،پرهام حق داره-

:کرد و گفت ریبار مصرفش سراز کیمرغ ها را درون ظرف  یعل

.نطوریمن هم هم يراستش رو بخوا-

کردند و  یشام شوخ زیثل سابق ،به هر سه نفرشان خوش گذشت،سر موقت شام خوردند،اما م ریشب گرچه د آن

و  يمثل سابق پر انرز میمر.بود کشیخدا چقدر نزد.مستجاب شده باشه شیشد که آنقدر زود دعا یباورش نم یعل.دندیخند

 میمر!صلهخوش خلق و با حو.طور مانده باشد همانمیشه ،مر یم داریصبح از خواب ب یکرد وقت یدعا م یعل.شاد بود

 یوقت.حوصله نداشت صورتش را بشوره یشد،حتیم داریصبح که از خواب ب.خودش هم از دست خودش خسته شده بود

 کیبا ک يفور يچا وانیل کیکرد و خودش هم  یپرهام سر هم م يبرا يزیچ شدیاز جاش بلند م شد،اجبارایم داریپرهام ب

 یلم م ونیزیکاناپه مقابل تلو يذاشت و خودش هم رو یهام کارتون مپر يبعد برا.خورد یدمیخر یآماده که از سوپر م يها

سواالت پرهام را با دو سه کلمه .آورد یپرهام م يپفک برا ایپسیپر از چ يکاسه ا ایوهیم یظرف یگاه.زد یدادوچرت م

 يسرهم بند يه او قص دیکش یبعد کنار پرهام دراز م.ادد یمحله زحمت م يناهار به رستوران ها يدادو برا یجواب م

 د،چونیکش یم ینفس راحت میآمد،مر یاز سر کار م یعل یوقت.برد یهم زودتر از پرهام خوابش م یدادو گاه یم لشیتحو
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 شهم کتک یگاه.کرد یزد و قهر م یسرش داد م یبا بد اخالق یگاه.کرد یبه شدت در مقابل پرهام احساس عذاب وجدان م

 یدانست که چقدر پرهام را م یآورد،اما خودش هم م یشدو از دل پسرش در میم مانیدرست که بعدش پش نیزد،ا یم

 یشب ها خودش را به خواب م!قابل تحمل شده بود،به خصوص در مقابل شوهرش ریاخالقش بد و غ.کند یم تیرنجاندو اذ

 یگاه.داد یم یساده اش را هم سرد و سنگ يها دنیشجواب بوسه ها و در آغوش ک یکردحت یم یزدوپشتش را به عل

 نیبلوز وشلوار ج يگشاد به جا يلباسها دنیاز پوش.سابقش بر گردد یاو به زندگ ادتایب ایبچه زود تر به دن کردیاوقات دعا م

 صه،دلشپاشنه بلند بپوشه و بر ق يخواست کفش ها یدلش م.مد روزش خسته شده بود يمانتوها يو پانچو به جا یشگیهم

تونست با آن شکم  یکه نم ییاز کارها یطوالن ستیل کیبره،ورزش کنه و بدود و  یرك مپرهام رو به پا یخواست وقت یم

دوبار به خانه مادر شوهرش رفته بودند  یکی.داد یکردو با حسرت آب دهانش را قورت م یگنده انجام بده در ذهنش مرور م

خانه شان رفته بود مادر شوهرش اکرم رو هم  به یکه بعد از حاملگ يدفعه ا نیاول.داش دامن زده بو یبد خلق نیو اوهم به ا

بود  دهیهرگز ند میبود که مر یمرد کم حرف و آرام يواحد يشوهر اکرم،آقا.بده یدعوت کرده بودتا خواهر و برادر را آشت

 روزنامه ایکرد  ینگاه م ونیزیتلو رنهدادوگ یجواب م دیپرس یم یسوال یاگر کس.داشته باشه یبا کس یطوالن الوگید کی

نکردو  یدست داد،روبوس میبا مر ياکرم به سرد.کرد و سر جاش نشست يمختصر یآن روزهم سالم واحوالپرس.خواند یم

و دست  دینه محمد،جلو دو رویمحمد صداش کنن،نه ام ریپسر اکرم که مادرش اصرار داشت همه ام.هم اخم کرد یبه عل

:پرهام رو گرفت

.دارم یچه تفنگ نیبب ایب-

به محض .از آن نکشد شتریشده بزرگ ترها را ب دهیتفنگ،اعصاب کش يتا سر وصدا دیدو اطیمحمد به ح ریه امهمرا پرهام

:کرد میبچه ها رفتن اکرم رو به مر نکهیا

.دیچه عجب ،قدم رنجه کرد-

 یم کهیزدند و ت یکردند،اما انقدر طعنه م یحمله نم مایمستق.خانواده شوهرش رو حفظ بود کینزد،تاکت یحرف میمر

 میمر"کردند که یکردند و متهمش م یحمله م گفت،همهیم يزیشد و چ یم یعصبان یوقت.انداختند تا از کوره بدر شود
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 یجوش يطور نیکه ا مینزد یما حرف.داره يزیتند وت ونچه زب میوپرهام،مر یعل چارهیبد اخالقه،ب میمر!است یعصب

".میگفت یم يزیکه بهش چ یبه وقت يشد،وا

:جواب داد میمر يابه ج یعل

ست؟ین داتیچرا پ م،شمایحاال که آمد-

:پوزخند زد اکرم

.میما دور وبرت باش يدوست ندار یلیانگار خ.دیشما راحت باش میگفت-

:پر طعنه گفت یگذاشت و نشست و با لحن زیم يرا رو ینیس.آمد يچا ینیلحظه مادر شوهرش با س نیا در

.داداشت رو مقصر ندون-

:در دلش جواب دادمیمر

.نهیمنظورش هم.گناهه یب یتا من هستم،عل-

:حوصله جواب داد یب یعل

بگم که به  دیم،بایبهت خبر نداد میمر یکه چرا از روز اول حاملگ یناراحت نیاگه از ا ه؟امایدونم منظورتون چ یمن که نم-

.میکن کاریچ میخواهیم میدونست یهنوز نم م،چونیکس نگفت چیه

:کرد ینیرو نداشت،عقب نش یصراحت نیکه انتظار چناکرم
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.دیگفت یگفتم از روز اول به من م یمن ک-

:باز در دل جواب داد میمر

!دیهم گفت میکه به خواهر ومادر مر دیگفت یم ياز روز-

:خوند که گفت یذهن زنش رو م یعل انگار

.....میروز خبر داد کیيبه همه تو-

خدا "- :لب پچ پچ کرد ریاکرم ابرو تاب داد و ز.ستیمنظورش ک دندیتلفظ کرد که همه فهم دیکبا تا يرو جور"همه"

."عالمه

:هم پوزخند زد مادرش

.اکرم خانوم گهینباش د ریست،دلگیهم مهم ن یلیخ-

:انگار کر باشه سرش رو بر گرداند یعل

اوضاع چطوره؟>يواحد يآقا يچطور-

هم  ید،تالشینفهم میکرد که مر یمن د،منیرس یاش م یاز سن واقع رتریند روزه به نظر پچ شیطاسش و ر مهیبا سر ن مرد

با  یو همخوان یکیاحساس نزد چیه گذشت،هنوزیم لیفام نیسال  ازازدواج و حضورش در ا نیچند نکهیبا ا.نکرد بفهمه

تا مادر و خواهر شوهرش از رو رفتن کرد  یمحل ینداد،انقدر ب یابجو میگفت مر یآن روز اکرم هر چ.کدامشان نداشت چیه
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آنها شرکت نکرد،اما  يدر باز یتفاوت یب دیو شا یحوصلگ یاز سر ب میمر.کردنش دست برداشتند یعصبان يو از تالش برا

:و با لحن پر سپاس گفت دیرو بوس میدست مر نیموقع برگشتن به خانه در ماش یعل

من که برادرش هستم از  یاره،حتیزنه و حرصت رو در م یم يدار شین ياکرم حرفها یدونم گاه یممنونم،م یلیخ ازت

.،ممنونميمراعات کرد یلیو خ ینگفت يزیاما تو امروز چ.شمیم یدستش عصب

خوردو اگه امروز جوابش رو نداده،چون حال و حوصله اش رو  یکه حالش از اکرم به هم م نیگفت؟ا یم یچ.نداد یجواب میمر

ادب و خانواده شوهرش  تیفکر کنه او به خاطر رعا یخواست عل ی؟دلش نم!کنه یحسابش نمنداشته و اصال داخل آدم 

کم  يخواست شوهرش دچار سوءتفاهم بشه،ار شدت خصومت ذره ا یدلش نم یحت نهیزم نیدر ا!نداده ینزده و جواب یحرف

فکر  یحاال که عل.نگه يزیداد چ حیترج.شد مونیاما بعد پش ادیب رونیاز اشتباهش ب یبگه که عل يزینشده بود،خواست چ

کرد،اما  یم فکريا گهیداشت او که در ذهن وقلبش جور د یچه اشکال!میبه نفع مر ازیامت کیکنه او مراعاتش رو کرده ، یم

 يدیجد ياش بچسبونه تا دعوا یشونیبه پ هیسخت الزم نبود طرز فکرش رو مثل اعالم تیموقع نیحاال به خصوص در ا

به  نیاالن وقتش نبود،اما ا.رها شود جهینت یب شهیرو شروع کنه که مثل هم يا ندهیو فرسا انیپا یبحث بیشروع بشه و عل

آن شب وقت .کنه یکرد تا به وقتش تالف یم یگانینه ،با.ذاشتیجواب م یاکرم رو ب مشبا يحرفها مینبود که مر یمعن نیا

هم پسر  نیا-":خورد در دل به خودش تذکر داد یبهم ماز همه حالش .نداد یجواب میهرچه نوازشش کرد ،مر یخواب عل

"!اون خانواده است

تازه از دو  نکهیمدام مثل ا.نهیتونست بش ینم.پاهاش ورم کرده ودرد ناك بود.دیرس یبه نظر م انیپا یب شیروزها برا آن

 یاز خواب م یگاه.کرد یبسته مباز و  شتریب يهوا دنیبلع يدهانش را برا یمثل ماه.زدیماراتن بر گشته باشه نفس نفس م

آرام  دیخواب یبه پهلو که م یبود فقط وفت یکمرش پر از درد و گرفتگ.بکشدتوانست  ینم یو دلچسب قینفس عم د،هرگزیپر

 ریز یمجبور بود بالش کوچک.گرفت یموند و از کشش درد م یبود،چون شکم بزرگش با فاصله م یگرفت اما آن هم موقت یم

مجبور .و درد ناك بود كترسنا یهر چرخش و غلت زدن براش مثل کابوس.و خوابش ببره رهیآرام بگ دیاشکمش بگذاره تا ش

داشت تا  یشکمش نگه م ریفتق در رفته دستش رو ز يمردها ریرفت مثل پ یراه م یوفت.بشه تا بتونه بچرخه زیخ میبود ن
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 بیوغر بیو عج شماریب يطرف و سوال ها کیاز  یو ناراحت ان،دردیپا یب يروزها نیاز ا يوا.اش رو کمتر کنه ینیسنگ

آمد کنارش و شروع  ینشستن در آورده،م يادا اینشسته  میمر دید یهر بار م.کرد یاش م وونهید گهیطرف د کیپرهام از 

:کرد یم

و ببرن آرن؟اگه شکمت رو با چاف یدرش م يرفته اونجا؟چه جور يکنه؟چطوزیم هیتو هم گر اد؟اونیم ایبه دن یک ین ین-

......روشنه ایکهیترسه؟اونجا تار یکنه؟م یهم م یپ یو پ شیخوره؟ج یم یاونجا چ ین یاد؟نیدردت نم

دونم جواب  ینداره با آره و نه و نم یانیسوال ها پا ستیل دید یکرد با حوصله جوابش رو بده،اما وقت یسع میدو بار مر یکی

 شمارشیب يزد و به دردها یبه خصوص مهرانه که مرتب تلفن م دنیسپر یاحوالش رو م یهم گاه یمهرانه و ال.داد یم

تونست  یکه خودش م ییاز روزها یاو را تجسم یکرد مهرانه حاملگ یم حسمیکه مر مانهیانقدر صم.داد یصبورانه گوش م

 شتریب مرتب مهرانه يکرد علت تماس ها یرا مطمئن م میکردکه مر یهم م یاشارات یگاه یحت.داندیداشته باشه،م

خدا رو .رفتگ یخنده اش م میمر.رو از دست داده یتیموقع نیفکر و عجوالنه چن یچرا ب نکهیا.و حسرت خودشه یمانیپش

!خورد یباد کرده و دردناکش رو م تیبود که حسرت موقع ایدر دن یکیشکر 

دکتر .کرده بود یکه مهرانه معرف یقلوفس زهینه آن دکتر ر.دکتر رفته بود شیهم پ گهی،چند بار د ییکذا یاز سونو گراف بعد

 انیم ینیناظم مدرسه بود با چ هیشب شتریکه ب يزن قد بلند و چهار شانه ا.آورده بود ایخودش ،همان که پرهام رو به دن

به  نیکم حرف و قاطع بود و هم.پونگ بود نگیراکت پ کیکه به اندازه  ییدست ها ادود یبه او م ییاخمالو افهیابروها که ق

پس .کرده بود نییماه بعد تع کیرو  مانیزا خیبود تار دهیکه او را د يبار نیاما آخر.کرد یدادو آرامش م یم نانیاطم میمر

...چطور

:دیقاپ میساك رو از دست مر دویبه سرعت لباس پوش یعل

.نجایا انیبابا و مامانت دارن م.لباس بپوش  یتون یبده من،تو اگه م-
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زودتر خودش رو  دیبا.کرد،اما وقت نبود یم دایبا پسرش پ یخداحافظ يبرا یخواست فرصت یلش مد. از درد خم شد میمر

مادر وپدرش  دیفهم یو اصال نم دیخواب یبترسانه،او تا صبح م یپرهام رو م خودیرساند در ضمن چرا ب یم مارستانیبه ب

رو چنگ زد و ناله  اهشیشنل س.خوابش رفتنفس زنان به اتاق  فسن میمر.تموم شده بود زیهمه چ گهیهم د ستن،صبحین

و  دیبوس یرو م ده،پرهامیناتمامش رو انجام م يمحترمانه کارها یلیکرد خ یفکر م شهیچراهم.شانه اش انداخت يکنان رو

:از راهرو آمد یعل يصدا!رهیم مارستانیموقر و سرحال به ب

.یتلفن یزنگ زدم تاکس!بجنب-

؟یچرا ناکس- :دینال میمر

،با  دیباران مانده باشند ساك کوچک در دستش لرز ریکه ز ییمثل پسر بچه ها.دیرس یو هراسان به نظر م دهینگ پرر یعل

:لکنت گفت

.کنم یتونم رانندگ ینم-

 يفور یبره و عل یالك پشت به سمت جاکفش کیاز سرعت  شتریکرد ب یسع میمر.دندیزنگ در که بلند شد هردو پر يثدا

:آهسته پچ پچ کرد د،بعدیرو قاپ فونیآ یگوش

.هستن نایهول نشو،مامان ا-

کاناپه  يرو دیچیپ یرا که از درد بخود م میمادرش ،مر.مرتب شد زیمعمول ،مادرش که وارد شد فانگار همه چ طبق

 یعلبعد ساك رو از دست .نهیبش يو گوشه ا ادیتا به خودش ب دیبه شوهرش توپ.خوراند یآب قند به عل وانیل کی.خواباند

:کوتاه گفت يکرد،با خنده ا یگرفت و داخلش رو وارس
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....؟یبرداشت هیچ نایا-

با درد  میمر.داخل ساك بود ریش شهیش کیبزرگ و  یسرهم کیدو عروسک، یکی.ختیر رونیساك رو ب اتیمحتو بعد

:صورتش رو جمع کرد

.!کودك خواد بره دنبال بچه اش مهد یم اد،انگاریب اینوزاد به دن هیقراره -

:قرار جواب داد یو ب یعصب یعل

داشتم؟ یبابد بر م یچ

:با آرامش گفت میمر مادر

.اریرو ب میشناسنامه خودت و مر-

روهم به زور داخل  یکوچک و صورت يپتو.پوش و کاله نوزاد درون ساك گذاشت ریدو ز یکیکوچک و یسرهم کیبعد

:کرد میرو به مر.ساك چپاند 

.راحت باشه التیشش،خیبره پ یاز جاش پاشه بابات پرهام رو م رایسم نکهی،به محض ا مارستانیب امیممن فردا صبح -

:رو نوازش کرد میبه عرق نشسته مر يکنار دخترش نشست و موها بعد

ذاره بسپر که ن یاومد به عل ایدر ضمن اگه بچه دن.راحت باشه التیخونه،به هر حال ح یو برگشت يدییهم امشب نزا دیشا-

.رسونم یالبته گفتم که،من خودم رو م.خودت رو بخوره ریبدن،بذار بچه ش رخشکیبهش ش
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قرآن ردش  ریبعد لز ز.وکمکش کرد از جا بلند شود دیزنگ که بلند شد مادرش صورتش رو بوس يهق هق کرد،صدا میمر

.پشت سرشان بست یکردو در را به آهستگ

رو در  یمادر وخواهر عل یوقت یچشم گشود،ول.پر شد میمر ینیدر ب کیوتیب یآنت کننده،الکل،ادرار و یمواد ضد عفون يبو

 ادشیاش کردوتازه  وانهیزمان رو گم کرد،بعد که خواست تکان بخوره درد د يلحظه ا يبرا.چشمهاشو بست د،دوبارهیاتاق د

 دهیرس مارستانیبه ب یتوق.اش رو تجربه کرده بود یشب زندگ نیرسخت ت شیشب پ.اومد کجاست و چه بر سرش آمده

 يماما کیبردند،آنجا  مانیچرخدار به بخش زا یصندل يبودند از در اورزانس داخل شدندو با توجه به وخامت حالش او را رو

 یاز آن مدت طوالن بعد.جوابش را داده بود دهیبر دهیو بر یبه سخت میبودکه مر دهیپرس یاش کرده و سواالت نهیجوان معا

بچه  نکهیبود و از ا دهیتخت دراز کش يرو میمر.دیایسرش ب ياز او بخواهند باال رندویدکترش تماس بگتا با  دیطول کش

نبود اشک در  يبزرگ زد اما خبر یکوچک به برجستگ يبا دست ضربه ا.بود دهیخورد تا حد مرگ ترس یتکان نم

:دیخند انهیصدا موذ.حلقه زد شیچشمها

ره؟یبم یخواست یمگه نم-

:ق کنان زمزمه کردهق ه میمر

.گمیدوستش دارم واقعا م......نه، ایخدا-

 دیدونفر سف.کس متوجه او نبود چیمتوجه حرف زدن او با خودش شده،اما ه یکس ندیانداخت تا بب یبه اطراف نگاه بعد

رو  میمر بودن که حضور یکردند،انقدر مشغول وراج یم بتیغ يبه نام موسو یپوش کنار در اتاق با هم در باره شخص

:التماس کرد.دیبه پشت خسته شده و آهسته به پهلو غلت دنیاز خواب دیچیاز درد به خود پ میمر.فراموش کرده بودند

.نمونده يزیچ گهیزم،دیتکون بخور عز-
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:گفت یغیج غیج ییخپله با صدا یبعد قد کوتاه.ساکتش کرد ییلخ لخ دمپا يصدا

....که خودش رو برسونه ستیدور وبر تهران هم ن.ستیتهران ن میتماس گرفتدکترت رفته سفر،ما با همراهش  زمیعز-

:زد وجلو آمد یلبخند آرام بخش خپله

امشب دوتا متخصص  یستن،ولیتهران ن شونیا نیهم ي،برا یکن مانیماه بعدزا کینگران نباش ،دکترت گفتن قرار بوده -

.کنه،اصال نترس یات م نهیمعا ادیشون م یکیاالن .هستن کیخوب و با تجربه کش

 اد؟ازیب ایمگر قرار بود امشب بچه به دن اره؟اصالیب ایقرار بود بچه رو به دن یچه کس یعنیکرد، خیمیمر.رفت رونیب بعد

نگاه کرد،از  وارهایبه رنگ کدر د.اش گرفت هیباز گر.گه یکس به او نم چیبچه مرده است و ه د،مبادایسکوت وجودش ترس

کرد و  يچقد ناشکر.بود دهیرو شن شیصدا ره؟خب،خدایتا طفل معصوم بم ودهمه تالش نکرده ب نیگه ام.خودش متنفر بود

:دیدوباره زوزه کش!يهم عاقبت ناشکر نیا....و مادرش کرد،بفرما یکرد،چقدر خون به دل عل نیو زمان رو نفر نیزم

.خوامش یخوامش ،واقعا م یم.کردم ا،غلطیخدا-

:ردجوان ساکتش ک یزن يصدا

.کیپزشک کش.هستم يسالم،من دکتر بهروز-

.کرد ستادندنگاهیکه با ورودش دو طرفش ا دپوشیجلو آمد و نبضش رو گرفت،به دونفر سف بعد

ن؟یفشارش رو گرفت-

؟يدرد دار- : دیچرخ میبه سمت مر بعد
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:پوش ها کرد دیو دکتر دوباره رو به سف دیجواب زوزه کش يبه جا میمر

.....نوار هم از انقباض ها کی.خوام یم نیب از جننوار قل هی-

:گفت یکرد و با مهربان بشیدست در ج بعد

.بهت سخت بگذره میگذار ینم ست،امایدونم دکتر خودت ن یاصال نگران نباش،م-

:دیشد،پرس یم دهیشن یکه به سخت ییبا صدا میمر

بچه زنده است؟-

:دیخند دکتر

.معلومه که زنده است-

:دیدوباره پرس میمر

اد؟یم ایداره دن-

:اما جواب داد!یزن یم يادیگرفت انگار بخواد بگه چقدر حرف ز يا افهیق.دیبار خند نیا دکتر

اما اگه ضربان .میندار يکرده باشه،چاره ا دایضربان قلب افت پ م،اگهیریگ ینوار قلب م هیما .ادیب ایاالن زوده که بچه به دن--

تر بشه براش  کیتولد بچه به وقت خودش نزد یچ م،هریرحم رو کنترل کن يانقباض ها میکن یم یقلب خوب باشه سع
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.بهتره

 يصدا.قرن گذشت کیمثل  میمر يبعداز آن زمان برا.پوش ها داد دیاز سف یکیکاغذ نوشت و به دست  يرو ییزهایچ بعد

 يدستگاه زل زه بود،کمربند توریش ها که به مانپو دیاز سف یکیيجد يشد،اخم ها یوکم م ادیکه ز ییدستگاه،شماره ها

که به  يپوش اخمو کاغذ دیسف یشد،بعد از مدت یم جهیسر گ عثکه با یمهتاب دیسف يکه دور شکمش بسته بودند،نورها

ناگهان سرعت  زیبعد از آن همه چ.رفت رونیتند ب يبا قدم ها دویکش رونیآمد ب یم رونیاز دستگاه ب یآهستگ

هم مثل بار  الشیدوخیخند یبار نم نیسرش آمد،منتها ا يباال یبعد همان دکتر قبل.کرد قیبراش تزر یلآمپو یگرفت،کس

:گفت یپر نگران یبا لحن.قبل راحت نبود

 یم یحس یاز نخاع ب.دمیکامل نم یهوشیب ن،منیسزار يبرا میکن یما آماده ات م.بچه نامنظمه و افت کرده زم،قلبیعز-

.بکش قیعم يونفس هااصال نگران نباش .يریگ

 یاز درد م میمر.وصل کرد)سوند(میآنکه منتظر چواب باشه به مر یوارد شد،سالم کرد و ب یینقش و خنده رو زیر اریبه بعد

:دیپرس یبا روپوش سبز تند تند ازش سوال م یدوزنینال

چقدر بوده؟تا به  یقبل مانیصله زاآمده؟فا ایبه دن یبه چه روش یقبل ؟بچهيندار يزیبه چ تی؟حساسيندار یخاص يماریب-

ه؟یچطور؟گروه خونت چ ابتید اینه؟فشار خون  اییحال سقط داشت

 یبا ب اریشده،به یقبل از آنکه بفهمه چ.شد یم دهیپرس يرو جواب بده بعد یکیآمد  یتا م میمر.نداشت یانیپا سوالها

:نچ نچ بلند شد يصدا.دیکش غیج میرا وصل کردومر)سوند(یرحم

.یکن یانقدر ناز م يدییشکم زا هیخوبه  ،حاالیچه نازك نارنج!يوا ياو-

را کنار تختش )سوند(سهیک کردویشلنگ رو باز م يبه زن که تا نهیبا ک.جواب بده ،اما بغض راه گلوش رو بسته بود خواست
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:نازك کرد و رو به سبز پوش گفت یزن پشت چشم.گذاشت نگاه کرد

.بذاره) سوند(کنه تا  یم یداره که سالخ اجیرو احت ياکبر نیکردم،احاال خوبه من براش وصل -

:پرخاش کرد یعصب میسبز پوش دوباره شروع به سوال کرد و مر.رفت رونیجوابش رو نداد،لخ لخ کنان ب یکه کس بعد

 یشما هم ول نم رمیمیدارم از درد م.نیکنه،ازش بپرس یم مانیزا مارستانیب نیا يپرونده دارم ودکترم تو گه،منیبسه د-

.نیکن

:بار سبز پوش اخم کرد نیا

 ،معطلیداشته باش اجیاگه خون احت ای؟!يفشار خون دار میتازه بفهم یهوشیب ریز يها،خوبه بر شهیم تیزیچ هیتو جدا -

خوره؟ یبهت م یچه گروه میبمون

شت اشاره اش رو در جوهر استامپ فرو کرد و شده،انگ یبفهمه چ میمر نکهیرو جمع کرد و قبل از ا شیلج کرد،کاغذ ها بعد

:زد يورقه ا يپا

.خودته يپا زیهمه چ تیمسئول-

:شان لبخند زد یکیوارد شدند، گهیبگه که دو پرستار د یمونده بود چ جیگ میمر

؟يخوب حاضر-

:لبخند زد ؟زنیحیتشر ایيا نهیسواالت چند گز يسر کیحاضر باشه؟ دیچه با يبرا.پرسشگرانه نگاهش کرد میمر
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االن بچه رو  نیکه قراره هم نهیمانه،ایهم از نوع درد زا يکه دار یینگران نباش،اما ضربان قلب بچه افت کرده و دردها-

.ارنیب رونیب

 يفقط صدا.راهروهم خلوت بود.بردند رونشیب یو مهتاب یچرخدار از اتاق خال یبه دستش وصل کردندو با صندل یسرم بعد

 ینم گریکند،دکتر د نشیکه قرار بود سزار دیرو د يبعد دکتر.زدیپرستارها سکوت رو برهم م يپاو  یچرخ صندل

:داد ورپرستارها آمرانه دست دنیاخم هم کرده بود با د ید،حتیخند

.ممکنه بچه نارس باشه.دیزنگ بزن NICUبه-

داشت،اما چنان به دکتر زل زده بود که دکتر مونه؟جرئت پرسش ن یگفتن؟اگر نارس باشه،زنده م یبچه او رو م.دیلرز میمر

.خودش سوال رو از چشمان پر اشکش خواند

 NICU     بخش مارستانیب نیا ،چونيدستگاه بمونه،اما شانس آورد يتو يچند روز دیممکنه بچه نارس باشه،اون وقت با-

کنم ممکنه  یم دیالبته از االن تاک.بشه بچه باز يها هیآمپول هم بهت زدن که ر کی.راحت باشه التیخ نیهم يبرا.داره  

.ترمت مونده،اما قلب بچه افت کرده زا گهیبچه مشکل دار باشه،تو حداقل سه هفته د

.....زود- :در را هل داد بعد

اعتمادبه نفس از هر حرکتش .وارد شد ییبایآراسته و ز اریچند لحظه بعد زن قد بلند و بس.تخت سرد خواباندند يرا رو میمر

گردنش افتاده  يماسک رو.بود یروپوش مخصوص اتاق جراح بیهر دو دستش در ج.را گرم  کرد میدل مر نیا دویباریم

سر  يو صاف بود،باال يهم قو شیصدا.اتاق رو پر کرده بود داروهاو  یمخصوص مواد ضدعفون يبو يعطرش ورا يبودو بو

:ولبخند زد ستادیا میمر

.سالم،من دکتر آراسته هستم-
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:با حودش فکر کرد میمر

.گذاشته اند یکس يبار درست اسم برا نیا-

:زد میآراسته با دست به پشت مر دکتر

.کنم یهمراه نیشما رو در طول سزار ،قرارهیهوشیمتخصص ب-

:رو نوازش کرد میپشت مر بعد

که؟ یترس ینم-

:گفت میو به مر دیاغ و دهانش کشدم يدکتر آراسته ماسکش رو رو.امدیسر تکان داد،اما صداش در ن میمر

دم،خب؟یرو م قیعم یحس یآمپول ب کیمن .رو هم خم کن ن،سرتیبش-

 یدر پشتش حس کرد،اما دست دکتر محکم نگهش داشت،نم یگفت؟سوزش کوچک یم دیخنده اش گرفت،چه با میمر

:دیآهسته پرس.تونست برگردد

شم؟ ینم هوشیب یعنی-

:شد یم دهیشنگرفته  یاز پشت ماسک کم صدا

؟يشد هوشیب شیبهتره،دفعه پ یلیشما هم خ يبرا.بچه بهتره يبرا يطور نیا.زمینه عز-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٦

.دیبعد دکتر با دست او را عقب کش.فیفشار خف کیفقط .حس نکرد يزیچ گهیباز سر جنباند،د میمر

.دراز بکش-

:زد صدا

.دییدکتر بفرما-

:سرش بود،دکتر لبخند زد يدکتر آراسته باال لیو شک بایصورت ز.دکر یرو روشن م میزرد و زننده صورت مر نور

پاهات سر شدن؟-

:جواب گفت يبه جا میمر اما

.نیخوشگل یلیشما خ-

:خودش رو سرزنش کرد بعد

بود؟ یربط یچه حرف ب نیا-

:ان بلند شددکتر زن يصدا!مانکن ایشدیم شهیهنرپ دی،بایهوشیدکتر ب يفکر کرد دکتر آراسته به جا بعد

 کیکه امشب کش يهستن،واقعا شانس آورد نیرشته خودشون بهتر يخوشگلن،بلکه تو یلیخانم دکتر نه تنها خ نیا-

.!شونهیا
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:فکر کرد میمر

قراره تمام مدت که شکمم  دمیمرده،دکترم رفته مسافرت و تازه فهم ایبچه ام زنده است  ستیمعلوم ن!شانس آوردم یلیخ-

.ند چشمام باز باشهکن یرو پاره م

:دیدوباره پرس یهوشینگفت،دکتر ب يزیچ

پاهات سر شدن؟-

به سرعت تا کمرش باال  یو خواب رفتگ ینیسنگ.پاهاش گم شده بود.حس نکرد يزیرو تکان دهد،اما چ شیخواست پا میمر

نفر  کی.کرد ینم احساس سرما گهیحد اقل د یرفت،ول یم جیگم شدن در مه،سرش گ ایمثل غرق شدن در آب،.دیدو

شکنجه اش  ایارنیب ایوحشت زده فکر کرد قراره بچه اش رو به دن میتخت بست و مر يرو با بند به دو بازو شیدستها

پشت  ارانیبستندو ناگهان دکترها و دست لهیم کیاش به دو طرف  نهیس يباال یبرزنت يشده بود،پرده ا نیکنن؟سرش سنگ

:دکتر زنان از پشت پرده بلند شد يصدا.کنارش بود بایته زفقط دکتر آراس.شدند دیپرده نا پد

.....رحم يبرش هم رو کیم،خبیبرش داد کیاالن -

کرد که  یوصل بود مطمئنش م شیکه به بازو تالیجیدستگاه فشار خون د پیب يصدا.کرد یوحشت زده گوش م میمر

:دکتر بلند شد يصدا.است داریو ب اریهوش

...خوشگل و ناز يم کوچولوخان کیهم  نیبفرما،ا-

.توده را پوشانده بود يزرد و خون سر تا پا يپرده گرفت،لک ها يرا باال یقرمز و صورت يتوده ا بعد
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چقدر خوشگله؟ ینیبیهم دختر نازت،م نیا!بفرما-

:دیآراسته خند دکتر

.چه بامزه است يوا-

 ضیمر يبچه گربه ا يومثل صدا فیاش ضع هیگر ياصد.شد دیناپد نه،بچهیخواست با دقت دخترش رو بب میمر تا

:آهسته گفت.بود

کجا بردنش؟-

:دیخند دکتر

.خورهیسرما م یطفلک.ولباس تنش کنن رنیکنن،بعد هم وزن وقدش رو بگ زشیتم نترس،بردن

:داد حیتوض دیرا شن شیکردند؟دکتر زنان انگار صدا یداشتند پشت پرده چکار م.تکانش داد یاندک فشار

 ارهیخورده بهت فشار ب هیکار ممکنه  نیا.میو پاك بشه و بعد رحم رو جا بگذار زیتم نجایا دیتحمل کن،با گهیخورده د هی-

.اما نترس،نگران هم نباش

انگار .در سراسر بدنش پخش کرد يدرد نداشت،حالت تهوع و موج مانند نکهیا ،بایاساس يفشار شروع شد،تکان ها بعد

حالش رو بد  یخون ومواد صد عفون يبو!گذارند یآن که دکتر گفته بود سر جاش م دند،حالیکش یم رونیدرونش را ب

:غر زد.آمد یبودو به شدت خوابش م نیکرد،سرش سنگ

....ادیخوابم م-
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:دکتر از پشت پرده،کالفه و خسته بود يصدا

.زنم یم هینمونده،دارم بخ يزیچ-

:دیپرس يجد یآراسته با لحن دکتر

ت خوبه؟حال-

:فکر کرد میمر

خوب؟ گهیم یبه چ-

.خوبم-:آهسته گفت.بود نیو سنگ جیخواب آلود و گ.شده بود سردش

:اش رو نوازش کرد یشانیپ یدکتر آراسته با مهربان.نهیهستند،هم دنشیجواب درست که همه منتظر شن دونستیم چون

.باز شدهکه انگار نه انگار شکمت  زنهیم هیقشنگ بخ يدکتر به قدر-

:از آن پشت گفت دکتر

.قلنبه وسلنبه شده بود یلیرو هم برات درست کردم خ یقبل مانیتازه خط زا-

:حوصله فکر کرد یب میمر

.منت سرم نذار خودیپس ب.ستیهم اصال مهم ن یعل يبدم،برا یشکمم رو نشون کس یدر مهمون ستیقرار ن ؟هرگزیچ که
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.يکاوریر نیشد،ببر تموم- : دیرو بست و شن شیها چشم

کردو هراز  یاش عمل م فهیکرد،دستگاه فشار خون کماکان به وظ یرا هنوز حس نم شیگذاشته شد،پاها يگریتخت د يرو

رد  یکردوهرکس یرمق ناله م یب یگذاشتند،زن جوان يگریکنارش تخت د.کرد یم پیشدوب یخود به خود باد م یگاه

:زد یصدا م شدیم

.درد دارم یلیم بزن،خمسکن برا هیپرستار -

:و بد خلق جواب داد ستادیا انسالیم يداد،عاقبت پرستار یمحل نم یکس البته

؟يدرد دار يهنوز پاهات سرده،چطور-

:دینال رن

.رمیگ یم شیدرد دارم،دارم آت-

:اخم کرد پرستار

.به شما هم تازه مسکن زدن.کرد قیتزر قهیدم به دق شهیاندازه داره،نم مسکن

.........پرستار- :فقط فرصت کرد بگه.بعد ناگهان موج تهوع تکانش داد.کرد،سردش بود یحواس نگاهشان م یب میمر

خواست بلند شود اما پرستار با دست نگهش داشت،ظرف رو  میمنتظر بود،مر دانگاریجلو دو يفلز یزن حوان با ظرف کی

:صورتش گرفت ریز
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.یش یاصال سرت رو تکون نده،وگرنه بعدا از سر درد کالفه م.ظرف يرو ریصورتت رو بچرخون و دهنت رو بگ-

:استفراغ کردو شرمنده به پرستار نگاه کرد یبا درد و سخت میمر.داشت دودردینال یکماکان م یبغل دست زن

...دیببخش-

:لبخند زد پرستار

.میهست نجایا نیهم يبرا زم،ماینداره عز یبیع-

:بود جلو آمد دهیدر اتاق عمل هم د که يپرستار قد بلند بعد

؟يانگشت پات رو تکون بد یتون یم-

تکرار شدتا  قهیبه ده دق قهیسوال به فاصله ده دق نیا.دونست پاش کجاست،سر تکون داد یتمرکز کرداما هنوز نم میمر

بعد پرستار رو به .کان دادشستش را ت یکردو به سخت دایکرد پ یرا که انگار خواب رفته بود و گزگز م شیپا میعاقبت مر

:راهرو صدا زد

.تونه بره بخش یخانم م نیا-

شدند و کنار تخت اتاق  یبعدوارد اتاق کوچک.انتها جلو بردند یب ییتختش را به جلو هل دادندو در طول راهرو اریبه دو

:جوان تر گفت اریبه.نگهش داشتند

.تخت يرو يبر یکن دکمکیخانوم خودت با-

 میدومریمالفه روکش ارینشده بود؟به یتخت؟مگه تازه جراح يتونست بره رو یپا نداشت م ی،چطور وقتتعجب کرد میمر
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.همراه مالفه لبه تخت ماند

....نترس ایب....تکون بده خانوم-

بالش را برداشت  اریبه.را بلند کرد ادشیشکمش داشت جان گرفت وفر ریکه در ز یخودش را سراند،ناگهان درد مبهم میمر

.خون مشامش را پر کردوباز حالش به هم خورد یزنگ زدگ يبو.تخت اتاق افتاد يرو یخیتکه گوشت  کیمثل  میرو م

:شد دهیاز پشت در شن ییصدا

.دیصبر کن دیکنن،با یلباسش رو عوض م دارن

:فکر کرد یبا خستگ میمر

ه؟باش دهیمانده بود که مرا ند مارستانیب نیدر ا یصبر کنه؟مگر کس دیبا یک

:گفت ارانیاز به یکی.را با پتو پوشاندند شیبه تنش کردندورو نهیس يدو شکاف رو ،بايمانند یگون لباس

.يریتا بعدا سر درد نگ یبخواب ينطوریا دیسرت رو اصال تکون نده،چند ساعت با-

درد - :شد ریاز چشمانش سرازبه جانش افتاده بود،اشک  يو برنده ا زیهم بگذارد،اما درد ت يتازه فرصت کرد چشم رو میمر

.دارم

:دیرفت خند یم رونیهمان طور که ب اریبه

!است هیو شکمت پر از بخ يدییتازه زا دیشا

!يوا- :دینال میمر
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سبد راکنار تخت  یده؟علیگل از کجا خر یفکر کرد نصفه شب میگل داخل شدومر يبا سبد یلحظه در باز شد و عل همان

:کرد د،زمزمهیعشق بوس را با میمر یشانیگذاشت وپ

خوشگلم؟ يچطور-

:زد ادیآلود باز هم درد،فر ج،خوابیبود؟بد،دردناك،گ چطور

.رمیم یخدا جون،دارم از درد م-

:دینال.شد یم دهیکش شیخشک شده بودولبها دهنش

.خوام یآب م-

.خل شوددا یپوش دیبا وقار وارد شد و سالم کرد،بعد اشاره کرد سف یپوش يسرمه ا پرستار

.يبد ریکه بهش ش ارنیمبارك باشه،االن بچه رو م-

:دیهراسان پرس.بچه افتاد ادیتازه  میمر

نارس نبود؟-

.یافتاد بپرس ادتیچه عجب - :لبخند زد پرستار

:وصل کند،گفت میپوش جا بدهد سرم را به دست مر دیتا به سف دیچرخ بعد
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گرسنه است داره  یلیه،خیعال یلیبچه خ نیا يگرمه که برا لووهفتصدیم دو کنه ،خدا رو شکر سالم و سالمت است،وزنش ه-

؟یبکن دیکه چکار با یدون یم.خورهیانگشتش رو م

:با غرور گفت یسر تکان داد وعل میمر

.میپسرهم دار هیما -

:کند،گفت يرییآنکه لحنش تغ یب پرستار

.خدا نگهش داره-

:بخواند،تند تند گفت یمرئنا یدستور العمل يانگار از رو بعد

اش  يه،زردیبچه کاف يهمون برا یول نیداشته باش ریاول ممکنه کم ش يغذاست،روزها نیبهتر رخواریش يمادر برا ریش-

رحم جمع بشه و وزنتون هم سر جاش  شهیدادن باعث م ریش.شهیبهتر م یلیخودتون هم خ يو دردها شهیکمتر م

عادت  یده ریش طیو شرا نهیتا بچه به س دینکن هاستفاد شهیخشک و ش ریاز ش دواصالیکن يصبور دیبرگرده،خالصه با

رو فقط با آب  نهیسر س دیاستفاده کن نهیبه نوبت از هردو س دیکن ید،سعیبد ریش دیداشته باشه با لیهر وقت نوزاد م.کنه

.با صابون دنهیبشور

بده  ریخواد به بچه ش ینم میشده بود که مر یکجا بهش وحاز .او خسته است و درد داره دیفهم یزن نم نیاخم کرد،ا میمر

داد؟ یم لشیرو حفظ کرده وتحو یطوالن یسخنران نیکه ا

 بیسر تخت کوچک رفت و اسکناس ها در ج يو باال دیاز جا پر یعل.وارد اتاق شد يلحظه بعد،تخت کوچک و فلز چند

 يسرمه ا.قدر بزرگه نیهاش ا بیج نیهم يفکر کرد حتما برا میمر.شد دیکه بچه رو آورده بودناپد يمربع و بزرگ خدمتکار
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:پوش دوباره گفت

.دیبد رشیکنه ش یقدمش مبارك باشه،پرستار کمکتون م-

.درد دارم- :دینال میمر

رو کنارش گذاشتندوپرستار انگار که  یصورت يکردپتو یم يچون نقش اول و مهم را بچه باز.نگفته باشه يزیانگار چ اما

در دهان بچه  میتوجه به مر یدوبیکش رونیاش رو از شکاف لباس ب نهیجان باشد،هلش داد و س یعروسک ب کیمیمر

چشم هاش .به بچه نگاه کرد،کم مو و قرمز بود.خودش نباشه نگارکرد،ا ینگاه م اتیعمل نیبا تعجب به تمام ا میمر.گذاشت

که  افتیبا تعجب در میدومریمکیرا م نهیبا ولع س کوچک و کبودش يشکاف کوچک باز بود،لب ها کیپف داشت و مثل 

از  يا ظهنوزاد لح.را بلند کرد ادشیبچرخه تا راحت تر باشه،اما درد فر یخواست کم.دادن به نوزاد چقدر لذت بخشه ریش

 يودخترش ر دنید يکنارش نشست وبرا یعل.او هم مهم نبود يبرا میمر ادیخوردن ماندو بعد دوباره شروع کرد انگار فر

:زمزمه کرد یعل.شوهرش تنگ شد يدلش برا دویچیپ میادکلن در مشام مر يبو.خم شد میمر

.خوشگله یلیخ يوا.چقدر نازه،چقدر کوچولوست-

:دیرو بوس میدوباره صورت مر بعد

.تونم بگم چقدر خوشخالم یزم،نمیممنونم عز یلیازت خ-

:دوباره به بچه نگاه کرد بعد

.دنشیونازکه انگار با قلم مو کش یوهاش چقدر کموننگاه ابر.توست هیشب-
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تونست صورت بچه رو  یار کجا م یاومده بود،نگاه کرد،عل نییپا شیچشم ها يکه کالهش تا رو چیبه نوزاد پتو پ میمر

انش ام گریها از طرف د هیطرف ودرد بخ کیپهلو بغلتد امابچه از  يخواست رو یمانده بود،دلش م یدر بد وضع مینه؟مریبب

:زد یهم قوز باالقوز، مدام حرف م یعل.بود دهیرو بر

.ادیگفت صبح زود م.مامانت زنگ زد،نگرانت بود -

:دیخند بعد

اد؟یخوابت نم.پنج صبحه کیهم صبح زوده،نزد گم؟االنیم یچ-

بندازه و راحت  رونیب رو از اتاق یلگد عل کیبود بکنه و با  دهیاش چسب نهیخواست بچه رو که مثل کنه به س یدلش م میمر

جلو آمد  يپرستار.هم فشرد يدلش خواست بکنه که حاال بتونه؟دندان هاشو با حرص زو يتونسته بود هر کار یبخوابه،اما ک

:اشتلش رو ول کرده بود،برد نهیو بچه را که س

.شهیدوباره گرسنه م گهیبخواب،چون چند ساعت د ریراحت بگ-

دش؟یبر یم-:دیپرس یعل

:شانه اش گذاشت تا آروغ بزنه يبچه را رو پرستار

زائو همراه زن نداره؟.مادرش بمونه شیپ دیبا ر،بچهینخ-

:فورا گفت یعل

.ادیچرا مادرشون االن م-
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:دیچرخ میبه سمت مر بعد

.ادیبه مامان خودم هم زنگ زدم،لون هم صبح م-

:داد بزنهخواست  یدلش م.کرد ینیسنگ میمر نهیس يحرف مثل کوه زو نیا

!يخبرش کرد ینصف شب يتو غلط کرد-

هم جنجال به پا  شد،بازیخبر م رتریساعت د میاگر مادر شوهرش ن.کرد یرو هم درك م یعل دیبا.نگفت يزیچ اما

:بغض آلود غر زد.شدیم

.ییخوام برم دستشو یدرد دارم،م یلیخ-

:ماهرانه بچه رو در تختش خواباندوگفت پرستار

 نیاز نخاع ا یحس ی،بیسرت رو بلند کن دیساعت نبا ستیبهت وصله،تا ب)سوند(وگرنه  يرفتم دار ییواحساس دستش-

،پدرت در  یو سرت رو بلند کن یاگه زود از جات بلند بش ،امايریگ یاصال سر درد نم یکن تیاگه درست رعا.هیطور

.میتا سرم رو باز کن يندار یدنیفعال هم غذا و آشام.ادیم

 دهیپرس یسوال یوقت.را درس بده و منتظر سوال دانش آموزان باشه یکه مبحث یمثل معلم.ه آن دو انداختب ینگاه بعد

:دیکنان نال هیگر میمر.رفت رونینشدب

!یعل ایدرد دارم،-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٨

!با تو نبودم- :در دل گفت میدستش رو گرفت و مر یعل

دعوا کنه وبگه من  يبا عا خواستیدلش م.کند ادیو فرزار بزنه  یرفت تا بتونه به راحت یم رونیهم ب یعل خواستیم دلش

 یصندل يرو يچه راحت لم داد نیبب.خواستم خودم رو خالص کنم یکردم که همون روز اول م یم ینیب شیروزها رو پ نیا

وچک و ک ریبه اتاق دلگ.داشت دهینزد،چه فا یاما طبق معمول حرف....هطور نیتا آخرش هم هم!رم؟یم یو من دارم از درد م

  دهنش مثل دم مار تلخ و.رفت یم جیاز شدت خواب سرش گ.نگاه کرد

......یفراموش!آدم بودن تیهم از خاص نینبود،ا ادشیطور بود؟ نیگرفت سر پرهام هم هم یچرا دردش آرام نم.مزه بود  بد

 يزن جوان را رو يک هاعاقبت خواب پل.کرد یحرف دستش رو نوازش م یشده بود ساکت و ب میمر یکه متوجه کالفگ یعل

.هم آورد

حرف مادرش را نگاه  یبودوب ستادهیپرهام گوشه اتاق ا.را در تخت کوچکش گذاشت ،بچهیخواب یاز ب یو عصب دهیبر نفس

نزد،بعد پرهام رو بغل کرد و  یتا سالن حرف.برد رونیآنکه حرف بزنه از اتاق ب یدست پرهام رو گرفت و ب میمر.کرد یم

:پچ کرد پچد،یصورتش رو بوس

برات کارتون بذارم؟ يخوا یم.نکن ده،سروصدایخواب ایپسر خوب،پر نیآفر-

:گفت یعصب پرهام

.شدم ،من رو ببر پارك ؟خستهيگذار ی،چقدر کارتون م رینخ-

:کرد و گفت سیه میمر

 يخوا یبره،م یبذار بابا که آمد م.تونم ببرمت پارك یکنه؟من که نم هیبشه و دوباره گر داریب ایپر يحوای؟میزن یچرا داد م-
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ارم؟یب یبرات خوراک

حدود .بودند یو عصب رانیو ح جیگذشت،اما هنوز هر چهار نفرشان گ یم میمر مانیماه از زا کی.اما لج کرده بود پرهام

 میبعد مر.بده رید تا بهش شکر یم داریرو ب میشدن بچه،مر داریشبها به محض ب.مونده بود ششیدوهفته مادرش شب وروز پ

که گرسنه  يخواباند تا نوبت بعد یکرد و م یبزنه،پوشکش رو عوض م غداد تا آرو یو مادرش بچه رو تکان م دیخواب یم

 یپخت و م یکمک شام و ناهار م يمادر شوهرش هم برا.رفت یهفته دوال دوال راه م کیتا .درد داشت میمر.بشه

مثل  میبه نظر مر اآن روزه.کند يمحمد باز ریو پرهام را برده بود تا با ام ندیتا بچه را بب دوبار هم آمده بود یکی.فرستاد

مادرش مجبورش .بود دهیاش چسب نهیخون آشام اکثر اوقات به س کیکرد و بچه مثل  یدرد م شیها  هیبخ يجا.کابوس بود

لحظه است که  نیکرد هم یداد حس م یورت مهر قاشق رو که ق میبخوره ومر هیو پرادو یلیچرب وچ یکرد هرروز کاچ یم

 یدر واقع داشت جان م ره،امایدادند تا مثال جان بگ یکباب و جوجه کباب هم صبح و ظهر وشب به خوردش م.ارهیباال  ب

شب  یک دیفهم ینم.گرفت یاش م هیو گر دیلرز ینوزاد بدنش م هیمانند گر غیج ياز صدا.ودرد کالفه بود یخواب یاز ب.داد

را در  شیها هیتا سرانجام بخ.دارند يو چه فکر خورندیکنند،چه م یخانواده اش چه م دیفهم ینم.روز آمده است یو کشده 

مادرش ساك کوچکش را بست و به خانه اش برگشت و ارسال .آورده بودند برداشت فیمطب دکترش که از مسافرت تشر

 یصدا از کجا م دانستینم میکرد و مر یم هیبود،بچه گر میال ،مثل عذاب ییشب تنها نیاول.غذا از خانه مادر شوهر قطع شد

:در دل جوابش را داد میمر.غر زد یبده، چراغ را روشن کرد و عل ریبچه رو برداشت تا ش جیخواب آلود و گ.دیآ

.چشمت کور،بکش!کوفت-

رفت  یم شیپ یعیخوب و طب زیچهمه .آرام به پشتش زد . شانه اش گذاشت  يو مست از خواب بود ،رو ریبچه را که س بعد

با دستمال  ایشست  یم دیبچه را خواباند تا پوشکش را عوض کنه،پوشک کجا بود؟بچه را با.آه از نهادش بر آورد ییکه صدا

 دهیبچه را بست  ودر تختش گذاشت اما خواب از سرش پر.خشک کرد یکرد؟بچه را در حمام شست و با حوله عل یپاك م

است  یقیداد در خواب عم یکه نشان م یآرام عل ينفس ها يصدا دنیو از شن دیه به آن دنده غلتدند نیاز ا یمدت.بود

مثل  ردوقبل را تکرار ک يدوباره همه کارها.بچه از جا پراندش هیگر يشد که صدا یحرص خورد،چشمانش داشت گرم م
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:پرهام پراندش يبود که صدا هوشیب مهین د؟صبحیخواب یم دیبا یپس ک.بداخالق به روشن شدن هوا چشم دوخت يجغد

.مامان گشنمه-

نه بود  کیساعت نزد.به پرهام نگاه کردوفکرکرد ساعت چند است.رفته وبچه هم خواب بود یعل.زشدیخ مین شیدر جا میمر

 يبود و بو ریش يلباس خوابش پراز لکه ها يجلو.از جاش برخاست شیشب پ یخواب یاز ب یناش یجیو او با سردرد وگ

 یمالش م یدلش از گرسنگ.مقابلش گذاشت تیسکویب ندو با چ ختیپرهام ر يبرا ریش وانیل کی.داد یم یدگیترش

 یبه چشم م یخواب یب يکبود يچشماش حلقه ها ریز.نگاه کرد رشیبه تصو ییدستشو نهییصورتش راشست ودر آ.رفت

در آمده  غیت غیگل سرخ ت يکه مثل خارها بود يزیر يابروهاش پر از موها ریو ز انیم.وپف دار بود دیپوستش سف.خورد

.کرد یدهن کج رشیبه تصو.هم سبز شده بود لبشپشت .بود

آقا؟ میمر يچطور-

به  یلب فحش ریز.بچه بلند شد هیگر يبخورد که صدا يا سهیک يآب جوش با چا وانیل کیدوباره به آشپزخانه رفت تا  بعد

حرص  میدومریدو یکرد ،پرهام هم به سمت تخت کوچک م یم هیبار بچه گرهر..دینا معلوم داد و به طرف اتاق دو یمخاطب

:خورد یم

بچه؟ يایتو کجا م-

 هیرا در دهان باز از گر ایپستانک کوچک پر میهم زودتر از مر یو گاه دیدو یتوجه به حرص وجوش مادرش م یپرهام ب اما

مادر  يعاقبت صدا نکهیته بچه اسم هم نداشت تا اهف کیتا .فشردیهم م يرا رو شیدندان ها میکردومر یبچه فرو م

:شوهرش در آمد

د؟یطفل معصوم اسم بذار نیا يبرا دیخواه یم یک-
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:حوصله شانه باال انداخت یخسته و ب مینگاه کردو مر میپرسشگرانه به مر یعل

.بذاره خوبه یعل یهرچ-

!چه عجب- :بعد لبخند زد.شده،ساکت ماند یفن منتظره بود که مادر شوهرش تا چند لحظه ضربه ریچنان غ جواب

:دیبه سمت پسرش چرخ بعد

مادر جون؟ يانتخاب کرد یچ-

:زد یگرفته باشه لبخند درخشان زهیمثل بچه ها که جا یعل

،هم به دختر خوشگلمون،نه؟ ادیبه پرهام م ه،همیقشنگ م،اسمیبذار"ایپر"من فکر کردم -

:هم گفت د،بعدیعلتش رو نفهم میوات فرستادکه مرصل ینزد امامادر  عل یحرف میمر

.مونه یاکرم خانم م یشکل بچگ.ماشااهللا مثل فرشته است.هیآره مادر،عال-

پرهام قشقرق به پا کردوحاال چه ساده همه  يبا تعچب به مکالمه مادر وپسر نگاه کردو فکر کرد چقدر سر اسم گذار میمر

 يناسازگار ياسم منتخب عروسش است بنا نیا دیخاب کرده بودومادر شوهرش تا فهمانت میاسم پرهام رو مر.بود یعال یچ

 ينوه  نیباشه نام پدر بزرگ مرحومش،چون ا"عسگر"دیاسم بچه با هکفش کرده بود ک کیدوپا را در .و مخالفت گذاشت

 ینیقدم عقب نش کیمیمر یول.بعد هم لطف کرد و اجازه داداسمش را عسگر بذارن،اما پرهام صداش کنند.آنها بود يپسر

:حرف آخر را زد میسرانجام مر.همسر و مادرش مانده بود چه کند انیهم م یعل.نکرد
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.ستمیاگه قراره عسگر باشه،مادرت بزرگش کنه،من ن.ذارم یپسر منه،خودم اسم روش م نیا-

 يبه مادرش گفت اسم شناسنامه ا شده بود،شناسنامه را به نام پرهام گرفت،اما میمر میبودن تصم يکه متوجه جد یوعل

خنده .موافق بود ایحاال چه ساده با اسم پر.نزدتا قال بخوابد یهم به خاطر شوهرش حرف میمر.بچه رو عسگر گذاشته است

 یصداش م یبعد چ.ذاشت یماه طلعت م دیدخترش را با مچون خودش زنده بود،وگرنه االن اس دیاش گرفت،شا

.....ایپر هم دیشا ایتا؟یزد؟مرسده؟آناه

.کرد یهم قربان يگرفت وگوسفند چاق و چله ا ایشناسنامه دخترشان را به نام پر یعل نیبنابرا.نداشت ينظر چیه میمر اما

همان روز اول که فارغ  خواستیدلش م.فرستاد یوزمان لعنت م نیگرسنه به زم میکردو مر یم هیداشت گر ایپر حاال

کار رو نکنه بهتره چند ماه صبر کنه تا  نیکردند ا هیهمه توص سه،امایخونه بنو کیشد،اسم پرهام رو در مهد کودك نزد

 هیفکر کرد چه توص میمر.کردند رونشینکنه با آمدن بچه نو،او دل آزار شده و ب الیعادت کنه و خ دیجد طیپرهام به شرا

بچه  کیاگر قرار بود آنها .بودند دیمف يها هیکه پر از توص یگرانیکردنه د یحرف گوش م نیبه ا دیکه او با فیح ،فقطیخوب

کرد  یدادوسع ریرا ش بچه.کردند ینظر م دیتجد شانیها هیکن را نگهدارند،حتما در توص هینوزاد گر کیچهار پنج ساله و 

 یم یجانش خال رهیکرد ش یحس م جهیبا سرگ میخورد و مر یم ریش ایپر.گرم کند يقصه من درآورد کیسر پرهام رو با 

 ریمادر نه ش ریآن هم ش.بخوره ریش دیفقط با ایکرد که پر یفکر م یبه شش ماه طوالن يدیکرده بودو با نا ام ضعف!شود

آمد  ینم ادشیشه؟یو او راحت م رهیچهار دست وپا راه م ینه؟کیشیم یپلو وخورش بخوره؟ک تونهیم یفکر کرد از ک!خشک

گذاردش  یماهه بشه،آن وقت م کیبچه  هیحساب کرد کاف با خودش. خانه را کشف کرد زیخ نهیس ینشست و ک یپرهام ک

:زد نداز درون ذهنش پوزخ ییاما صدا.رهیم ابانیدر کالسکه و همراه پرهام به پارك سر خ

!بچه چهار ساله کینوزادو کیپارك بردن  يبرا هیحتما،ماه بهمن اصال عال-

:زد ادیذهنش فر در
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خونه؟ يبمونم تو یک ؟تایپس ک-

:هه زدقهق صدا

.هم اگه هوا خوب باشه رون،اونیب يبر یبتون بهشتیارد دیشا.حداقل تا چهار ماه جات کنج خونه است-

پا  یدامنش شلوار کرک ریگلو بپوشه و ز ریکه وادارش کنه جوراب بلند تا ز ستیشکر کرد مادرش آنجا ن دوخدارویکش آه

به  هیو پر ادو یلیچرب وچ یوعسل و تخم مرغ و کاچ ریهم مدام شبعد .کنه و هربار خواست از جاش بلند بشه پالتو بپوشه

:تکرار کرده بود وششده روز تمام  شکنجه اش کرده ودر گ.خوردش بده

و استخوانت قرص  يریبخور تا جون بگ.مونه یروت م يریگ یراه نرو،استخوان درد م نیزم ي،پابرهنه رو يدییتو تازه زا-

.رو بخور بچه زرد نشه نیبشه،ا ادیز رتیرو بخور ش نیره،ایرو بگرتیرو بخور که نفخ ش نیبشه،ا

مشکل داشت ،آن هم  کیحاال فقط .دیرس یبه هزار هم م یگاه"رو بخور نیرو بپوش وا نیکارو بکن،ا نیا"ستیل خالصه

 یبچه رو نگه م یاهکرد،گ یم ياومد ،با پرهام باز یصدا م یب يا هیمثل سا یعل.برده بود ادیرو هم از  یعل یبچه بود،حت

 یاصال نم میگرفت،مر یشام م رونیاز ب ایکرد  یشام درست م یگاه.ردخو یداشت تا او استراحت کنه، شام  هرچه بود م

قانع  نیبه ا میاما مر.کرد یاش م یدر سکوت همراه تیشکوه وشکا یب یرفت با او حرف بزنه،عل یم ادشییحت.دشید

باشه  داریداشت که او ب یچه معن.کرده باشه تشیکرد تا اذ یم داریب يجور کیرو  یلکرد،ع یم هیبچه گر یشبها وقت.نبود

پا به او که در طرف امن تختخواب  ایبا دست  يا د،ضربهیپر یاز خواب نم یکرد و اگر عل یدر خواب راحت؟سر وصدا م یوعل

عصر هم که تا !يدیرم چرا تو از خواب پرمن نبودم و خبر ندا یعنیگردوندکه  یرو بر م شیرو عیزد و سر یکرد،م یخرخر م

بچه  اید،یخر یهمان لحظه م دیکه با ازیمورد ن يزهایاز چ یستیل ایداد یپرهام را به دستش م میکرد،مر یدر خانه رو باز م

:گفت یقرار م یدادوب یبه دستش م غیو سرخ شده از ج انیرو گر

.!داره يموندم چه درد گهید.کرد هیام کرداز بس گر وونهیکشمش،د ی،وگرنه م رشیبگ-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٤

 یمشکل دیماه تازه فهم کیبعد از  یعنی.نداشت شیبرا یمشکل بایماه تقر کیبچه تا .همان روزها بود میسخت مر يروزها

 یرو م رشیکرد،ش یپوشکش رو عوض م میمر.کرد یم يهم بادستاش باز یگاه.دیخواب یخورد،م یم ریش.نداشته شیبرا

سکه رو  يرو ره،آنیماه بچه انگار بخواد زهر چشم بگ کیاما بعد از .کرد یترس و لرز حمامش م دو بار هم با يهفته ا.داد

هم  ه،آنیکردبه گر یشب شروع م مهیاز غروب تا ن د،امایخواب یخورد و م یم ریاز صبح تا بعد از ظهر آرام بود،ش.نشانش داد

در دهن کوچکش  نهیرد گرسنه است به زور سک یفکر م.سوخت یم ایپر ياول دلش برا يروزها میمر!يا هیچه گر

کرد،بچه هم  یعوضش م فهیکث ایسیکرد حتما پوشکش خ یبعد فکر م.دیکش یزد و نعره م یبچه چند مک م گذاشتیم

 یهول ودستپاچه به مادرش زنگ م میشدومر یکبود م هیاز گر ایبردش،پر یکردوراه م یبغلش م میمر.کرد یم هیچنان گر

:دیپرس یم المانهمادرش ع. شد یکننده شروع م هوانید الوگیزدو د

گرسنه است؟ دیشا-

.خورده ریاالن ش نینه هم-

نکرده؟ سیخ-

.االن عوضش کردم نیهم-

.خورده آب قند بده هیکنه،بهش  یدلش درد م دیشا-

.زد یدادودوباره زنگ م یو قند به خورد بچه م دهیآب جوش یکم میمر

...زنه،یز نعره مآب قند دادم ،اما هنو-

....ذره نعنا دم کن با نبات بده بخوره هیکنه، یحتما دلش درد م-
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شد و کمرش ذوق  یداد که بازوهاش سر م یانقدر تکانش م.شد یبچه آرام نم د،امایرفت سراغ دستور جد یم میمر دوباره

شد تا او را در رختخواب بگذاره،از  یمخم  میاما تا مر.شد یم هوشیب مهیه،نیو گر ادیبچه هم خسته از فر.کرد یذوق م

 ریهم به محض س ایداد،پر یم رشیش.کرد یباز صحنه قبل را تکرار م.ختیر یفرو م میمر دودلیچ یبرم دولبیپر یخواب م

دنبال  يکرد،اما مثل بند یدادواخم م یگوش ها فشار م يدستهاشو محکم رو ه،پرهامیکرد به گر یشدن دوباره شروع م

نظر  ریرو ز شبا چشمان درشت ومعصومش حرکات مادر.اتاق به آن اتاق،از سالن به آشپزخانه نیرفت،از ا یمادرش راه م

 ریمثل ش میکردمر یشد،چون تا دهانش رو باز م یم تیاذ شتریب شهیاز هم د،پرهامیخواب یم ایکه پر ییوقت ها.داشت

:زد یخفه پرهام رو صدا م يشردوبا صداف یاش م ینیب ي،دستش رو رو یبا حرکات عصب.شد یسرش حاضر م يباال

.صدا نکن.دهیجا،تازه خواب نیا ایب-

 داریصدا منتظر بمونه تا خواهر کوچکش ب یمجبور بود ساکت و ب.زد یخواست بکنه وسط راه خشکش م یم يهر کار پرهام

بچسباند تا  کیبلند وبار ياکرد که پرهام مجبور بود گوشش رو به بانده یکارتون رو انقدر کم م يمادرش صدا یشود،حت

.کرد یاخم م میآن وقت مر.گن یم یبفهمه چ

بچه؟ ینیساکت بش یتون ی،نمياریدر م یچه ادا واصول نیبب-

از را  ایآمدکه پر یاش در م ياز اسباب باز ییصدا ایافتاد، یاز دست پرهام م يزیمثال اگر چ.شدیاوضاع بدتر هم م یگاه

 واریساعت به در ود کیاومدوتا  یهوارش در م ایزد  یپرهام رو کتک م ایداد، یاز کف م اریختا یعصبان میکرد،مر یم داریب

:زد یگفت و غر م یم راهیبدوب

مربوط به  یخانوم رو خوابوندم؟چقدر بدبختم من،از بچه وهر چ یکول یچقدر کاردارم وبا چه بدبخت ینیب یمگه نم!بچه بد -

 دی،بایخونه شده آشغالدون.دم یدارم تقاص پس م يطور نیبه درگاه خدا کردم که ا یدونم چه گناه ینم!زارمیبچه است ب

که با اون ادا و اطوارت  يگرم بخور نیبه زم یاله.رو بکنه ایدن فیخودش ک يراآقا هم ب یکنم،عل يبپزم و بشورم و بچه دار



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٦

 يزیچ هیزنه و یداره نق م می،دایکینیا هم از نیا!یتا جمع وجورش کن ییحاال کجا.توله رو نگه دارم نیا يمجبورم کرد

 گه،اگهید ستمین.ستمیانگار من بدبخت آدم ن....کن يبا من باز ایبده،گشنمه،کتاب بخون،ب یکارتون بذار،خوراک.خواد یم

 رنیچهار بار م یطرف واون طرفن سال نیخودشون هزارتا برنامه دارن و ا يمردم برا.حال وروزم نبود نیبودم که ا

تحمل کردن  ،زرزربچهیکار ما شده حمال!کوفت وزهر مار نماوهزاریورستوران ودوره وس یخرهفته ها مهمونمسافرت،آ

!يوخرکار

که باعث  دیالغر شده بودواز بچه جد.ادیکرد تا پدرش ب یپرهام گوشه اتاقش کز م.هیکرد به گر یشروع م ایهم همراه پر بعد

خواست حرف بزنه  یتا م.ساکتش کنه يجور ایبندازه  ابونیه رو در خخواست بچ یدلش م.شد نفرت داشت یآزار مادرش م

 یهم نم میمامان مر.شد ینم دهیپرهام شن يکردانقدر بلند که صدا یه میشروع به گر ایپر ای)سیه(کرد یمادرش اشاره م

 یکه هنوز م یکستنها .عوضش کنه تا بلکه صداش خفه شه ایبده  ریرو بغل کنه،ش ایتونست صداشو بشنوه،مجبور بود پر

:ردخو یآورده بودوپرهام حرص م ایپر يبرا يزیاومدچ یبه خونه شون م یوگرنه هرک.بود یبابا عل دشید

ه؟یفهمه کادو چ یکنه چه م یم هیکوچولو که همش گر ین ین نیآخه ا-

او چقدر  دید یمادرش نمیعنی.دادبه خواهرش هم کادو بدن یو پرهام در دلش اجازه م دندیخر یم يزیاو هم چ يبرا یگاه

 یرو بغل م ایپس چرا مدام پر.کنه يتونه حرف بزنه و باز یکنه و غذا بخوره،م شیتونست ج یخودش م.بدرد بخورتر است

گفت تو عشق  یهمش نم میبس نبود؟مگر خوب نبود؟مگر مامان مر راشونرو آورده بودند؟مگر پرهام ب ایکرد؟اصال چرا پر

؟یجون من ،تویمن

خودش بلند  يبعد برا.شد یم میقا ییجا دیدویانداخت و م یباال م ؟ابرويخواهرت رو دوست دار دیپرس یاز او م یکس اگر

:گفت یبلند م

.اه!کنه یم یپ یکنه و تو شلوارش  پ یم هینکنه،همش گر تیوانقدر مارو اذ رهیکاش بم.نه دوستش ندارم-
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و اشک آلود  یعصبان افهیکرد، با ق یتا در را باز م.بود یال کنه علکرد همه رو خوشح یم یکه خوشحال بود و سع یکس تنها

 یم یسع یبه سخت یوساکت شده بودوعل نیپرهام هم غمگ.ادیزنش در ب ادیبزنه تا فر یبود حرف یکاف.شد یروبه رو م میمر

پرهام .ردیرا در آغوش بگ میبار بعد از چند ماه خواست مر نیاول يبچه دو ماهه بود که برا.رو مثل اولش کنه زیکرد همه چ

تخت  يرو یخسته و عصب میمر.خواب شده بود میسه،چهار ساعنه سر انجام تسل یهم بعد از جدال ایخواب بود و پر

 یخسته بود که حت يو استفراغ بچه خالص بشه،اما به قدر یدگیترش يخواست به حمام بره تا از آن بو یافتاد،دلش م

خواست  یدلش م.انداحت زیم يرو باز کردورو شیکش موها. دیکش رونیاز سرش ببلوزش رو .مسواك بزنه تونستینم

رو  شیشد؟چشم ها یم ایآ.باشه یرستانیدب ایگرفته وپر پلمیشه که پرهام د داریب یحداقل وقت اینشه  داریبخوابه و هرگز ب

خواب آلود  میغلش کرد ،مرب یبه نرم یکنارش آمده از جا پراندش،عل یدانست ک یکه نم یعل يبست که تماس دستها

 يدیچند ماهه اش عذاب وجدان شد یتوجه یشوهرش تنگ شده بودواز ب يدلش برا نکهیبا ا.وخسته با دست کنارش زد

:گوشش پچ پچ کرد ریز یعل.تونست پاسخ مناسب بده ینم یداشت،از خستگ

.تنگ شده یلیعشق من،دلم برات خ-

 یعل"عشق من؟"استفراغ گفت يو بو ریاز ش سیخ یزن عرق کرده با لباس کیبه الزمه تا  ثاریا زانیفکر کرد چه م میمر

:حال گفت یخسته و ب میو مر دشیبوس

.شو،که اصال حال ندارم الیخ یب یعل-

:شد زیخ میآرنجش ن يآزرده رو یعل.کرد دایپ انیجر نشانیب يمسخره ا الوگید

.یکن دایوفته منتظرم که حال وحوصله پ یلیمن خ-

:با حرص جواب داد میرم
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.یمنتظر بمون دیحاال حاالها هم با-

کرد و با پچ  یپشتش را به عل میمر.است دهیبود چقدر آزرده ورنج دایپ دنشیاز طرز نفس کش یحت ینگفت ول يزیچ یعل

:پچ گفت

بچه  یگفتم بدبخت بهت ادنهیخرت چنده؟ یگیکنم اصال نم ینفس دارم جون م هیصبح تا شب  ؟ازیافت یمن م ادیشب ها -

که  يکرد ،دعوايکرد ،قهريکرد یم تمیاذ ،چقدريکرد یچقدر اصرار م يدیحاال؟د يدی،دیکن یکمکم م یمال منه،گفت

تونم جنب  یراحت باشه از کنج خونه نم التیبنده مثل خر بارکش اضافه بار هم داشته باشم که تو خ!یچیه...؟یچ

 یکه نم شمیانقدر خسته م.گذرهیم يدونم چه جور ینم شمیکه از جا بلند ماز صبح !راحت باشه؟ التیخوب حاال خ.بخورم

فعال دلت رو دکمه بزن جا باز کنه تا !...تنگ شده ؟دلمیکولم که چ يرو يتو هم مثل کرگدن افتاد رم،حاالیدوش بگ هیتونم 

!ستیها هم ن یسادگ نیداشتن به ا دیبچه جد کییبفهم

خوابش  هیادامه ندادو در عرض چند ثان گهینفره حرف زدن خسته شده بود،د کیکه از  میمر.زد  ینم یساکت بودوحرف یعل

را در  شانیشد و فکر کرد مادرها چقدر فداکار هستند که بچه ها داریب ایپر هیگر يدوساعت بعد با صدا یکیبرد،البته 

هم برق  یکیکه در تار یباچشمان ایپر!خالص خورد و یرو م اینفر بود،پر نیلشد او او یاگه م.خورن یمثل گربه ها نم ينوزاد

انگار .گذره یم یشوم االتیدانست در ذهن مادرش چه خ یانگار م.کرد یخورد و مادرش را نگاه م یم ریزد ،با حرص ش یم

 رونیدهان گرسنه بچه ب ازاش رو  نهیس یخواب آلود وعاص میمر!مواظب بود که مادرش ناگهان اورا نخورد شیبا چشم ها

بودکه بچه را به شکم در تخت کنار  جی،انقدر خسته و گ فهیبود پوشکش کث دهیفهم ایپر ياز سر وصدا نکهیبا ا.دیکش

اما تخت  دیزده بود،به سرعت از جا پر د،آفتابیبچه از خواب پر هیگر ياز صدا یوفت.شد هوشیدستش انداخت و دوباره ب

کرد در سالن  یم هیبا بچه که در بغلش گر یعل.بلند شدچرق چرق پاش  يو صدا دیدو ارکتپ يپابرهنه رو.بود یخال

.بود چقدر دلخوروناراحته دایوصداش پ افهیاز ق.جلو رفت میمر دنیبا د.رو ساکت کنه ایکرد پر یم یبودوسع ستادهیا

.کنم گرسنه است دارشده،فکریوقته ب یلیخ-
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:دیپرس جیرو گرفت،گ ایپر میمر

؟ينکرد دارمیب چرا

 ریخورد،انقدر تند که از دماغ کوچکش ش یم ریبا حرص ش ایپر.شد دیناپد ییدستشو يباال انداخت و تو يشانه ا یعل

يبعد متوجه بو.را بغل کرد و آرام آرام به پشتش زد ایاش ،پر یتوجه یاز ب مانیآهسته وپش میمر.زد ونعره اش درآمد رونیب

 يپاها.را باز کرد اشک در چشماش حلقه زد ایپر یکیالست یوقت.بچه را خواباند دویشد و به سرعت به طرف اتاق دو چهیدی

 میکرد و مر یهق هق م ایپر.بچه رو به حمام  برد و با آب گرم پاهاشو شست.بچه قرمز شده و سوخته بود دیکوچک و سف

اله و دوباره بم یسوختگ مبچه رو کر يگرفت پاها میبه اتاق تصم یبا آمدن عل.گذارهیبازش  ایدوباره ببندش  دونستینم

 رونیادکلن رد و از اتاق ب ید،کمیلباس پوش میتوحه به مر یب یرو نداشت،اما عل یحوصله سوال و جواب عل.ببنده

 يزیخرابتر از آن چ یلیاوضاع خ دیدر بلند شد فهم يصدا یاما وقت.کنهیم یبا هاش خداحافظ یمطمئن بود عل میمر.رفت

:انداخت الشانه با.کرده یاست که فکر م

!به جهنم-

باز  میمر.اضافه شد ریخشک شده ش يبه لکه ها دیسف يتخت استفراغ کردولکه ها يرو ایپر.رو نداشت یکینیا حوصله

 دیکه به دستش رس يزیچ نیآنکخ شانه بکنه پشت سرش بست و در کمد رو باز کرد و اول یرو ب شیموها.شانه باال انداخت

 يد،سریاش را پوش ییو دم پا دیداشت؟لباس را به تنش کش یبیعچه .بود یعل بلند که مال نیبلوز آست کی.دیکش رونیب

خانه ساکت بود .بعد بچه رو در تخت گذاشت و به آشپزخانه رفت تا صبخونه بخوره.به پرهام زد که شکر خدا هنوز خواب بود

کرد به لکه  یسع.تنشس شخوانیکلوچه پشت پ کیدرست کرده و با  يفور يخودش چا يشکر گذار سکوت،برا میو مر

بلند  ایپر هیگر ياالن صدا دونستیچون م.زد یبا حرص و عجله به کلوچه گاز م.توجه باشه یکانتر ب يخشک شده رو يها

نگران شد،مبادا استفراغ کرده و راه نفسش بسته و خفه  ومدیبچه در ن يکلوچه تمام شد و صدا نیاول یاما وقت.شهیم

باشه،اون وقت با آن همه  دهیخواب یهم بچه به سادگ دیشا.بلند شه شخواست از جا یاما دلش نم.شده؟از ترس حشکش زد
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تلفن از جا پراندش،به  يصدا.و همان جا ماند دیکش ينفس بلند.شدیونگش بلند م يو صدا شدیم داریرفت و آمد حتما ب

برداشت و دکمه اش رو زد زیم يرو يروزنامه ها نیرو از ب یگوش.طرف تلفن پرواز کرد

بله؟-

:بلند شد يمهرانه شاد و پر انرز يصدا

؟يچطور سالم

حاال که دو .و تماس رو قطع کنه یخواست جواب بده اشتباه گرفت یمبل نشست ،جواب مهرانه رو داد،اما دلش م يرو میمر

هاش  لیکنه و سبتونست انجام بده؟مثال لبروهاشو مرتب  ینم يزد؟کار مهمتر یبا مهرانه حرف م دیان با دهیبچه اش خواب

:دیپرس یمهرانه داشت م.استفاده کنه یعل یتراش شیر غیاز ت دیکه داره حتما با یوضع نیفکر کرد با ا...رو

ه؟یک هیبچه شب-

 اهیس يبا چشم ها.....نیبود؟آهان اوش یک!تره یمیآن قد ایانگومیهیخواست بگه شب یه؟میک هیفکر کرد وافعا شب میمر و

:خفه گفت يصدا....ها ینیچ ایها بود یزاپن هیشب شتری،بیپرکالغ یلخت و مشک يو موها خیسيو ابروها یبادام

.ستیهنوز معلوم ن-

:گفت يفور ومهرانه

.یکن دایو خودت رو پ ینفس بکش هیاما گفتم بذار  امیخواستم ب یزودتر م.دنشید امیهفته م نیا يتو حتما

:نزد،در عوض گفت یاما حرف!نکردم دایچون هنوز خودم رو پمن کجام؟ یدونیوسوسه شد بپرسه تو م میمر
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.تونم برم ینم ییکه فعال جا ا،منیب یخواست هروقت

کرده بودواوفقط ساده  ریتعب نطوریخنده اش رو ا میهم مر دیشا.رحمانه،انگار بخواد دلش رو بسوزنه یدوبیخند مهرانه

:مهرانه گفت!یمعن یبود،ب دهیخند

هم حس وحال  اد،خودمیشوهره که آخر شب م.می،اکثر اوقات خونه هست رونیب میبر میتون یما هم که مغصه نخور، ادیز-

.مه گل تا چند روز سرما خورده و بد حاله رونیب میر یسرد وخراب،هربار م يهوا نیرفتن ندارم،به خصوص با ا رونیب

!بچه ها نیاز دست ا-:دیآه کش میمر

:دست پاچه و عجوالنه گفتبلند شد، ایپر هیگر يصدا بعد

.شد داریب ایزنم،پر یمهرانه بعدا بهت زنگ م-

:دیخند مهرانه

.باشه برو-

:کرد د،فکریدویهمان طور که به طرف اتاق خواب م میمر

!پس بچه زنده بود،خدا رو شکر-

.شروع شد میدنبالش به اتاق آمدوروز مر جیلحظه پرهام هم خواب آلود و گ همان

هرکس .براش آسان تر بشه یرا بفهمه بلکه زندگ ایپر هیخواست علت گر یم.شروع شد میمر يبعد دکتر رفتن هاماه  از
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زد  یزنگ م یاحوال پرس يهربار برا.کرد یخواهرش معرف رایدکتر را سم نیاول.گرفت یوقت م میشناخت مر یم يدکتر

:دیپرس شهیمثل هم رایسم.کرد یم یرو همراه شانیمتن حرفها یقیمثل موس ایپر هیگر يصدا

کنه؟یم هیچرا انقدر گر-

 دهیسوال رو نپرس نیا نیکه زنگ زده بود،ع شیمگر هفته پ!شد یخواهرش خوب نم یوقت فراموش چیه.دیآه کش میمر

گرفته  یفراموش ایواقعا !دیپرس یپس چرا حاال باز دوباره م.وقت صرف نکرده بود تا جوابش رو بده قهیهم چند دق میبودومر

گوزن  کیکه دنبال  ییرهاینشسته بود و به ش ونیزیمقابل تلو د،پرهامبه سقف نگاه کر يدیداد؟با نا ام یبا اصال گوش نم

:گفت یبعد در گوش"مونهیگوزنه مثل من م":فکر کرد میمر.نگون بخت کرده بودند زل زده بود

شب که خدا رو  ازدهیتا ده  هیبه گر کنهیشروع مگفتم از ساعت چهار پنج بعد از ظهر  م،بهتیکرد یدفعه قبل که صحبت م-

.شهیم هوشیشکر ب

گرسنه است؟ دیشا- : دیپرس رایسم

بعد را هم تند تند  يسوال ها میمر.بود دهینرس میموضوع به عقل مر نیحرف رو زد که انگار تا آن لحظه ،ا نیعالمانه ا يجور

."دونم ینم"!"نه"جواب داد،آن هم با کلمات

:رو ورق زد يزیچ رایسم

 يبردمش فور یهر جا م!کرد یخورد و سرفه م یچقدر سرما م ماین ادتهی.حرف نداره صشیما،تشخیدکتر ن شیببرش پ ایب-

.داره يآلرز مایکه ن دیفهم یدکتر مومن نیفقط ا.شد یدادن،بچه اصال خوب نم یم کیوتیب یبهش آنت

:گفت يکه حوصله ادامه داستان را نداشت،فور میمر
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 یزرزر م ایپر یدکتره که انگار کر شده،هرچ نیا.خواستم دکترش رو عوض کنم یماره اش رو بده،اتفاقا خودم هم مش-

.حرفها نیو از ا هیعیطورندوطب نیبچه ها ا یبعض گهیکنه،م

نگ زد و ز میکرد،مر یهاشو پرت م يزد و اسباب باز یکرد و پرهام داد م یم هیگر ایکه پر گهیسخت د تیموقع کیدر  بعدا

تا  ایفکر کرد آ.روز بعد وقت داد يبرا یبودومنش دهیچینپ ییخدا رو شکر آوازه شهرت دکتر هنوز جا.از دکتر وقت گرفت

البته !يمثل جادوگر.محو بشه یزندگ نیاز ا یخواست در رو باز کنه و به سادگ یدلش م یگاه.تحمل کنه تونهیفردا م

 يایرا به دن ه،اویدادوگر يصدا شد؟امایم یعنیرفت،انگار که اصال نبوده، ید مبع ادیب یعل گذاشتیانقدرهم سنگدل نبود،م

:شروع کرد میتا در رو باز کردمر یآنشب عل.برگرداند یواقع

؟ياومد ریچرا انقدر د-

:گفت یکه هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بود،به سادگ یعل

از ساعت سه اونجا عالفم.یبش داریاومد،گفتم اگه بهت زنگ بزنم ممکنه ب شیجلسه پ هی-

:جواب داد یبا بدخلق میمر

.عالفم نجایبنده ا رینخ-

:دیمبل انباشته شده بودپرتاب کرد،پرس يکه رو گرید يلباسها يگذاشت و کتش رو رو یجاکفش يرو رو فشیک یعل

شده؟ یمگه چ حاال

:ود،دادزدکه دو سه پرده باال رفته ب ییبا صدا میبه باروت خوردو مر جرقه
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بدتر از اون،حد اقل سر  یچیه گهیکنه،پرهام هم که د یم هیبچه چقدر گر نیا یدون یبشه؟تو م یچ يخوا یشده؟م یچ-

.زمیبه سرم بر یکه بنده بدونم چه خاک ییپرهام روببر جا.شون رو سرگرم کن یکیخونه  ایوقت ب

:گفت یرا روشن کرد و با خستگ ونیزیبا کنترل تلو یعل

کنم؟ يبرم خونه بچه دار دیبنده با دیبگم ببخش رمیرمه،چه کنم؟به مدکا-

:هرروزه اشان شروع شد بایو تقر يتکرار الوگید بعد

 یاگه بتون یو حت یهست رونیخودت ب يشما برا.بچه ها شش دنگ به نام بنده است نیرفته بود سند ا ادمیدیببخش!آهان-

.کنه تتیذمبادا سر وصدا ا ،کهيای،نميایزود هم ب

چکار کنم؟ گهیکنم،د یکه بتونم کمک م ییوتا جا امیمن که هرروز سر وقت م.یدونیهم م ست،خودتین يطور نیا-

 يا یدونستم چه بدبخت یم!خواستم  یبچه رو نم نیمن ا.تو ومامانم شدم يمن احمق مقصرم که دوباره خام حرفها!یچیه-

 د؟مامانمییحاال کجا!چرت وپرت ها نیو از ا"میما هست""میکن یکمکت م ما"دیداد دیوعده و وع یمنتظرمه،تو ومادرم ه

.....یچیه گهیکنه توهم که د یزنه و کمکم م یکه خودش رو کشته از بس به من سر م

.شده بود ياو هم جد يموضوع برا.رو خاموش کردو از جا برخاست ونیزیتلو یعل

 يخونه،نه غذا درست کرد امیم یکه وقت نیم و باهاش برم سرکار؟همرو ببندم پشت ایکمکت کنم؟پر يچطور يانتظار دار-

ه؟یطور نیچند وقته اوضاع ا یدونیم.ادیمن صدام در نم.ستیبس ن یپرس ی،نه خونه مرتبه و تو دوکلمه حال و احوال هم نم

ه؟یچطور-
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:چرخ زد میدستاشو باز کردو به دو طرف ن یعل

کف .ظرفها شسته است م،نهینه غذا دار!اون از آشپزخونه ات.ختهیو به هم ر فیجا کثهمه جا شلوغ وآشفته،همه !يطور نیا-

جواب سالم آدم رو به زور !هاست نیاخالق خودت هم که بدتر از همه ا.چسبه یآدم م يپا!!نگو گهیآشپزخونه که د

؟یکنیچه کار م نمیخوام بب یم.خسته ام،حوصله ندارم،افسرده ام یزنیدائم نق م.يدیم

:زد ادیانگار آتش گرفته باشه فر میمر

 يمن چطور.گردونم یکنم و م یزنه،همش بغلش م یبند زر م کیبچه از ساعت سه تا ده شب ..گمیبهت م!يچقدر رو دار-

ناز و نوازشت هم  امیحاال ب یمخمصه انداخت نیا يخوره که من رو تو یکار هم بکنم؟در ضمن حالم از تو هم بهم م دیبا

من  هییمن برم و بچه هات رو هم برات بگذارم تا بفهم ای!يوبر يرکه تو بچه هات رو بردا نیه؟ایرزوم چآ یدون یم.کنم

من .تو رو بکنه یکلفت يخوا یکه تو م يبشه اون طور دایپ يزیچ یلپ گل هیدیشا يدیخدا رو چه د.ماست چقدر کره داره

.شمیهم راحت م

:نگاه کرد میناباورانه به مر یعل

ه؟یفها جدحر نیا-

:دیلرز یم تیاز عصبان میمر

باشه،که  یداشته باشم که خال يخونه ا هی.نمیکس رو نب چیکه ه ییجا هیخواد برم  یدلم م.نبودم يوقت انقدر جد چیه-

کس رو  چیه!یلیفام ،نهيبچه ا ،نهينه شوهر.ارنیتلفن داشته باشم که زنگ بزنم برام غذا ب هیفقط .کنم زشینخوام تم

فهمه؟ من یکس نم چیخوره،چرا ه یبه هم م يخانه دار فی،بچه و وظا یخانوادگ یزندگ یالم از هر چح!نمینب
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!ام خسته

.نداشت یآرام گفته شدو مخاطب خاص ییاش با اشک و صدا يبعد يها جمله

بچه،اومدن  ینگبچه،گرس هیبدون ترس از گر.گور گرم ونرم بخوابم هیيوتو رمیبم.رمیخواد بم یخسته ام،دلم م یلیخ-

.فقط بخوابم........شوهر،قضاوت مردم

بود و با  ستادهیا يپرهام هم که ساکت گوشه ا.... ناراحت وآزرده است مثل اکثر روزها یلیبود خ داینگفت،اما پ يزیچ یعل

 میمر.رفتندرونیو از خانه ب دندیکرد پشت سر پدرش راه افتاد،هردو در سکوت لباس پوش یترس به مادر و پدرش نگاه م

.تا ساکت بشه کنهچه کارش  دونستینم گهیکه د يماند و بچه ا

کرد انقدر مثل گهواره تاب خورد تا  هیهمراه بچه شروع به گر.تخت افتاد يرو چارهیرا در آغوش گرفت و خسته وب بچه

فکر کرد مبادا .ذاشتتخت گ يرو شل کردوبچه را رو شیوحشت بازوها کنه،بایم هیعاقبت متوجه شد فقط خودش داره گر

 يابروها.بلندش فر خورده بود يمزه ها.کردکه خوابش برده بود اهبا دقت به دختر کوچک و ناراحتش نگ!خفه اش کرده باشم

دستش رو گرفت  متیبا مال میمر.کنده شده بود یانگار از صورت عل شیخودش بود،اماچانه و لب ها هیاش شب ینازك وکمان

:و آهسته گفت دیدست بچه رو بوس يرو.دخترش مثل دستان پدرش بوددهیکوچک و کش يانگشت ها

.نیریوبامزه و ش ،آرومیبچه ها باش هیمثل بق شهیم ی؟چیکن یمنو چرا انقدر مشکل م ؟کاریهست یچرا انقدر بچه سخت-

به .کرد یخنده غش م دازیبوس یرو م شیپاها میساکت وآرام بودو هربار مر.چقدر تپل و ناز بود.پرهام افتاد ادیآگاه  ناخود

:فکر کرد.در خواب هم اخم کرده بود یدخترش نگاه کرد که حت

.که اون رو آروم کنه سهیبنو ییکاش دارو ي،ا نهیبیفردا دکتر اون رو م.خنده زود باشه ياالن برا دیخوب بشه شا دیشا-
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رو؟ ایپر ایتورو -:دیخند صدا

:فکر کرد یخستگ با

...چارهیب یام برسم،به پرهام بدبخت و عل یبه خونه وزندگ تونمیحداقل م.شمین هم بهتر مآروم باشه م ایپر اگه

 یم ایتا پر.بود يعذاب ابد کیروزها براش مثل .شدیکردداشت له م یکه خودش رو م یشدت عذاب وجدان وشماتت از

در خانه  نیپرهام تنها وغمگ.برد یمخواست تند تند کارها رو بکنه اما انقدر خسته بود که خودش هم خوابش  یم دیخواب

پرهام که آنروزها .گرفت یاش م هیپرهام گر ياز شدت غصه برا دویپر یاز خواب م ایپر هیگر يبا صدا میسرگردان بودتا مر

:کرد یگم کرده بودزمزمه م ییاش رو جا يعاد يکردوصدا یپچ پچ م شهیهم

.گشنمه-

 یرا غرق بوسه م شیپا دوسرتایکش یپرهام  را محکم در آغوش م یبود؟گاه چه بر سرش آمده.مرد یباز از شرم م میمر و

اما چون تعداد .کرد یهمراهش پازل درست م دادیم ریش ایخواندو همان طور که به پر یبراش قصه م یگاه یحت.کرد

 یسرزنشش مساعتها  یکوچک طنتیهر ش يکرد و برا یم شیدعوا لیدل یکه حال وحوصله پرهام رو نداشت و ب ییروزها

شب ها .کرد یم هیگر دویجو یرو م شیگوشه ناخن ها یگاه.شد یوساکت م يمنزو شتریبود،پرهام روز به روز ب شتریکرد،ب

 چهدونست  ینم.نفر بود،تنها و افسرده کیفقط  میمر کرد،امایم شتریرا ب میکردوعذاب وجدان مر یم سیرختخوابش رو خ

 یکه پرهام رو به مهد کودك م ییروزها.کشت یحالش رو م يبعد،روزها يروزها دیمبه ا.کرد یاش م وانهید نیکار کنه و هم

خودش رو در  الیبه مهد،خوش خ ایرفت و پر یپرهام به مدرسه م...بزرگتر یحت دیشا.شدیبزرگ تر وبهتر م ایفرستادو پر

 تونستیم یحت.انجام بده دوست داشت يصبح تا ظهروقت داشت هر کار ازکه  ییروزها.کرد یاش غرق م ییایرو يروزها

غذا بده،عوض .باشه اجاتشینبودتا او مسئول رفع احت يخونه ا  يبچه ا چیه!فکرش رو بکن.هم انجام ندهد يکار چیه

به  رهیو خ خوابهتخت بزرگش ب يازصبح تا ظهر،رو تونستیم!گهید يوتکرار  یمعن یکنه حرص بخوره و هزار کار ب يکنه،باز
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!شد؟ یم یعنی.ندنک يکار چیسقف بماند و ه

از  ریاول پرهام رو به خونه مادرش بردندو بعد هردو دلگ.تا به دکتر برن ادیب نییگفت پا میزنگ زدو به مر یظهر عل بعداز

 یکه آدرس دکتر در آن نوشته شده بودنگاه م یبه تکه کاغذ کوچک یگاه یعل.شدند شانیهم،در سکوت مشغول فکرها

وار بود دکتر معجزه کنه و  دیام میمر.هم طبق معمول در حال نق زدن بود ایپر.زد یزل ممقابل  شهیکردوبعد دوباره به ش

شد؟یم یعنی.که هست سخت تر نکنه نیرا از ا یو زندگ رهیکنه که دخترش آرام بگ يکار

 کردند یم یو خسته،سع یعصب شانیکردندومادرها یم هیچند بچه کوچک گر.مطب دکتر وضع بدتر از خانه اش بود در

کرد نگاهش  یم یبودوسع ستادهیاش ا یمثل نگهبان کنار صندل یعل.کردیاوضاع را بدتر م نیساکتشان کنندکه هم يجور

 خواستیحاال کجا م.بپرد رونیب میزدکه از بغل مر یم پاکردو دست و یم هیهم گر ایپر.فتدین میکس،مخصوصا مر چیبه ه

حرف بچه رو از دستش  یوعرق کرده زنش سوخت وب شانیرپ يدلش به سر ورو یعاقبت عل.دونست  ینم میبرود،مر

دکتر بود ،چه  شیکه پ یضیمر.برد و با دست خودش رو باد زد يروسر ریموهاشو ز دویکش یینفس پرسر و صدا میمر.گرفت

 با بچه اش یآمدن بچه شدح حال بده؟به هر حال در باز شدوزن ایروز به دن نیخواست از اول یم ایداشت  گفت؟سرطانیم

 ییبابا،هنوز کسا يا.هم فشرد يرو رو شیدندان ها میمر.ردیرا بگ تیزیخواست و یو خنده از منش يآمدوبا خونسرد رونیب

:را در هوا باز کردوگفت ياغذک یمنش.داشته باشند دنیکه حال وحوصله خند شدنیم دایپ

.دیبفرمائ یخانم خالق-

بخت  طیچنان با عجله از جا برخاست انگار بل.خودشه"یخانم خالق"با دست به شانه اش نزد متوجه نشد که یعل یوقت تا

:دکتر عجوالنه نگاهش کرد.بود سالم کرد یانسالیداخل شد و به دکتر که مرد م یهمراه عل!اش برنده شده ییآزما

شده؟ یخب،چ-

:به جاش گفت؟امايشد حاال عجله دار یچ یحوصله داشت یلیکه خ ینفر قبل يخواست بگه برا یدلش م میمر
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 یکنم ساکت نم یهم م يهر کار.کنهیم هیگر لیدل یدو ماهه که بعد از ظهرهاب یکیبایدخترم االن سه ماهه است اما تقر-

.شه

:کرد میبه مر ینگاه پرسرزنش نکیع يداد و از باال نییاش را پا نکیع دکتر

؟يکنه اونوقت االن اومد یم هیدوماهه گر یکی-

:مودبانه گفت یجا خورد،عل میمر

.بچه آروم نشد م،امایهم رفت گهیدو دکتر د یکیشیپ-

:خودش رو جمع وجور کرد يفور میمر

.دیکمک کن دیشما بتون دیشا میکرده،گفت یشما رو خواهرم معرف-

:اخم کرد دکتر

گفتن؟ یچ یقبل يدکترها-

:با آرامش جواب داد یباز به تته پته افتادوعل میمر

.طول بکشه یوممکنه تا چهار ماهگ عیشا یسن نیا يرده وتو بچه هاگفتن دل د-

:دیباز اخم کردوپرس.گذاشت زشیم يکوچک رو يترازو يرا رو انیگر يایبعد از جا برخاست وپر.نوشت ییزهایباز چ دکتر
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بوده؟ لویموقع تولد چند ک-

تخت گوشه اتاق گذاشت و با متر اندازه اش  يبود روسرخ شده  هیرا که از گر ایبعد پر.جواب داد و دکتر نچ نچ کرد میمر

:دیزد،پرس

قدش وقت تولد چقدر بوده؟-

فکر کرد خوش به حالش،انگار  میمر.را گوش کرد ایو شکم پر نهیس يرو یبعد با گوش.عدد را گفت ودکتر باز نچ نچ کرد میمر

 یکارش را م يبا خونسرد شد،دکتریم وانهید هیگر يصدا دنیبر عکس خودش که با شن.شنوه یبچه رو نم هیکره وگر

وزنش -:نوشت و در همان حال گفت ییزهاینشست ،چ زشیبچه را بردارند و پشت م یعنیکرد که  يسرانجام اشاره ا.کرد

.ستیخوب ن

:وارانه گفت دیام میمر

.........گمیره،میگ یمدل درد  يطور نیکه ا نهیبچه سنگ يبرا رمیش دیشا گهیمادرم هم م.ستین یمن کاف ریش دیشا-

:را کامل کرد میجمله مر يبا لحن پر طعنه ا دکتر

؟!خشک بهش بدم ریش شهیم-

:را برداشت و بد خلق گفت نکشیع بعد

حرفها  نیوا نیسنگ.شهیم شتریب رتیش يبد ریش شتریب یهرچ.نداره یو ناکاف یبده به بچه ات،کاف ریش!اریخانم ادا در ن-

.شهیبچه چقدر آروم م نیبب ادبخور،اونوقتیز عاتیخ دار کم بخور،مانف يزهایچ.هم نداره
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خواد به  یگفته بود که نم یواقعا کر بود؟ک.حداقل با دندانهاش خرخره اش رو بجود ایدلش خواست کله دکتر رو بکنه، میمر

دکتر داشت حرف .کنه یوناله م چدیپ یکه بچه مدام به خودش م نیهم سنگ دیکمه وشا رشیگفت ش یبده؟م ریبچه ش

.زد یخودش رو م

دونن چه  ینم.که خودشون رو راحت کنن نهیبچه سنگ يبرا ایکمه  رمونیش گنیم يفور.دوره زمونه تنبل شدن نیا يزنها-

!بدن به بچه وخالص رخشکیخوان ش یم.کننیدارن با بچه خودشون م یدشمن

:آهسته گفت میمر

....زنه یآخه شبها هم نق م-

:کردوبه مسخره گفتیپوف دکتر

 ستیمهم ن ،اصاليبد ریداشت بهش ش لیبچه م یهرچ دیاول با يماهها نیا.ادیچون گرسنه است و شما خوابتون م دیشا-

.....ادیم ،خوابتيا ،خستهيدار یخودت چه حال

:در دل گفت میمر

 یزنیم یحرف هی؟فقط !یچ یعنیشدن  دارینصف شب ب یفهم یاصال تو چه م.يبد ریش دیفقط با!نه اییاصال آدم هست-

باز  یبخواب یکنم وتا خواست دارتیهفته نصف شبها ب کیيخوا یم! ،نه؟يدیشعار م يطور نیکه ا یکن یواحساس غرور م

 گهیبچه د هیو  یبکن گهید خودیعالمه کار ب میدیبا ،چونیبخوابیصبح هم نتون ؟تازهیگیم يدار یچ یکنم تا بفهم دارتیب

 رینخ.جور به سازش برقصه کیبده وهزار و یکنه،قصه بگه،خوراک يمادر زرنگ که باهاش باز هی.خواد یم که مادر يهم دار

.یگیم یچ یفهم یتو اصال نم!جناب دکتر



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٢

:بلند شد شیقرار از جا یب میکرد که مر یم دیدکتر رو تائ يداشت با سر حرفها یعل

.تون ییممنون از راهنما یلیخب خ-

 رونیاز در ساختمان ب یبه خودش بده از در مطب وبه سادگ یتکان یعل ایبدهد  یباشد تا دکتر جواب آنکه منتظر یب بعد

او متحد  هیهمه بر عل.شود یعل نیخواست سوار ماش یدلش نم یرفت حت یراه م ابانیدر خ میزد ومر یم ادیفر ایپر.رفت

نگاه  ابانیبه خ. شد،مثل اکثر روزها ریسراز شیش را گرفت و اشکهایگلو دند،بغضیفهم یانگار حرفش رو نم.شده بودند

ها رو  نیتریزدوویقدم م ادهیبا حسرت در پ.ها ومغازه ها تنگ شده بود نیآدم ها،ماش يدلش برا.دیکش یقیکردونفس عم

ر از نرفته بود؟انگا رونیب دیخر يچند وقت بود برا.زل زده بود دیجد يکرد،او متعجب به مدل ها یم هیگر ایپر.کرد ینگاه م

را در  یبرگشت وعل زانیاز جا پراندش ،اشک ر یبوق يصدا.کرد یآمده باشه به مدل مانتوهاولباس ها نگاه م رونیغار ب

از نگه  شیخواست سوار بشه ودوباره به خانه برگرده،اما بازوها یدلش نم میمر.بادست اشاره کرد سوار شود یعل.دید نیماش

افتادوتمام پشتش از  یاش داشت از سرش م يروسر.زد درد گرفته بود یم ادیکردوفر یتقال م انکه همچن ایداشتن پر

.دیآه کش یعل.نشست ودر را محکم بست یصندل يرو زانیاشک ر.شده بود دیسف يپر از لکه ها ایاستفراغ پر

کنه؟ یم هیبچه چرا گر نیفهمه ا یم یکیگه،باالخرهید یکینشد  نیا.شهر هست نیا ينکن،هزار تا دکتر تو هیگر-

 يرا ماده ا یبچه همان لحظه باز استفراغ کرد و شانه عل.دیکش رونیرا از بغلش ب ایپر متیبا مال یعل.هق هق کرد میمر

:نزدانقدر منتظر ماند تا هق هق زنش آرام گرفت و بعد گفت یحرف یاما عل.شکل پوشاند يریپن

من .يبداخالق شد یلیروزها خ نیا.رو حفظ کن تیدباش،خونسر ؟آرومیکن یخودت سخت م يرو برا یچرا انقدر زندگ-

واقعا  یعنی،ینیب یبچه رو نم نیگناه داره،تو اصال ا.بچه است یلیکنم اما پرهام هنوز خ یهستم و تورو درك م یآدم بالغ

هستن؟ يطور نیکه بچه دوم دارن ا ییهمه کسا

.بودخش دار  شیرا با دشتمال پاك کرد،صدا دودماغشیصورتش را مال میمر
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.افتادم يبه چه روز نیحاال بب يندارم،تو اصرار کرد يبچه دار یشناختم که بهت گفتم آمادگ ینه،اما من خودم رو م-

:زد گفت یکه در صداش موج م یقیعم یمانیبا پش یعل

.یبگ يطورر نیا ستیاومده،درست ن ایطفل معصوم به دن نیکه ا ؟االنيایمن اگه بگم غلط کردم کوتاه م-

:ربط گفت یب میرم

.کس نگران نباشم چیه يو برا رمیتونم آروم بگ یحداقل م.مرگ دارم يآرزو-

:تاسف تکان دادوگفت ياز رو يسر یعل

بچه  یشانس رو ندارن که ناظر بچگ نیها ا یلیخ.يخور یروزها بگذره حسرتشون رو م نیا یوقت.هم از اون حرفهاست نیا-

......ها دنیصداها،دندان درآوردن و راه افتادن ها،خنده ها و بوس نیحرکت ها،اول نیاول.هاشون باشن

:فکر کرد.دستش را تکان داد میمر

:در عوض گفت.رو با تو عوض کنم میحاضرم جا!مفت چنگ تو-

.....مهد کودك ذارمیشم،بهت بگم ماه بعد پرهام رو م یم وانهیبرو بابا دارم د-

:لبخند زنان گفت یعل

موقع اول  نیبه نظرم بهتر.ستیافته وبراش خوب ن یمونده وسطش وقفه م دیماه تا سال جد کی،اما خودته لیم-
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.یبکش ینفس هییتون یهم بزرگتر شده و م ایاون موقع پر بهشته،تایارد

ممکنه؟ یعنی- :دیمثل دختر بچه ها لب برچ میمر

:دیخم شدوصورتش رو بوس شیبسو یعل

 دمینفهم یگفت یم شهیهم ادتهیپرهام چه زود راه افتاد؟ ادتهی.مونه یم يقد نیهم ایابد پر تا يفکر کرد!معلومه عشق من-

بزرگ شد؟ يپرهام چطور

داشت سخت  دهیکرده بود،چه فا ریسخت گ تیموقع نیگفت؟به هر حال که در ا یچه م.نزد یاما حرف.آمد ینم ادشینه،

 چیگل که ،ه یچ یدخترش ،چ يها يماریدکتر مورد در مورد بطبق معمول ،.کرد یرا مهرانه معرف يدکتر بعد.ترش کند

 میمر!جل الخالق.اول داده بود نهیبود بده درهمان معا هکس نتونست چیکه ه یصیمعجزه کرده وتشخ!موند ینم ادشیوفت 

جزه شناخت که مع یرو نم یقرار نگرفت،اما آدرس وشماره تلفن مطب رو گرفت،چون خودش کس ریتحت تاث ادیبار ز نیا

دکتر  دیفهم یکس نم چیبار خانم بودودر نگاه اول ه نیدکتر مورد نظرا.کنه،تا آن لحظه هم همه به نظرش گند زده بودند

دکتر را نشان  يزردکه نصف موها يسبز با راهها يدامن قرمز و روسر يرو دیروپوش سف.است قهیزن شلخته و بد سل نیهم

دکتر که در  یبه صورت کک مک میمر.و نوك موها هنوز مش داشت يش قهوه ابود ورو اهیس شیها شهیکه ر ییداد،موها یم

کردو به  نهیرو معا ایدکتر با دقت پر!شد؟یم یشد چ یکرداگه دکتر نم فکرخم شده بود نگاه کردو ایپر يرو کیفاصله نزد

مثل  دیبعدا فهم میدکه مررا کش دا شیبعد لب ها.گوش کرد یعالمانه دکتر فبل يبدون اظهار نظر ها میو مر یعل يحرفها

.عادت دکتر است کیت کی

.دیاریرو برام ب جهیدونتیانجام بد يو معده نوشتم که فور ياز مر یسونوگراف کیتونم اظهار نظر کنم اما  یاالن نم-

:دیپرس یبا نگران یعل
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باشه؟ یممکنه چ-

:دراکش دا شیچپاندوباز لب ها يروسر ریرنگارنگش را ز ينصف موها دکتر

 فالکسیتونه از عالئم ر یم هیو گر يقرار یخوردن استفراغ مکرروب ریداره،بعد از هر وعده ش فالکسیاحتماال بچه شما ر-

عکس انداختن سونو  يبه جا دمیم حیترج.دیانجام بد یساده باشه،پس اول سونوگراف تیباشه،اما ممکنه همون کول

.دیبد رید به بچه شیبا قبل از سونو.شهیهم معلوم م ينجوریچون ا.دیکن

خواست همان لحظه بچه را  یباشه که دکتر گفته بوداز جا برخاست م نیهم ایپر یضیممکنه مر نکهیخوشحال از ا میمر

:سونوگراف ببره کیشیپ

ره؟یالکس؟داشته باشه وبا دارو آروم بگ یچ یبود؟چ یچ.....نیممکنه هم یعنی-

 يقهوه ا يبا روسر نیپرچ يبار دامن سرمه ا نیدکتر برگشتند،دکتر ا شیپ یونوگرافس جهیهفته بعد با نت یهر حال،وقت به

را نگاه کردوچند  جهیکرد؟دکتر نت یبه خودش نگاه م نهیزن اصال در آ نیرا به تعجب انداخت،ا میقرمز داشت که مر يوخالها

:کرد یوعل میبعد رو به مر.ورو کرد ریلحظه اخم کرده،برگه ها را ز

دردناك وسوز  یلیداره که خ يوبازگشت غذا به مر شهیترشح م ادیمعده اش ز دیبچه اس نیا.سمون درست بودبله،حد-

کنم داروها رو سر ساعت و به طور منظم  یم دیدم،اماتاکیبراش دارو م.گردونه یرو بر م ریکنه وش یم هیگر نیهم يناکه،برا

.نهیقابل جبران بب ریغ صدمهيوممکنه مر شهیحال بچه دوباره بد م دوگرنهیبد

:دینگران پرس میمر

دارو بخوره؟ دیچند وقت با-
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:نوشت گفت یهمان طور که نسحه م دکتر

.نمشیمن بب دیاریب دیماه هم با شتر،هریهم ب دیشا کسالیحدود -

:با دهان باز گفت میمر

سال؟ کی-

:سر تکان داد دکتر

.يمرتب و سر ساعت داروها رو بد دیحداقل ،با-

هشت ساعت  کسال؟هری.آمد رونیمتعجب از مطب ب. جیگ میمر.داد حیطرز مصرف هر کدوم از داروها رو توض بعد

 یاش گرفت اما حرف هیبچه ها،گر هیبق ره،مثلیگیو آروم م خورهیدارو م يدو هفته ا یکیخوش بود که بچه  کبار؟دلشی

:بود نگاه کرد زمزمه کرد هبردکه خوابش  ایبه پر میمر.داروخانه نگه داشت يجلو یعل.نزد

حال وحوصله ندارم حاال تا .یزنیبدتر حالم رو بهم م يطور نیا ؟امایبش زیعز نکهیا يبچه؟برا يریگ یچرا انقدر سخت م-

!کبار؟یسال هر هشت ساعت  کی

 رونیب اورند،شامیش بآن شب قبل از آن که پرهام رو از خانه مادر.فکر کند شتریدارو آمد ونگذاشت ب يا سهیبا ک یعل بعد

در  نکهیقسمت اعظم روز را به ا نکهیبا ا میمر.کرد دایسر شام هم ادامه پ شیها وکمک ها ی،مهربانیعل يلبخندها.خوردند

پشت دستش رو دور از  یکه عل يبار نیشوهرش رو نداشت و چندم حوصلهکرد،اما هنوز  یم کند،فکریظلم م یحق عل

:دیخودش را گرفت که داد نزندو نگو يجلو یبه سخت دیمده بودند،بوسصرف شام آ يکه برا ینیریچشم سا
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!کنه هیکمتر گر ایداده و چر صیمطمئن نشم دکتره درست تشخ یبه دلت صابون نزن،حداقل تا وقت-

صاع که هنوز او دیفهم ید،علیخواب میپرهام هنوز به رختخواب نرفته بودو مر یبه هر حال چند ساعت بعد وقت.نزد یحرف اما

.نشده يهمسرش عاد طیو شرا

:با رنجش گفت.به دوستش که باز مدل موها ورنگشان را عوض کرده بود،نگاه کرد يبا دلخور میمر

.دنشید يایب يخوا یم ایپر یعروس يچه عجب،فکر کردم برا-

 نیا.دارد یدل همخوانبا آن م دانستیکرد که م یم رهیزست هم ذخ يسر کیهر مدل مو  يسرش رو تکون داد،انگار برا یال

تازه  يشده بودوبه ابروها یوصورت ياز نقره ا ییبا رگه ها رهیت یبلند دورش را گرفته بودند،رنگش شراب مهین يبار موها

زده شده و به  غیکه دم ابروها ت دیفهم شدیدقت م یمدل ابروها هم عوض شده بود،با کم.آمد یم یلیشده اش خ یخالکوب

 یدرشت تر به نظر م زیر يحقه چشم ها نیبا ا.شده بود یها باشد نقاش قهیبه شق لیتماکه م يدیجد يجاش ابرو

.نوازش کرد یرا به نرم میآوردوپشت مر شیدستش رو پ یال.چشم باز شده بود دوپشتیرس

دنت؟ید امیخوام ب یم یاز ک یدونیم.يحق دار یبگ یقربونت برم،هرچ-

:گفت یبه تلخ میمر

!دمییکه زا ياز روز-

:بعد گفت.محاسبه کند هیرا با ذکر ساعت و ثان قیدق خیخواست تار یچشم ها رو باال گرفته بودانگار م یال اما

مادرم  ییدا.یکن یآمد که باور نم شیاما انقدر برام کار پ.رمیگفتم تا چهل روزش تموم شد م ی،هیهمون که گفت بایتقر-

ومشهد  زیتبر.بود ریوقت گ یلیبه پستم خورد که خ تیدوتا مامور یکیبعد .میختم و مراسم بود ریدرگ يسر کیفوت شد 
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بودم بعدش تا  شگاهیبود،صبح تا ظهر نما یاما جات خال.عالف بودم وزهفته ،ده ر کیهرکدوم  يکه برا میداشت شگاهینما

 امیگفتم حتما ب گهیبعدد.هیدختر خوب و با حال یلیخ.همکارم بودم مینس م،بایکرد فیک یو کل میگشت یشهر م يشب تو

.......افته،آخه یوگرنه دوباره عقب م

:لوس گفت یبا لحن بعد

نه؟ ایيدونم خبر دار ینم-

دست ها ش رو کنارش .داشت ییناخن ها نیچن يآرزو.ماند رهیشده بود خ میکه تازه ترم یبلند ومرتب يبه ناخن ها میمر

:گفت یداشت م یال.کرد یمخف

.دور اروپا،فکرش رو بکن میدو هفته با تور بر میخواه یحاال م.شدی،چون داشت سوخت ممیگرفت یمرخص میبا نس-

 يزهایاز آن چ.رو گرفت شیبغض گلو.نهیرا بب ییچند کشور اروپا یبتونه به راحت! دختر کیآن هم  یکرد کس یباور نم میمر

:با لبخند گفت یال.کردیاصال فکرش رو هم نم.بود میمر یمحال زندگ

!يایب یتونست یو هم مکاش ت-

:در دل گفت میمر

.شهیم یدختر هفت ماهه عال هیپسر چهار ساله و  کیبا !حتما-

خنده !آقا یاگه دختر خانه بود،پدرش و حاال عل.بود که اجازه صادر نکنه یاگه بچه هم نداشت ،حتما کس یفکر کرد حت بعد

با  دیکرد،هنوزهم زن با یم یکه او زندگ ییایدر دن...م متقابل وزدندحقوق برابر،احترا یاش گرفت،زن ها خودشون رو گول م
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با حسرت به !يوا.....گهیرسد با دوزن د ،چهییچه رسد تنها!حارج فرترفت چه برسه به مسا یم دیاذن شوهرش خر

 کلیدن،هو مد روزبو یکیش.جا جمع شده بود کییمحال بود در ال ییاو آرزو يکه برا ییزهایتمام آن چ.دوستش نگاه کرد

:دیآه کش.بود ایمثل رو میمر يکه برا ییسفروکارها يبرا ي،آزادیاجتماع تیوفعال با،کاریز لیواست

بابات اجازه داد؟ ی،راستیخودت راحت يکاش،اما من گرفتار بچه و خونه ام،تو برا-

:چشمک زد یال

خوان  یقطعات م يسر هیدیخر يت،گفتم براخوام برم مسافر یکه نرفتم صاف و ساده بگم م ده،منیمعلومه که اجازه نم-

رو  میبار من ونس نیگرفته ا میعامل تصم ریدو نفر رو از شرکت بفرستن فرانسه،بعد هم کم کم خبر دارش کردم که مد

 نیبودن ا یراض یلیخ میکه از کار من و نس ییخارج واز اونجا تیربار رفتن مامو کییکیشرکت همه  يبفرسته،چون مردها

 يکه صدا ایو به سمت تخت پر دیباز آه کش میمر. نزد یشد حرف یقطع یانقدر گفتم که وقت.و پاداشه زهیجا کیسفر مثل

دکتر  یاز وقت.دیسداد بو یم ریخوب پودر وش يبچه را در آغوش گرفت و کنار گردنش رو که بو.نق نقش بلند شده بود رفت

شده  یبغل نکهیکرد آن هم بخاطر ا یم هیگر یلیالبته هنوزهم خ.بهتر شده بود یلیکرد،خ یرفته بود وداروها رو مصرف م

چند ماه  یوسخت يبه اون بد گهیاما اوضاع د.کند دایو خسته،هنوز نتوانسته بود خودش را پ جیگ میسال نو شده بود ومر.بود

از .ش برداشته شده بودشانه و روح يبزرگ از رو ياز بارها یکیرا به مهد کودك سپرده بود و  هامدر سال نو پر.قبل نبود

کرده بود تا اوضاع  دایپ يادیاش کنه خالص شده وفرصت ز یتونه خوب به پرهام برسه و همراه ینم نکهیعذاب وجدان ا

خبر کرده بود و همراهش خانه رو از سر  شناختیکارگر که مهرانه م کیفرصت  نیدر اول.خانه و خودش رو سروسامان بده

موهاشو .رفته بود شگاهیروز بچه رو به مادرش سپرده بود و به آرا کیبعد .که به دلش بچسبه يرآن طو.کرده بود زیتا ته تم

خالص نموده و ابروهاش رو مرتب  اهشیس يها لیوسب یاضاف يصورتش رو از شر موها.کوتاه و رنگش رو عوض کرده بود

به هر حال .بود دهیاضافه شده بود لباس خرشماره  کیکه  دشیجد زیسا يرفته بود وبرا دیبه خر یبعد همراه عل.بود دهکر

 ایتنها بودوپر ایبا پر ینکرده بود،به خصوص وقت شیرها یو افسردگ یهودگیبهتر بود،اما هنوز احساس ب یلیخ یلیحالش خ

دوبار بچه را در کالسکه گذاشته بود تا مثال فدم  یکیخانه بود، یهنوز هم زندان.به حال خودش باشد يگذاشت لحظه ا ینم
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از غلط  میکرده و خودش رو کج وراست کرده بود که مر هیاصال دوست نداشت در کالسکه بمونه،اونقدر گر ایبزند،اما پر

 یکه عل ینیوپر نگ بایانگشتر ز.شده بود یو عل مینو شدن رابطه مر يبرا یبه هر حال سال نو فرصت.شود مانیکردنش پش

منو  یک"ياز آن فکرها یکم میزنش بود و مر يو فهم درك ارزش کارها یداده بودنشانه قدردان هیهد میبه مر يدیع يبرا

رو دوباره بر سر مهر  میمر شیدر چند ماه پ یعل یو همدل یبعد هم همراه.آمده بود رونیب"ده؟ یم تیاهم ینه؟کیب یم

رفت  یصبح ها به مهد م یپرهام همراه عل.شده بود يعاد بایبهتر و تقر یلیبه نظر همه اشون خ خانهحاال اوضاع .آورده بود

خونه رو سر  یکرد آشفتگ یپخت و تالش م یغذا م میفاصله مر نیدر ا.گشت یمهد به خونه بر م سیو ظهر ها با سرو

رو با هر  دشیو سف زیدو دندان ر.زد یگشت بچه قهقهه م یبر م میامد وتا مر یچهار دست وپا دنبالش م ایپر.وسامان بده

و  بایداد،دخترش داشت ز یفشرد وغلغلکش م یبچه را در آغوش م.شد یپر از عشق م میدادودل مر یم شیخنده نما

مکافات بود،دهن  ایاما غذا دادن به پر.به خصوص با مصرف داروها ،وزن گرفته ولپ هاش در آمده بود.شد یم یخواستن

بود  یبه هر سخت.کرد یکرد،دهانش رو باز نم یآورد وسر وصدا م یشکلک در م میبست،هر چه مر یم تکوچکش رو سف

 گشتیبعد پرهام بر م.گشت یچانه ولباس وگردنش بر م يکه اکثرش هم دوباره رو ختیر یچند قاشق از سوپ در دهانش م

 یدادو م یکرده بود گوش م دایرو پ طنتشیش ویزبانش دوباره شاداب نیریپسر ش يسر ناهار به حرفها.و پر از حرف بود

را هم  میبااصرار ،مر ایبرد  یپرهام رو به پارك م ایآمد  یهم که از سر کار م یبه بچه ها،عل محدود شده بود شیایدن.دیخند

کم کم .دوست داشت میکه مر يدیو چرخ زدن در مراکز خر دیخر یپارك،گاه یرستوران،گاه یگاه.برد یم رونیهمراهش ب

و جسرت  االتیزد،آن خ یحرف م یکه با ال یمثل اوقات یخواست تنها باشد،اما گاه یکرد چقدر دلش م یداشت فراموش م

دو  یکی.شام به خانه اشان اومده بود يبرا یحاال هم از آن وقت ها بود،ال.کرد یم ریو روحش را تسخ ختیریم رونیها ب

انتخاب  قهیبا سل شیکوچک که گل ها یپرهام آورده بودودسته گل يبرا مبزرگ ه یکنترل نیماش کیو  ایپر يبرا بایلباس ز

شدبا صندل  یجور م رشیز ییکرم رنگ که با تاپ طال یوشلوار کتان دیمانتو کوتاه سف.داده بود میبودهم به دست مر شده

هرگز تحت  یم،علیگفته بودبر خالف مر کیدست داد و تبر یبا عل.ومرتب بود کیش شهیهم ،مثليپاشنه بلند قهوه ا يها

را  تشیاحترام قائل بود،اما رفتار و شخص میدوست مر يکه برا نیگرفت با ا یقرار نم یمدل ال نیوآخر کیظاهر ش ریتاث

جمع کرد و به دست  زیم يبشقاب هارا از رو یعل.با هم بحث کردند ی،مثل هربار بعد از رفتن ال نیهم يبرا.کرد ینم دیتائ

:پر حسرت گفت یرا گرفت و با لحن هابشقاب  میمر.داد میمر
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گفت؟ یچ يدیخوش به حالش،شن-

:سر تکان دادیعل

؟یگیزد کدوم رو م ادیحرف ز-

:دیچ شانیبشقاب ها رو در جا میمر

.تور دور اروپا رهیداره م-

:ادامه داد مینزد و مر یحرف یعل

 یکنه من هم از صبح تا شب نم یم حیگذرونه و تفر یاون همش داره خوش م.کنم یم یکنه،منم مثال زندگ یم یزندگ یال

!رفته آدمم ادمیکن اصال  يدار ،بپز،بچهيبشو.....کنم یفهمم چه کار م

کرد سر وصدا  یم یسع.گشت یبر م فیشلوغ وکث زیبا حوصله به سر م دویچ یم نتیکاب يها را دوتا دوتا رو وانیل یعل

:آهسته گفت.نکنه داریتازه خواب رفته اشان رو ب ينکنه تا بچه ها

درهم  یال افهیگه مامان ق یهربار پرهام بهت م.تو رو داشته باشه يجا داره بده تا یبندم حاضره هر چ یباهات شرط م-

ش؟یدیرو که بغل کرده بود،د ایپر.شهیم

.بگه خوادیم یشدتا بفهمه چ رهیکمر راست کردو به شوهرش خ میمر

.هم کرد من نفهمم،نتونست يبود که هرکار دایچشماش پ يتو یچنان حسرت-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٢

:باندکردوسر جن یبا مسخره پوف میمر

پدر ومادر  يبرا یچیدونن بچه جز دردسر و زحمت ه یم ؟همهیگیم یچ!حسرت داره؟!بود ایپوشک پر يآره،البد مال بو-

کنه؟ یچرا شوهر نم یکن یفکر م.دونه یخوب م نویا یال.نداره

:گفت یبه سادگ یعل

.ادینم رشیچون گ-

:خشم يبار از رو نیباز پوف کرد،منتها ا میمر

کنه چون عقل  یشوهر نم نیواسه ا.نگاهشون کنه یآرزو دارن ال اد؟همهینم رشیشوهر گ افهیوق پیت نیا ؟بایگیم یچ-

بچه بذارن تو دامنش  هیبهش بگن نرو سر کار ،بعد  ؟اولیشوهر کنه که چ!جیمدشه،نه مثل من احمق گ نیاون کله آخر يتو

 یروم ایدن فیخودش ک يداره برا.است وونهیمگه د!شه؟یمپر  يطورچ ادوساعاتشیبه روزش م یکه از صبح تا شب نفهمه چ

آدم روشنفکر  هی!تازه.وقت بگذرونه گهید يودوره واستخر و هزار جا یتونه انقدر مسافرت بره ومهمون یبا شوهر م یکنه،ک

 نوریابره  کنهیوقت نم.دونم اصال وجود داشته باشه،جاش کنج آشپزخونه است یم دیهم که به تورش بخوره،که من بع

.!مثل من یکیشهیواونور،م

:گفت دهیگذاشت  رنج نتیکاب يها را رو وانیل نیآخر یعل

سروصدا وپر از  یما ب یزندگ ،امایدون یخودت قدر نم نکهیبا ا.تو باشه يآرزوشه جا گمیبار بهت م نیهزارم يبرا اوال

حاضره با  یک.امدهین رشین طور که گفتم  چون گکنه،همو یکه ازدواج نم ستین یگیکه م یینایبرا ا یال ایه،ثانیخوشبخت

کرده و خانواده داروپولدار با  لیوتحص پیخوش ت.خواد یم یکه ال یطیشراازدواج کنه؟اون هم با  یبه سن وسال ال يدختر
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ه،نهنییاش سن وسال پا یکه اول رهیگ یخوب م طیدختر با شرا هیهم  طیشرا نیبا ا یکیخب،.....و خونه ودرآمد باال نیماش

 نشیباشه وهمه تحس کیش دیمدل شا نیآخر پیلباس ها وت نیو قروفر،با ا شیهمه آرا نیتازه با ا!ساله یدحتر س هی

و مثل زن  ادیهم خوششون م گهید يازدواج کنه که همه مردها يبا دختر ادیازدواج خوشش نم يبرا يپسر چیکنن،اما ه

اصال اهل  یبشه،ال یکه بتونه کدبانو ومادر خوب رنیگ یرو در نظر م يترازدواج دخ يبعد هم،همه برا!مونه یجاافتاده م يها

البته چرت  ادکهیخوشش نم يوخونه دار ياز بچه دار گهیتو دنبال گشت و گذاره علنا هم م بقولهمش .ستیحرفها ن نیا

داره،بر عکس اون  قابل قبول يوضع عاد هیستن،پدرشیهم که پولدار ن یلیخ.نشه عیضا خوادیخداشه منتها م گه،ازیم

نداشت،چه  شیآرا ینا،الیباباش ا نهخو میرفت دیبار ع کیادتهیست،یخوشگل ن یلیخودش هم خ یکن یکه فکر م يزیچ

حرفها رو  نیکه ا هیعیخواد نداره،سنش هم باالست،پس طب یشوهرش م يکه برا یخودش اون مشخصات!بود؟خب یختیر

.وهر کنهخواد ش یبزنه که امثال تو فکر کنن خودش نم

هارو  نتیکاب يخودش رو.رو پاك کنه يناهار خور زیدادتا م یبه دست عل یرو بست و اسفنج مرطوب ییدر ظرفشو میمر

:آهسته گفت.کرد یجمع م

.اون بودم يکنم کاش من جا یخورم وآرزو م یاون حسرت م تیهست که فعال من به موقع یاما هرچ!دونم ینم

:گفت یبا مهربان یعل

خواد منو زندان بان  یندارم،دلم نم یبا سر کار رفتن تو مخالفت یمن حت.همه خسته کرده موقته نیهم که تو رو ا یوضعنیا-

و به قول  يکه دوست دار ییهرجا ایتونه بره مهد کودك،توهم برو سر کار  یکه سه چهار ساله شد،م ایپر.ینیخودن بب

هر  یتون یو م يکاریتا ظهر ب شه،صبحیراحت تر م یلیسه و کار تو خمدر رهیاون موقع پرهام هم م.يخودت آرزوش رو دار

.یپرش کن یخواست يجور

:رو از صورتش کنار زد و پوزخند زد شیموها میمر
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.ادیبهار م ریبزك نم-

:لبخند زد یعل

ازت  یسراغو چشمت به دره که  شنیبچه ها بزرگ م گهیچند وقت د.لحظه هارو بدون نیتمومه،قدر ا یبه هم بزن چشم

 رهیآدم م یوقت ایییدانشجو يمثل روزها.ده یدونه که از دستش م یقدرش رو م یکه داره وقت يزیآدم اون چ.رنیبگ

خواد زودتر خالص بشه اما بعد که کارش  یدلش م.خوره یم همودانشگاه ب رستانیاون مقطع حالش از دب يتو.....رستانیدب

روزها  نیروز حسرت ا هیطوره،مطمئن باش  نیاالن هم هم.خوره یروزها رو مافسوس اون  يمقطع بعد رهیو م شهیتموم م

 رهیخنده،چهاردست وپا راه م یم یوقت...ایکوچولو هستن،مثل پر یقشنگه،مخصوصا وقت یلیبچه هاخ یبچگ.يخور یرو م

 نیپرهام هم هم.ده یم ینیریخوب و ش يکنم ،انگار وارد بهشت شدم ،از بس بو یمن که هربار بغلش م.نهیریچقدر ش

من که خدارو .هیچقدر عال دنشیحرف زدنش،بغل کردن وبوس ینوك زبون!و بامزه اش بیو غر بیعج يطور،با اون سوال ها

.کنم یشکر م

:جواب داد د،دردلیفهم یرو نم یعل يحرفها.خواست زودتر بخوابه یخسته بودودلش م.نگفت يزیچ میمر

کردم وارد بهشت  یدو ساعت احساس م یکیاون  يتو دیدم،شاید یظهر بچه هارو نماگه بنده هم از صبح تا بعد از !بعله-

!جهنم موندگار شدم يانگار تو شتریشدم،اما االن که ب

وسر  یتونست به ال یفکر نکنه تا زودتر خوابش ببره،اما مگه م زیچ چیکردبه ه یدوسعیتخت خواب بزرگشان دراز کش يرو

خودش رو قابل توجه بدونه و حسرت  تیتونست موقع یکرد نم یهر کار م!یسعادتچه .کرد یفکر م شیووضع وحرفها

 ینیته دلش رو بب زنه،اگهیحرفها رو م نینسوزه ا نیشتر ازایدل من ب نکهیا يبرا یفکر کرد عل.دوستش رو نخوره تیموقع

:دیه اش دست کششکم هنوز برجست يبا دست رو!تا من ادیخوشش م شتریب یمرد از ال کی،خودش هم به عنوان 

شه؟یدرست نم چوقتیه یعنی-
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 يدیسف يموها شد،بهینم بایهرگز ز گهید.را گرفت شیفکر کردوبغض گلو شیپوست ترك ترك شده شکم و کنار ران ها به

ازته گرفته وشکسته وکج و کوله اش فکر کرد وناخودآگاه  يبه ناخن ها.شده بود فکر کرد دایموهاش پ انیکه تک وتوك م

 یمادر وپدرش نم یعنی!میمر.بود یومعمول ياسمش هم عاد یحت.را تصور کرد یمرتب ال يخوش فرم وناخن ها يدستها

او گذاشته  يبود رو دهیکه به ذهنشان رس یاسم نیبه خودشون زحمت بدن؟انگار اول شتریب یکم کیتونستن 

اما نه ...لدایحدافل .دایآ ایدا،یمثال و.ادیب وایو شرایکردند که به سم یاسم انتخاب م کیحداقل .......وایم،شیرا،مریسم.بودند

:آمد یبه حساب نم فیاصال تعر یآن هم در مواقع خصوص یعل يآمد،زمزمه ها یم ياش هم به نظرش عاد افهیق!میمر

.ییایزن دن نیتر ،قشنگیمن ،عشقیخوشگل ،توینیباتریتو ز-

مثل سوسمار  یهم که عل يدر مواقع عاد.گرفت یم لیا رو تحوحرفه نیهم کنارش بود،هم مونیدر آن لحظه اگر م احتماال

 افهیبه ق یربط چیکردکه ه یم یپارکت ها تجل دنیکش یت ایاز بچه ها  ياوج عشق و محبتش در نگهدار.کرد یرفتار م

ه مسافرت دور اروپا ک ادیفشار دادبلکه خوابش ببره،اما مه يرا رو شیوپلک ها دیدر جاش غلت.نداشت میمر کلیوه

:مختلف در ذهنش جوالن دادند يدوباره فکرها.افتاد

وچه  ایتالیفرانسه وا......نیلند،چیتا تاینها گهیه،دی،ترکیدوب یرفت یومشهد بس نبود؟حداقل م زیوقشم وتبر شیبابا،ک يا-

.آمد یدور از دسترس به نظر م یلیخ گهید سیدونم انگل یم

:بده که يتونست به خودش دلدار ینم یحت میمر

!بچه ها بزرگتر بشن رم،بذاریم يروز هیمن هم -

 گهیشدند،د یبزرگ م ایپر ایچون اگه پرهام "البته فعال":فکر کرد میمر.انقدر بود که خوب بحورندو بپوشند یعل حقوق

ادر ماندندتا دستور از طرف بچه ها ص یمنتظر م دیبا گهید.دردسر بپوشند یهم ب دوآنهایبراشون کفش ولباس خر شدینم

احتماال آن وقت حقوق !گهیو گپ و هزار کوفت د زیوا یزارا و ل يها لباس........نیمارت داس،دکتریمبرلند،آدی،تیکینا.شود
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 گهید دیهتل وغذاوخر!دور اروپا يچهار نفر،آن هم برا تیبل دیخر يزد،اما فعال مناسب بود،اما نه برا یلنگ م یعل

:دیدوباره غلت!اصال

 یباباش هم که به گالب.اطاعت کنه یاز کس ستیخودشه والزم ن بیج يدستش تو.نهیهم رونیکار ب یبخو!یکوفتت بشه ال-

 انیامضا کنه و در جر ینامه کتب تیآمد شرکت تا رضا یشد م یما بود پا م يحاال اگه بابا!دوتا سور زده،خوش به سعادتش

 يمثل بابا ییبابا هیاصال اگه !ز بابا شانس آوردم،نه از شوهرکرد؟بنده نه ا یقبول م یسادگ نیمگه به ا.رهیبرنامه قرار بگ زیر

زنه با  یم دهی؟تا سپ!بدبخت کنم یدست یچه مرگم بود که خودم رو دست. ازدواج کنم يزود نیشدم به ا یداشتم،خر نم یال

کردم  یکار م یاتشرکت خدم هیيتو ه؟اصال اگ!زرزر بچه بخوابم يبا صدا شهیم کیزرزر بچه چشم باز کنم وتا تار يصدا

 هیکردن جدا،غذا پختن وبق زیجدا،خونه تم يبچه دار.گرفتم یپونزده تومن م يحداقل روز!که دارم بهتر بود نی،وضعم از ا

!برم تونستمیحداقل تور اروپا م!کوفت.شاخش بود يرو نیماش گهید.......خونه بخرم هیتونستمیخدمات هم جدا،سر سال م

تونست بخوابد فکر کرد  یخواستن دخترش نم ریاوشیشدن پر داریشده بود،اما از ترس ب نینگس شیپلک ها.دیغلت دوباره

 یم داریکمتر ب ایحاال پر.بود داریتا صبح ب بایتقر یعنیشد، یم داریتا صبح دو سه  بار ب!چند ماه اول چطور دوام آورده بود

لب  ریز.نگاه کرد،به حال شوهرش غبطه خورد یعل یلخا يبه جا.زد یسرش نم بهیخواب یالبته اگه دل درد نداشت و ب.شد

:پچ پچ کرد

 لمیف هیو  نهیبش ونیزیتلو يجلو دیمعلومه که با.بهتر از زن بودنه یلیمرد بودن خ!دفعه بعد من رو مرد خلق کن!خدا جون-

شش دانگشان به نام  سندان،یم ایدن یانگار بچه ها وقت.بشه داریب ستیکنه الزم ن یم هیبچه گر یهم از دست نده چون وقت

وقت سند شش  ،آنیجدا ش يکه بخوا یبه وقت ياما وا!مال توست یکن یزندگ قفس هیریکه در ز یتا وقت. خوره یمادر م

 یم ریزنه و ش یبچه کجاست که داره نق م نیاخم کرد پدر ا میمر!نام به دنبال داشت،به نام پدر ضیدانگ خود به خود تعو

:خواد؟پوزخند زد

بچه را  يزنه که همه کارها فهیاصال وظ.به کارت ندارند ي،کاریکه از اموالشان خوب محافظت کن یتا وقت!یران نامرئپد-
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. يمال و اموال مردها رو جا بگذار دیبا يبر ياما اگه بخوا!يزاریوب یبا خستگ ،نهیوخوشحال يدنبال کنه،آن هم با شکر گزار

بهتر از  یلیم،خیدونیخودمون م!دیبفرمائ"کنند یم ياز بچه نگهدار يجور هدوچکنن ینداره که چه م یبه تو ربط گهید

!شوند یم یمرئ کهویپدران "!شما

:در آوردو دوباره غلت زد یکیدرتار یشکلک میمر

و بزرگ کردن مال  يدر حفظ ونگهدار میجون به لب بش نکهیقبل از ا م؟چطورهیکن یاراض میخورده تقس هیشهیحاال نم-

 ادیب ادتونیو  دیفتیاموالتون ب ادیمیدیبه مرز جنون نرس یو کالفگ یتا ما از خستگ ستین د،هان؟بهترین کمک کنواموالتو

هم  نیاز پول ماست پس ا يبچه بخر يبرا یهرچ میکن یما کار م!اه ستینصف سند به نام شماست؟پول دادن حساب ن

با  م؟خرجیجا عوض کن يه خرج بچه رو من بدم حاضرکنم،اصال فرض کن اگ یکار م رونیفکر کن من ب رینخ!دانگ ما

منصفانه است،نه؟ میبا تو ،چطوره؟فقط جا عوض کن گهیکار د کیو هزار و تیو ترب يمن،نگهدار

:غر زد.شنوه یوانمود کرد کر شده و نم میبلند شد،اما مر اینق نق پر يصدا

 داریوزرزر بچه ب هیصبح بدون گر.کشم یاز گرده خودم کار مکه دارم  يطور نینه ا!ها یواقع یکنم؟زندگ یزندگ تونمیم یک-

تا پشت  ییدستشو يوسطش برم تو نکهیبا آب پرتقال وکالباس وتخم مرغ نوش جان کنم،بدون ا یصبحونه حساب هی.بشم

دوست هم شنا  دیشا.ورزش کنم یساعت کیو  یبعد برم باشگاه ورزش.نمرو پاك ک یکیآن  زانیرو بشورم و دماغ آو يبچه ا

بعد  میو حرف بزن میدور هم جمع بش ایدیو با دوستام برم خر رمیخونه دوش بگ امیبعد ب.گهیبه هر حال ورزش د!داشته باشم

 ادینکنه،بعد کارگر ب دارمیب چکسیبخوابم وسطش هم ه ریدوساعت با دل س یکیخونه و امیبعد ب.میهم با هم ناهار بخور

گوش بدم تا  یقیکتاب بخونم و موس اینمیبب ونیزیمن هم تلو.ه،شام هم درست کنهخونه واز سر تا ته خونه رو برق بنداز

 لمیف کیو با هم  میهم برگرد م،بعدیبخور يزیچ هیمثال  ایم،یقدم بزن میو بعد از شام باهم بر میبعد با هم شام بخور.ادیب یعل

.....اییمهمون ایمسافرت  میهفته هم برآخر .میوبخواب میکن يباز کیرمانت لمیف کیهم خودمون در  دیاو ش مینیبب
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.و بچه را برداشت دیآه کش.اش رو رها کنه یالیخ يمجبور شد باز میبلند شدومر ایپر هیگر يصدا

.گشت یم نهیکه در آغوشش به دنبال س يبچه ا.....نهیا یواقع یزندگ!پنبه دانه ندیدر خواب ب شتر

خواست به  یآماده بشه،داش نم خواستیدلش نم.قرارش زل زد یونگاه ب اما فقط به صورت خسته.نشست نهیآ يجلو میمر

 لیدل یشام آنجا برن،ب يگفته بود آخر هفته اکرم دعوتشان کرده،تا برا یعل یاز وقت!بره،آن هم خونه خواهر شوهر یمهمون

 قیفاصله عم نیربار افاصله بودوه!"نه سرسبز وخرم"، اهیوس قیدره عم کیشهیهم یاو وخانواده عل نیب.غصه اش گرفت

مقابل داشتند،منتها  فیوله کردن حر دنیدر کوب یبوکس هر کدوم سع نگیدر ر فیمثل دو حر.شدیتر هم م اهیتر وس

افتاده  ریگ انیبترسه وآن م فیکه از دو حر یهم مثل داور بدبخت یعل!تنها میبود که آنها دو نفر بودند و مر نیفرقشان ا

 ینامرئ يدعوا.گرفت یاوت م میوبا دست تا دیکش یافتاد سوت  م یو خطر م يزیبه خونر نیاز طرف یکیکه  یباشه،وقت

.کردن تا او را بچزانند یم لهیرا وس شیبچه ها یکرد که مادر وخواهر عل یم یوعاص چارهیرا از آن جهت ب میمر نشانیب

:که مثل مجسمه خشکش زده بودگفت میمر دنیوارد اتاق شد و با د یعل

؟یشیا حاضر نمپس چر-

:ملتمسانه گفت میمر

.،اسهال استفراغ شده بود دونمیچه م ایبگو سر درد داشت .امیمن ن شهیم-

:گفت ذاشتینم یحرف باق يکه جا یشانه اش زد و با لحن يرو میمال يضربه ا یعل

 ریزود باش د.کرده زشته به هم بزنم حاال که دعوت.میآر یخونه مون،ما بهانه م دییایب گهیم یچند وقته اکرم ه نه،زشته،االن

.شد
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:در دل جواب داد میمر

.نباشه در رو باز کنه یبه آنجا برسند که همه خواب باشن وکس یاضال کاش وقت!بهتر رتریهر چه د.شد ریبهتر که د-

 دهیبر دهینگ وبرکرم ر ییکه رگه ها ختیر رونیب وپیآب زرد از ت یکم.کرم پودر رو برداشت وفشار داد وپیحوصله ت یب

کرم پودر  نیا"!مدل و مارك نیآخر شیهم از لوازم آرا نیا!بفرما"زیم يرا را پرت کرد رو وپیت یعصبان میمر.داخلش بود

دوباره .ماساز داد يوبه کند دیپوست صورتش مال يمرطوب کننده رو مکر یگذشت وکم رشیبود؟از خ دهیخر یرو ک یلعنت

!پس بجنب-:زد بشینه یعل

:آهسته گفتمیمر

.کنهیوزهر مارم م شهینحس م یکن دارشیاالن ب.میبشه،بعد بر داریخوابه،بذار ب ایپر-

:دوگفتیلحظه پرهام داخل اتاق پر همان

.بپوشم نویخوام ا یمن م-

لکه  اش چند نهیس يقد بلوز کوتاه شده ورو.بود دهیکوتاه کهنه اش رو پوش نیبه پسرش انداخت که بلوز آست ینگاه میمر

:اخم کرد.افتاده بودکه هرچه هم شسته بود،نرفته بود يقهوه ا

.رو بپوش دهیبرو عوض کن،اون بلوز قرمز جد ؟زودينکرد دایلباس کهنه تر وکوچک تر پ نیاز ا-

:متر جلو آورد کیرا  شیبار پرهام اخم کرد و لبها نیا

.زه لوسهاون قرم.من داره دریدوست دارم که روش اسپا نویا.خوام ینم-
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:در دلش جواب داد میمر

داشته باشه؟ يدراز نیگفته بچه چهار ساله زبون به ا یک.نکن یسگ شتریب نیکنم اوقاتم رو از ا یخواهش م-

:گفت اما

.وکوچک شده فهیبده،کث نیپرهام ا-

:دیپا کوب پرهام

.وامخ یرو م نیمن داره،من هم ا دریبلوز اسپا هیمحمد هم  ریام.خوبه نیهم-

:دیدونست چطور پرهام رو مجبور به اطاعت کنه،به سمت شوهرش چرخ یکه نم یمثل اکثر مواقع میمر

اد؟یلباس ب نی،پرهام با ا یعل-

.بپوشه- :توجه گفت یب.وپرهام نبود میمر ياصال حواسش به گفتگو یاما عل!بگه نه یبود عل ممنتظر

:چشم گشاد کرد میمر

؟یگیم یچ!یعل-

:دیست زد وخندد پرهام

!آخ جون-
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:متعجب به زنش نگاه کرد یعل.دور بماند میتا از دسترس مر دیدو رونیب بعد

شده؟ یچ-

روش  داره،تو هم  یمن کوفت دریچون عکس اسپا دهیپوش فیلباس زشت وکث هیپرهام !تون یممنون از همراه یلیخ!یچیه-

.بپوش یگیم

:درمانده دستاش رو از هم باز کرد یعل

.کنم،تو زودتر حاضر شو یحاال عوضش م.دیگ یم یدونم چ یمن چه م-

 يلب ها را رو دبعدیلبش مال يرو یبدش کم يتوجه به بو یب.را برداشت وباز کرد کیومات دیچرخ نهیدوباره به سمت آ میمر

از  یکی.شم بکشهکرد خط چ یگردش زد و بعد سع يرز گونه به لپ ها یکم.بدنبود.شد رهیخ یهم فشردوبه رنگ گل به

؟يآماده ا- :باز سرش رو داخل کرد یبکشه که عل يگرید هیرو هم شب یکیکردآن  یو سع دیچشم ها رو کش

:دیبد خلق غر.دیکش شیتا ابرو يو خط کج ودندانه دار دیچشم در دستش لغز خط

؟ییایون ينر ویویومثل  يلحظه فرصت بد هیشهیم-

 لیاز تو وفام یعنیرا فشرد  شیهم لب ها میمر!یهست یعصبان یفهمم تو از چ یمن یعنیباز چشمانش را گرد کرد، یعل

 یکرد خط صاف و قشنگ یبا پنبه مرطوب،خط کج وزشت را پاك کردودوباره سع میرفت و مر رونیب یبعد عل!تحفه ات

:بکشد که پرهام وارد شدوداد زد

.دیبر ام،خودتونیوگرنه نم خوامیلباس رو م نیمن هم-
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:زد غیپرتاب شدوج شیها قهیخط زشت و کج وکوله به طرف شق کیهدوبار

بگذار همه .پات کن يشو نیکهنه زم يخوا یشلوار هم م يبه جا.بپوش يدوست دار یهرچ!بس کن بچه بد،اصال به جهنم-

.بهت بخندن و مسخره ات کنن

:کرد يزبان دراز پرهام

..يدیکشخودت شاخ  يکه برا کننیتو رو مسخره م ر،همهینخ-

شاخ  هیشب دیگفت خط جد یپرهام راست م.نگاه کرد وخنده اش گرفت نهییباز در آ.ناگهان بلند شد وپرهام فرار کرد میمر

 میمر!مثل مشت خورده ها.کرد اهیپنبه تمام پلکش رو س یاهیبار س نیاما ا دیخط کش يپنبه مرطوب برداشت و رو.شده بود

:اتاق آورد اخلسرش رو د باز یعل.برداشت دیوپنبه جد دیآه کش

.....شده داریب ایشد؟پر یپس چ-

گردن ومچ دستش  ریعطر به ز یمنصرف شدکم یخط چشم به کل دنیبا خشم هر دو چشم رو پاك کرد،از کش میمر

با .بود دایپ یپنهان شدن نداشت چون حساب الیکوچک شکمش اصال خ یبرجستگ.بلوزش رو مرتب کرد دودوبارهیپاش

رو  ایلباس پر.دیرا در آغوش کش ایاش رو برداشت وپر يمانتو وروسر"!مانیهم از برکان بچه و زا نیا":ان دادتاسف سر تک

.شانه اش انداخت و به پرهام اخم کرد يرو رو لشیقبال عوض کرده بود،ساك وسا

؟يلباس کهنه اومد نیبا ا د،آخریبچه چشم سف يا-

:دندان هاشو فشرد میمر.نییدپایپر یکیرو دوتا به مادرش نکرد و پله ها  یپرهام توجه اما
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!شکنه یدست وپات م یفتیاگه ب-

دونست اگه  یرفت،چون م نییتندتند پا میمر.زد یحرف م یشده بودوداشت با عل نگیچون وارد پارک دیپرهام نشن اما

پرت کنه  واریتا به در ود داره یبر م اطیمشت سنگ از ح کیو با دستهاش  کنهیم یبرسه پرهام شلوارشو خاک رید یکم

آورد  یم رونیرو ب نیداشت ماش ید،علیرس نگیبه موقع به پارک.کرد یم فیوبعد با آن دستها موها و صورتش رو هم کث

.ستادیا خیس میسنگ برداره که با هوار مر نیزم يوپرهام خم شده بود تا از رو

؟یباش زیتم قهیدق هییتون ینم-

:دیغر مینگه داشت و مر شانیاپ يرا جلو نیماش یعل بعد

.نمیسوار شو بب اینرن به خاکها،کفشت داغون شد ب لگد

با  یباال آوردوعل میسرشانه مانتو مر يرا رو رشیش ایپر.وآشفته شد ختهیبهم ر یحساب میآنجا برسندسرووضع مر تا

خانه خواهر  يجلو.پاك شدورزلبش  دیاش چسب یشانیپ يعرق کرده و در هم رو شیموها.پخشش کرد یدستمال حساب

:لب غر زد ریز میمر.وزنگ زد دیبودند که به طرف در دو ستادهیشوهرش پارك کردند،پرهام هنوز درست نا

!هم داره،اه يچه عجله ا-

 دندیکش رونیب میرو از آغوش مر ایکردند بعد پر یواحوالپرس دندیوپرهام رو بوس یشد همه عل دهید یمعمول اول عل طبق

تا صورت زن برادرش  دیهوا رو بوس شتریب د،البتهیاول اکرم صورتش را بوس.نندیرو هم بب میم مجبور شدند مروسرانجا

:را،بعد طعنه دار گفت

.دیقدم رنجه فرمود!چه عجب-
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:جواب داد يفور میمر

م؟یما رد کن دیتا حاال شده شما مارو دعوت کن-

:دیکرد وشن ید با مادر شوهرش روبوسبع.به خودش داد ازیامت کیمیومر دیلب گز اکرم

.شکسته شده یلیرو داغون کرده،خ میبچه مر نیا-

:با خنده گفت رهیخودش رو بگ ينزنه،بعد نتونست جلو یاول خواست حرف میمر

.شمیمن هم مثل شما م گهیسال د گه،چهلید نهیبچه هم-

که با زهر پرشده  یمثل شکالت.مثل تعارف بود بود که در ظاهر دهیچیچنان پ مینزد اما اشاره مر یکس حرف چیه

:پرهام رو گرفت دودستیجلو دو ریبعدام.باشد

.يباز وتریاتاق من،کامپ میبر ایب-

:حرص اکرم رو درآورد گفت نکهیا يبرا میمر

جون؟ ریام يچطور-

،شوهر اکرم هم با عالقه اخبار شدند یباعل یهمه مشغول وراج.دیمحمد عجوالنه جواب داد وهمراه پرهام به اتاق دو ریام

 يخواست چهار دست وپا رو یم ایاما پر.را در آغوشش نگه دارد ایکردپر یم یعاجزانه سع میدادومر یرا گوش م ونیزیتلو

را بغل کرد  ایپر.دیبه دادش رس یکردتا سر انجام عل یبه عقب پرت م محکمخودش رو  نیهم يبرا.به اکتشاف بپردازد نیزم

:گفتو به خواهرش 
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بذاره دهنش؟ ایکه پر ستین نیزم يرو يزیچ-

:لبخند زد اکرم

.خودش بگرده يبگذار برا!نه

:بذاره گفت نیزم يرو رو ایپر نکهیقبل از ا یعل

.مالفه پهن کن هیپس لطفا -

:پشت چشم نازك کرد اکرم

.نیفرش هارو تازه دادم شستن،نترس بگذارش زم-

:دیپرس میومر گذاشت نیزم يبچه را رو یعل

.بود شیسه سال پ دیع ادمهیکه  ییجا ؟تایفرشها رو شست یک-

:شوهرش ابروهاشو تابه تا باال انداخت مادر

.فرش ها رو داده براش شستن شیدوماه پ نیهم.شوره یبار فرش ها رو م کییمگه همه مثل تو هستن؟اکرم خانوم سال!وا

 یمیو قد يشدند، درباره خانه پدر یهر بار دور هم جمع        م.زجر نگاهشان کردمن میمر.برگشت یدوباره به بحث قبل بعد

:گفت یمادرش داشت با آب وتاب م.کردند یهم نم يکار دندوهرگزیکشیشان نقشه م
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.تا داداشت برگرده میدیطبقه هم اجاره م کیمینیسه طبقه خودمون بش میچهار طبقه بساز-

:در دل جواب داد میمر

ده؟یمگه عقل از سرم پر.دیکه دو طبقه اش شما باش يتو خونه ا امینم اهیمن که صدسال س!ینعش من رد بش ياز رومگه -

:گفت یم يهم با صبور میدر مقابل اعتراض مر.کرد یمادرش شرکت م یباف الیخبر داشت،در خ میاز دل مر نکهیبا ا یعل

دعوا  امیحاال ب.هیباف الیمشت نقشه و خ هیفقط  نایا.شه ینم اون خونه هرگز ساخته.داره دلش خوش باشه یچه اشکال-

؟یدرست کنم که چ

 یحرفها را م نیهربار ا.خورد ینبود که حرص   نم نیاش ا یهم در مقابل منطق شوهرش کوتاه آمده بود،اما معن میمر

:داد یخوردودر دل جواب م یوجوش م د،حرصیشن

.دیباش الیخ نیبه هم.آره جون خودتون-

خواست  یبود وم دهیچ زیاکرم م.حوابش برده بود ادیز يمختلف وتحرك ها يخورده وخسته از بغل ها ریش ایبعد پر یمدت

کرد دو کلمه  یم ینشسته بود وسع يواحد يهم کنار آقا یعل.کرد هرچه زودتر به خانه باز گردند یدعا م میشام بکشه ومر

 یب میمر دید یوفت نیهم يبرا.نظر گرفته بود ریمبل نشسته و همه رو ز ياتاق رو يمادر شوهرش مثل عقاب باال.حرف بزنه

:نشسته گفت کاریحرف وب

بهتر شده؟ ایپر-

:سر جنباند میمر
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.بهتره یلیبله خ-

:جابه جا شد یعل مادر

.یبرسبه اونم  یتون یم گهیهم بهتر شده،د ایکه پر ؟حااليخودت نگه دار شیخونه پ يپرهام رو تو ستیبهتر ن-

صبح .و دوستاش بود یزندان؟پرهام که عاشق مرب یعنیکردند مهد کودك  یداشت؟چرا همه فکر م یچه ربط.دیلب گز میمر

:آهسته گفت.بود تا به مهد بره ستادهیدر ا يجلو یها زودتر از عل

.خونه نگهش دارم يگذره،گناه داره تو یخوش م یلیپرهام بهش خ-

:نچ نچ کرد یعل مادر

از خونه؟واهللا  رونیداره بچه کوچک بره ب یچه معن.دیکن شرفتیپ دیتون ینم د،اصالیکن یکه شما پول حروم م يجورنیا

 نیمهد کودك وپرستار وماش.هشت تا داشتن ست،هفتین يزیداشتن تازه دوتا بچه که چ یها که مادرها بچه رو نگه م میقد

!وسالم تیبهتر بزرگ شدند با ترب یلیخ هم ابچه ه.حرفها هم نداشتن نیظرف شور ولباس شور وا

:از آشپزخانه وارد شد اکرم

 گهیزنن تا مادر برگرده،اما مهدکودك که نم یم غیکنن وج یم هیخونه،بچه ها انقدر گر يتو.سوزه یبچه م يآدم دلش برا-

!دروغ ها نیاز ا..بود،بهش خوش گذشت یعال گهیدن،میبهش پول نم گهیکرده،چون د يو زار هیبچه چقدر گر

:خند زد شیاکرم ن.بگه یاصال چ یمنطق نیدونست در مقابل چن ینم.نگفت يزیچ میمر

.الغر شده یلیبه نظرم پرهام خ-
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:ادامه داد يفور مادرش

.چند وفته ساکته،انگار ناراحته.ستیاصال سر حال ن-

پوز خند  میمر.دندیخند یوبلند بلند م دندیدویدنبال هم م.وارد سالن شدند اهویمحمد وپرهام با خنده و ه ریام ناگهان

.ناراحته یلیآره خ-:زد

:گفت یبا بدجنس اکرم

!بهیمشت غر هیونیبشن و برن م یخونه زندون يتو نکهینه ا.باشن لیفام يوبچه ها لیبچه ها دوست دارن با فام-

:در دل گفت میمر

.يریقروفرت مدنبال  يذاریدائم بچه ات رو خونه تنها م!خفه گهیتو د-

به دنبال  دتایکش یدست پرهام رو گرفته بود و پرهام خودش رو م یمادر عل.نداشت دیحوصله کشمکش جد.نزد یحرف اما

:مادر شوهرش باز نچ نچ کرد.اش بره يباز

شده؟ یچقدر عصب نیبب-

:لب گفت ریز میمر

.يخواد بره دنبال باز ین،میآخه به زور نگهش داشت-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٩

:گفت شیجا د،بهیهرش انگار نشنمادر شو اما

انگار مامانش .پرهام جون بخر ي،چند دست از اون قشنگهاش هم برا يمحمد لباس بخر ریام يبرا یبار رفت نیاکرم خانوم ا-

!کنه یوقت نم

و  دیهم سائ يرو رو شیبا حرص دندان ها میمر.دیآشکار لباس کوچک وتنگ ولک دار پرهام رو دست کش يبا طعنه ا بعد

:دیدر دل غر

.شهیم يطور نیدونستم ا یم!بر ذاتت لعنت بچه يا-

:داد جواب

عالقه داره،چون روش عکس مرد  یلیبلوزش که کهنه شده خ نیمنتها به ا میدیاتفاقا تازه براش چند دست لباس خر-

.داره یعنکبوت

:باز گفت یمادر عل.ودوان دوان رفت دیدستش رو کش پرهام

!ستخوانبچه شده پوست وا-

چرا؟- :سرش را چرخاند یبار عل نیا

:استفاده کرد يفور مادرش

.ها بهیغر ونیمهد کودك،بچه م نشیفرست یاز صبح تا ظهر هم م.چون ناراحته،غصه داره-
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:دیخند یعل

.خوام برم مهد کودك یکنه که       م یم هیکنه،گریچه کار م ینیبب لهیمهد تعط یوقت يروز کیخواد  یدلم م-

:اخم کرد مادرش

.شهیم یتوجه یخونه بهش ب ياز بس تو-

:گفت يجد دیبار خند نیا یعل

مهد؟ ایباالخره خونه خوبه -

 یکه عل دیوشن دیبزنه،از حا پر ینگذاشت حرف ایپر هیگر ياما صدا"هرچه بتونه با آن عروسش رو بکوبه":فکر کرد میمر

:گفت

اگه .کنه،وارد اجتماع ببشه يباز گهید يخواد با بچه ها یاست که دلش م یسن ين توپرهام اال.نده ریتو رو خدا مامان گ-

هم به اندازه  میمر.یکن یگذره که باور نم یگذاشتم مهد،انقدر دوست داره وبهش خوش م یهم نبود من پرهام رو م ایپر

.کنه یدوه و کار م یم دارهروزها به اندازه سه نفر  نیکار داره ا یکاف

:دوباره نچ نچ کردمادرش

 یکیم،یکرد یما هزار برابر کار م.سوزهیومهدوکمک مادرش چه دل شوهرش هم براش م یبرق لهیهمه وس نیواهللا،با ا خوبه

اومد انتظار داشت  یم یوقت.هیکار خونه چ دیفهم یم امرزتیخدا ب يبابا م،نهیداشت ینه کمک!خرت به چنده؟ دیپرس ینم

 یناهار وشام سوا م!سه تا بچه هم داشتم،هر سه پشت هم.جابه جا کنه رواستکان  هیمحال بود .مرتب و آماده باشه یهمه چ
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شوهر .کنه یم نیهمه کارشون رو ماش.....حاال ينه مثل جوونها.خروار هیکردم  یپاك م يشستم،سبزیپختم،لباس با دست م

برن  یم فتهیراه م ابچه رو هم که ت.شدم نالند که خسته یرسه،همش م یکنه مادرشون دائم بهشون م یخونه کمک م يتو

.مهد کودك تا راحت بشن ندازنیم

:صدا کرد اکرم

.شهیشام سرد م دیبفرمائ-

از جا بلند  یعل.داد یرا در آغوش تکان م ای،که پر مینشستند،جز مر زیهمه پشت م.تمام گذاشت مهیرا ناقص و ن وبحث

:رفت میشدوبه طرف مر

.خورم یشامت رو بخور،من بعد م رو بده به من،تو ایپر-

:آهسته گفت.دیرو متوجه خودش د یبذاره که نگاه برنده مادر و خواهر عل یدراز شده عل يرا در دستها ایخواست پر میمر

و سرجاش  دیکش یآه یعل.اصرار نکنه گهید یبعد با چشم وابرو اشاره کرد عل.ستمیگرسنه ن یلینه تو بخور ،من خ-

.برگشت

 :تعارف آبکی کردهم  اکرم

 .می خواي بدش من مریم جون،توبیا بکش-

 :در دل جواب داد مریم

چه معنی داره مادر غذا بخوره !اگه علی بلند نمی شد به عقلت هم نمی رسید که یه تعارف الکی بزنی!آره ارواح عمه جونت-

....دي با این غذا پختنتمعلوم نیست چه گندي ز. بفرمایید کوفت کنید.،وقتی بچه اش داره گریه می کنه

:به جاش گفت اما
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.شما رو زیاد نمی شناسه،گریه می کنه.نه غریبی می کنه-

:همه مشغول صرف غذا بودند که مادر شوهرش با خنده گفت.اخم کردومریم امتیاز بعدي رو هم به خودش داد اکرم

اکرم خانوم نمی خواي بگی چرا امشب جشن گرفتی؟-

"!جشن؟"-:فکر کرد مریم

!ا مامان- :رنگ به رنگ شدوخندید اکرم

:بی توجه به نمایشی که باید ادامه پیدا می کرد،به شوهر خواهرش گفت علی

.این هفته سایپا بازي داره-

:شوهرش که دید حواس مردها داره به فوتبال ومسایل جانبی پرت میشه،بلندتر گفت مادر

.ر خوب بهتون بدهامشب اکرم خانوم جشن گرفته که یه خب-

:نیم نگاهی به خواهرش انداخت وبی حوصله پرسید علی

چی شده؟-

چند بار بین مادر ودختر ردوبدل "!ا مامان"و"بگو دیگه مامان"جمله .نخودي خندید وژست خجالت کشیدن گرفت اکرم

:شدوسرانجام مادر علی با خنده پهن ودندان نمایی گفت
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....داره اکرم خانوم یه بچه توي راه-

!واي-:مریم ناخودآگاه گفت.ساکت شدندواکرم سرخ وعرق کرده سر به زیر انداخت همه

:به خودش نهیب زد.به سرعت جلوي جمله بعدي رو گرفت بعد

!به تو چه ربطی داره؟-

:در دل گفت اما

این هم چشم هم چشمی !آخه بدبخت حسود.هنر کردي،حاال بگذار تا بهت بگم به چه روزي میفتی!عجب خبر خوشی-

!قربونم بري که انقدر خري!داره؟فکر کردي عقب موندي،چه جشنی هم گرفته اي

لب ولوچه اکرم ومادرش از عکس العمل علی .به خواهر وشوهر خواهرش تبریک گفت وباز به بحث قبلی برگشت علی

.مبارکه-:مریم هم به سرعت گفت.آویزون شد

:مریم در دل قهقهه زد.اکرم از پشت میز بلند شدوبه آشپزخانه رفت.دیگه براي آن دو مهم نبود  اما

یا اینجا لزگی برقصه؟شاید هم منتظر بودي به خاطر این خبر به خیال خودتون !انتظار داشتی علی براتون پشتک وارو بزنه؟-

!زکی!خوش وجالب ،سکه طال بهتون مشتلق بده

علی فوري حرفش رو قطع کرد وبا .فه گذاشت وپشت میز نشست تا غذا بخورهرا که دوباره به خواب رفته بودروي مال پریا

:صداي بلند گفت

.اکرم جون براي مریم یه بشقاب تمیز بیار-
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اکرم عصبی وهنوز سرخ بشقاب تمیزي را جلوي مریم کوبیدوخودش هم پشت میز .در دلش براي علی کف زد مریم

:لی،پرهام رو صدا زدپرهام و امیر محمد از جا بلند شدند،ع.نشست

!شامت رو نخوردي؟-

:همانطور که می دوید گفت پرهام

.بد مزه بود،دوست نداشتم-

:کمی غذادر بشقابش کشید وبراي اینکه حرفی زده باشه گفت.کس حرفی نزدومریم در دل براي پرهام هورا کشید هیچ

چند وقتته اکرم جون؟-

:لبخند زد اکرم

....تازه سه ماهه-

:با بدجنسی پوزخند زد مریم

اون وقت االن به ما خبر میدي؟من که هیچی،برادرت االن باید بدونه؟!سه ماه؟-

:حال خنده اش گرفت،فکر کرد درهمان

یادته با مامانت چقدر لوس .اما باید تالفی کنم.اگه هشت ماهگی هم خبرمون می کردي ،براي من یکی اصال فرقی نمی کرد-
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هر کردي که چرا ما دیر بهت گفتیم و از همون لحظه اول خبرت نکردیم؟حاال زودتر ودیرترش چه فرقی به بازي درآودي وق

!حالتون می کنه،خدا عالمه

:تازه فهمید که قصد مریم از این سوال چی بوده،من من کنان گفت.خودش رو جمع وجور کرد ولبخندش محو شد اکرم

.کرش رو هم نمی کردم،یه کم غافلگیر شدمآخه اصال ف.من خودم هم تازه فهمیدم-

:در دل جوابش رو داد مریم

سر زندگی ام شرط می بندم از وقتی فهمیدي من حامله ام داري خودکشی می !جون خودت تو گفتی ومن هم باور کردم-

.اسهاز همون هفته دوم،سوم هم فهمیدي که حامله اي ،این اداها رو براي کسی در بیار که تو رو نشن.کنی

:لب هایش رو روي هم فشرد اما

!این غذا چقدر تنده-

:باز به سمت مریم چرخید علی

.بیا برنج بکش.آره به نظر من هم یه ذره زیادي تند بود-

چند بار سر میز شام این حرکت رو کرده بودوحرص .باید همه اداهاي اکرم رو تالفی می کرد.بشقاب را با دست پس زد مریم

:با ناز ولوندي گفت.آورده یود مریم رو در

.نه مرسی،همین بس بود-
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:واحدي که تا آن لحظه ساکت نشسته بود،با لحنی عالمانه گفت آقاي

.این تندي غذا کلی خاصیت داره-

:رو به زنش کرد بعد

.......یادته پارسال که پیش اون دکتره می رفتیم-

زیادي حرف "احدي فکر کرد این اداها یعنی یادش نیست،که احتماال معنی ابرو باال انداخت ولب گزید،اما آقاي و اکرم

:ادامه داد.می داد"!نزن

.می رفتیم پیش به دکتري که می گفتن معجزه میکنه پارسال

:با حواس پرتی پرسید علی

براي چی؟-

:واحدي کله کم مویش رو خاراند آفاي

.گفت فلفل معجره می کنه،اینه که دیگه عادت اکرم شدهمی !براي همین بچه دار شدن واین حرفها دیگه-

:پوزخند زدواکرم با چهره سرخ،باز هم از پشت میز بلند شد،مریم فکر کرد مریم

!همش برنده ام!عجب روز شانسی-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٧

مادر علی که متوجه ناراحتی دخترش شده .کمی ساالد در بشقابش کشید.همین یادش رفت می خواسته چیزي نخوره براي

:ود به دامادش توپیدب

.شاید اکرم نمی خواست بگه.آقاي واحدي،آدم همه چیزرو همه جا نمیگه-

:خنده خنده گفت مریم

.!آره،مگه نشنیدید همین االن گفت غافلگیر شده واصال بچه نمی خواسته واین حرفها،دفت نمی کنید دیگه-

:شوهرش به اوهم توپید مادر

.ا بهت حرف می زدیم ناز می کردي که من این بچه رو نمیخواستمتو هیچی نگو که سر پریا ،ت-

:بی اراده خندید مریم

نه بابا،من واقعا بچه نمیخواستم،اگه اصرار علی نبود شایداالن !پس اکرم خانوم فکر کرده مد امسال این جمله است!آهان-

.ون کنم،دوباره یکی بیارمراحت نشسته بودم ،نه مثل اکرم جون این دکتر اون دکتر برم که دوا درم

:واحدي با لب هاي بهم فشرده نالید آقاي

االن دیگه دوره .همین امیر محمد رو به ثمر برسون دومی پیشکش!من هم چقدر بهش اصرار کردم،فکر کرده بچه چیه-

یزي گیر بده،دیگه اما اکرم رو که می شناسید،وقتی به یه چ!وزمونه عوض شده،آدم تو خرج یکی می مونه،چه رسه به بعدي

.ول نمی کنه

:بار علی هم قهقهه زد این
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!عجب-

:انگار تازه فهمید چه جمله دوپهلو ومعنی داري گفته،اکرم از آشپزخانه دادکشید.واحدي سرخ شد آقاي

!یه دقیقه بیا کارت دارم-

علی عصبانی از این افتضاح،تند تند بشقاب ها رو جمع می کردتا به بهانه مادر

علی هم با اینکه خنده اش گرفته .وقتی رفت مریم قهقهه زد.به آشپزخانه بره ودر شماتت داماد ساده دلش شرکت کنه يا

در دل یک بیست بزرگ در .بود سعی می کرد نخندد،اما فقط مریم می فهمید شوهرش چقدر سخت تالش می کند نخندد

.مقابل نمره تک اکرم و مادرش به خودش داد

:ر گوشی فریاد کشیدرنجیده د مریم

طبق معمول من آخرین نفري هستم که خبر میشم،هان؟-

:بی حوصله جواب داد مادرش

دوهفته پیش اومدن تا مثال دو .اصال خبري نبود.چند بار بگم؟همه چی یهو پیش اومد!نکنه کر هم شدي ما خبر نداریم؟-

ن زنگ زده وبه شیوا گفته آخر هفته به فامیل خبر بده خانواده با هم آشنا بشن،دیگه خبري نشدتاچندروز پیش که شاهی

نزدیم،چون بابات یه کمی پرس وجوکردوتو محله شون سر کشید انگار  رفیما هم ح.بیان که یکبارگی بله برون برگزار کنیم

.پسر خوبیه

:دوباره تکرار کرد مریم
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اون وقت االن به من می گید؟-

:عصبانی شد مادرش

.نبود که نقاره بزنیم همه خبر بشن،سمیرا هم نمی دونست،تازه به اون هم گفتیم خبري!درد بابام-

:فکر کرد مریم

وقتی علی به خواستگاري من اومد،به .اصال شیوا تافته جدابافته است.همیشه این طوري بوده!اول سمیرا بعد من!دیگه بله

نوه خاله داماد پسر عموي عمه .ن وازش راهنمایی بگیرینفقط مونده بود بابقال سر کوچه مشورت کنی.عالم وآدم خبر دادین

شما هم که دست به سینه اوامر .شیوا خانم که می رسه،همه چیز محرمانه میشه وبتبابا رو هم خبر کردین که بعد نرنجه،اما ن

!شیواهستید

:مادرش از پشت گوشی فکر دخترش را خواندکه گفت انگار

از خر !نامزدي خواهرته،یه خورده آدم باش.چیزي بشه،تو بهانه بگیري وقهر کنیهمش منتظري یه .انقدر نحس نباش-

.شیطون لجبازي هم پیاده شو

:فریادش بلند شد مریم

راستش رو بگو مامان،باالخره خواستگاریه،بله برونه یا !نامزدي؟چند دقیقه دیگه حتما بهم میگی عروسی شیواست وخالص-

نامزدي؟

:اچه شده،از جویده جویده حرف زدن وعجله اش پیدا بود دست وپایش را گم کردهمعلوم بود دستپ مادرش
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همین پنج شنبه که تیر وطایفه دوماد میان خونه مون،یه .هرچی دوست داري اسمش رو بذار،ما که دیگه نامزدي نمی گیریم-

.شام وشیرینی هم می دیم وخالص،بعد هم قرار عقد وعروسی رو می گذاریم

:ازجوها پرسیدمثل ب مریم

پس یعنی حلقه هم خریدن؟-

دندان هایش را روي هم فشار .کرد احتماال لباس عروس وکت وشلوار وحلقه وسرویس را هم خریدندبعد به اوگفتن فکر

:دادوفکر کرد

اب می اما بد نبود اگه خواهرت رو هم داخل آدم حس.کسی نمی خواست دنبالت راه بیفته و مزاحم بشه!نترس شیوا خانوم-

!من با دوتا بچه کوچک که همرات نمی اومدم خرید،اما حداقل به من هم می گفتی.کردي

:مادرش رو شنید صداي

نه بابا حلقه چیه؟بعدا میرن می خرن،اما بابات میگه حاال که اینطوري سرمون خراب شدن، ما هم زرنگی می کنیم و یه شام -

....عقد کنون هم پاي خانواده عروسه چون.می دیم وزیر بار مراسم نامزدي نمی ریم

پس چی .اصال من خبر نداشتم شیوا با کسی آشنا شده،هر بار هم حرف میشه ناز میکنه که من حاال حاالها شوهر نمی کنم-

شد؟این آقا از توي بسته شانسی در اومده؟

ستش خالص بشه،اما در آن ساعت مریم می فهمید که چقدر مادرش دلش میخواد گوشی رو بذاره و از د.آه کشید مادرش

.قالب در دهانش گیر کرده بود
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انگار مدیر شرکته،براي .توي این شرکتی که براي کار رفته بود با این پسره آشنا شده.این هم خیلی اتفاقی پیش اومد-

حرفها،نمی دونم به منم گفت،به یکی دوهفته نکشید که اومدن براي آشنایی و این .مصاحبه رفته بود که با هم آشنا شدن

خودش که .اون موقع شیوا گفت به کسی نگو چون احتماال اتفاقی نمیفته.مما خودمون هم موندی! چی شده انقدر عجله دارن

اما وقتی با .ثروتمندن واین پسره هم تک پسر خانواده است.خیلی از پسره خوشش نمی اومد اونهاهم دنیایی با مافرق دارن

هر چی .جون می کرد یواهرروز زنگ می زد شیوا جون ش.اهین عاشق شیوا شد،دیگه ول نکردمادر و پدرش اومدن ،مادر ش

.هرچی ناز کنی بیشتر خریدار داري.انگار همه چی برعکسه.شیوا بهانه آورداینا بیشتر خواهانش شدن

مادر .ی بهشتی داشتبر عکس ما چه زندگ!که تازه داشت با داماد جدید آشنا میشد،فکر کرد این هم از شانس شیوا مریم

وپدرها تمام آزمایشات وسخت گیري هاشان مال بچه اوله پدر اولی رو درمیارن،براي دومی توي رودربایستی گیر می کردند 

را روي بچه اول بی اثر میدیدن،مجبور بودند براي فرار از نگاه "آورديمن در "وبا اینکه بیشتر سخت گیري ها وقوانین 

مریم با خشم فکر کرد مهمانی هایی .گیري ها رو ادامه بدن،اما براي بچه آخر وضع فرق می کرد پرگله بچه اول،همان سخت

تفریحات سالمی به شمار  یواکه براي او وسمیرا حرام بود واگر اسمش رو می آوردن متهم به بدترین صفات می شدند،براي ش

اي دسته جمعی وتورهاي مختلف براي شیوا گردش ه.بود"!اگه این جا هم نره پس کجا بره؟"می رفت که جزو لیست 

چه رسد به .اشکالی نداشت،اما مریم وسمیرا اصال به ذهنشان هم نمی رسید که میشه این جاها رفت و این کارها را کرد

تنگ وکوتاه مطابق مد براي شیوا اصال عیب محسوب نمیشد،کما اینکه مریم یادش  هايدیگه لباس !جرئت مطرح کردنش

:پوشیدن یک دامن پدرش چه قشقرقی به پا کردوتا چند روز اخم هاش درهم بودکهمی آمد براي 

!دختره سبک اصال مواظب لباس پوشیدنش نیست وساق پاهاش رو نمایش میده-

با جنس مخالف هم اگه در دانشگاه براي مریم اتفاق می افتادواز ترس جرئت نداشت در خانه باز گو کند،براي شیوا  صحبت

خیلی راحت مکالمه ها رو تعریف می کردوحتی به شجاعت،جسارت یا حاضر جوابی اش مباهات می .نبوداصال مهم 

:توجیه پدر ومادرش هم در نظر مریم عذر بدتر از گناه بود.کرد
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!این پسرها همه مثل برادرش می مونن،هیچ کدوم به درد ازدواج با شیوا نمی خورن،یه دوستی ساده-

براي مریم یا سمیرا جزو گناهان کبیره محسوب می شدکه هزار انگ تهمت هم بدنبال داشت،حاال دوستی هاي ساده  همین

گاهی سمیرا .ناگفته پیدا بود که باید ازدواجشان هم زمین تا آسمان با هم فرق داشته باشه!تنبیه ودعوا وجریمه اشان بماند

مورد خودشان وآسان گیري زیاد از حد در مورد شیوا  یا مریم به شوخی یا جدي مادر وپدرشان رو متهم به سخت گیري در

:می کردند،شیوا شانه اي باال می انداخت وبا غرور می گفت

.من ظرفیت باال دارم که شما نداشتید!چون من با شما فرق دارم-

:حوصله کشمکش نداشت وگرنه جوابش را می داد مریم

ما .نه اجازه هر کاري داشتیم،مثل شما،حتما ظرفیت باالیی نشون می دادیماگه با ماهم مثل جنابعالی رفتار میشدوآزادا!بله-

مجال نشان دادن ظرفیتمان را نداشتیم،چون مجبور بودیم براي فرار از زندان وقوانین سخت وبیخودش از هر لحظه اي براي 

!تنفس استفاده کنیم

:مادرش از فکر درش آورد صداي

.پس ما پنج شنبه منتظریم-

:ناخودآگاه فکر کرد.خداحافظی کرد.زیر لب چیزي گفت مریم

ماهم سرفرصت انتخاب می کردیم .اگه ماهم فرصت داشتیم و به ما هم آزادي میداد،محال بود این قدر زود ازدواج کنیم-

.وکلی عشوه وناز می امدیم تا یک مورد مناسب پیدا کنیم
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:گلویش را گرفت بغض

پیدا کردم که خانواده اش آخر فرهنگ وتربیت هستن،خودش هم که آس وپاس بود و از روز  رفتم یکی رو!نه مثل من احمق-

با هزار زور وبدبختی صاحب زندگی شده که حاال هی پز میده وتا حرف .اول دفترچه قسطش توي جیب بغلش بود

ه این طوري نبوده،پدر بنده دیگه نمیگه از اول ک!میشه،میگه همه آرزو دارن جاي تو باشن،خونه وزندگی ات ردیف وعالیه

اما شیوا شانس داره وزن یکی میشه که از روز اول خونه وزندگی اش مرتب و .دراومده تا به آالف والوفی رسیدیم

.درسته،ایشون فقط خانم خانه رو کم داشتن که اونم پیدا کردن

:همان طور که در دهان پریا غذا می گذاشت،فکر کرد بعد

.مریم وعلی......هاشونم بهم می اومدنه مثل او،اسم "شاهین وشیوا"-

عادي ترین .چرا به نحوي اسم آنها هم به هم می آمد؟هردو اولین اسم هاي دم دست والدینشان بودند.خنده اش گرفت بعد

وشایع ترین اسامی که به فکر کردن وانتخاب احتیاج نداشت

:سرش را باال گرفت وبه سقف خیره شد بعدناگهان

فکر کنم بهترین انتخاب همون حرف . مش زندگیه؟از صبح تا شب با تنها کسایی که حرف می زنم دوتا بچه فسقلیهاین اس-

؟!زدن با خودم باشه

:آهسته گفت.ناگهان خندید وصداي خنده اش مریم را متوجه اوکرد پریا

قربون صدات برم زیباي من،به چی می خندي؟-

به .ز روي زمین ومیان انبوه اسباب بازي هاي صدا دار وبی صدایش بلند کرد و محکم بوسیدبایک انگیزه ناگهانی بچه را ا بعد
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طره هاي پیچ وخم دار مشکی و نرم موهایش .دخترش که هنوز یکی دوماهی تا یک سالگی فاصله داشت به دقت نگاه کرد

هاي خود مریم در احاطه مژگانی تیره اش مثل چشم .چشم هاي درشت .دصورتش گرد وزیبا بو.بوي خوب وشیرینی می داد

دندان هاي ریز وکوچکش با هر لبخند دل هر بیننده اي را می .سیاه ومجعد ،زیباترین قسمت صورت بچه به حساب می آمد

:کنار گوشش زمزمه کرد.برد

خیلی خوب شد به حرف بابا گوش کردم نه؟.مامان عاشقته!خوشگل من-

چه از جان زندگی می خواست؟گاهی این .مریم هم خنده اش گرفت.همه خندیدبی آنکه چیزي از حرفهاي مادرش بف بچه

همه از زندگی اش ناراضی وبیزار بود ودوست داشت به جاي هرکسی به جز خودش باشه،گاهی هم احساس خوشبختی مثل 

.درو شکر می کردکه چنین زندگی دار وخداعاشق زندگی و شوهر و بچه هاش بود.دریایی عمیق ،غرقش می کرد

جلوي تلویزیون نشسته بودومیوه .برعکس مریم با شنیدن خبر ازدواج شیوا اصال ناراحت نشد که چرا دیر خبرش کردن علی

می خورد،پرهام هم کنارش لم داده بود ودستش را به محض اینکه خالی می شد ،به طور خودکار دراز می کردوتکه هاي 

.میوه را می گرفت

بعد .بود"!آخیش راحت شدم"انده بود،روي مبل نشست ونفس پرسروصدایی کشید که معنی اش که پریا را تازه خواب مریم

:که دید کسی به اوتوجه نمی کنه،گفت

.مامانم امروز زنگ زد-

:بی حواس ،همان طورکه به فیلم سینمایی سراسر چاخان وخالی بندي زل زده بود گفت علی

!سالم می رسوندي-



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٥

:اخم کردوعصبی گفت مریم

!زنگ زده بود که بگه شیوا خانم آخر هفته بله برون داره-

:باز بی حواس گفت علی

-مبارك باشه....ا.

:کنترل را برداشت،تلویزیون را خاموش کردوبا صداي خفه وخشم آلودي گفت مریم

اصال شنیدي چی گفتم؟-

:صداي علی ناباورانه ومتعجب بود.سیخ نشستپرهام هم به حالت آماده باش در آمدو.ابروهاش از تعجب باال رفت علی

.ا،داشتم نگاه می کردم-

:را دوباره روشن کردودر همان حال گفت تلویزیون

.شنیدم چی گفتی،گفتی آخر هفته بله برون شیواست-

:مریم با خشم گفت.دوباره لمیدودستش را دراز کرد پرهام

تا حاال هیچ خبري نبود هرچی هم حرفش رو پیش می کشیدیم !می کردياگه بهت می گفتم شیوا زاییده هم انگار تعجب ن-

از مامانم .تا مرحله بله برون،نم پس ندادن وحاال خبر دادن.شیوا خانوم به روي مبارکش نمی آوردکه کسی رو زیر سر داره

کم .همه خبر داشتن سر نامزدي خودم بهش گفتم به کسی نگه،.نمیشه ندبه ما که میرسه حرف توي دهانش ب!تعجب می کنم
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......حاال شده راز دار.مونده بوداکبر آقا بقال رو هم خبر کنه

:بی توجه به خشم وخروش مریم گفت علی

حاال تو چرا حرص می خوري؟-

:پوف خشم آلودي کرد مریم

یعنی چی؟-

نه قراره نامزدي .رقی نمی کرددر هر مرحله اي هم که بهت می گفت،براي تو ف!یعنی چرا انقدر جوش می زنی،اونم الکی-

با دوتا بچه کوچک ،هیچ کس ازت توقع .وعقد کنون بگیري،نه کسی ازت خواسته بري تحقیق آقا دامادوجهیزیه جور کنی

.کار اضافی نداره

بشفاب روي پایش را محکم روي میز کوبیدکه این کارش باعث شدپرهام دوباره خبر دار بشینه،اما علی توجهی  مریم

:مریم غرید.یگه به این نوع سر وصداها وشلوغ بازي هاي زنش عادت کرده بودد.نکرد

هرخبري میشه ثانیه اول به مادرت خبر میدي که ناراحت نشه،چرا ازش نمی پرسی براي چه ناراحت .از تو تعجب می کنم-

میشه مگه اون قراره به جاي من حامله بشه وبزاد؟

:فوري گفت علی

پس چطور خودت چنین توقعی از مادر وخواهرت .ش هم مگه تو از این اخالق مامان من بدت نمیادبعد.اون فرق می کنه-

داري؟
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:خشمگین وعصبی خلع سالح شد،زیر لبی غر زد مریم

!بیخود که داماد محبوب مامانم نیستی.بله دیگه حق داري این رو بگی-

می خواست بدونه مادرش به سمیرا هم دیر گفته یا .رو برداشتمریم از جا برخاست وتلفن .علی توجهی نکردوجوابی نداد اما

دلش .داشت به چیزي می خندیدکه مریم نمی دونست چیه.او از روز اول از همه چیز خبرداشته؟خواهرش گوشی را برداشت

:اما به جاش گفت!داري ندهمی خواست بگه خوش به حالت که هنوز چیزي براي خ

داره؟تو می دونستی شیوا خواستگار -

:دوپهلو جواب داد سمیرا

!همه دخترا خواستگار دارن-

!نه بابا؟- :بی حوصله گفت مریم

:پقی خندیدوخشم مریم بیشتر شد خواهرش

توچقدر بی خیالی،نکنه تو هم خیلی وقته می دونستی واین وسط فقط منم که خبر ندارم؟-

:فوري جواب داد سمیرا

حاال تو .ن صبح به من گفت،می خواسته اول مطمئن بشن بعد بگن که عجیب هم نیستتوچرا انقدر عصبانی هستی؟ماما-

چرا انقدر ناراحتی؟
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حاالکه فهمیده بود مادرش به سمیرا هم آن روز .فکر کرد انگار خواهرش با علی از روي یک فیلمنامه دیالوگ می گن مریم

چند جمله احوالپرسی ردوبدي شد و مریم گوشی رو .اطالع داده،دیگه حوصله حرف زدن نداشت،براي همین چیزي نگفت

:روي صندلی آشپزخانه نشست وفکر کرد.گذاشت

انگار براي هیچ کس مهم نیست،پس چرا من انقدر حرص می خورم؟-

:با خنده جواب داد صدا

فت خیلی فرق چون دوست داري براي چیزي حرص بخوري وناراحت بشی وگرنه به قول علی اگه از روز اول هم بهت می گ-

.نمی کرد

ظرف هاي شام را آب کشید .معمول وقت هایی که فکرش مشغول بود،تند تند شروع به جمع کردن آشپزخانه کرد مطابق

بعد کف آشپزخونه رو .بی حواس روي کابینت ها رو دستمال کشیدویخچال رو مرتب کرد.وداخل ماشین ظرف شویی گذاشت

همین با حوله زمین شو به جان سرامیک ها  رايب.ن همه دنگ وفنگ بشویدجارو کشید،حوصله نداشت تی رو با او

آرزو میکرد شب بخوابه وصبح در جاي دیگه اي بیدار .همان طور هم با خودش فکر می کرد وزیر لب غر می زد.افتاد

به رختخواب  علی وپرهام شب به خیر گفتند و.جایی در سکوت ،جایی که مجبور نباشه کارهاي خونه رو انجام بده.بشه

تعجب پرسیده بودچرا به جان آشپزخانه افتاده؟اما مریم زیر لبی چیزي گفته بود که علی ترجیح داده  بارفتند،علی 

تازه خستگی .سر انجام با صداي گریه پریا به خود آمد.مریم تا پاسی از شب کار کرد.بودادامه نده واو را به حال خود بگذاره

نفس می زد،به هر حال وقتی می خواست بخوابه دیگه هیچ  نفسش بیرون می ریخت وهنوز عرق از سر ورو.رو حس می کرد

کمد لباس رو باز کرده .آخر هفته براي انتخاب لباس سر درگم مانده بود.از خستگی به سرعت خوابش برد.فکري نداشت

می  ازيک سري عروسک پالستیکی بپریا کنارش روي زمین نشسته بودوبا ی.ولباسها رو یکی یکی با نگاش ارز یابی می کرد

اما مریم بی توجه به دخترش .هر بار یکی از عروسکها رو می فشردصداي بوقش مریم رو می پروندوپریا قهقهه می زد.کرد

کت ودامن؟نه،راحت نبود نمی تونست راحت تکون .کت وشلوار زیادي گرم بود.باز به لباس هاش نگاه می کرد



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٩

زیر .کاش میشد یک شلوار جین وبلوز ساده بپوشه.وبد بود دیمیو دوست نداشت،مدل هاش قپیراهن هاش!پیراهن؟نه .بخوره

:لب غر زد

یا می خریدم یا پارچه می بردم .چند وقته لباس درست وحسابی نخریدم؟اگه زودتر می گفتن،یه خاکی توي سرم میریختم-

.ما از جلوه بیفته شیوا مخصوصا نگفته که این طوري بیچاره بشیم،می ترسه پیش!پیش خیاط

وقتی علی آمد،مریم هنوز هیچ لباسی براي خودش پیدا نکرده بود،اما پرهام وپریا حمام کرده ولباس پوشیده آماده  عصر

تصمیم .مریم گریه اش گرفته بود.علی هم فوري کت وشلوار قهوه اي رنگش را روي تخت پرت کردوبه حمام رفت.بودند

جلوي آینه به .ش رو بپوشه اما شلوار تنگ شده بودودکمه هاي کت ظریفش بسته نمی شدگرفته بود کت وشلوار شیري رنگ

خودش که نمی فهمید،اما انگار دور باسن وکمرش هم چند سانتی اضافه .شکمش هنوز برجسته بود.هیکل جدیدش زل زد

حتما پرهام اذیتش .روي تخت نشست،صداي گریه پریا بلند شد،اما حوصله نداشت دنبال قضیه رو بگیره.شده بود

وقتی علی از حمام بیرون آمد او هنوز روي تخت .هم اسباب بازي اش رو پس گرفته بود،اما براي مریم مهم نبود ه،شایدکرد

:شنید.نشسته بود

پس چرا لباس نپوشیدي؟-

:صدایی خفه از بغض جواب داد با

.هیچ لباسی که درست وحسابی باشه ندارم-

:ی که از نظرش مناسب بود شمرد که هر کدوم رو مریم به دلیلی رد کردیکی یکی لباس های علی

....اون تنگه،اون خیلی گرمه،توش راحت نیستم،از مد افتاده-
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:شانه اي باال انداخت وپبراهن کرم رنگی پوشید علی

پس چیکار می خواي بکنی؟-

وبلوز آستین کوتاه مشکی با خالهاي سفید را شلوار مشکی اش را از چوب لباسی کشید.با حرص از جا بلند شد مریم

:وقتی آخرین دکمه روهم بست ،چرخیدوعلی خندید.علی ساکت نگاش می کرد.برداشت و تند تند پوشید

.خوبه دیگه،اینقدر سخت نگیر-

:لب برچبد مریم

م براي بله برون خواهرم لباس اما مجبور.هیچ وقت از این بلوز خوشم نمی اومد!انگار دارم میرم تولد.اصال هم خوب نیست-

.به این زشتی بپوشم

:به سادگی گفت.کتش رو پوشیدو موهاشو مرتب کرد علی

.براي عروسی یه لباس خوشگل بخر-

:فکر کرد مریم

!پس حق با منه،لباسم افتضاحه!علی نگفت نه،لباست خیلی هم قشنگه و بهت میاد-

:دش نهیب زدبه خو.چشمانش رو سوزاندوگلویش سفت شد اشک

در ضمن براى آرایش !به اندازه کافی مسخره شدى،دیگه احتیاج به چشم خون گرفته ودماغ سرخ ندارى.گریه نکن !کوفت-
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!مجدد اصال وقت نداري

بی .وروسرى اش رو چنگ زد ودنبال علی دویداما با دیدن لکه هاي استفراغ روي لباس پریا آه از نهادش در اومد مانتو

:زداختیار داد 

.تازه بهت لباس پوشنده بودم بچه،آخه این چه گندیه زدي!خدایا من کی راحت میشم!اي داد وبیداد-

:پریا رو که لب برچیده بود بغل کرد،با اخم به مریم نگاه کرد علی

ا رو شما برید پایین من لباس پری.تو هم انقدر بیخودي اعصاب همه رو خرد نکن.این بچه مریضه دست خودش که نیست-

.عوض می کنم

به هر حال وقتی به خانه پدري اش رسیدند کمی دیر شده بود،چون .اما علی در راهرو کوچک ناپدید شد.جا خورد مریم

هر چی علی اصرار کرده بود .پرهام وپریا نصفه ونیمه خواب بودند.مجبور شدند براي خرید یک سبد گل کلی معطل بشن

هم می دونست جلسه بله برون جاي بچه نیست ،اما می  دشخو.قبول نکرده بود بچه ها رو پیش مادرش بگذارند مریم

از طرفی اصال دلش نمی خواست بچه هایش راپیش مادر شوهرش بگذاره و مجبور بشه .خواست حرص خواهرش رو در بیاره

ره بچه ها وکارهایی که موقع برگشت به خونه مادر علی بره و خواب آلود وخسته به نصیحت هاي بی پایان مادر شوهر در با

براي نشنیدن غرولند علی زود از ماشین پیاده شدوبی آنکه منتظر بقیه بشه زنگ زدو به محض .اونجا کرده بودند گوش کنه

:صداي علی از پایین پله ها آمد.باز شدن در پله هارو در تاریکی باال رفت

....مریم صبر کن با هم بریم تو-

چند لحظه طول کشید تا سر وکله اش در پاگرد پیدا .س زدن هاي علی در پله ها می پیچیدصداي نف.پا به پا شد مریم

:با دیدن مریم اخم کرد.پریا رو در آغوش داشت وپرهام نیمه خواب رو زیر بغل زده بود.شد
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.می تونستی کمک کنی،فکر نکردي چطوري دوتا بچه خواب رو باید بیارم-

:با سردي گفت مریم

!همین طوري-

:چشم غره رفت علی

........انگار همه باید در خدمت این خانم باشن،از همه توقع داره!تو چرا انقدر از خود راضی هستی،من نمیدونم-

:با صداي خفه وخشم آلود جواب داد مریم

الی چند ثانیه حاال چی می شد بنده برم منزل پدرم،جنابع.از تو یکی که خیلی توقع دارم،هر چی می کشم از دست توست-

بعد داخل بشی؟غیرت داري،هان؟

:مثل یخ سرد وبرنده شد علی

توي سرت به جاي مغز چی پر کردن که انقدر نفهمی؟از عصر داري لوس بازي در میاري حوصله ام حسابی از دستت سر -

ون بلند شن وسالم علیک اگه میگم منتظر بمون با هم بریم،براي اینه که یک عده مجبور نشن دوباره از جاش!رفته مریم

فهمیدي خانوم از خود راضی؟.بکنن

بی آنکه منتظر جواب مریم بمونه،ضربه اي به در زد و با لبخندي پهن ،انگار نه انگار چند لحظه پیش عصبانی واخمو  بعد

بل پرت مریم هم بغض کرده ورنجیده به سختی سالم کردومانتو وروسري اش را روي م.بوده،به روي مادر زنش خندید

:مادرش بچه ها رو به اتاق خواب بردوفوري برگشت وزیر گوش مریم پچ پچ کرد.کرد
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.........چرا انقدر دیر کردي؟بیا بریم!ادا واصول در نیاري ها-

مادرش مثل راهنماي موزه .همان طور که علی گفته بود،همه از جایشان بلند شدند.همراه علی ومریم به سالن رفت بعد

صداي .از جلوي پدرش وسمیرا وشوهرش به سرعت رد شدندومقابل مهمانان اصلی قرار گرفتند.می کردهمراهى شون 

:مادرش به نظر مریم پرازافتخار وغرور شد

.ایشون خانم رهنما هستن-

به زن الغر وقد بلندي که موهایش علی رغم تالش صاحبشان وز کرده ودور سرش هاله محوسیاهی تشکیل داده  مریم

خم شد وصورت مریم را .زن لبخند بزرگ وپهنی داشت که دندانهاي ریز ونامرتبش رو به نمایش می گذاشت.م کردبودسال

:صداش قوي وصاف بود.بوسید

.پس مریم خانم شما هستید؟اتفاقا االن ذکر خیرتون بود-

مریم به آقاي رهنما .ه چی می گهبه جاي مریم جوابی داد که صداي مرد میانسالی که کنار زن ایستاده بودنگذاشت بفهم علی

دست مریم رو .اما بر عکس همسرش موهاي کم و تنکش به کف سر چسبیده بود.مرد مثل زنش قد بلند والغر بود.سالم کرد

:محکم فشار داد وخندید

.....به به،ماشااهللا-

بلند والغري با انبوه موهاي فرفري نفهمید چرا آقاي رهنما این رو گفت،اما فرصت براي کنجکاوي نماند چون پسر قد  مریم

همان قد وهیکل با .جاي چون وچرا نبود که داماد مورد بحث ،بچه زوج کناري است.وصورت کشیده دستش را چسبید

:با لحنی پر مهر گفت.موهاي فرفري مادرودماغ استخوانی وصورت کشیده پدررا داشت
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.مشتاق دیدارتون بودیم،من شاهین هستم-

:د جواب دادزهر آلو مریم

.ما هم مشتاق آشنایی بودیم،حیف که دیر خبر شدیم-

:علی جبران کم لطفی مریم را نمود وداماد تازه رو در آغوش گرفت.کوچکی که مادرش به پهلوش زد ساکتش کرد سقلمه

.دیگه جمعمون کامل شد.از دیدنت خوشحالم-

:با خنده اضافه کرد مجید

!.ده تک افتادمایشون توي تیم شما هستن،بن-

خواهرش براي اولین .مریم مخصوصا کنار شیوا نشست.خندیدند وهمزمان با نشستن علی ومریم،سر جایشان نشستند همه

مریم با .سرش را شرمزده پایین انداخته بودوبر خالف معمول ساکت بود.بار بلوز ودامن پوشیده بودوآرایش مالیمی داشت

:دوش شیوا پچ پچ کراوج گرفتن صحبت ها کمی خم شدودر گ

.می گذاشتی براي عروسی دعوتمون می کردي-

با ناباوري به خواهرش نگاه کرد،دنبال ردي از شوخی صورت مریم را کاوید اما وقتی اخم هاي جدي خواهرش .جا خورد شیوا

:را دید،زبان درازش راپیدا کرد

ص گند ردن به اعصاب منی،االنم هر حرفی داري بذار براي وگرنه تو متخص.االن هم نمی خواستم بهت بگم،مامان اصرار کرد-

........بعد
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:از الي دندان هاي بهم فشرده اش توپید مریم

اصال بزرگتر !تو دانشگاه با یک مشت شل وول وبی تربیت می گردي فکر می کنی شاهی.اي کاش ادب هم اجباري میشد-

.ه نمی دونه داره چه اشتباهی می کنهدلم براي این بدبخت می سوزه ک.وکوچکتر حالیت نیست

:لبخندي زدوپچ پچ کرد شیوا

.علی که براي تویکی بد نبوده،از شوهر شانس آوردي!حسودي نکن-

:مریم هم به جمع لبخند زد وسري به سوي خانم رهنما که توجهش به دو خواهر جلب شده بود تکان داد-

لت یا ادب و شعورت؟مامان وبابا تو رو لوس کردن انقدر هم که بد دهن احمق جان به چی حسودي کنم؟به اخالق گل وبلب-

اینه که هر .وآپارتی هستی،می ترسن بهت حرف بزنن،البته پیر هم شدن حال وحوصله در افتادن با تو گند دماغ رو ندارن

بعد هم .وناز در میاريکه حاال داري براي این بیچاره نمایش عشوه  یچی میگی اطاعت میکنن وگرنه همچین گهی هم نیست

اینو بفهم که یه همچین خبرایی رو آدم اول به خانواده اش میده،نه اون دارو دسته اراذل واوباش که مطمئنم االن یک ماهه 

.حداقل رعایت شوهر خواهرات رو بکن.خبر دارن

.الزم نیست شوهرهاي شما براي بنده پدري کنن.خدا رو شکر بابا زنده است-

:وزیر لب گفتآهسته  مریم

موقع حرف گوش کردن که میشه،دادوهوار میکنی که بابا پیر شده ودرك نمی کنه !چی شد حاال بابا شد بابا؟بی چشم ورو-

ونمی فهمه،حاال بابا شناس شدي؟
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:ابروهاي نازکش را باال انداخت شیوا

حاال تو چرا انقدر ناراحتی؟شاهین خواستگار سابقت بوده؟-

:نمایشی زدوزیرلب گفتباز لبخند مریم

البته روي سگت رو فقط مخصوص خانواده ات نگه داشتی و به .احتماال دیوونه است!کسی که از تو خوشش اومده !خدا نکنه-

دیگه نمی دونن .همه فکر می کنن تو یه دختر مهربون وخوش اخالق و شاد وپر انرژي هستی.بقیه دوستات نشون نمیدي

همیشه طلبکار وحاضر !دونن چقدر بد اخالق وپررویی ،نمین آویرون واخمات در همهتوي خونه همیشه لب ولوچه ا

جوابی،براي مهمونی وتورودوره وپرسه زدن خوش اخالق وبا حال می شی،دلم می خواد یکی از دوستات یک بار وقتی پرهام 

توقع بیجات  زارانمامان یا بابا یکی از هیا وقتی .میاد اینجاوملکه از خواب می پره،تو رو ببینه که چه ادا واصولی در میاري

بیچاره این !روبه جانمیاره اخالق گند وصداي بلند دادوهوارت رو مالحظه کنه،گفتم که اون روي آشغالت مخصوص ماست

.پسره هم به زودي باهات آشنا میشه،منتها وقتی دیر شده و کار از کار گذشته

:اخم کردوبا صدایی خفه گفت شیوا

یدي چرا دیر خبرت کردم؟حاال فهم-

:پوزخند زد مریم

.من هیچی نمی گم،دلم می خواد این آقا پسر سورپرایز بشه!نترس-

مریم فکر کرد احتماال سر .صحبت ها راجع به زمان مراسم ونحوه برگزاري جشن بود.از آن دیگه هیچ کدوم حرفی نزدند بعد

نتیجه رسید که خانواده رهنما براي چندمین بار است که به آنجا می  مهریه وشیربها وبقیه چیزها به توافق رسیدن،بعد به
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کردوبه سمیرا نگاهی انداخت که با خیال راحت داشت خیار پوست می  خمآیند،نه به گفته مادرش براي دومین بار،ا

دونست براي کند،دلش می خواست کنار خواهربزرگترش بشینه ودر باره کم لطفی پدر ومادرشان با او صحبت کنه،اما می

ناراحت نمی  راخواهرش ذاتا مثبت وصبور بودوبراي مسائلی که ربط مستقیم به او نداشت،خودش .سمیرا خیلی مهم نیست

:در فکرهاي خودش بود که صداي خانم رهنما تکانش داد. کرد

.نیداز وفتی اومدید دارید با هم حرف می ز.انقدر لذت می برم شما دوتا خواهر با هم صمیمی هستید-

:یک کشش مسخره به لباش دادکه شبیه لبخند بشه وسري تکان داد مریم

.خواهش می کنم-

:سري از تاسف تکان دادوبا این حرکت موهاي وزوزي اش در هوا تاب خورد زن

دخترها هر دو ازدواج کردن وخارج از کشور هستن،اینه که .من هم دوتا دختر دارم،اما شاهین طفلک خیلی تنهاست-

.هیچی هم توي دنیا مثل خواهر نمی مونه.اهین اصال به خودش خواهر ندیدش

:باز خنده مسخره اي کرد وگفت مریم

.هیچی مثل خواهر نیست.بله حق با شماست-

در ضمن از نگاههاي عاشقانه که آقا داماد .طاقت اقرار کردن به عشق میان خواهران را نداشت"!به جز دشمن":دل افزود در

به هر حال !فکر کرد انگار آدم عاشق یک جوجه تیغی باشه یا یک مار سمی.شیوا می کردحالت تهوع پیدا کرده بودبه سمت 

روي صندلی جابه جا شدواز خونسردي علی حرصش .تبدیل می شد خصمانهزیاد طول نمی کشید که نگاههاي عاشقانه به 

کی می خواست جدي باشه؟مادر وپدرش .کرکري می خوند هنوز داشت با مجید سر تیم هاي فوتبال و بازي هفته بعد.گرفت
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جوصله اش سر رفته .با انزجار چهره درهم کشید.......شیوا وشاهین هم که.سرگرم صحبت با آقا وخانم رهنما بودند

هر  البته.فرداهم که تعطیل بود. آرزو کرد همه چیز زودتر تمام بشه تا او به رختخواب گرم ونرمش برود.بود،خوابش می آمد

بار دلش را صابون می زد که روز جمعه تا لنگ ظهر در رختخواب بمونه و یک دل سیربخوابه اما پرهام وپریا که صبح ها طبق 

انقدر در رویا غرق شده بودکه متوجه نشد صحبت ها به پایان رسیده .عادت زود بیدار می شدند از خواب می پراندنش

سمیرا شروع به جمع کردن ظرف هاي .تی آنها رفتن شیوا فوري به اتاقش رفتوخانواده رهنما در حال خداحافظی هستندوق

:بلند شد وبه علی نگاه کرد فوريمریم .کثیف از روي میزها کردومادر وپدرش با خیالی آسوده روي مبل ها ولو شدند

....ماهم بریم دیگه-

:نیم خیز شد مادرش

.کجا؟بچه ها خوابن،شب بمونید-

:مریم کیفش رو برداشت.نگاهی به زنش انداخت تا بدونه چه تصمیمی می گیره.دمعطل ایستا علی

.نه دیگه خیلی ممنون،به اندازه کافی زحمت دادیم-

:که متوجه طعنه جمله نشده بود،سر تکان داد پدرش

اینجا خونه خودتونه بابا جون،این حرفها یعنی چی؟-

:رو به مجید کرد بعد

.یدشما هم همین جا بمون-
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:آشغال ها را درون سطل کوچک فانتزي خالی کردولبخند زد سمیرا

.نه دیگه،ما باید بریم دنبال نیما،نمی خوابه تا ما بریم سراغش-

:مریم مانتو وروسري اش رو هم برداشت.حرفی نزد کسی

.ما هم بریم-

:مریم اخم کرد.که انگار دلش می خواست همان جا بمونه،آه کشید علی

.پریا روبغل می کنم،تو هم پرهام رو بیارمن -

بچه هاي خواب رو در .خودش هم نمی دونست چرا این همه ناراحته.پدر ومادرش اصرار کردند قبول نکردآنجا بمونه هرچه

ماشین گذاشتند ودر سکوت به سوي خانه رفتند

اي بچه ها به مرحله هشدار رسیده اما سروصد.به سوي اتاق بچه ها نگاه کرد،از خستگی ناي بلند شدن نداشت مریم

شاید اگه کمی دیرتر مداخله می کرد،یکی از بچه هاش آسیب می دیدکه اکثر اوقات پریا بودکه صورتش قرمز از جاي .بود

آرزو مند .کرد اگه پریا راه بیفته نصف مشکالتش حل میشه میاز جا برخاست،چه بیهوده فکر .سیلی یاچنگ پرهام میشد

از وقتی پریا راه .سالهایی که بگذره واو از بچه داري راحت بشه،اما انگار اشتباه می کرد.عتر روزها بودگذشتن هر چه سری

بعد .پریا جمع کنه رساول مجبور شد تمام وسایل تزئینی اش رو از روي میزها ودست.افتاده بود ،مشکالتش دوبرابرشده بود

براي برداشتن هر چیزمجبور بود بند رو باز کنه ودوباره .می کرد در کابینت ها رو با بند ببنده که خودش کلی مشکل درست

گاهی قابلمه وآبکش بودوگاهی شیشه هایی که .ببنده که اگه یادش می رفت محتویات کابینت کف آشپزخانه پخش می شد

م شود،با پریا سراغ او می رفت و می خواست در بازي هایش سهی.بدترین قسمت ماجرا ،پرهام بود.خرد وخاکشیر می شد

بعد جنگ وستیز شروع می .دستش ماشین هاي کوچک را بر می داشت یا لگوها رو پرتاب میکرد و فریاد پرهام بلند می شد

گاهی زمین می خورد واز شدت .رفتپرهام می خواست به زور اسباب بازي اش رو پس بگیره وپریا جیغ کشان در می .شد
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ب بازي رو پرت می کردکه به صورت یا بدن پرهام می خوردوگریه او رو در اسبا.گاهی تسلیم می شد.گریه از حال می رفت

اول سعی می کرد عادل .به هر حال صداي جیغ و فریاد خونه رو پر می کردتا اینکه مریم مجبور به مداخله می شد.می آورد

:صورت سرخ شده واشک هاي غلتان پریا عصبانی می شد وبه پرهام می توپید دیدنباشه،اما با 

نمی فهمی این کوچولوست؟-

:نفس زنان وبغض کرده داد می زد پرهام

.بازي ام رو خراب می کنه،دوستش ندارم-

:اخم می کرد مریم

اگه بخوره زمین سرش بشکنه چی؟اگه هلش بدي بیفته بمیره چی؟.دوست نداشته باش،ولی حق نداري کتکش بزنی-

:با صداي خفه از بغض پرخاش می کرد پرهام

!بمیره،بهتر-

!پرهام-:با تاکید فریاد می زد مریم

.پازلم رو خراب کرده،نگاه کن.اذیتم می کنه،ماشینهام رو بر می داره.دوستش ندارم.بله؟از دستش خسته شدم-

:اسباب بازي هاي خراب شده را در دستان کوچکش تکان تکان می داد بعد

.ده،همش گم شده،شما هم که بهش هیچی نمی گیدفقط منو دعوا می کنیدلگوهام رو پرت کر.کرده دهنش پاره شده!بفرما-
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:جا خورد،سعی کرد پسرش رو آروم کنه مریم

من کی دعوات کردم؟-

!خدا کنه بمیره!باید پریا رو دعوا کنی که منو اذیت میکنه اما بهش هیچی نمی گی!همش میگی این کوچولوست!همین االن-

انگار منتظر بود یکی برنده بشه تا او تکلیفش .درشت مشکی اش به مادر و برادرش نگاه می کردهم ساکت با چشم هاي  پریا

اما پریا جیغ میزد وهمین که رها می .اکثر اوقات مریم مجبور بود پریا را از اتاق بیرون ببره تا غائله ختم بشه.رو بدونه

ریم با خستگی تند تند خانه رو جمع وجور می م.کوچکش به در می کوبید يشد،پشت در اتاق می ایستادوبا مشت ها

شیشه شیر،اسباب بازي .ردي از خرده هاي پفک وبیسکویت روي فرش وپارکت ها نشان میداد پرهام کجا رفته.کرد

هرچه جمع می کرد فایده نداشت،ساعتی بعد با چیدمانی .پالستیکی،توپ وتفنگ هاي جورواجور تمام خانه رو پر کرده بود

ظرفشویی پر از ظرف هاي کثیف می شد ومریم عقب مانده از زمان تند تند سعی می کرد .رو پر می کردنددیگه همه جا 

با بچه ها بازي می کرد و دوباره همه جا ریخت وپاش . علی هم بعد از ظهر به آشوب اضافه می شد.ناهار یا شامی سر هم کنه

:دید به شوخی گفتورز دادن خمیر کتلت  رگرمیک بار هم وقتی مریم را س.می شد

مریم هر وقت می بینمت یک بسته گوشت چرخ کرده دستته،یا داري کباب توي ماهی تابه درست می کنی یا کتلت یا -

......همبرگر یا ماکارونی

:اظهار نظر نیمه شوخی،نیمه جدي مریم را منفجر کرد همین

جان کنی؟چه رویی هم داري،برو خدا رو شکر کن یه  نکنه انتظار داري هرروز هفته یک نوع خورش وته چین ودلمه نوش-

با این همه کاري که سرم ریخته وبچه هاي شلوغت،فرصت نفس کشیدن هم به زور پیدا می !چیزي درست میکنم می خوري

!کنم،چه رسد به غذاي مخصوص سر آشپز
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:دستهایش رو به حالت تسلیم باال آورد علی

!شوخی کردم بابا-

دستهاي آغشته به خمیر کتلتش را باال آوردوتکه اي از خمیر شل روي دمپایی اش .از خشم شده بوداما لبریز  مریم

.موهایش از گیره پشت سرش بیرون زده وصورتش از حرارت آشپزخانه سرخ وعرق کرده بود.افتاد

ا پسه میگی شوخی تا می بینی هو! بنده هم گوشم دراز نیست،می فهمم!نخیر تازگی ها حرفات رو شوخی شوخی میزنی-

،تو نبودي؟"دیگه شبیه زنهاي جاافتاده شدي؟!مریم":همین چند روز پیش ،کی بود که می گفت!کردم

:طبق عادت شروع کردبه بیرون ریختن حرفها،دیگه براش مهم نبود علی گوش می کنه یا نه بعد

مثل تو ،که اول هفته حمام کرده .ردمبنده هم خیلی دوست دارم آخرین مدل بپوشم وآرایش کرده با موهاي مرتب بگ-

وریش تراشیده با لباسهاي اتو کرده وشیک وپیک تشریف میبرید سر کار،براي مردها این طوري جا افتاده که براي رفتن به 

رفت وبرگشتشون رو مشخص کنه،اما آخر هفته براي زن وبچه  سیربوي ادکلن وعطرشان م.سرکار باید آخرین مدل باشن

ا زیر پوش وپیژامه،ریشهاي در آمده و موهاي ژولیده می گردن وشب قبلش با خیال راحت یک کیلو سیر وپیاز بیچاره شون ب

چشم  ،همهاگه خیلی شیک وپیک کنن وبرن بیرون!این میشه راحتی وآسایش خونه،اما زنها برعکس.همراه غذا می خورن

اس شیک وتمیز بپوشن وصورت آرایش کرده وموهاي در عوض توي خونه باید لب!غره می رن چرا انقدر به خودش می رسه؟

دلم می خواد یک هفته جاهامون رو عوض ......درست شده شون تکون نخورده که چی؟مرد عزیزشان کیف کنه ولذت ببره

همه کار بیخودي که باید حتما انجام بدي،چه ریختی میشی؟اصال یادت  نکنیم،ببینم اگه یک ساعت توي خونه بمونی ،با ای

فته توي آینه نگاه کنی یا نه؟می ا

:طور که تند تند کتلت ها رو در روغن داغ می چید وصداي جلز وولز بلند میشد رو به سقف سر بلند کرد همان
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!خدایا ازت می خوام اگه دفعه بعدي در کار بود،من رو مرد خلق کنی-

:پوزخند زد علی

!یه وقت می گیره،اون وقت بیچاره میشی ها!دعا نکن-

:به مسخره نچ نچ کردوعلی با حرارن گفت مریم

از صبح که میرم شرکت باید با صدنفر سروکله !نخیر....فکر میکنی من براي خودم بیرون تفریح می کنم!اشتباه تو همینه-

مون حالم از مدیر بخش.بایدبا سیاست طوري رفتار کنی که بهانه دست کسی ندي.همه سعی میکنن زیر آب آدم رو بزنن.بزنم

دنبال صدتا قضیه رو باید بگیرم،خیلی راحت می نویسن .کنم حملشبه هم می خوره اما مجبورم هرروز هشت ساعت ت

بعد پدر بنده باید در بیادتا دنبال هر کدوم رو بگیرم وبا هر کس یه جوري تا کنم که ."آقاي خالقی ،لطفا پی گیري شود"

منم آدمم،خسته .یارماضافه کاري کنم که مبادا آخر ماه کم ب.ه روبزنهدلم شور زمان بندي وجریم.پروژه به پیسی نخوره

سردرد .گاهی از طرف بچه ها نگرانم،سر کار دل شوره دارم.میشم گاهی از شدت خواب،سرگیجه دارم وچرت وپرت میگم

یشه خسته وعصبی می گیرم اما نمی خوام از مرخصی هام استفاده کنم تا باهم بریم مسافرت،بعد هم که میام خونه،تو هم

قربونت برم بنده هم چشم دارم،بقیه مردها رو می .فقط خودت رو می بینی.کنی میمن هم خسته ام،اماتو درك ن.هستی

یه سري مجاز،یه سري هم زیر آبی وغیر مجاز،اما چند دفعه بهت گفتم بازم میگم من .بینم که هزار جور برنامه وتفریح دارن

.اما تازگی ها اصال نمیشه با تو حرف زد.ت بخشهکنار تو وبچه ها بودن برام لذ

:لبخند تلخی زدودستهاشو زیر آب گرفت مریم

.خوش به حالت که بودن کنار ما برات لذت بخشه-
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:با بدجنسی افزود بعد

ه بري دنبال اصال از خدامه تو هم مثل مرداي دیگ.آرزومه که چند هفته هیچ کدومتون رو نبینم.براي من که اصال لذتی نداره-

اصال از اول اشتباه کردم .فقط خونه نباشی که به جون من نق بزنی وایراد بگیري.برام مهم نیست غیر مجاز یا مجاز.تفریحت

.که توي این هچل افتادم

:با صداي بم وگرفته اي گفت.حتی شاید برق چشمانش از خیسی بود.رنجیده نگاش کرد علی

چون خیالت از من راحته .ی من اهل هیچی نیستم،اما فکر نکن برات اصال اهمیتی ندارهمی دون!تو خیلی بی انصافی مریم-

.این طوري میگی وگرنه اگر بفهمی من یه ذره شیطنت می کنم،باور کن دق می کنی و از ناراحتی آروم نداري

:طنین خنده مصنوعی اش کمی ترسناك بود.قهقهه زد مریم

دیگه گذشت اون وقت ها که !به خدا اگه یه ذره ناراحت بشم.ضا بدم بري زن دوم بگیريبیا اصال ام!واي چه از خود راضی-

حاضرم هرجا بگی .یعنی حال وحوصله ندارم،اگه این راضی ات می کنه،من موافقم.دیگه فارغ شدم.فکر می کردم عاشقتم

.بردارفقط تو دست از سر کچل بنده .هم بیام و امضا بدم

:پشت ورو کنه،انگار با خودش حرف بزنه گفت چرخید تا کتلت ها رو بعد

بگو کدوم احمقی مثل من حاضر میشه .چه خودش رو تحویل می گیره!هه!مریم از غصه دق می کنی!فکر کرده چه خبره-

.خودش رو توي آتش بندازه؟واهللا من راضی ام،هر چی از تعداد وظایفم کمتر بشه،برام بهتره

:عصبی وناراحت وسط حرفش پرید علی
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چیزي که اسم وظیفه روش گذاشتی براي من عشقه،می فهمی؟.بس کن مریم،داري همه چى رو خراب می کنی-

مریم فکر کرد به اتاق خواب رفته،اما چند دقیقه بعد لباس پوشیده از هال رد شدوجلوي .توي راهرو کوچک ناپدید شد بعد

:همان طور که کفش می پوشید گفت.جاکفشی معطل کرد

همه این کارها وبه قول تو وظایف براي زنده موندن،همون عشقه وگرنه براي من .کردم براي تو هم عشق باشهفکر می -

براي تو هم موندن توي خونه بابات بهتر بود،یا اینکه می رفتی .گرفتن یه مستخدم که کارهاي خونه رو بکنه،کاري نداره

وخستگی ها چیه؟اصال فکر می کنی،یا فقط یاد گرفتی غر بزنی  کارها یناما هدف از همه ا.سرکار ویه لقمه نون می خوردي

ونق نق کنی؟فکر کردي براي چی داري این همه کار بقول خودت تکراري وبیخودي می کنی؟من تو رونخریدم،صاحبت 

واج ازد اهاتب!من عاشقت شدم.نیستم ولیست وظایفی هم به دستت ندادم که مجبور باشی همه رو دونه به دونه انجام بدي

نه اینکه تورو از .کردم،چون دوستت داشتم ودلم می خواست همراه هم یه زندگی خوب وپر از خوشبختی داشته باشیم

مثل !فکر می کردم توهم منو دوست داري واین یعنی عشق....پدرت بخرم ومجبورت کنم براي من کار کنی وکنار من بخوابی 

تو آزادي هروقت خواستی بري،متاسفم که .دگی شون رو دوست دارنوزن شوهرخیلی زن هاي دیگه که عاشقونه بچه ها و

هیچ اجباري در کار .این رو میگم،اما متنفرم از اینکه فکر کنی مجبوري با من زندگی کنی وبچه داري وخونه داري کنی

،خوبه؟برسی زوتفقط به من بگو،بچه ها رو هم می برم که تو به آر.اگه برات سخته من میرم....برو.نیست عزیزم

ابروهاي پر وسیاهش مثل یک خط مستقیم گره خورده .به شوهرش نگاه کردکه صورتش از ناراحتی کبود شده بود مریم

یک کلمه کافی بود تا باروت را منفجر کند،مریم هم واقعا .نمی دانست چی بگه.بودوچانه محکم وخوش فرمش می لرزید

علی نگاه پرگله اي به مریم انداخت و بی حرف بیرون .ودن آمده بقصدش این نبود،اما آخرین جمله اش سخت برعلی گرا

:پرهام وپریا دنبالش دویدند،پرهام در را باز کردودر راه پله تاریک فریاد کشید.رفت

.بابا من هم میام-
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:علی از دور آمد صداي

.نه،جایی نمیرم پرهام،زود بر می گردم-

:خودش لعنت فرستاد نفس پرسر وصدایی به آسودگی کشیدوبه مریم

اگه علی بدبخت .بدبخت چه غلطی بکنه از دست تو،انگار فقط تو باید غر بزنی وایراد بگیري.درد بگیري با این حرف زدنت-

خوب حق داره،همش غذاهاي سربندي ،از اول هفته تا آخر هفته یه تی شرت .چیزي بگه ،این طوري دمش رو قیچی می کنی

این همه زن .سرت جمع شده وصورتت مثل روح رنگ پریده است اليتنته،موهات همیشه با رنگ ورورفته وشلوارك چروك

همه بچه دارن ،خونه .،واقعا همه مثل تو هستن؟تازه خیلی شوهراشون بدوبدرفتارن،نه مثل علی که این همه خوب وآقاست

!واقعا همه مثل تو هستن؟عصبی،بداخالق،شلخته.دارن کار خونه وبچه داري می کنن

:صداي ضعیفی گفت.رو در میان دست هایش گرفت وروي صندلی پیشخوان نشست سرش

با بچه ها درست رفتار .به شدت دارم سعی می کنم همه کارهام درست وبی نقص باشه.من دیگه این قدرها هم بد نیستم-

مگه همه کامل هستن؟.میشماما واقعا بعضی وقت ها خیلی خسته .خونه وزندگی ام مرتب وتمیز باشه،به علی هم برسم.کنم

:نازك پریا از جا پراندش صداي

!به به......ماما-

:براي اولین بار با خواهرش موافق بود پرهام

!مامان گرسنه ام-
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به سرعت شعله زیر ماهی تابه رو خاموش کردوتند تند کتلت ها رو که یک طرفش قهوه اي .ناگهان یاد کتلت ها افتاد مریم

گوجه .سعی می کرددر نهایت سرعت غذاي بچه ها را آماده کنه.دیگرش تفریبا سیاه شده بود در دیس چیدوطالیی و طرف 

کتلت ها را تکه هاي کوچک .که عکس پري دریایی داشت ریخت کوچکیفرنگی ها رو تکه تکه کرد وبراي پریا در بشقاب 

با .ستقل بود و دوست نداشت مریم به او غذا بدهپریا به طرز اعجاب آوري م.کرد وجلوي پریا روي سفره پالستیکی گذاشت

:دپرهام بغض آلود فریاد ز.سرش را تکان می داد.دست هاي کوچکش گوجه فرنگی ها رو در دهانش می گذاشت 

من آدم نیستم؟.همیشه اول به پریا غذا میدي-

:آه کشید مریم

اما اون ضعیف و .دقیقه دیگه هم می تونی تحمل کنی چون خیلی بزرگتر وقوي تر از پریا هستی ،می دونم چند!تو آقایی-

.کوچولوست

ساعتی .با سرعت با قسمت هاي نرم وسط لواش براي پرهام لقمه درست کردوکمی هم مایونز زد تا غرغر اضافه نشنود بعد

که مهلت فکر کردن بعد بچه ها مشغول غذا خوردن بودن ومریم مثل دیوانه ها به جان در ودیوار آشپزخانه افتاده بودتا بل

وقتی باالخره متوقف شد خیس عرق ونفس .علی هم که  رفته بود وکسی نبود که همراهی اش کنه.اشتها نداشت.پیدا نکنه

بچه ها رو به .زنان از آشپزخانه بیرون رفت ودید پریا کنار سفره خوابش برده وپرهام با چشمانی نیمه باز تلویزیون می دید

وکله علی پیدا نشده  رروي مبل هاي چرمی ولو شد نیمه شب بود اما هنوز س.ه هال برگشتاتاقشان برد وپاورچین ب

مریم خسته با بدنی کوفته ودردناك بی آنکه نا و جان انتظار کشیدن بیشتر داشته باشه،سرسري مسواك زدوهمان طور .بود

شنید وفکر کرد حتما خواب می چشم هایش که بسته می شد صداي کلیک ضعیفی .عرق کرده وخسته در دختخواب خزید

اما چند ساعت بعد وقتی با صداي گریه پریا چرخید ،علی در جاش خوابیده بود و به آهستگی نفس .بینه که علی برگشته

پشیمان از حرفهاي نیش داري که .نیمه خواب به پریا شیر دادوروي پرهام را مرتب کردودوباره به اتاقشان برگشت.می کشید

می خواست علی فکر کنه  شروي دست شوهرش گذاشت نمی خواست مستقیما بیدارش کنه بیشتر دل زده بود دستش رو
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اما .اوهم خوابه و در خواب دستش به او خورده،بعد مثل هزاران دفعه اي که پیش آمده بود همه چیز خود به خود اتفاق بیفتد

مریم نفس را در سینه .شتش رو به مریم کردبا برخورد دستش ،علی دستش را کشیدوچند لحظه بعد،به نرمی غلتید و پ

سعی کرد بخوابه اما نمی تونست فکرهاي !خواب بود یا بیدار؟رنجیده،فکر کرد انگار این بار خیلی جدي است.حبس کرد

خودش هم جزو خانه محسوب .تصمیم گرفت در اولین فرصت کمی اوضاع خانه رو سروسامان بده.بیشمارش رو مهار کنه

باید می خوابیدوگرنه فردا با آن همه .تکان می خوردوبه سختی می تونست چرخش چشم ها رو مهار کنهمیشد؟پلک هایش 

:تند تند تصمیم هاي مهم می گرفت.در جاش غلتید.کار کسل و بد خلق میشد

ت لباس فردا اول صبح به مامان زنگ می زنم تا بیاد پیش پریا بمونه ،بعد میرم آرایشگاه ،شاید هم برم خریدوچند دس-

.حاال شاید به مهرانه زنگ بزنم.حیف که الی سر کاره وگرنه باهم ناهار میرفتیم بیرون.بخرم

کرد مهرانه جدیدي رو که براي تولد پریا به دیدنش آمده بود در ذهنش مجسم نکنه وبه همان مهرانه قدیمی که می  سعی

البته .ه به آیفون تصویري نگاه کنه دکمه رو زده بوداول نشناختش ،بی آنک.واي که چقدر چاق شده بود.شناخت فکر کنه

کلی هم بابت دیر کردنش عذر خواسته .گذاشته بود به دیدنش بره رمنتظر مهرانه بود که چند روز پیش زنگ زده وقرا

خونه رو تمیز وبچه هارو تقریبا در اتاق حبس کرده بودکه تا آمدن دوستش ریخت وپاش نکنندوجاي دست هاي کوچک .بود

به  وريوقتی صداي زنگ بلند شد به تندي دکمه در باز کن رو فشردوف.وهمیشه چربشان روي شیشه میز وبوفه نماند

بعد صداي زنگ کوتاه در چوبی آپارتمان بلند شد ومریم همان .آشپزخانه رفت تا ظرف میوه وشیرینی رو روي میز بگذاره

زن چاق وتنومندي نفس زنان وسرخ .دررا باز کرد ویکه خورد.طور که به سمت در می رفت در آینه نگاه کوتاهی انداخت

:خواست بگه.شده پشت در ایستاده بود

که با کمی دقت به لبخند پهن زن فهمید مهرانه دوست قدیمیشه که این همه چاق شده،چی چی گل ".اشتباه زنگ زدید"

:ریده گفتنفس ب.،همان طور که به یادداشت الغر وزردنبو کنار مادرش ایستاده بود

سالم، مهرانه خودتی؟-
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:خنده اي کرد مهرانه

.می خواستی کی باشه.علیک سالم-

:تقریبا مریم را هل داد ونفس زنان گفت بعد

تا کی باید جلوي در بمونیم؟-

 مهرانه به کندي یک الك پشت عظیم الجثه وارد.به تندي عقب رفت،هنوز نتونسته بود خودش رو جمع وجور کنه مریم

:صداش هم پیرتر شده بود.هنوز هن هن می کرد.شد

.بیا تو مه گل جون-

پریا را بلند کرد ودر .ها مثل اسراي آزاد شده جلو دویدند ومهرانه به سختی خم شد وصورت هایشان رو بوسید بچه

:کردولبخند زد مهرانه به مریم نگاه.پریا مثل جوجه اي در بازوان چاق وگوشتالو  مهرانه گم شد.آغوشش نگه داشت

!دیدي چه خوب شد نگهش داشتی.از آب وگل هم در اومد!به به،بفرما مریم خانم-

:بی ربط گفت.انگار می ترسید حرفی بزنه ومهرانه جوجه اش رو یک لقمه چپ کنه.سرش را کج کرد مریم

تو چرا انقدر چاق شدي دختر؟-

رو روي مبل بزرگ چرمی انداخت که بالفاصله صداي فس طوالنی  انگار نشنیده باشه،جوابی ندادودر عوض خودش مهرانه

:مهرانه با کنجکاوي به اطراف نگاه کردوبعد به مریم زل زد.بلند شد،انگار بادش خالی شده باشه فرونشست
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.خودت هم تکون نخوردي.خوبه،هیچی عوض نشده-

مهرانه،پریا رو بغل کرده بودوبی توجه به اخم هاي  دختر ساکت وخجول.به آشپزخانه رفت تا براي مهمانش چاي بیاره مریم

:مریم بی توجه به بی اعتنایی عمدي دوستش دوباره گفت.درهم پریا می خندید

اصال نشناختمت،چه بالیی سر خودت آوردي؟-

:نگاه بیزاري به مریم انداخت وگفت مهرانه

.البته کم تحرك هم شدم.احتماال تیروئیدم مشکل پیدا کرده-

:مهرانه را ادامه داد ریم،حرفم

.رژیم بگیر!زیادي هم که می خوابی،معلومه این طوري میشی دیگه-

:مریم با حسرت به دوستش گفت.شانه باال انداخت مهرانه

.برو کالس بدنسازي ،استخر،سریع الغر میشی.تو که فقط یه بچه داري ،بگذارش مهد کودك -

دست هاي چاقش را کنار پایش گذاشت وکمی به جلو .ده باشه در مبل گیر افتاده بودمثل حیوانی که در دام افتا مهرانه

:خزید

دیر هم از خواب بیدار میشه .بعدشم مه گل خیلی به من وابسته است.برو بابا حال داري؟من حوصله ندارم تا سر کوچه برم-

.بخواد بره مهد کودك
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:مریم ادامه جمله را با حرص کامل کرد دوباره

.تو هم که ماشااهللا اذان ظهر برات سحره.آره دیگه،تو هم بایدصبح زود بیدار بشی و آماده اش کنی -

:که دیگه گردنش پیدا نبود،سرش رو کج کرد مهرانه

.حاال چه فرقی داره؟چاق یا الغر؟شوهره که از صبح میره شب میاد،بقیه فامیل رو هم که سالی یه بار عید وعزا می بینم-

:خم کرد وبا صدایی تیزي جیغ زدا مریم

.......قندوفشار خون وچربی وفرسایش استخوان و.براي خودت،این طوري هزار جور مرض هم می گیري-

:ابلهانه خندید مهرانه

.بمیرم زودتر راحت بشم.خودم هم از دست خودم شاکی شدم.زودتر راحت میشم!بهتر-

:در دل جواب داد مریم

بچه الغر مردنی ات چه گناهی کرده که کم وزن ترین عضو مادرش مغزشه؟بیچاره !چقدر خري-

:ناخن هاي از ته گرفته شده دوستش نگاه کردوموهایی که بی حوصله پشت سرش بسته بودوفکر کرد به

ا از یعنی من هم اگه بچه ها مدرسه برن ووقت داشته باشم،دچار افسردگی میشم وپ.انگار وفت آزاد همیشه کارساز نیست-

خونه بیرون نمی گذارم؟
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:داشت حرف می زد مهرانه

.در ضمن دختر داشتن هم عالمی داره.پرهام هم از تنهایی در آمده.چه خوب شد پریا رو به دنیا آوردي،حداقل سرت گرمه-

:در عوض جواب داد!به موقع جلوي زبانش رو گرفت ونگفت از دختر داري تو پیداست مریم

پدرم در اومد انقدر توي مطب دکترها آواره .االن خیلی خوب شده.گی داره،تو نیومدي اون اول ببینیشفعال که همش خست-

انقدر گریه وبی تابی می کرد که .تازه هنوز هم باید دارو بخوره،وگرنه هرچی میخوره بر می گرده ووزنش اضافه نمیشه.شدم

...عوا می کنه،اونم بچه است دیگهمدام باهاش د هاماالنم پر.یکی دوبار نزدیک بود ول کنم برم

:خندید مهرانه

اگه مهمون باشیم .من که اصال شوهره رو نمی بینم آخر هفته ها هم براي خودش برنامه داره.باز خوبه شوهرت هوات رو داره-

.......یا کسی بخواد بیاد می مونه وگرنه با رفقاش میره استخروباغ وکوفت

:چشمانش رو تنگ کرد مریم

کنه زیر سرش بلند شده؟ن-

:یک قند گنده در دهانش چپاندوجرعه کوچکی از چاي نوشیدوبا صداي نامفهوم شده به خاطر قند گنده گفت مهرانه

.الهی انقدر زیر سرش بلند بشه که گردنش بشکنه!به درك-

:لحظه بچه ها با سر وصدا جلو دویدند وپرهام مثل رئیسی جلو آمد درهمان
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بریم حیاط؟ مامان میشه-

:بی فکر جواب داد مریم

.نه،پریا نمی تونه،شما هم نرید-

:گل که انگار نه انگار قبال خجالت می کشید،با لپ هاي گل انداخته گفت مه

.من نگهش می دارم،به خدا مواظبش میشم-

:پچ پچ کرد مهرانه

.!راست میگه،خیلی حواسش به بچه هاي کوچک جمعه-

و کمی تکان داد،اما بچه ها همین نشانه کوچک رو به عنوان جواب مثبت برداشت کردندوبه طرف در تنها سرش ر مریم

:مریم از جاش بلند شد و از روي لیست بی پایان ونامرئی اش خواند.دویدند

.......تو باغچه نرید،به خاك ها دست نزنید،از روي زمین چیزي برندارید-

مهرانه به محض نشستن مریم خیاري برداشت .منتظر اختتامیه سخنرانی مریم نشد در باز شد وفوري بسته شدوکسی اما

ومشغول پوست کندن شدودر همان حال هم حرف الی رو پیش کشیدتا مدتی در بی خبري از احوال بچه ها،پشت سر الی 

:مهرانه هم با حرف علی موافق بود.حرف بزنند

ی رسه؟از ته دلش بشنو،آرزو داره بره سر خونه وزندگی اش،شوخی اگه دنبال شوهر نیست چرا انقدر به قروفرش م-

.که سی سال رو رد کرده!نیست
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:اما در چنان حسرتی می سوخت که باور نمی کرد مریم

همه فکر میکنن براي تور کردن شوهره،اما الی .انگار هیچ کس چشم نداره یه دختر به خودش برسه وآخرین مدل بگرده-

.میگه خواستگار کم نداره،منتها عقلش سر جاشهاون طوري که خودش 

:با یک گاز خیار را تمام کردوپوزخند زد مهرانه

.این رو نگه چی بگه؟اگه یه خواستگار داشته باشه من یک ناهار بهت میدم!ارواح عمه اش-

راسیمه در را باز مریم س.حرفی از دهن مریم خارج نشده بود که صداي گریه پرهام وجیغ ودادمه گل بلند شد هنوز

.کردوپرهام در حالی که بینی اش رو گرفته بود با گریه وارد شد

....مامان،این احمق من رو هل داد-

:گل با پریا وارد شد،جیغ جیغ کنان گفت مه

..دروغ میگه خاله،خودش پاش گرفت به شیر آب ،خورد زمین-

:ز جا بلند شدومه گل هردو شروع کردند به دادوبیداد،مهرانه ا پرهام

حاال بس کنیددیگه،مه گل مگه تو نگفتی مواظبی؟-

:با حاضر جوابی فوري گفت دخترك
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.این که خودش بزرگه،همش هم خواهرش رو اذیت کرد.من گفتم مواظب پریا هستم که بودم-

ی می رسید می گفت هرک.به ظاهر معصوم وآسیب پذیر!فکر کرد بچه ها.اخم کردومریم بینی اش رو با پنبه بست پرهام

آمدن پریا براي پرهام خیلی خوب بوده،از تنهایی در آمده و از این حرفها،اما انگار ظاهرا همه این رو می فهمند جز پرهام که 

کسی از او نپرسیده بود .چی با او درگیر می شد و گریه اش را در می آورد هسر ناسازگاري با خواهر کوچکش داشت وسرهم

با !همه تصمیم می گرفتند به جز خود ذي نفع!هر داره یا نه؟مثل تمام چیزهاي دیگر زندگی انسانهااحتیاج به یک خوا

:دلسوزي روي موهاي لخت پرهام را که بوي مرغ می داد بوسید و به همگی دستور داد

.برید دستاتون رو بشوئید-

قبل از آنکه دوباره به خواب بره .داد نگاه کرد غلتیدوبه روشنایی اندك که طرح ساحتمان هاي روبه رو را نشان می درجاش

:به خودش قول داد

چیزي تا روزهاي آزادي باقی نمونده،باید .نمی خوام شکل مهرانه بشم.اول وقت به مامان زنگ می زنم و به خودم می رسم-

.حداقل درست وحسابی بمونم

.پشتش رو به علی کرد،تا حرص نخوره وخوابید بعد

پریا بی سر وصدا روي زمین نشسته بودوبا اسباب بازي .را جلوي مادرش گذاشت وخودش هم نشست فنجان چاي مریم

روي هر دکمه که شکل سر حیوانی بود می زد صداي آن حیوان بلند .جدیدي که مادر بزرگش برایش آورده بود بازي می کرد

:ا انداخت وبه مادرش پچ پچ کنان گفتمریم با صداي بع بع از جا پرید ونگاهی به پری.میشد وپریا ریسه می رفت

.چند بار بگم از این اسباب بازي هاي صدادار نخر،اعصاب آدم رو داغون میکنه-

:اخم کرد مادرش
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.درد بابام با اون اعصابت که تقی به توقی میخوره داغون میشه-

:بی توجه به مادرش حرف خودش را می زد مریم

.خریم براي ده جور تفنگ وماشین وخرت وپرت دیگههفته اي ده بسته باتري باید ب-

:لبش را به لبه فنجان زد و بی آنکه واقعا چاي بنوشه آنرا سرجاش گذاشت مادرش

بیا برو دیگه،مگه نگفتی می خواي بري آرایشگاه؟-

:سر تکان داد مریم

.حاال تا شما هستی می مونم-

:ردوبرخاستتا این را شنید چایش را یک نفس تمام ک مادرش

پس من برم لباسهاي پریا رو آماده کردي؟-

:از جا برخاست وساك کوچکی از کنار مبل برداشت،تعارف کرد مریم

.حاال نشستی-

.عصر هم قراره شاهین بیاد،یه خروار کار دارم.نه،بابات پایین منتظره-

؟"ا"- :باز یاد نامزدي بی سر وصدا شیوا افتاد ورنجیده گفت مریم
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پریا اسباب .ساك را از دستش کشید وبا یک دست هم پریا رو در آغوش گرفت.مادرش مهلت حرف دیگه اي به مریم نداد ماا

وقتی هردو .بازي تازه اش در یک دست،دست دیگه رو دور گردن مادر بزرگش حلقه کردوخیال مریم از بابت بچه راحت شد

:از پله ها پایین می رفتند،تازه یادش افتاد وگفت

.خیلی ممنون مامان،خداحافظ-

به مهد کودك زنگ زد وخواهش کرد آن روز پرهام را تا بعداز ظهر نگه دارندوبعد روي .صداي در تنها جوابی بود که شنید اما

اما باید،باید .به آشپزخانه نگاه کردهیچ کاري نداشت،انگار طفره می رفت.ناگهان متوجه سکوت سنگین خانه شد.مبل افتاد

مگه دیشب حق رو به علی نداده بود؟پس معطل .مثل مهرانه تنبل وافسرده نباشه دمگه با خودش قرار نگذاشته بو.تمی رف!

:چی بود؟مگه آرزو نمی کرد بچه ها ساعتی نباشن تا او بتونه آزادانه بیرون بره؟در دل غر زد

االن ...بتونم برم بدنسازي،یا با دوستام برم بیرون مثال روزهاي زوج که.این موقته،من یه برنامه دائمی می خوام!این طوري نه-

.چه برنامه اي بریزم؟همه سر کار وزندگیشون هستن

:صدا غر زد"!آخیش":مبل دراز کشیدومثل گربه هاي تنبل پاهاش رو کشید روي

.االن ظهر میشه.پاشو دیگه،مگه نمی خواستی بري آرایشگاه-

:گفت چاپلوسانه

!قول میدم.پنج دقیقه،آهان به ساعت نگاه کن،پنج دقیقه شد بلند میشم میرم آرایشگاه.از بکشماالن میرم،یه ذره در-

با .چند وقت بود تنهایی رانندگی نکرده بود؟یک ماه،دو ماه،شش ماه؟یادش نمی اومد.زد ونفس عمیقی کشید استارت
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وقتی به آهستگی وارد خیابان پهن .وخنکآفتابی .هوا عالی بود.احتیاط دنده رو جازد وپایش رو از روي کالچ برداشت

آنقدر آهسته می راند .به خودش اطمینان نداشت انگارعلت ترسش رو نمی دونست .واصلی شد از ترس دهانش خشک شد

:اخم کردودر آینه توپید.که صداي بوق اعتراض پشت سرش بلند شد

!دلم می خواد مثل الك پشت برم.کوفت،من تو الین آخرم-

به .پاش رو روي گاز گذاشت وهمزمان دنده عوض کرد.ترسش ریخت واعتماد به نفس سابق به رگهاش برگشتکم کم  بعد

:خودش لبخند زد

.بله این طوري بود-

ماشین هاي مدل باال !چند وقت از تنها بودنش می گذشت؟فکر کرد یک دنیا.تعجب به آدم ها وماشین ها نگاه می کرد با

کم کم .همه براي هم بوق می زدندوبا اخم ،دندان نشان میدادند.ها خیابان را بند آورده بودند وپیکان هاي قراضه مسافر کش

بوق .می شد می پیچید تا حتی به اندازه یک ماشین هم که شده جلو بیفته الیرانندگی جنگلی یادش آمد،در هر الینی که خ

:راننده عصبانی یک ماشین گفت با صداس بلند به.وفحش پشت سرش راه افتاده بود،اما مریم می خندید

چیه؟ناراحتی مثل خودت رانندگی می کنم؟یا داري می سوزي از یک زن جا موندي؟-

جلوش راه باز .صداش از پنجره هاي باال کشیده ماشین بیرون نرفت وفرصت ادامه سخنرانی رو هم پیدا نکرد اما

:دخلقی دادزدشدومردهاي دست به یکی کرده همگی براش بوق زدندومریم با ب

اگه یه مرد پشت فرمون بود هم این طوري کولی بازي در می آوردین؟!کوفت-

فرمان را چرخاند تا نگذاره کسی جلوش بپیچه،زبانش رو بیرون آورده بودوبه سختی سعی می کرد به هیچ کس راه  بعد
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:با خودش حرف می زد.نده

بفرما داغش به دلت .....این راه مال بنده است.ر،بگذار سرورت اول برهبرو گمشو براد...عمرا اگه بگذارم تو یکی بري جلو-

......موند

خیابان ناگهان وارد یک اتوبان پهن شد که مریم نمی دونست .راه باز شد ومریم ذوق زده پاش رو روي گاز فشار داد بعد

وسط اتوبان با آن !حتی مقصدش،نه اسمش و نه .اسمش چیه،اما آن لحظه فقط براش خلوت بودن اتوبان اهمیت داشت

بره آرایشگاه؟خب آرایشگاه که یکی دو خیابان باالتر از  استسرعت سر سام آور فکر کرد کجا می خواد بره؟مگه نمی خو

:خونه شون بود،پس توي اتوبان چه غلطی می کرد؟با سرخوشی خندید

اصال شاید دلم خواست تا کرج ! ا بعد از ظهر آزادمچه اهمیتی داره؟مهم اینه که تنهام،بچه ها جاشون امن وراحته ومن ت-

.برم وبرگردم

:میشد ؟خودش جواب داد چی

نه شوهري،نه بچه اي ،نه خونه ! چه حالی میده آدم از هفت دولت راحت باشه،حتی اگه براى چند ساعت باشه!هیچی-

.......اما نمیشه.ولیت وراحت باشمکاش می شد تا آخر عمرم این جوري بدون مسئ!چه حالی میده!واي.......وزندگی

با افسردگی فکر کرد چند ساعت دیگه پرهام جلوي در خانه،از سرویس مهد پیاده میشه دستش رو روي زنگ فشار  بعد

همه شام میخوان وخانه اي .بعد علی،پریا رو از خونه مادرش برمی داره وبر می گرده.میده وبرنمی داره تا اودر را باز کنه

آه کشیدوبه اتوبان خالی که گاهی تک وتوك ماشینی از کنارش !مسئول همه کارها هم هست.واو مسئول همه است......تمیز

هیجان .آن هم امروز که فرصت طالیی در مشتش بود.نباید از این فکرها ي دلسرد کننده می کرد.می گذشت،چشم دوخت

بعد از آن .ردپ بیپ هشدار دهنده بلند شد توجهی نکزده وشاد پایش را بیشتر روي پدال گاز فشرد وحتی وقتی صداي بی

اتوبان بدون هیچ عالمت وهشداري به یک چهاراره با چراغ قرمز ختم می شد،اما سرعت .همه چیز به سرعت اتفاق افتاد
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از  مریم انقدر باال بود که هرچه پایش را روي ترمز فشار می داد نمی تونست سرعتش رو کم کنه،چراغ قرمز بودوماشین ها

وبعد به دور خودش .محکم ترمز کرد.....با آن سرعت.از ترس فلج شده بود ریمجهت مخالف با سرعت رد می شدند،م

از ترس دهنش خشک شده بود،فقط تونست به دعا فکر کنه اما فرصت نکرد لب از لب باز کنه،چون ماشین چپ .چرخید

دورتر محکم به  تیودوباره ماشین به پرواز در آمدومسافشدوچند دور چرخیدوبعد ماشین دیگه اي با شدت به او کوبید 

مریم مزه شور خون وبوي فلز مانندش را حس می کرد،اما نمی فهمید چه بر سرش آمده،تا مدتی فقط می .زمین خورد

چرخیدوکوبیده می شدومحکم تکان می خوردتا سرانجام صداي شدید ترمزهاوبوق ها وشکستن شیشه ها فروکش 

مثل قیر در خود می کشیدش اما در آخرین لحظه ها که هنوز  اهیسی.وله شده در تاریکی غلیظی فرو رفتکردواودردناك 

در آخرین .توسط سیاهی بلعیده نشده بود،صداي آمبوالنس ویا شاید آژیر ماشین پلیس را از دور دست ها تشخیص داد

:لحظه هوشیاري توانست یک کلمه را به سختی تف کند

......بچه هام-

صداي مردي که نفس .آیا هوشیار وبیدار بودیا بیهوش وخواب؟اما هر چی بود می شنید.دانست صداها از کجا می آید نمی

:نفس می زد وهراسان بود

.تقریبا قلب نداره،افت فشار خون-

صداها رو ماسکی روي بینی ودهانش گذاشتندوبعد وقتی دوباره .دستی تکانش داد یا مریم فکرد کرد تکانش دادند بعد

روي تخت کسی بود که او نمی .شنید که در اتاق سردي بودبا نوري سفید وزردکه باعث می شد احساس مریضی کند

مریم در .می شد فهمید که حال مریض بسیار بد است ندیدکیست اما از حلقه تنگ دکترها وپرستارها وعجله واضطرابشا

ر سر مریض بدبخت آمده،اما بسیار با احتیاط وپاورچین،چون می دانست کنار در ایستاده بود،آهسته جلو آمد تا ببینه چه ب

 ههمین به او جرئت داد ک.چند قدم جلو رفت،هیچ کس متوجه اونبود.اگه کسی متوجه حضورش بشه حتما دعواش می کنه

پرستار عرق ریزان دور خودش می .پشت سر یک پرستار بایستدوسرك بکشدتا بفهمه چی شده وکی روي تخته

........شوك-:خیدومرد مسنی با سبیل سیاه وسفید با تحکم سر همه فریاد می زدچر
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نیم متر باال می - دوصفحه فلزي روي سینه لخت مریض گذاشتندوزن بدبخت،حاال تازه متوجه موهاي زن شده بود بعد

از همه جاي صورتش روان  مریم با کنجکاوي به صورت دکتر خیره شد،عرق.پریدودوباره مثل ماهی مرده سر جایش می افتاد

صداي مرد .باز روي نوك پا بلند شدتا بهتر ببینه.مریم را ترساند شبود،اخم هاي درهم ولب هاي به هم فشرده ونگاه بی قرار

:جوانی که کنار یک دستگاه ایستاده بود حواسش را پرت کرد

.ضربان نداره......هیچی-

:با جدیت توپید دکتر

.....شوك-

:صداي پرستار ریز نقش به تاسف بلند شد.دیگه باال وپایین پرید یک بار زن

....حیف،خیلی جوونه-

:دستی اش آهسته پچ پچ کرد کنار

سرعت باال کار دستش داده،از بس که این اتوبان ها هم غیر استاندارده،کی دیده آخر اتوبان برسه به چراغ قرمز؟-

با دیدن صورت درهم کوبیده وکبود زن .ا ببینه درباره چه کسی حرف می زنندخنده اش گرفت،روي نوك پا بلند شد ت مریم

دستش را روي دهانش .عقب رفت،نفس نفس می زداما احساس تپش قلب نداشت.جوان نفس در سینه اش حبس شد

این بار دکتر .کنه باز روي نوك پا جلو رفت تا دوباره نگاه.امکان نداشت.بعد فکر کرد حتما اشتباه کرده.گذاشت که فریاد نزنه

بعد شمارش که تمام .با دستهاي قالب شده داشت روي سینه زن جوان فشار می آوردودکتر جوان تر می شمرد
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....میشدهردوعقب می رفتند ومنتظر می ماندند وباز دوباره

صورت مهتابی .د شدمریم دوباره روي پنجه پا بلن.همه در هم رفته بودوصداي نفس زدن هایشان اتاق را پر کرده بود اخم

ورنگ پریده زن با لکه هاي خون مردگی وشکافی کنار لب که تا چانه ادامه داشت وبا نخ سیاه بخیه خورده بود،هنوز بی جان 

انگار در حمام وزیر دوش آب سرد ایستاده .سردش بود.شکل می گیرد یشمریم حس کرد هق هق خفه وگنگی در گلو.بود

می .وان دوان به طرف در اتاق دوید،سبک وفرز در راهرو طوالنی ومات بیمارستان می دویدد.همان حال وهوا رو داشت.باشد

پریا را با خود برده  رشاصال براي چه آنجا بود؟یادش افتاد که می خواست به آرایشگاه برود،ماد.خواست به خانه برگردد

واز بی اعتنایی زنی که روي نیمکت سیاه پس اوآنجا چه می کرد؟روي نیمکتی نشست .پرهام هم در مهد منتظرش بود.بود

در .می خواست بگه کوري؟من رو نمی بینی؟چرا یه خورده نمیري اون طرف تر؟اما حوصله نداشت.نشسته بود عصبانی شد

گاهی هم به اطراف .با تسبیح دانه ریزسبزي تند تند صلوات می فرستاد.وعصبی است احتضمن از صورت زن پیدا بود نار

مریم خودش را جمع کرد وافکارش .با باز شدن دري که روبه رویش نشسته بود نیم خیز میشد وباز می نشستنگاه می کرد و

بعد او با ماشین بیرون زده بودوسر از !خب.....پریا را برده بود!خب....اینجا چه می کرد؟مادرش صبح آمده بود.را متمرکز نمود

اما در بیمارستان چه می کرد؟زن !این هم درست....هم نمی دونست یک اتوبان خلوت وپهن در آورده بود که حتی اسمش را

سرعت .با این تکان مختصر همه چیز به یادش آمد.کنار دستی اش باباز شدن در ناگهان از جا برخاست ونیمکت لق خورد

ترمز پر .ف می آمدندچهارراهی که ماشین ها با سرعت از جهت مخال.....اتوبان پهن که ناگهان باریک شد،چراغ قرمز.....باال

ماشین چپ شده ودر آخرین لحظه ماشین دیگري با شدت ....لیز خوردن ها،چرخیدن ها،کوبیدن ها.....سر وصداوکشدارش

به جز درد وسیاهی وچسبناك ومرداب مانند،دیگه چیزي به  ودواوبه ماشین او که هنوز روي سقف می چرخید کوبیده ب

به تندي به سرتا پایش دست .جا برخاست،نیمکت لق نخورداما مریم توجهی نکردمریم نفس بریده از .خاطرش نمی اومد

را  ذهنشچهره زنی که روي تخت بیمارستان با صورت درهم کوبیده وخون آلود افتاده بود .کشید سالم بود،دردهم نداشت

هیچ صدایی هم در .آنجا نبود وقتی به اتاق رسید،هیچ کس.باید دوباره زن را می دید.به سرعت در طول راهرو دوید.پر کرد

از الي در به تو خزیدوبه تخت نگاه کرد،هیچ کس روي تخت .سکوت سنگین در اتاق خودش را به رخ می کشید.فضا نبود

از پله ها پایین دوید .هم نمی فهمید چطور،اما ناگهان فهمید که کجا بره دشخو!شاید خیال کرده بود کسی آنجاست.نبود
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الي در باز بود،آهسته داخل شدوارد اولین سالن که ."سردخانه"بزرگی رسید که روش نوشته بود،سرانجام به در فلزي 

جلو رفت وبا  تهمریم آهس.مالفه سفیدي روي جسم زن بدبخت کشیده بودند.جلو رفت ونگاه کرد.شدتوجهش جلب شد

چقدر این .وجودش را پر می کرد کم کم ترس.به صورت زن خیره شدوباز نفس نفس زنان پس کشید.احتیاط مالفه را پس زد

این بار فریادي .به یاد خال کنار گوشش افتادودوباره جلو رفت....همان ابروها،همان گونه ها،همان موها.زن شبیه خودش بود

اگه .با حیرت وترس عقب رفت.مریم بقیه عالمت ها را در بدن زن جوان وارسی کرد.زن بود وشهمان خال کنار گ.از ترس زد

مریم بود،پس خودش کی بود؟چطور امکان داشت زنی این همه شبیه او باشدحتی خالها،بریدگی پشت پا زن مرده 

:سرش پر از سوالهاي مختلف شد!وسوختگی کوچک روي دستش

تصادف کردم،پس چرا سالم وسالمتم؟اگه سالم وسالمتم  پس چرا توي بیمارستانم؟اگه زخمی شدم پس چرا بستري  اگه

من هستم،پس االن اینجا چیکار میکنم؟این زن چرا انقدر شبیه منه؟چرا هیچ کس کاري به کارم نشدم؟اگه این زن،

واتاق هاي بیمارستان عادیه وهیچ کس سوال وجوابم  وهانداره،مگه االن وقت مالقته که دیدن یک زن سرگردان در راهر

.......نمی کنه؟چرا انقدر سبک شدم؟یه جوري شدم

آهسته جلو آمد وچیزهایی .چون دراتاق باز شد وپرستار جوانی وارد شد.کر کردن پیدا نکردمهلت بیشتر براي ف اما

مریم مثل شاگرد مدرسه اي که مچش را هنگام تقلب گرفته باشند،گوشه اي کز .یادداشت کردونگاهی به اطراف اتاق انداخت

اما پرستار بی آنکه به .ازه باز خواستش کندخاطر ورود بدون اج وبههر آن منتظر بود پرستار سرش فریاد بزند .کرده بود

انگار .مریم بالفاصله پشت سر پرستار دوید.اونگاهی بکنه از میز کنار مریم برگه اي برداشت وبی هیچ حرفی بیرون رفت

:ترسش ریخته بود،چون با صدایی لرزان پرسید

ببخشید خانوم؟-

:مریم عصبی توپید.ر را محکم بستپرستار بی توجه به مریم وارد اتاق دیگه اي شد ود اما
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.....کوفت!درد بابام-

چند لحظه اي پابه پا شدتا از انتهاي .پاکشان به سمت اتاق برگشت تا بلکه کسی را پیدا کند و ازش بپرسه این زن کیه بعد

تا سواالتش رو از او جلو دوید .همان که در اتاق باالي سر زن جوان عرق می ریخت واخم کرده بود.راهرو دکتر جوان را دید

.سر دکتر تقریبا می دویدند خشکش زد تبپرسه اما با دیدن علی ومادرش که پش

اینا اینجا چیکار میکنن؟-

:رو به مادرش کرد بعد

مگه پریا پیش تونیست؟-

ه مریم نگاه با ترس واحتیاط به علی سالم کرد،اما علی با چشمانی سرخ و خون گرفته دنبال دکتر می دویدواصال ب بعد

:مریم دنبالشان رفت.مادرش هم گریه می کردوصدایی شبیه زوزه وناله در می آورد.نکرد

....علی......مامان! آهاي-

علی با صداي .وقتی جلوي در اتاق کذایی رسیدند،دکتر جلوي دررا سد کرد.پاشنه کفش مادرش در راهرو می پیچید صداي

:خفه اي گفت

؟........اینجاست-

:گیج وخندان صدا زد.خنده اش گرفت،نخیر امروز انگار همه کروکور شده بودند یممر

واقعا کور شدي یا داري مسخره بازي در میاري؟پریا وپرهام رو کجا گذاشتی؟......علی-
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:علی داشت فریاد می زد اما

چه بالیی سرش آوردید؟.می خوام ببینمش-

:دپشت کت دامادش را گرفت وهق هق کر مادرش

.نکن مادر.....علی-

:انگار صداي مادر زنش را هم نمی شنید،فریاد زد شوهرش

!پدرتون رو در میارم.می کنم شکایت

واقعا علی دیوانه شده بود؟اصال اینجا چه می کرد؟کی خبرش کرده بود؟کنار شوهرش ایستادوداد .هراسان جلو دوید مریم

:زد

میگی؟چرا داد وهوار میکنی؟بچه ها کجان؟بابا جون با تو دارم حرف می زنم،چی -

یک نگهبان قوي هیکل با لباس فرم آبی وسرمه اي از انتهاي راهرو به سمت علی .علی اصال توجهی به او نداشت اما

:مریم به مادرش نگاه کرد.دویدوبازویش را دور کمر علی انداخت

چی شده؟علی چرا دعوا میکنه؟بچه ها کجان؟-

:مریم جلوتر رفت.ابی نداد،حتی نگاهش هم نکردمادرش هم جو اما
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مامان چرا گریه میکنی؟چی شده؟شما براي چی اومدید اینجا؟-

بعد با .به نگهبان قوي هیکل اشاره کردتا علی را رها کنه.سن وسال داري که مریم در اتاق دیده بودبا شتاب جلو آمد دکتر

:مالیمت دست علی را گرفت

.خانمتون اینجا نیستن.بفرمایید باهم صحبت کنیم.هستمسالم،من دکتر عزیزي -

:هوار کشید علی

تا .پس کجاست؟سرظهر زنگ زدیدول کنم بیام که رضایت نامه امضا کنم،اصال نفهمیدم چی شده،چه خاکی به سرم ریختن-

......اینجا پرواز کردم اومدم،حاال بهم میگن متاسفیم،ما همه تالشمون رو کردیم

دکتر عزیزي،روي کلیدي در راهرو کوبید وناگهان دو سه پرستار سفید پوش .فتادومادر مریم ناگهان از حال رفتهق هق ا به

:باالي سر مادر مریم حاضر شدندوزیر بغلش را گرفتند،دکتر عزیزي آمرانه گفت

......ایشون رو ببرید،سرم قندي براشون وصل بشه-

:علی با صداي خفه اي گفت.راه مادر مریم که ناله می کردرفتندگفتندوهم"چشم"پوش ها چند نفري باهم سفید

.باالخره می گید چی شده یانه؟مادر زن بدبختم که داره می میره،منم دارم دیوونه میشم-

مریم هم .عزیزي بازوي علی را گرفت وتقریبا به زور اورا دنبال خود کشید،بعد وارد یک اتاق نسبتا بزرگ شدند دکتر

دکتر روي یک صندلی نشست وعلی را .حتی کلمه اي با او حرف نمی زدند.هیچ کس با او کاري نداشت.ی دویدهمراهشان م

- :نظر شوهرش را جلب کند،آهسته گفت کردمریم سعی .علی،اخم کرده وعصبی نشست.هم کنارش نشاند



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٧

........علی........علی

:قی کشیدوگفتدکتر نفس عمی.انگار علی کر شده بود،حتی سرش را چرخاند اما

تصادف سخت ووحشتناکی براشون پیش .حدود ساعت یازده،خانم شمارو توسط اورژانس به این بیمارستان منتقل کردن-

ما سریع ایشون رو به بخش سی سی یو منتقل کردیم وبا نهایت سرعت عکس برداري وسایر کاراي الزم رو انجام .اومده بود

استخوان .ران ومچ دست وسه تا از دنده ها هم خرد شده بود يبود،استخوان هاجمجمه ایشون از سه نقطه شکسته .دادیم

افت شدید فشار خون داشتن،ما در وهله اول سعی کردیم ایشون رو به اتاق عمل انتقال .فک وآرواره هم ترك خورده بود

تلفن همراه  زم با استفاده ابعد ه.همه این کارها در عرض چند دقیقه انجام شد.بدیم تا جلوي خونریزي داخلی رو بگیریم

ایشون با شما تماس گرفتیم تا خودتون رو برسونید،اما قبل از اینکه ما بتونیم کاري کنیم ایشون دچار ایست قلبی 

.تیم پزشکی ما هر کاري تونست براي احیاي مجدد انجام داد،اما متاسفانه کاري از پیش نبرد وخانوم شما فوت کردند.شدن

:به دکتر خیره شدومریم قهقهه زد شوکه وناباور علی

.چی میگی دکتر؟من اینجا هستم،هیچیم هم نیست-

:صدایش می لرزید.علی ناگهان از جا برخاست وصندلی را چپه کرد.هیچ کس به او توجه نکرد اما

.......من اصال سر درنمیارم،زن من تصادف کرده؟اصال کجا،چطوري،کی بهش زده-

:رفت و به آرامی گفتعزیزي بازوي علی رو گ دکتر

.عزیز من،این سوالها رو از من نپرس،من توي این بیمارستان کار می کنم،جزو کادر پلیس که نیستم-

:عصبانی شد علی

زنم رو کجا بردید؟-

:سري از روي تاسف تکان داد دکتر

.سرد خونه،بفرمایید-

:به طرف در خیز برداشت علی
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.می خوام ببینمش-

:به علی اشاره محترمانه اي کرد.یرون رفتدرراباز کردوب دکتر

.بفرمایید،من همراهی تون میکنم-

:پوزخند زد.در اتاق بسته شد ومریم متعجب وهاج وواج تنها ماند بعد

دکتره گفت از روي موبایل من با !اصال علی ومادرش از کجا خبر شده اند که من کجا هستم؟آهان.نخیر همه دیوانه شدند-

نکنه هنوز به .مگه نه؟نکنه دارم خواب می بینم.بعد هم گفت من مردم،اما من اینجا نشستم....خب......علی تماس گرفتن

توي خواب نیست،چرا هیچ کدوم من رو نمی بینن ،صدام رو نمی  ااگه بیهوش نیستم ،اگه همه این....هوش نیامدم

شنون؟نکنه علی افتاده روي دنده لج وقهر کرده؟

مریم سر بلند کردوپسر نوجوانی رو "!علی دیوونه".اما برخالف انتظار دردش نگرفت.وبیدرو محکم روي پاش ک دستش

پس این وروجک از کجا آمده که مریم صداش رو نشنیده .به سرعت به در اتاق نگاه کرد،اما در هنوز بسته بود.مقابلش دید

:بود؟اما صداي پسرك نگذاشت بیشتر فکر کنه

.هم نمی فهمیدم چی به سرم اومدهاولش من ...گیج شدي نه؟مثل من-

:پرسید.نگاهش کرد مریم

چطوري اومدي اینجا؟-

مریم .لباس سفید بلندي به تن داشت،مثل لباس مریض هاي بیمارستان،موهاش کوتاه وقیافه اش زار ونزار بود.خندید پسر

:با دقت نگاهش کرد

چرا می خندي؟-

.من یک هفته است که مردم،تازه داره باورم میشه!خالصببین من وشما مردیم،......چون یاد خودم افتادم-

چی گفت؟هردو مردیم؟امروز چه .با نفس حبس شده به صورت رنگ پریده وچشم هاي به گود نشسته پسرك زل زد مریم

روزي بود،سیزده بدر؟

:آهسته گفت پسر

اصال اینحا چه کار .....درب وداغون نشدهمگه تو تصادف نکردي؟مگه ماشینت .....اما بگذار بهت بگم!می دونم باورت نمیشه-
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......میکنی اونم سالم وسالمت

پسرك که هنوز .همان سوالهایی که خودش از خودش پرسیده اما نتونسته بود پاسخی براي آنها پیدا کند.بغض کرد مریم

:گیجی وناباوري را درچهره مریم می دیداز جا برخاست با خنده گفت

؟!تونستی این خودکار رو از روي میز بردارياگه ....یه چیزي بهت بگم-

به صورت پسرك نگاه کرد،دنبال ردي از شوخی وخنده می گشت اما پسر با نگاهی درخشان ومنتظر نگاهش می  مریم

خم شدودستش را .اینکه این حرفها واقعیت نداره...به نظر مریم مسخره می اومد،اما باید چیزي به خودش ثابت می شد.کرد

ترسید،عقب .انگار خودکار از دستش رد شد....عجیبی افتاد تفاقر گذاشت،اما وقتی خواست خودکار رو برداره،اروي خودکا

:کشیدوصداي خنده پسررا شنید

تعجب نکردي چرا شوهر ومادرت بهت محل نمی ذارن،یا دکتر وپرستارها بهت گیر نمی دن؟.....دیدي -

:ك دوباره روي صندلی نشست،سرش را جلو آوردوآهسته گفتپسر.با نفس حبس شده از ترس سر تکان داد مریم

.در واقع روح هستیم.....چون ما دیده نمی شیم-

:فریاد زد مریم

چی میگی؟روح؟این چرند وپرندها چیه میگی؟-

:خنده اش را خورد،خیلی جدي جواب داد پسر

مطمئنم جسدت رو ......کردي چی هستی پس چی هستی،من چرند نمیگم،یه ذره فکر کن این همه نشونه دور وبرته،فکر-

تعجب نمیکنی چرا درد نداري وسالم به نظر می رسی؟البته خودت رو خسته نکن توي .هم دیدي که چقدر درب وداغون بود

!آیینه پیدا نیستی

کر براي اینکه ف.حجم بزرگی از ترس به وجودش هجوم آورد.نمی دونست چه احساسی داره،بیشتر ترس ونگرانی بود مریم

کردن به این موضوع رو عقب بنداره،پرسید تو از کجا می دونی؟اصال تو اینجا چه کاره اي؟

:غمگین شانه باال انداخت پسرك

.من اینجا مردم،سرطان خون داشتم-

:پوزخند زد بعد
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.از شیمی درمانی ودردو بیخودي بودن خسته شده بودم.راحت شدم-

:با سرعت پرسید مریم

می کنی؟اگه راست میگی چرا اینجایی؟پس اینجا چه کار -

:ازآن لبخندهاي تلخ،با بغض گفت.خندید پسرك

!مادرم انقدر بی تابی می کنه که نگو ونپرس-

:از جا برخاست بعد

!تو هم مثل منی-

چرا؟- :بی آنکه فکر کنه معنی چیزي که شنیده چیه،پرسید مریم

:همان طور که از در رد می شد گفت پسر

.....هات نگران ودلواپسی چون براي بچه-

:رو به در فریاد زد مریم

...آهاي.کجا رفتی ،من چه غلطی بکنم-

در سکوت پیش آمده به .پسرك از در بسته رد شده بودومریم حیران ووحشت زده به در زل زد.صدایی جوابش را نداد اما

ناگهان صحنه هاي .یاد بچه هاش افتاد.ردچه گفته بود؟اینکه ترس ونگرانی جلوي رفتنش را می گی.حرفهاي پسر فکر کرد

خودکاري که از دستش رد شد،صدازدن هایی ....ریا،پرهام،علیبچه هایش،پ.مختلف اما مرتبط جلوي چشمانش شکل گرفت

هق هق کرد،از همان لحظه دلش براي بچه هاش پر .که هیچ کس نمی شنید،بال بال زدن هایی که هیچ کس نمی دید

شو در آغوش بگیره چی؟اگه آنها جسمش رو نمی دیدند یا صداشو نمی شنیدند چی؟اگه نتونه کاري اگه نتونه بچه ها.کشید

:انجام بده وبراشون غذا بپزه و کارهاشون رو انجام بده چی؟رو به در فریاد زد

.کجا رفتی؟بیا بگو چه خاکی به سر کنم-

اق شدوبی آنکه به مریم توجهی کنه پشت میزش نشست همان لحظه در باز شد ودکتر میانسال با قیافه اي درهم وارد ات در

:مریم با احتیاط پرسید.وسرش را میان دستهایش پنهان کرد

.علی کجاست؟شوهرم رو میگم-
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از الي در بیرون خزید،باورش نمی شد بتونه مثل آن پسرك از در بسته رد .یادش افتاد که کسی صداش رو نمی شنوه بعد

"ایی؟کج"- :در راهرو فریاد زد.بشه

همان طور که در ماشین آژانس را براي مادر زنش باز می کرد سعی کرد یاد چهره درهم کوبیده وله شده مریم  علی

:مادر مریم گیج ومنگ سوار شدونالید.نیفتد

چی شد دیدیش؟-

امادش مادر زنش مثل مادري واقعی دستش را دور شانه د.بی اختیار هق هق کرد،نمی تونست خودش رو کنترل کنه علی

:علی بریده بریده حرف می زد.از شدت بغض واندوه نمی تونست چیزي بگه.انداخت وسرش را در آغوش گرفت

صبح به من زنگ زد،وسط جلسه بودم نتونستم باهاش حرف بزنم،هیچ وقت خودم رو .....اصال باورم نمیشه....باورم نمیشه-

.نمی بخشم

:زنش بغض آلود گفت مادر

م پریا رو ببرم ،گفت می خواد بره سلمونی،مگه سلمونی همون نزدیکاي خونه تون نیست،آخه اون آخه چی شد؟صبح آمد-

.کاش همراش می رفتم!واي برمن....سر شهر چه کار می کرده که اون طوري پرپر بشه

:ضجه زد علی

ی به سر کنم؟جاال چطوري به بچه ها بگم،اصال بدون مریم چه خاک.کاش من همراش بودم،اصال کاش من می مردم-

:به سختی گفت.آژانس بغض کرد،تحت تاثیر صحنه ناراحت کننده،بی اختیار اشک هاش جاري شد راننده

خدا صبر بده،مریض بودن؟-

:مشتاقانه سفره دلش رو گشود،پر از حرف بود علی

که می رسه به چراغ مثل دسته گل،نمی دونم چطوري سر از اتوبان همت در آورده،اونم آخرش .نخیر،سالم وسالمت بودن-

بعد هم تصادف کرده،مامور راهنمایی رانندگی که توي بیمارستان بود گفت نتونسته خودش رو کنترل کنه،چپ ....قرمز

تا ندیدمش باورم نمی شد که اصال راننده اون ماشین له .نمیشه ورمبا....کرده،از روبه رو هم یه ماشین محکم کوبیده بهش

!واي خدا.....ه اشتباهی پیش اومده،چه می دونستم بدبخت شدم،به خاك سیاه نشستمفکر کردم ی.شده زن من باشه

:مریم سخت تر او را فشرد،زاري کرد مادر
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دارم دق می کنم به اون دوتا بچه چی بگم؟بچه ام دوتا بچه خرده داشت واي که حاال .بس کن دیگه مادر،جگرم رونسوزون-

خدایا این چه بالیی بود،این چه سیاه بختی .....بالیی سرشون میاد بی مادر چطوري بزرگ میشن،زیر دست کی می افتن،چه

.....بود

دلش .غم بزرگ علی بچه هاش بودندکه نمی دونست چطور باید با اونا روبه رو بشه.هق هق فضاي ماشین رو پر کرد صداي

در خانه - هر خبري- منتظر خبر می دانست پدر زنش همه رو خبر کرده وهمه.می خواست که ماشین هرگز به مقصد نرسد

چه باید می گفت،تکلیفش چه بود؟یک بار .....مریم واهرمادر وخواهر خودش ،خواهر وشوهر خ.آقاي امامی جمع هستند

.دیگه صورت درهم کوبیده وکبود مریم جلو نظرش آمدوخون گریست

به خانه مادرش بره تا بدونه چه  از رو ي نیمکت بلند شد،نمی دونست شوهر ومادرش کجا رفتن،دلش می خواست مریم

با نا امیدي .پسرکی که در اتاق دکتر دیده بود هم غیب شده بود.بچه هاش چه می کنند،اما نمی دونست چطور باید بره .خبره

 :فکر کرد.به سمت در بیمارستان رفت 

!چطور تا خانه پدریم برم،هیچ کس که من رو نمی بینه،چطوره بپرم روي سقف یه ماشین-

حتی اگه دریکی از اونا هم سوار می شد .به ماشین هایی که در محوطه بیمارستان پارك شده بود نگاه کرد.اش گرفت ندهخ

روي لبه جدول نشست اما سردي بتون را حس .آه کشید.هیچ تضمینی وجود نداشت که به جایی که می خواد برسه

باشه،بعد با شنیدن سر وصدا چشم گشودودر کمال  ونجااآرزو کرد .چشم هاشو محکم بست وبه خانه پدري فکر کرد.نکرد

روي در .در چوبی قهوه اي رنگ جلوش سد شده بود.آهسته وآرام باال رفت.تعجب خودش رو در راه پله خونه پدري دید

همان .مثل عبور از تونل تاریکی که به روشنایی می رسید.متمرکز شد وبه سادگی تونست رد بشه احساس عجیبی داشت

اول !بچه هاش.......سمیرا وشوهرش،شیوا،علی ومادر وخواهرش،مادر وپدر خودش و.حدس می زد همه اونجا بودن هکطور 

مثل دوجوجه اي که در باران مانده باشند،گیج وترسیده کنج .ندیدشون،بعد وقتی با دقت همه جا رو نگاه کرد پیداشان کرد

مریم به سرعت جلو .کردند که همگی در حال گریه بودند یاتاق کز کرده بودندووحشت زده به بزرگترهایی نگاه م

دستش را دراز کردوروي صورت پرهام وپریا .از اشتیاق در آغوش گرفتنشان می سوخت.مقابل بچه هایش زانو زد.رفت

لب هاي پرهام می لرزید و مریم میدونست چه بغض .هردو بچه سرشان را جلو بردندانگار مادرشان را حس کرده باشن.کشید

اوهم لب برچبده .بزرگی در گلوي پسرش گره خورده،چشم هاي گشاد شده پریا هم حکایت از ترس ووحشتش داشت
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:داد زد.مریم عصبانی چرخید.بود

چرا هیچ کس این دوتا بچه معصوم رو نمی بینه؟مگه شما عقل ندارین که جلوي بچه ها این طور شیون وزاري می -

!قلبشون داره وامیسته.نه سمیرا یا اکرم بگذارعلی بچه ها رو ببر خو.....کنید؟علی

علی روي مبل وارفته بود،فقط مریم می فهمید او وارفته .به تک تک حاضرین نگاه کرد.کسی صداشو نشنید اما

مریم نگران او هم شد،این عالمت یک انفجار .صورتش رو در میان دستانش گرفته بود،هیچ صدایی از او در نمی اومد.است

روي قالی نشسته بود وبا صداي سوزناکی زاري  یاره؟مادرشرا هیچ کس سعی نمی کرد علی رو از اون حال در ببزرگ بود،چ

شیوا اخم کرده ودست به سینه کنار درگاه اتاقش ایستاده بود وسیل اشک بر صورتش روان بود،او هم حرفی نمی .می کرد

می  هکلماتی بی ربط وبریده برید.می زدوفریاد می زد با دست صورتش رو چنگ.فقط سمیرا بود که بی طاقتی می کرد.زد

شوهرش با چهره اي بر افروخته .هر از گاهی بهت زده ساکت می ماند وبعد دوباره شروع می کرد.گفت و اشک می ریخت

مادر شوهرش هم چادر ش را روي سرش کشیده بود وهق هق می .وچشمانی سرخ سعی می کرد آرامش کنه اما نمی تونست

بودوبه نظر مریم زور می زد گریه کنه،اما حاصلش چشمانی پر  هنه هایش از زیر چادر می لرزید،اکرم کنارش نشستکرد،شا

گاهی هم با .پدرش مظلومانه اشک می ریخت و حتی چشمانش رو باز نمی کرد تا بقیه رو ببینه.آب وبینی سرخ شده بود

 نداختهکرد،پرهام دستش رو دور شانه هاي کوچک خواهرش امریم باز به بچه ها نگاه .دست محکم به پیشانی اش می زد

:بود،با قیافه اي حمایت گرانه گاهی تکانش می داد،سر انجام صداي اکرم بلند شد

.خانم امامی شماره فامیل ودوست وآشنا رو بدید من ،باید همه رو خبر کنم-

گیج وحیران بودن دو دستش رو در هوا تکان مریم با شنیدن این حرف با صداي بلند تري زاري کردوبه عالمت  مادر

:اکرم به طرف علی چرخید.داد

اول باید به همه خبر .هزار تا کار داریم اگه همه اینحا بشینیم که کارها خود به خود انجام نمیشه.علی جون،قربونت برم-

.بدیم

:با صدایی گرفته وخش دار گفت مجید

.من میرم دنبال گرفتن اتوبوس-

:یی آهسته به سختی پرسیدبا صدا شیوا
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اتوبوس براي چی؟-

:کلمات به سختی به زبانش می آمدند.در جاش وول خورد مجید

.براي بهشت زهرادیگه،به مردم خبر بدید صبح فردا از همین جا راه می افتیم-

.....بابا- :ادزدپریا هراشان شروع به جیغ زدن کردوپرهام د.شنیدن کلمه بهشت زهرا صداي زاري وهق هق باال گرفت با

:مریم عقب کشیدوآهسته گفت.تلو تلو خوران به سویشان رفت.علی به یاد کودکانش افتاد ناگهان

.خودت رو جمع کن مرد گنده،جلوي بچه ها این طوري نکن-

:صداش می لرزید.علی صداشو نشنید،هردو بچه رو در آغوش کشید اما

......ما می ریم خونه-

صورتش انگار از حمام عید بیرون .چادرش رو عقب زد.مادر علی اولین نفري بود که به حرف آمداي همه ساکت شدند، لحظه

:آمده باشه سرخ وعرق کرده بود

.کجا مادر؟بمون همین جا،امشب درست نیست تنها باشی-

:اخم کرد،هردو بچه رو در بغل فشرد علی

.می خوام با بچه ها باشم.طاقت ندارم اینجا باشم-

:ا برخاست به کندي چادرش رو جمع کرد وکیفش رو از کنار صندلی برداشتاز ج مادرش

!پس من هم باهات میام-

:قاطعانه غرید علی

من اصال نمی تونم هیچ کاري .شما به روزنامه زنگ بزنید،مجید خان هم زحمت اتوبوس رو بکشه.می خوام تنها باشم!نه-

.بکنم

:مریم از جا برخاست پدر

.ون،من گردن شکسته خودم همین االن میرم بهشت زهرا،همه کارها رو خودم ردیف می کنمنگران نباش علی ج-

:هق هق کرد بعد

.اي کاش می مردم و این روز رو نمی دیدم-
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:مریم زاري کرد مادر

.دختر دسته گلم،دختر جوونم.خاك بر سرمون شد....اي کاش.....اي کاش-

:محکم به صورتش زدوجیغ کشید سمیرا

........پرپرم.....دسته گلم.....با دوتا بچه ریزه......بدبختم،خواهر جوون مرگمخواهر -

:شیوا با بغض پشت سرش دوید.بی طاقت در رو باز کرد علی

.صبر کن به آژانس زنگ بزنم حداقل

:مجید به تندي دوید.چیزي نگفت،اما نموند علی

.خودم می رسونمش-

خانواده اش را عزادار کرده بود،به دل خواهر ومادر .دلش سخت گرفته بود.ون خزیدهم دوید،مثل نسیم از میون در بیر مریم

:اندوهگین زمزمه کرد.......علی را.بچه هاش رو بی حامی وتنها گذاشته بود.وپدرش آتش زده بود

.تنها گذاشتم.......بی یار ویاور،بی عشق-

صبح عوض کرده وهمان جا انداخته بود علی با دلتنگی .لباسهاي مریم هنوز روي مبل پخش بود.روي مبل چرم نشست علی

بعد بی ترس از چشمان کنجکاو بچه ها و دلسوزي .بلوز سفید وصورتی را برداشت وبه صورتش چسباند،عمیق نفس کشید

:همان طور که بلوز رو روي صورتش می فشرد زمزمه کرد.اطرافیان،به گریه افتاد

چه طوري به این دوتا طفل معصوم بگم دیگه مادر .مارو تنها بذاري؟حاال چکار کنمچطور دلت اومد ........کجارفتی مریم-

چطور بگم کسی نیست براشون غذاهاي خوشمزه درست کنه .ندارن،دیگه کسی نیست بغلشون کنه وباهاشون بازي کنه

م،چطور تونستی؟دلش براي بچه هام نمی لرزه مری ه،کسیووقتی ناراحتن دلداري شون بده،کسی نیست مواظبشون باش

آهسته و با احتیاط دستش رو روي بازوي علی گذاشت،اما نتونست پوست گرم شوهرش رو لمس .کنار ش نشست  مریم

چه می گفتند؟تا فقدانی نباشه،نعمت دیده نمی شه؟لمس کردن چه .خدایا چه نعمتی داشت وتا به حال نمی دونست.کنه

:آهسته گفت.نعمت بزرگی بود

.تورو خدا آواره شون نکن.حاال که من نیستم تو باید بیشتر از قبل حواست به بچه ها باشه.تابی نکن علی این طور بی-

چرا قدر ندونسته بود؟شوهرش بغض . باز مریم غبطه روزهایی رو خورد که صداش به گوش می رسید.علی نمی شنید اما
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:کرده زمزمه کرد

ح نبود پریا به این دنیا بیاد،شاید اگه اجبار نمی کردم وبا تهدید و شاید صال.همش تقصیر منه،من نفهم چقدر اذیتت کردم-

این قدر خسته وافسرده نمی شدي،این همه بی تابی نمی کردي،این بال .دعوا مجبورت نمی کردم االن وضع فرق می کرد

ي کردي که سر از اون طرف در آوردي؟ رآخه اونجا چه کار داشتی،چه فک.سرت نمی اومد

:کم روي مبل کوبیدواز الي دندان هاي بهم فشرده اش غریدرو مح دستش

....کجا رفتی؟حاال چه کار کنم؟اگه بگم غلط کردم؟-

:مریم با حسرت آه کشید علیرغم اینکه می دونست صداش به گوش شوهرش نمی رسه،گفت.هق گریه امانش نداد هق

پریا االن یه دختر کوچولوي ناز .خوش نمیاد خدارو.انقدر خودتو عذاب نده،چطور دلت میاد این طوري حرف بزنی-

بی تابی نکن،من خیلی !تو همیشه پدر وشوهر خوبی براي خانواده ات بودي ،علی.وخواستنی شده،اصال تقصیر تو نیست

.عذاب می کشم که تو داري خود خوري میکنی

و پاك کردوسرش رو خم کردتا علی هم به سرعت با بلوز مریم اشک هایش ر.قدم هاي پرهام مریم را ساکت کرد صداي

هنوز کسی حقیقت را به او نگفته بود،فقط مادر .سرخی چشماش دیده نشه،اما پرهام انگار می فهمید اتفاق بدي افتاده

علی سعی کرد صداي طبیعی اش رو بیابد،آهسته .است ارستانبزرگش مختصر ومفید گفته بودمادرش تصادف کرده و در بیم

:گفت

بیدار شدي؟چی شده پسرم،چرا -

انگار می .مریم غرق در لذت شد،چون پرهام درست روي پاي او نشسته بود.بی توحه به سوال او در کنارش نشست پرهام

.قربونت برم،فدات شم- :آهسته گفت.تونست بوي خوب پسرش رو حس کنه

:با صدایی اندوهگین پرسید پرهام

چی شده،کی برمی گرده خونه؟بابا چی شده؟چرا امروز همه گریه می کردن،مامان مریم -

:آهسته گفت.روي موهاشو بوسید.پرهام رو بغل کرد علی

.......مامان تصادف کرده-

:به سرعت پرسید پرهام
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کی از بیمارستان بر می گرده؟-

به سختی آب دهانش رو قورت دادونمی دونست چی بگه،راست یا دروغ؟یواش یواش همه چی رو به پسرش بفهمونه یا  علی

مریم انگار از .را در خیاالت خودش بذاره؟امید بده که روزي مادرش بر می گرده یا قاطعانه بگه هرگز مادرش رو نمی بینهاو 

صداي فکر کردن علی رو .هجوم افکار مختلف رو حس کنه  نستطریق سیمی به ذهن شوهرش وصل شده باشه می تو

:آهسته گفت.دلش براي شوهرش سوخت.بشنوه

.راستش رو بگو-

:بار انگار علی صداش رو شنیده باشه شروع کرد این

.پرهام دلم می خواد پسر شجاعی باشی تا بهت بگم چی شده-

جوري جدي در چشمان پدرش خیره شد که ناگهان خرس ها وبادبادك هاي روي لباسش به نظر بی .سر تکان داد پرهام

علی سینه صاف .ش را روي شانه پسرش گذاشتمریم به آرامی روي دسته مبل نشست ودست.اهمیت ونا چیز رسیدند

:آهسته گفت.رنج رو به پسرش برسونه رینجمالت مناسب می گرده تا کمت.مریم می دونست داره دنبال کلمات .کرد

مامان خیلی بد تصادف کرده،یادته یه شب با هم یه فیلم می دیدیم؟توي اون فیلم هم دو تا ماشین با هم تصادف کردن -

رو بردن بیمارستان؟ومامان وپسرش 

:علی آه کشید.سر تکان داد پرهام

بعدش یادته چی شد؟-

:گفت پرهام

.آره مامانه وپسرش مردن،دکتره به باباشون گفت دیگه نمیشه کاري کرد-

:علی با بغض گفت.خش دار وکلمات رو منقطع می گفت صداش

افتاده،دکتر به من گفت نتونسته کاري بکنه ومامان براي مامان مریم هم یه تصادف این طوري اتفاق .آفرین،درست گفتی-

.....مریم مرده

بعد به نرمی پایین .مثل یک مجسمه کوچک روي زانوان پدرش باقی ماند.چند لحظه نه حرفی زد ونه حرکتی انجام داد پرهام

.دروغگو-: پرید وآهسته گفت



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٨

:به سختی گفت علی

.ردهکاش دروغ بود پرهام،اما مامان دیگه بر نمی گ-

:انگار چیزي نشنیده باشه به اتاقش رقت واین بار داد زد پرهام

.خودش صدبار بهم گفته.تو دروغ میگی،مامان هیچ وقت من رو تنها نمی گذاره!دروغگو-

:حرفی نزد،پرهام زیر مالفه طرح دار خزید وگریه اش گرفت،باز گفت علی

مامان گفت چون پریا !خودش گفت.پریا خیلی کوچولوست.اگه من رو هم ول کنه،پریا رو تنها نمی ذاره!دروغگو-

اون بر .کوچکه،حتما باید مامان مریم بهش غذا بده،دواهاش رو بده،بهش شیر بده وگرنه پریا دوباره مریض میشه ومی میره

.می گرده

علی .دحس غریبی بود،انگار کوچک وفشرده می ش.حس کرد فشرده میشه،غم مثل تخته سنگی داشت لهش می کرد مریم

:هق هق کرد

.قول می دم.بابا هم می تونه مواظب تو وپریا باشه!پرهام ،عشق من-

:همان طور که با شدت می گریست داد زد پرهام

تازه تو که ممه نداري به پریا شیر بدي،پریا اصال تو رو دوست نداره،فقط مامان رو می .من مامانم رو می خوام.نمی خوام-

!من هم همین طور.خواد

خم شد وچشمان پر اشک .به نرمی نسیم باالي سر پسرش نشست ودستش رو روي موهاي نرم و ابریشمیش کشید ممری

علی از جا برخاست،گیج وتلو تلو خوران به اتاق بچه ها .پرهام رو بوسیداما تماسی صورت نگرفت یعنی او چیزي حس نکرد

:از اشک پسرش رو بوسید،زمزمه کردیسپریا رو در تخت خودشون خوابونده بود خم شد و صورت خ.رفت

.مامان هم نمی خواست تو رو تنها بذاره اما براش این تصادف  بدپیش اومد.من تنهات نمی گذارم.عزیزم غصه نخور-

بی سر وصدا .قلبش از دیدن اشک ها و شنیدن حرفهاي پسرش ریش شده بود.سرش رو زیر مالفه بردوعلی آه کشید پرهام

دستش رو روي پیشونی اش گذاشت تا بلکه از .شیدوبه موهاي حلقه حلقه دخترش نگاه کردروي تخت بزرگ دراز ک

تونست بخوابه،بوي عطر مریم از بالش در بینی اش  نمینمی دونست چکار کنه،فردا هزار جور کار داشت،اما.سردردش بکاهد

لی خیالش راحت شد که پسرش صداي هق هق پرهام بعد از چند دقیقه تموم شدوع.می پیچیدوحالش رو بدتر می کرد
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:آهسته پچ پچ کرد.خوابید

حاال چه کار کنم؟-

ساعت بعد وقتی با صداي گریه پریا وحشت زده از جا پرید،فهمید خوابش برده،در تاریکی طرخ اندام کوچک وظریف  چند

:آهسته تکانش داد. علی بغلش کرد .پریا رو دید که روي تخت نشسته و دنبال مادرش می گرده

.ال کن عزیزم،الال کنال-

..........ماما.....ماما- :پریا یکی از معدود کلماتی رو که بلد بود فریاد می کشید اما

:سعی می کرد جلوي پیچ و تاب دخترش رو بگیره،آهسته گفت علی

.شیر می خواي؟االن برات درست می کنم-

.می می.....ماما-:پریا گریان فریاد می زد اما

اما پریا جیغ .علی هر ترفندي بلد بود زد.یا شیر مادرش رو می خواست،به خصوص شبها که بیدار میشدپر.حق داشت پرهام

.می می...ماما- :خودش رو پیچ وتاب می دادوفریاد می کشید.میزد وگریه می کرد

آغوش تکان می همراه دخترش گریه می کردواورا در .جیغ زد و گریه کرد که علی هم مستاصل وبیچاره به گریه افتاد انقدر

به هر حال وقتی بازوهایش از زور خستگی درد گرفت،ساکت شد .در دل به زمین وزمان ناسزا می گفت ونفرین می کرد.داد

رو در رختخواب خواباند،اما خودش از خیر دوباره خوابیدن  خترشوفهمید پریا هم از خستگی خوابیده،با احتیاط د

قلبی پر اندوه پشت پیشخوان آشپزخانه نشست وبا حسرت به همه جاي  علی خسته،با.گذشت،چون هوا روشن شده بود

و  جهمه چیز انقدر سریع وناگهانی پیش آمده بود که علی هنوز گی.دلش می خواست مریم آنجا بود.آشپزخانه نگاه کرد

.....عشقم- : آهسته وزیر لب گفت.باورش نمی شد،اصال باور نمی کرد زنش از دستش رفته باشه.حیران بود

انگار از بلند گو پخش بشه،در تمام وجودش می .صداش رو با تمام آهستگی اش می شنید.از روي مبل نگاهش کرد مریم

همه رو می دیداما نمی تونست کسی رو لمس کنه،یا حرف .نمی تونست با موقعیت جدیدش کنار بیاد.او هم گیج بود.پیچید

حسرت مثل شعله اي آتش به جانش افتاده بودوداشت .کرد نمیس حتی ح.هاش رو به گوششان برسونه،کسی او رو نمی دید

می سوزاندش علی با کف دست چشمان دوباره پر شده اش رو مالید،زنگ تلفن همراهش چنان ترساندش که نمی دونست 

ه داشت با همکارش در مورد نقشه هاي پروژ.....مثل دیروز.گوشی رو سر انجام در جیب کتش پیدا کرد.چطور ساکتش کنه



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٠

اول می خواست جواب نده،چون شماره ناآشنا بود،اما خودش هم نمی دونه چی شد .حرف می زد که تلفنش زنگ زد جدید

بعد از آن خبرهاي شوم به سرعت برق وباد به گوشش هجوم آوردند و او شوکه .که نظرش عوض شدودکمه رو فشرد

گرفت و "دربست"جلوي اولین تاکسی رو با فریاد .یددووهراسان بی آنکه جواب همکاران نگرانش رو بده از شرکت بیرون 

ناباورانه فکر کرد کسی اذیتش کرده،اما وقتی فهمید .در میان راه به مادر زنش زنگ زد تا کمی بیشتر از اوضاع با خبر بشه

رفت،هردو تا  مریبا همان ماشین دنبال مادر نگران م.مریم بچه رو به مادرش سپرده وبا ماشین بیرون رفته،بند دلش پاره شد

مادر مریم با خودش حرف می زدوعلی هرچه به ذهنش می رسید به عنوان .رسیدن به آدرس بیمارستان دیوانه شده بودن

حاال باز تلفنش زنگ می خورد اما اینبار شماره باجناقش بود که می .نذر می کرد،قسم می دادتا اینکه رسیدند.دعا می گفت

علی بهت زده از مجید خواست براش پیراهن مشکی بیاره،چون .خونه پدري مریم برن هب خواست به دنبالش بره تا با هم

نمی دونست براي عزاي خودش احتیاج .گفته بود شگون نداره.یک بار می خواست بخره اما مریم نگذاشت.خودش نداشت

اه پسرش به خونه اونا بیادتا در دو سه جمله از خواهرش خواست همر.میشه،علی با این فکر بغض کرد و به خواهرش زنگ زد

:علی بی حوصله براش توضیح داد.اکرم بر عکس همیشه بی هیچ حرفی قبول کرد.مواظب پرهام و پریا باشه

نبینم در مورد مریم حرفی .بعد هم سعی کن سرشون رو گرم کنی .بچه ها خوابن،کلید رو می گذارم زیر پادري،زود بیا-

!باهاشون بزنی ها

:چ حرف وحدیث بی ربطی فقط گفتبار بی هی اکرم

!خیالت راحت.تو نگران نباش داداش،من االن خودم رو میرسونم-

مگه او دیگه می تونست خیال راحت  "خیالت راحت"!همان طور که گوشی رو می گذاشت فکر کرد چه جمله بی ربطی علی

ل چیزهاي دیگه اي که تا از دست نره مث.هیچ وقت نفهمیده بود وجود مریم چقدر خیالش رو راحت می کنه.داشته باشه

آه کشید و سعی کرد تا رسیدن مجید یک لیوان چاي درست بکنه،اما وقتی آب جوش اومد نمی دونست چاي !،دیده نمیشه

:دوباره بغض کرد،به خودش توپید!این هم یکی از محاسن زن داشتن.در کدام کابینته

خیر سرت نمی دونی چاي کجاست؟مرتیکه تو نزدیک ده ساله که ازدواج کردي هنوز -

:همان طور که در کابینت ها رو باز می کرد و می بست شروع کرد بعد

چطور فکر می کردي همه کارها !زندگی ات محدوده،مثل کرم خاکی!تو یه آدم عوضی وآشغالی.بیچاره مریم حق داشت-
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ی؟وظیفه زن بدبخته؟کدوم قانون به تو حق داده بود انقدر گه وخودخواه باش

:خودش رو در آورد بعداداي

خونه داري ات که صفره،این هم از آشپزي و بچه !....اگه بالیی سر این بچه بیاري هر چی دیدي از چشم خودت دیدي-

.شوهر داري که دیگه نگو.....داري

:ایستادوبا شدت دستمال آشپزخانه رو پرت کرد،خشمگین غرید بعد

کسی که عرضه نداره چاي پیدا کنه ویه بچه آروم کنه،باید خفه خون بگیره و در .تو یه آدم حال به هم زن وعوضی هستی-

.مورد خونه داري وبچه داري وشوهر داري زر مفت نزنه

از آشپزخانه بیرون آمد،همان وقت صداي زنگ در بلند شدوعلی با عجله بی آنکه طبق معمول موهاشو شونه  بعدعصبانی

.رو برداشت و از خونه بیرون زدبزنه وکمی ادکلن استفاده کنه،کتش 

مثل .باید می موند.با اینکه مریم دلش می خواست همراه علی بره اما از نگرانی براي بچه هاش سر جایش ماندتا اکرم برسه .

سکوت صبح گاهی بهترین .باد سبک وتیز ،روي مبل نشست وبه خانه اي نگریست که دیگه نمی تونست در آن زندگی کنه

نمی تونست بگه چی شده اما مطمئنا مثل قبل .شبیه قبل نبود یزشهیچ چ.وقعیت جدیدش رو بررسی کنهفرصت بود که م

اکرم همراه امیر محمد وارد .چه انتظاري داشت؟صداي چرخش کلید در قفل اورا به خود آورد.خنده اش گرفت.هم نبود

افتاد  دشبی تفاوت خواهر شوهرش رو دید،یامی خواست خوش آمد بگه،اما وقتی نگاه .مریم ازجا برخاست وجلو رفت.شدند

هیچ کینه و خصومتی در دلش حس نمی .برعکس همیشه دلش می خواست از اکرم تشکر کنه.کسی او رو نمی بینه

.وقتی دید اکرم در تدارك وسایل صبحانه است خیالش راحت شد،کناردر ایستادوآرزو کرد کنار علی باشد.کرد

کمی عقب رفت وناگهان مثل موجی از هواي سرد جابه جا شد برگشت تا بدونه چی .سیاهپوش مریم را ترساند جمعیت

کسی او را نمی دیدتا مواظب باشه .اخم کرد،چه انتظاري داشت.شده،مادرش رو دید که با چشمانی پف کرده وسرخ جلو میاد

رفت نفس بریده وبهت زده عقب  کمی جلوتر که.شده اي گذشت اشیبا کنجکاوي جلو رفت و از راهروي ک.از میان او رد نشه

دوباره جلو رفت،این !بعد فکر کرد فریاد هم بزنه کسی صداشو نمی شنوه.دستش رو روي دهنش گذاشت تا فریاد نزنه.کشید

هاي  خما.بار مثل بیننده اي کنجکاو به کارهاي زن درشت ومیانسالی خیره شدکه داشت جسدش رو غسل می دادومیشست

:ن ریز نقشی که از کنارش رد شد با لهجه غلیظ آذري گفتزن درهم بودوبا دیدن ز
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......دوباره یه جوون آوردن،مگه دل آدم از سنگه؟این هفته سومیشه-

:ریزه لبخند زد زن

.این جوریه دیگه،دیر یا زود داره،سوخت وسوز نداره-

ش از پشت شیشه اي جسدش را مادر ومادر شوهر.اخمو ودرشت چیزي به ترکی گفت که مریم نفهمیدوباز مشغول شد زن

بدنش مثل پالتویی سنگین .مریم اما ناراحت نبود کمی دلتنگ چرا،اما غصه نمی خورد.می دیدندوبا سوز دل گریه می کردند

چرا باید از در آوردن این پالتوي . طرف و اون طرف می رفت اینوضخیم بود که حاال اون رو در آورده بود وسبک وراحت 

کبودي .ت باشد؟بعد جلو رفت وبا دفت به جسمی که سی وخرده اي سال همراهی اش کرده بود زل زددست وپاگیر ناراح

 تزن درش.دست وپایش مثل عروسک شکسته اي کج وغیر طبیعی مانده بود.هاي دیروز تیره تر و بدهیبت تر شده بود

:دایی گرفته نالیدهیکل روي سینه هایش را شست و با دیدن شیر نتونست اشکهایش رو کنترل کنه،با ص

بچه شیر خواره داري؟!بمیرم-

:غمگین گفت مریم

.بله،تازه یک سالش شده-

:با خودش حرف می زد زن

.....خدا به شوهر ومادرت صبر بده.خدا به دل مادرت رحم کنه،به بچه هات رحم کنه-

.ممنون- :سر تکان داد مریم

جسد رو کفن پوش کردوبا پشت دست چشمهاي خیسش رو پاك کارش رو تموم کردوسدر وکافور زد وبا مهارت کامل  زن

:کرد،دوباره گفت

.بچه شیر خورت رو خودش آروم کنه.خدا به همه صبر بده-

:ریز نقش با اندوه سر تکان داد زن

.قربون حکمتت......خدایا -

هم مثل خودش آنجا یکی دو زن مسن،یک بچه کوچک وزیبا و یک زن جوان .عقب رفت و در راهروي سفید چرخید مریم

کسی که بچه رو میشست بی .با حسرت به بچه کوچک که موهاي فري وبلند داشت نگاه کرد.براي آخرین حمام.بودند
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دل مرده شورها ازهمه نازك تره،این همه بدجنسی  نداگه مردم می دانست.مریم سر بلند کرد.خجالت از بقیه گریه می کرد

دند درست قضاوت کنن؟مگه کینه وحرص وحسادت ونفرت می گذاشت آدم ها هم اما کجا آدم ها تونسته بو.نمی کردند

دیگه رو دوست داشته باشند؟

-:مریم کنارش ایستاد.اوهم نگاهی غصه دار داشت اما حسرت نمی خورد.مثل خودش باالي سر زن جوان ایستاده بود کسی

.سالم

:آهسته گفت.فتاده بودبرگشت،انگار دیدن مریم طبیعی ترین اتفاقی بود که براش ا زن

.هنوز خیلی کوچیکه.فقط براي پسرم غصه میخورم.اصال براي خودم ناراحت نیستم-

:لبخند زد مریم

.من هم دوتا بچه کوچک دارم-

:سر تکان داد زن

چی شد که مردي؟-

:پرسیده باشه چند سالته؟یا اسمت چیه؟سوالی عادي،مریم تکان خورد انگار

.....تصادف-

:ر که همراه جسدش جلو می رفت لبخند زدهمان طو زن

.سریع وبی دردسر!آوردي شانس

دور گردنش کبود وقرمز بود،صورتش هم سیاه شده بود البته بیشتر به .به جسد رنگ پریده والغر زن نگاه کرد مریم

:قبل از اینکه از زن بپرسه زن خودش جواب داد.خاکستري می زد

.خفه ام کردن-

:بعد زن گفت. نمی دونست چی بگه،چند لحظه هردو ساکت ماندند.کوتاهی زدبی اختیار جیغ  مریم

.دلم براي اون بدبخت هم می سوزه،به خاطر دوتا تیکه طال وخرت وپرت یه گناه بزرگ مرتکب شد-

:مریم پرسید.روي سکویی نشست،زن اما هنوز به جسمش که کفن پوش می شد نگاه میکرد مریم

می شناختیش؟-
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:دادسر تکان  زن

قاعدتا هم نباید .فکر می کرد صبحها من خونه نیستم.حاال هم بیرون ایستاده وگریه می کنه.آره پسر عموي شوهرم بود-

نمی دونم کلید .اما سردرد داشتم سرکار نرفتم،پسرم رو رسوندم مهد وخودم برگشتم تا بلکه استراحت کنم.خونه می موندم

فکر کردم شوهرمه،از جام بلند نشدم گفتم خودش .بودم که در باز شد بیدارواب وخ.رو کی برداشته بود واز روش ساخته بود

اما بعدکه دیدم سر وصدا میاد وداره اثاث جابه جا می کنه از اتاق اومدم بیرون،نمی دونی با دیدن .....میاد می بینه خونه ام

بدبخت معتاد وبی ....چی بگم تمدونس نمی.من هم بهت زده بودم.اولش گیج موند،بعد پرید طرفم....من چه ریختی شد

خالصه،اومد .همه فامیل هم میدونن دستش کجه،به احترام مادرپیرش حرفی نمی زنن.کاره،هر جا میره،یه چیزي گم میشه

چه لحظه .قبل از اینکه بتونم دادوفریاد کنم دستاش رو انداخت دور گردنم وفشار داد.ترسیدم اما راه فرار نداشتم.طرفم

از ترس زورش ده برابر ....لگد انداختم،مقاومت کردم اما اون مرده ومن یک زن ریزه والجون.خیلی عذاب کشیدم.......بدي

بعد هم تند تند طالهاي گردن ودستم رو در آوردوهرچی پول توي خونه .انقدر گردنم روفشار دادکه راحت شدم.شده بود

.از قاتلش متنفره لمقتو وقتی زنده بودم فکر می کردم روح.داشتیم برداشت ودر رفت

:زدوبا ظرافت سر تکان داد پوزخند

فقط دلم براش می سوزه که انقدر قلبش سیاهه .نفرت وکینه انگار مال دنیاي زنده هاست.اما حاال می بینم این طوري نیست-

دیگه تبدیل به  می دونی تا وقت رفتنش هی بارش رو سنگین تر می کنه،تا کارش روي زمین تموم بشه.و باید عذاب بکشه

یه حیوون بدبخت وکثیف شده،دلم براي پسرم هم می سوزه که مجبوره بی مادر بزرگ بشه،شوهرم هم اگه بفهمه پسر 

.عموش باعث بدبختی خودش وبچه اش شده،داغون می شه

:گرمایی در دستش حس کردولبخند زد.دستش رو به طرف دست زن دراز کرد مریم

.....و خارجهدیگه از اختیار ت.غصه نخور-

:هم لبخند زد زن

سواي دلتنگی براي شوهر .آره،اما من وتو فقط به خاطر نگرانی براي بچه هاي کوچکمونِ که موندگار شدیم ونمی تونیم بریم-

توچی؟.سبک وخوشحالم.وپسرم،حالم خیلی خوبه

:سر تکان داد مریم
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مادر وشوهرم هم .اما بقول تو نگران بچه هام هستم.تاحساسم وصف شدنی نیس.انگار می تونم پرواز کنم.من هم همینطور-

.خیلی بی تابی می کنن،اینه که نمی تونم برم

:جلو رفت وسرك کشید زن

.پاشو،تو رو آوردن-

سمیرا ومادرش از حال رفته بودندوعلی هق هق کنان زیر جسدش را گرفته .آهسته خدا حافظی کردوبیرون آمد مریم

اولین الاله اهللا را که .عده اي از همکاران علی ،همسایگان،دوستان واکثر فامیل آمده بودندپدرش از همه جلوتر بود،.بود

تمام مدتی گه براش نماز می خوندند با احترام کناري .می شد بازانگار گلی باشد که .گفتند مریم حس کرد قد می کشد

حال مادرش وسمیرا اصال خوب نبود اما در .دبعد جمعیت به طرف گور تازه کنده شده کشیده ش.ایستاده بود ولذت می برد

همه مراجل  درعلی هم حال خوشی نداشت اما چون مریم برادر نداشت مجبور بود .آن شلوغی کسی حواسش به این دو نبود

طبق .تلو تلو می خوردورنگش مثل گچ سفید شده بود.چون حال پدرش هم چندان تغریفی نداشن.خودش پیش قدم باشه

:مریم خنده اش گرفته بود،داد زد.می کشیدندمعمول همه سرك 

چرا این طوري می کنید؟-

وقتی جسد رو زمین گذاشتند،مجید . ها به هم فشار می آوردند و جمعیت مثل تماشاچی هاي فوتبال موج بر میداشت زن

:فریاد زد

.برید عقب.نعقب برید،خواهش می کنم اجازه بدید مادر وخواهراش بیان جلو وآخرین خداحافظی رو بکن-

هر سه روي برآمدگی زیر شال ترمه افتاده .وسمیرا وشیوا افتان وخیزان جلو رفتند،سر تا پایشان خاکی بود مادرش

:مریم لبخند زد.بودندوزاري می کردند

.تو رو خدا مواظب بچه هام باشید.پاشید این طوري نکنید.مرگ حقه.بس کنید-

دستش رو گذاشت روي گوش هایش،اما صدا رو .نگار روحش رو می خراشیدصداي ضجه وگریه ا.کسی حرفش رو نشنید اما

:علی روي زانو نشست و روي سر جنازه را بوسید آهسته گفت.در وجودش می شنید

.حالل کن.خدا حافظ عشق من،منو ببخش-

به هر حال .خشهکه اصال او کاري نکرده که مریم بخواد بب.می لرزید،نمی دونست چطور بگه که هیچ رنجشی نداره مریم
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جنازه را در گودال عمیق گذاشتندومردي که کناري ایستاده بود شروع کرد در بلند گو دادزدن وجمالتی به عربی فریاد می 

:بلند گو باالتر ببره خراشسعی کرد صداش رو از صداي گوش.مریم اخم کرد.زد

ن که مردم؟اگه براي منه که الزم نیست تو ي بلند چه خبره؟چرا دادمی زنی ؟براي جمعیت زنده ها داري میخونی یا براي م-

چرا فارسی نمیگی؟!انقدر داد نزن.گو هوار بکشی،زمزمه هم کنی من   می فهمم

ناگهان .طاقت نداشت.مریم عقب رفت.مرد بی توجه به مریم داد می زد وجمعیت هم در حال گریستن یا حرف زدن بودند اما

.ه پوش برگشتبا دیدن الی در میان جمعیت زنان سیا

اینجا هم از تیپ .همراه مادرش گوشه اي ایستاده بود وبر عکس اکثر حاضران هیچ سعی نمی کرد گودال عمیق رو ببینه الی

شال تور نازکی روي موهاي شلوغ ودرست کرده اش انداخته بودوعینک آفتابی شیکی زده .وقیافه اش غافل نمونده بود

الی برعکس ظاهرش که بی .مریم کنارشان ایستاد.به تن داشت یمتیدوخت وگران ق به جاي مانتو هم کت وشلوار خوش.بود

پوست صورتش کدر وپرلک .عیب ونقص می نمود صورتش رو آرایش نکرده بودوبه قول علی اصال چنگی به دل نمی زد

 یممر.وشانده استزیر ابروهاش لکه هاي سفیدي به چشم می خورد که معلوم بود خالکوبی هاي قبلی رو پ.وپیس شده بود

دوستش از صمیم قلب می گریست و هر از گاهی بینی سرخ شده اش رو در دستمال می .یاد حرف علی افتاد ولبخند زد

صداي فریاد مرد در بلند گو به همه حاضرین اعالم می کرد که ناهار در خدمتندومراسم .چشمان مادرش هم سرخ بود.فشرد

الی به سوي علی رفت وآهسته خداحافظی .اشاره کرد که بروند  رشآهسته به ماد سوم وهفتم کجاست و از این حرفها،الی

هر چی علی اصرار کرد که ناهار در خدمت باشند الی بهانه آوردوعاقبت همراه مادرش از انبوه سیاه پوشان فاصله .کرد

.مریم دنبالشان رفت و در آخرین لحظه از الي در باز به داخل ماشین خزید.گرفت

دستهاي الی روي فرمان ماشین .وي صندلی عقب نشست وکمی به جلو خم شد تا ببینه دوستش چرا حرکت نمی کنهر مریم

جلوتر گردن کشیدواز دیدن ناخن هاي دوطبقه که .می لرزیدومریم متوجه زردي دور ناخن هاي همیشه شیک دوستش شد

:د شدبلن لیصداي مادر ا.پیدا بود از وقت ترمیمشان گذشته دلش بهم خورد

پس چرا راه نمی افتی؟-

:بغض گلویش رو گرفته بود.سرش رو تکون داد الی

.هیچ وقت فکر نمی کردم مریم بمیره-
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:مادر ودختر توجه مریم رو جلب کرد مکالمه

.خب مادر جون،مرگ حقه-

!باورم نمیشه،بیچاره بچه هاش.مریم همیشه سر زنده و پر انرژي بود....آره،اما مریم-

چاره بچه هاش،چون شوهرش جوونه خیلی صبرکنه یکسال،بعد میره زن میگیره،بچه ها می افتند زیر دست زن واقعا بی-

.بابا،زن بابا هم که دیگه نگو،خوب خوبشون هم انگشت کوچیکه مادر نمیشه

ش خودش آه کشید اما صداش فقط به گو.فکر اینجا رو نکرده بود.لرزید،جمع شد،انگار یک قطره شده باشه.یخ زد مریم

:الی داشت حرف می زد.رسید

کی رو پیدا کنه بتونه جاي مریم رو بگیره؟.غلط کرده بره زن بگیره-

:به لحن خریدارانه اي گفت مادرش

.دخترها آرزو دارن یه همچین کسی براشون پیدا بشه.سالم واهل زندگی ست.اون هم به چشم پسري بد بچه اي نیست-

:پوفی تحقیر آمیز کرد الی

.ولی نه با دوتا بچه کوچولو!بله-

این خط ،این هم نشون،سر سال یه زن بگیره خوشگل تر و جوون تر از اون خدا بیامرز زمونه بد زمونه اي شده،وقتی -

تو از غافله .دخترها وزنها حاضرند با هوو سر کننددوتا بچه رو میگذارند روي سرشون ویه شوهر تمام وکمال گیرشون میاد

....عقبی

:گهان براق شد،با لحن تهدید آمیزي پرسیدنا الی

منظورت چیه؟-

:معصومانه جواب داد مادرش

.هیچی،میگم علی خیلی هم مورد خوبیه-

:جیغ کشید الی

چی میگی؟نکنه منظورت اینه که من زن علی بشم؟هان؟داري به در میگی دیوار بشنوه؟-

:نشینی نکرد،خیلی خونسرد جواب دادالی انگار به توپ و تشرهاي دخترش عادت داشت که عقب  مادر
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علی پسر خیلی خوبیه،مگه خودت بارها نگفتی به مریم حسودي می کنم که شوهرش .نه،خیلی هم مستقیم بهت میگم--

مگه نمی گفتی مرد مثل علی کمه وعلی توي این دوره وزمونه جواهریه .این طوري هواش رو داره ومثل پروانه دورش میگرده

نمی دونه وبراش قیافه می گیره وسرش منت می ذاره؟مگه همین چند وقت پیش نمی گفتی اگه جاي که مریم قدرش رو 

مریم بودي چه ها  که نمی کردي وعلی رو تو مشتت نگه می داشتی وعاشق تر وتشنه ترش می کردي،هان؟

اما برخالف انتظارش الی .ان کنهجلوتر آمد و منظر ماند الی با دادوفریاد کتم.باور نمی کرد این حرف ها رو می شنوه مریم

.مثل بادکنکی که خالی شده باشه به فیس فس افتاد

اما من تحمل ندارم زن مردي بشم که عاشق زنش بوده و ازش دوتا بچه داره،من همین طوري یه چیزي !بله من گفتم-

دن ومیگن الی براي اینکه زن یه اما به هر حال مریم دوست صمیمی من بود، یادت که نرفته؟بعد هم،همه به من می خن.گفتم

مرد زن مرده بشه این همه صبر کرد؟

:اخم کرد مادرش

االن چند وقته خواستگاري در .اینجا که کسی جز من وتو نیست،با خودمون هم رودربایستی نداریم!گور پدر حرف مردم-

ات هم بیشتر بودوتوي خارج یه بار خونه مون رو نزده؟آخرین کسی که اومد فامیل زن دایی ات بود که سن وسالش از باب

داشتی هی عشوه خرکی کردي وفکر کردي چه خبره ،آسمون وا  یداراون موقع که خر!ازدواج کرده بود، تموم  شد و رفت

حاال دیگه خودت باید به التماس بیفتی .شده والی خانم افتاده پایین،رو هر کی یه ایرادي گذاشتی وخودت رو لوس کردي

.کی رو خر کنی وگرنه تا گیست رنگ دندونت بشه ور دل من و باباتیوبا دوز وکلک ی

:با صدایی که شبیه جیغ شده بود گفت الی

اعصاب منو خرد کن با این حرف ها ،الحمداهللا فقط یه شام توي خونه می خورم،تحمل اون رو هم ندارید؟می خواید یه  هی

.متون به من نیفتهشب به شب هم چش.خونه اجاره کنم که خیالتون راحت بشه

:با صدایی زیرتر از دخترش جیغ زد مادرش

کولی بازي در نیار،قیافه ات رو که مثل زنهاي ده سال شوهر دار کردي،برو خونه جدا هم بگیر،خیال همه راحت بشه که -
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من دیگه به !انگار نمی فهمی پشت سرت چقدر لغز می خونن یا خودت رو می زنی به نفهمی.واقعا ریگی به کفشت داري

دیگه حتی از .جا میره بهش تیکه می اندازندوطعنه تو رو می زنن ره.اون باباي بدبختت هم داره سکته می کنه.جون آمدم

.توهم که بیعاري.دست فامیل ودوست وآشنا هم در امان نیستیم

:با بغض نالید الی

چه کنم؟آگهی بدم روزنامه که ایهاالناس بنده می خوام شوهر کنم؟-

:دندون قروچه رفت مادرش

نه،اون موقع که بی آگهی می اومدن ،مثل االغ چموش لگد پرونی نمی کردي که حاال به هرکس وناکسی رو بندازي وحسرت -

حاال هم قیافه ات رو درست کن،اینقدر قرتی بازي در .دوستهات رو بخوري و از حسودي خواب وآسایش حرومت بشه

هم باورشون بشه تو هنوز دختري نه یه زن مطلقه یا دست  قیهوزهر مارت روخط بکش که ب نیار،دور پارتی ومسافرت وکوفت

.اون وقت ببین چطور بختت باز میشه.خورده

:قیافه اش رو درهم کشید الی

برو بابا دلت خوشه،نکنه می خواي با ریش وسبیل و ابروهاي پاچه بزي بگردم؟مردم نگاه به ریخت وقیافه آدم می -

......ن طوري همهمی.کنن

:میان حرف پرید مادرش

تا حاال چند نفر به من گفتن ومن خودم رو زدم به اون .نه افراط نه تفریط،هیچ کس فکر نمی کنه تو دختر خونه باشی-

ه راه،دائم تیکه وطعنه که الی خانوم ماشااهللا احتیاج به شوهر نداره چون با این سر وریخت وددري بودن با هیچ کس نمی تون
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.کنار بیاد

:با اخم توپید.استارت زد الی

به هواي شوهر خودم رو زندونی کنم که چی؟آمدیم تا ده سال دیگه کسی سراغی از من نگرفت،مهمونی .غلط کردن-

ومسافرت رو تعطیل کنم که گوشه خونه بپوسم؟اصال بنده نمی خوام شوهر کنم،به کسی چه ربطی داره؟

:تآهی کشید وزیر لب گف مادرش

هر کدوم رو به یه بهونه بچه .خدا از دلت بشنوه،هر کسی که شرایط ازدواج داشت و از تو خوشش آمداز دور وبرت پروندي-

هیچ وقت از خودت نپرسیدي خودت مگه چی هستی؟نه باباي پولداري،نه قیافه وهیکلت خیلی استثنائی و بی .گونه

چطور انتظار داري یه پسر همه چیز تموم بیاد سراغت؟همتاست جوونی وطراوت رو هم که داري از دست میدي،

با اینکه حرف سرشوهر خودش .مریم با اندوه به دوستش نگاه کردوآه کشید.بار الی پوفی کردوماشین رو راه انداخت این

ه روي با اینکه ب!چقدر دیر می فهمید که حق با علی بوده،الی حسرت زندگی اورا می خورد.بوداحساسی جز دلسوزي نداشت

تاره مریم می فهمید که الی فقط تظاهر !مریم بدبخت ترین زنهاست رخودش نمی آوردوهمیشه طوري رفتار می کردکه انگا

تمام حرفاش راجع به موش وگربه بازي هاي میان خواستگارانش خیالبافی هاي دست نیافتنی اش .به خوشبختی می کرده

فکر کرد .عمیقا دلش براي دوستش سوخت.بازي خورده ناراحت وعصبانی نشداما باز از اینکه تمام مدت دروغ شنیده و.بوده

چقدر در فشار بوده که .چه شرایط سخت ورنج آوري داشته که وادار شده این همه دروغ بگه وتظاهر به خوشبختی بکنه

:ادصداي مادر الی مریم رو تکان د.مجبور شده علیرغم میلش به همه بگه که خودش نمی خواد ازدواج کنه

.کاش ناهار می رفتیم همراشون،دلم می خواست ته وتوي قضیه رو در بیارم-

:بغض کرد الی
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مادر وخواهرو شوهرش داشتند دق می کردند،این !کدوم قضیه رو؟مریم بدبخت جوون مرگ شد ورفت،بقیه هم که دیدي-

.؟کوفت بشه اون غذادیدن داره؟تازه من اون غذا زهر مارم میشه،برم ناهار عزاي دوستم رو بخورم

:غر زد مادرش

ساده اي دیگه،می خواستم همراشون برم ببینم وافعا مریم تصادف !.......برو بابا،انگار من براي یک لقمه غذا می خواستم برم-

.مادر شوهرش که خیلی راحت وآسوده عروسش رو توي گور گذاشت.کرده یا کاسه اي زیر نیم کاسه بوده

:رو برگرداند الی

یعنی چی؟این حرفها چیه میزنی؟-

.....میگم نکنه دعوا مرافعه اي شده،مریم خودکشی کرده یا توي دعوا سرش به جایی خورده یا-

:اخم کردودماغش رو چین داد،دستهایش رو تکان تکان داد الی

مریم بود،میگی  بهت میگم علی عاشق.اصال عادت کردي از هر چیزي یه داستان در بیاري.بس کن مامان،بس کن-

از گل نازك تر نمی .فقط قهر می کرد.من خبر داشتم توي بدترین دعواشون علی حتی سر مریم دادنمی زد!کشتنش؟

.حاال اون رو زده باشه.گفت

:با حسرت آهی کشید مادرش

کدوم مردي چنین اخالقی داره؟.براي همین میگم علی رو داشته باش-
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:زیر لب غر زد الی

.علی از من اصال خوشش نمیاد......تی،نه؟خیالت راحتول کن نیس-

چرا؟-

....زیرا-

:الی جدي شد مادر

تو از کجا میدونی؟ازش پرسیدي؟-

یه سالم مختصر وبعد .هربار علی من رو می دید،انگار بسم اهللا، جن دیده باشه.نخیر بنده توي اون خونه رفت وآمد داشتم -

ز طرز نگاه وحرف زدنش هم معلوم بودکه اصال از من خوشش نمیاد،به حاطر مریم من رو هم گم وگور می شد توي اتاقش،ا

.تحمل می کرد

:خوش بینانه جواب داد مادرش

هنوز نمی دونی آدم از کسی که خوشش میاد این طوري رفتار میکنه؟ احتماال توي دلش عاشقت هم شده !اي ساده دل-

.رده کمتر باهات هم کالم و رو در رو بشهمنتها براي اینکه دستش رو نشه،سعی میک

حرف انقدر به نظر الی مسخره وغیر واقعی آمد که زحمت جواب دادن را به خودش نداد و به پوفی از سر خشم بسنده  این

.کرد

.
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آن وقت می تونست به .باز آرزو کرد اي کاش صداش به گوش می رسید.غمگین سرش را به صندلی الی تکیه داد مریم

مادر الی هنوز ....... تش دلداري بده وبگه دنیا به آخر نرسیده و حتما بخت وبالینی هم براي او مقدر شده،منتها به وقتشدوس

:داشت ادعاي عجیبش رو تحلیل و توجیه می کرد

ریم رو م........شیک،تحصیل کرده،امروزي،شیرین زبون.قیافه وهیکلت که خیلی بهتر از اون خدا بیامرزه.چرا بدش بیاد-

خودت برام تعریف می کردي که همیشه خسته .عصبی وبدخلق هم بود،خدا رحمتش کنه.یادته؟الم تا کام حرف نمی زد

شوهر داري بلد نبود،علی بدبخت هم . تا ماه باهاش قهر می کنه اهووامونده است و سر هر چیز الکی به شوهرش گیر میده وم

اگه .لیل نیازهایی که دارن مجبورن زنشون رو تحمل کنن،اما نفهم هم نیستنبه د.از ناچاري دوستش داشت مردها این طورن

ندارن،به خصوص  زيیه زن بهتر از زن خودشون ببینن،حتما متوجه میشن اما اکثریت حال و حوصله جار وجنجال و آبروری

.....ک کنه وقال به پا بشهاینه که سعی می کرده کمتر با تو روبه رو بشه تا مبادا مریم ش.امثال علی که بچه هم داره

:باز غر زد الی

در ضمن مریم از من خوشگلتر بود،خونه داري وشوهر .میگم علی عاشق زنش بود.برو بابا،براي خودت میگی و می بافی-

من که یک شب بیداري رو .اگه هم خسته وعصبی بود به خاطر کار زیاد وبچه داري بود،حقم داشت.داریش هم حرف نداشت

اول شب تا صبح مریم بیچاره رو بیدار نگه می داشت،صبح هم که  هپریا مریض وبد حال بود سه چهار ما.م تحمل کنمنمی تون

براي .خود من هم اگه بودم ول می کردم و در می رفتم.هر کی دیگه هم بود بهتر از اون نمی شد.پرهام ازش کار می کشید

ادامه ندي؟ شهمی!اه بود پس واضحه که تحصیالتش مثل بنده بوداطالع شما باید عرض کنم مریم همکالسی من در دانشگ

:الی با لبهاي آویزان واخم هاي در هم غر زد مادر

.هر کاري عرضه ولیاقت می خواد.از بس که دست وپاچلفتی هستی.خاك بر سرت،هرچی سرت بیاد حقته-
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.دیگه جواب نداد اما مریم نمی دونست از کجا صداش رو می شنوه الی

!اگه عرضه ولیاقت،تور کردن شوهر دوست صمیمی و بدبختمِ که جوون مرگ شده،آره من بی عرضه ام-

:دلش میخواست به مادر الی بگه.خنده اش گرفت مریم

همیشه مسحره ام می کرد که سر خودم رو با .دخترت همیشه من رو شیر می کرد که جلوي علی بایستم و بهش رو ندم-

خودم رو زندونی خونه کردم وهمین طوري هم پیر میشم وبی اونکه تفریح کنم وبدونم دنیا .گرم کردمکارهاي الکی وچرت 

علی رو امل وعقب افتاده می !به کارهاي تکراري و بیخود دممی گفت مثل زنهاي قدیمی چسبی!چی به چی بوده می میرم

شه حسرت زندگی من رو می خورده وعلی رو حاال برام خیلی عجیبه که الی همی.دونست که نمی گذاشت زنش آزاد باشه

.....مرد کامل ونمونه اي میدونسته

مردد مانده بود داخل .جلوي خانه الی آهسته از الي در بیرون خزید.جرفی نمی زد چون صداش به گوش کسی نمی رسید اما

ا از تسال یافتن او مطمئن شود یا نه،با نگاهی به چشمان سرخ و قیافه درهم دوستش تصمیم گرفت همراهش داخل شود ت

شال ومانتو سیاهش رو بی توجه .به محض ورود به خانه،مادر الی به آشپزخانه رفت والی به اتاقش پناه برد.نگرانش بود.بشه

مریم یادش نمی آمد چند بار در این اتاق نشسته و با .به روي صندلی پشت میز کامپیوتر پرت کردوروي تختش نشست

شبهاي .بودند هدرد ودل هایی که با هم کرد....اهی مسخره بازي و خنده وشوخی،گاهی غصه وگریهگ.دوستش حرف زده بود

چشمانش رو بست وخاطرات رو که با دور تند مثل فیلم جلوي نگاهش می .امتحان که در این اتاق با هم درس خونده بودند

.آمد به یاد آورد

دیگه از دوستاش در صف کپی ایستاده بود که علی پشت سرشون  همراه الی و یکی.رو در همون دانشگاه دیده بود علی

:الی بادقت به علی نگاه کرد و در گوش مریم پچ پچ کرد.ایستاد

.چند بار دیدمش،میگن از اون خر خون هاست.سال باالیی ماست-
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اه رفته بود،هنوز دبیرستانی او تازه به دانشگ.شانه باال انداخت،اما نگاه علی رو متوجه خودش دید ونتونست جوابی بده مریم

براي همین علی رو به .دانشجوهاي سال باالیی براش مثل اساتید قابل احترام وهراس انگیز بودند!محسوب می شدتا دانشجو

اوگرسنه و خسته یک .این بار الی همراش نبود.جلوي بوفه دانشگاه دیدوشناخت افراموشی سپرد تا دوهفته بعد که او ر

:لیوان چاي فوري خرید،میخواست به سمت کالسش بدود که صداي علی رو شنیدبسته کلوچه و یک 

.سالم-

بهت زده جواب دادومنتظر موند ببینه علی با او .پشت سرش رو نگاه کرد و وقتی فهمید علی با او بوده تعجب کرد مریم

نداخته وتته پته علی رو دید هول فکر کرد چیزي جا گذاشته یا چیزي در همان مایه ها،اما وقتی صورت گل ا.چیکار داره

:خش داشت ت،صداشخواست به راهش ادامه بده که علی دنبالش رف.شد

.......ببخشید ،من مدتیه که می خوام با شما صحبت کنم اما هربار دوستتون همراتون بوده و نشده-

رش هستند که اگر چه او نمی دید هراسان به اطراف نگاه کرد،کسی نبود اما می دونست چشم ها وگوش هایی دور و ب مریم

:علی اما متوجه ترس مریم نبود،ادامه داد.اما آنها منتظر فرصتی براي آدم فروشی،او را می پایند

.سال آخري هستم،البته من مهندسی عمران هستم،هم رشته هم نیستیم.اسم من علی خالقی است-

:ایستاد،به تندي گفت مریم

حاال منظور؟-

:لحظه سکوت کرد و بعد گفتجا خورد،چند  علی

.هیچی،می خواستم اگه امکانش هست بیشتر با شما آشنا بشم-

:بد خلق توپید مریم

.نخیر امکانش نیست-

اینکه به تندي جواب علی رو داد و از این جریان به احدي حرف نزد،حتی براي الی قضیه رو تعریف نکردوبه نوعی موضوع  با

دانست،اما هربار در محوطه وبوفه وراهروهاي دانشگاه با چشم به دنبال علی می  را پیش پا افتاده وتمام شده می

هرچه بود هربار .عشق کودکانه به اولین مورد دم دست  ه،شایدخودش هم نمی دونست چرا،شاید کنجکاوي بچگان.گشت

رو گم می کردکه گاهی چنان دست و پاش .علی رو می دید دلش فرو می ریخت وهیجان زده خون در رگهاش می جوشید
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اما کسی نمیتونست انگشت روي .دوستاش هم متوجه می شدند تغییر حال وهواي مریم،هرچه هست مربوط به علی است

......نقطه خاصی بگذارد و بگه براي چه وچرا وچطور

مریم .نرفته بوداین بار هم الی همراش نبوداصال آن روز به دانشگاه .اینکه چند هفته بعد دوباره باهم روبه رو شدند تا

باز سالم کردومنتطر ماند مریم تصمیم .کالسش تمام شده بودو می خواست به خانه برگرده که علی سر راهش سبز شد

وقتی به خود آمدند متوجه شدند .دوباره علی بود به حرف آمد نعاقبت مریم که چند هفته منتظر دید.بگیره چه کنه

اده رفتن وفقط حرف زدند، وقتی سرانجام از هم جدا شدند دیگه خانم امامی مسافت زیادي به اندازه چندین کیلومتر پی

هرشب با هم  باتقری.وآقاي حالقی نبودند بلکه مریم وعلی بودند که هر کدوم شماره تماس دیگري رو در قلبش نوشته بود

ین وقتی الی با خبر شد که براي هم.حرف می زدندوهرروزدر دانشگاه ساعتی رو دور از چشم کنجکاو سایرین با هم بودند

شاید از همان روزها کینه علی .چند هفته از دوستی جدي مریم و علی می گذره به شدت رنجیدوچند روزي با مریم قهر کرد

حال آنکه مریم تازه می فهمید در قلب دوستش چی می گذشته و احساس .رو به دل گرفت وپیش مریم از او بد گفت

!واقعیش تحسین و حسرت بوده

هر حال همان چند هفته اي که هیچ کس از دوستی شون خبر نداشت،چنان به هم نزدیک شدند که دیگه براي مریم  به

کم کم همه به دیدن علی ومریم .جدایی معنی نداشت وبدگویی الی هرگز نتونست ذره اي از عشق علی رو در قلبش کم کنه

شدن علی از دانشگاه و مشخص شدن کار وبرنامه  لبا فارغ التحصی.همرا هم عادت کردند و برایشان عادي شد

زندگیش،مریم وعلی بر خالف میل خانواده هایشان رابطه شون رو رسمی کردند وچند ماه بعد هم با پس انداز شدن پول 

.هاي علی ،با هم ازدواج کردند

تخت براي الی در مورد علی زمان زود گذشته بود،مریم کنار الی نشست وفکر کرد چقدر در این اتاق و روي این  چقدر

چه روزها که در همین اتاق ،الی در مورد پسرهایی که به او توجه .وموضوعات مختلف وابسته به دوستی شون حرف زده

حاال تازه مریم می فهمید که اکثر این شرح .وتاب حرف زده بود آبنشان می دادن و مکالماتی که رد وبدل کرده بودند با 

دوباره از ته دل آه کشیدو به چشمان سرخ وپف .ی بوده وآرزوهاي الی است که بر زبان جاري شدهحوادث رومانتیک خیال

جز یک  هدستش رو آهسته روي دست الی گذاشت،چیزي ب.کرده دوستش که بدون آرایش همیشگی ریز می نمود،نگاه کرد

:آهسته گفت.گرماي اندك حس نکرد
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.نخور الی جون،همه چی درست میشه غصه

:گار صداي دوستش رو شنیده باشه به هق هق افتاد وآهسته زیر لب گفتان الی

اي کاش یه بار .همیشه تحسینت می کردم وباز حرفی نمی زدم.چقدر دوستت داشتم وهیچ وقت بهت نگفتم!عزیزم....مریم-

نی یا شام با تمام وقتایی که بهت زنگ می زدم تا براي مسافرت یا مهمو.بهت می گفتم چقدر به حالت حسرت میخورم

بچه هارو نمی تونی ول کنی وعلی هم طاقت دوري از تو رو  چوندوستام دعوتت کنم وتوغصه دار می گفتی نمی تونی بیاي 

به داشتن بچه هاي .....من همیشه مسخره ات می کردم وبهت می خندیدم،اما در واقع به حالت افسوس می خوردم.نداره

 م،سعیواي که من چه احمقی بود. عشق به شوهرت که غیرت داشت ودلتنگت می شدنازت،به کارهاي مهم تو توي خونه،به 

کاش بهت می .می کردم تو رو تحقیر کنم تا در واقع سرگرمی هاي بیخود و وقت تلف کردن هاي الکلی خودم رو توجیه کنم

چیزي که من .......زن بودنبزرگ کردن بچه ها،مادري کردن،.گفتم که به نظر من،کارهاي تو مهم ترین کارهاي دنیا بود

.....آرزوش رو دارم وهنوز تجربه نکردم

:زمزمه کرد مریم

اون موقع خودم هم فکر می کردم دارم وقت تلف میکنم، از اجتماع عقب افتادم،یه زن به درد .واقعا عیبی نداره.عیبی نداره-

حاال که اینجا هستم،می !این عادیه.چی داره نخور و بیخودي شدم،اما آدم تا وقتی توي اون موقعیت گیر کرده،نمی فهمه

.نیاستفهمم مادر بودن مهم ترین وبهترین کار د

سعی کرد به جزئیات دقت کنه،شاید دیگه فرصت دیدن این اتاق .آهسته روي تخت خوابش دراز کشید ومریم برخاست الی

یاد روزهاي امتحان و .نیتور کشیدولبخند زددستش رو روي مو.به میز چوبی وتیره کامپیوتر نگاه کرد.رو به دست نمی آورد

او والی همیشه تیم عملی بودند اما او وعلی .اما خونسرد بود ،الیچقدر حرص وجوش می خورد.پروژه هاي عملی اش افتاد

روزهایی که مریم نمی فهمید وفت چطور می گذره،الی هم تنهایی دست .روزهاي نامزدي واوایل ازدواجشان را می گذراندند

درسشان دست وپا  رايش به کار نمی رفت،اما همیشه با زرنگی در آخرین لحظات باقی مانده از جایی پروژه اي عملی بودل

گاهی اوقات هم .می کردکه هر دو نهایت سعی شان رو میکردندبلکه براي دفاع وارائه نزد استاد،چیزي دستگیرشان شود

مثل آن دفعه اي که هر دو با قیافه حق به جانب سی دي کارشان .حسابی خیط می کاشتند وبعد از خنده روده بر می شدند

بخت بد،استاد درست وقتی باالي سرشان رسید که اسم صاحب اصلی پروژه روي مانیتور رژه  ازرا در کامپیوتر گذاشتند اما 
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پته افتاده بودند آن وقت همان جا مانده وپرسیده بود این نام کدامشان است،الی ومریم سرخ از خجالت به تته .میرفت

کرده و به عالم وآدم لعنت فرستاده  مفصلیآن لحظه هردو گریه .واستاد که متوجه ماجرا شده بود هردو را انداخته بود

.بودن،اما بعدا با مرور ماجرا فقط خنده شون گرفته بود

الی هنوز نامرتب وشلخته .کردآینه ومیز جلوش که پر از لوله هاي ماتیک و جعبه هاي سایه وپودر ورژگونه بودنگاه  به

دلش می خواست .غصه اش گرفت،براي دیدن صورتش دلتنگ بود.مریم به آینه نگاه کردوبر خالف سابق هیچی ندید.بود

کی باور می کرد دختر شیک و مد .انبوه لباسهاي الی رو دید که همه جا ریخته بود.چشمهایش رو ببینه اما دیگه نمی تونست

ه با راه رفتنش به دنیا فخر می فروشه این چنین اتاق درهم وبرهم ونامرتبی داشته باشه؟به گلیم روز واتو کشیده اي ک

چشم هایش رو بست ونگران بچه .رنگارنگ کف اناق نگاه کرد که پایینش لوله شده وچند تا از بز ومرغ ها رو پنهان کرده بود

آرزو کرد کنار بچه !ی رو دریافته بوداما متاسفانه کمی دیرچیز مهم.ناگهان حس کرد دیگه در این اتاق کاري نداره.هاش شد

می دونست که دیگه مثل گذشته نمی تونه با آنها بازي کنه یا در آغوش بگیره وببوسدشون،حسرت وجودش رو .هاش باشه

،انگار می کرد مرگ مال پیر ومریض هاست؟چرا انقدر اطمینان داشت دست مرگ با او کاري نداره کرچرا همیشه ف.پر کرد

همیشه ته قلبش مطمئن بود بچه هاش رو بزرگ می کنه،سر وسامان میده،شاهد موفقیت هاوزندگی مستقل شون خواهد 

تصورش .نقشه رنگی ورویایی داشت هزاربراي آینده ش .در کنار شوهرش پیر میشه وکارهاي دلخواهش رو انجام میده.بود

روي صندلی مقابل کامپیوتر .با تمام دلبستگی هاش باشهرو هم نمی کرد به این زودي ها نوبت خداحافظی اش 

می تونست در .نشست،سبک شده بودمثل نسیم،حرکاتش به نرمی وسرعت انجام می گرفت انگار زمان براش ایستاده بود

 دوباره به فکرهاش برگشت،چرا فکر می کرد قبل از فرا رسیدن!عجیب بود اما بود.باشه مانآن واحد جلوتر وعقب تر از ز

زمان مرگش حتما یه جوري خبر می شه؟کی این اطمینان رو به او داده بود؟مگه همیشه در گوشش نخوانده بودند هر لحظه 

قرار است یک ساعت دیگه بمیرید؟آه  نگار؟مگه حصرت علی نفرموده بود جوري زندگی کنید ا.....ممکنه اجل از راه برسه

حسرت بوسیدن دوباره .شت االن این همه پر از حسرت وافسوس نبودکشید،اگه این جمله پرمعنا رو همیشه مد نظر دا

پرهام وپریا،حسرت گفتن جمالت بی شماري از روي محبت و عشق به عزیزانش،حسرت لحظه هایی که بی جهت بر خودش 

ردن حسرت فرصت هایی براي شاد بودن،عاشق بودن،دیدن بیشتر،بوییدن عمیق تر، لمس ک.بود کردهواطرافیانش زهر مار 

!واي چه فهرست طوالنی از حسرت ها داشت.......از سر ادراك،شنیدن صبورانه،چشیدن مزه هاي بیشمار وجدید
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:کاش کسی بود که هر روز در گوشش تکرار می کرد اي

!از مهلتت نهایت استفاده رو ببر!ممکنه امروز آخرین فرصت تو باشه-

محال بود یک ثانیه از وقت پر .تاده عصبی و دلگیر وناراحت بشهوقت محال بود براي چیزهاي بی اهمیت وپیش پااف آن

حضور ذهنی که در هر لحظه بدونه چه می کنه،هدفش از اون کار چیه وچطور اون کار .ارزشش رو بدون حضور ذهن بگذرونه

ت هواي علی وبچه دلش سخ.چقدر دیر شده بود......واي!عادت کارها سرنه انجام تکراري و از !براش پر از لذت وشادي باشه

.چشم ها رو بست وخواست پیششان باشد.هاشو کرد

کمی گیج دور وبرش رو .متوجه نشد کجاست؛از بس که همه جا شلوغ بود وآدم هاي سیاه پوش در حال رفت وآمد بودند اول

ی نیم ست چرم تمام صندلی ها رو کنار دیوار چیده بودند،حت.نگاه کرد وتازه متوجه مبلمان شیک وظریف خانه خودش شد

زن ومردهاي سیاه پوش روي مبل ها وصندلی ها وحتی .جا کم بود همراحتی اش را هم کنار صندلی ها چپانده بودندوباز 

چند .صندلی هاي پایه بلند پشت اپن آشپزخانه نشسته و عده اي هم کنار دیوار و در وهر جا که می تونستند ایستاده بودند

دویدند وقاه قاه می  میتوجه به رنگ سیاه وقیافه هاي ماتم زده وهق هق گریه دنبال هم  بچه هم آن وسط می لولیدندو بی

مریم جلوتر رفت وسعی کرد بفهمه که چه .خندیدند و حتی به اخم وچشم غره هاي پدر ومادرها   بی اعتنا بودند

 :خبره،آهسته گفت

 !!چه خبره-

زن کوتاه وچاقی هم تند تند چاي می ریخت وقندان ها رو .ج می زدبه سمت آشپزخانه رفت ،انبوه جمعیت آنجا هم مو بعد

زن الغر و قد بلندي چادرش رو به کمرش گره زده بود وکنار .پر می کردواخم کرده به بقیه می توپید جلوي دست وپا نیان

مریم جلو رفت تا .تند صلوات می فرستاد،صورتش سرخ وعرق کرده بود ندگاز در قابلمه بزرگی چیزي رو به هم می زد وت

ببینه زن سر گاز او در قابله نو وتازه اش چی می پزه،نگاهش به آرد سرخ شده که افتاد فهمید قراره زن حلواي او رو 

آهسته ......آقاي واحدي رخواه.چقدر هم قیافه زن به نظرش آشنا بود ناگهان یادش آمد این زن،خواهر شوهر اکرم بود.بپزه

عقب رفت وفکر کرد چرا منیره خانم براي او حلوا می پزه؟کس دیگه اي بلد .او رو نمی بینه سالم کردویادش افتاد کسی

نبود؟از آشپرخانه بیرون رفت وبه اطراف نگاه کرد تا عزیزان و نزدیکانش رو پیدا کنه،چون اکثر این آدما براش غریبه 

حتی .اه کردوتعجب کرد که دیگه براش مهم نیستکفش ها که حتی در راهرو هم ریخته شده بود نگ نبوهبه ا.وناشناس بودند
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آنقدر تک تک .نگرانشان بود.بهم ریختگی وکثیفی خونه هم آزارش نمی داد،دلش فقط براي بچه ها وشوهرش شور می زد

موهاي بهم ریخته و اخم .رو سبزه کرده بود پوستشته ریش یک روزه .آدما رو کاوید تا عاقبت علی رو در گوشه اي پیدا کرد

دستش رو به نرمی روي شونه .مریم روي دسته مبل کنارش نشست.ي درهمش ،ظاهري آشفته وغمگین به او بخشیده بودها

چشمهاي علی قرمز ونمناك بود،اما .علی گذاشت وناگهان موج غم ودرد و اندوه شوهرش مثل سیلی به وجودش هجوم آورد

مریم خم شد وبوي .که بند انگشتاش سفید شده بود دستهاش محکم دسته مبل رو می فشردانقدر محکم!وددارساکت وخ

دوباره حسرت روحش رو مچاله وکوچک .دلش چقدر براي آغوش شوهرش تنگ شده بود.علی رو حس کرد،آه کشید

مثال براي زهر .چه روزها وشب هایی که سر هیچ و پوچ با علی قهر میکرد،عشق ونیاز شوهرش رو ندیده می گرفت .کرد

حاال می فهمید چقدر کاراش احمقانه ودور از عقل .کردن پشتش رو به او می کردوقهر نگه می داشتچشم گرفتن وتالفی 

خدا همه رو آفریده .حاال که به آن سوي خط اومده بودتازه می فهمید همه چی براي عشق ودوست داشتن آفریده شده.بوده

مریم تازه دریافته بود دل .یوانات متمایز شوندداشته باشند،عشق ومحبت باعث می شد انسانها از ح تتا همدیگه رو دوس

اگه کینه ونفرت وارد قلبی میشد،عشق ومحبت از در دیگه بیرون می .انسانها فقط جاي عشق ومحبته نه کینه ونفرت

حرص و حسادت و دروغ ودشمنی براي این در فکرها موج می .همین بود که همه در حال دشمنی و کینه ورزي بودند.رفت

مریم باز آه کشید،چقدر دیر فهمیده !ب ها جاي عشق ومحبت نبود حتی در نزدیکترین آدما،مثل زن وشوهر هازد،چون قل

خانه کثیف،تفریح وخوش گذرونی،چشم وهم .بود که هیچ چیز ارزش نداره که عشق ومحبت از دست بره

!این چیزهاي پیش وپا افتاده واحمقانه شده بود مسائل بزرگ زندگیش....چشمی،حسادت

:کنار گوش علی زمزمه کرد مریم

امیدوارم بتونی حس کنی که من کنارت هستم وچقدر دوستت دارم وحاال هم چقدر ناراحت ونگرانم که داري .دوستت دارم-

.این طوري رنج می کشی

ه مریم به صورت شوهرش خیر. انگار متوجه حضوراو شد.تکان خوردودرست به جایی که مریم نشسته بود نگاه کرد علی

:زمزمه کرد.شد

....چقدر چشمات قشنگه-

فکر کرد وقتی دیده می شد وعلی صداش رو می شنید چند بار از زیبایی شوهرش تعریف کرده بود؟اصال هیچ وقت  بعد



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩١

این هم !!فکر کنه چه خبرشده.همیشه می ترسید مبادا با این کارش شوهرش پررو بشه !شوهرش رو تحسین کرده بود؟نه

اطرافیان تعریف وتمجیدش بکنند،اما هرگز از شوهرش  دوچطور خودش دلش می خواست دیده شو.....انهیک طرز فکر احمق

از کار وهوش وهدایایی که میخرید،گاهی تعریف می کرد وتشکر می نمود،اما هرگز از خود شوهرش تعریف .تعریف نکرده بود

مه خودخواه وخود پرست بوده؟در حالیکه از علی تعریف چطور این ه......چقدر زن ناامید کننده اي براي علی بوده.نمی کرد

دوباره افسوس خورد وبراي اولین بار آرزو کرد یک فرصت دیگه بهش !!نمی کرد انتظار داشب دائم تعریف وتمجید بشنوه

افت که سمیرا وشیوا ومادرش رو کنار هم روي کاناپه بزرگ چرمی ی.علی دوباره رویش رو برگردوندومریم از جا برخاست.بدن

روي میز شیشه اي،روبه رویشان نشست و از اینکه دیگه الزم نیست .می کردند یههرسه مثل گروه هم سرایان باهم گر

فکر کرد آخرین باري که با دقت به صورت .به صورت مادرش خیره شد.نگران شکستن شیشه میز باشه خنده اش گرفت

مادرش نگاه کرده،کی بوده؟

در واقع تصویري از مادرش در حافظه اش بایگانی کرده بود .ا حد اکثر خردسالی اش بر می گشتبه زمان نوزادي ی احتماال

با !وحتی در صحبت هاي رودر رو با مادرش هم به آن تصویر رجوع می کردوفقط صورت مادرش رو میدید ولی نگاه نمی کرد

دور چشمان مادرش پر از .فرق کرده بودداشت با صورت واقعی او  شتاسف سر تکان داد،چقدر تصویر ذهنی که از مادر

ابروهاي نازك وکم پشت مادرش رو با سر .چروك هاي ریز بود،دوخط عمیق هم از کنار بینی تا گوشه لبها کشیده شده بود

.انگشتان لمس کرد اما چیزي حس نکرد

هق کردن ماند و به روبه  هم مثل علی انگار از حضور دخترش خبردار شده باشه،چند لحظه اي از اشک ریختن وهق مادرش

مریم از فرصت استفاده کرد و به جلو خم شد و به دقت به رنگ چشمان درشت .به جایی که مریم نشسته بود.رو زل زد

هرگز نمی دونست فهوه .یک اسب زیبا و جوان برق میزد  وهايقهوه اي شکالتی که مثل رنگ م.وکشیده مادرش نگاه کرد

موهاي کنار گوش ها و خط رویش مو سفید شده بود اما بقیه موها مشکی براق .ف و زیباستاي  چشمان مادرش این قدر شفا

مادرش دستمال .ویک دستی بودند که فقط مریم می دونست رنگ طبیعی است،چون مادرش از رنگ مو خوشش نمی آمد

ش رو کمی آن طرف تر مریم خود.شده توي دستش رو روي چشمان قرمز ونمناکش فشرد وشروع کرد به گریه کردن مچاله

خواهرش رو هم هرگز با .کشیدو روبه روي سمیرا که اخم کرده و هر از گاهی اشکهایش رو با دستمال پاك میکرد،نشست

خواهرش،با اینکه فقط چند سالی از او !توجه داشته باشه اینکهاصال عادت کرده بود فقط ببینه بدون .دقت نگاه نکرده بود
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:مریم تعجب کرد.پوستش شل شده بود .یده و غصه دار ،پر سن وسال تر نشان می دادبزرگ تر بود اما صورتش تک

یعنی از مرگ من این همه الغر شده؟-

موهااما یک درجه !درشت مادرش به صورت خواهرش هم راه یافته بود،اما پر رنگ تر وهمان طور براق وشفاف چشمهاي

مریم روي جعد و تاب براق دست کشیدوآهسته ....ه وبی توجه،اما زیبابی حوصل.روشن تر ومجعد تر روي شانه ها  رها بودند

:گفت

!تو چقدر خوشگلی-

چطور هیچ وقت نفهمیده بود چقدر دست هاي .هاي خواهرش رو دامنش افتاده بود،ناخن هاي گرفته وکوتاه شده دست

د که در دستهاي درست شده سمیرا زیباست،حتی بدون آن ناخن هاي بلند وفرنچ شده؟معصومیتی در این دستها بو

پاك .به خانواده اش از صبح تا شب مشغول است  قدستهاي کار کرده یک زن که به خاطر عش.وهمیشه شیک الی هرگز نبود

می شوید،خرد میکند، می پزد،جارو می کند،گرد گیري می کند،نوازش می کند،تسکین می دهد،آرامش .وتمیز میکنه

شیوا مظلومانه می .میرا رویش را برگرداند،مریم کنار کشید ومقابل شیوا نشستس!دست هاي واقعی.........میبخشد

مریم دلش .قطرات اشک مثل گوي شیشه اي روي صورت جوان و پوست شادابش می غلتید...آرام وگریست،بی صدا 

نمی  هیچ وقت فکرش رو!هم مرگ او،هم عقب افتادن ازدواج و جشن عروسی اش.سوخت،چقدر خواهرش اذیت شده بود

به چشم هاي خواهرجوانش که روشن تر از همه شان بود .کرد مرگش این همه باعث دردسر وآزار و اذیت اطرافیانش بشه

نگاه کرد وبا تاسف دریافت صورت پدرش رو هم هرگز با دقت نگاه نکرده،بنابراین نمی دونه رنگ روشن قهوه اي مال پدرش 

؟!است یا نه

.چشم بسته هم می تونست بگه که این گریه پریاست.و لرزاندگریه آشناي بچه اي دلش ر صداي

با سرعتی که هرگز تصورش رو نمی کردباالي سر پریا حاضر شد،نمی دونست چطور او را میان ......کوچک و بی دفاع او پریاي

پریا در .......دختر کوچک وضعیفش.آن همه آدم پیدا کرده یا از کجا فهمیده او کجاست،فقط می دونست کنار دخترشه

مریم جلو رفت،آهسته .خوابیده بود،معلوم بود از خواب پریده وترسیده ندرختخوابی که پایین تخت دو نفرشان انداخته بود

:در گوش کوچک وزیباي پریا زمزمه کرد

......مامان اینجاست ،قشنگم.عزیزکم،نازنینم،گریه نکن-
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حظه بعد علی در رو باز کردوبا دیدن صورت سرخ شده وخیس از کس انگار صداي گریه پریا را نمی شنید اما چند ل هیچ

مریم حسرت خورد،کاش او هم می تونست این چنین سخت بچه اش رو بغل کنه .اشک دخترش به طرفش هجوم آورد

:بوسیدعلی با یک حرکت پریا رو در آغوش کشیدوصورتش رو .وببوسه وببوید

.گریه نکن دخترم.جانم،عزیزم،بابا اینجاست-

:لحظه تکان تکانش داد و بعد پرسید ندچ

گرسنه نیستی؟-

....ماما-: همان طور که سکسکه می کرد می گفت پریا

فقط مریم       می فهمید که شوهرش به شدت تالش می .علی مستاصل ودرمانده به باال نگاه کرد.دوباره به گریه افتاد بعد

علی صورت کوچک و نرم پریا .حتما گرسنه هم بود،شیر می خواست.پریا مادرش  رو می خواست.کنه جلوي بچه اشک نریزه

:را باز بوسید

شیر می خواي؟.اما من هستم.مامان نیست-

:تلخ خندید مریم

......اون به شیر میگه می می،نمی فهمه چی میگی-

:دوباره فریاد زد پریا

........می می می خوام......ماما-

مریم .لباسهاي علی ،رختخواب وسر وبدن کوچکش از استفراغ کثیف شد.و لرزوندحمله هاي استفراغ بدن کوچکش ر بعد

:آشفته فریاد زد

علی خواهش می .این بچه باید داروهاش رو منظم و به موقع بخوره وگرنه بر می گرده به خونه اول، بهش صدمه می خوره-

.کنم صدامو بشنو

دیگه صداي نبود که یادآوري کنه .ریم بی طافت روي تخت نشستم.علی نشنید،بچه رو در آغوش گرفت وبه حمام برد اما

صدا در وجودش بود،در روح .در گذشته اي نه چندان دور،از دست بچه هاي کوچک ونازنینش آرزوي مرگ می کرد

روزهایی که سر علی و بچه هاش فریاد می زد  بودخیلی دورن.وجانش،همه چیز مثل خورشید مقابل چشمانش می در خشید
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خاطر سختی هایی که مریضی پریا به دنبال داشت حتی آرزوي مرگ می کردوبه زمین وزمان نفرین   می  و به

:حاال مرده بود،اندوهگین وغصه دار نالید.خب،آرزویش بر آورده شده بود.فرستاد

خانواده منت من مادر خوبی نبودم؛مریضی پریا تقصیر خودش نبود که من این همه سر .من رو ببخش.خدایا ناشکري کردم-

اشتباه کردم،نمی دونستم مردن چه جوریه،نمی دونستم دیدن رنج وسختی بچه ها .....خدایا.می گذاشتم وناراحتی می کردم

تره، البته من استحقاقش رو دارم،اما جهنم قرار نبود این همه  وسختوقتی مادر باالي سرشون نیست از هر عذابی بدتر 

.سوزنده ودردناك باشه

همه انسان ها در سختی هاي زندگی عکس .تقسیر او نبود که این همه ضعیف وبی طاقت بود.گاهی تکانش داداز آ موجی

العمل هاي مشابهی نشان می دهند،حتی خواستن تفریح و آزادي هم حقش بود،با این تفاوت که تمام این لذایذ دنیوي باعث 

ش رو دوست داشته باشه تا بتونه مادر خوب وهمسري یعنی باید خود.عشق و محبت بیشتر او به بچه ها و شوهرش بشه

عاشق سایر انسان ها حاال به روشنی می دید که چرا هیچ کس از .به طور کلی انسانی خوب و ارزشمند باشه.شایسته باشه

دونه  میچون هیچ کس ن.چیزي که هست راصی نیست،چرا هیچ چیز انسان رو ارضا نمی کنه و اورا خوشحال نگه نمی داره

. براي همین همه این طور ناراحت .دف از خلقتش چیست واصال از زندگی چی می خوادو وظیفه اش در دنیا چیسته

مریم آه .......پول بیشتر،حرص زیاد،مواد مخدر والکل، مسافرت و مهمانی وبریز وبپاش ،کینه و جنگ و.افسرده اند

د من کی هستم؟وظیفه اصلی من در این دنیا چیست و تمام این ها براي این بود که هیچ کس از خودش نمی پرسی.کشید

براي اینکه از خودم راضی وخوشحال باشم چه کار باید بکنم؟همگی فکر می کردند دنیا و تمام نعمت هاي آن ،براي این 

ورده رو برآ اوآفریده شده که بهشون خوش بگذره،حتی بقیه آدما براي این به دنیا آمدند که به او خدمت کنند و توقعات 

سازند هیچ کس از خودش نمی پرسه براي بقیه چکار بایدبکنم؟نوري قلبش رو روشن کرد جواب همون جا بود،منتها هیچ 

.کس فرصت دیدنش رو نداشت

اي کاش .مریم از الي در بیرون خزید.بدون قید وشرط،بدون اندازه،کلید خوشبختی انسان ها همین بود.....و محبت عشق

آن وقت خودش رو همان طور که بود دوست .ه او می زد،آن وقت زندگی اش زیرورو می شدکسی این حرف ها رو ب

بچگی بچه هاش را لحظه .استفاده کند وحظ ببرد شمیداشت،به هیچ کس حسادت نمی کرد سعی می کرد از تک تک لحظات

اول هیچ کس رو ندید .ا وارد شدبه اتاق بچه ه.عشق و محبت فراوان را براي اطرافیانش خرج کنه.لحظه درك کنه ولذت ببره
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پرهام مچاله شده زیر .سرش رو جلو برد و آن سوي مالفه ها رو دید.بعد متوجه شد روتختی مرد عنکبوتی برجسته است

:فریاد زد.روح مریم چنان زجري  می کشید که باورش مشکل بود.گریه می کرد روتختی

تنهاست؟چقدر بی فکرید،یعنی کسی به ذهنش نمی رسه پرهام این همه یعنی هیچ کس نمی فهمه این بچه اینچا .......خدایا-

؟.....مدت کجاست؟حتی علی هم دنبال این بچه نمی گرده

صداي هق هق ضعیف بچه،به سوز زندگی .سرش رو جلو بردوتقریبا به صورت کوچک و خیس از اشک پرهام چسباند دوباره

:پرهام با خودش پچ پچ می کرد.آنش بود

هیچ چیز .اتاقم رو تمیز کنم!مانم رو برگردون،خدا جون دیگه قول می دم اذیتش نکنم،قول میدم پسر خوبی باشمخدایا ما-

اصال خسته اش نمی کنم،خدا جون قول .هیچ وقت هم نگم برام قصه بگو یا باها م بازي کنه.خوردنی هم ازش نخوام

ی خواد،نکنه اونم بمیره؟نکنه بابا از دستم عصبانی باشه م واد،ممهآخه پریا خیلی کوچولوست،گناه داره،مامان می خ.میدم

که مامانم رو اذیت کردم؟

:سرش رو عقب کشید،فریادش بلند شد.دیگه طاقت شنیدن نداشت مریم

دارم تقاص پس می دم؟باشه،اما .خدایا غلط کردم،خدایا اشتباه کردم نمی دونستم عذاب جهنم این طوري سوزنده است-

خدایا،خدایا فقط .کردم،من بنده بدي بودم،چرا بچه هام این طوري عذاب بکشن،اون ها گناهی ندارنمن ناشکري !فقط من

می شنوي خدا جون؟.یه فرصت به من بده تا بتونم جبران کنم

همان طوري که بیرون می .براي آنکه بیشتر از او صداي پرهام رو نشنوه وعذاب نکشه،به سرعت باد بیرون رفت بعد

:رفت،فریاد زد

.بچه ام داره خودش رو از بین می بره،برید کمکش.خواهش می کنم.....سمیرا.......مامان......پرهام تنها مونده،علی-

:انگار واقعا صداش به گوش کسی رسیده باشه،علی همان طور که پریا رو در آغوش داشت از سمیرا پرسید بعد

پرهام کجاست؟-

:از جا پرید سمیرا

.ش می کنماالن پیدا.نمی دونم-

هرگز در مورد .نمی دونست کجا بره.وقتی دید خواهرش به سمت اتاق بچه می دود،خیالش راحت شدواز در بیرون رفت مریم
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آن هم ار آن ترسهاي .وقتی زنده بود می ترسید در مورد روح و عالم ارواح حتی مطالعه کنه.روح نیندیشیده بود

آن وقت .در جسمش یک روح داشت،یعنی باید از خودش هم می ترسیدمگه میشد کسی از روح بترسه؟هرکسی .بیخودبود

تصور می کرد روح ها در جایی به جز زمین .ها فکرش رو هم نمی کرد که یک روح این طوري عذاب بکشه وسرگردان بمونه

که  هستندو جهنم در تصورش جایی پر از آتش وداغ وسوزان بود اما حاال می دید جهنم دیدن عذاب وناراحتی است

او براي عزیزان واطرافیانش ایجاد کرده،او که حسابی داشت می سوخت چنان سوزشی حس می کرد که هرگز با  ايرفتاره

نداشتن کار ناتمام .احتماال بهشت هم همان طوري بود.بدترین سوختگی هاي حاصل از آتش وبخار داغ تجربه نکرده بود

بعد دلش خواست در پارك سر خیابان .خیره شد کوچهنشست و به آهسته وآرام کنار باغچه در ورودي .ونخوردن حسرت

آفتاب کم کم داشت غروب می کردو رنگ .پارك تقریبا خلوت بود.باشه ولحظه اي بعد خودش رو روي نیمکت پارك یافت

 تدیگه طاق.هسرش رو رو به آسمان گرفت،به امید اینکه جایی براش باز شده باشه تا او زودتر بر.سرخ آسمان را پوشانده بود

دوزنی که پیدا بود ورزش کردند روي نیمکت نشستند،در واقع .نداشت،اما به جز سرخی زیباي فلق چیزي باالي سرش ندید

کمی آن طرف تر جمع شد وبا غصه به دو .یکی از آن دو ،روي مریم نشست اما مریم نه دردش گرفت ونه حتی ناراحت شد

با خودش میانسال به حساب می آمدند،شاید در اواسط  دهه  قایسههردو در م.زنی که عرق کرده و سرخ بودند نگاه کرد

یکی موهاي کوتاه داشت که از زیر روسري سیخ .اندام هردو چاق واز شکل افتاده بود....چهارم یا اوایل دهه پنجم زندگی

براش مهم  اگه قیافه هبراي مریم خیلی جالب بود که دی.سیخ زده بود بیرون و دیگري یک خال درشت پشت لبش داشت

:قبال هر کس رو می دید در دل ایرادهاشو می شمرد.نبود

چونه اش چقدر تیزه،لبهاش چه باریکه،اُه چه چشاي ریزو زشتی داره،کوتوله است،چقدر !واي چه دماغی-

........درازه،چاقه،الغره

غش عملیه و گونه اش رو جراحی کرده و جتی در مورد قیافه هاي خوب هم، با گفتن دما.ایرادها پایانی نداشت ولیست

زن موکوتاه و دوستش با هم !اما االن قیافه ها فقط یک پوسته ظاهري بودند،بدون اهمیت.پوستش رو کشیده متلک می گفت

.حرف می زدند،مریم با دقت گوش می داد

......به زور میام ورزش.این روزها اصال حال وحوصله ندارم-

چرا؟-
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باز امیر بود و دلم .ماه پیش عروسی کرد و رفت سر خونه و زندگیش،لیال که رفت زیاد ناراحت نشدم بهت گفتم که امیر-

......بهش خوش،اما االن بدجوري خونه سوت و کور شده

تو چرا غصه می خوري؟االن باید خوشحال .اي بابا ،بچه ها باالخره باید برن دنبال بخت و سرنوشت خودشون،همه میرن-

االن بهترین فرصته که یه خرده به .براي خودت وقت پیدا کردي ،شوهرت هم که از صبح تا بعد از ظهر نیست باالخره.باشی

.......خودت برسی

:مو کوتاه آهی کشید زن

میگه مامان مگه ما نی نی .نگرانم،لیال مسخره ام می کنه از بس من بهشون تلفن می کنم.اي بابا،همش دلم پیش بچه هاست-

آشپزي .حوصله ندارم به خونه و زندگی برسم.؟چه کار کنم؟دست خودم نیست،همش فکرهاي بد می کنمکوچولو هستیم

از ظهر میاد و شب ها یک لیوان شیر و یک کف دست نون می  عدکنم،همش میگم براي کی بپزم،تمیز کنم،بخرم؟حسین که ب

....خوره

فتی؟باز خیالت راحته هر وقت دلت تنگ شد بچه هات اگه جاي من بودي چی میگ.همه ما وضعیتی شبیه هم دارین.بس کن-

من چی بگم که هر دوتا پسرم کانادا موندگار شدن وهمون جا ازدواج کردن و بچه دار . نزدیکت هستن،میري می بینشون

شدن؟

.......هیچی خدا به داد دلت برسه-

:همان طور که روي چمن هاي سرد راه می رفت ،فکر کرد.از جا بلند شد مریم

تا حاال کسی رو ندیدم که از وضعیتش راضی و شاکر باشه،چون هیچ کس بلد نیست از لحظه اي .همه آدم ها ناراضی هستن-

که توش هست لذت ببره،همش یا به امید آینده لحظه حالش رو از دست می ده یا با یاد آوري خاطرات گدشته و افسوس و 

من !خوش به حال کسانی که حضور ذهن در لحظه حال رو دارن..... نهدریغ روزهاي از دست رفته لحظه حال رو درك نمی ک

!که هرگز جزوشون نبودم

تک و توك .دیگه از آن انبوه جمعیت خبري نبود.در تاریکی فرو رفته بود که مریم خسته وغمگین به خانه اش برگشت پارك

و بتونند از آن مجیط و غم آلود و سنگین  آدم هایی بودندکه معلوم بود معذب و عجول منتطرند که چند لحظه اي بگذره

.بد بیاري براي خودشون یا نزدیکاشون نیست ناحتماال خدا رو شکر می کنند که چنی.فرار کنند



حمزه لو  نیتک-نهیآ يآن سو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٨

مریم روي .هاش هردو خواب بودند،اما از رد اشک روي صورت هاي معصوم و کوچکشان پیدا بود حسابی گریه کردند بچه

صداي هق هق پرهام .منظم کودکانش گوش سپرد. نشست و به صداي نفس هاي آرام فرش نرم وپرز بلند اتاق بچه ها 

موجی از گرما حس .کرد وروي پیشانی پسرش گذاشت رازمریم دست د.پراندش جلو رفت اما پرهام در خواب گریه می کرد

تا بهتر بشنوه البته صداي  صداي علی نگذاشت در آن حال بمونه،بیرون خزید.کرد اما اصال قابل مقایسه با لمس دنیوي نبود

.علی شبیه فریاد بود

.بفرمایید.میگم برید خونه خودتون،من این طوري راحت ترم-

آقاي .مادرش هم آن طرف نشسته و با دهان باز و صورت سرخ به پسرش زل زده بود.مثل آلو روي مبل وارفته بود اکرم

:علی آهسته گفت مادر.واحدي و پسر کوچکشان هم کنار در منتظر مانده بودند

....قربونت برم تو االن توي حال خودت نیستی،نباید تنها بمونی اونم با اون دوتا طفل معصوم-

:مثل شیري به دام افتاده می خروشیدوفقط مریم می فهمید چقدر سخت تالش می کنه صداش رو پایین نگه داره علی

شما نمی تونی تا ابد پیش .ه هر حال باید با این مسئله کنار بیایممن با اون دوتا طفل معصوم ب.مامان ،من حوصله بحث ندارم-

ما احتیاج داریم تنها باشیم،لطفا شما .ما بمونی،من خودم باید بدونم چه کار کنم،در ضمن تحمل ندارم بچه هام ترحم ببینن

.ممنون همبا آقاي واحدي برید خونه،خیلی 

:سختی از جا بلند شد و رو به اکرم کرد علی که متوجه بی جوصلگی پسرش شده بود به مادر

علی آقا حوصله مادرش رو نداره،من ساده فکر می کردم اون خدا بیامرز پرش می کنه،نگو علی دیگه !بریم،می بینی دیگه-

.مادرش رو نمی خواد

:اخم کرد و توپید علی

روانی راه می اندازي؟براي همین میگم  به جاي اینکه با من همدردي کنی داري جنگ!االن وقت پیچوندن  بحث نیست مادر-

!ما به کسی احتیاج نداریم ها

پشتش رو کردوتا وقتی مادر وخواهرش به کندي یک الك پشت حاضر نشدند و کفش پوشیده خداحافظی نکردند ،بر  بعد

روشن کردو بعد روي مبل بزرگ نشست وتلویزیون رو .زیر لب چیزي به عنوان خداحافظی من من کرد و در رو بست.نگشت

کمی از اینکه علی به آن زودي خودش رو باز .مریم گوشه اي ایستاده بود وبا تعجب به شوهرش نگاه می کرد.صداش رو بست
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چنان زار می زد که روح مریم .اما ناگهان شوهرش با صداي بلند به گریه افتاد.یافته و می خواد تلویزیون ببینه خوشحال شد

صداي  اکه سد شکسته باشه،به صورتش هجوم آوردوعلی بی آنکه اشکاشو پاك کنه باشک مثل سیلی .تکه تکه می شد

:بلند فریاد زد

.......امیدوارم منو ببینی وزجر بکشی،امیدوارم نتونی هرگز از روي زمین کنده بشی!مریم-

.رداشته بودصداي علی خش ب.علی انگار او را می دید،حتی به طرفش نگاه میکرد.با شنیدن آن حرفا یخ زد مریم

به آرزوت رسیدي،هان؟-

:به امید آنکه علی یک جوري صداش رو بشنوه جواب داد مریم

.نه-

یادته یه بار به من گفتی مردن از این زندگی بهتره وبه جاي اینکه با من و بچه ها باشی،ترجیح میدي بمیري؟حاال -

تسکینت میده؟راحتی؟خوبه؟دیدن عجز و بد بختی من و اون دوتا بد بخت بی گناه 

:جلوتر رفت،فریاد زد مریم

نه،به خدا نه،خودم بدتر دارم عذاب می کشم،می شنوي؟-

صداي گریه اش .انگار پیر شده باشه،پوست صورتش شل و آویزون شد.با حالتی تسلیم وغصه دار چشمانش رو بست علی

.فرو کش کرد،حاال بیشتر زار می زد وبا صدایی آهسته گله می کرد

با این دوبچه چه کنم؟مرخصی بگیرم،از کجا بیارم بخورم؟پیش کی بگذارمشون که دلش بسوزه .به سرم بریزم چه خاکی-

ومثل مادر مواظبشون باشه؟خدایا این چه روز سیاهی بود،این چه بالیی بود،این چوب کدوم اشتباهمه که دارم می 

خورم؟چه گناهی کردم که این طوري سخت دارم عقوبتش رو می بینم؟

:روي مبل کنارش نشست،انگار که شوهرش بشنوه،آرام گفت ریمم

این گناه ناشکري و نارصایتی منه ،من .خودت رو سرزنش نکن علی،این در حقیقت گناه منه که این طوري دارم زجر میکشم-

باشم و شکر  به جاي اینکه سپاس گزار.براي هر نعمتی که داشتم نق می زدم وگله می کردم.بنده حق شناس و شاکري نبودم

چیزهایی که باعث نارضایتی من بود ازم گرفته شده تا بفهمم چقدر تو  هحاال هم.کنم،ناسپاسی می کردم ونا راضی بودم 

تو فکر می کنی من نیستم و عذاب نمی کشم و همه بار مسئولیت روي دوش . نعمت غرق بودم و قدرش رو ندونستم
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تازه می فهمم که این تصور غلطه،روح آزار می بینه و عذاب می کشه وقتی  یعنی همه این اشتباه رو می کنن،من هم.توست

من دارم می سوزم وقتی بچه هام رو می بینم که دارن اذیت میشن و من رو می خوان ،وقتی گریه می کنن و .کار ناتموم داره

تابی می کنند ،من ده برابر شما وقتی مادر وخواهرام بی .بهانه من رو می گیرند،وقتی تو این طوري درمونده وغصه داري 

خود این . این بدبختی حق شما نیست،تقصیر منه که همه این طوري در رنج هستن  ه،اماعذاب می کشم که البته حقم

!موضوع هم بیشتر عذابم میده،جهنم یعنی این

و اندوه به  دستش رو روي صورت علی گذاشت،اشک هاي گرم و سوزان از میان دستاش می گذشت وموجی از غم بعد

مریم انقدر دستش .نفس هاش آرام وگریه اش بی صدا بود .علی آرام شده بود ودیگه حرفی نمی زد.وجودش منتقل می کرد

.را روي صورت علی نگه داشت تا شوهرش به خواب رفت

اما به .ر شدخودش رو جلو کشید ومنتظر برخورد محکمش با د.هیچ صدایی نمی آمد.با نگرانی داخل خانه سرك کشید مریم

فرش کوچک و رنگ رو رفته اي که با حاشیه گل و مرغ .با ولع به هال کوچک جلوي در خیره شد.آرامی نسیم از در رد شد

یک مبل بزرگ مخمل که جاي نشستن روي آن گود .انداخته بودند دزیر میز مربع چوبی که پایه هاش کهنه و لق شده بو

اما هنوز پدرش حاضر نبود آن را دور بندازه،چون اعتقاد داشت مرده این مبل به .بود افتاده وکمی تیره تر از بقیه جاها شده

نسبتا جدید  یزیونمریم با حسرت روي مبل نشست و به تلو.زنده مبل هاي نو و مدرن می ارزدوهنوز راحت وعالی است

گرد و صفحه سفید باالي تلویریون به ساعت .فکر کرد حتما کسی خانه نیست که تلویزیون خاموشه.خانه پدري اش نگاه کرد

االن وقت شام در خونه آنها محسوب می شد ومعموال همه در این ساعت .نگاه کرد،بعید بود این ساعت کسی خونه نباشه

این ساعت پدرش روي مبل محبوب و کهنه اش لمیده بود،مادرش در حال غر زدن به  رهمیشه د.خودشان رو می رسوندند

شیوا هم بی توجه به حال وهواي خونه یا با تلفن حرف می زد یا پاي .وسایل شام رو آماده می کرد بقیه بودوهمان طور هم

اما حاال خونه ساکت و .وراجی می کرد ودکامپیوتر چت می کردو یا دنبال مادرش با آب وتاب از اتفاقی که آن روز افتاده ب

وشخصا باالي سر بچه هاست باالخره دل کنده بود و با وقتی مطمئن شده بود علی یک هفته مرخصی گرفته .سوت وکور بود

با کنجکاوي به آشپزخانه سرك کشید،چراغ روشن بود .نگرانی به خانه پدري اش آمده بود تا از حال و احوال بقیه باخبر بشه

کاري  حاال که.فرصت مناسبی بود تا همه جا رو خوب نگاه کنه.خواست بیرون بیاد اما پشیمون شد.اما هیچ کس نبود

شیوا .از آشپزخانه بیرون آمد وسرش رو ازدر اتاق شیوا داخل بردو اطراف را نگاه کرد.هیچ کس هم منتظرش نبود.نداشت
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از اینکه کامپیوتر خاموشه تعجب کرد و با نگرانی به  مریم.طاق باز روي تخت خوابش ولو شده و به سقف زل زده بود 

نگران خودش .رستادنه با تلفن حرف می زدونه هیچ کار دیگه اي می کرد،نگاه کردخواهرش که ظاهرا نه با موبایل پیغام می ف

:کنار شیوا روي تخت نشست و آهسته گفت.رو از میان در تو کشید

شیوا،مریض شدي؟-

صورتش   بر عکس همیشه خالی از آرایش و ساده .چشماش پف آلود و سرخ بود.خواهرش بی اعتنا به سقف نگاه می کرد اما

کتابها ،لیوان .میز کامپیوتر مطابق معمول شلوغ پلوغ بود.کف اتاق یک گبه کوچک و زیبا پهن شده بود.ذوف می زد،توي 

روي کامپیوتر هم یکی دوتا .دي ها که جابه جا ریخته بود سیخالی،یک پیش دستی پر از پوست تخمه،خودکارها و 

زنگ به شرکت آوا ""پس فردا امتحان ورودي".خوند مریم جلو رفت ونوشته ها رو.یادداشت با چسب آویزون شده بود

."براي وقت مصاحبه

از چه انقدر .خواهرش همراه نامزد قد بلند و خوش تیپش ،هر دو رو به دوربین قهقهه می زدند.عکس روي میز نگاه کرد به

زم نداره،به تدریج که می خوشحال بودند؟مریم فکر کرد روزهاي اول آشنایی و زندگی مشترك،خندیدن و شاد بودن بهانه ال

گذره و بچه ها قدم به زندگی زوج می گذارند و مشکالت کوچک و بزرگ خودشون رو به رخ می کشند آن وقت احتیاج به 

بهانه براي خندیدن پیدا می کنی،آن وقت عکسهاي صمیمانه خندان با دستهاي دور گردن و یا کمر ،تبدیل به لبهاي کشیده 

توي ذوق بیننده  لهدستها هم جلوي بدن در هم قفل میشه تا هر چه بیشتر دوري وفاص.ی میشهو خنده هاي زورکی وعصب

اکثر اوقات وسط زوجی که روزهاي اول فاصله بینشان نیست یکی دو بچه خندان و بامزه سرك کشیده و خودشان رو .بزنه

خدا کنه روزهاي خنده هاي زورکی و دست .مریم لبخند زد،االن وقت خنده و دست دور کمر شیوا بود.در عکس جا کرده اند

روز خواستگاري اخم هاي مادر .یاد روزهاي خوب و عاشقانه خودش افتاد.پیش نیاد راشهاي قالب شده روي سینه اصال ب

از سال ها قبل دختر دایی علی .مریم همه نقشه هاي اونا رو به هم زده بود .علی در هم و لب هاي خواهرش به هم فشرده بود

معنی دار به این تصور دامن می زدکه  ايهر بار دو خانواده دور هم جمع می شدند، شوخی و کنایه ه.کرده اش بودنشان 

مینا نامزدآینده علی است و دایی منتظر اتمام درس وروشن شدن تکلیف کار وخانه وزندگی علی بود تا دست دخترش !بله

به خصوص اینکه .شق وعاشقی علی همه چی رو خراب کرده بودرو در دست علی بگذارد،اما پیدا شدن سرو کله مریم و ع

کرده واصالمنکر هر گونه رابطه اي شده بود و همین بیشتر دایی و خانواده مینا رو سوزنده بود،چون  ورشعلی ناگهان ش
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:علی در یکی  از آن کشمکش هاي فرساینده رك وپوست کنده گفته بود

حاال انتظار دارید .شما خودتون بریدید و دوختید!نه کسی از من نظر مستقیم خواستهتا به حال نه من قولی به کسی دادم و -

حرف یه عمر زندگیه ومن دلم می خواد با کسی ازدواج کنم که .بنده بپوشم،اما من دلم نمی خواد ازدواج زورکی داشته باشم

.!دوستش داشته باشم

اما علی بی توجه به .صبی همه رو تهدید به       خود کشی می کرددایی وعمه تیره وتار شده بود و مینا افسرده و ع رابطه

مادر وپدر مریم .عاقبت هم وقتی کمی آب ها از آسیاب افتاد ،با مادر وخواهرش به خواستگاري رفت.همه در خیال مریم بود

ومادرش اعتقاد  چون پدر.بودندوکشمکش به خانه مریم کشیده شده بود کردههم خیلی از ورود چنین خواستگاري ذوق ن

چون دو خانواده متعلق به دو قوم متفاوت .داشتند خانواده علی اصال شبیه آنها نیستندو همین بعد ها مشکل ساز می شه

تفاوت ها در رسم ورسوم و  نزبان ولهجه خانواده خالقی با خانواده امامی متفاوت بودو همی.وآداب ورسوم خاص خود بودند

ها وجو دداشت،اما مریم هم مثل علی چنان شیفته و عاشق بود که چشماشو روي همه آداب وسنن و کوچک ترین چیز

!تفاوت ها بست،او هم فقط علی رو می خواست وبس

مریم هم با خوش بینی فکر می کرد مشکلی .خاصیت آدمیزاد اینه که تا مشکل پیش نیومده او قدرت پیش بینی نداره چون

همین پافشاري و لجاجت خانواده ها رو از رو برده بودو در عقد کنانی !و علی او راپیش نمیاد،چون او علی رو دوست داره 

:با چشمانی اشکبار غر زده بود یمختصر که دایی هم نیامده وتمام مدت مادر عل

.......آرزوي چنین شبی رو براي پسرم داشتم اما حیف-

:با کوچکترین بهانه با صداي بلند گفته بوداکرم هم . مریم رو خون کرده بود با هم زن وشوهر شده بودند دل

.جاي دایی اینا خیلی خالیه،دایی جاي پدر مارو داشت خیلی بد شد-

بعدا هم هر اتفاق بدي می افتاد اکرم .باز هم گفته بود که مریم بشنوه و بفهمه که او باعث قهر و کدورت دایی جان شده که

:ند و سر تکان می دادچشمها رو در چشم خانه گرد می کرد و می چر خا

!خدا کنه نفرین نکنه.آه میناست،تعجب نداره-

نکنه مینا نفرینش کرده بود؟می دونست که هنوز ازدواج نکرده و د ر خانه منتظر بخت وبالینش مانده .خنده اش گرفت مریم

.و براي رفع بیکاري دیپلم هاي بیشماري گرفته که هر بار در هر مناسبتی ذکر خیرش می شد
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واي که مینا چه سلیقه اي داره ،رفته دیپلم .....اشااهللا مینا، چه دستپختی داره،دیپلم آشپزي و شیرینی پزي هم گرفته م-

موهاي اکرم رو می بینی چقدر خوب شده؟دستش درست،مینا .....شمع سازي و گل چینی و نقاشی روي ظرف هم گرفته

.....رنگ کرده،آخه دیپلم آرایشگري گرفته

فکر می کرداین بشر چقدر وقت داره که این همه دیپلم گرقته و اصال این همه دیپلم هاي مختلف به چه دردي  گاهی مریم

:می خوره؟یک بار هم به مسخره پرسیده بود

مینا کدوم رشته رو دوست داره،هنوز نفهمیده؟-

:هم دنبالش رو گرفته بود علی

.!انگار دیپلم چمن زنی و پرنده آرایی رو هم به تازگی گرفتهنه،هنوز دیپلم بمب سازي و مواد منفجره رو نگرفته،-

:وقت مادرش اخم کرده بود آن

......از هر انگشتش هنر می ریزه!حسودي هم داره-

:با بدجنسی گفته بود مریم

.اگه یه دیپلم شوهر تور کنی هم می گرفت،مشکلش حل می شد-

شاید اگه علی با مینا ازدواج .حاال دلش براي مینا هم میسوخت اما.کسی چیزي نگفته بودودل مریم خنک شده بود دیگه

  .!زنده........مریم هم در زندگی دیگري شاد و خوش حال بودو.کرده بود،این طوري نمی شد
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