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ن رو با حسرت یی که خنده های فیک دور و اطرافشوبنام خداوند بچه ها)

 (دنبال می کنند ولی خودشون واقعی می خندن...
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 فتنه گر(رمان ) 

این رمان رو از ته قلبم به بچه های کار، به اونایی که بی رحمانه قضاوت و "

یه روز برسه که شهرهای  بی اعتنا رد می شن، تقدیم می کنم و امیدوارم

 "کشورمون از بچه های کار خالی بشه! آمین!

*** 

 )مقدمه(

 فراری بود. 

 فراری از قمار. 

 فراری از مرد های هیز. 

 فراری از زن های سوء استفاده جو. 

 فراری از صداهایی که به او دستور می دادند. 

 فراری بود، او فراری بود. 

 با افتخار می گفت، فراریست. 

 فراری از خانواده. 

 من عاشقتم فرزاد. -

 و پر از عطش در آغوشش کشید. 

 محکم... طوری که می ترسید ولش کند بپرد و از آنجا فرار کند. 

 تند... طوری که صدای کوبش قلب هر جفتشان را می شنید.  

 ملتهب... طوری که خیس شده بود از عرق! از اشک!  
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با عشق... طوری که هر کسی که از آن جا می گذشت و رد می شد، با احساس 

 نگاهشان می کرد و می خندید. انگار دیوانه دیده اند. 

 میخواست داد بزند یا این یا هیچکس! یا این یا مرگ! یا این یا زندگی بی هدف!

 دست روی قلبش گذاشت و آهسته کنار گوشش نالید:

 تر فراری!مرسی که تو زندگیمی دخ-

 باورش نمی شد با فرزاد از آن باتالق فرار کرده و حاال فرزاد در زندگی اش است. 

 اما منو نمیتونی به عنوان زن انتخاب کنی. -

 فرزاد دست های مردانه اش را روی اشک های او کشید. 

 تو تنها عشق منی. فقط تورو میخوام، اینو باید چطوری حالیت کنم آذر؟-

ت ثابت کنی که خون و خون خواهی دیگه مهم نیست. مهم من و باید به مادر-

 توییم. 

 من پشتتم!-

 سرش را به سینه ی مردش چسباند و کمی بعد لب به لبش سپرد. 

 محکم و عمیق بوسید و بوییدش!

 فرزاد...-

 جانم!-

 تو هم عقیده داری چون یه فتنه پشتمه باید به تو نرسم؟-

 ل آن ها!مثل بچه ها حرف می زد، درست مث
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نه خانوم. معلومه که نه! تورو... تورو با همه ی دشمنی ها و فتنه های پشت سر می -

 خوام بهترینم!

و او.... عروسی که اسیر فتنه و فتنه گرها می شد را شاید می توانست نجات دهد و 

 شاید... شاید نه!

*** 

 

 "قسمت اول"

 )راوی: آذر(

باورم نمیشد. این من بودم که از مراسم فرار کردم؟ از پای سفره ای که برای عروس 

شدنم نقشه می کشیدند. قلبم تند می تپید. خون در رگ هایم منجمد شده بود. 

چشمانم به تار دیدن عادت کرده و عینک دو بینی به مردمک هایش بسته بودند. و 

دند و بیدار می شدند. آب دهان قورت پلک هایم، خسته تر از همیشه فقط می خوابی

 دادم و وارد کوچه ی فرعی شدم. با موتور منتظرم ایستاده بود. 

 فرزاد...-

هراسان نگاهم کرد و با استارت موتور زدن، روشنش کرد و خود را به من رساند. 

ترسیده بودم و نفس نفس می زدم. صدایم در گلو خفه شد. اصال نمی توانستم حرف 

 میان خس خس های گلویم، گفتم:بزنم. 

 ب...بریم. -

 پیاده شد. دستم را گرفت و از نهایت وجود بوسید. سرم را در آغوش گرفت و لب زد:

 نوکرتم آذر. -
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بار دیگر دستم را گرفت و مرا سوار موتور کرد. الهی بمیرم برای دلش که مثل 

 گنجشک می زد. ندای قلبش را به راحتی می شنیدم. 

 د. تورو خدا... بریم فرزا-

 چشم.-

تندی به موتور داد و مرا از آن محله ی نفرین شده فراری داد. باورم  و راه افتاد. گاز

 نمیشد فرار کرده بودم. 

باالخره... توانسته بودم از آن جای کثیف فرار کنم. منی که در تمام طول راه دویده و 

مینان از گاز تا رکابش می ژولیده شدم بودم، با فراغ خیال پشت ترک موتوری که اط

بارید، خود را رها کرده و موهایم را به دست باد سپرده بودم. موهایی که بخش 

 عظیمی از آن ها از شال بیرون زده بود. میان هوای مه آلود تهران بزرگ!

در تالطم ترافیکی که صدای بوق، بوی بنزین و گازوئیل ماشین ها عطر شده بود و 

 چسبید نفس می کشیدم.  به پیراهن عابران می

 و انگار... انگار عطر گل محمدی به لباسم می زنم. 

تا این حد خوشحال بودم یعنی! در زیر گذرها سوار موتور و انگار سوار فراری یا 

شاسی بلند آخرین مدل بودم.  خوشحال... خرسند... بی درد... بی ترس... با حس... با 

 آن روز هایم برنمیگشتم. تپش قلب رضایت... و کاش هیچوقت، به 

 هیچ وقت!

*** 

مرا به خانه ی عمه اش آورد. همان دیشب. گفت که جای مورد اطمینان همین جا 

هست و بس! شاید کالم اطمینان بخشش مرا آرام کرد، شاید هم قاطع بودن 
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تصمیمش و مرا به آنجا کشاندن باعث شد از خلسه ی ترس بیرون آمده و به آرامش 

 کر و اعتماد کنم. حرف های او ف

به محض آنکه مرا رساند خود به خانه شان رفت و با قول اینکه فردا حتما به من سر 

می زند، رفت و مرا به عمه اش سپرد. عمه ی مهربانش! با همان دیدار اول از او 

خوشم آمد و مهرش به دلم نشست. با این حال خسته بودم. خسته از شب قبل که 

غصه خورده بودم. خسته از سیروسی که شب به هنگام  گریه کرده بودم و کلی

هم در رویاهایم می دوید و مرا به نفس زدن وامی داشت. خسته از هر  یدنخواب

تنش و واکنشی که دیدم و خوابیدن، باالخره با شنیدن صداهای موهومی توی سر و 

درست  رفضای بیرون بیدار شدم.  بالشت را کوبیدم و جای خوابیدنش را یک بار دیگ

کردم و باز خوابیدم. صدای جابه جا کردن قابلمه از آشپزخانه می آمد اما نای بلند 

شدن و به سمت آنجا رفتن نداشتم. می دانستم عمه شریفه عزیز است، مهربان 

است، اما باز هم نمی شد انقدر بی خیال طی کنم و به کمکش نروم. بلند شدم، 

 ی بستم و بیرون رفتم. موهایم را باالی سرم به حالت دم اسب

 دخترم... بیدار شدی؟-

لبخند زدم. این زن همه ی معادالت من در مورد زن ها را به هم می زد. نیست که 

اذیت های راه دورش سر و کله زده بودم، سخت بود باور کردن زن و  من با زیور

 هایی مثل شریفه!

 چشم هایم را با دست مالیدم:

 من صورتمو بشورم میام. -

 ند صدایم زد. بل

 باشه عزیزم. بیا. -
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به سرویس بهداشتی رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، برگشتم. از روی کانتر 

 خم شدم و به چهره ی مهربانش دقیق شدم. 

 خوبین عمه خانوم؟-

 لبخند زد و به سمتم برگشت. 

 خوبم دخترم. صبحونه میخوری یا یه راست میری به استقبال ناهار؟!-

چه میشد فرزاد پسر شریفه می شد؟! مطمئنا زیور و دخترهایش اجازه نمی دادند 

من به این راحتی عروس شوم! بی دیدن من، با آن همه فتنه و فساد کردن پشت 

 سرم، چطور می خواستند عروسم کنند؟ اصال نمی شد. 

 نه ممنون. منتظر میمونم فرزاد بیاد با هم ناهار بخوریم. -

 شریفه خندید و زیر گازش را کم کرد. 

 پس تا فرزاد میرسه من نمازمو بخونم بیام. -

 باشه عمه جان. قبول باشه!-

 شریفه حینی که از مقابلم می گذشت، گفت:

قبول حق. اما اگر گرسنه ت شد زیر گازو خاموش کن بخور. زیرشو کم کردم تا -

 گرم بمونه. 

 باشه چشم. -

 بی بال دخترم. -

 و دست روی شانه ام گذاشت.  برگشت

تو... تو خودتو برای نیومدنش حاضر کن. با اون مادری که اون پسر داره من فکر -

 نمی کنم به این راحتی ها ولش کنن. 
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 چشم هایم حالت غمگین گرفتند. 

 یعنی... -

 بله! یعنی اون مادر زیر بار نمیره. خودتو برای حرف های بزرگتر و بدتر آماده کن!-

 عمیقی کشید و ادامه داد:نفس 

فرزاد مرده ولی اون سه نفر هزار تا رمال و دعا نویس میشناسه. باید خیلی زود -

 فرزادو مجاب به عقد کنیم وگرنه... 

 اشاره ای به سقف خانه کرد. 

 میدزدن و میبرنش تا آسمون هفتم که دست منو تو بهش نرسه!-

و خیال تنها گذاشت.  موبایل را برداشتم از مقابل نگاهم رفت و مرا با دنیایی از فکر 

 و بی فوت وقت شماره اش را گرفتم.

 جانم!-

 انگار آب روی آتش درونم ریختند. لبخند جای خود را به اخم داد. 

 سالم عزیزم. -

 سالم. تازه بیدار شدی؟!-

 اره. نمیای پیشم؟ دلم برات تنگ شده. -

م بدون برای شب دنبال حرف و نه فعال. شاید عصر اومدم سمتت ولی اگر نیومد-

 بهونه م که اسمتو بکشم بیرون و باهاش هم کالم شم. با عمه کنار اومدی؟

 آره. خیلی مهربونه خداروشکر. مگه هنوز حرف نزدی؟-



9 
 

دورت بگردم من همین دیشب اومدم خونه. ذهنم درگیر چطوری مطرح کردن -

اشه که هست. از خونه ی قضییه بود. یکم بهم زمان بده. مهم این بود جات امن ب

 خودمونم امن تر. بزار ببینم امشب میتونم باهاش حرف بزنم یا نه. 

 ته دلم کمی آرام شد. 

خدا کند همین امشب مادرش را راضی کند. میدانم چیزی تقریبا محال بود. با آن 

، عمرا به این راحتی قبول می کرد. اما باز متعریف هایی که من از مادرش شنیده بود

امشب نذر می کردم. حدیث کسا و زیارت عاشورا، می خواندم تا راضی شود.  هم

 بودم از دست فروشی. خسته شده بودم از نشدن های پیاپی.  هخسته شد

خسته شده بودم از اینکه پیرمرد های مختلف را از خواستگاری بیرون کنم و هی 

ر واد جا سازی کردن دبهانه تراشی کنم تا سیروس کوتاه بیاید. خسته شده بودم از م

انواع و اقسام برجستگی های تنم برای این سیروس احمق بی لیاقت! آخ که خسته 

 بودم. چقدر صبورانه تا کردم تا شدم اینی که امروز میبینم. 

ساله با دلی پیر! علیرغم اذیت هایی که دیدم درس خواندم.   52یک عدد دختر 

دیگر نمی شد. به تنهایی قادر به ادامه آدمی شدم برای خودم اما... اما نمی شد. 

دادن هیچ راهی نبودم. نه پدر داشتم نه مادر، تنها خودم بودم و پسری که ادعا می 

 کرد مرا می خواهد. و انگار می خواست. 

 عزیزم کاری نداری. برم به کارها برسم!-

 باشه عزیزم. خدانگهدار. -

عاقبت امروز و امشب ما چه می شد؟ و موبایل را بعد از خداحافظی قطع کردم. یعنی 

 خدا میخواست و به جایی مشترک میرسیدیم یا نه...

 از اتاق بیرون رفتم و برای کمک به عمه وارد آشپزخانه شدم. 
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 عمه جان، کمک نمی خواین؟!-

*** 

 )راوی: فرزاد(

 

او عشق زندگی من بود. من برای داشتن و خواستنش کلی امیدوار بودم. می دانستم 

بدون این دختر دوام نمی آوردم. برای آنکه مال من شود از همه چیزم گذشتم و من 

او هم گذشت. و حاال... با تمام وجود برای به دست آوردنش بسیج می شدم. یک 

تنه... بدون ترس... بدون واهمه... از صبح که با صدای نگرانش از خواب بیدارم تا 

د هزار جور حرف و دیالوگ رد و بدل همین االن که از سر کار برمی گردم، با خو

ی ام به یک و با او تا کنم اما هر بار پیش روکردم که چطور با مادرم حرف بزنم 

سخن رانی طوالنی مدت می رسد و در آخر ذهنم قفل می کند.  وارد خانه که شدم، 

 بعد از دوش گرفتن و سرحال شدن، به پیش مادرم و خواهرهایم آمدم. 

 چطورین؟! -

د. خودم را آماده ی مادرم با دخترهایش سر میز غذا نشسته و منتظر آمدن من بودن

کرده بودم. او بود و دو دخترش! دو دختری که اتاق فکرش بودند و هر  بحث و قهری

 چه آن دو می گفتند را اجرایی می کرد. 

ول هر دو با آذر مخالف بودند. چرا؟ چون او دوره گرد دست فروش بود. چرا؟ چون پ

نداشت. چرا؟ چون بی خانواده بود. و من... خسته از دالیل مسخره شان او را می 

 خواستم. از ته دلم. 

 خوبیم پسرم. بیا بشین پیشمون واست غذا بکشم. بیا. -
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این مهربانی مرا می ترساند. حتما باید عصبی باشد تا در عصبانیت خواسته ام را 

خودم را از تو  کنترل می کردم در حالی که بگویم و تمام! یا قبول می کند یا نه! 

می دانستم آذر از تو می لرزد. می لرزد که یک وقت آن مرتیکه ی احمق پیدایش 

نکند و بار دیگر او را به آن دخمه خرابه نکشاند. پووفی کشیدم و سر مادرم را 

بوسیدم. روی صندلی روبه روی او نشستم و با طمئنینه از غذای داخل سینی کام 

رفتم. انقدر عصبی بودم که نمی دانستم چطور و چگونه غذا بخورم. همه ی کارها گ

از ذهنم ربوده شده بود. آن از آن مردک عوضی که آذرم را می خواست به کسی 

بدهد، این از آذر مثل موش مظلوم شده که جلوی آن مردک عوضی کم می آورد. 

 آخر چرا!

 پسرم!-

 با صدای مادرم به خودم آمدم. 

 انم!ج-

 چرا نمی خوری. -

 واقعا چرا نمی خوردم؟ نمیدانم. 

 گرسنم نیست. همینم برای اینکه دلتون نشکنه خوردم. -

 دستش روی دستم نشست. 

 چیزی شده پسرم؟-

 هوم؟ آره که چیزی شده بود. باید عشقم را نجات می دادم. باید. 

 مامان!-

 دستش، دستم را فشرد. 
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 جانم مادر. چی شده؟-

دخترها که انگار منتظر چیزی بودند تا خود را به ما برسانند، فوری خود را به کنار 

 مادر رساندند و 

 و گوش به حرف های ما سپردند. البته بهتر. همه شان با هم می شنیدند. 

 من...-

 همه سر تا پا گوش بودند. 

 من می خوام ازدواج کنم.-

 به نفس افتاد مادرم. 

 شناسمش؟ کجاست!چی؟ با کی؟ کیه؟ می-

 به تکاپو افتادند خواهرها!

وای داداش چی میگی تو؟ کی تورت کرده؟ کی مخت رو زده؟ خدا بگم چیکارش -

 کنه!

 دستم را باال بردم و محکم روی میز کوباندم. 

 چتونه شما؟ دارم میگم قراره زن بگیرم. زامبی که نیست. لطفا تمامش کنین!-

 به سمتم خم شد.  مادرم آرامتر از دو قلوهایش کمی

پسرم چی میگی تو؟ مگه دختر اقدس چش بود که اونشب سنگ رو یخش کردی؟ -

 هان؟ 

 اه باز هم دختر اقدس! آن افاده ای مسخره که انگار از دماغ فیل افتاده بود. 

 کیمیای بی نمک!
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نمی خوامش. حرفم یه کالمه. یا عشق منو قبول میکنین و میاین باهاش آشنا -

 ینکه کال قید خونه رو میزنم. میدونین که شوخی ندارم مامان. میشین، یا ا

 و با عصانیت از جا بلند شدم. 

 فرزاد!-

بلند گفت. محکم گفت. عصبی گفت اما من نایستادم. میدانستم به اندازه ای سر و 

بدنم عرق کرده و دود از سرم بلند می شود که اگر بگذارنم همه ی در های خانه را 

 ندم. پیراهنم را از پشت کشید. از درگاه می ک

 با توام فرزاد. -

 ایستادم و به سمتش برگشتم. 

 بله مادر من!-

 کیه؟ همون دختره؟-

 آهان! حاال شد. 

 لبخند مرموزی زدم. 

 بشین سر میز بی دخترات!-

 مادر بی آنکه وقت بکشد نشست و مرا به سوی خود کشاند. 

 جانم! بگو پسرم!-

از چشم هایش می خواندم که می خواهد من و افکارم را سفره کند. بجود و قورت 

 بدهد. 

 اره همونه. -

 خب... -
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 اطالعاتش رو کامل تر میگم بهت. فقط گوش کن و حمله نکن!-

 سالشه! 52اسمش آذره! -

 خب... خانواده ش... -

ه می میدانست و می پرسید. و باز مرا در سخت ترین جای ممکنه الی منگن

 گذاشت. 

 میدونی که نداره. -

وای دوباره من و تو بحث اصل و نسب! نداره یعنی چی پسرم؟  من جلوی در و -

 همسایه آبرو دارم. بگم عروسم بی صاحب و بی خانواده بود ؟ 

 بلند شدم و کنترل شده دستش را گرفتم!

اصال اونطوری  . تو چرا نمیزاری من زورمو بزنم بعد ببینیآروم باش مادر من. آروم-

که تو فکر می کنی نیست. چطور میتونی به کسی که ندیدیش انگ بی اصل و نسبی 

 بزنی؟ نشستم مثل آدم دارم برات تعریف می کنم. چرا گوه میزنی به اعصاب آدم؟

تو غلط کردی. تو فکر کردی مادر نداری که رفتی دست یه دختره ی بی خانواده -

 رو گرفتی اوردی و ... 

کو دختر... خود اون بخت برگشته هم میدونست ممکنه با این حرفات روبه رو کو... -

 شه پا نشد بیاد. حاال دیگه حرفی نمیمونه!

و باز بلند شدم. اینبار دیگر نمی ماندم. مگر بچه بازی بود؟ من آن دختر را می 

ار وخواستم. با عقل سلیم! با چشم باز! بی فکر و منطق عنوان کردم، درست اما... سزا

شنیدن این القاب به عشقم نبودم. آن دختر زجر کشیده بود. برای بی هویتی اش 

حرف های قلمبه سلمبه می شنید و دم نمی زد. الهی بمیرم برای دلش که همیشه 
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قضاوت میشد. حتما مثل روز اول که خود من قضاوتش کردم. اذیتش کردم و گریه 

 اش را در آوردم. 

من از پشت ماشین و توی آینه دیدم که اشک میریزد و  البته جلوی من گریه نکرد،

گاز می دهد تا شاید از من و نگاه های پر از حرفم فرار کند. با به یاد آوردن آن روز 

 لبخند معناداری زدم و میان داد و هوار های مادرم به آن روز سفر کردم...

 

" 

 دختری با ماشین شاسی بلند وارد کارواش شد. 

 پیاده شد. تک بوقی زد و 

 ریزه میزه  بود و عینک ریبنی روی چشم داشت. 

 تیپ تمام جینش حواسم را جمع کرد اما بی محلی کردم. 

 چیزی که توی زندگی من جایی نداشت، دختر بود. 

خودم کم بدبختی داشتم، خرج خانواده را بده، دوست دختر دیگر نمی توانست 

 اضافه اش شود. 

 اسپرت پایش خنده ام را در آورد.  پیاده که شد، کفش های سفید

 جلو آمد و گفت:

 چیز خنده داری تو من میبینین؟!-

به چشم های قهوه ای درشتش که با مژه های فرش مسحور کننده شده بودند، 

 نگریستم و مثل خودش پررو گفتم:

 سالم از بنده ست. -



16 
 

 بی آنکه از موضعش پایین بیاید گفت:

 سالم نکردم. سوال پرسیدم. -

 یک تای ابرویم بی اختیار باال افتاد و نگاهم به لب های صورتی رنگش جذب شد. 

 با نمک بود خدایی!

 عجب! اره خندیدم به بی تناسبی کفش ها و هیکلت! اونا بزرگ و.. -

 دست جلوی دهانم گرفتم و خندیدم. 

 خودت ریز!-

 جدی نگاهم کرد و دست هایش را به جیب شلوار جین گشادش فرو کرد. 

 نظر خواستم ازتون؟-

 نه!-

خوبه! میخواستم اگر آره ست تا منم بگم که لباستون به هر چیزی میخوره الی -

 کارواشی!

 اوه!-

 همینه! پس لطفا بامزه گی تعطیل! کی بیام دنبال ماشین؟-

 حرصم آمد از حرف تحقیر آمیزش!

 پاپات بهت یاد نداده درست با بزرگترت حرف بزنی؟!-

 ام زد و گفت:کلید را به سینه 

 من که بی پاپائم اینم، خدا به داد تو که با پاپایی برسه!-

 از حرفم پشیمان شدم اما انگار دیر شده بود. 
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از کارواش بیرون  "یه ساعت دیگه میام دنبالش"پشتش را به من کرد و با گفتنِ 

 رفت. 

بود  یتا برگردد به جای آنکه حواسم پی دستگاه ها و شستن ماشین باشد، پی حرف

 که به او زدم و سخت قضاوتش کردم. 

شماره ی ماشینش را که دیدم، هوش از سرم پرید. این شماره ی ماشین سیروس، 

بنگاه کار معروف این ناحیه بود. لبی کج کردم و با اطمینان شماره ی رفیقم که از او 

 ماشین خریده و معامله کرده بود را گرفتم. 

 العات می خواستم. . خوبی؟ یه سری اطبهزادسالم -

 جانم داداش... -

هر چه سوال داشتم پرسیدم و در عین ناباوری به جواب هایی رسیدم که هیچ 

 تصوری از آن ها در ذهن نداشتم. 

مگر ممکن بود؟پیرمردی با سن سیروس با این همه دبدبه کبکبه چطور می تواند با 

پیدا شد. داشت با  اشدخترها این کار را بکند؟ هنوز غرق فکر بودم که سر و کله 

 موبایلش حرف میزد و چشم می گفت به سیروس!

 چشم آقا سیروس. الساعه!-

 و موبایلش را قطع کرد. 

 چقدر شد؟-

 اینکه هی خودش را دست باال می گرفت. زورم آمد از 

 تهش که معشوقه ی سیروس بود. 

 آقاتون حساب میکنه!-
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 اینبار دیدم که آتش از بینی و سرش فوران کرد. 

 عصبی جلو آمد و ضربه ای به سینه م زد. 

 سرت رو تنت زیاده؟ به من میاد معشوقه ی بابام باشم؟-

 سیروس و بچه؟ هه!-

 با یکی مثل تو! نه سیروس و بچه بازی-

 دستم باال رفت و بی اختیار به گونه اش مالیده شد. 

 خفه شو!-

بی آنکه عارش شود یا دردش بیاید و شیون سر دهد، مچ دستم را محکم گرفت و به 

 چشم هایم زل زد. 

با من در نیفت بچه خوشگل. من نه با سیروس صنمی ندارم نه با امثالش! ته تهش -

 نون خورشیم وشکر!

 بینی اش را باال کشید و ادامه داد:

هر کی ام اطالعات بهت داده، نصفه داده. ما رومیخواد و تا محرممون نشه و زیر -

دستش نشیم ول کنمون نیست. وگرنه انقدر داره که چشمش منِ به قول تو ریزو 

 میزه رو نگیره! شیر فهم شد؟

 خواستم چیزی بگویم که دستم را محکم ول کرد و گفت:

  بگو چند شد!حاال-

 تا مبلغ را گفتم و سوار ماشین شد، فین فین می کرد. 

 قشنگ معلوم بود زده بودم به هدف!

 دم در که رسید، برق تلخ اشکش را از آینه دیدم اما سکوت کردم. 
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 این دخترها گریه کردن هم بلد بودند؟!

" 

 افتادی؟!با توام فرزاد! تو مگه بی خانواده ای که دنبال دختر بی خانواده -

 عصبانی با تکان دادن دست هایم در هوا گفتم:

 من رفتم! تمام... -

 و از مقابل نگاه متعجب فرنوش و مهرنوش و زیور خانوم )مادرم( از آنجا بیرون زدم. 

*** 

 زدم به دل پیاده روی و فکر کردم. 

از ذهنم آنقدر کار کشیدم که خودم را خسته تر از هر وقت دیگری در آغوش خیابان 

 انداختم. 

صدای خش خش برگ ها زیر هجوم قدم هایم می شنیدم و لبخندی تلخ می زدم. 

من اینجا و دختری که به خاطر من فرار کرده بود در خانه ی عمه ام! عمه ای که 

. هر دو از هم بدشان می آمد و سایه ی هم را با رابطه اش با مادرم کارد و پنیر بود

تیر می زدند. آن زمان که آذر دل از خانه و کاشانه ی سیروس کند و به خاطر من 

فرار کرد، برای آنکه به جای  قابل اعتمادی ببرم کلی فکر کردم. هیچ جا به اندازه ی 

داشت. بخاطر خانه ی عمه شریفه امن نبود. هم مهربان بود، هم احترام نگه می 

گذشته ی عشق من، او را نمی آزرد و همیشه به احترام طی می کرد، پس او را به 

 عمه ام سپردم. 

عمه ای که با دیدن دختر مورد عالقه ی من لبخند زد و با عشق در آغوشش کشید. 

گفت هیچ کس برای تو آذری که با همه چیز تو کنار می آید، نمی شود و هیچ کس 

 نمی خواهدت. به این اندازه 
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انگار از چشم های او خوانده بود. بی آنکه قضاوتش کند در خانه اش را به روی او باز 

 کرد. 

وقتی در را باز و آذر را به داخل خانه کشاند انگار که دختر نداشته ی خودش را بعد 

 از سال ها پیدا کرده باشد، آهسته به آغوشش کشید و کنار گوشش گفت:

 به فرزادم احترام بزاری. میشم مادرت اگر  -

و او نمیدانست که این دختر جز احترام و عزت برای کسانی که دوستش دارند، 

 چیزی نمی گذارد. 

 و او نمیدانست که آذر برای من نفس است و من برای او نفس!

 سالم فرزاد. -

 در بر رویم باز شده بود و من هنوز در سودای عشق آذر به سر می بردم. 

 خوبی؟سالم عمه -

 سالم دردت به عمرم. بیا تو!-

 و در را برایم باز کرد. 

 ای گفتم و لب زدم: "خدا نکنه"زیر لب 

 فدای تو بشم. دختر جدیدت کجاست؟-

 از این لفظ استفاده کردم تا بینشان با همین لفظ ارتباط برقرار شود. 

 ینا چه خبر؟ا داخله عزیزم. داره کمک من غذا میکشه! مادرت-

 گشتم و باز فکر حرف های مادرم دیوانه ام کرد. کالفه بر

 خودت زیور و بهتر میشناسی. فعال هیچی!-
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 حرص خوردن عمه را به عینه دیدم و حس کردم. 

مگه میشه ندونم؟ ببخشیدا ولی بازم برای بار هزارم می گم خود ناکسش داداشمو -

 کشت. 

 و با بغض در دهانش را گرفت.

 میره باالها! ول کن گذشته هارو! عمه قربونت برم باز فشارت-

 مثل اسپند روی آتش شده بود. 

د و داداشمو سر برینمیتونم. قلبمو بازی داد؛ کل زندگیمو نابود کرد؛  نمیتونم عمه!-

 گند زد به زندگی بچه هاش و... 

 باز هم یاد پدر به گریه اش انداخت. 

همین خانم بارها اشکشو در آورد. کوچکش کرد، گفت مرد نیستی که دخترهات  -

 ۰۱۱۱جلو هم کالسی هاشون کوچیک میشن چون پول سبز ندارن) منظور از 

 تومان به باال بود(. 

 زد روی سینه اش و گفت:

گفت پسرت میره شاگردی اسماعیل نانوا رو میکنه عاره، زشته. برامون خوش -

بدبختمو هیلون و ویلون کرد. حاللش نمیکنم. به وهلل حاللش نمی  نمیاره. داداش

 کنم.

در آغوش کشیدم و سعی کردم آرامش کنم. آذر در حالیکه دست هایش را به  

 شلوارش می کشید تا احتماال خیسی شان را بگیرد، سراسیمه بیرون آمد. 

 چی شده؟_

 و با دیدن من لبخند زد: 
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 سالم. چیزی شده؟ -

شده بود و من... برای آرام کردن عمه ی دردِ دل داشته ام باید اول  هوم. چیزی

 چیزی نیست. خوب می شه.–خودم آرامش پیدا می کردم. 

و با حالی که انگار شریفه مادر و نه عمه ام است، سر و صورتش را بوسیدم و او را با  

که دو روز  تکیه بر خود به داخل یکی از دو اتاق خواب خانه اش بردم. اتاق خوابی

 چقدر منظم و مرتب لباس هایش را چیده و تا زده بود.. بود اتاق خواب آذر شده بود

 دم فرار با خود بیاورد.  همان اندک لباسی که توانسته بود

خوشم می آمد از شخصیتش.  هر جا که می رفت خود را توی دل بقیه خوب جا می 

 کرد.

 به همین راحتی. 

 عمه جان.- 

 یش سکسکه ای آهسته مانده بود.از  هق هق ها 

 جانم عمه!-

 لب هایم را با زبان تر کردم. 

م مادرمو میشناسم.  اما ترجیح میدم لطفا غصه نخوری؟ من میدونم. کامال همیشه -

دم نزنم تا احترام ها حفظ بشه. اون عادت کرده به زور گفتن. به شر و ور تحویل من 

تهش که من خرابکاری های اونارو در دادن و گل ریختن روی گوه های دختراش! 

میارم و میزنم تو صورتشون ولی مامان... اون اگر توی پنهونکاری های فرنوش و 

 مهرنوش دستی داشته باشه همشونو میکشم!

 نفس راحتی کشیدم. 
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اما به هر حال مادرمه. حقش گردنمه. نمیتونم برم بزنم صورتش و از خونه بیرونش -

بهش احترام بزارم.  اونم تمام قد ولی حد داره. ته داره.  کنم. وظیفمه، دینمه که

 انقضا داره. 

 عمه شریفه با لبخند پیشانی ام را و بوسید و گفت:

 آره. کاره درستو تو میکنی ولی من.... ولی من نمی گذرم ازش.-

 فین کرد:

 هحاالم پاشو برو بیرون. اون دختره ی بنده خدا معذب نشه. باالخره دختر این خون-

 و عروس منم حساب میشه.

چقدر خوب که عمه درک می کرد. انگار به احساسم نقل و نبات می پاشیدند. اما 

و از  ی گفتم "چشم"مادر... حسابم با او برابری می کرد با حسابم با کرام الکاتبین. 

جا بلند شدم. به طرف در که رفتم بوی نرگس همیشگی از لباس و تن آذر به بینی 

 تما پشت در بود. با لبخند غافلگیرش کردم و یک هو صدایش زدم. می رسید. ح

 آذر! -

 ترسان هیع ای کشید و دست جلوی دهانش کشید.  

 ترسیدم فرزاد. چرا اینطوری می کنی؟-

 چون تو داری یواشکی کشیک میدی. عشق منی!-

 خندید و نمی دانست که میمیرم برای گونه های استخوانی و لب های باریکش. 

 این دختر به طور طبیعی فوق العاده بود. 

 دیوونه. فرزاد؟-

 بیرون رفتم. 
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 جانم. -

 عمت چطوره؟-

 دستش را گرفتم و به آشپزخانه کشاندمش. 

 خوبه دختر. خوبه. نگران نباش. تو خوبی؟-

 به دنبالم کشیده شد و لحظه ی آخر دستم را رها کرد. 

 ینا چی شدن؟ ا خوبم عزیزم. مامانت-

 ای که روی میز غذا پهن شده بود، نگریستم و گفتم: به سفره

 من چیزی نخوردم. فعال یه چیزی بزنیم بر بدن بعدا حرف میزنیم. -

و با گذاشتن دست پشت کمرش، به سمت نشستن روی یکی از صندلی های پشت 

 میز، راغبش کردم. 

 همزمان عمه را صدا زدم. 

 عمه خانوم،  نمیای یه ناهار به ما بدی؟-

آنکه خود را به ندانستن می زدم اما من خوب میدانستم ناراحت است و مغموم! در  با

فکر است و می خواهد هر چه زودتر تکلیف خود را بفهمد. بماند که موبایلش را از 

دید من مخفی می کرد تا یک وقت سیل تماس های آن مردک عوضی، سیروس را 

 نبینم. 

 اومدم پسرم. -

به جایی دور پرت کردم و پشت میز کنار آذر نشستم و بشقاب فعال افکار درگیرم را 

 به سمتش گرفتم. 

 بکش عزیزم. -
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*** 

 )راوی: آذر(

برای بار شاید صدم تماس را بر روی سیروس قطع کردم. مردیکه ی هیز بی چشم و 

رو دست از سرم برنمیداشت. از طرفی تکلیفم با فرزاد هنوز مشخص نبود. پس بهتر 

ر میماندم تا ببینم فرزاد چطور اوضاع را توی خانه شان درست می بود فعال منتظ

کند که من از این طرف سیروس را روی زمین خوابانده و خلع نفسش کنم. می 

ترسیدم. از مادر و خواهرهای فرزاد می ترسیدم.از سیروس و تهدید هایی که ممکن 

ی کردند که خب حق بود به واقعیت تبدیل شود می ترسیدم. اگر آن ها مرا قبول نم

 هم داشتند ، به کجا می رفتم؟

مجبور بودم بار دیگر به خانه ی سیروس برگردم و به خود ناکس و زن نااهلش بله 

بگویم. مجبور بودم به آن دخمه ی همیشگی برگردم و به جای یک نان خوردن صد 

 امنان کار کردن پس بدهم. باز هم دست فروشی. باز هم فشار. دست روی پیشانی 

 کشیدم. حتی فکر کردن به او هم سر درد به جانم می انداخت. 

مردک هیچی ندان! اه. کاش می مرد. بخدا اگر میمرد کلی آدم آزاد می شدند. راحت 

می شدند. از زیر دین او بیرون می آمدند و بهترین آینده را برای خود رقم می زدند. 

رنج چیزی برای اطرافیانش این مردک با این روان پریش بازی هایش جز درد و 

 نداشت. 

 خانم!-

با شنیدن صدای فرزاد به خودم آمدم. صورتم از اشک پر بود، پاکشان کردم و به 

 سمتش برگشتم. 

 جانم!-

 خوبی؟-
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 سکوتم، او را به سمتم کشاند. دستم را گرفت و گفت:

 نیومدی بیرون نگرانت شدم!-

چه خوبی ای در کجا به کی کرده بودم که خدا این پسر را سر راهم قرار داد؟ این 

 مرد همیشه مهربان و خندان. 

 اینجا بودم تو اتاق. داشتم فکر می کردم. -

کنارم نشست و گرم و عاشقانه نگاهم کرد. تا بحال شده از نگاه عمیق کسی دلتان 

 بلرزد؟

  فرزاد دقیقا آن نوع نگاه را می کرد.

 به چی عزیزم؟ -

 باید می گفتم؟ صادقانه می گفتم یا از پی اش می گذشتم؟

 آذر. فکر اینکه بخوای دروغ بگی رو از ذهنت بکن بیرون. -

 لبخند زدم. 

 ذهن منو میخونی شما؟-

 دست دور صورتم قاب کرد.

 من حرف قلبتو می خونم.-

 صدای قلبش را می شنیدم. انگار تب کرده باشد از آن کوره، آتش بیرون می زد. 

 میدونم عزیزم. میدونم. فرزاد!-

 جانم!-

 خمار نگاهم کرد. 
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 بگو دیگه!-

 من می ترسم. از اینکه...-

 مادر من بگه نه و تو باز گیر سیروس بیفتی. اره؟-

هایش شدم که چه راحت موهایم را پشت گوشم انداخت و من... مات چشم و لب 

 من را می دانستند.  

آره. میترسم فرزاد. من... میترسم. میترسم از تکرار روز های سرد. تلخ. زشت. سیاه. -

 میترسم فرزاد. 

فرزاد دستم را گرفت. به چشمانم خیره شد و عاشقانه ترین طرز نگاهش را به 

ا لب هایم و بوسه مردمک هایش ریخت. کاش می توانستم آن ها را قاب بگیرم. ب

 های پیاپی، صورت مردم را گردگیری کنم!

من پیشتم. و هرگز نمیزارم دوباره سهم اون روز های تیره بشی. حتی اگر ببرمت تو -

کارواش و اونجا باهات زندگی کنم، خرج هر روزمون بشه بسکویت و چای خوردن و 

ارم اون ما نمیذای بیرون خوردن و اسراف، اصرفه جویی و یا بهترین خوراکی ه

 صاحب شه باز و شوهرت بده! رومردک به زور تو

از زور عصبانیت دندان هایش را بهم سایید. از میزان عالقه و غیرتش گاهی تا آسمان 

 پرواز می کردم. 

کمی صبر کن. با مادرم حرف میزنم و راضیش می کنم عقد کنیم. یا اینکه بی خبر -

 نیم بپذیرن من ... تو و عشقمون رو!عقد می کنیم و اون هارو مجبور می ک

با آنکه راضی به آنجا رسیدن کار نبودم اما.... فرزاد را به هر قیمتی می خواستم. به 

 هر قیمتی. 

 بریم بیرون؟ عمه ناراحت نشه یوقت!-
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 تو بگو بمیر! من جان می دهم برایت!

 بریم عزیزم. -

*** 

 )راوی: فرزاد( 

کارواش را تعطیل کردم و با خستگی به سمت خانه حرکت کردم. ذهنم شدیدا 

درگیر شده بود. چشمانم بی روح و سرخ شده بود. به شدت بی رنگ شده بود. انگار 

سیلی محکم خورده بود. مثل درمانده ها مانده بودم چه کنم و به کجا پناه ببرم که 

درم، مادری بود که درک می کرد و جایی امن برای خودم و آذر پیدا کنم. اگر ما

حداقل یک بار آذر را می دید مطمئنا با همان دیدار اول از او خوشش می آمد و 

قضاوتش هم نمی کرد. درست مثل عمه، شک ندارم اگر حسام، پسر خودش ایران 

بود و  انتخابی مشابه من داشت، عمه اول دخترک را می دید. چند باری با او رفت و 

 ، بعد برایش فلسفه می بافت. آمد می کرد

اما مادر من.. آه مادر من... مادر متفاوت من... او همیشه با غیرت زیادی که بر روی 

من داشت، رفتارش را منطبق می کرد. خیلی راحت جلوی دخترانش اعتراف می 

کرد عشقی که به من دارد را به آن ها ندارد و مرا به هیچ کس نمی بخشید. هه! 

ق به بخشش است و نه به رخ کشیدن. کلید راتوی در انداختم و وارد نمیدانست عش

 شدم.  انگار یک گونی سنگ و سنگالخ  توی سرم ریخته بودند. سر درد گرفته بودم. 

از کار... از عشق... از آدم... از همه جا سردرگم و خسته شده بود.  سالن را طی کردم 

ره مانده بود. لباس هایم را عوض می و بی سالم به اتاقم رفتم. همه چیز دست نخو

 کردم که مادرم بی در زدن وارد شد. 

 فرزاد. -

 تی شرتم را تن زدم. 



29 
 

 یه پدیده ای به نام در زدن هم هست ها مادر جان!-

 پووفش را شنیدم اما برنگشتم. 

 سالمت کو؟ دیگه خسته نباشید هم نمیگی... -

 من از تو خسته ترم!-

 برگشتم به سمتش. 

انتظار خسته نباشید شنیدن ندارم. چرا؟ چون می شناسمت که از این بحث ولی -

 می رسی به جاهایی که نه من حال می کنم، نه تو!

 تی شرت چروکم را از توی لباس چرک ها برداشت و گفت:

 حاال دیگه از مادرت رو می گیری لباس عوض می کنی؟-

 محکم روی لباس های دیگر پرتابش کرد. 

بزرگ کن، اذیت شو، داغون شو، از خوشی هات بگذر که تهش بشه پیر شو، بچه -

 چی؟ بشه اینطوری که تو روت وایسادن . جواب و سوال کردن مادرش!

شاید هیچکس باور نکند اما هزاران جواب برایش داشتم اما هیچ کدام مورد طبع او 

 نبود. 

 من چی بگم االن تا تو خوب شی مادر؟-

 انگار! نشست و مهربان شد و گفت:همین را می خواست بشنود 

پسرم. آقام. بابام. ننم. چرا نمیزاری آرامش داشته باشم؟ چرا کاری میکنی شب و -

 روزم بشه بی خوابی؟

 نیش خند زدم. 

 هنوز دختره رو ندیدی شده کابوس شبات؟-
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 مکثی کردم و زیر سایه ی نگاه خودم نگهش داشتم. 

خجالت نمی کشی؟ خسته نشدی از باال بردن مادر تو خجالت نمی کشی؟ نه واقعا -

 بچه هات و زیر کشیدن بچه های مردم؟

 تلخ جواب داد:

 بچه های مردم منظورت بچه های بی صاحبه؟!-

 تلخ تر جواب دادم:

باالی سرش بودن که درس خونده و مدرکشو گرفته. راهشو کج  صاحب باالخره یه -

 ه. هوم؟نرفته و شده کسی که یه با صحبت انتخابش کرد

 صدایش را باال برد و گفت:

منو عصبی نکن فرزاد. مثل بچه ی ادم بگو که حسی به دختره نداری  و بعد از یه -

مدت ولش می کنی. منم ولت می کنم و میرم تو آشپزخونه پی کارهای نصف و نیم 

 کاره م. 

پوزخند زدم. مادرهای دیگر در این مواقع بچه هایشان را به کارهای مثبت و 

 داپسندانه دعوت می کنند آنوقت مادر من را داشته باش. باز هم پوزخند زدم. خ

مادر من! با لهجه غیر تهرانی یا زبون غیرایرانی باهات حرف نمی زنم که نمی فهمی -

 یا خودتو به متوجه نبودن میزنی. 

 روی تخت نشستم. 

اش آشنا میشی میخوام. یا مثل یه مادر واقعی میای میشینی و باهمن این دخترو -

 یا.. 

 وسط حرفم پرید. 
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 یا چی؟ نه... نه بگو یا چی؟-

 یا اینکه من عقدش میکنم مامان!-

 سکوت کرد. طوالنی... حتی سکوتش شد مکثی طوالنی!

 تو چی گفتی فرزاد؟-

صدای کوبش قلبش را می شنیدم. می دانم. بد کردم. بد صحبت کردم اما... چرا 

 می فهمید؟ چرا واقعا؟هیچکس حرف دل و نگرانی مرا ن

تو... تو فکر کردی زندگی الکیه؟ من دربدر داغون شدم تا بزرگتون کردم. نون و آب -

 دادم دستتون. 

من میدونم. داری به کی میگی؟ من خودم زندگی رو نچرخوندم؟ خودم کمک -

 حالت نبودم؟ چرا منت میزاری؟ چرا من و غیرتمو زیر سوال میبری؟

 باه می فهمی فرزاد؟تو چرا حرف منو اشت-

همیشه ی خدا منت گذاشتی روی من و مردونگی هام. من و ندیدی، دردامو -

ندیدی، قلب شکسته ی منو ندیدی. تو چی ِ منو دیدی مامان؟محض رضای خدا 

 برای دل خوش کردنم بگو، چیِ منو دیدی؟

 صدایم می لرزید. سخت بود گفتنش ولی می لرزید. 

مامان. خسته شدم از اینکه هی بریزی روی لیوان  خسته شدم از منت گذشتنات-

 سر رفته م و من خالی کنم. تا تو نبینی سر رفتنم رو! ندیدی مامان...

 فرزاد!-

صدایم برید. لب هایم به هم دوخته شد. اصال حرفم نمی آمد. حتی قلبم هم کار 

 د. نمی کرد. سکوت کردم. هیچ نگفتم تا برود و حداقل االن هیزم روی آتش نشو
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 چای بزارم یا غذا؟-

 بی انکه نگاهش کنم جواب دادم. 

 من تو کارواش یه چیزی خوردم مرسی. -

 سعی کرد ادامه بدهد اما...

 فرزاد جان مادر... قرار نیست...-

 مامان جان گفتم که گرسنم نیست. خستم می خوام بخوابم...-

کمی ایستاد. کمی نگاهم کرد. کمی جابجا شد اما تهش... رسید به حرف من و از 

همان راهی که آمده بود برگشت. موبایلم را برداشتم و شماره ی خانم زندگی ام را 

 گرفتم. 

 جانم. -

 چقدر آرامش می تواند در همین یک کلمه جا شود؟

 سالم. -

 سالم. خوبی؟-

 غلت خوردم. 

 قربانت. -

 مامانتینا چطورن؟ -

 پووف کشیدم. چرا آتش می زد با این مهربانی کردن های بی دریغش؟

 خوبن. عمه چطوره؟ -

 هیجان زده. -
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 متعجب دمر شدم. 

 چرا؟ چیزی شده من خبر ندارم؟-

 آره. پسرش داره از خارج میاد. -

 اِ کی؟-

 آخر هفته!-

 خبر آمدن و برگشتن حسام مذاقم را تلخ کرد. 

انستم عشقم را با او در یک خانه تنها بگذارم؟ سالها رقیب هم بودیم و چطور می تو

یک طورایی از هم دیگر بدمان می آمد و حاال سر بزنگاه پیداش می شد.  در این 

شرایط که هنوز تکلیف من با آن دختر معلوم نبود و در خانه ی مادر او زندگی می 

فرهنگ فرنگ از او مردی متمدن و کرد معلوم نبود چرا برمیگردد؟ احتماال خارج و 

حرمت نگه دار که نساخته بود، هیچ تازه باید اخالق های جدیدش را هم تحمل می 

 کردم. 

 خب خداروشکر. خودت بهتری؟-

 خوبم. خسته نباشی از کار برگشتی. -

 نباید برایش می مرد؟

 مرسی فدات بشم. چه خبر؟ اون یارو سیروس عوضی دیگه زنگ نزد؟-

شبش روز نمیشه. یه مشت پیام دری وری هم داد که اون یارو خواستگاره نزنه که -

 تهدیدش می کنه و اگر منو پیدا نکنه خونه به دوشش میکنه. 

 بدرک. هوم!-

 ولش کن. با زدنت به نام قلبم دست همشونو ازت کوتاه می کنم. تو غصه نخور. -
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 مهربان گفت:

 تا تورو دارم نه نگران میشم نه غصه می خورم. -

 لبخند زدم. اولین لبخند بعد از خستگی بعد از کارم. 

 خب! کاری نداری فعال؟ بخوابم دیگه! فردا میبینمت. -

 نه عزیزم. چشم. میبینمت شب بخیر. -

 شب بخیر-

ت ی بالشموبایل را قطع کردم و سرم را توی بالشت فرو کردم. تمام فریادهایم را تو

 خالی کردم. 

 لعنتی. چرا من انقدر تورو می خوام؟تهش که مال منی. مال من!-

چشم بستم و هوس خوابیدن به پلک هایم دادم که یاد دیدار دوم نگذاشت راحت 

 بخوابم. 

 بی قصد و غرض سفر کردم به آن روز...

 

" 

 اینبار تنها نیامده بود. 

 خودش با پسری به نام حسین. 

ی از آدم های سیروس بود که گاهی اوقات دختر ها را همراهی می حسین هم یک

 کرد تا تنها نباشند. 

 فکر کنم دختر جوان به او گفته بود با من بیا که تنها نباشیم. 

 اینبار اخمم را توی هم کردم و در مقابل نگاه پرسشگر هر دو جوان گفتم:
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 امرتون!-

 بود که سخن گوی سیروس شده بود.  دختر پیاده شد اما جلو نیامد و اینبار حسین

 سالم. -

 این قلدر بازی هایش را کجای دلم می گذاشتم!

 سالم. -

 چقدر دیگه بیایم دنبالش؟-

 نگاهم در پی دخترک بود. عجیب دلم میخواست بدانم چرا تنها نیامده بود. 

 یه ساعت دیگه!-

 اذر!-

 پس اسمش آذر بود. اسم او ماه تولد من بود. 

 ماشین کیف پولو بیار!برو تو -

 چه بی شعور! امر و نهی به یک خانوم؟ 

 من نمیرم. خودت برو. -

 آهان...این شد! افرین!

 گفت و به سمت بیرون از کارواش رفت. 

 چقدر این دختر ابهت داشت و یاغی رفتار می کرد. 

 پسر جوان که به غرورش برخورده بود، پووفی کشید و گفت:

 نشونت میدم. -

 پول به دستم داد و خودش هم به دنبال آذر رفت. 
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 یه ساعت دیگه اینجام. -

رفت و من همچنان فکرم مشغول این دختر بود تا زمانی که ماشین را آماده کردم و 

 منتظر ماندم که باالخره آمدند. 

 آذر جلوی صورتش را گرفته بود تا چیزی را مخفی کند. 

کردم تا باالخره توانستم گوشه ی لب زخم شده  من هم کنجکاو! نگاهم را به او خیره

 و مچ دست کبودش را ببینم. 

 چیکارش کردی؟-

 به توچه!-

 به من می گفت به تو چه؟

 کارت به جایی رسیده که دست رو زن بلند میکنی؟-

 جلو آمد و سینه به سینه ام شد. 

 میکنم که می کنم به توچه؟-

 پررو!حتی صدای دورگه اش هم روی مخم بود. بچه 

 ناخواسته دست باال بردم و دستش که مدعی در هوا بود را گرفتم و داد کشیدم:

 هنوز بچه ای بخوای سر یه دختر داد بزنی یا زخم و زیلیش کنی. -

 تو چیکارشی؟-

 چشم هایم گشاد شد. 

 اینبار به تو چه؟-

 آذر پوزخند زد. 
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 جلو آمد و بین ما ایستاد. 

 خترانه اش را ببینم. چقدر بی بی فیس می زد. تازه توانستم سیمای دلبر و د

 من چیزیم نیست. بی خیال.-

 برگشت به سمت حسین:

 تورم میدم دست سیروس. -

 و با کشیدن 

 گوشه ی آستینش او را به سمت ماشینش کشاند. 

 پسر جوان همزمان زر می زد اما آذر دورش می کرد و من... 

تا  ۰21در فکر دختری که فقط از او یک اسم میدانستم و یک قد نسبی که حتما 

 میزد.   ۰1۱

"   

 

 با شنیدن صدای قاشق  چنگال که بشقاب می خورد از رویا بیرون آمدم. 

چراغ خواب را خاموش کردم و به ظاهر نشان دادم خواب هستم تا کسی مزاحم 

 ود. خلسه ی بی نظیری که در آن شناور بودم نش

*** 

 )راوی: آذر(

 پیامکش را برای بار دهم خواندم. 

حاال دیگه یادگرفتی تو رو من وایسی و از خواستگار و ازدواج فرار کنی؟ بی لیاقت _"

 "کل پول زندگی خودت و اون ازگل رو میتونست بده بخوری و آروغ پشتشم بکشی!
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 جواب ندادم و سعی کردم آرام باشم. 

منو نمیدی؟ ببین دختر جون من صد تا مثل تورو حریفم. جواب نمیدی؟ جواب "-

" 

 پیامک بعدی آمد. 

کم نون خور و جیره بگیر زیر دستم نداشتم که بخوام حاال از توی الف بچه "-

بترسم. پس یا برگرد و خودت مثل بچه ی ادم برو سر خونه و زندگیت یا من برت 

 "می گردونم. خوددانی

م چرت و پرت تحویلم بدهد. موبایل را خاموش کردم و دیگر منتظر نماندم که باز ه

آن را به گوشه ای دور پرت کردم. این مرد شورش را در آورده بود. بابا نمی خواستم، 

زور که نبود. قرار نیست چون مژگان و حوریه زیر بار ازدواج و حرف زور او رفتند، 

آهسته پلک هایم را  من هم بروم.  سر روی بالشت گرم و نرم عمه شریفه گذاشتم و

روی هم نهادم. خواستم بخوابم که صدای زنگ تلفنش بلند شد. قلبم گرفت و شدت 

 تپش باالیش را به رخ کشید. ترسیده نیم خیز شدم. 

 ای وای... -

سرعت گرفتند و به سمت تلفن تقریبا پرواز کردند. با آنکه  دم هایم بی مهابااما ق

ت و پا شکسته می دانست اما باز هم ترسیدم. عمه شریفه داستان زندگی ام را دس

ترسیدم دروغ و جفنگ های سیروس متقاعدش کند و مرا پس بدهد. ترسیدم تهش 

 انگ بدنامی به اسمم بچسبد.

 ترسیده گوشی تلفن را به گوشم چسباندم:

 بله؟!-

 سالم. -
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 سالم. -

دخترک سرازیر  صدای مردانه و بم. انگار غم دنیا را توی یک کلمه ریختند و به دل 

 کردند. 

 شما؟- 

 من پسر شریفه م. حسام. -

 آخ من در چه فکر و صاحب این صدا و زنگ در چه فکر؟ 

ای وای ببخشید. نشناختم با شریفه خانم کار دارید؟ ایشون قرص خوردن و -

 خوابیدن.

 خواهش می کنم. کسالت داره؟ چرا قرص خورده؟-

پرسیدم ها، معلوم است که چه سوالها می چقدر نگران. این پسرها هنوز هم بودند؟

 بودند، نمونه اش همین فرزاد خودم.

 نه اصال . فقط عادت دارن قرص خواب می خورن. -

 چرا او نمی پرسید شما کی هستید؟ 

 من فردا به وقت ایران زمان بیدارش تماس میگیرم. -

 باشه اطالع میدم تماس گرفتین. -

 مرسی هانی. -

 کرد.و موبایل را قطع  

شک اش، بیچسباند به دختر حال و آینده ی زندگی "هانی"دانست اگر فرزاد می 

 فحش بارانش میکرد. 
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لبی کج کردم و با روشن کردن چراغ به جای خوابم برگشتم. با آنکه خوابم پریده 

 بود اما بازهم فشاری به پلک هایم آوردم تا کمی بخوابم. حداقل کمی...

*** 

ی کردم. از اینکه برایش کار کنم احساس خوبی داشتم. چون سبزی برایش پاک م 

می دانستم از سر امر و و نهی مرا نگه نمیداشت بلکه  از سر مادرانگی های نصفه و 

نیمه ا ش برای پسرش بود. یک طور خاص دوستم می داشت و من برای این 

 کردم کم بود.رفتارهایش هر کاری هم می

زجر کشیدم که دلم نمی خواست تو ایران بمونه. با خالصه که من انقدر سر پسرم -

اندک سرمایه ای که شوهر خدابیامرزم برام گذاشت، فرستادمش خارج از کشور. حاال 

 اگه ازش بپرسی میگه مادرم منو به زور فرستاد.

 خندید اما خنده اش مزه ی تلخ می داد. طعم غم اشک می داد. 

 فکر می کنه برای من آسون بود. -

 د اما خنده اش رنگ بغض داشت. خندی 

دیگه داره میاد آقا آهنگساز شده واسه خودش. دیگه میتونم سرمو جلوی زیور باال -

بگیرم بگم ببین. این همون تخم حرومی بود که مدام جلوی مردم به من و شوهرم 

سرکوفت میزدی میگفتی تو بچه بزرگ کن که نیستی هیچ، تازه نمیتونی از پس 

 بیتش بربیای. نون دادن و تر

 آه کشید.

خود خدا شاهده با وجود اینکه این همه طعنه شنیدم هیچ وقت بچه هاشو مثل -

خودش ندیدم. مخصوصا فرزاد. برای من خیلی عزیزه. یه پارچه آقاست. نه واسه 

 اینکه دوسش داری جلوت میگم ها، نه. از بچگی بهترین بوده و هست. 
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 دسته دیگری از تره های توی نایلون جلویش گذاشت و ادامه داد:  

 البته هیچوقت از حسام خوشش نمی اومد. می گفت به خواهرم چشم داره. -

 متعجب نگاه کردم:

 چی؟-

 اره. خب حسام شیطون بود ولی خب به سن و بلوغشم برمیگشت. نه به ذاتش. -

 آهی کشید و ادامه داد:

عب نداره. باالخره بچه بودن. یه چیزی بینشون گذشته. تو بگو از خودت. اونروز - 

 نتونستم کامل بفهمم. البته اگر دوست داری بگو، اگر دلت میخواد.

دلم؟ دلم که دیگر چیزی نمی خواست. اما این زن با خوبی هایش الیق شنیدن 

 سرگذشت تلخ من بود.

 زندگی من با یه نفرین شروع شد.- 

 همین یک جمله هم دلش را ریش کرد چه برسد به تمام ماجرا! 

من هنوز نمیدونم مادر و پدرم کجا زندگی می کنن. حتی نمی دونم اسمشون - 

چیه. از دار دنیا یه شناسنامه داشتم که اونم سیروس، همونی که منو بزرگ کرده، 

 برداشته و بعدش برای من یه شناسنامه ی جدید گرفته. 

 .پوزخند زدم

بی خبری که منو به فرزند خوندگی گرفت و خدا به نام خودشم نه، به نام یه از - 

بعدشم داد تحویل سیروس. خودشم رفت خارج و چند سال بعدم شنیدم مرده. توی 

 شناسنامه ی منم االن پدرم تاریخ فوت داره. 

 مکث کردم.
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 شتم. و هر چهانگار دنبال هوایی برای نفس و تپشی  برای قلبم می گشتم.  و گ 

 جلوتر می رفتم انگار پیدا نمی کردم.

گیرن و اینها قاچاق انسان می کنن. کارشون این طوریه که میان دخترای مردم می -

زنن و میدن دست یه آدم هایی مثل سیروس و اون هام از به نام خودشون می

 دخترها سو استفاده می کنن. 

 تمام صورتش متعجب شده بود. 

خترا یکی مثل من میشن که به یکی مثل فرزاد وصل میشم. خدا رو و تهش اون د-

 شکر یه آدم نالوتی به پستم نخورد. اونموقع خدام نمی تونست نجاتم بده.

 دخترم!- 

 چقدر برایم غریبه بود این لفظ! 

 تو رو گذاشتن کجا؟-

 چشم بستم و سعی کردم بغضم را به اشک تبدیل نکنم. خسته بودم، خسته! 

 ن سر یه خیابون. یه پدر و مادر یا یه مادر که منو نمی خواسته!گذاشت- 

 حتی پوزخندمم نمی آمد. 

 خب-

رسیدیم،اونهارو کرد. به سن تکلیف و ازدواج که میسیروس از دخترها استفاده می-

به خودش محرم می کرد و وقتی میخواست شوهر بده اونارو طالق می داد. می 

 د پولدار که کلی به خودش بسابه. فروخت. می فروخت به یه پیرمر

 پووف کشیدم. 
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اما حریف من نشد. فرار کردم. به محض اینکه از محرمیش در اومدم، از دخمه ش  -

 فرار کردم. از سر سفره ای که قرار بود برای من ازدواج برپا کنه فرار کردم. 

 عمه با درد نگاهم کرد و انگار که دردم را حس کرده باشد گفت:

 یه فرشته ست. دخترم. اون مردک کی بود؟  فرزاد -

 سیروس. -

 آ...آره. همون دیگه نمیتونه ادعایی کنه؟-

نه! می گم که شناسنامه من به نام یکیه که مرده و عمال من دیگه خانواده ای -

 ندارم.  

 نچ کرد:

 معلوم نیست تو این شهر چی میگذره. آدم دزدی میکنن تو روز روشن.-

 سر به زیر انداختم.  

هوم. من اما... طور دیگه  ای میتونستم بزرگ شم. طور دیگه ای میتونستم تربیت -

بشم. حتی حرف بزنم. اما سرنوشت... تقدیر... هر چی که اسمشو می زارن، اون 

 نزاشت من کسی بشم برای خودم. 

 جلو آمد و در آغوشم کشید. 

 الهی. چی کشیدی تو؟-

درد... دقیقا درد. فقط خود کلمه ی درد می تونه اوج ازارهای جسمی و درد...فقط -

روحی منو بگه. درد کشیدم و دم نزدم. دستفروشی کردم و نون کردم تو حلقوم 

سیروس  لجن که تهش منو بفروشه به یه معتاد مفنگی پولدار. یه مرفه ی بی درد 

 که یاد گرفته امر کنه و نهی نشنوه.
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 اووف  کشیدم.

ف از این جماعت عمه. از این نامرد های دودره باز که یادشون میره تخم و ترکه اوو-

 کس و ناکسی مثل من.هرکی ان و لجن میزنن به زندگی های 

 ناراحت و مغموم فاصله گرفت و لب هایش را به هم مالید و لب زد: 

 من پیشتم. هم من، هم فرزاد. نمیزارم زیور شما را قربانی ذهن کوچکش کنه. -

 بی اراده لبخند زدم. 

 دمتون گرم. -

 یکهو به خودم امدم. دست جلوی دهانم گذاشتم و گفتم:

حرف زدم(. آخه من کمی  مآبانهببخشید التی پر کردم)پسرانه و بی ادب و الت -

کوچه بازاری حرف میزنم که اونم بخاطر محیطی که توش زندگی کردمه. حاال بازم 

 خوبه دانشگاه رفتم کمی بهتر شده. 

 خب چی بخوریم دخترم؟م درست میشه. راحت باش. کم کم  این-

 کاش همش می گفت دخترم! بی پسوند و پیشوند! 

 هرچی خودتون دوست دارین! -

 عزیزم تو مهمانی، تو بگی بهتره!-

 سر به زیر انداختم: 

 معذب میشم اینطوری.-

 نشو عزیزم. چی بار بزارم؟-

 قرمه سبزی چطوره؟-

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD+%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87+%DB%8C+%D9%85%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiCmo_sidvjAhU0IMUKHaRvCSwQBQgoKAA
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD+%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87+%DB%8C+%D9%85%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiCmo_sidvjAhU0IMUKHaRvCSwQBQgoKAA
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 خندید و دست به هم کوبید: 

 عالیه!-

 جا بلند شد.و از 

 قبل بار گذاشتن یه زنگ به حسام بزنم دلم براش تنگ شده.-

 به سمت تلفن ثابت خانه اش رفت. 

 کنم.  اول از همه پیاز خرد من هم فرصت پیدا کردم به آشپزخانه بروم و  برای کمک

*** 

 )راوی: سوم شخص(

همه هنوز قرمز بود. فرزاد خانه نبود. فقط یک  چند وقتی گذشته و وضعیت برای

شب نیامده و خود را به آرامش دعوت کرده بود. سخت بود برای زیور! خودش بود و 

دو دخترش! تخمه بود و چای و شربت خاکشیر! صدای قلوپ قلوپ خوردن چای و 

چیک چیک شکستن تخمه در فضای کوچک سالن پیچید. فرنوش که جثه ی تقریبا 

 داشت اما زبانی دراز گفت: متوسطی

 مامان من میگم بیا یه کاری کنیم!-

 پووف کشیدن مهرنوش مادرش را عصبانی کرد. 

چته هی پووف پووف می کنی؟ عقل که نداری کمک بدی، الاقل باال سرم پووف -

 پووف نکن!

مهرنوش که جثه ی بزرگ تر اما همیشه به خنگی خطاب می شد، لیوان چای اش را 

 سر جایش نشست. برداشت و 

 من خنگ. فقط این دختر عقل کلت این وسط حالیشه!-
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 زیور عصبی داد کشید:

به من ایده بدین این دخترو زمین بزنم. پسر دسته گلم رو دربدر خیابون ها کرده. -

 چطور دوری پسرمو تحمل کنم؟ چطور طاقت بیارم؟

 فرنوش شانه های مادرش را مالید و گفت:

 قربونت برم. اونو من میگم چطوری حل کنیم. نکن مامان جون. نکن-

 بغض کرد زیور. 

من پسرمو می خوام. دلم برای خونه موندن و چشم گفتن هاش تنگ شده. بزرگش -

کردم و دردش رو به جون خریدم تا تو چشمام نگاه کنه و بگه یا این دختری که 

 خانواده نداره یا هیچکس؟

به قند و یک شاخه نبات هم به سمتش فرنوش لیوان چای را به دستش داد. یک ح

 گرفت:

 با کدوم میخوری؟-

 بی لبخند های همیشگی، حبه ی قند را برداشت و آهسته در دهان نهاد.  

 چایش را خورد و قند را زیر دندان کشید. 

 فقط کاری کنین پسرم بشه خلف. بشه مثل قبل. من نمیتونم...-

 برای دختر هایش دلبرانه.اشک می ریخت. صادقانه! مادرانه! شاید هم  

اما این وسط نه پسری بود که بغلش کند و از دلش در بیاورد و نه دختر هایی که 

 دلداری دادن بلد باشند. 

 فرنوش یه فکری کن. مهرنوش مادر تو هم فکر کن.-

 چقدر به وجودش فشار آمده بود که از مهرنوش هیچی ندان کمک می خواست.
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 مامان. -

 نگریست.  ناامید به مهرنوش

 اگر نگی خنگ یه فکری دارم. -

 فرنوش دست از شانه ی مادرش کشید و میان حرفش پرید. 

 اول من!-

 مهرنوش حرص خورد. 

 بگو عقل کل. بگو!-

فرنوش شروع کرد به تعریف کردن یک سری نقشه های بچه گانه! برعکس همیشه! 

 نشکند.انگار که فکرش درگیر باشد و فقط بخواهد دل مادرش را 

 مهرنوش خندید و گفت:

 عقل کل این سری قهوه ای کردی!-

 زیور به میان حرفشان پرید.  

بسه. بسه. جرو بحث نکنین. فرنوش تو هم مثل آدم فکر کن. دختر مو بلوند بیاریم -

براش دیگه چه صیغه ایه؟ این به درد پسر سر به زیر من نمی خوره. یه فکر درست 

 حسابی کن. 

 :مهرنوش لب زد

 میشه  من نطق کنم و بگم؟ -

 بگو دخترم. تو هم بگو که تهش سر خودم بکوبم تو دیوار راحت شم. -

 مهرنوش بی آنکه ناراحت شود، مثل همیشه با حوصله توضیح داد:
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ا خواهی واقعاول اینکه مامان تو باید با دختره رابطتو خوب کنی. طوری که انگار می-

 رابطه بینتون مثبت و قوی باشه. 

 من؟ چه فکری کردی؟ حتما تهشم قراره بشم کنیزش!-

مامان. مامان اروم باش و گوش کن. من فقط دارم فکری که دارمو میگم. اگر -

انجامش بدین بخدا تهش خوب تموم میشه. قرار نیست تو کنیزکسی بشی. تو فقط 

 باید کمی فیلم بازی کنی که یعنی به رابطه ی اونو داداشم خوشبینی. 

 چی بشه؟خب که -

 که بعد از اون یه روز دختره رو یعنی سر زده بکشونیم خونه و...-

 دست به دست کوبید. 

 یهو کیمیا دختر اقدس که با داداش جیک تو جیک هستن رو ...-

 دختر اقدس که نمیاد. اگرم بیاد چطوری داداشتو بکشونیم اینجا؟-

 اینبار فرنوش گفت:

 اونش با من. -

 مهرنوش پرسید:

 ؟چطوری-

دنبال یه دستگاه کارواش برای سمپاشی گلخونشون می  که دختر اقدسشاید بشه  -

 این کار با همفکری و کمک داداش راحت میتونه انجام بده. و بهونه کنیم.  گشت

 حاال شاید فکر های بهتری هم به ذهنمون برسه. هوم؟!

 فرنوش لب زد:

 احمقمون یه بار یه حرف قشنگ زدها.-
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 جایی دور خیره شد و گفت:زیور متفکر به 

 فقط من نمیتونم زیاد مهربون رفتار کنم ها. -

 مهرنوش از یک طرف و فرنوش از طرف دیگر لپش را بوسیدند. 

 مهرنوش گفت:

 تو فقط اوکی بده. بقیه اش با ما.-

دانست اما... آیا فرزاد و آذر موفق شدند از عاقبت این قضیه چه می شد؟ خدا می

 ر بیایند و فرار کنند یا خیر؟پس این دیوارها ب

*** 

 )راوی: فرزاد(

واقعا؟ مامان دروغ و دغل نباشه! طعنه و کنایه نباشه! حرف الکی و قول سرسری -

 نباشه که من نیستم.

ناباورر به اویی که انگار دروغ نمی گفت نگاه کردم.  اگر این طوری که او می گوید 

 ادر و عشق زندگیم.بشود که نور علی نور است.  من می مانم و م

 بی هیچ مانعی. 

چه دروغی دارم فرزاد؟ من فقط برای اینکه تو رو شاد کنم حاضر شدم دختره رو  -

 ببینم. اما توقع نداشته پیش پیش بگم ازش خوشم اومده. 

 هنوزم باورم نمی شد.

 مامان -

 جانم -

 دو دستش را گرفتم و به چشمانش خیره شدم. 
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خوب تا کنی مثلش دختر ندیدی.مامان ارواح خاک بابا به جان خودم اگه باهاش -

 قسمت میدم نه منو بازی بده نه اونو!

 دیدم که لرزید  مردمک چشمش.  دیدم که لرزید دست هایش در دست هایم. 

 باشه؟-

کاش میمردم اما این تردید را در نی نی چشم هایش نمی دیدم. ترس من از ترس  

بود. و او... اویی که هیچ وقت خدا آسایش را در  مادرم نبود، ترس من از نترسی او

 چشمانش ندیدم.

 برای جنگ، خونخواهی و نشدن ها حاضر بود. 

و افسوس... افسوس که دلم برای نگهداشتن اوضاع پیر شد و او هیچ وقت اصالح  

 نشد. 

 دروغ گفتی، نه؟-

 چشمانش را دزدید. 

 نه. فقط...-

 دستانش را رها کردم. 

 فقط چی؟-

 بینی اش را باال کشید:

یاد بابات دلمو لرزوند. کاش برای هر مسئله ای هی اون خدابیامرزو واسطه -

 نمیکردی. تنشو تو گور نمی لرزوندی. 

 دلم برایش سوخت. انگار اینبار من مقصر بودم.
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جلو رفتم و در آغوشش کشیدم... محکم... شاید بعد از روز ها جدایی و فاصله این 

 که حسش میکردم و واقعا دلتنگش بودم.  اولین بار بود

 ببخشید مامان. نمیخواستم ناراحتت کنم. - 

پسرم من غیر از خوشبختی تو و خواهرات چیزی از خدا نخواستم. نمیخوام. -

 نخواهم خواست. پس...

 بینی اش را باال کشید.

 خدا نکن کاری که دلم رضا نیست.وپس تور- 

شکبارش زل زدم و با پاک کردن چشم هایش از آغوشش بیرون آمدم. به صورت ا 

 گفتم:

 دلت به چی رضا نیست؟ به عاشق شدن من؟-

 میان حرفم پرید:

 نه...نه اصال اینو نگفتم. به این که هی راه به راه  قسم پدرتو بخوری میگم.-

دلم آرام گرفت. ناخواسته به دنبال نارضایتی در چهره اش می گشتم. آخر عجیب  

این راحتی رضایت بدهد... آن هم با مشارکت آن دو عجوزه اش! در بود مادر من به 

 دل خندیدم. دلم برایشان تنگ شد. 

 خواهراتم با من موافقن و میخوان دختره رو ببینن. -

 اسمشان را بیاور و حرفشان را بشنو!

 اسمش آذره!-

 حاال همون. -

 نگاهی به دور و بر انداختم. 
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 حاال کجان؟-

 باشگاه!-

 اهان. یادم نبود. -

 آهی کشید و گفت:

 چند روزی کال از خونه و زندگی فراری شدی، معلومه که یادت میره. -

 طعنه نزن مامان. رفتارهای اشتباه خودتو نمیبینی فقط یه طرفه قاضی میری. -

 نگاهم کرد. تشنه. طوری که ترسیدم. 

 تو فکر می کنی من بد بچه هامو میخوام؟نه بخدا. -

 مامان باشه. باشه -

 دستش را گرفتم و از روی مبل بلندش کردم:

 پاشو بریم یه چای بده بخوریم تا وروجک هات برگردن. -

 خندید و گفت:

 ای به چشم. -

 او را به اشپزخانه فرستادم و خودم پشت سرش به راه افتادم. 

 فقط مامان. -

 جانم...-

 کی به اذر بگم بیاد برای آشنایی؟-

 به سمتم و محکم گفت:ایستاد. برگشت 

 فردا. -



53 
 

 و دوباره برگشت و رفت. 

 با آنکه دلم گواه خوبی بابت رفتار عجیب مادر نمی داد اما خواستم باور کنم. 

 خواستم فرصتی برای جبران بدهم. 

 باشه. باشه حله. -

 و به دنبالش وارد اشپزخانه شدم. 

 دیگه چه خبر؟-

*** 

 

 "قسمت دوم"

 

 )راوی: آذر(

شه واقعیت ها را نشان نمی دهد. مثال اگر می توانست و ذات واقعی زیور را آینه همی

از ظاهرش به رویش سیلی می کرد، شاید او به خودش می آمد و تا این حد من و 

فرزاد را سیبل حرکات ناشایستش نمی کرد. ما را ماشینی جهت جلو بردن اهداف 

نمی دهد. مثال اگر می  خبیث خودش نمی کرد. آینه همیشه واقعیت ها را نشان

توانست مرا ضعیف تر از آن حدی که هستم نشان دهد، مرد من انقدر به من 

 مطمئن نبود و بارها برای پیش روی مرا جلو نمی انداخت. 

بعد از دو روز زیور رضایت داد که دختر منتخب پسرش را ببیند. بماند که کالس 

بارها به فرزاد تلنگر می زد که گذاشتن هایش را در حق من و فرزاد تمام کرد و 
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هنوز هم وقت برای پشیمان شدن داری! هر چقدر من زجر می کشیدم او بیشتر 

 لذت می برد و برای چزاندن من نیروی بیشتری می گرفت. 

استرس داشتم. یک مانتو را ده بار پوشیده و درش آوردم. آرایشم را هر بار کم و 

 کمتر می کردم. 

ز قضاوت های نا بجا! از دید زدن و فوری همانجا الی منگنه بخدا که می ترسیدم ا

گذاشتنی که اشکم را در بیاورد. دختر قوی ای بودم. از بچگی یاد گرفته بودم روی 

پای خودم بایستم. نترس باشم. مثل یک مرد در زندگی خودم اسطوره ی زندگی 

. دختر شدم. خودم باشم. سختی کشیدم. درد کشیدم. الت شدم. مرد شدم. زن شدم

پسر شدم. مادر شدم. پدر شدم. اما زیر بار ظلم نرفتم. حاال که حالم روبه بهبود و 

 برای خودم توشه ای جمع کرده بودم، دیگر الزم نبود از چیزی بترسم. 

اما باز هم می ترسیدم. از نشدن و نداشتن فرزاد می ترسیدم. از کاش و اگر و امایی 

 از هم قربانی نگاه و زبان اطرافیان شوم می ترسیدم. که در زندگی داشته باشم و ب

 دستی روی شانه ام نشست. 

 دخترم آماده ای؟-

چشم از آرایش کمرنگم گرفتم و به سمتش برگشتم. در این چند روزی که در خانه 

اش مانده بودم، مثل یک مادر برایم می ماند. فرزاد می گفت عمه با همه برای او 

باورم نمی شد و فکر می کردم یکی مثل مادرش است و از من فرق می کند اما من 

خوشش نمی آید. از بس که مادرش مرا از دور هم که شده اذیت می کرد و فرزاد را 

به دین و دنیا فخر می کرد و می فروخت. چه برسد به این دختربی خانوده که من 

 یا ترجیحم؟ باشم! برایشان کم بودم. مگر بی پدر و مادر بودنم انتخابم بود
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من هم دلم می خواست مثل همه ی دختر ها خانوده ای داشتم که با عزت و احترام 

مرا راهی خانه ی شوهرم می کردند. یا دختری شاد بودم که روی گردن پدرم می 

 پریدم و برایش لوس بازی در می آوردم. 

 آره آماده ام!-

سکوت کن. حتی به دروغ  به حرفام دقت کن. اصال جوابشو نده. هر چی ام گفت تو-

تایید کن اما نزار حرفش رو سر فرزاد بلند شه و تورو مقصر این مخالفت هاش بدونه. 

 نزار بگه دیدی حق با من بود؟ این دختر فالنِ و بهمان!

شاید برای بار دهم بود که عمه در طول شبانه روز گذشته به من توصیه می کرد. 

خانوده بودن روی زندگی ام سایه انداخته بود الهی بمیرم برای خودم که آنقدر بی 

 که مهربانی های عمه برایم هضم نمی شد. 

 چشم. -

 صورتم را قاب گرفت. 

 بی بال. برو پسرم پایین منتظرته. مراقب خودت باش. -

 عمه شریفه!-

 جانم!-

 برام دعا کن. نمی خوام برای فرزاد خاطرات بد رقم بخوره. -

 لبخند زد.  

 رو دیرتون نشه. چشم. حاال ب-

باالخره دل کندم از آن اتاق لعنتی و با پا زدن کتانی های زوار در رفته اما تمیزم از 

 در  بیرون زدم. 
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فرزاد با ماشین یکی از دوستانش ایستاده و منتظرم بود. با لبخند به سمتش دویدم و 

 مقابلش ایستادم.

 سالم.-

 ان بودم. فقط همین. حتی زبان نچرخید بگویم عزیزم. داغ 

 سالم خوبی عزیزم؟-

 خوبم مرسی.-

 در را برایم باز کرد.

 بشین بی استرس.-

همه چیز را از دلم می خواند این مرد! با لبخند نشستم اما در پس لبخندم یک  

ترس بزرگی جا خوش کرده بود. ترس از نپسندیدن مادرش و شروع دعوا! خودش از 

 در راننده سوار شد.

 ماشین مجید؟-

 . ازش گرفتم و کارواشو سپردم دستش.اره- 

 کمربند بستم. ماشین را روشن کرد و به راه انداخت که گفتم: 

مراقب باش توروخدا فرزاد. ماشین یکی دیگه رو وقتی می گیری خیلی مراقب  -

 باش.

 با نگاه قربان صدقه ام رفت. 

 چرا انقدر تو به فکر منی جوجه؟ ببینم عروس ننم میشی؟-

خندیدم. با یک حرف همه ی نگرانی مرا از یادم می برد. استرس... ترس... نگرانی...  

 تو فقط یه قول به من بده!–همه چیز را ربود و برد. 
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 چه قولی؟-

حتی اگر مامانم بدترین چیزام بهت گفت لبخند بزنی و رد شی. چون اینطوری -

. و من... در دل فقط از بیشتر میفهمه چه دختر خوبی رو برای خودم انتخاب کردم

خدا تافتی مناسب با پوسته ی رفتاری اش خواستم تا به او تافت بزنم که شخصیت و 

 رفتارش را همانطور ثابت نگه دارم. 

 فرزاد... -

 به چپ چرخید:

 جانم!-

 خواهرات هم میان؟- 

 نه اونا میرن باشگاه.-

مال کردن رابطه ی ما نفس راحتی کشیدم. از آن دو اصال دل خوشی نداشتم. از بر 

 گرفته تا زیر و رو کردن  گذشته ی گند من. 

 باشه!- 

 یک لحظه نگاهم کرد و گفت:

 خیالت راحت شد؟-

 حرف دلم را از چشمانم میخواند. اگر عشق نبود، پس چه بود؟ 

 اره. -

 دستش را به سمتم دراز کرد.

 بده من آرامشمو!- 
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خندیدم. این بار اضطراب داشت خنده ام! دستم را گرفت و روی دنده گذاشت و  

 دست خودش را روی دست من تنظیم کرد. 

 آذر!-

 هوم. -

 میمونم...باهات میدونی که دوستت دارم، میدونی که هرچی بشه تا تهش  -

 این ها را که می گفت بیشتر می ترسیدم. 

 ی بشه من پشت و پیشتم. باشه؟اصال نترس و به این فکر کن که هر چ-

 اگر در بعضی حرفها دیازپام نبود، پس چرا آدم انقد آرام می شدم؟ 

 میدونم. - 

 پس این چه ترسیه که انگار جن دیدی؟ نکنه به من اعتماد نداری؟-

 دلخور نگاهش کردم.

 این حرفا چیه میزنی فرزاد؟ مگه من...-

 فهمید چقدر دلم را به درد آورد با همین جمله اش. 

باشه عزیزم. خودتو اذیت نکن. من فقط می خوام دل تو آروم کنم ولی انگار بدتر -

 گند میزنم.

 دستش را محکم فشار دادم.

انگار این فشار جفتمونو مضطرب کرده. بهتره دیگه بهش فکر نکنیم و بسپاریم به -

 زمان. هوم؟

 آورد و بوسید و گذاشت سر جای اولش روی دنده!دستم را باال  
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 هر چی شما بگی!-

 و چشمک زد. 

 میگم... -

 بلی... -

 میشه رفتیم اونجا بمونی پیشمون؟ برای بار اول میترسم! -

خندید. چقدر لب های باریک مردانه اش در زیر سایه ی ته ریشِ رسیده اش دلبر  

 به نظر می آمد. 

 اینم باشه. دیگه چی؟-

 گار که آب روی آتش استرسم ریخته باشند، لبخند زدم و درجایم راحت لم دادم.ان 

 هیچی فقط بمون!-

 حله عزیزم. -

دوست داشتن فرزاد مثل میوه ای بود که نم نمک ازکالی به پختگی می رسید. با 

تجربه ای که هر روز از او به من و از من به او منتقل می شد جفتمان را پخته تر می 

مرا عوض کرده بود... حرف زدنم را... رفتارم را... نگویم از التی رفتار کردن  کرد. او

هایی که پسرها در مقابلم کم می آوردند چه برسد به دخترهای پاچه پاره کن مثل 

خواهر های فرزاد! حس سیاهِ من نسبت به آن دو تمامی نداشت. طوری که اصال دلم 

 ا نمی رسیدیم؟نمی خواست با آن دو آشنا بشوم.  اه چر

 چقدر دیگه مونده؟-

 گفتم بره کافی شاپ سر کوچه. خودش گفت من میرم اونجا شما دو تا با هم بیاین. -

 نا خواسته گفتم:



61 
 

 وای! حاال میگه چرا اونو از من مهمتر دونستی؟ -

 اینبار چند بار پشت سر هم دستم را بوسید. 

زدیک خونه قرار بزار که  اون تو بدتر از منی که! دارم میگم خودش گفت یه جا ن-

 خودش بیاد، من و تو هم جدا بریم!

باورم نمیشد که مادر فرزاد آن زیور معروف بی اعصاب که سایه مرا  با تیر می زد، به 

 فکر من بود و باب میل من بساط اولین دیدار را جور کرده است. 

 رسیدیم.-

نگاهی به کافه ی ساده روبه روی  از هپروت و افکار پوچِ دور و برم بیرون آمدم و نیم 

 نگریستم. 

 باشه. مرسی. -

 کمربندم را باز کردم و ادامه دادم:

 فرزاد!-

 چه مظلوم و معصوم گفتم. طوری که خودم دلم به حال خودم سوخت. 

 جانم!-

 میشه لطفا دستمو بگیری؟ من کسی رو ندارم!-

 لبخند زد و گفت: 

تو رو نه تو این لحظه، بلکه  هیچ وقت تنها نمی زارم دختر. دستی که به من دادی  -

رو هیچوقت نمی شکنم. پلک زدم و به او خیره شدم. فکر کنم خود همین حالت پر 

 از حرف و صحبت های نگفته باشد. 

 بریم؟-
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 دستم را لحظه ای ول کرد. در را باز کرد و نزدیک به قلبم گفت: 

  اروم باش.-

 و آهسته دستم را گرفت و فشرد. 

 من کنارتم. -

 آهسته دستم را رها کرد و لب زد:

 فقط خودت باش. مطمئنم عاشقت میشه!-

ضربان قلبم روی هزار بود اما پیاده شدم. من باید به هدفم می رسیدم. من باید به 

عشقم می رسیدم. من قسم خورده بودم برای داشتن فرزاد می جنگم حاال به هر 

 یمتی که باشد. حتی اگر آسمان به زمین بیاید.ق

به سر در کافه نگریستم و نامش را از نظر گذراندم. نمای سنتی و اسم شکالت؟ نمی 

خواند با هم! درست است نخورده بودیم نان گندم اما دیده بودیم دست مردم! 

ونی. رممیدانستم که خواندن تیپ و قیافه باید با اسم رعایت شود. چه می گویند؟ ها

 آره همین بود.  دست فرزاد را دیدم که به سوی در دراز شد. 

 لیدیز فرست. -

 قلب کوبنده ام را رها کردم و با اعتماد به او راه افتادم. 

*** 

 )راوی: سوم شخص(

 

کافه ی ساده و دلبازی بود.  صندلی های چرم نه، اما چوبی راحتی پشت میزهای 

فنجان قهوه یا کیک و خوراکی چیده شده بود.  کوچکی را جای چند استکان چای یا
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شلوغ نبود اما همین خلوتی باعث می شد آدم احساس کند االن است که صدایش را 

 بشنوند و پاک آبرویش برود. 

 سالم. -

زیور سر در کیفش فرو کرده و دنبال موبایلش می گشت تا با آموزشی که دیشب 

و برای آن دو ببرد. با شنیدن صدای  دخترها به او داده بودند، صدا را ضبط کند

دختر جوان سر بلند کرد. دختری قد کوتاه اما خوش اندام و خوش سیما که چشم و 

 ابرو مشکی بودنش، اولین اعضای صورتش بود که جلب توجه می کرد. 

در کنارش، شاهزاده ی خانه اش، چشم و چراغ قلبش ایستاده بود. با اینکه حس 

فتن دخترک به قلبش نرسیده بود اما باز هم خود را به کری گ "سالم"بدی از همان 

و کوری زد تا فقط پسرش، جوانکش را از دست این دختر نجات دهد. دست دراز 

 شده ی آذر را بی حس فشرد. 

 سالم. خوش اومدین. -

آذر با لبخند و استرس در مقابل فرزادی که صندلی را برایش بیرون کشیده بود، 

 الفاصله نشست و آهسته گفت:کمی تعظیم کرد، ب

 ممنون!-

دید زدن های خیره ی زیور را هر کسی می توانست حس کند حتی دختری که تازه 

 با او آشنا شده بود. 

اما نه میلش را داشت بحث کند و نه حتی جراتش را! داشت، جراتش را داشت اما از 

بس که فرزاد و خواستنش در زندگی اش مهم بود، هرگز نمی خواست بهانه ای به 

 دست مادر او بدهد. 

 خب دخترم! نمی خوای معرفی کنی؟-
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 بی اراده دست دخترک به سمت رو سری اش رفت. 

 وشبختم از آشناییتون. سالمه! خ52من آذرم. -

 من مادر فرزادم. زیور. -

 اما خوشبختم نگفت. فرزاد به میانشان آمد و گفت:

مامان من ازت خواستم بیای چون هر دوتون و بهتره بگم هرسه مون به این دیدار -

نیاز داریم. برای اینکه بیشتر با هم آشنا بشیم. برای اینکه که بدونیم چی از هم 

 میخوایم. 

 لبخند مرموزی زد و در دل گفت:زیور 

 "عمرا بزارم تو مال جوجه خوشگل بشی."-

 اما روی زبان چیز دیگر آورد. 

زی مادر. ما زن ها زبون همو از همه بهتر انیازی نیست تو خودتو به دردسر بند-

 میدونیم. 

 موبایلش را پیدا نکرد و در دل به بد شانسی اش لعنت فرستاد.  

 اینطور نیست دخترم؟-

دخترم گفتنش هزاران دشمنم هستی در خود داشت. آذر کمی در خود جمع شد و 

 به اجبار لب تکان داد:

 بله همینطوره. -

میخواست بلند شود و هر چه از دهانش در می آمد، بارش کند و با گرفتن دست 

فرزاد از آنجا برود اما چه کند که باید در شان خودش رفتار می کرد. نباید دم می زد 

 حسی بد در دل دارد.  که
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 خب... بفرمایید بگین چی میخورین اول کار!-

 باز هم این فرزاد بود که آتش بس اعالم کرد بین دو نگاه تیز و برنده ی دو زن!

 من چای!-

 زیور گفت:

 من قهوه!-

 منم کاپیچینو!-

دست دراز کرد و به گارسون سفارش ها را اعالم کرد. سکوت زیور و استرس ریخته 

ی آذر با نگرانی های فرزاد در هم قاطی شده بود که گارسون فوری سفارشات شده 

 را آورد.

 امر دیگه ای نیست؟-

 فرزاد تنها سر تکان داد و او را راهی کرد. 

 فرزاد مامان...-

 نگاهش کرد. 

 جانم مامان!-

 می خوای تو بری خواهراتو از باشگاه برگردونی؟-

وای اگر می رفت، این دختر با طعنه های مادر شوهر آینده اش تنها می ماند و بی 

 شک دوام نمی آورد. 

او حریف کل تهران می شد اما در مقابل زیور و زبان درازش کم می آورد. بس که 

این زن زبان می ریخت و در پس حرف هایش ذره ای محبت نبود. از طرفی اگر 
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چیزهایی را می گفت که وجود نداشت من باید چکار می دروغ می بافت و به فرزاد 

 کردم؟ با چه مدرکی اثبات می کردم اشتباه می کنی؟!

. از طرفی دخترها هر روز اشتین باشمنه مامان! می مونم تا اگر چیزی الزم د-

 خودشون میرن و میان، امروزم روش!

 یعنی تو به من اعتماد نداری؟-

اینه که شاید آذر چیزی رو جا بزاره و الزم باشه تو  مامان من اینو نگفتم. بحث من-

 جا مونده هارو بدونی!

 نگاهی به آذر انداخت و ادامه داد:

برای اینکه وقت بیشتر از این نگذره، بهتر نیست آذرو بشناسی؟ از گذشته ش -

 چیزی بدونی؟

 زیور به اجبار خود را مشتاق نشان داد:

 مانمون ادامه بدیم، بهتر می شد. چرا ولی اگر میزاشتی به مجلس خانو-

 آذر که تا آن موقع سکوت اختیار کرده بود، بی اراده لب زد:

 فرزاد همه چیز منو میدونه. نگران نباشین.  -

 آنچنان نگاه بدی به دخترک انداخت که فرزاد برای جمع کردن اوضاع گفت:

نی نکه شروع کپس شروع کن به تعریف. بزار کامل شناخته بشی. البته قبل از ای-

بگم به مامان که خود آذر میدونه که شما چقدر روی من حساسین و حتی میدونه 

 که بی پدر، من ودخترارو  بزرگ کردی و به خاطر همین همیشه تحسینتون کرده. 

 آذر در دل گفت:

 !"هه"-
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 ولی روی زبان راند:

 اره مادر جان!-

 زیور حرص خورد و صورت قرمز کرد:

 که چه خواستگارهایی داری پسرم؟ ا ؟  اینم گفتی-

اعالم جنگ بود دیگر! اخم دخترک در هم رفت. طوری که نوشیدنی در گلویش گیر  

 کرد.

 ببخشید. -

 اشک چشمش را پاک کرد. 

 خواهش می کنم؟ دستمال بدم؟-

 ممنون! -

 دستمال را گرفت و روی چشمش کشید. فرزاد با خنده ردش کرد:

 داشته باشم؟مگه من دخترم که خواستگار -

 روز به آذر کرد و ادامه داد:

 منظور مادرم پیشنهاداتی که بابت زن بهم میدن. -

و تک خنده ای به عریضه اش چسباند. دل آذر شکسته بود و این حجم از مهربانی 

فرزاد هم آرامش نمی کرد. اگر چه از او ناراحت نبود و بیشتر طعنه های مادرش بود 

اما باز هم خالی بود از خوشی و پر بود از درد! امان از بی که نیشش می زد، اما... 

 کسی که گدا معتبر شود!

 طاقت نیاورد و گفت:

 مادرها معموال در مورد پسراشون اینطوری ان. -
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 و اینگونه توپ را به زمین زیور شوت کرد.

 بله! البته اگر به پسر همه چی تمومه من برگردیم که کال اوضاع فرق داره. -

آذر به دریل گرفته شد و فقط فرزاد بود که حس کرد و برای تنها نگذاشتنش،  غرور 

 از زیر میز دستش را گرفت و گفت:

 مامان!- 

 چشم در چشم مادرش با ایما و اشاره یک سری چیزها را حالی اش کرد و ادامه داد: 

 قرار شد آذر داستانش رو بگه، غیر اینه؟-

 را می شنید اما دم نزد تا دعوا راه نیفتد.  صدای  قلب بیچاره و تکه شده ی آذر

 خب آماده ای برای گوش دادن یا نه؟-

زیور سر تکان داد و آذر... آذرِ سرشار از غم و غصه، درد و ناراحتی، گیر کرده وسط 

راهی چند راهه، مردد در تعریف کردن، سعی کرد فرار کند اما فرزاد نگذاشت و او 

اده ای داشت که دوستش داشتند و رهایش نمی مجبور شد بگوید. او اگر خانو

کردند، هیچ گاه برایش این اتفاق ها پیش نمی آمد. یا مثل آدم بزرگش می کردند یا 

سقط می شد و دیگر به دنیا نمی آمد. لب به دندان گزید تا گریه اش نگیرد و با رها 

 کردن دست فرزاد، باالخره جان کند و گفت: 

 پسرتون حیف شه!به شما حق میدم نخواین -

 چشم های زیور برق زد. هوم. خوشش آمد. خوب شروع کرد!

اما من قصد حیف کردن پسرتونو ندارم. شاید پدر و مادر باالی سرم نبود اما خودم -

مثل یه مرد از زندگیم مراقبت کردم. از کسی که سرپرستیمو بر عهده داشت، گدایی 

خرج کردم، کار کردم. زحمت کشیدم. نکردم. برای دونه به دونه ی هزار تومنی که 

 نزاشتم زبونش بشه نیش و دلم رو تیغ بزنه. 
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 نفس عمیق کشید و ادامه داد:

من شاید خانواده نداشتم اما عرضه داشتم. جربزه داشتم و خودمو کشیدم باال. -

ها کار کردم و درس خوندم. لیسانسمو گرفتم. برای هر ساعت درس خوندن ساعت

پرستم منو از رفتن منع نکنه. واسه این میگم حیفش نمی کنم. سگ دو زدم تا سر

 چون زجر دیدم نمیزارم درد بکشه. 

 زیور بی آنکه تحت تاثیر قرار بگیرد، به جلو خم شد:

 خب... خانوادت کجان االن؟ -

قصه ای که از واقعیت ناشی می شد و برای عمه تعریف کرده بود را برای زیور هم 

زیور اینبار عمیقا ناراحت شد اما به روی خود نیاورد. با  تعریف کرد. بماند که

فهمیدن زجرهایی که کشیده بود،  تنها دلش سوخت و نه بیشتر. حتی دلش 

نخواست که او را در کنار پسرش ببیند، چه برسد به همسر بودن و زن و شوهر 

 دیدنشان در کنار هم!

 دلم به درد اومد!-

 مین یک جمله را صادقانه حس کرد. آذر در تمام حرف  های او فقط ه 

، اصال... اینا رو فقط برای آشنا شدن بسوزهمن دلم نمیخواد شما دلتون برای من -

 باهاتون بازگو کردم. نه جهت دلسوزی بود و نه خودمو خوب جلوه دادن. 

فرزاد با افتخار نگاهش کرد. چقدر به داشتن و خواستن دختری که از هر لحاظ 

خورد، افتخار می کرد. برای یک لحظه کنار او و مشکالتش تکان نمیپشتش بود و از 

 دلش خواست مادرش نمی بود تا او را محکم در آغوش می کشید و می بوسیدش! 

 آروم باش اذر. همه ی این ها گذشته و تو االن خوب خوبی!-
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تک پ و با نگاه به مادرش فهماند تا بیشتر از آن به بی خانواده بودنش اشاره نکند و

 بی کسی به سرش نکوبد. 

 زیور لبخند زورکی زد و با نگاهی که به ساعتش انداخت:

 من دیگه باید برم. دخترام االن برمیگردن، غذا می خوان! -

 و با افاده ادامه داد: 

جفتشون ورزشکارن! انشاا... دیدیشون متوجه میشی که چقدر با اصالت و خانواده -

 دارن! 

 خانواده ی آذر کوبیده شد.تیری محکم به سیبل 

 انقدر بهشون رسیدم که ماشاال خیلی خوش پوش و خوش تیپن!-

 تیر دوم به سیبل پوشش نه چندان مرفه آذر کوبیده شد.  

 اماخب... تو نمیتونی درک کنی. میفهمم. -

 دهان باز کرد ادامه بدهد که فرزاد میان حرفش پرید:

است نیست. آذر مثل یه مرد زندگیش رو حو نمامان... چی داری میگی عزیزم؟ اال-

 خواسته رسیده!چرخوند و االن به جایی که می

از جا بلند شد و سعی کرد آذری که سردر گردنش فرو برده تا جلوی نیش زبانش را  

 بگیردو آتو به دست زیور ندهد را آرام کند. 

 آذر بریم برسونمت! مامان تورم میبرمت سر راه! -

 نمی دانست.  قصه ی فرار آذر را

 نه پسرم. خودم میرم. میگم آذر جان، سرپرستت میدونه اینجایی؟-
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و این هم تیر آخر و مرگ! انگار به آتش کشیدند و فوری آب سرد روی تنش  

ریختند. زبان در دهانش قفل کرد و ساکت شد. کمی مکث کرد و بعد از چند ثانیه 

 به زور گفت:

 بله میدونه!-

رزاد متعجب نگاهش کرد اما لب باز نکرد و این خود آذر بود چقدر قاطع! طوری که ف

 که ادامه داد:

 چطور؟ کار اشتباهی کردم؟-

زیور با همین دو جمله آخر متوجه شد زیوری دیگر روبروی اوست و او از زبان قطعا 

 جلوی این دختر کم می آورد.

 نه فقط تعجب کردم چطور اجازه دادن با فرزاد باشی.-

 و معنا دار آذر دیدنی بود. لبخند زورکی 

اونا به تصمیم من احترام میذارن. ولی اگر هم نزارن من راه خودمو میرم چون -

 خودم بهترین راه رو برای زندگیم انتخاب می کنم و مصلحتم رو بهتر میفهمم. 

به فرزادکه راضی به جنگ میان آنان نبود، گلویی صاف و سعی کرد آن دو را 

خوب میدانست زیور فکرهای خوبی در سر ندارد و تا بوده همین خودشان بیاورد. او 

بوده است. با آنکه نمی شد زحمت های او را منکر شود اما زیور خودش نمی خواست 

و بار ها او را ناامید می کرد. زیور به هر زحمتی بود دامن مانتویش را گرفت و از جا 

 بلند شد:

 انشاا... که همینطوره دخترم. -
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با غیظ گفت. طوری که صدای آب دهان قورت دادن آذر را شنید. این  دخترم را

طعنه گفتن ها و جواب گرفتن ها اگر ادامه دار می شد بی شک جلسه ی امروز را 

 حیف می کرد. 

 خب جمع کن بریم آذر. -

 آذر ترجیح داد حرص هایش را در خانه ی عمه و توی بالشت خالی کند.

 بریم؟-

 به سمت زیور دراز کرد و با اکراه گفت:از جا بلند شد و دست 

 خوشبخت شدم. -

 زیور لبخند زد و هیچ نگفت. 

 فرزاد مادر! برمیگردی خونه انشاا...؟-

 بازهم طعنه! بازهم... 

 بله. آذرو می رسونم و میام. -

 باشه پس. تا من برم دخترام میان. باید خونه باشم. کلی کار دارم. -

 ن را تنها گذاشت و رفت.و با خداحافظی سریعی دو جوا

*** 

 )راوی: آذر(

 

حس خوبی به زیور نداشتم. انگار بمب اتم در تنم کاشت و رفت. هر لحظه امکان 

ترکیدن داشتم. عصبی و کالفه. نمیشد بیشتر از آن به فرزاد فشار بیاورم. هر چه 

 گفت و دل خودم می شکست. نباشد مرد بود و کم طاقت. آخرش چیزی می
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 آذر. -

 از سمت شیشه گرفتم و به سویش برگرداندم.  سر

 جانم-

 خوبی-

خوب؟ تکه پاره بودم. مثل پارچه که از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم شده 

 است.

 آره خوبم تو چطوری؟-

چرت می گفتم ها! او مرا می شناخت. کامل می دانست اگر خوب باشم از لهجه و  

 حرف زدنم معلوم است و اگر هم بد باشم تمام اعضای صورتم در هم می ریزد. 

 ولی من احساس می کنم به زور خودتو نگه داشتی تا داد نزنی.-

 شناخت. بی اراده لبخند زدم. گاهی حرص می خوردم مرا بیشتر از خودم می 

 نه عزیزم خوبم.-

 چراغ راهنمایی قرمز شد و دست او باز! برگشت و سیر نگاهم کرد: 

 کیو گول می زنی پاییز خانم؟-

 به خاطر فصل به دنیا آمدنم گاهی پاییز صدایم می زد. 

 خودمو!-

 اوهوم. حاال شد... خب بگو چی باعث شده آذری ناراحت بشه؟-

 بخدا که اگر زیوری در کار نبود من و او تا ابد خوشبخت می شدیم. بی دشمن! 

 یکم ناراحت شدم از حرف های مادرت. -
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 چراغ سبز شد و دست او برای فرار باز.  

 کدومش؟-

دانستم بین دو پس خودش هم فهمیده بود.از مادرش بیشتر مرا می شناخت. می

زیور با آن اخالق سرد و تلخش اجازه  راهی عشق و عشق گیر کرده است. از طرفی

داد و از طرفی من و ی انتخاب صحیح و احساسی و یا منطقی به فرزندش نمی

 احساسش به من نمی گذاشت درست فکر کند و تصمیم بگیرد. 

 مقایسه دختراش با من.-

دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. هق هقم می گرفت کمی دیگر اگر ادامه می  

 وز به اندازه کافی با چند جمله ی کوتاه  اما پر مفهوم شکستم و داغان شدم.داد. امر

 ولی بیخیال! مهم نیست!-

 طبق عادت همیشگی دستم را روی دستش که روی دنده بود، گذاشتم.

 مهم اینه که تو هستی. خودم هستم. زندگی هست.-

 با غیظ گفتم: 

وغ نیست. هوم؟ با من هم اون سیروس بی پدر و مادر نیست. دورویی نیست. در-

 فکر نیستی؟

 فرزاد با لبخند نگاهم کرد و طبق ژست همیشگی اش دستم را بوسید. 

 تو کافیه شاد باشی و به من اعتماد کنی. -

این تالقی دست ها در هم مرا شاد می کرد. این بوسیدن های گاه و بیگاه مرا دل 

 رحم تر از همیشه می کرد. 
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زاد که از صد تا سیروس و سیروس های بی پدر مهربان تر این باال سر بودن های فر

 بود مرا به زندگی امیدوار می کرد.

 فرزاد-

 جان- 

 مرسی که هستی.  -

از ته دلم گفتم ها. گاهی به خودم هم حسودی ام میشد که فرزاد را دارم. گاهی از 

چشم زخم خودم می ترسیدم که کسی مثل فرزاد توی زندگی ام است. چقدر خوب 

 که مثل جوان های امروزی دنبال رابطه و رختخواب های موقتی نبود. 

 چرا اینقدر به فکر رابطه های قوی و عمیقی؟ چرا دنبال خوشگذرونی نیستی؟-

ماشین را جلوی خانه ی عمه شریفه نگه داشت. دستی را کشید و به سمتم برگشت. 

 ای من! یک دستش را به شیشه قائم کرد و دست دیگرش را درگیر دست ه

 چی شده باز؟ چرا خل میشی یهو؟ باز سریال های درپید دیدی خونه عمه؟ -

 خندیدم. 

 نه دیوونه! جدا می پرسم!-

 لب هایش را کج کرد. 

 شاید چون دنبال دختر خوب می گشتم.-

 خب...-

 دلبرانه نگاهم کرد. 

 چی خب عزیزم؟-

 ادامش!-
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من قبل از تو  دوست دخترای زیادی نداشتم، اما همون هایی هم که بودن، دختر -

های خوبی نبودن. تصور منو  از دخترها خراب کردن. طرف پا می شد می اومد 

 کارواش و شب میموند پیش من. 

 چشم هایم درشت شد. 

 اینو نگفته بودی. -

و الکی خودتو وقف بگم که چی بشه؟ الکی اعصابت خراب میشه. واسه ی هیچ -

 گذشته ی گذشته شده ی من می کنی. 

 حالت قهر گرفتم. 

 من میخواستم بدونم. یعنی... یعنی این حق رو ندارم که بدونم؟-

 با دو دست، یک دستم را گرفت و آهسته تعریف کرد. 

هدف من پنهان کاری نبود آذر. هدف من شناسوندن این دختراست. که زیادن و -

 ها فرق داری. البته...  اینکه تو با اون

 مثل پروانه ای که به گل می چسبد، خیرگی چشمانش را به چشمانم چسباند. 

من اوایل فکر می کردم هستی اما کم کم به این نتیجه رسیدم که نیستی. بار سوم -

که تصادفی دیدمت یادته؟ تو پارک بودی با اون یارو پسره حسین!؟ همونجا که 

 ریبه تا عشقشو اذیت نکنه شناختمت! پریدی به اون پسره ی غ

 

" 

 باورش نمی شد آذر را می بیند. 
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برای بار سوم و اینبار در پارکی نزدیک محل کارش! امروز از این طرف آمد تا کمی 

پیاده روی کند و هوای آزاد بخورد. و حاال آذر را می دید. دختری که از آخرین 

 روز می گذرد. ۰۱دیدارش تقریبا 

یره نگاهش کرد تا مطمئن شود خودش است و بود. خودش بود. با چشم ریز و خ

 همامن تیپ جینی که اولین بار دیدش. با همان اخمی که انگار با همه دعوا دارد. 

آهسته راه رفت تا رفتارش را زیر نظر بگیرد. دختر جوان مثل فرفره روی تک به تک 

ه روی سر گذاشته و وسایل بدن سازی توی پارک می نشست و ورزش می کرد. کال

 چشم های گیرایش را استتار کرده بود. 

مشغول کار با یکی از دستگاه های مخصوص ران پا بود که در نزدیکی اش پسری 

 جوان با معشوقه اش به دعوا پرداخت. 

فرزاد کمی نزدیک شد اما خود را پنهان کرد تا نبیندش و خوب خیره اش شد. آذر 

ریخت،  می مقابل دختری که مثل ابر بهار اشک عصبی به سمت آن دو رفت و در

 ایستاد و قمقمه ی آبی اش را به سمت او گرفت. 

 آب بخور!-

پسر جوان زد زیر قمقمه ای که دختر همراهش می خواست آن را از دست آذر 

 بگیرد. 

 برندار هر زهر ماری رو از دست این و اون! شاید سم توش بود!-

د و خواست برای کمک به آذر جلو برود که آذر فرزاد بی آنکه بخواهد زورش آم

 نزدیک پسر رفت و غرید:
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فکر کردی کی هستی مردیکه؟ دختره داره گریه میکنه تو فکر سم و زهری؟ سم و -

زهری هم باشه خود تویی براش! اگه مردی اشکشو در نیار، نمیخواد دایه ی عزیزتر 

 از مادر بشی!

ی اش بدهد که مرد جوان برش گرداند و به سمت دخترک برگشت و خواست دلدار

 و محکم یقه اش را گرفت. 

 چی میگی تو فنچ کوچولو!؟-

سیلی ای به آذر زد و نفهمید که کسی پشت سر آن ها را می بیند و زیر نظر دارد. 

فرزاد بی کنترل به سمتشان آمد و دست به یقه مرد روبه رویش را به درخت پشت 

 سر کوباند و  داد کشید:

 میگی مردک؟! دست رو زن دراز میکنی؟!چی -

 آذر متعجب نگاهش کرد و مات ماند که این مرد از کجا درآمد؟

معشوقه ی پسر که دختری مظلوم و اشک آلود بود، به سمتشان رفت و با کمک آذر 

 باالخره جدایشان کرد و با تشکر از آذر، دست عشقش را گرفت و دور شد. 

 خونی بود.  آذر ماند و فرزادی که بینی اش

 تو از کجا اومدی؟ خوبی؟-

 فرزاد از نزدیک به بینی کوچک و لب های باریکش خیره شد و گفت:

 پشت سرت!-

 دستمالی از جیبش در آورد و به لب فرزاد کشید:

 بگیر فشار بده تا بند بیاد!-

 و به سمت آبشار وسط پارک رفت. 
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 کجا میری؟!-

کشم لبت. شانس اوردی امروز گذاشتم میرم گاز تو کیفمو کمی خیس کنم بیام ب-

 کیفم برای احتیاط!

 فرزاد سر تکان داد و با خود گفت:

 هر طور شده امروز بهت شماره میدم دختر جذاب!-

و همانطور هم شد. فردین بازی اش توانست او را به دختری که روز ها در فکرش 

 ساله ی فرزاد و آذر شد. 5بود، برساند و آن روز، اولین روز رابطه ی 

" 

 فرزاد!-

 جانم!-

من حساس شدم. میترسم. از اینکه نباشی میترسم و حق بده. حق بده که از نبودن -

ی کثیف و بی اعتمادی شده اما من و تو مهمیم نه پشت و پناه بترسم. میدونم. دنیا

 این دنیا!

 دستش را محکم گرفتم. 

 من و تو همیشه عاشق بمونیم. همیشه همینطور عاشق و فارغ از دنیا بمونیم.میشه-

 لبخند ژکوند زد. ته ریشش در میان انبوه مشکیِ موهایش می درخشید. 

 بیا یه بغل بده!چشم. حاال -

کسی نبود. در آغوش گرم و نرم و پر از امنیتش فرو رفتم و آهسته کوچه را پاییدم. 

 بوسیدمش.

 مرسی که هستی. -
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چقدر مردانه و جذاب ابراز عالقه می کرد. هر چقدر حس بد از زیور و دختر هایش 

 در تنم مانده بود رفت و به هوا برخواست. مثل مه ای در باد...

 فدات شم. من دیگه برم . -

 خیره نگاهم کرد. 

برو عزیزم. منم برم ماشین رفیقمو پس بدم و بعدشم برم خونه، یه شب نبودم -

 قیامت کرده مامان. به عمه سالم برسون. 

 چشم. کاری نداری؟- 

 نه عزیزم مراقب زیبایی هات باش. -

 دست روی چشمش گذاشت. 

 چشامی. -

 خندیدم. 

 نگامی. -

 خندید. 

 اون که مال خودمه!-

 د زدم. لبخن

 کم دلبری کن. -

 و قصد پیاده شدن کردم که موبایلم زنگ خورد. 

 خداحافظ!-

 بمون و جواب بده!-
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همین یک جمله اش بمب شد و در تنم به کار گذاشته شد. شروع کردم به لرزیدن! 

 یخ زدم در یک آن! اگر می فهمید... 

 س...سی...-

 میدونم اون عوضیه! بمون و جواب بده!-

 میدم. من جواب ن-

دستم را گرفت و با دست دیگرش موبایل را از دستم قاپید. خوف کردم. حتی نفس 

در سینه ام حبس شد و حس کردم گلویم رو به خفه شدن است. دکمه ی سبز رنگ 

 را لمس کرد و جواب داد:

 بله!-

- ... 

دست روی شقیقه ام کشیدم. فشار عصبی روی رگ های شریانی ام را حس می 

 یزد... کردم. تند م

 بدبخت شدم!-

 اشتباه گرفتین!-

- ... 

 نه خیر!-

 و موبایل را قطع کرد و روی صفحه ی کیلومتر کوباندش!

 برو!-

 با دو گوی بیرون زده ی چشم هایش، غرید:
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چرا نشستی؟ میگم برو! موبایلت پیش من میمونه. تو فکر کردی من خرم؟ فکر می -

 حق با توئه و تمام؟کنی وقتی میگی خبری نیست، منم میگم آره 

 پوزخند زد. 

میون نگرانی های من نگرانی دوم نشو.  بسپارش به من. تا فردا یه گوشی ساده -

برات میگیرم و میدم دستت. تا وقتی عقد نکردیم نمی زارم سیروس مخل آسایش و 

 آرامشت بشه. 

کیف می کردم از این حجم انبوه تعصب های مردانه اش! که صداقت در بطن خود 

داشت و آرامش در ریشه و خونی که از ناف احساسش به من تزریق می شد. کاش 

پدری داشتم تا پیش از این که مردی مانند فرزاد وارد زندگی ام شود، از او یاد می 

 گرفتم. 

 این گوشی پیش من میمونه. الکی نمون!-

 چرا انقدر عصبانی؟ مقصرش من بودم؟!

 ه!چرا داد میزنی فرزاد؟ به من چه آخ-

 داد میزنم چون نمیتونم ببینم اون مردیکه قوزمیت هنوز دور و برت می گرده. -

با این اخم وحشتناکی که من کردم، مطمئنا خط عمیقی بین دو ابرویم جا خوش 

 کرده است.

مگه براش دعوت نامه فرستادم؟ خودش زنگ میزنه، خودشم بی جواب میمونه. اما -

 ار میاره. اینکه تو منو مقصر میدونی بهم فش

 آرام تر شد. 

من منظورم این نبود. ولی تندخو میشم وقتی چیزهایی میبینم که نباید ببینم. -

 سیروس کی قراره کنده بشه، من نمیدونم. 
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 هیچ نگفتم. دستم را در بغل گرفته و سر به زیر انداختم. 

خسته میشم گاهی آذر. میدونی خستگی یعنی چی؟ دلم میخواد خیلی زود زنم -

 شی که دیگه هیچ بی ناموسی نتونه ادعای سرپرستیتو کنه. ب

 به سکوتم سه نقطه ی بی نهایت چسباندم. 

 آذر... نگام کن!-

 توپی عظیم الجثه توی گلویم جا خوش کرده بود که با گفتنِ:

 چرا بغض کردی؟-

 از طرف فرزاد، از اندازه و حد نهایت خود خارج شد و ترکید. 

میگی مراقبمی ولی در ازاش فقط داری تعصب به خرج  چون اذیتم میکنی. چون-

 میدی. و در اخر این تعصبته که برای من تصمیم می گیره نه عشقت!

 با دو دستش قابی گرم و نرم برای صورتم ساخت. 

 آذر... آذر...آذر... چته؟ مگه میشه عشقمو با تعصب طاق بزنم؟ هان؟-

 اشکم ریخت و چکید روی شست دستش!

 آذر! گریه نکن -

و در آغوشم کشید. روی شانه اش، همان نیم جای متلعق به من، هر چه داشتم را 

بی دریغ جا گذاشتم. دردم، آهم، فغانم، بی مادری ام، بی پدری ام، بی خانمانی ام 

و... مگر تمام می شد؟ نمی شد! انگار که کودی باشد پای زندگی ام! علف های هرز 

و او مثل آبی روی گل های موجود در باغچه ی  دور و برم بیشتر و بیشتر می شد

سرنوشت، خوشحالی و عامل زندگی ام شد. با نوازش، با درک کردن هایی که دم به 

 دقیقه در گوشم گفته و به رگ هایم مثل عطر خوشبویی نم نمک پاشیده می شد. 
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 بهتر شدی؟-

نمی دانستم. خودم هم نمی دانستم چه مرگم است. هم دوستش داشتم و هم 

درکش نمی کردم. هم دوستش داشتم و هم شک داشتم که تا آخر خط پایان با من 

بی خستگی بدود. هم دوستش داشتم و هم نمیدانستم این مادری که من ددیم، 

 کوتاه می آید یا خیر... 

 هم دوستش داشتم و هم... 

 بریم یه دور دیگه بزنیم؟ شاید آروم شدی!میخوای -

 هم دوستش داشتم و هم... دوستش داشتم!

 بریم. االن با این حالم نمی تونم برم پیش عمه!-

 لبخند تلخی همطراز با قهوه ی اصل ترک زد. موبایل را به سمتم گرفت. 

 جوابش رو نمیدی تا تکلیفتو روشن کنم. -

ی گذاری، می خورد و دم از بد مزه ایش کودکی بی پناه که هر چه در دستش م

نمی زند را دیده اید؟ همانطور سر تکان دادم و هیچ نگفتم. حقیقا نه حوصله ی داد 

و بیداد داشتم نه جنگ و دعوا! دلم آرامشی میخواست که بیخ گوشم فرزاد باشد و 

به وقت فرار برسم به سد محکمی از جنس سینه اش! بوی عطرش بشود دیوار و 

ن رایحه اش به بینی ام، بشود مانع! بمانم و ثابت قدم شوم در راهش بی کشید

 ترس...

بی ترس از سیروس و نقشه هایش! بی ترس از زیور و آتش به پا کردن هایش! بی  

ترس از پس لرزه هایی که از زلزله بدتر بودند! بی ترس از رسیدن حسام، پسر عمه 

 دگی نداشتن! بی ترس از...ی فرزاد از خارج و دیگر خانه ای برای زن

 من پیشتم آذر. نگران نباش. -
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 لبخند زدم و دستش را گرفتم. از ته دل گفتم:

 نگران نیستم عزیزم. -

*** 

 )راوی سوم شخص(

 

مادر بود. مادر بودن مسئولیت سنگینی برایش محسوب می شد. او از زمانی که  

تی ن ها غیرفرزاد و بعد از آن هم دو قلو ها به بطنش چسبیدند، حساس بود. روی آ

عجیب داشت و بابت آن ها به دین و دنیای اطرافش فخر می فروخت. حتی شوهر 

میشه حق با بچه ها بود و هر خدا بیامرزشم نمی توانست با او بحث کند، چون ه

کمبودی از جانب خانواده نسبت به آن ها، خیانتی به زیور نام می گرفت. حاال چطور 

می توانست تک مرد خانواده اش را به دختری دست فروش و بی خانواده ببخشد و 

 صدایش هم در نیاید؟!

رهایش برسند راه به راه کافه که برگشت خانه، فورا چای دم کرد و منتظر ماند دخت

 و بعد از گذشت تقریبا نیم ساعت آن دو رسیدند و او باالخره آرامش گرفت. 

و باالخره... هر سه دور هم، پشت میز ناهار خوری نشستند و مشغول عصرانه خوردن 

 شدند. 

زیور با آب و تاب همه ی قضایا را برایشان تعریف کرد. حتی از رفتن پسرش با آن 

ی چشم رو هم توضیح داد. طوری که صدای دختر ها را دخترِ توی ذهن خودش ب

بلند کرد. از آن جا که نتوانست صدایی ضبط کند و به دستشان برساند، سعی می 

 کرد با دقت و بدون جا گذاشتن واو همه چیز را بگوید. 

 خب مامان دیگه. اه! هممون میدونستیم اینطوری میشه!-
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 فرنوش را نگریست و گفت:

 مثال! تو با هوشمونی-

 غر زد. 

 مامان!-

مامان و...! اهلل اکبر. دختر من نمیتونم نزدیکی این دختر به داداشتونو تحمل کنم. -

 اصال زورم میاد. 

 پووف کشید. 

 کاش می شد راهشو قطع کرد و داداشتو ازش جدا کرد.-

 مهرنوش خود را میان آن دو انداخت. 

کرد؟ اونم از پسری با شرایط مامان تو فکر کردی جدیدا میشه دخترارو جدا -

 داداش؟ عمرا نمی کنه!

 قیافه ی زیور ناالن شد. 

 پس من چیکار کنم؟-

ک بیاریم خونه و شلیو م بتونیم دختر اقدس ه صبر. صبر کن. بزار زمان بگذره تا ما-

 آخرو بزنیم. 

 با دستش شکل تفنگ را ترسیم کرد.  

 بنگ. -

  فرنوش و مادرش یکه خورده نگاهش کردند.

 مرض. چرا آدمو می ترسونی دختر؟-
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 مهرنوش سرخوش خندید. 

 خب نقشه هاتون این مدلی بودن می طلبه. باشه مادر جان؟ تحمل کن!-

سخت بود ولی برای آزاد شدن پسرش همه کار می کرد. پسرش لیاقت هر کسی جز 

د شاین دختر بی خانواده ای که کنارش بود را داشت. فقط بی بته بودن بود که نمی 

 کاری اش کرد و...

 تحمل می کنم. برای جدا شدنشون هر چقدر الزم باشه صبر می کنم. -

 دختر ها از  دو طرف در آغوشش گرفتند و بوسیدنش! فرنوش گفت:

 ما پشتتیم!-

 میدونم!-

 مهرنوش موهایش را نوازش کرد. 

 نمیزاریم دختره مخ داداشمونو بزنه!-

 دست فرنوش را با مهر نوازش کرد. 

 از این مطمن نیستم. خیلی به هم وابسته نشون میدن. طوری که ترسیدم. -

 و بغض کرده ادامه داد:

 می ترسم پسرمو ازم دور کنه. ببرتش یه جای دور. -

 مهرنوش قاطع گفت:

 غلط کرده!-

انگار در این دنیا غلط ها را مهرنوش می نوشت و  غلط گیری ها را مادرش می کرد. 

متوقع بودن جا و طرز صحبت های بزرگتر از سن خود آدم، زمان می طلبید. ما بین 

سه نفر با سه عقیده ی متفاوت آذری منگنه شده بود که عشق داشت. عشقی واقعی 
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چه کسی می گوید خوبی همیشه برنده   و به دور از حاشیه های روزمره و روتین!

است؟ تمام مقدسات را می شود قسم داد که گاهی بدی با انگشت های خفه کننده 

اش، برنده و خوبی زیر پا و لگد های محکمش له می شود. زیور با ژستی که به 

 فرماندهان می ماند، شانه ی فرنوش را مالید و آمرانه گفت:

ه یاد اینجا. باید با اونم بیشتر از قبل گرم بگیریم. باید یپاشو زنگ بزن به کیمیا تا ب-

 طوری از نقشمون با خبرش کنیم، نظرتون چیه؟!

 لبخند خبیث دختر ها مهر تاییدی روی حرف های مادرشان شد.  

*** 

بوی عجیب و غریبی به مشامش رسید. چشم بست و با تمام وجود و از نهایت جان 

 بو را به ریه اش کشید. 

اشتباه یا صحیح به کشورش برگشته بود. شاید برای همیشه نه، اما برای مدتی زیاد، 

 حتما! 

صدای اذان با بوق های ماشین های در حال تردد در هم آمیخته شده بود. نگاهش 

مثل بچه های کنجکاو که در پی پیدا کردن رنگی جدید هستند، می کاوید و دور و 

 اطراف را با نگاهش شخم می زد. 

خیابان ها بزرگتر، ماشین ها بیشتر، آدم ها بیشتر و... و صد در صد صداهای نرسیده 

 به گوش ها بیشتر!

با آنکه متعلق به جهانی دیگر و مردی خوش گذران بود، اما هیچوقت نمی توانست 

 منکر عشقش به سرزمین مادری اش شود. 

دگی اش با دختر حسام برگشته بود. یکی یک دانه ی مادرش! شیطنت زیادی در زن

های متفاوت تجربه کرده بود اما با این وجود حرمت قائل بود و قول و وعده ی بی 
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خود نمی داد. تا به حس عجیب دوست داشتن نمی رسید، به کسی ابراز عالقه نمی 

 کرد اما خب باز هم... باز هم او حسام بود با صفات بارز جوانی اش، اینبار پخته تر!

زده و موهایش را دم اسبی بسته بود. کاله کج و شلوار اسلش  مانند غربی ها تیپ

دومین مشخصه ی ظاهری اش بود که نظر هر بیننده اش را به خود جلب می کرد. 

راننده ی تاکسی که از دیدن فردی دور از وطن و تشنه به خاکش به وجد آمده بود، 

 با لبخند گفت:

 بگردی.   سالم نگه داره تا همه ی جای کشورتو خدا تنتو-

 مرسی قربان. نگه دارین همین جا پیاده میشم. -

با آنکه هنوز حرف زدن به شیوه ی فارسی اصیل را از یاد نبرده بود اما باز هم یک 

 پای لهجه اش لنگ می زد. 

 خوشحال شدم پسرم. -

به روی راننده لبخندی مهربان پاشید و پیاده شد. شاید اگر پدرش زنده بود، همسن 

 بود. این آقا 

 مرسی حاجی!-

 پولش را حساب کرد و پیاده شد. 

از کوچه ی قدیم که جغرافیای بچگی اش را شامل می شد، گذشت و بوی شمعدانی 

های مادرش را از دور به ریه کشید. بی اختیار گاهی از بینی به ریه و از ریه به لب و 

خورد. اگر از  از لب به لبخند می رسید و مثل چسبیدن در و تخته بهم، پیوند می

دستش برمی آمد قبری برای خود می کند و همانجا برای همیشه می خوابید. یا در 

 حالتی بهتر، خانه ای میان شمعدانی ها می ساخت و آنجا زندگی می کرد. 
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جلوی در ایستاد و سعی کرد خاطرات روزی که از آنجا رفت را در ذهنش دفن کند. 

ذرد. از آن روزی که مادرش می گریست و او باید اما نمی شد... اصال نمی توانست بگ

برای اثبات خودش می رفت. زیور می خندید به ریششان و او باید می گذشت. مگر 

 می شد؟

از زیور تصویری همانند هیوالهای زمان بچگی در ذهن داشت. زنی که هرگز مادرش 

رای آنکه را راحت نگذاشت. با غرو لندهای همیشگی اش باعث مرگ دایی اش شد. ب

رویش را کم کند همه کار می کرد. او برگشته بود تا اشک های مادرش را از دست 

های کثیف زیور پس بگیرد و مثل مروارید در صدف، نگه داریشان کند. گناه که نمی 

 کرد، می کرد؟

 زنگ در را فشرد و منتظر ماند تا شریفه با لبخند همیشگی در را باز کند و... 

 سالم!-

ادالتش بهم ریخت. کسی که در را باز کرد، دختر بامزه و با نمکی بود که همه ی مع

 خواستنی به نظر می آمد. 

 سالم. مادرم نیست؟!-

در را بسته بود. چادر را جلوی دهنش گرفته بود اما... با همین یک کالم در را باز 

 کرد اما چادرش... نچ! عقب نرفت!

 بفرمایید!-

 جلو نرفت. ایستاد وپرسید:

 مادرم کجاست؟-

 نماز می خونن!-

 ابرویش را باال انداخت:
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 و شما؟ همون خانومی که زنگ زدم؟-

 بله!-

 سری تکان داد و لب زد:

 اوکی!-

 و وارد شد. 

خواست از بند فرنگی بودن در بیاید و با عشق به سقف، در و دیوار و رنگ های 

پریده شده نگاه بیندازد که بوی عطر قدیمی دختر جوان مدهوشش کرد. به حدی 

 که بعد از سال ها پلک هایش بسته و از این سال های دورِ دور از خانه، دورتر شد. 

 پسرم!-

 دنیا... هم به این سال های دور از خانه!برگشت و نزدیک شد. هم به این 

 سالم مامان جان من!-

 جان مامان... شیر پسرم...-

نفهمید کی و چطور در آغوشش کشید و لب به سر مادرش چسباند. شانه اش را 

 قدمگاه انگشت های دستش کرد و محکم، حریص و دلتنگ گفت:

 دلم برات تنگ شده بود. -

پسری که مورد تمسخر همه قرار می گرفت و  پسرکش... پسر جوان و رشیدش...

اذیت می شد، برگشته بود. بزرگ تر شده بود. پخته تر. معلوم بود مرد شده است و 

 چشمانش... چشمانش می خندد و صورتش هم... صورتش هم می خندد. 

قلبش بلند می خندید. طوری که صدای قهقهه اش در کل بدنش پیچیده و رعشه 

 انداخته بود. 
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 نمت مادر!ببی-

از آغوش پسرش بیرون آمد و بی قرار صورتش را قاب گرفت. نیاز به روی انگشت پا 

 ایستادن داشت. 

 دورت بگردم پسرم. دلم برات پر می کشید. مرد شدی ماشااا...-

عشق بازی و دل تپیدن که فقط برای دختر و پسرهای جوان نبود، بین مادر و فرزند 

 هم دیده می شد. 

ایستاده و نگاهشان می کرد. جنس نگاهش حسود نبود اما... اما بوی  آذر گوشه ای

حسرت داشت. حسرت برای پدر و مادر نداشته و هیچ گاه این حس را تجربه نکرده 

اش! چرا باید بی کسی های عالم برای او جمع و خوشی هایش از این دنیا منهی می 

 شد؟

رده ی بین آن دو نشود. صدای رفت به اتاق تا مزاحم عشق و عالقه ی بروز پیدا ک

زیور هنوز توی ذهنش بود. صدایی که از عصر مته ی مغزش شده و آرامش نمی 

 گذاشت. 

دلش برای فرزاد تنگ شده بود اما جرات زنگ زدن نداشت.  میدانست حاال کنارش 

نشسته اند و دم گوشش پچ پج می کردند. سعی می کردند چهره اش را در ذهن 

  فرزاد سیاه کنند.

 پیامکی برایش ارسال کرد و منتظر پاسخ ماند:

 آقایی... کجایی.... پسر عمه ت رسید!-

*** 

با دختر اقدس حرف زدند و بعد از پیمان بستنی که به ضرر فرزاد و آذر تمام می 

شد، او را راهی خانه اش کردند و خودشان منتظر برگشتن مرد خانه شان شدند. 
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شناخت نسبت به آذر داشتند غیر قابل وصف بود  کینه ی عمیقی که ناخواسته و بی

 تا جایی که دست به کار های خطرناک و غیرمعقول بزنند. 

کاری که شاید هیچ گاه فرزاد نمی توانست حدس بزند چقدر کار شده و دقیق در 

 حقش تمام کردند. 

جوان بیچاره خسته از کار برگشت و بعد از گرفتن دوشی سریع، از حمام بیرون آمد 

و برای خوردن شام سر میز حاضر شد. او لبخند داشت اما مادر و دو خواهرش نگران 

پشت میز نشسته و پچ پچ می کردند. هیچ کدام برای توضیح دادن حاضر نبودند. 

 آنچه در ذهن و نقشه هایشان پی ریزی کرده بودند را تک به تک اجرا کردند.

 داداش!-

 نگریست. کمی ماست برای خود ریخت و خواهرش را 

 جانم!-

 مامان میخواد یه چیزی بهت بگه!-

امان از مهرنوش هیچی ندان! هیچ وقت نمی توانست مثل آدم حرفش را بزند و 

 طرف را شیر فهم کند!

 مادرش را خطاب قرار داد و کنجکاو پرسید:

 چی میخوای بگی مامان!؟ چی شده؟-

ده بود، باالخره به حرف زیور بعد از اِن و مِن کردن هایی که همگی را مضطرب کر

 آمد:

 دخترا خبط کردن! ببخششون!-

 اخم ترش کرد شیر پسرش و نگران پرسید:
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 چی داری می گی مامان؟ یعنی چی دخترا خبط کردن؟ چه خبطی؟-

نمیدانست چرا اما حس می کرد در پس همان چند جمله، طومار طومار حرف های 

 نگران کننده خوابیده است. 

 پسرم آروم باش. -

چرا مثل آدم حرف نمی زدند و لپ کالم را توی دهانش نمی گذاشتند؟ چرا زجرش 

 می دادند؟

 درست بگین ببینم چه گندی زدین... باید با منقاش از زبونتون حرف بکشم بیرون؟ -

 مهرنوش بی مقدمه گفت:

 آبجی با ماشین کیمیا تصادف کرده!-

د؟ چطور ممکن بود؟ زبانش بند آمد. خون در رگ هایش یخ بست. چه می شنی

وسط درست شدن کارهایش با آذر، این خبر و بدهکاری میلیونی دیگر چه دردی 

 بود که به درد هایش اضافه شد؟

 زبانش گرفت، درست مثل بند آمدن رگ های شریانی اش!

 چ... چی میگی تو مهرنوش؟-

 فرنوش به جای خواهرش به حرف آمد و توضیح داد:

یعنی... وقتی دیدم زنگ زد و نگران بود، مجبور شدم برم. من... من نمی خواستم... -

گفتم بیمارستانم و نمیتونم بیام دنبال ماشین، اقدس فشارش رفته بود باال. دست 

 خودم نبودم که! نگران شدم، رفتم دنبالش!

اعصاب متشنج فرزاد به پرت کردن قاشق و زیر کاسه ی ماست زدن هم ربط پیدا 

 کرد. 
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احمقی؟ یعنی چی نگران بود؟ تو سوار ماشین شاسی بلند شدی؟ بچه ای؟ خری؟ -

من ماشین مجید که پرایده نمیزارم زیر پات، با اینکه خرجش ربع خرج این ماشینی 

 که تو سوار شدی نیست. آخه تو گواهی نامه داری دختره ی احمق؟!

 لعصبی از جایش بلند شد و دستی توی موهایش کشید. برگشت و بی قرارتر از او

 پرسید:

فرنوش بگو داری شوخی می کنی؟! تورو خدا با اعصاب من بازی نکن! من پول -

 خسارت اون غول تشن رو چطوری بدم؟ چقدر خسارت زدی؟ اول اینو بگو!

فرنوش سکوت کرد و این یعنی عمق افتضاح بودن ماجرای پیش آمده! زیور با 

 هنرمندی تمام از جا بلند شد و با بغضی ساختگی و اشکی تصنعی به سمتش آمد. 

پسرم نگران نباش. خود کیمیام منطقی خواست فقط با خودت حرف بزنه، بدون -

 دخالت خواهرات و ترسیدن بیشترشون. ولی... 

 ولی چی؟!-

 می گفت شرط دارم!-

ابرو های فرزاد در آغوش هم فرو رفتند. این ها بازی بود دیگر؟ چرا تمام نمی شد و 

 با کیش و ماتی سریع، رهایش نمی کردند. 

 شرط؟ یعنی چی شرط داره!؟-

 گفت به خودت میگه!-

 به پای پسرش افتاد:

ر بار اذیت شدن تورو خدا... تورو به ارواح خاک بابات هر چی گفت قبول کن و زی-

 خواهرت نرو!
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ذهنش قفل کرده بود و هیج نمی شنید. نه التماس های مادرش و نه نداهایی که از 

 داخل درون گوشش نواخته می شدند. 

 فرزاد اینجایی... با توام؟-

انگار که در بادکنک جای گرفته و ترکیده باشد، همه ی اختیارات عصبی اش را از 

 دست داد و داد کشید:

 ! بس کنین. بسه-

 رو کرد به فرنوش گرخیده کرد و آمرانه گفت:

 زنگ بزن کیمیا بیاد!-

 االن؟-

 همین االن!-

 اما داداش... -

 یه حرف رو دوبار تکرار نمیکنم. اصال بزار خودم میزنم!-

موبایلش را از جیب درآورد که با موبایل خودش بزند اما با دیدن پیامک آذر در جا 

 خشکش زد. 

 ید:در دل نال

 حس...حسام اومده؟!-

 و فقط توانست دستور بدهد:

 من باید یه زنگ مهم بزنم. خودتون بزنین!-

 به سمت اتاق خواب رفت. 



96 
 

پیامک آذر شد بهانه ی دومی برای اعصاب خوردی اش! شد بهانه ی دیگری برای 

فروپاشی ذهنش! شد بهانه ی قابل قبولی برای آنکه تا می تواند داد بکشد و خود را 

 تخلیه کند!

 بی قرارتر از قبل در اتاق را باز و بسته کرد. شماره ی آذر را گرفت و منتظر ماند:

 الو فرزاد! -

 ا و هزاران محلول آرامش بخش؟! چطور ممکن بود؟! یک صد

 کی اومده؟-

 سالم!-

 ببخشید. سالم. -

 یه ساعتی میشه اومده، همونموقع که بهت پیام دادم!-

 حموم بودم، ندیدم. -

 عافیت!-

 نفسش را با فووت بیرون داد. صدای عمه اش را شنید که آذر را صدا زد:

 آذر دخترم. بیا شام. -

عشقش با حسام سر یک میز می نشست؟ حسامی که از دخترهای آشنا نمی گذشت 

و نسبت به آن ها هیزی می کرد، چطور می خواست از آذر مهربان و صادق او 

 بگذرد؟

 عزیزم من برم شام بخورم. زشته جلوی عمه. -

 آذر!-

 بله!-
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 مراقب باش!-

 دلشوره به جان دخترک انداخت. 

 چرا؟ چیزی شده؟ مامانت چیزی گفته؟-

در حالی که صدای حرف زدن کیمیا با خانواده اش را بی توجه رها می کرد، جواب 

 داد:

 نه! منظورم حسامه. هر چی نباشه یه پسر غریبه ست!-

 زاد! چرا نگران می کنی آدمو؟ درست بگو ببینم منظورت چیه!فر-

 اینبار خواهرهای فرزاد ارتباط را قطع کردند:

 داداش!-

 دست جلوی گوشی گذاشت و به آذر گفت:

 بعدا برات توضیح میدم، فعال برم مهمان داریم. -

 کیه؟-

 همسایمون!-

 باشه منم برم شام! فعال!-

 فعال عزیزم. -

 و فرنوش نگران را از نظر گذراند:به پشت برگشت  

 اومد؟-

 آره داداش. سریع اومد!-

 موبایلش را روی تختش رها کرد و به سمت خواهرش رفت. 
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 اومدم!-

تا بر خود مسلط شود و روبه روی کیمیای توپر و خوش سیما بنشیند، ده بار از 

درون شکست. روبه رویش، رخ به رخ، چشم به چشم با او نشسته بود اما نمی 

 توانست ماورای ذهنش را تصور کند یا حتی حدس بزند. 

 احوال پرسی هایی که پیش افتاده بود را دور انداخت. 

 خب!-

 نگ کیمیا گرد شد:چشم های میشی ر

 چی خب؟!-

 تعریف کن ببینم خواهرام چه گندی زدن!-

 اهان!-

 رفتارهای چیپ و بی کالسی که پول هم نمی توانست ماله کشی اش کند. 

 به آهان و بله ها درگیر نشو! قشنگ بگو ببینم چی شده!-

 اجازه میدی یه لیوان آب بخورم که!-

رش گوش ایستاده اند، با فراغ خیال مادو میدانست پشت در آشپزخانه خواهرها 

 صدایشان زد:

 یکیتون بیاید آب بدین دست کیمیا خانوم!-

کیمیا خانومش را با حرص گفت. انگار که اگر می توانست خفه اش می کرد. 

 مهرنوش آمد و با هزار ایما و اشاره آب را به دستش داد و فوری بیرون رفت. 

 وبید:فرزاد معنادار خندید و دست روی میز ک

 فکر میکنه نمیبینم که داره چشم و ابرو میاد!-



99 
 

 گلویی صاف کرد و ادامه داد:

 خب! بگو ببینم چی شده کیمیا!-

کیمیا با وقت سوزاندنی که صرفا جهت گرفتن اعتماد به نفس و صف دادن ایده 

 هایش بود، باالخره به حرف آمد. 

آژانس خبر میکنه و عصری مامان فشارش رفت باال، من خونه نبودم. آجیم -

 میبردش بیمارستان!

دست های فرزاد در هم قفل شد تا تمرکزش را به هم بریزد و راست از دروغش را 

 راحتتر تشخیص بدهد!

 خب!-

 من از کالس گیتار رفتم پیشش. -

 با ماشین؟-

نه! ماشین خونه بود و من طبق معمول همیشه کلیدشو داده بودم خونه شما که -

اتفاق بدی افتاد شما باشی که بتونی مامان رو تا یه جایی برسونی.  اگر خدایی نکنه

 از قضا امروز شما نبودی. 

 سابقه ی فشار خونش برای امروز که نیست!-

 نیست و خب خودتونم میدونین!-

 خب!-

وقتی فهمیدم خیلی نگران شدم و خودم از راه کالس رفتم پیشش. از اونجا زنگ -

 ماشین بیاین دنبالمون اگر زحمتی نیست اما نبودین!زدم خونتون که بگم شما با 

 کارواش بودم!-
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 دختر جوان سری تکان داد و صحبت را از جای قطع شده ادامه داد:

 فرنوش نگران شد و گفت اگر اجازه میدی تا با ماشینت بیام!-

 و تو هم اجازه دادی بیاد؟-

 . تونستم تصمیم بگیرمخب من که تو حال عادی نبودم. کلی نگران بودم. اصال نمی-

 عصبی پلک زد. 

 خب بعدش!  -

 تو راه که میومد تصادف کرد و ماشین خسارت دید. -

 سری به نشان تاسف تکان دادم:

 خسارتش!!-

 میلیون!۰5باالی -

میلیون؟ آن هم در این اوضاع بی پولی؟! بله دیگر! وقتی خواهرش حماقت می ۰5

همانقدر بر سرش کوبیده می شدند. از  کرد و شاسی بلند سوار می شد، قطعاتش هم

 کجا بیاورد!

میدونی که دستمون خالیه! فقط االن میتونم معذرت خواهی کنم و با مکانیکی که -

 رفیقمه یه مشورت کنم ببینم چطور میشه حلش کرد!

 چشمان کیمیا برق زد. لب زد:

 من یه راه میانبر سراغ دارم!-

در هم فرو رفته و حالت فر گرفته اند، در  اخم فرزاد دیدنی بود! عین گیسوانی که

 هم تنیده شده بود. 
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میخوام نقش نامزدمو جلوی یه پسره که خواب و خوراک برام نزاشته و اتفاقا عامل -

 فشار خون مادرم شده بازی کنی!

 تمام چهره ی فرزاد چشم شد و همان عضو از حدقه اش بیرون زد. 

 چی؟!-

 ی، از قید خسارتش می گذرم!اگر بتونی این پسرو از من بکن-

فرزاد دهان باز کرد اعتراض کند اما میان حرفش پرید و با گرفتن دست هایش 

 گفت:

نمیخوام االن جواب بدی. تا فردا شب وقت داری فکر کنی. من ازت نمیخوام -

زندگیتو به نامم بزنی یا بیفتی به قرض و قوله، کافیه که اینکارو برای من انجام بدی، 

کنم به محض کنده شدن دست این یارو از زندگیم، دست تو هم از خسارت امضا می

 ماشین من کنده میشه!

 فرزاد دستش را بیرون کشید و نیش خند زد:

 داری گرو کشی میکنی؟!-

هر جور دوست داری برداشت کن اما من به کمکت احتیاج دارم. با اینکار یر به یر -

 میشیم. 

 یطور دیگه حلش میکنم و می کنمش! نیازی به بازیگری نیست. -

 اینبار کیمیا پوزخند زد و خیره نگاهش کرد:

 هر راهی رو بگی امتحان کردم اما... -

 نچ کرد!



112 
 

ساله گرفتارشم و نمیتونم کاری کنم. اگر هستی که بسم اهلل! اگر نیستی 5نشد! -

 هم... 

 را!نخواست بشنود ادامه ی دربدری جدیدش 

 تا فرداشب پولشو جور میکنم. -

 کیمیا سری تکان داد و مرموزانه نگاه کرد:

 امیدوارم که بتونی!-

بدجنسانه در دل خندید به خوش خیالی برادری که نمی داند خواهرهایش چه نقشه 

ی فریبانه ای برایش کشیده اند. در اصل او یک هفته بود که تصادف کرده و پولش 

.. اما حاال که به کارش می آمد و می توانست فرزاد را داشته هم دم دستش بود اما.

 باشد، چرا راه دیگری را امتحان نمی کرد؟! 

*** 

 

 "قسمت سوم"

 

راه بن بست را خدا هم نمی تواند باز کند ، چه برسد به بنده اش! به هر جایی می 

ز حال زنی تا از آجر به آجری که جلوی راهت را می گیرد باال بروی و خود را ا

فالکت بارت نجات دهی اما نمی شود. انگار ممکن نیست. آجر ها هم می شود 

گداخته و سوخته! پایت را می سوزانند و تو میان زمین و هوا درگیر می شوی. برای 

 فرزاد راه ها بن بست و قدم ها با گداختگی آجر به پایش به تصویر کشیده می شد. 

یل خواست تا به او پول قرض دهند و او خیلی زود از آشنا و غریبه، از مجید تا اسماع

برایشان جبران کند، نداشتند. مادرش بامظلوم نمایی طالهایش را در اختیار او قرار 
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داد و گریست، دلش نیامد و گفت برای خودت نگه دار! از طرفی نمی توانست به 

همه ی اندوخته ای که برای زندگی خودش و آذر گذاشته بود دست بزند، چون هم 

آن ها را به عمه اش داده بود تا نگه دارد هم اینکه نمی خواست از شرط دختر 

اقدس فرار کند. او گفته بود اگر کسی جز خودش و فرزاد کسی بفهمد که او این 

شرط را گذاشته و قضیه از چه قرار است، دیگر رحمی در کار نیست و به غیر از پول؛ 

می برد و مسخره ی خاص و عامشان می کند. آبروی دخترهای دست و پا چلفتی را 

آنقدر آن زمان احساس سرخوردگی کرده بود که دلش می خواست داد بکشد و 

دختر اقدس را به دار بیاویزد اما چه کند که دستش زیر سنگ او گیر بود و 

 نمیتوانست کاری کند. 

ن یک روز بعد از تالش ها و دوندگی های زیادی که برای او یک ماه و برای دیگرا

طول کشید، نتوانست کاری کند و تهش با خستگی تمام به خانه برگشت و از 

خواهرهایش خواست که از طرف او به کیمیا بله بگویند و برای اطالعات تکمیلی تر 

 با او تماس بگیرد. 

دوش گرفت و گرسنه به اتاقش رفت. باید با آذر حرف می زد و قبل از هر فکر 

به چندین تصمیم می کرد. به او پیام داد و برای قرار شبانه ی  منحرفی او را متقاعد

 شام از او خواست آماده شود. 

 "خانومم آماده باش تا دو ساعت دیگه میام دنبالت بریم شام بخوریم."-

 طولی نکشید که آذر جوابش را داد و گفت:

 !"باشه عزیزم. چشم"-

اش، لبخند خسته ای زد و لبخند زد و با یاد احساس مشترکش با شریک احساسی 

 برای آماده شدن، برخیزید. 

*** 
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رستورانی نه چندان شیک اما دنج محل قرارشان بود. صندلی های چوبی با روکش 

 مخمل قرمز رنگ دید بیننده را قلقلک می داد. 

هر دو لبخند به لب داشتند، یکی با استرس و دیگری با فراغ خیال! از پشت میزی 

دو نفره، صندلی ای برای آذر بیرون کشید و با تعظیم کوتاهی او را به نشستن دعوت 

 کرد. 

 بفرما خانوم!-

آذر با قلبی که تکاپو پیدا می کرد با هر بار دیدن فرزاد، نشست و دامن مانتویش را 

  مرتب کرد.

 مرسی!-

 ای صورت با ظرافتش را زیر نظر گرفت. وی دختر جوان نشست و با لبخند اجزروبه ر

 خواهش می کنم! خوبی؟ خوشی؟ عمه خوب بود؟-

 آره خوب بود. پسرشو دیده حسابی سرحال و خوشحاله!-

 اسم پسر که آمد، اخم های حسام توی هم رفت. 

 بسالمتی. چی میخوری؟!-

 منوی روی میز را به سمتش گرفت. 

 هر چی دوست داری سفارش بده!-

خوش خدمتی های حسام را دوست داشت. واقعی بودنش را می پرستید اما امشب 

 این مرد یک چیزیش بود. انگار... انگار خودش نبود. 

 چشم. -
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غذایش را سفارش داد و بعد از سپردن آن به پیش خدمت، باالخره وقت پیدا کرد 

 سد:بپر

 فرزاد!-

 جانم!-

 چرا توهمی؟ چیزی ذهنتو درگیر کرده!؟-

باید می گفت اما دختر اقدس قسمش داده بود حرفی نزد و اگر می زد شر گردنش 

 را می گرفت. 

میان افکار خود پرسه می زد که دست های گرم آذر انگشتان یخ زده اش را داغ 

 کرد. 

 خوبی؟ چی شده که انقدر تو فکری عزیزم؟!-

ئنا دلش برای عزیزم گفتن هایش تنگ می شد. لبخند کم جانی زد و لب به مطم

 دندان گزید:

 اول شام بخوریم، بعدش حرف میزنیم. -

 آذر دستش را عقب کشید و اخم هایش را در هم کرد. 

بچه گول میزنی فرزاد؟ بگو راحتم کن دیگه. مردم از دلشوره. با این نگرانی چی -

 میتونم بخورم به نظر تو؟

ع س شرواین پا و آن پا کردن فایده نداشت. غذا هم تا برسد کمی طول می کشید، پ

 کردن: کرد به توضیح دادن و توجیه

 سر این قضیه ی ما، مامان کمی سخت گیری کرده. -

 اخم های دختر جوان به مانند درختهای در هم تنیده، پیج و تاب تر از قبلش شد:
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 خب... -

اذیت میشی، کامال درکت می کنم و برای همینم میخوام میدونم سخته، میدونم -

بهم وقت بدی. فقط یه هقته، یه هفته بهم وقت بده تا کارامو اوکی کنم و خودم 

 دست پر بیام عروست کنم!

یک هفته؟ خیلی نبود که! نفس راحتش را فرزاد شنید و هیچ نفهمید که این نفس، 

 تردید داشت. 

 میکنم. منو تو بدتر از اینارو گذروندیم.  یه هفته که چیزی نیست. تحمل-

 جان کند تا گفت:

یه هفته ی بدون من! هستم ولی خیلی کمرنگ. میخوام خودمو وقفش کنم تا -

 متوجه بشه که قرار نیست با اومدن تو، اون دیگه پسرشو نداشته باشه!

 دروغ گفتن برای اویی که تا همان لحظه صداقت داشت و صداقت دید، سخت بود. 

 فقط همین یه هفته!-

با انکه دلشوره و نگرانی در دل دخترک رخنه کرده و قلبش را به چنگ گرفته بود، 

اما اعتماد کرد. مگر غیر از این بود که در آخر همسرش می شد و بهانه ی نفس 

 کشیدنش؟

نفس عمیقی کشید و سعی کرد بدراهه ها را به آبی روان بسپارد و طلسمشان را از 

 شش بردارد. روی حال خو

 باشه! -

 و با گرفتن دست فرزاد و اطمینان دادن به چشم هایش، لب زد:

 من بهت اعتماد دارم. مطمئنم میتونی از پسش بربیای. -
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ق از اشک غرور اما این غرور که واقعی نبود. او دروغ گفته بود. اچشمان فرزاد بر

 دروغ! همانقدر تلخ، همانقدر سخت و سرد!

 و لب زد:دست آذر را فشرد 

 مرسی که هستی. مرسی که اعتماد می کنی. -

پیش خدمت سینی به دست به سمتشان آمد و فرزاد با فشردن لب هایش بهم، 

 گفت:

 بزنیم بر بدن، نظرت چیه!؟-

*** 

شب کذایی پر از دلشوره باالخره تمام شد و فرزاد با هزار فکر و خیال آذر را دم در 

پیاده کرد و حینی که دل سیر نگاهش می کرد، ماشین مجید را زیر پایش به مرحله 

خواست خواست سالم علیک کند با آن حسام همیشگی و نه میپرواز درآورد. نه می

تی بود را تماشا کند. اجبار و زور دیدن که رفتن آذر به جایی که همان حسام لعن

دانست این دیگر چه تقدیر بود که خدا برایش مقدر شاخ و دم نداشت. اصال نمی

کرد. کاش هر چه زودتر این روزهایش تمام می شد و بعد از سال ها زجر به آذر می 

 رسید و هر دو نفس راحتی می کشیدند. 

رد شد و با لبخند راحت اما دل پرآشوبش به دختر جوان با تیکی که به در خورد، وا

عمه و پسرش سالم کرد. با دیدن حسام تازه یادش افتاد از فرزاد نپرسید که چرا از  

آمد، یادش رفت بپرسد این کینه ی قدیمی ریشه اش به پسر عمه اش خوشش نمی

 رسد؟ کجا می

 خوش گذشت دخترم؟ - 

 باز هم لبخند مسخره و متظاهر.
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 جاتون خالی.خوب بود. -

نگاه سنگین حسام روی نگاهش چادری ضخیم از بی اعتمادی انداخته بود. اما به 

خدا که هیچ بدی از او ندیده بود. طرز صحبت کردنش هم خیلی طبیعی و نرمال 

 بود. برای اویی که با پسرها زندگی کرده بود ای طرز رفتار، عجیب نبود.

 خسته این؟-

 م را زیر نظر گرفت:باالخره سر بلند کرده و حسا

 آره خیلی. -

و همین شد زنگ صدایی که به او دیکته می کرد برو و فرار کن. خدا را شکر که عمه 

 درک کرد و گفت:

 خب برو بخواب دخترم. مزاحمت نباشیم.-

 لب به دندان گزید:

 دور از جون عمه جان. مزاحم چیه؟ شما مرحمت مایین. - 

 و به این شکل از طرف فرزاد هم تشکرش را بیان کرد. 

 عزیز دلمی دخترم. برو تو اتاقت بخواب، خسته ای. -

از لحاظ روحی خسته بود که جسمش هیچ آنقدر تشکر کرده و از جا بلند شد. 

دانست فشاری را حس نمی کرد. با آنکه فرزاد خطش را عوض کرده بود اما می

دهد. به خودش قول داده ما یک طور خود را نشان میگیرد و حتسیروس آرام نمی

بود دیگر درگیر زمان نشود و خیلی زود عقد کند اما با شرایط فرزاد نمی شد. با این 

فشار هایی که مادرش بر روی او می آورد، صد در صد کم می آورد، پس اعتماد کرد. 

به مردی که در  نمی توانست با خودخواهی فشاری دیگر روی فشارهای فرزاد باشد.

 آینده تکیه گاه زندگی اش می شد، اطمینان کرد و به حرفش گوش داد.
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کرد. از فوالد هم بیشتر سختی دیده بود او از این یک هفته چیزی نبود، تحمل می

 ها کم ندیده بود. سختی

از روزی که چشم به جهان گشود، دست سیروس و آدمهایش به هرجایی که می 

تن درشت کرد. وقتی به خود آمد که دیگر نوجوان پانزده ساله  شد، پاس داده شد و

شده بود با کوله باری پر از آمال و آرزوهای دخترانگی اش! مدرسه، دانشگاه، 

پیشرفت، همه را می خواست اما پولش را نداشت. نه پول و نه وقتش را! افتاد به کار 

اعالم نکرد. از دست  زحمت. افتاد به راهی که سیروس هیچ وقت برای آن رضایتی

فروشی گرفته تا آموزش گلدوزی به دخترهای محل! آنقدر چشم گذاشت و دست 

کمر گرفت و بار به دوش که باالخره دانشگاه قبول شد و توانست وارد محیط علمی 

آنجا شود. درس خواندن و اجتماعی شدن  را از آنجا یاد گرفت اما بزرگ شدن را نه! 

زمان کودکی رقم خورد. از وقتی که دیگر وقتی برای شادی امان که بزرگ شدنش از 

 کردن و روی سر و شانه ی پدرش پریدن نداشت. 

آهی کشید و بعد از عوض کردن لباس و روی جای خواب دراز کشیدن، به سقف 

 اتاق خیره شد و به گذشته ای که یک لحظه رهایش نمی کرد، فکر کرد.

 د.دو دستش را قالب و روی شکمش قرار دا

چرا منو نخواستین؟ چرا رهام کردین؟ اگه اضافه بودم چرا سقطم نکردی مامان؟ -

چرا گذاشتی یه روزی برسه که مادر عشقم، مادر همه ی دلخوشیم تو روم بخنده 

مسخره م کنه؟ به جرم بی پدر و مادر بودن بارها طعنه بارم کنه و من بارها توی دلم 

 بشکنم. زجر بکشم اما دم نزنم.

 کرده بینی اش را باال کشید:بغض 

می دونین چقدر جلوی خودمو گرفتم که گریه نکنم؟ چقدر خدارو صدا زدم تا -

بشینه رو چشمام و خودش جلوی سرازیر شدن اشکامو بگیره؟ من بمیرمم گریه 
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نمیکنم ولی امان از روزی که غرورم بشکنه. اون موقع کر میشم، کور میشم. انقدر 

 رز نفس کشیدن و مردنم رو گم می کنم. می شکنم که میمیرم. م

آه کشید و گریست.  قلبش درد می کرد از دوره کردن حرف های زیور اما جواب آن 

 زن را دادن، فقط از فرزاد بیشتر دورش می کرد. 

من دخترتون بودم. دخترتون. کاش میمردم اما زیردست سیروس بزرگ نمی شدم -

 شده ببینم. که حاال زیر دست های زیور غرورمو خفه

 به چپ چرخید و پلک هایش را بهم فشرد. 

 با این همه میدونم هرچی بشه اوس کریم حواسش به من هست. اینو مطمئنم.-

چشم بست و از ته دل از خدا خواست آرزوهایش را برآورده کند. برای خدا کاری 

 کوچک و برای او رویایی بزرگ بود.

 به امید خودت!- 

*** 

ی که قرار بود به مدت یک هفته فرزادش را نداشته باشد باالخره صبح ِ آن شب تاریک

رسید و آفتاب طلوع کرد. به تصمیم مشترکشان احترام گذاشت و با شادی بیدار شد. 

لبخند زد و بدنش را کش و قوس داد. خیلی زود صورتش را شست و با زدن طرح 

 لبخند به صورتش وارد آشپزخانه شد و صبح بخیر گفت. 

 مشغول ریختن چای برای همه بود، با لبخند جواب داد: عمه که

 سالم دخترم. صبح توهم بخیر. بیا بشین... -

 حسام با کنجکاوی به دختر متفاوت از دخترهای اطرافش نگریست و گفت:

 صبح بخیر هانی!-
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 آخر این هانی گفتنش به کشتنش می داد. اگر فرزاد می شنید... 

 ممنون. صبح شمام بخیر!-

پشت میز و در مقابل نگاه های سنگین حسام با انگشت هایش، میز را به نشست 

 ضربه گرفت. این مرد خیال چشم برداشتن نداشت؟

 دختر زیبای ایرانی!-

شریفه سینی چای را روی میز گذاشت و وسایل صبحانه ی روی میز را به سمت آذر 

 کشید. 

 نکن حسام دخترم ناراحت میشه. -

 و رو به آذر گفت:

 دخترم حسام بذله گو و شوخه! تو ناراحت نشو!-

 حسام چای مادرش را برداشت و بو کشید. 

 اووف! دلم برای این بو تنگ شده بود. -

غربت و غربت نشینی کال بیخیالش کرده بود. مثال در مقابل مادرش و ادعای شوخ 

 بودنش فقط بی تفاوتی به خرج داد. 

 نوش جونت پسرم!-

و در سکوت نان و پنیر خورد و در آخر با قورت دادن چایش  آذر دیگر چیزی نگفت

 سعی کرد از محیط معذب آوری که حسام ساخته بود، فرار کند اما... 

 مامان... خرید نداری؟!-

 شریفه به نشان فراموشی دستی روی پیشانی اش کشید و لب زد:
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دیگه. خوب شد گفتی. چرا دارم. لیست نوشتم خودم برم اما تو اومدی میری -

 ماشین تو پارکینگه...

ماشین شوهر خدابیامرزش را می گفت. برای مواقعی که راننده ای بود براند، آنجا 

 گذاشته و مرتب تمیزش می کرد. 

 مرکز خریدا هنوز سرجاشونن؟-

 معلوم بود که نه! همه جا عوض شده بود، آنجا هم همینطور!

 شدن. نه عزیزم. بیشترشون تخریب شدن و از اول ساخته -

 ملتمس به دخترک نگریست و گفت:

 دخترم میشه تو باهاش بری؟ من باید ناهار بپزم!-

 حسام منتظر نگاهش کرد و او مجبورا برای آنکه روی شریفه را زمین نیندازد، گفت:

 باشه! میرم. -

از شب قبل به شریفه گفته بود ممکن است موقتی از فرزاد خبری نشود و مشغول 

ست. حتی از او خواسته بود به حسام بگوید که فرزاد در زندگی راضی کردن زیور ا

 اش است. یک طورهایی میخواست جلوی سوء تفاهم را بگیرد. 

 ممنون دخترم. دستت درد نکنه!-

 لیست را به سمت او گرفت و گفت:

 بیا لیست دست تو! من به زن ها بیشتر اعتماد دارم. -

 و چشمکی دلبرانه زد. 

 چشم!-
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حسام و بلند شدنش برای حاضر شدن، او هم به اتاقش رفت تا لباس بپوشد با فرمان 

و با او همراه شود. موبایلش را چک کرد اما هیچ خبری نبود. فرزاد برایش خط جدید 

گرفته بود و هیچکس شماره اش را نداشت به جز خودش و عمه شریفه! خودش به 

 عادت همیشه پیامکی برایش نوشت و ارسال کرد:

 !"م! صبح بخیر عزیزم.سال"-

رو مانتویی ساده ای تن زد و با رژ لبی کمرنگ به چهره اش رضایت داد و از اتاق 

بیرون آمد. حسام درون ماشین منتظرش بود. لیست را از روی اپن برداشت و از عمه 

 خداحافظی کرد. 

 من رفتم عمه!-

 شریفه حینی که دستمال روی کانتر می کشید، جواب داد:

یدونه کسی توی زندگیته اما اسم فرزادو نیوردم تا همه چی مشخص بشه. دخترم م-

 نگران نباش اون مثل برادرته!

 دلش آرام گرفت. 

 ممنونم عمه! فعال!-

 خدانگهدار دخترم!-

از در که بیرون زد، موبایلش را چک کرد و دید که فرزاد برایش صبح بخیر فرستاده 

وار ماشینی که توی کوچه پارک و منتظرش است. ناخودآگاه لبخند زد و با انرژی س

 بود، شد. 

 چه زودی آماده شدی؟ معموال خانوم ها دیر میکنن!-

 در را بست و جواب داد:

 نه من زود آماده میشم. -
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 براوو!-

 ماشین را روشن کرد و به جلو حرکت کرد:

 کجا بریم؟!-

 دختر جوان کمربندش را بست و آدرس داد:

 هتون بگم چیکار کنین!فعال مستقیم برین تا ب-

با آنکه خیلی نبود با هم آشنا شده بودند اما ارتباط گرمی بینشان برقرار بود. هر دو 

سعی می کردند به هم کمک کنند تا خرید را انجام داده و به خانه برگردند. از 

ماکارونی گرفته تا پولکی هایی که همراه چای می خوردند. از میوه گرفته تا برنجی 

 قه ی عمه خریداری می شد. که حتما باید با مارک مورد عال

 خب... خسته نباشی! تمام شد؟!-

به حسامی که عرق کرده به گوشه ای تکیه داده و کیسه های خرید به دست 

 انتظارش را می کشید، نگریست و با لحن مسخره ای گفت:

 به این زودی خسته شدین؟!-

 حسام نازی به پلک هایش داد و باز و بسته شان کرد:

 اینکه برگشتم ایران کال خوب نخوابیدم!دیشب از فکر -

دلش ریخت. انگار که او هم در غربت باشد و درکش کند نزدیکش شد و سعی کرد 

 کیسه های خرید را از دستش بگیرد. 

 !4بدین من اگر خسته این-

حسام به سخاوتش غبطه خورد. این دختر خیلی مهربان بود. خندان به او نگریست و 

 پرسید:
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 ی همینقدر؟!همیشه مهربان-

 ردیف کردن فعل و فاعل های این مرد کار سختی نبود. 

 نه! فقط نخواستم خسته شین. -

 بی تعارف دو کیسه از چند کیسه ی دستش را به او داد:

 پس بگیر! -

 به محض اینکه آذر خواست بگیرد عقب کشید و گفت:

 فقط... -

 چشمان آذر پرسشگر شد:

 ناهارو بیرون بخوریم. باشه؟!-

 آذر کیسه ها را گرفت و گفت:

 باشه ولی عمه چی؟ اون میخواست غذا بپزه!-

 زنگ میزنم میگم نپزه و برای اونم میگیریم. -

شانه ای باال انداخت آذری که دلش برای فرزاد تنگ شده بود اما باید فعال دوری می 

 کرد. 

 باشه! هر جوری خودتون میدونین!-

که تازه همدیگر را پیدا کرده بودند. سمت و  و این شد شروع آشنایی آذر و حسامی

نسبیت مهم نبود. برادر یا رفیق یا حتی عشق، فقط کافی بود وقتی که می توانست 

 بد پر شود، خوب پر شود. 

*** 
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دختر جوان که با لباس های گران قیمت تنش چشم ها را تسخیر می کرد، حاضر 

قشه ی مشترکش با زیور و شده و به خانه ی فرزاد آمده بود. میخواست طرح ن

دخترهایش را به حیطه ی عمل درآورد. هر سه با رویی باز از او استقبال کردند و 

 روی مبل نشاندند. برایش چای و کیک آوردند و هر سه روبه رویش نشستند. 

 خوبی کیمیا جان؟! مامان خوبه؟!-

 ت. نمایش گذاشکیمیا که دختری زیبا بود، لبخندی نمکین زد و چال گونه اش را به 

 خوبن مرسی. سالم دارن خاله. فرزاد نیست؟-

 فرنوش سینی چای را جلویش کشید. 

 بخور عزیزم. نه داداشم حمومه! -

 کمی نزدیک تر شد و پرسید:

 نتیجه چی شد؟ به ما که گفت بهت بگیم بله ست و قرار زنگ و اینا گذاشت. -

 گفت: کیمیا سر تکان داد و در مقابل نگاه کنجکاو سه زن

 آره. گفت من اینکارو برات میکنم فقط بیشتر یه هفته نشه. -

 زیور متفکر گفت:

 چرا!؟-

 کیمیا شانه ای باال انداخت:

انگار می خواد میونه اونی که در نظرشه برای ازدواج رو با شما درست کنه! یه -

 طورایی ازم خواست وابسته نشم و فقط روی همکاریمون تمرکز کنیم. 

 زیور دستی به زانوهایش کشید. 

 این پسر منو می کشه. این پسر منو دق میده!-
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 فرنوش دستش ار گرفت و آهسته گفت:

 هیش مامان. میشنوه دردسر میشه ها!-

 مهرنوش سر تکان داد و در تایید حرف خواهرش اضافه کرد:

خواهرم راست میگه مامان. ما تو این یه هفته دختره رو راهی جایی که باید -

 میکنیم. فعال باید با کیمیا هماهنگ باشیم. 

 و هر سه سرشان را به کیمیا نزدیک کردند و اول از همه فرنوش با پچ پچ گفت:

  .کیمیا تو فقط قرارو به بیرون از خونه و حرف زدن در موردش بکش. بقیش با ما..-

 کیمیا سر تکان داد و تا خواست چیزی بگوید مهرنوش ادامه داد:

در ضمن داداش خیلی با گوشیش ور نمیره، رسیدین یه جا و نشستین، بگو من -

زنگ بزنم که گوشیش دم دستش بیاد. اونموقع اگر دختره هم زنگ بزنه تو به ما 

 میگی. وضعیت رابطشونو میتونیم بفهمیم. 

 . باشه من حواسم هست-

همزمان با پایان گرفتن جمله از دهان کیمیا، فرزاد با نیم تنه ی برهنه از حمام 

درآمد و با حوله ای کوچک موهایش را خشک می کرد. زیور از جا بلند شد و برای 

 شک نکردم پسرش، بلند گفت:

 دخترم تا من میوه میارم با دخترا صحبت کن. -

ر انداخت که باید از دختر اقدس تا می و با چشمکی که به فرزاد زد، او را به فک

 توانیم پذیرایی به عمل آوریم. 

فرزاد با دیدن او، معذب خود را به اتاق رساند و بی آنکه توجهی به نگاه های خیره 

 ی دختره ی خیره سر کند، وارد اتاقش شد. پشت در ایستاد و به آن تکیه داد:
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 گیر. آخ مامان. آخ... تو هم از آب گل آلود ماهی ب-

سشوار کشید و لباس تن زد و باالخره از اتاق بیرون آمد. پارادکس ترین حال ممکن 

را دارا بود. از طرفی دلش برای عشقش تنگ شده بود و یک روز بود که با او حرف 

نزده بود و از طرف دیگر باید جلوی آدم های بیرون نقش بازی می کرد که حالش 

 خوب است و هیچ مشکلی ندارد. 

ر ظرف میوه و سینی چای را کنار هم گذاشت و برای آنکه فرزاد را به کیمیا زیو

 نزدیک کند از عمدا به مهمانشان نزدیک کرد. 

 فرزاد... بیا مادر... هم میوه ست هم چای!-

 فرزاد اخم کرد و روی مبل نشست اما نه نزدیک کیمیا، بلکه روبه رویش!

 ممنون میل ندارم. -

 سید:رو کرد به کیمیا و پر

 خوب هستین؟ خانواده خوبن؟-

پدر نداشت اما مادر میانسالی داشت که چون کارش تکنسین اتاق عمل بود، اکثرا در 

 محل کارش میماند. 

 خوبن مرسی. سالم دارن. -

مظلوم نمایی کردن این دختر را اصال دوست نداشت. او اگر واقعا نیتش خیر بود و 

 می خواست کمک کند، اخاذی نمی کرد.

 خداروشکر. تنها صحبت کنیم؟! باهاتون کار داشتم!-

 دستی به هم مالید و از جا بلند شد:

 همه با خبرن از این قضیه ی پیش اومده. پس نقش بازی کردن نداریم. -
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 کیمیا کمی سر کج کرد. 

 بله. باشه... کجا بریم؟-

قش کرد و فرزاد از روی میز خیاری کش رفت و با گاز زدن به آن، اشاره ای به اتا

 گفت:

 تو اتاق من!-

کیمیا در مقابل نگاه خندان خواهر ها و زیور رد شد و خواست به دنبالش برود که 

رگ فرزاد  "خانوم"موبایل فرزاد زنگ خورد. همه ی سرها به سمت او برگشت. اسم 

را منقبض کرد. االن نمی توانست جواب بدهد، پس قطع کرد تا آن چهار نفر در دل 

 کوبند و مرد جوان ناخواسته در دام آن ها بیفتد. طبل خوشی ب

 بفرمایید تو!-

 به اشاره ی دست های فرزاد نگریست و به دنبال انگشت او وارد اتاق شد. 

 راحت باشین!-

 در را پشت سر خود بست  و وارد شد. 

اتاق کوچک اما مرتبی که تم مشکی و سفید داشت. تخت سیاه و سفید، کمد 

با دیوار کوب های مشکی هارمونی داشت. ساک باشگاه و میز دیواری های سفید 

 کامپیوتر هم از دیگر وسایل ثابت اتاق بودند. 

روی صندلی چرخوانی که پشت میز کامپیوتر بود نشست و منتظر ماند فرزاد روبه 

 روی تخت بنشیند اما برعکس، به دیوار تکیه داد تا به چشم های دخترک زل نزند. 

 گذاشتین؟با پسره قرار -

 کیمیا انگشتان دو دستش را در هم قفل کرد. 
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 بهتر نیست شما ها بشه تو؟! دیگه داریم همکاری میکنیم. -

از وقاحت این دختر حالش بهم می خورد. سر باال کرد و به چشم های فریبنده ی 

 دختر جوان نگریست:

 یه همکاریه یه هفته ای!-

 آره ولی... -

 کنجکاو به چشمانش نگریست. 

 ولی چی؟-

 نتیجه مهمه!-

تن از دیوار کند و به او نزدیک شد. این همه زحمت نکشیده بود که تهش این دختر 

 آذر را از او بگیرد و با این بچه بازی هایش باعث جداییشان شود. 

 نتیجه هر چی باشه من فقط سعی میکنم دورش کنم. همین... -

 نفس های کیمیا سنگین شد. 

 باید حلقه بندازیم!-

پوزخند، نیش خند، زهر خند، هر شکل بد لبخندی که تصورش را بشود کرد، زد به 

 لب هایش و بلند خندید. 

 شوخی میکنی دیگه!-

 نه جدی ام! میخوام مطمئن بشه!-

 فرزاد اندرسفیهانه نگاهش کرد و دست به سینه ایستاد:

 بخشیدیش!عمرا حلقه بندازم. اینو بزن به حساب همون چند میلیونی که -
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 کیمیا که دید فرزاد مُصِر است و زیر بار این حرف نمی رود، گفت:

 باشه... باشه ناراحت نشو. تو ننداز. -

از روی صندلی بلند شد و روبه روی فرزادی که مطمئن ایستاده و دست در سینه 

 کشیده بود، ایستاد و گفت:

 فردا باهاش قرار می زارم و بهت خبر میدم کی بریم. -

 د چشم بست. فرزا

 حله!-

 من بیرونم. -

 حله!-

با بیرون رفتن دخترک، موبایلش را بیرون آورد و به آذر زنگ زد. باید دلش را از 

 دلتنگی می کند.  

*** 

 پنج دقیقه بود که حرف می زدند. 

از اینکه صدایش را بعد از یک روز دوری می شنید، خوشحال بود اما... با دل تنگی 

 اب می آورد چه می کرد؟!که باید یک هفته ت

به سقف اتاقی که با وجود کوچکی اش، دل را به آرامش دعوت می کرد، نگریست و 

 با لبخند تلخی گفت:

یعنی ممکنه مامانتینا زود راضی شدن؟ من هنوز یه روز نگذشته دلم برات تنگ -

 شده فرزاد!
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ه عمه قربونت برم به چیز های خوب فکر کن. همین امروز بحث شد گفتم خون-

 میمونی. 

 نیم خیز روی تخت. 

 چرا گفتی؟! نگفتی که فرار... -

 نه! نه گفتم سرپرستت رفته مسافرت جایی نداشتی بمونی اوردمت خونه عمه!-

 وای فرزاد... -

نگران نباش. اونا میدونن که سیروس لعنتی جایی بره همه رو میبره و اگر شما -

ینکه میرین خونه ی یکی از آشناهایه خود نرفتین البد جایی برای موندن دارین یا ا

 نامردش!

 با آنکه دلشوره زخم روی دلش شده بود اما نخواست فرزاد را ناراحت کند. 

 امیدوارم اتفاق بدی نیفته!-

 نمیفته نگران نباش. من برم خانوم... کاری نداری؟!-

 نه عزیزم. -

 فعال خدانگهدارت!-

 خداحافظ!-

موبایل را قطع کرد و از اتاق بیرون آمد. با دیدن حسامی که موهایش را باز کرده و 

 روی شانه اش انداخته بود، سوپرایز شد. 

 موهاتونو باز کردین!؟-

 عمه با کاسه ای پر از آجیل از آشپزخانه بیرون آمد. 

 دخترم بیا... حسام میخواد برامون بخونه!-
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 حسام چشمک زد:

 وا بخوره موریانه نزنه!آره باز کردم ه-

بعد از گشت و گذار یک روزه با هم جور شده بودند اما همچنان گاهی رسمی حرف 

 می زد و خطاب قرارش می داد. 

 منظورتون شپشه دیگه؟!-

 حسام خندید:

 آره همون. -

 گیتارش را باال آورد و روی پایش تنظیم کرد. 

 بخونم.  Amor mioبیا بشین برات -

دوست می داشت. یک زمانی سریال راه بی پایان را دنبال می کرد و این آهنگ را 

بخاطر این آهنگ بارها از سیروس کتک خورده بود که چرا دری وری های خارجی 

ها را گوش میدهی. اما او هوشیارانه و از روی ترجمه دنبال می کرد و از روی دری 

لبخند تلخی بزند و وری! یاد خاطرات آن موقع و دلتنگی برای فرزاد باعث شد 

 بگوید:

 چه خوب. بخونین... -

و روی مبلی نزدیک عمه نشست و روی زانوهایش خم شد. به حسامی که ژست 

 خوانندگی و نوازندگی کامال برازنده اش بود، خیره شد و گوش سپرد. 

Amor mio 

 عشق من

Amor mio por favor 

 عشق من خواهش میکنم
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Tu no te vas 

 از من دور نشو

انتخاب کرده بود و انتخاب شده بود. گناهش چه بود؟ گناه این انتخاب صحیح یا 

اشتباه با او بود!؟ تا کی باید چوب ندانم کاری های خانواده اش را او می خورد و هیچ 

 نمی گفت؟

Yo cuentare a las horas 

 من ساعت ها را میشمارم

Que la ya veo 

 تا وقتی که او را ببینم

Amor mio 

 من عشق

Amor mio por favor 

 عشق من خواهش میکنم

Tu no te vas 

 از من دور نشو

Yo cuentare a las horas 

 من ساعت ها را میشمارم

Que la ya veo 

 تا وقتی که او را ببینم

فرزاد را ندیده بود و این آهنگ به حال و روزش بد می خورد ها، بد! اگر می دیدش 

بوسیدش. بگذار بگویند دخترک حیا ندارد. او در اینبار محکم بغلش می کرد و می 

 دل جواب می دهد عشق دارد. عشق!

Vuelve 
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 برگرد

No volvere no volvere no volvere 

 من برنمی گردم من بر نمیگردم

No quiere recordar no quiere recorder 

 نمیخواهم به یاد بیاورم ، نمیخواهم به یاد بیاورم

Vuelve 

 برگرد

 

 فکر ها جنس دارند. 

بعضی ها جنسشان کتان است و تا پاره نشوند پیدا نمی شود چه در تا رو پودشان به 

 کار رفته است.

بعضی ها به حریر می مانند. با یک خش، حرف یا رفتار اشتباه پاره می شوند و دیگر 

بند با هیچ وصله ای ترمیم نمی شوند. فکر ها آزادی مطلق می خواهند اما آنقدر در 

باید ها و نباید ها اسیر شده اند که دست صاحب فکر هم نمی تواند وکیلِ دادگاه دو 

نفره ی فکر و صاحب فکر شود. اینجا... در این برهه از زمان و جغرافیا... فکرش 

آزادانه در بند و دادگاه معشوقه اش اسیر بود و این خودِ کلمه ی خودخواهی را 

باشد، پاره شدن ندارد اما زخمی شدن، چرا!  پوشش می داد. جنس فکر اگر خوب

 دارد! 

No volvere no volvere no volvere 

 من بر نمیگردم ، من بر نمیگردم

No quiere recordar no quiere recorder 

 نمیخواهم به یاد بیاورم ، نمیخواهم به یاد بیاورم
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بود را باال  با تمام شدن آهنگ حسام، آذر سری که به فرش زیر پایش معطوف شده

آورد تا دست بزند و تشکر کند اما عمه ی خواب و اشاره ی دست حسام به آن 

 سمت، دخترک را به سکوت واداشت و فقط لب زد:

 عالی بود. ممنون!-

حسام لبخندی زد و پلک هایش را بهم چسباند و باز کرد. گیتارش را روی زمین 

 گذاشت و آهسته گفت:

 بریم تو حیاط؟!-

 ی باال انداخت و سری تکان داد. آذر شانه ا

بریم. روی سکه ی کوچکی که روبه روی باغچه ی بامزه ی خانه شان بود، نشستند. -

حسام ریلکس بود اما آذر مدام انگشت در انگشت دیگرش فرو می کرد. انگار که 

 استرس داشت. 

 راحت باش. من کاری با تو نمی کنم. -

 و هم او... خانوادتن ذهن خوان بودند؟ هم فرزاد 

 من قصد ناراحت کردن تورو ندارم. منم یه آدمم مثل مادرم. -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

من نمیدونم زندگی تو چطوری گذشته اما معلومه خیلی سختی کشیدی. بخاطر -

 همینم بهت احساس دوستی می کنم. 

 به الفاظی که سعی می کرد درست بیان شود، در دل خندید و جواب داد:

آره! حتما عمه براتون تعریف میکنه ولی خب هر چی بود، تموم شد و من حاال از -

 اون راه سخت عبور کردم. 

 به سمت مرد جوان برگشت و پرسید:

 جطوری خواننده شدین؟ یا حتی نوازنده؟!-
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 حسام از بحث پیش آمده احساس رضایت و شروع به تعریف کرد:

از نوجوانی به بعد مدام با پسر داییم مقایسه میشدیم. خانواده ی من و خانواده ی -

اون نزدیک هم بودن. همسایه بودیم یعنی. بعد از مرگ داییم اونا رفتن ولی ما تو 

خونمون موندیم. اون زمان اون کار می کرد ولی من دنبال هنر بودم. دنبال بازیگری، 

 ، دنبال نوازندگی. دنبال خوانندگی، دنبال نقاشی

او از فرزاد می گفت اما بدش را، نچ! معلوم بود از هم خوششان نمی آید ولی نشنید 

 که بگوید فرزاد اِل است یا بِل!

 زن داییم زن بد جنسی بود. -

 دندان به هم می سایید و می گفت. 

اصال دلش نمی خواست مامان من یه روز خوش داشته باشه. مدام منو میزد و سعی -

می کرد از دختراش دورم کنه. من اون هارو دوست داشتم و هنوزم باهاشون ارتباط 

 دارم. از طریق فیس بوک و اینستاگرام. 

 نور علی نور شد. 

 من... -

یستن. حتی فرزاد. اونم مثل تو اونارو نمیشناسی. برعکس مامانشون آدم های بدی ن-

 مادرش نیست. 

 یعنی باید می گفت عاشق فرزاد است؟ پس چرا فرزاد از او خوب نمی گفت؟!

صدای عمه که در ریلی خانه را باز کرد و با پتویی دورش ایستاد و صدایشان کرد، 

 گفتگویشان را قطع کرد. 

 بچه ها اینجایین؟ نگران شدم. -

 حسام جواب داد:هر دو به سمتش برگشتند و 

 جانم مادر... نمی خواستیم بیدار شی!-
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 عمه خمیازه ای کشید و گفت:

 بیدار شدم. میخوام برم سر جام. شمام بیاید تو... هوا سرد میشه می چایین!-

ی گفتند و از جا بلند شدند. وقت خواب بود دیگر  "چشم"حسام و آذر هر دو با هم 

 ولی برای آذر، وقت فکر کردن.

 ور انقدر بدی کرده بود؟ دقیقا چرا... چرا زی

*** 

جلسه ای سه نفره تشکیل داده بودند که هر کدام برای خود حرفی می زد و نظری 

داد. زیور سینی چای در دستش را روی میز گذاشت و جلوی هر کدام چای و می

 شیرینی مورد عالقه اش را قرار داد.

ین دختر کشیده نشد. به زور باید خوشحالم که دیگه کار به من و جور شدن با ا- 

 تحملش میکردم دختره ی احمق رو!

 فرنوش چایش را هوورت کشید و گفت:

آره. میگن عدو شود سبب خیر. شانس در خونمون رو زد و کیمیا خودش این -

پیشنهاد طالیی رو داد. خیالم راحت شد دیگه! دیگه هر اتفاقی بیفته خوب و بد به 

 خودشون بستگی داره.

 مهرنوش شیرینی اش را پایین داد و تاکید کرد:

آره. من با فری موافقم. دقیقا خودش گفت و کرد و داداشمم خودش قبول  -

دادیم داد ما این پولو به عنوان کادو عروسیش میکرد.حتی اگر داداش پول می

 دستش.

 زیور محکم به صورتش زد!

 واسته ی فرزاد نمیرفتم.وای دور از جون بچه م. من میمردمم زیر بار این خ-
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 فرنوش زیر لب نالید:

 خدا نکنه.-

 مهرنوش کمی جلو آمد و پایش را به میز جلو چسباند:

 مامان به چیزای بد فکر نکن اصال. مهم اینه که دیگه خبری از دختره نیست!-

 فرنوش اضافه کرد: 

 موقتاً و برای یک هفته.-

رات خودش به فکر این بود که اگر زیور مغموم و ساکت سر به زیر انداخت. در تفک

 نشود و نقشه شان نگیرد و دخترک نرود، چه کار کند؟ 

 این آخرین تالش و راه چاره شان بود.

 فرنوش چی میگی خدا وکیلی! مامان و الکی نگران می کنی! انشاهلل که میشه...-

 فرنوش لب به دندان گزید:

 من فقط... -

 زیور بلند شد و زانوهایش را مالید.

بسه! حتی تو دلخوشی هامم تو دلمو خالی می کنین! من میرم نماز بخونم بلکه -

 دلم آروم بگیره.

گفت، به سرویس های بهداشتی رفت. مهرنوش آهسته و حینی که زیر لب ذکر می 

 گفت:

 تو دلشو خالی کردی. -

فرنوش موبایلش را در دست گرفت و با جواب دادن به عشق زندگی اش، به مهرنوش 

 پاسخ داد: 
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 بعد از دلش در میارم. -

 و با لبخند جواب پشت خطی اش را با پیامک داد: 

 «چشم، مراقب خودت باش.»-

 مهرنوش دهان کجی کرد و گفت:

 تو آخر با این سعید سرتو به باد میدی. -

 دمه! از هیچ کس ترسی ندارم. یک سال شده دیگه. بزار بفهمن.به درک. سعید مر-

 مهرنوش شانه ای باال انداخت:

 به من چه، خودت چوبشو میخوری. -

 آره. با خودِ خودِ من. -

 کرد به نفعش بود. هوم؟سعید انتخابش بود اما... اما شاید احتیاط می

*** 

روز قراری که بی قراری فرزاد را به سر حد نهایت رسانده بود، فراسید. رابطه اش با 

آذر را به کم ترین درصد ممکن رسانده بود اما دل تنگش را نمی توانست مجاب 

کند. هر چه می کرد انگار چیزی را گم کرده بود و پیدایش نمی کرد. در گوشه به 

حالش می گشت اما هر چه بیشتر پیش می  گوشه ی قلبش دنبال راهی برای فرار از

 رفت کم تر به جواب می رسید. 

ی عمیق پیاپی یا نگرانی هایی که کم غذایش کرده بود، حوصله سر بر شده انفس ه

بودند. دیگر به کارواش هم که می رفت لذت نمی برد از حال و کار و موقعیتش! هر 

می پایدش! دیوانه شده بود و لحظه فکر می کرد زیر نظر است و یکی دارد از دور 

 آخر این دیوانگی را جایی می دید که کیمیا آزاد و رهایش کند. 
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او را  "دم درم "لباس پوشیده و منتظر زنگ بود که کیمیا با دادن پیامکی مبنی بر 

از جا بلند کرد و از خانه خارج! آنقدر در افکارش غرق بود که نشنید پچ پچ کردن 

ا! یا ندید آمار دادن خواهر هایش به حسامی که تازه به ایران خواهرهایش با زیور ر

 آمده و به دختری که در خانه شان زندگی می کرد، جذب شده بود. 

او با افکار پیچیده ی خودش دست و پنجه نرم می کرد و نمیدانست که یک لشکر از 

د کاله نزدیکانش او و کاموای ذهنش را هر کدام به یک طرف می کشند تا او نتوان

 زندگی اش را بر سر سرمازدگی موقتی اش بکشد. 

پ سفید رنگ از در که بیرون زد، کیمیا را سوار بر ماشین دید. پیاده شد و با تی

 علم کرد و با انداختن سوئیچ به سمتش گفت: جذابش، جلوی فرزاد قد

 شما برون! -

 اهش کند یا حتیی کرد و سوار شد. ماشین را روشن کرد، بی آنکه نگ "سالم"فرزاد 

 به آذر کمتر یا بیشتر برتری بدهد، کمربندش را بست و پرسید:

 کجا برم؟!-

 کیمیا بادی به غبغبش داد و لب زد:

 سینمای...-

*** 

 )راوی: آذر(

من آدم اشتباهی نبودم. اطمینان دارم که راه اشتباهی که با اختیار خودم باشد را  

احساس بود ولی این احساس را تا به حال  انتخاب نکرده ام. انتخاب فرزاد از روی

تجربه نکرده بودم که بخواهد اشتباهی رخ داده باشد. چشمِ باز و عقل سلیم من 

فرمان دادند فرزاد برای تو بهترین است.  پس به یک مشت حرفی که پشت سرش 



132 
 

صف گرفته و برای من قد علم می کنند، اعتماد نمی کنم. به حرف خواهرانش که 

هر طرف من می رسانند که یک روز رها می شوی و باالخره پای فردی دیگر مدام از 

در میان می آید توجهی نمی کنم. از کیمیا دختر اقدسی که میدانم انتخاب زیور 

است نمی ترسم و به آن یاوه گویی ها اعتنایی نمی کنم. هر چه نباشد آن ها از روز 

دانستند. حاال هم چیزی عوض اول مرا دوست نداشتند. برای فرزاد مناسب نمی 

نشده بود. میخواستند با روی مخ رفتن، ذهنم را به جایی دیگر منحرف کنند. درست 

ن ها دلیل نمی شد است فرزاد کم پیدا شده بود اما دلیل داشت. اما... اما باز هم ای

 ی پس بزند! هرگز... هرگز!مرا به این فجیع

گرفتم. حتما سر کار بود و سرش شلوغ، به او زنگ زدم. شاید ده بار، ولی جواب ن

 وگرنه دلیلی نداشت جواب ندهد. پیامکی برایش نوشتم و فرستادم:

 "عزیزم میشه بگی کجایی؟ زنگ زدم جواب ندادی. لطفا بهم زنگ بزن!"-

موبایل را طوری که انگار به آن فوبیا دارم، به جایی دور پرتاب کردم و صورتم را با  

خواست داد بزنم و از خدا بخواهم چیزی جز اینکه دست پوشاندم. دلم می

خواهرهایش سناریو نوشته اند باشند. میان خوب و بد های ذهنم شناور بودم که دو 

 تقه به در خورد:

 آذر!-

 حسام بود.

 بله!-

 می تونم بیام تو؟- 

 مطمئنا چشمانم داد میزد گریه کرده ام. 

 بیا!-
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در خود چمباته زده است. چه صحنه ای غم وارد که شد دختری را دید که مارگونه 

 انگیز تر از دید زدن این وضع اسفناک من؟

 خوبی؟ چرا نیومدی میوه و چای بخوری؟-

 میوه و چایی؟ زهرمار می خوردم!

 سر به زیر انداختم تا بغضم را نبیند. 

 گرسنم نیست. -

 دیدم. عقب که نرفت، هیچ، تازه نزدیک تر شد. دم اسبی موهایش را زیر سایه 

 آذر؟-

 گریه ام می گرفت اگر جواب می دادم. 

 بله!-

 تو... تو گریه کردی؟!-

 باالی سرم ایستاد و دست نزدیک آورد. 

 آذر با توام!-

 خوبم! خوبم آقا حسام!-

این بار دستش به بازویم خورد. مور مورم شد. بدنم را جمع و سعی کردم فاصله  

 چشمانم انداخت.بگیرم که جلوی پایم زانو زد. نگاه به 

 گریه می کنی!-

 گریه؟ خون می گریستم! 

 نه!-
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 دست زیر چانه ام کشید و باال آورد:

 ببینمت!-

 چانه ام را عقب کشیدم. 

 من خوبم!-

پوزخند زد و دستش را عقب کشید. عمیق، طوری که موی تنم راست شد، نگاهم  

 کرد. 

رو فاکتور گرفتی، احیانا  این... این آدمی که به خاطرش شام و ناهار و خوردنت -

 پسر دایی محترمم نیست!؟

 به شما مربوط نیست!-

 انقدر به قلب من منقاش نکشید، همه جایش را زخمی کردید المصب ها!

 میشه تنهام بزارین؟-

 نه!-

 چقدر پر رو! نگاهش کردم تا جدیت کالمم را دریابد. 

 بله؟-

 نمیرم! تنهات نمیزارم.-

 گفت؟ کم کم داشت عصبی ام می کرد.میخدای من! این جوان چه 

 من نمیخوام حرف بزنم!-

 کی گفت حرف بزنی؟ من میگم تنهات نمیزارم!-

 بی حس نگاهش کردم. 
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 دقیقا چرا؟-

 دقیقا چون به خاطر حفظ غرورت هم که شده، گریه نکنی. -

 ابرویم را باال انداختم:

 خوبه. متقاعد شدم.-

 داد. تر رفت و به دیوار تکیه کمی عقب 

من خیلی بچه بودم که با عشقت مقایسه می شدم. همش به خاطر نداشتن قدرت -

 یا چی میگن بهش؟

 ته منظورش چیزی مثل جربزه و عیار بود. 

 جربزه!-

 آره براوو. بخاطر جربزه با اون مقایسه می شدم.-

چقدر بد فارسی حرف میزد. با لهجه ی کامال انگلیسی تلفظ می کرد. انگار یادش 

 رفته بود حرف زدن به زبان مادری اش را!

 میشه انقدر از فرزاد حرف نزنین؟ -

 پس قبول کردی عشقته!-

 به پهنای پیشانی اخم کردم. 

 نیازی به قبول کردن من نیست. چون بدیهیه.  -

 بی مقدمه گفت:

 فرزاد قراره نامزد کنه!-

 رعشه بر بدنم افتاد. این خبر مزخرف و بی پایه از کجا آمد؟
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 همچین چیزی نیست.-

 تیزیِ رنگ پوزخندش، مثل شمشیر دلم را خراشاند. 

 خب!-

 چی خب؟ چی میخواین بشنوین؟ گفتم که همچین چیزی نیست.-

 خندید و سر تکان داد:  

 خیلی ساده ای دختر جوان!-

 دلش کتک میخواست؟

 تو هنوز مردهارو نشناختی!-

 یا فحشی آب دار؟ 

 کرد.مرد یعنی ذات پدرت که رهات -

خدا راشکر عمه شریفه گفته بود و نه خودم! چون واقعا کشش کوچک شدن حتی به 

 طور بیانی هم نداشتم.

 ذات مرد یعنی  ذات سرپرستت. بیشتر بگم؟-

دلم میخوات دستم ساطور بود و به گردنش می چسباندم. تا زور داشتم می فشردم و 

 تی که به شدت می لرزید. از زندگی ناکامش می کردم. اما حیف... من بودم و دس

 برین بیرون!-

کارم به جایی رسیده بود که هر کس مرا می دید، دلش به حالم می سوخت. برای 

حرف زدن جلو می آمد و تا دختر یتیم و یسیر روبه رویش را متقاعد نمیکرد، نمی 

 رفت. می ترسیدند این دختر قربانی پسر کارواشی شود. 

 دو دستش را باال برد:
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! باشه میرم. ولی خواهش می کنم فقط یه بار... یه بار به من اعتماد کن. بزار باشه-

 بهت ثابت کنم حرفم درسته!

 مردد نگاهش کردم. 

 منظورتون چیه؟-

 تورو میبرم جایی که فرزاد هست. اونموقع هر تصمیمی خودت خواستی بگیر. -

 اش خوب شد!نه! انگار فارسی 

 من به فرزاد اعتماد دارم.-

 ل شیطان به ذاتم نفوذ کرد. مث 

 پس بزار روی من ذغال بشه!-

 میان اشک دل خندیدم. 

 منظورتون سیاهه دیگه؟-

 زد به پیشانی اش!

 آره. همون که تو میگی! بلند شو!-

 نزدیک شد:

 دستتو بده من و بلند شو!-

 دستش را رد کردم. 

 به من دست نزنین. اینجا فرنگ نیست. خودم میتونم بلند شم. -

داد نرو، اما باز هم از جا بلندم شدم. حس زشت و کریهی از تو به من دستور می

 اعتماد کردم به قلبم. به دلم. به نبض شقیقه ای که فقط با دیدن فرزاد تند می زد. 
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 میام. میام چون فرزاد پاکه. -

 دست روی چشمش گذاشت. 

 به این هام اعتماد نکن هیچوقت. -

برایم مهم نبود چه می گویند و چه می بافند. من از خودم و دلم مطمئن بودم که  

هیچ وقت خیانت نمی بینم. آن هم با کی؟ با انتخاب خانواده اش! با دختر اقدس! 

کسی که خودش می گفت انتخاب مادرم است و من هیچ میل و رغبتی نسبت به او 

 ندارم.

 من بیرون منتظرم!-

 که تا این حد جنتلمن مانده بود.باز هم خوب بود  

 باشه!-

تا لباس بپوشم و از اتاق بیرون بروم، ده بار موبایلم را چک کردم اما دریغ از یک  

 خبر!

 افکار پلیدم را دور ریختم و آهسته با خود گفتم:

تو هنوز همون آذر همیشگی بمون، مهم نیست چی در مورد فرزاد میگن. اون برای -

 با وفا میمونه. تو همیشه همینطور 

انگار دلداری دادن خودم به خودم جواب داد. لبخند در صورتم پخش صورتم شد. 

 اعتماد به نفس گرفتم.

چه بپوشم؟ هه! انگار کلی انتخاب داشتم. من بودم و یک دست لباس تکراری! بی  

 رنگ و لعاب!

*** 
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خود می  در یک نقطه کور و سیاه ایستاده ای و سعی می کنی هر چه سفیدی دور

بینی، از بین ببری. انگار به خوبی و خوشی تمام شدن عقیده ات، اعتقادی نداری و 

 میخواهی خودت را به لجن بکشی.

خواهد انقدر خودت را بینی دلت میبا همه ی جذابیت و زیبایی ای که در خود می

زشت نشان دهی که برای هیچ کس جلب توجهی روشن نباشی. گاهی هوس مردن 

هوس جان کندن و بریدن از این دنیا. هوس دریدن تن خود و قطعه کردن  می کنی،

قلبی که عاشق است، حرف مفت میزند و حرف حساب حالی اش نمی شود. این 

هوس گرچه زودگذر، گرچه موقتی است، اما... اما انکار ناپذیر است. مزه ی چندشش 

 زیر زبان و دندان اراده است.

ایستاده بودم. با ناباوری به مردم که با زنی دیگر به  در نقطه ی سیاه خیانت فرزاد

سینما رفته و حاال در سالن کناری مشغول خوردن بستنی بودند، نگریستم.  مرد من 

 بودها... فرزاد من... اما اینبار نه در کنار من... در کنار زن دیگر...

تر اقدس زنگ زدم. موبایلش را دید زد و سایلنت کرد. حتی گردن بلند کردن دخ

انقدر مرا نسوزاند که نادیده گرفتن فرزاد آتشم زد. از ترس اینکه همین حاال اشکام 

بریزد، پلک نزدم. فقط تا توانستم آب دهان قورت دادم تا بغضم را قبل از زاده شدن، 

 بکشم. 

می گویند شنیدن کی بود مانند دیدن، االن وصف حال من بود. بی صدا و با بغض 

تو هم همون "ی جان نداشتم به پشت برگردم و به حسام بگویم نگاهش کردم. حت

فرزاد باشد نه کیمیا، و باز برگردم اما این بار نه  "چیزی که من دیدم رو دیدی؟

 دختر اقدس!

آخ که قلبم می سوخت. بد می سوخت ها! درست روی قفسه سینه ام! دست روی 

طره ی اشک سمج از بین جای سوختگی باطنی ام گذاشتم و چشم بستم. ریخت... ق



141 
 

پلک هایم بیرون جهید و چکید. قلبم را توی مشت گرفتم و بار دیگر شماره اش را 

 گرفتم. این بار هم دید و سایلنت کرد. بی طاقت پیامی برایش نوشتم:

 !"اینورو نگاه کن. سمت راست "-

شده بود. و موبایلم را خاموش کردم. ایستاده بودم با اندامی که از زور درد خمیده  

شاید قدم به او نمی رسید اما راحت می دیدم حرکتش را! جا خوردنش را! به چپ و 

راست برگشتنش را! حتی دیدم نگاه بی قرارش را و بالخره دید... دید منی که نه 

چندان محکم ایستاده بودم. حسامی که پشت سرم  بود و با غرور و پیروزی نگاهش 

 می کرد را دید.

دن حسام در کنار من آتشش زده بود. همین که قدم به سمتمان دیدن من نه، دی

 برداشت، برگشتم و به حسام گفتم:

 منو از اینجا ببر.-

 و در کسری از ثانیه محو شدم. 

*** 

 )راوی: فرزاد(

 داد کشیدم:

همینو میخواستی؟ آقاجان... با چه زبونی بگم من نمیتونم. تا همین جا ازم برمیومد -

 و نه بیشتر. 

دست روی صورتم کشیدم و حرف های نامربوطی که شخصیت آذر را خورد می 

 کرد، بلعیدم و ادامه داد:

 ؟هینقشه کشیدین، نه؟ تو اون دوتا عجوزه نقشه کشیدین! فکر کردین بچه باز-
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 میان انظار مردم فریاد زدم:

 زندگی من اسباب بازیتون بود؟-

 تند تند پلک زدم و عصبی دور خود چرخیدم:

 دم دارن نگامون می کنن. مر-

 واقعا فکر میکرد مهم است؟ برای منی که جانم آذر بود، بودن آن همه آدم مهم بود؟

 فکر کردی خیلی مهمه برام؟-

 آروم باش!-

 دست به دستم نزدیک کرد. 

ولم کن! به من دست نزن. چقدر بهت گفتم راه زیاد داری، به این راه چنگ نزن. -

گفتی نه، یا این راه یا پولم! خواستی منو تو تنگناه بزاری تا دل بشکونم؟ که دل 

 خودم بشکنه؟ 

کاش می شد با دو دست آنقدر بزنمش که درد بکشد و ناله کند. همانطور که غرور 

 کست، غرورش بشکند. آذر را با وقاحت تمام ش

 تو آدمی؟ تو احساس داری؟-

 حساب را روی میز گذاشتم و از آن جهنم فرار کردم و با خود گفتم:

 !"خاک تو سرت فرزاد"-

شماره ی آذر را گرفتم اما خاموش بود. معلوم بود که خاموش می کند. معلوم بود. 

لعنت کردم. این  عصبی پوست لبم را جویدم و به خاطر کوتاهی های اخیر خودم را

وسط آشغال بازی های حسام را نمی توانستم تحمل کنم. از آب گل آلود ماهی می 

 گرفت و نوش جان عشق من میکرد. 
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 شماره ی مادرم را گرفتم. با زنگ اول جواب داد:

 سالم پسرم.-

 دخترات کجان؟-

 صدایش متعجب شد. 

 چی میگی پسرم؟ چی میگی؟-

 لبم را محکم گزیدم. 

 ز دخترای بی شعور بی عقلت که باعث شدن آذر منو با کیمیا ببینه. امان ا-

 عصبی شقیقه ام را ماساژ دادم:

 من نمیذارم به هدفشون برسن. من نمیذارم.-

 بی اختیار داد کشیدم:

 شما دشمنین؟ چطور میتونین زجر کشیدن منو ببینین آخه!-

 پووف کشیدم. حوصله ی صدای خودم را هم نداشتم. 

 پسرم آروم باش. -

باشه آروم میشم. با کتک زدن و به حرف آوردن دخترات! خدا نگهدار مامان جان! -

 خدانگهدار!

موبایل را قطع کردم و بار دیگر به آذر زنگ زدم. گوشیش خاموش بود. باز هم  

 خاموش. عصبی دستی توی موهایم کشیدم و پیامی برایش فرستادم.

 "کردممن به تو نامردی و خیانت ن"-

 و برای رسیدن به خانه ی عمه و حرف زدن با آذر قدم تند کردم.  
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*** 

 )راوی: آذر( 

حالم خوب نبود. هر لحظه ممکن بود اشکم سرازیر شود. من کی انقدر ضعیف شدم 

که با هر حرف و حرکتی بشکنم؟ چطور باید به فرزاد حالی می کردم نه بی او می 

ر دیده بودمش، دیگر با خودش می توانستم کنار توانم و نه حاال که با دختری دیگ

بیایم. او به من گفت در تکاپوی درست کردن رابطه مان با مادرش است، به من 

گفت برای آنکه راضی اش کنم کمی وقت می خواهد و طول می کشد. اما من جایی 

دیدمش و در شرایطی شکارش کردم که مغزم از آن لحظه تا االن ارور می داد. پسر 

مه اش را به جان ذهن عیب دیده ی من انداخت و بعد از تمام شدن هدف خواهر ع

ها و مادرش، شکست خود را قبول کردم. با اصرار حسام به بستنی فروشی رفتیم که 

 حال و هوایم بعد از دیدن کابوس واقعی جلوی رویم، عوض شود:

 چرا نمی خوری؟-

 میلم نمی کشید. 

 گه داشتی و پیادم کردی.گفتم که نمی خورم. به زور ن-

 تو فکر کن خواستم پارک ماشین تکرار کنم.  -

 تمرین منظورته؟-

 آره همون!-

 پوزخند زدم:

 شاید دلت برای روندن تو تهران تنگ شده.  -

 کاسه ی بستنی را جلوی رویم کشید.
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بخور. به کارهای من فکر نکن چون یهو تصمیم می گیرم و  همون موقعم عملیش -

 ست روی دست گذاشتم و به سمت مخالف متمایلش کردم. می کنم. د

 میل ندارم. تعارف که نمی کنم.-

 مطمئن؟-

 آره. مطمئن!-

 میخوای چیکار کنی؟-

 چی رو چیکار کنم؟-

 با فرزاد میگم.-

 دقیقا به او چه ربطی داشت؟

 به شما چه؟-

 با آنکه جا خورد اما لبخندش را نخورد. 

 نداره.چرا میزنی؟ باشه به من ربطی -

 آورد.چقدر حرصم را درمی

 خوبه. بریم؟-

 سوئیچ ماشین را برداشت و نیم خیز شد:

 بریم!-

خواستم از جا بلند شوم که دو نفر  آشنا وارد بستنی فروشی شدند. دو نفری که مرا  

متعجب به چهره شان رها کردند. دو نفری که با دیدنم در جای خود متوقف شده و 

 دند. یک سانت هم تکان نخور
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 چرا اینطوری اینطوری نگاه می کنی؟-

او چه می دانست از سیروس و اذیت و آزار هایش؟ چه می دانست از نکبت هایی که 

او و همسرش در حق من تمام کردند؟ اویی که اوج اذیت های بچه گی اش در 

 مقایسه با فرزاد گذشته بود. 

 سیروسِ!-

 زن عفریته اش به من شد.  جلویم ایستاد و مانع دید زدن بیشتر سیروس و

 سیروس کیه!-

 به زور جلوی خودم را  گرفتم تا فرار نکنم و فقط گفتم:

 سرپرستم!-

دیدم که رنگ چهره اش با رنگ چهره ام پرید. دیدم که دستانش با لرزیدن دستم، 

 لرزید. دیدم که چشمانش با دودو زدن چشمانم، دودو زد. 

 می خوای فرار کنی؟!-

 م. چه روز نحسی بود، امروز! لعنت به بد بیاری!قورت دهب دهان فقط توانستم آ

 راه دیگه ای دارم؟-

 دهان باز کرد چیزی بگوید که دست آشنا سیروس روی شانه اش نشست.

 برگرد ببینمت!-

مطمئنا او و همسرش فکر می کردند فرد روبه روی من فرزاد است. نامحسوس و با 

 ردد. حرکت چشم و ابرو حالی اش کردم برگ

 امرتون!-

 نه! خوشم آمد، کمی جربزه از او دیدم.
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انگشتان سیروس را دیدم که از باالی شانه ی حسام گذشت و به سمت من اشاره 

 شد:

 این دختر چه کارته؟-

 آخ که االن لو می رفت و بدبخت میشدم. 

 زنمه، چطور؟-

بود؟  بی اراده سیخ نگاهش کردم و متعجب چشم درشت کردم. این پسر خول شده

 می داشتم که ربطمان به هم را با لقب زن بیان کرده بود؟ صنزن؟ دقیقا من با او چه 

هایش را کج کرد و با  فشردن شانه ی حسام به شد. لب عچشمان سیروس جم

 وسیله ی انگشتان قوی اش، گفت:

 دقیقا چه زِری زدی؟ -

 حسام بی آنکه رو زرد کند، کمی عقب آمد و جواب داد:

 دست نزن آقا! شما کی باشین؟به من -

شناخت. نمی دانست اگر قاطی کند اعصابش تازه حکم هم می داد! سیروس را نمی

 را در هم می ریزد و ریشه اش را خشک می کند. 

 دهنتو ببند مردیکه جوجه ماشینی!-

 حسام بی آنکه  دهان به دهانش بشود، موبایلش را درآورد و گفت: 

 به پلیس زنگ میزنم!-

به سمت من برگشت و چشمک زد. دستم را گرفت و با دست آزادش نمایشی  

 شماره ای گرفت و ادامه داد:

 چون نفر سوم بین ما فقط اون میتونه باشه.  -
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دستم در جایی نشسته بود که جای درستش نبود و این واقعیت که سیروس نکبتی 

 شد.  بیش در زندگی من نیست، دم به دقیقه به سر و صورتم پتک می

آهسته دستم را بیرون کشیدم و متفکر به حسام نگریسم. حالت نگاهش مصمم می 

نمود که می خواهد زنگ بزند. من... منی که چندین بار از طرف سیروس ضربه 

دستورات احمقانه اش پیروی می کردم؟ چرا باید از   و خورده بودم، چرا باید باز از او

 ده بود، اطاعت می کردم؟شوهر اجباری ای که برای من مقدر کر

نمی خواستم اما نمی شد که همینطور راحت گذشت. الزم بود گاهی نمایش نشان 

 دهی تا واقعیت های خاک شوند و ناپیدا!

صاف ایستادم و بر خالف میل باطنی ام، دست حسام را گرفته و محکم فشردم. به 

 چشمان توبیخ گر سیروس چشم دوختم و گفتم:

 بحث نکن آقا!-

 ا حرص به او و همسر چندشش پوزخند زدم و ادامه دادم:و ب

 بکشین کنار!-

 گره ی دستان من و حسام چشم دوخت:به سیروش نیش خند زد و 

 دختر تو فکر کردی من بچم؟ گوه میخوری بی اجازه ی من از این غلطا بکنی. -

 حمله کرد توی سینه ام که حسام با رها کردن دستم، او را عقب راند و گفت:

 حواست باشه به کی دست درازی می کنی، دارم میگم زنمه. شما کی باشی؟-

 اگر منو میشناختی، میدونستم زنته و راست میگی!-

 ابروی حسام باال پرید:
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اتفاقا چون نمی بینمت نمی شناسمت! اگر آدم حسابی بودی که میشناختمت. شما -

 هیچکارشی! اوکی؟

 نه گذاشت و نه برداشت، رک گفت: سیروس

 من باباشم یابو!-

صدای خنده ی بلندم در بستنی فروشی چرخید. همه به سمتمان برگشتند. 

 سیروس و زنش با حرص و بقیه متعجب زیر نظر گرفتنم!

بابام؟ تو؟ بشین سر جات لطفا! من نه بابا دارم و نه می خوام تو بابام باشی. خودمم _

 با یه دونه کسم، اونم خدای باالی سرم!

 کشیدم برویم که جلوم ایستاد. ست حسام راد

 کجا؟ کارت دارم!-

 یه جای جز جایی که تو باشی! -

 حسام موبایلش را چرخاند و اینبار جدی گفت: 

 یا برو کنار یا به جان مادرم زنگ میزنم پلیس!-

اطمینان در کالم و نگاه حسام، رعد به تن و برق به زبانش انداخت. اگر پلیس می 

 ای دستش است که حکمش کمِ کم حبس ابد بود!دانست چه کثافت کاری 

سیروس دندان به هم سایید و از ترس تهدید و عمل به تهدیدِ حسام، عقب کشید و 

 گفت:

 میرم ولی بدون مثل سایه پشت سرتم.-

با  گرفتن دست زن فتنه اش، از آنجا دور شد. خودش خوب می دانست در این  

واند بکند. هرگونه ادعایی در مورد من هم تمکان و بین این همه آدم هیچ غلطی نمی
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تر از هر زمان و عصبانی  هغیر قابل اثبات بود. رفت و من بیچاره تر از همیشه، کالف

تر از هر وقت دیگری، دیدشان زدم. به کمک حسام پدر بیامرز به سمت ماشین 

 کشانده شدم. به حدی سرم درد گرفته بود که نفس کشیدن برایم سخت شده بود.

 وبی؟خ-

 فقط سر تکان دادم. 

 آب نمیخوای بیارم برات؟-

حتی تصور آنکه لحظه ای تنها بمانم و سیروس برای بردنم نزدیک شود، مو به تنم  

 سیخ می کرد.

 نه. بریم. -

 و با گرفتن دو طرف صندلی سعی کردم توی جایم محکم بنشینم.

 باشه بریم! -

توی سرم انواع و اقسام افکار غوطه ور بودند. شدن... نشدن... بودن... نبودن... حالم  

از خواهرها و مادر فرزاد به هم میخورد. همه چیز از چشم شور آنها شروع شد. سعی 

می کردند با نقاب دوست روی صورتشان به من نزدیک شوند اما آنها کثیف تر از آن 

 تم. چه کسی را خر می کردند؟ خودشان یا من را؟ بودند که از روز اول میشناخ

خوش کرده  یبردند... فرزاد را بردند و یک آب  هم رویش. من دلم را به چه مرد

بودم؟ فرزاد... فرزاد... مردی که درست دم ماندن، رفت. آن هم با کی؟ کیمیا! دختر 

م حالم به اقدس. هر چند چیزی که مهم است رفتن است و نه علت رفتن، اما باز ه

 جمه ی شدید نامردی ها!ههم می خورد. از این 

 چشم بستم و سعی کردم کمی استراحت کنم! 

 نمیخوای چیزی بگی؟-
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کاش کمتر حرف میزد.آنقدر پر بودم از ترس و اضطراب که هیچ از مرزهای صدای 

 بلند و یواش نمی فهمیدم. 

 هوهو... اینجایی؟- 

 بی رمق نگاهش کردم. 

 بگم! نه! نمی خوام-

 دهان کج کرد و متفکر گفت:

 باشه! هر جور راحتی. -

 به سمتش برگشتم و پرسیدم:

 کی بهت گفت فرزاد اونجاست؟-

 خواهراش!-

 باورم نمیشد. مگه آنها با خانواده ی حسام قهر نبودند؟

 مگه قهر نیستین؟-

ز امامانا قهرن ما که قهر نیستیم. قبلنم بهت گفتم، من از خارج کشورم باهاشون -

طریق فیس بوک و اینستاگرام در رابطه بودم. البته، دلیل خبر دادنشون به من 

احوال پرسی و از سر دلسوزی نبوده صد در صد، میخواستن یه طور به تو بفهمونن 

 برادرشون خیانت کاره!

 با دهان باز نگاهش کردم. انسان انقدر بد طینت و پلشت؟

 باورم نمیشه.-

دشون بیاد از اونی که فکرشو می کنی دشمن ترن. اما اگر بشه. اونا اگر از یکی ب-

یکیو دوست داشته باشن، تا جایی که بتونن باهاش به خوبی می گذرونن.  من 
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نمیگم فرزاد خوبه، خودت هم حتما از مامان شنیدی باهاش مشکل دارم. اما بدون 

 که اون ها خیرش رو نمی خوان.  

اد سعی داشت هشدارهایی به من از پسر عمه باز هم برایم عجیب آمد. با آنکه فرز

 اش بدهد، حسام هیچ بدش را نمی گفت. 

 انگشت اشاره اش را باال برد:

 مخصوصا زندایی! خیلی بد جنسه! -

 آخ زیور، آخ!  

یه توصیه از من به تو. چون ازت بدشون میاد به این سه نفر هیچ وقت اعتماد نکن. -

رنه نکن وگ اعتماده بدونی چشم بسته به خودتم من امشب تورو اوردم به این دلیل ک

 برای حرف اونا هیچ ارزشی قائل نیستم. 

 زن داییت ها!-

برای همین میگم نکن. چون می شناسمش! فرزاد با تمام بدی هایی که در حقم - 

 کرده، بعید میدونم ذاتش بد باشه. 

 پوزخند زدم:

 فعال که همشون یه جورن. -

ی تمیز ماشین دوختم. دلم گرفته بود از دنیا و دین! از چشم به بیرون از شیشه  

خدا و آدم هایش! کاش میشد از دنیای آدم های فرزاد هم فرار کنم. اصال کاش 

میشد امشب موقتی بمیرم و باز زنده شوم، ببینم چند نفر برایم گریه می کنند و 

 چند نفر می خندند به رفتنم. 

م تا شاید کمی آرامش به پلک هایم آهسته پلک هایم را روی هم سوار کرد

 برسد...شاید!
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*** 

شنیده اید که می گویند عشق  و وفا به ذات آدم یا به قول قدیمی ها به خمیر مایه 

آمد. ذات دانم چرا همه ی این ها برای من بیچاره پیش میگردد. نمیی او برمی

این اتفاق بودند شد که خواهر هایش آماده خراب فرزاد باید دقیقا روزی مشخص می

کوبیدند. از ماشین پیاده شدم و بی آنکه منتظر حسام و حاال طبل خوشحالی می

بمانم، جلو رفته و زنگ در را زدم. خسته تر از آن بودم که تشکر کنم یا منتظر 

آمدنش شوم که با هم وارد شویم. در باز شد اما کسی بیرون نیامد. چه خبر بود؟ بی 

 باز گذاشتم تا حسام بعد از من وارد شود.  حال وارد شدم و در را

 سالم!-

چشمانم گرد شد. قلبم ایستاد. درست شنیدم؟ صدای فرزاد بود و خود او؟ نه... 

ن توانستم نفس بکشم. ایامکان نداشت... جرات بلند کردن سرم را نداشتم. حتی نمی

 خواستنش!مرد چطور می توانست عالئم حیاتی مرا دچار نقص کند؟ لعنت به او و 

 نگام نمی کنی!-

 لعنت به روزی که نگاهت کردم و عاشقت شدم! لعنت! 

 آذر...-

 لعنت به اسم که با صدای تو قشنگ تر شنیده می شود. 

 ا فرزاد!-

چه خوب که نجات پیدا کردم. حسام بود. از پشت سرم آمد و کنار شانه ام! از پشت 

پلک هایم هم  می توانستم اخم های در هم او را ببینم. انگار دیدن حسام حالش را 

 هیستیریک می کرد. 

 سالم!-
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چه اخم آلود. بعد از چند سال همدیگر را می دیدند و اینطور سالم و احوال پرسی 

 !می کردند

 حسام طور خاصی نگاهش کرد و گفت:

 سالم برادر. خوبی؟-

 احوال پرسی هایش هم معنا دار بود این حسام موزمار!

با کارهای تو خوب خوبم. چطور تونستی بی پرسیدن آذرو برداری بیاری جایی که -

 برای روانش خوب نیست؟

 حسام نیش خند زد.  

 طوری نیست.  ها دوری.خب اینم از سالم و علیک بعد از سال-

 لب هایش را با زبان تر کرد و دستی به موهای بسته اش کشید. 

 دستور از باال اومد. -

 باال؟ اون باال سر چه خریه که من نمی دونم و نمیشناسمش؟ کیه؟-

 حسام ریلکس جواب داد:

 میشناسیش!-

 فرزاد دست به سینه جلو آمد و پرسید:

 پرسیدم کیه؟-

 اش وزیر!مامانت رئیس، دو تا دختر-

چفت شد دهان فرزاد! تپش گرفت قلب فرزاد. رنجش گرفت دل فرزاد! دیگر زمانش   

بود و باید سر بلند می کردم و کردم. نگاهش کردم. با دو چشمی که داشتم و  هرسید

 دو چشم دیگر که قرض کرده بودم. 
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شوخی نمی کنم. جدی میگم. زنگ زدن و گفتن دختری که پیشتون زندگی -

 و بردار و ببرش فالن جا تا فرزادو با دختر همسایمون ببینه!میکنه ر

 نمردم و به تته پته رسیدن فرزاد را دیدم. 

 چ... چی میگی تو؟-

حسام موبایلش را بیرون آورد و  از لیستی که درست نمی دیدم، صدای ضبط شده 

ک ی خواهر فرزاد را پلی کرد. صدایی که تا اعماق فرزاد دچار حقارت و خود کوچ

 بینی کرد. 

سالم! خوبی داداش؟ ما پرس و جو کردیم و فهمیدیم دختری که می گفتی "-

خونتونه با دختری که فرزادو می خواد، یکیه! ما ندیدیمش ولی اسمشو میدونیم 

 همون آذر هست که میگی. با خودت ببرش به آدرسی که برات می فرستم. از اونجا

)برنامه  ی آدرس یاب( میتونی خودتو "ویز"خیلی وقته تهران نیستی، با برنامه  که

 "اونجا. مرسی داداش گلم یبرسون

 صدای حسام آمد که پرسید: 

 "اگر این کارو کنم چه سودی برای من داره؟"-

 باز هم صدای مهرنوش!

 "برای کارت دنبال یه سرمایه گذار می گشتی. دوستمون میتونه کمکت کنه!"-

برایم نمانده بود که حتی تحلیل هایشان را گویند.  توانی  دیگر نشنیدم چه می

بشنوم. قضاوت یا انتقاد کنم. آنقدر قلبم تیر می کشید که دلم می خواست از عمق 

وجودم جیغ بکشم. فرزاد را کنار زدم و با گذاشتن دست جلوی دهانم به اتاق پناه 

شنیدم.  این ها دیگر چه آدم  بردم. هر چقدر عمه شریفه صدا میزد من کمتر می

 هایی بودند. از چه قماشی؟ خدا لعنتشان کند. 
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 آذر؟-

 صدایم را با اشک و بغض باال بردم. 

 تنهام بزار فرزاد. -

 به در زد. 

 می خوام باهات حرف بزنم.-

 روی زانوی خودم کوبیدم.  

 من نمی خوام. از اینجا برو.-

 من جایی نمیرم. -

 محکم در را کوبید. 

 باز کن این در لعنتی رو.-

 هه! وقتی که باید می بود، نبود. حاال آمده و زور میزند اما چه فایده!

 برو به خانوادت برس. فردا صبح هم که بیای من دیگه نیستم.-

 داد کشید:

 چی میگی تو؟ غلط می کنی برگردی پیش اون سیروس بی...-

 صدای عمه شریفه را شنیدم.

 ه بعدا حرف می زنین. اذیتش نکن. فرزاد عمه بزار آروم بش-

 میان گریه خندیدم، عمه بیشتر به فکر من بود تا او!

 عمه  نمی بینی چی میگه؟ میگه فردا میرم...-

 صدای آهسته ی عمه را شنیدم که جواب داد:
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 آروم باش پسرم. مگه من میزارم بره؟ یه چیزی میگه برای خودش. بیا بریم.-

 در را ضربه باران کرد. توی فکر بودم که بار دیگر 

 من جایی نمیرم. تا بیای و حرف بزنی آذر. همین جام. -

و سکوت مطلق! بینی ام را باال کشیدم و چشم بستم بر روی همه  ی اتفاقات امروز!  

 چطور با خانواده بی منطق فرزاد می شود زندگی کرد؟ 

 سر روی زانوهایم گذاشتم و آهسته نالیدم:

 کی؟خدایا تا کجا؟ تا -

*** 

از خواب پریدم. از کابوسی که می دیدم فرار کردم و به واقعیتی که کم از آن کابوس 

 نداشت رسیدم.

صورتم به پهنای خود عرق کرده بود. لب هایم خشکیده بود. صدایم در نمی آمد.  

فکر کنم گلویم گرفته بود. گلویی صاف کردم و نیم خیز شدم. پایم را از تخت آویزان 

کردم و از جا بلند شدم. دستی به پیشانی ام کشیدم و سعی کردم سرپا بایستم. بی 

 درجا زدن و تکان خوردن و لرزیدن. 

 چقدر تشنمه.-

چراغ اتاق را روشن کردم اما روشن نشد. یا آنقدر فشار انگشت هایم کم بود که اهرم  

آن تکان نخورد یا آنکه سوخته بود. کورمال کورمال به سمت در رفتم و کلید را توی 

جاکلیدی چرخاندم. همزمان با باز شدن در صدای وحشتناکی شنیدم و جسمی 

ای کشیدم و با تردید جلوی پایم را نگریستم. باورم  جلوی پایم افتاد. جیغ خفه

 نمیشد او را می بینم. آن هم درست جلوی پایم! چشمانم گشاد شد...

 دیوونه شدی فرزاد؟-
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 پشت خود را تکاند و بلند شد.

 ببخشید نمی خواستم بترسونمت. بیا باهات حرف بزنم.-

 کالفه چشم بستم و گفتم: 

 اینطوری؟ زهره ترکم کردی!-

 دو دستم را گرفت و محکم فشرد. 

 . میدونم عزیزم. ببخشید ولی... نتونستم برم. باید باهات حرف بزنم.میدونم-

 درست بود آرام شده بودم اما یادم نمیرفت صحنه ی نزدیکی او و دختر اقدس را!

 من حرفم نمیاد.-

 اخم کردم. 

 حرفاتو اونجا شنیدم. همون جایی که زنگ زدم و موبایل رو قطع کردی.- 

 پوزخند زدم. 

 من احمق فکر می کردم همیشه اولویتتم، ولی...-

 دست هایم را بیرون کشیدم. یک قدم به سمت بیرون از اتاق رفتم. 

 ولی نبودم. دختر اقدس اولویتت بود.-

 گوش کن آذر. -

بار فرصت توضیح دادن نداری. من یویو نیستم که پسم  کنم فرزاد. تو هرگوش نمی-

بزنی و باز برگردم. منو میشناسی فرزاد، صبورم، صبورم اما تا یه حدی. از حدش که 

 بگذره همه چی یادم میره. یادم میره کی بودم، چی بودم. خودتم اینو خوب میدونی. 
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تاق کشاند و با زدم روی سینه اش و خواستم بگذرم که نگذاشت. مرا به داخل ا

گرفتن دو دستم، در را بست و در تاریکی اتاق به دیوار چسباندم.  نفس به نفسم 

ایستاد. هول کرده بودم و چشمانم از حدقه بیرون زده بود. از لب و دهان خشکم 

نگویم که کالمی حرف نداشت. کمی ترسیده و کمی هیجان زده شده بودم. فرزاد 

ه روی صورتم ایستاده بود. و من... من هیچ از او نمی عشقم بود و حاال آن عشق رو ب

 دانستم.

 یا به من گوش میدی یا کاری می کنم به زور گوش کنی. -

 قوپی میای؟-

 سری تکان داد و گفت:

 میتونی امتحان کنی، اون وقت می بینی قوپی میام یا نه.-

 برو اونور فرزاد. -

 خت. پوزخند زدم. توی سینه ام آمد. چشم به چشمم دو

 من با دختر اقدس صنمی ندارم! -

 ی و می بریش بیرون؟ندار-

 مجبور بودم.-

 دقیقا چه کسی مجبورش کرده بود؟ چقدر دروغ می گفت. چقدر... 

 فکر کردی من احمقم؟ -

 تشنه به چشمهایم زل زده بود، مثل صبحی که انتظار شب را می کشد.

 گیری.نه. فقط فکر کردم زیادی جبهه-

 پوزخند زدم. 
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 برو.- 

 نمیرم.-

 فرزاد.-

 جانم.- 

 نالیدم: 

 من خسته شدم. از بازی خانواده ت و دست به یکی کردناشون و با کس وناکس.-

 چشمانم بسته و باز شد. کمی بیشتر از پلک زدن! 

من دلم آرامش میخواد. فکر می کنی تو خونه ی اون سیروس پدرسگ نمی - 

 م؟ واال میتونستم. آرامش تو منو فراری داد.تونستم مثل اینجا زندگی کن

 بغضم گرفت. لعنت به فرزاد و موقور آوردن های من ساده. 

 دخترجان.-

 سرم را بلند کردم. 

 بله.-

 دست روی لب هایم کشید.

 بگو جانم.-

 پوزخند زدم. 

 هه.-

 مرض.-

 لطف داری به من. -
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 تشر زد:

 با توام آذر. -

 نگاهش کردم. 

 بگو جانم-

 بله...جانم... بفرمایید... چه فرقی دارن؟-

 زبون درازی نکن.- 

 سکوت کردم. 

 یه چیزی بگو.- 

 خودت میگی زبون درازی نکن. منم سکوت کردم-

 سری تکان داد و لبخندی مضحک زد. 

 آذر-

 هوم-

 چشم خمار کرد و کنار گوشم نالید: 

 من دوستت دارم.-

 اه. لعنتی. موهای دستم سیخ شد. 

 ورم شد. دست زیر چنانه ام کشید و سرم را باال آورد.منم با-

 نگاهت کنم.-

 نگاش کردم. 

 باورم کن.-
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 نمیتونم.-

 چرا-

 چون چشمام دید. گوشام شنید. عقلم قضاوت کرد.- 

 اگر اینطوریِ منم دیدم.-

 این دیگر چه می گفت؟ 

 چی دیدی مثال؟-

 تو و حسام. -

 خندیدم. بلند. گوش کر کن.

 ر!شوخی بود دیگ 

 واقعا که خیلی بچه ای. -

 بچه تویی که منو با هر کسی میبینی باور می کنی.-

 زنگ زدم قطع کردی.-

 زنگ زدم خاموش کردی.- 

 این با اون یکیه؟-

 بخوام بی منطق رفتار کنم یکی میشن!-

 عصبی نالیدم: 

 فرزاد ولم کن!-

 لجوج و سرتق نگاهم کرد.

 حرفام گوش بده.واقعا ولت نمیکنم! تالش نکن و به -
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 صاف ایستادم. 

 گوش میدم.- 

 دستانم را گرفت. 

 این دو تا منبع آرامشو رد کن بیاد.-

 کمی رام  شدم.

 اقدس بدهکارم.من به دختر  -

 چی؟-

 گوش کن! در ازای بدهیش خواسته یه کار براش بکنم. -

 ابرویم باال پرید:

 خب؟-

 منم قبول کردم. -

 خب...-

همین امشب هم سر اینکه چیکار کنیم رفتیم یه جا مامانینا نباشن که فکرهای بد - 

 جور کنن. نگو خود کیمیا با خواهرها هماهنگ کرده بودن. 

 قراره چیکار براش بکنی؟-

 سکوت کرد. کمی تعلل!

 با توام فرزاد!-

 یه کار بنگاهی.-

 چرا ازش قرض کردی؟ چه کار بنگاهی؟-
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 کی که اومده بود کارواش صدمه دیده بود، دیه می دادم.باید بابت ماشین ی-

 چشمانم درشت شد. 

 خب...-

 خب به جمالت. مجبور شدم از اون قرض بگیرم.-

 باور کردم. یعنی سعی کردم باور کنم.

 قرار چی کار کنی واسش؟ چه کار بنگاهی؟ -

نداره برم چکش که دست یه شر خر هست رو براش نقد کنم. چون برادر یا پدری -

 که براش انجام بده!

 با تهدید؟ -

 سر تکان داد.

 از طرفی اون طرف حسابش آشناست. -

 باید متقاعد می شدم؟ 

 آذر -

سرم زیر بود و متفکر! اصال نگاهم پی او نمی رفت. فکرم در تالطم راست یا دروغ 

 بودن این حرف ها سیر می کرد. 

 چرا چیزی نمیگی؟-

 وی چشمانش دنبال نشانه ای از راستگویی گشتم.سر بلند کردم و در تاریکی ت 

 می خوام باورت کنم.-

 ببین...-
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 یه لحظه صبر کن حرفم تموم بشه.-

 سکوت کرد و در سکوت خیره ام شد.

برای اینکه باورت کنم به خودم قول دادم دیگه روت حساس نشم. برای همین هم -

 خوام.خواهش می کنم نزار باورام خراب شه. فقط همینو ازت می 

اما دلم نمی خواست به حرف نگاهش گوش کنم. اصال بیخیال!  داشتنگاهش حرف 

 شود.من میسپارمش به خدا. یا می شود یا هم که زبانم الل... نمی

 باشه فرزاد؟-

 سر تکان داد. 

 چشم!-

چشم گفتنش آب روی آتش می ماند.  سخت بود قبوالندن حرف غیرمنطقی به  

 عقلم اما با خود گفتم ولش کن! این هم درست می شود.

 خب االن آشتی؟-

سر تکان دادم و لبخند زورکی زدم. نمیخواستم میدان را خالی کنم. حاال که الی 

 منگنه بودم، حداقل تنها نبودم. فرزاد بود!

 دیگه؟-

 هیچی. زندگی بر وفق مراده با تو!دیگه -

 اینبار لبخندم کمی جان گرفت.  

 فرزاد!-

نگاهم کرد... عاشقانه... انگار روزهای زیادی کسی جلویش را گرفته بود و  

 گذاشت به من فکر کند.نمی
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 جانم-

 من گشنمه -

خندید. بلند. آنقدر که صدایش همه جا را در بر گرفت. دستم را روی دهانش 

 گذاشتم.

 دیوونه بیدار میشن. نخند.-

بیشتر خندید و خودش را عمیق تر توی بغلم جا کرد. صدای قلبش تا قلبم مثل حد 

 فاصل بغض تا گریه بود. همان قدر نزدیک!

 دلم برات تنگ شده بود آذر.-

لبخند بسته ای زدم. چون ناخواسته یاد کارها و فاصله دادن های این چند روزش 

 افتادم. 

 منم.-

 گر هیچی نگفتم. موبایلش را باال کشید.و دی

 چی میخوری؟-

 ساندویچ. فرقی نداره چی باشه.-

 نیمی از بدنم را در آغوش گرفت و گفت:

 چشم خانم.-

خوب شده بودیم، انگار. دیگر دختر اقدس یا خواهران بدجنسش بینمان نبودند، 

 خورد، انگار! انگار. امشب باید اینطور رقم می
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شنیدم. بعد از آن ب و بدش، امشب انگار خبرهای خوبی باید میبه دور از هر خو

همه اذیت و آزار دیدن از سیروس عوضی و گذراندن شوک،  بخت شیرین به من 

 روی کرده بود، انگار. 

 فرزاد-

 جانم -

 امشب سیروسو دیدم.-

 چشمانش چهار تا شد. 

 چی؟-

 بیا واست تعریف کنم.-

*** 

 )راوی: فرزاد( 

لم می خواست کله ی یک به یکشان را بکنم. چطور توانستند با من و عصبی بودم. د

 عشقم بازی کنند؟ خاطرش را مکدر کنند؟

شان انداختند. دختر قدس را بگو! الشی چقدر قشنگ بازی ام دادند و مرا توی بازی

بازی درآورد تا مرا از عشقم جدا کند. کور خوانده بود دختره ی بی شعور. دقیقا کور 

بود. کسی سر قرار نیامد و در نهایت من با جسارت تمام آنطور که باید او را  خوانده

 راهی خانه اش کردم! دختره ی...

 فرزاد!-

 کنی؟صدام نزن فرنوش. تو چطور خواهری هستی که زندگی برادر تو خراب می-

 محکم زدم توی شقیقه اش!
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 فکر کردی مردم خرن نمیفهمن چی تو مغزتون میگذره؟-

 کشیدم:داد 

 زنگ زدین به حسام که دختره رو ببر پیش داداش و زنداداش آینده م. -

 پووفی کشیدم و عقب گرد گرفتم: 

 دهن شما رو من آسفالت می کنم. - 

 عصبی ادامه دادم:

منِ احمق بخاطر شما شرایط نامزد کردن با این دختره ی نچسب رو قبول کردم تا -

الص شیم و بعدا جدا بشیم. بعد شما میاید فقط از خسارتی که به ماشین زدین، خ

 پشت سر من چرت و پرت می بافین؟

 مهرنوش جلو آمد:

 داداش!-

 دست به سمتش بردم و عصبی در هوا چرخاندم:

 خفه شو! تو یکی خفه شو!-

 هیچ نگفت و عقب عقب رفت. 

ماند مادرم! مادری که ساکت ایستاده بود و سازماندهی از بین رفته اش را می 

 یست. نگر

و تو... مادر نمونه... اگر همین االن دختراتو جمع نکنی و از این بازی های کثیف -

 دور نگه نداری، بخدا به اون باالی سری قسم، زندگی هممونو جهنم می کنم.

از آشپزخانه و یخچال پارچ آب را برداشتم و روی زمین خالی اش کردم و بر روی 

 اش به جایی دور یا نزدیک پرتاب شد.  کانتر کوبیدم! چند تکه شد و هر تکه



168 
 

 این هم دستمزدتون!-

بی توجه به نگاه و حرکات تعجب انگیزشان به سمت اتاق رفتم و هرچه صدایم  

کردند و در اتاق را کوبیدند، جواب ندادم. من بچه نبودم که اینطور با من رفتار 

  کردند. بعد از آن نامزد بازی مسخره، کار من را سختتر کردند.

 خدایا... من از دست این زن ها آخر میمیرم!-

صدای پلیر اتاقم را تا سقف باال بردم. کر می شدم؟ به درک! داغان می شدم؟ به 

 . کرد جهنم! من امشب با دل دختری بازی کردم که به امید من از خانه فرار

 از مردی که نامردی در حقش کرده بود، فرار کرده و به من پناه برده بود. 

، کردز مردی که سمتش سرپرست بود ولی به اندازه ی خانوده ای غایب، اذیتش میا

 فرار کرد. 

از مردی که امشب او را ترساند و مجبورش کرده بود به او بگوید نامزد کرده است، 

 فرار کرد.

 عوضی  پدرسوخته! عشق منو میترسونی؟ حالتو جا میارم!-

وی اتاق فکر خودم پرسه میزدم و دنبال بلند شدم. چند دور، دور خودم چرخیدم. ت

 راه چاره بودم. 

فکر کردم... به اینکه چطور میشود از دست دختر اقدس خالص شوم، آن هم بی 

 دردسر؟

فکر کردم... به اینکه چطور فرنوش و مهرنوش را ادب می کردم که دلم خنک شود و 

مادرم بود! تقصیر او آن ها هم درسی درست و عبرت آموز بگیرند؟! همه اش تقصیر 

بود که شیوه ی درک کردن افراد را به آنها یاد نداده بود. بلد نبودند و این ترس را 

 برای آینده شان در دل من دو برابر می کرد!
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بعد از ساعت و دقیقه و ثانیه ای که در هم پیچ خورده بودند، ترجیح دادم موسیقی 

ال ببرم. باالخره وقت فکر کردن رسیده بود. اتاقم را پایین بیاورم و موسیقی مغزم را با

 وقت آرامش!

 فرزاد بیداری؟-

 عصبانی بودم از دستش! مادر بود یا دشمن؟ فرشته بود یا مادر؟

 می خوام تنها باشم!-

 کارت دارم!-

 فعال می خوام تنها باشم!-

 من نمیدونستم فرزاد!-

 هه! باور کردم. 

 های دخترش؟ محال است!دسیسهاو خبر نداشته باشد از نقشه و 

 باشه، حاال میتونی بری!-

 فرزاد- 

 بله... بله...-

 می خوام باهات حرف بزنم مادر!-

من نمی خوام. میدونین امروز جلوی حسام و دختری که به امنیت من از خونه ش -

فرار کرد، چقدر کوچیک شدم؟ میدونین عمه چیکار کرد با من تو چقدر به من 

 ی... وای بر من که یک به یک حرفاشون حقیقت بود.سرکوفت زد؟ وا

 دو تقه ی محکم به در زد:

 تو درو باز کن.-
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نمی کنم مامان. اصرار نکن! به جای چونه زدن با من برو دو کالم حرف حساب -

 حالی دخترات کن!

 در مورد دختراست.-

 من دیگه با اون ها صنمی ندارم. - 

 خواهراتن!-

 ر و ادامه ی نسل تو!تو سرم بخوره این خواه-

 خدا نکنه اوالد! نکن پسرم! درو باز کن. -

 دراز کشیدم روی تخت! زل زدم به سقف!

 گناه من چه بود که خانواده ام این چنین رفتار می کردند؟

 فرزاد-

-... 

 باز کن تورو خدا. امروز فرنوشو تو خیابون دیدم. -

 مغزم ارور داد. 

 خاکی تو سرم بریزم.با یه پسر. باز کن ببینم چه -

 یکی باید صورت مثل گچ سفید شده ی مرا می دید!

 باز کردم و پرسیدم:

 چی میگی تو؟-

به چارچوب در تکیه داده بو. مثل بی پناهان نگاه می کرد. می دانستم دل در دلش  

 نیست.
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خواهرت با یه پسر مراوده داره. امروز دیدمشون. همون زمان که تو با کیمیا رفتی -

به بهونه باشگاه رفت. منِ بخت برگشته رفتم سبزی تازه بگیریم که دیدمشون.  اونم

 هرچی به مهرنوش میگم، میگه نه و زیر بار نمیره. اما من مادرم. حس می کنم.

 چشمانم دو کاسه خون شد. پسر بازی؟ در سن و سال آن دو؟ چقدر وقیح  و زشت.  

 غلط کرده! گوهم خورده. چشم منو دور دیده؟-

 شین کرد روی زمین.ن

 بدبخت شدم.-

 در آغوش کشیدن زانو های بی جانش را!

 حرف کل محل روی سرم بلند میشه.-

 کند.نمیدانم چرا برای اولین بار بود که حس کردم فیلم بازی نمی 

 میگن چون مرد باالی سرش نبود..-

 من کال خواجه ام دیگه! -

 دور از جون پسرم، اونا اینطوری میگن. -

مردمو نمیشه بست. اینو خودتم میدونی.هر چی می کشیم از  طرف خودته، دهن -

 وقتی خودت راحت دل یه دختر یتیم و یسیر رو می شکنی...

 پسرم!-

 ناچار نگاهم کرد:

 به پات می افتم. فقط تو رو خدا منو نجات بده. خواهرتو ضبط کن. -

مینداختی به جونم! اگر من بودم که دختر اقدس و همین محله ای که میگی رو -

 مثل همین حاال.
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 دل مادرتو میسوزونی؟-

 دست روی قلبم گذاشتم:

 تو دلی نذاشتی که برای کسی بسوزه، حتی برای خودت!-

 نگاهم کرد... مظلوم... انگار نقش بازی نمی کرد...

 نه من اشتباه نمی کردم! انگار واقعا پشیمان بود.

واد انقدر گریه کنم که بمیرم. تورو خدا درد دارم پسرم. درد تو گلومه! دلم میخ-

 خواهرتو از شر اون پسر نجات بده.

ناخواسته بود. هر چه نباشد مادرم بود. هر چقدر بد ذات و خیر نخواه اما مادرم بود. 

 بغلش کردم و سرش را روی شانه ام گذاشتم.

 اون با من. نگران نباش. -

 آهسته سرش را نوازش کردم. 

 باشه پسرم! میسپارمش به تو!- 

 تو فقط وقتایی که میزنه بیرون، به من خبر بده.-

 باشه چشم.-

این چشم گفتن ها کمی عجیب بود. مادری که ادعای مردانگی داشت و کل خانواده 

زیر دست خودش بزرگ شده بودند، حاال به من چشم می گفت. امشب تمام می شد 

رفتم. نه فورا ولی گری خواهرهایم را از خودشان می اما من... من انتقام تمام خرابکا

 حتما!

*** 

 )راوی: سوم شخص(
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حتی مثلث های عشقی هم دلیلی برای عشق ورزیدن دارند. هر کدام به نوعی قالبی 

به دیگر قلب موجود وصل کرده و برای به دست آوردن شالوده ی آن تالش می کند. 

کیمیا با وجود آنکه می دانست دختری در کار است و فرزاد به او عشق می ورزد و 

از هم نمی خواست تالش نکرده کاری دو سال با هم به عشق گذرانده بودند اما ب

کند. بعد از آن همه کشمکشی که در سینما رخ داد و فرزاد تنهایش گذاشت، تازه 

همین االن از طریق خواهرهایش فهمید او به خانه برگشته و با وجود شب بیداری 

 ای که کشیده بود، بعد از خوردن صبحانه به خانه شان رفت. 

اید و او حرف هایش را بزند، بیرون ماند و در مقابل نگاه تا فرزاد از اتاق بیرون بی

سنگین زیور و مهرنوش، سکوت کرد. فرنوش نبود و احتماال قرار بود امروز فقط دو 

 حامی داشته باشد. 

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 کیمیا سر به زیر انداخت و آهسته از سر جایش بلند شد. 

 سالم!-

جا از ش را در دست گرفت و کلید کارواشش را کمی هول شده بود. فرزاد موبای

 کلیدی کنار در کش رفت و گفت:

 سالم! -

به زیوری که در آشپزخانه با مهرنوش مشغول پچ پچ بود تا دخترک و پسرش تنها 

 بمانند، گفت:

 مامان من رفتم!-

و خواست برود که کیمیا نزدیک شد و دستش را گرفت. اشک به چشمانش نشسته 

 ! انگار نه انگار که دروغ می بافت. بود با صداقت
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 قضاوتم نکن! تو باید به من کمک کنی... باید!-

گستاخی و اشک چشم؟ با هم نمی خواند. با ترش رویی دستش را از دست های 

 ملتمس کیمیا کند و پرسید:

مثال میخوای چه غلطی کنی؟ من پولی ندارم بهت بدم. کمکی ام نمیتونم بهت -

رفت گوش دادم و دنبالت روونه شدم بس بود. تو چطور تونستی کنم. یه دیشب به ح

همزمان به آذر خبر بدی و اونو بکشونی اونجا! تو که نه، خواهرهای عزیزتر از جان 

 من کردن و تو هم خبر داشتی. 

 عصبی داد کشید:

 داشتین از من می کندینش! داشتین کاری میکردین دیگه نتونم داشته باشمش. -

 بیرون زده بود. کیمیا با همان لفظ و چهره ی مظلوم لب زد:رگ گردنش 

 حاال که نرفته.-

 چقدر پررو!

 بیا و کار منو تموم کن. دیروز نتونست بیاد و معذرت خواست. -

غلط کرد! مگر شهر هرت بود! حاال بود که بزند به صورتش سیلی این فرزاد سر به 

 هوا!

 خودشو برسونه!حاال... حاال قول داده برای امروز عصر -

فرزاد ریلکس ایستاد و نگاهش کرد. درست مثل نگاه چند شب پیش! نگاهی برنده! 

 نگاهی پیروز!

غلط کرد. بی جا کرد. واسه خودش کرد. مگه ما پشمیم که اومدن و نیومدنش باب -

 میل خودش باشه!؟ 
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 سرش را باال انداخت:

 من نمیام! یکی دیگه رو ببر... -

 سرش ادامه داد: و با بردن دست باال

 بای!-

خواست برود که کیمیا برگ برنده اش را رو کرد و صدای وکیلش را پِلی کرد. هر چه 

بند و تبصره و قانون بود را رو کرد! هر جمله و تهدیدی که ردیف می کرد، قدم های 

 "فرزاد برای رفتن سست تر می شد. سر جمع و خالصه ی حرف هایش این بود. 

دار بسته تصویر فرنوش رو گرفتن، باید مجازات بشه و چون دوربین های م

 "اگرمجازات بشه...

زبان ذهنش گرفت و به لکنت افتاد. عصبانی انگشت اشاره اش را به چشمان کیمیا 

 نزدیک کرد و علی رغم خواسته ی قلبش لب زد:

 فقط همین امروز!-

مهرنوش و زیور با  و با شتاب از در بیرون زد. رفت و لبخند معنادار کیمیا را ندید

 صدا زدن او از سنگر بیرون آمدند و خود را به او رساندند. 

 دخترم چی شد؟-

 کیمیا لبخند زد:

 قبول کرد. -

 دست هایش را بهم کوبید:

 بقیه ش با شما! خبر دادن دختره با شما. -

 مهرنوش فاز افسردگی گرفت:



176 
 

 اونکه دیگه به حسام اعتماد نمی کنه. -

 زد:کیمیا متفکر لب 

قرار نیست به حسام اعتماد کنه، شما از منو داداش عکس میگیرین و براش می -

 فرستین. اینطوری نیازی هم نیست به جایی کشونده بشه!

 نشست روی مبل و ژست خبیثی به خود گرفت: روزی

من شمارشو داشتم ولی عوض کرده. بچم اونروز داشت می گفت یه خط میخوام -

 زنگ زده بود. برای خانومم. به دوستش 

حسادت در چهره ی کیمیا موج می زد. با آنکه مادرش سر کار بود و کمتر به خانه 

 می آمد باز هم حواسش به او پرت شده بود و بار ها هشدار داده بود: 

 "انقدر خونه ی زیور نرو! فردا پشت سرت حرف درمیارن ها!"

و او به خاطر احساس قدیمی ای که به فرزاد داشت،  هیچ وقت نخواسته بود او را از 

 دست بدهد. 

خاله! میشه وقتی حمومه از گوشیش کش برین. فقط شانس بیاریم رمز نداشته -

 باشه!

 مهرنوش وسط حرفش پرید:

 نداره... نداره اونروز فرنوش اذیتش می کرد می گفت رمز نمیزاری میبرن گوشیتو-

ها، می گفت اثر انگشتش خراب شده باید بدم درستش کنن. سه تا از عدد هام نم 

 یزنه، مجبورم باز بزارمش!

 ی زد:نککیمیا بش

 پس حله! فقط خاله... -
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 جانم خاله... -

 این زن دیگر کی بود؟ با آذر مثل ذغال و با کیمیا مثل الماس!

ز سر کار برگرده من خونه م. مامان کمی شاکی شده مدام میام اینجا. هر چند تا ا-

 ولی بازم...

 زن میانسال حتی نگذاشت جمله اش را به پایان برساند:

نگران نباش دخترم. خودم باهاش حرف می زنم ملتفتش می کنم که با دخترا -

 میشینی و پا میشی. باالخره دخترین دیگه!

ش هم یعنی نازِ چشم و ابروی کیمیا یعنی تایید و لبخند مرموز مهرنوش و مادر

 پشت بودن. 

و من خیالم راحته خونه این، من دستی سر و گوشه تا تو با مهرنوش حرف بزنی -

 خونه بکشم. فرنوشم بیچاره م تا از باشگاه برگرده کلی خوراکی آماده می خواد. 

خودش هم خوب میدانست فرنوش با سعید است و خبری است از باشگاه نیست اما 

 می کند، بعد هم به حساب سعید می رسید با فرزاد! خب... فعال باید آذر را

 مهرنوشم بچم مریض شد نرفت. -

 مهرنوش تایید کرد. 

 اره. بدنم کوفته ست. -

کیمیا برای دلداری به او نزدیک شد اما... اما در دل به فکر این بود که فرزاد سهمش 

 می شود یا نه؟!

*** 
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 "قسمت چهارم"

 

 )راوی: آذر(

دم نداشت. تصمیم آنی هم آدم سالم نمی خواست. دیوانه ای را  مصیبت که شاخ و

دیوانه تر کنی هم می توانست تصمیم آنی گرفته و به جایی که از آن جا فرار کرده 

بود، برگرداند. میدانستم االن زمان بیرون کردن کارکنانش است و تا یک ساعت 

 دیگر هم نمی آیند و با این دانستن آنجا بودم.

کیفم را توی دستم فشردم و در مقابل و روبه روی سیروسی که نگاهش دسته ی 

 داشت مرا می کشت، ایستادم و گفتم:

 چیه؟ باورت نمی شه منو دیدی؟! -

و از جلویش گذشتم و وارد دخمه ای که سال ها خانه ام بود، شدم.خدا لعنتت کند 

 فرزاد که فراری ام دادی و در آخر... 

 وایساده جلوم خیره نگاهم می کنه. -

 پوزخند زدم. 

 انگار باورش نمیشه!-

بی توجه به محیط خفقان آور اطرافم به سمت اتاقی که روزی اتاق خوابم بود، رفتم 

 و زن سیروس را برای آوردن چمدانی دستی صدا زدم. 

 نرگس... ای نرگس... بیا یه چمدون بده من میخوام برم. -

 ر نزدیکم شد و دست روی شانه ام کشید و برم گرداند. سیروس از پشت س
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 چی میگی دختر؟ کجا بری؟ اومدی تو دهن شیر و حاال فرار می خوای؟-

می ترسیدم؟ نه بخدا! دیگر از چیزی نمی ترسیدم. اگر همینجا زیر باد کتکم می 

 گرفت هم دیگر برایم مهم نبود. 

ر بدیم به مناسبت برگشتنش! چی دختر فراریمون برگشته حاال نمی ایسته تا سو-

شد؟ عشقت ولت کرد؟ نخواستت؟! استفاده هاشو کرد و پست انداخت؟ میخواستی 

 بگی ما جنس استفاده شده رو دیگه پس نمیگیریم! 

چه می گفت مردیکه ی مفنگی کثافت؟ القابی که مختص خودش بود را به من 

 داد؟نسبت می

محکمی به صورتش کوبیدم. دیدم که  برگشتم و بی فکر دست باال بردم و سیلی

چشمانش سرخ شد و در کسری از ثانیه به سمتم حمله ور شد، موهایم را دور 

 دستش پیچید و به داخل اتاق پرتاب کرد. 

دختره ی ول، تو فکر کردی من دایه یا مادرتم که بگم خوب کردی رفتی و حاال -

غلطی که کردی نزدم ولت نمی برگشتی؟! گوه خوردی که رفتی! تا تورو به اندازه ی 

ی اونام مثل من غذا خوب کرد کنم. ریدن بهت آه؟ فکر کردی نگهت می دارن؟! فکر

میدن بخورین؟ نه خیر، این خبرا نیست. اونروز که دیدمت میتونستم از چشمات 

غلط کردمو بخونم اما گفتم به وقتش! ازدواج؟ تو خر کی باشی جز آدم هایی که من 

 ؟!می گمو بله بگی

محکم به زمین کوبیدم که صدای استخوان های دنده ام را شنیدم. آخ گفتم و اشک 

 ریختم اما التماس نکردم. 

من اینجا بهتون غذای خوب میدم. جای خواب میدم. البته که درخت از دسته ای -

خورین که لپ می که جنس خودشه ضربه می خوره و منم از شماها! خودم میدم 

 می کنین. آخر سرم با اون دست میزنین توی صورتم!میارین و دست کلفت 
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عصبی بلندم کرد و اینبار گوشه ی  چپ اتاق کثیفی که پر از لحاف و وسایل بسته 

 بندی بد بو انداخت و گفت:

ی. ببینم من بیامی ندازمت وسط همین آشغاال تا ببینم چطوری میخوای از پس -

 بازم میتونی رو سیروس دست بلند کنی یا نه!

نگار وسط حال و گذشته پرت شدم. انگار برای سرم دردسر درست کردم و تازه به ا

 خودم آمدم و دیدم. 

خدا لعنتت کند فرزاد. خدا نبخشدت که مرا به این روز و این تصمیم غلط انداختی. 

االن چطور خالص شوم؟ اصال فکرش را نمی کردم بتوانم تحمل کنم! اصال.... دیگر 

 دست سیروس عوضی فرار کنم و بروم؟ چطور می توانستم از

 ولم کن می خوام برم. میرم کلفتی مردمو می کنم بهتر از اینه که اینجا بمونم...-

چهره ی چروکیده اما همچنان پر زور و قدرتی که هنوز هم مرا میترساند از  

بارزترین خصوصیات ظاهریش بود.خال های زیادی توی صورتش داشت و لب هایش 

د. مانده بودم نرگس جوان و خوش بر و رو چطور پیش این آدم دوام نیمچه کج بو

آورده بود؟ البته که خودم جوابش را بهتر میدانستم. چون جایی نداشت و وضع مالی 

سیروس راغب به ماندنش کرده بود، به اضافه ی اینکه سیروس تا به حال از گل 

 نازک تر به او نگفته بود. 

م لمس شده بود که اصال از درد شاکی نبودم، بیشتر کتک می خوردم اما انگار تن

دلم برای مردی که مثل سگ مرا می زد، می سوخت. می سوخت چون آنقدر ضعیف 

کرد و  این طور سعی داشت مردانگی اش را درازی می شده بود که به یک زن دست

 به رخ بکشد.

 تورو... تورو به حدی میزنم که یادت بره راه فرارو...-
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ا قد و قواره بلند و قیافه بزک کرده اش از پشت سرش آمد و با پشت چشم نرگس ب

 آقا سیروس! دم در کارتون دارن. -----نازک کردن لب زد: 

 کیه؟-

 مهمه!-

و  دست از زدنم بردارد و هر  "االن میام"همین کلمه ی تاکیدی کافی بود تا بگوید 

 دو محو شوند. 

اشک می ریختم و خودم را برای عادت کردن به خانه ی عمه شریفه لعنت می 

کردم. خودم خوب می دانستم اگر بیایم دیگر نمی گذارند که بروم، پس الکی گفتم 

که برای بردن وسایلم آمدم تا بهانه ای به دستشان بدهم و جلوی راه خودم را ببندم. 

 وردن سم و نمردن بود. بودن بیرون و نداشتن فرزاد برای من مثل خ

عشق برای من نبود. عادت کردن به خوبی برای من نبود. ساختن آینده ای روشن 

برای من نبود. من باید کلفت می شنیدم.کلفتی می کردم. صدا می دادم اما صدایم 

به جایی نمی رفت. من برای سختی کشیدن و به جایی نرسیدن ساخته شده بودم. 

ی که تمامی نداشتند، ساخته شده بودم. برای هر چه رفتن من برای عبور از مشکالت

 و نرسیدن، برای هرچه دویدن و نفس کم آوردن!

 برای خط پایانی که پایان نداشت. برای...

 واال خدا شانس بده. مردم خاطرخواهاشون طبق، طبق... میان دنبالشون تا دم در...-

بود، فرو رفته و اشک می  میان بسته بندی های بدبویی که دورم را احاطه کرده

 ریختم.

کشیدم. آنقدر که دلم خنک شود. خسته دلم می خواست بلند شوم و موهایش را می

 ام کرده بود، بس نبود حاال نیش زبان هم میزد. 
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 ولم کن. تو یکی دیگه ولم کن. کی اومده دم در؟-

 پشت چشم نازک کرد و جواب داد: 

 خاطرخواهت.-

 میزدم ها! 

و با چشم های وق زده عقب  ترسیدهاز جا بلند شدم و به سمتش حمله ور شدم. 

 رفت.

 چیکار می کنی وحشی؟-

وحشی قیافته، فکر کردی مثل قبل از دستت می ترسم. از هیچکدومتون نمی -

 ترسم. 

 دندان به هم ساییدم و گفتم:

 گفتم کی بود دم در؟-

 گفت:که  "فرزاد"با تمام حماقت منتظر بودم بگوید 

همون آقازاده ای که اونروز با همدیگه دیدیمتون. حاال این حرفاتو می برم پیش آقا -

 سیروس ببینم بازم زبون درازی می کنی یا نه!

 ح... حس...-

فهمیدند مرا سالم که ترسیدم دروغ ازدواجم را بفهمند. اگر می "حسام"آمدم بگویم 

 م که دنبالم دوید و همچنان ادامه داد:گذاشتند. او را کنار زدم و به سمت در رفتنمی

 آره دیگه، وقتی آقا سیروس بی تنبیه ولت می کنه وضعیت همین میشه دیگه.-

حیاط قدیمی و بزرگی که هر طرفش اتاق و سرویس بهداشتی ای ساخته شده بود تا 

از آنجا خانه ای تیمی و گسترده بسازد را از نظر گذراندم. این خانه ی کریهه، روز 
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تلخ و سیاه بچگی ام در بر می گرفت. هر طرفش بویی داشت. یک طرف غذا،  های

طرفی متفاوت بوی تریاک و  یک طرف بوی فاضالب و طرف دیگر میوه ی گندیده و

 خدر!مواد م

از پهنای حیاط گذشتم و خود را به در رساندم. بر عکس تصوری که از ظاهر قضیه 

نند، داشتند در کمال احترام صحبت ی حسام و سیروس داشتم که حاال دعوا می ک

 کردند. می

 حسام با دیدن من از پشت شانه های سیروس مرا دید زد و گفت:

 آهان، ایناهاش!-

 نرگس دست از غر زدن برداشت و پشت من بی صدا ایستاد. 

 عزیزم قرار نیست با هر بحث و قهر بیای پیش سرپرستت که هانی...-

کرده بود که او را مجاب کرده بود. سیروس به  دانم چه تعریفی برایش ردیفنمی

سمتم برگشت و با اخم وحشتناکش مرا از نظر گذراند. زبان در کامم مانده بود و 

 گفتم.هیچ نمی

 دنبالم بیا!-

 !"برو"با نگاه پرسشگر به حسام خیره شدم که با نگاه گفت: 

م هر گرفت. می دانستننرگس به دنبال سیروس به راه افتاد و پچ پچ کنان پشتش را 

چه نقشه و فکر دارد در  ذهنش ردیف کرده و پشت مرا می زند اما اگر یک ذره 

سیروس را می شناختم و می دانستم کیست، او به هیچکس جز خودش اهمیت 

 داد.نمی

 کجا رفت دختره؟-

 بی ترس وارد اتاق شدم و منتظر نگاهش کردم:



184 
 

 دختر...-

 ه هم آرامت نکند؟ حال االن من بود. شده گاهی به جایی برسی که گری

 به من نگاه کن و جواب بده!-

 نگاهش کردم ولی جواب ندادم، چون خود نگاهم پر از جواب و حرف بود. 

 این  یارو حرفش سنده؟ یعنی چیزی که میگه رو میشه روش حساب کرد؟-

 پس حسام حرف از پول زده که راضی شده است. هه! 

 داد کشید:

 !با توام دختر-

 خفیفی خورد اما خود را نباختم.  شانه ام تکان

 میشه!-

 لبخند معنا داری زد و گفت:

در مورد اونروز که باهام بد صحبت کرد، معذرت خواست، گفت دیگه میدونه من -

کی ام. هرچند من از اینکه منو معرفی نکردی و باعث شدی منو هیچ بشمره عصبی 

حاال که این بچه رو میخوای من مانعتون و دلگیرم ولی خب... مهم خوشبختیتونه. 

 نمی شم...

کشتم. چطور می تواند از عشق و عالقه حرف بزند وقتی مرا خدایا آخر خودم را می

میان چندین پیرمرد چرخاند تا ببیند کدامشان به من میل داشت که بخردم. پولم را 

 بپردازد. بهایم را پرداخت کند. 

برای اینکه مطمئن شم الکی نمی گه هر چی وسایل و پولو و طال مال داری رو -

 نمیبری. 
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 انگار چند کیلو طال دشتم و به وسایل و لباس هایم الماس وصل بود. 

 حاالم گمشو برو.-

مرا می فروخت... شوهرم می داد به پیرمرد و بعد هم زبان می ریخت. پرروانه... 

 نانجیبانه... نامردانه...

برو دیگه! واستاده بر و بر منو نگاه میکنه، برو چون قرار گذاشتم جنس بیارن، اینجا -

 نباشین. 

ه کشد و پولی ندارد که ببا پوزخند، بیرون زدم. میدانستم حسام با فکر مرا بیرون می

سیروس پرداخت کند. هر چند حاال که مرا می برد بیشتر از هر وقت دیگری به او 

 و در حق من خوبی بی نظیری کرد. مدیون می شدم. ا

 به او که رسیدم بی رودربایستی و سوال دستم را گرفت و گفت:

 بریم. -

 به دنبالش کشیده شدم. 

 چی می گفت؟-

 قدم هایم را تند کردم:

 گفت می خوان جنس بیارن، گمشو!-

 دست آزادش را جلوی دیدم مشت کرد:

 کارمو راه انداخت. -

 گفت:مشکوک نگاهش کردم که 

 یه لحظه صبر کن. -

 موبایلش را درآورد و شماره گرفت:



186 
 

 االن راپورتش رو می دم. -

 خواستم جلویش را بگیرم که گفت:

 فکر کن جای من یه پیرمرد ناجیت می شد. باز هم همینطور پشتش می موندی؟-

 نه! نمی ماندم! 

س بی خانمان سکوتم را تایید تلقی کرد و گزارش را داد. کاری که من سالها از تر

 شدن نکردم.

 اول ببرمت یه ذرت مکزیکی بخور. حالت که خوب شد حرف میزنیم. -

*** 

باورم نمی شد حسام این ریسک را کرده باشد و بخاطر نجاتم به دنبالم تا خانه ی 

 سیروس آمده باشد. کی وقت کرد آماده شود و تعقیبم کند و...

 تا دلتو کامل نشکونن تورو ول نمیکنن. میدونستم خواهرهای فرزاد آروم نمیگیرن و -

واسته بجای آنکه ذرت باز هم مصیبتی که سرم آمده بود را به یاد آوردم. ناخ

 با قاشق به چالش بکشم، رها کرده و به او نگریستم.  مکزیکی را

 کارشونو کردن. داداششون مبارکشون باشه. دیگه فرزادی توی زندگیم نیست. -

چیزی مثل غده توی گلویم بود که پایین نمی رفت. اسمش  هر کلمه را که می گفتم

 چه بود؟ هان، بغض!

آذر میشه قشنگ به من چی شد که این اتفاق ها افتاد؟ تو تا همین دیشب خوب -

بودی، چطور صبح اینطوری شدی؟ هر چند من... من پیش بینیشو میکردم و تا 

 یام دنبالت!دیدم صبح بی هیچ حرفی زدی بیرون، فهمیدم باید فوری ب
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باید می گفت؟ باید مرور می کرد؟ باید به رخ مغزش می کشید، قلبش را؟! بایدی 

 بود؟! 

 پووف کشیدم و دیواره ی ظرف را گرفت و گفت:

دیشب میخواستم بزنم بیرون ولی میدونستم بچه های خونه ی سیروس خوابن و -

بخوان زیر بار نمی خواستم قربانی من بشن. صدای داد سیروسو اونام بشنون و 

 عصبانیت اون جون بدن و صبح با خستگی برن سر کارشون!

 آب دهان قورت دادم و قاشق را توی ظرف چرخ دادم. 

عصر تا شب هر چقدر به فرزاد زنگ زدم جواب نداد. بعدم یهو خاموش کرد و من -

خبر نداشتم که چرا داره اینطوری میکنه. با خودم گفتم البد نتونسته،سرش شلوغ 

وده یا هر چیز دیگه ای جز اون چیزی که داره مخ تورو سوراخ می کنه و تاکید داره ب

! بعد از شام وقتی داشتم ظرف هارو میشستم مدام پیام میومد رو "خیانت"بگه 

گوشیم اما نخواستم جلوی عمه گوشی به دست بگیرم، میدونی که عمه شریفه 

 خوشش نمیاد!

تصور کنم. این پسر در حق من برادری را تمام اخم های حسام را ندیده میتوانستم 

 کرده بود. دست های مشتش روی میز نشست. 

 خب!-

بعدش که عمه خوابید و منم رفتم اتاقم گوشیمو در اوردم ببینم کی بود پیام داد -

 که... 

 زبانم بند آمد. سرم سوت کشید. 

 که چی؟ عکس فرستاده بودن، آره؟!-

 سر تکان دادم. 
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 آره!-

 همون دختره!؟با -

 اینبار هم فقط سر تکان دادم. 

 ای فرزاد احمق!-

 متعجب نگاهش کردم:

احمق؟ احمق منم. منم که بهش اعتماد کردم. منم که گفتم باشه تو درست میگی -

و بخشیدمش! اینبار نزاشتم توضیح بده. اون به من قول داد آقا حسام. اون گفت 

درست همون زمان که من زنگ می زدم دیگه از صد متری دختره م رد نمیشه بعد 

 و جواب نمی داد، با اون دختر بوده. 

متفکر شد. کمی عصبانی شد اما از کوره در نرفت. سر و موهای بلندش را بین دست 

 هایش اسیر کرد و بعد از کلنجار رفتن های طوالنی، نگاهم کرد و گفت:

یدم تا حاال همه ی سیروس... اون دیگه نیست و شاید سال ها زندانی بشه. شا-

دوستات آزاد شده باشن. پس دیگه نگران نباش. تو من و مامان رو داری. حتی اگر 

فرزاد نباشه ما هستیم. اما من... من دلم میخواد فرزاد رو از همونجایی که ضربه زده، 

 ضربه بزنم. 

 متوجه نشدم!-

 باید با من ازدواج کنی... -

 دهانم باز و چشمانم بازتر شد. 

 .. چی؟!چ.-

 دست باال برد و پلک زد:
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بی کوایت هانی )آرام باش عزیزم(. یه ازدواج صوری و دروغی! یه عکس یا یه خبر -

 میتونه فرزاد رو با خبر کنه. 

 اما... -

 میدونه چی شده؟!-

 سر تکان دادم:

آره! صبح عکس هارو فرستادم و بعدشم زدم بیرون. موبایلمم خونه ی شماست -

 ریده بود. چون اون برام خ

بغضم گرفت. چشمانم پر از اشک شد. یادم افتاد با چه ذوقی موبایل را به دستم داد 

 و گفت:

 "اون گوشی قبلیو بده به سیروس عوضی. نمیخوام روت منت بزاره!"-

تا بتونیم یکم تدارک ببینیم و یکی رو مجاب کنیم بیاد اینکارو برامون انجام بده، -

 امان حرف میزنم و از اینکار با خبرش می کنم. باشه؟!نباید بریم خونه. من با م

نمی دانستم کار درستیست یا نه اما فرزاد... من چطور باید او را می بخشیدم. من او 

را دیدم... با کیمیا! با دختر اقدس... چطور باید باور می کردم؟! اووف خدا نجاتم دهد 

 فقط!

 نمیدونم کار درستیه یا نه!-

 را گرفت و گفت:انگشت اشاره ام 

 به من اعتماد کن. اگر عشق باشه شما برنده می شین. -

 غمی در چشمانش دیدم که در این چند وقت آشناییمان ندیده بودم. 

 چرا به من کمک می کنی؟-
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 چشمک زد:

 میخوام ببینم عشق وجود داره یانه!-

تا بلند شویم و به جایی موقتی برویم داشتم به جمله اش فکر می کردم. واقعا عشق 

 وجود داشت؟! اصال... اصال مگر میشد عشق باشد و من آنطور سرگردان باشم؟! 

*** 

نمیدانم خواست خدا بود یا بنده اش که عمه زنگ زد و گفت که یکی از آشناهای 

را برای عقد موقت از او دعوت می کنند را خانواده گیشان که امین محله است و اکث

اجیر کرده تا کار ما را انجام دهد و من و حسام قبل از اینکه پول مسافر خانه را 

پرداخت کنیم به خانه برگشتیم. طبق گفته های عمه، فرزاد تا نیم ساعت پیش آنجا 

 یبوده و برای پس بردن ماشین دوستش رفته و باز برمیگردد. می گفت حال خوش

نداشته و با نگرانی دور تا دور خانه را گشته است. می گفت حتی تا خانه ی سیروس 

هم رفته که خداراشکر ما رفته بودیم و او دیر رسیده است. می گفت مدام حسام را 

می پرسیده است که عمه گفته او هم مثل تو دنبال دختر رفته و دیگر برنگشته. 

را گرفت و حسام به خواست من جواب نداد. بار شماره ی حسام 0۱بماند که باالی 

این کارهایش ته دلم را آرام می کرد اما باز هم عکس ها و قضاوت های توی ذهنم 

 صف می گرفتند و او را گناهکار می دانستند.

دخترم نمیخوای دستی به سر و گوشت بکشی؟ آقا فرجی میان کم کم... اونی که -

 به فرزاد زنگ می زنه... 

 و گفتم:نگاهش کرد 

خودمم! بهش پیام میدم. با گوشی حسام! یه عکس از خودمو و حسام با یه متنی -

 که درخورشه می فرستم. 

 قیافه ی عمه ناراحت شد. 
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 بچم میمیره... -

 پوزخند زدم. 

 وقتی با کیمیا... با اون دختره ی ... -

 پوووف کشیدم. 

 حقشه عمه! -

 شریفه سری تکان داد و لب زد:

 میدونم دخترم. میدونم... پاشو دخترم. پاشو کمی بهت برسیم. -

 دلم نمی خواست ولی... ولی بد شکستم و فقط به این شیوه درست می شد. 

 چشم!-

 و از جا بلند شدم تا صورتم را به عمه بسپارم!

*** 

 )راوی:سوم شخص( 

 

 عروس خانم وکیلم؟!-"

 !"بله"لب هایم به هم خورد اما نتوانستم بگویم 

 چرا بله رو نمیگی؟-

من برای زن یکی دیگر شدن فرار کرده بودم و حاال پسر عمه ی او کنار من نشسته 

 بود.

 فرزادی که عشق من بود را نامزد کسی دیگر کردند!
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 نامزد دختر اقدس!

 دختری که با فتنه اش عشقم را از من گرفت و او را برای خود کرد.

 عروس خانم؟-

 بگویم که در باز شد و فرزادم، با حالت مست و عصبی وارد شد. "بله"دهان باز کردم 

 بساط سفره را بهم زد و داد کشید:

 "این فتنه هارو تموم کنین. این دختر باید زن من بشه!باید...-

 

از افکار موهومی اش بیرون آمد  "چقدر خوشگل شدی"با صدای عمه که می گفت 

 و تنها لبخند زد. 

ند ذاتت چیست. می فهمند نیتت خوب است یا بد! در دل دیر یا زود همه می فهم

برای اطرافیان خوب می خواهی یا بد! صدای جر و بحث از خانه ی زیور پایین نمی 

آمد در صورتی که در خانه ی شریفه آرامش برقرار بود. جای بحث کردن حرف 

 کردند. میزدند. حتی برای هم از خودگذشتگی می

ی که ذات تمیز و خوبی داشت، زیر بار عقد صوری می مثال حسام، به خاطر دختر

 رفت تا خانواده ی دایی اش را تنبیه کند.

گذاشت تا دل دختری بی پناه که اش میمثال شریفه، دست روی دستچینِ برادرزاده

 پناه او را پناه گزیده بود، شاد کند.

 آذر به فرزاد حسام بدون آنکه به آذر بگوید به خواهرهایش پیامی مشابه پیامی که

 فرستاد را ارسال کرد تا بلبشوی قلب آذر را فقط برای چند لحظه حس کنند.  

 و حاال... خانه ی زیور مثل اسپندی شده بود که روی آتش است.
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 مامان جان میشه انقدر خودتو حرص ندی؟!-

 تند می زد روی پای خودش!

دارن دختره رو عقد  خودمو حرص ندم چیکار کنم؟ برای اینکه پسرمو دیوونه کنن-

 می کنن!

 فرنوش سکوت کرده بود و به جایش این مهرنوش بود که گفت:

 من میدونم. میدونم این دختره نقشه کشیده. -

 فرنوش میان حرفش پرید:

 چی میگی تو؟ پسر کمه؟!-

 پسر مثل داداشمون آره!-

 ببند دهنتو مهرنوش! تو یکی دیگه خوب میدونی مرد خوب و بد نداره، چون-

 همشون یه طورن!

 تو به بچه ی من توهین کردی؟-

 بی آنکه به مادرش نگاهی بیندازد، لب زد:

بچه ت اگر می موند مردونه، االن دختره نمی رفت سر سفره ی عقد با یکی دیگه! -

 من تو شاید خودتو گول بزنی اما نمیتونی منو گول بزنی. مادرِ

 حرف نزن بی ادب!-

 مامان-

 هیششش...-

 باشه! هییشش می کنم. -
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 مهرنوش میان حرفش پرید:

 خوبه تا دیروز فحشش می دادی. -

 هه!-

 مادرش گفت:

 هه و مرض! خوبه واال. اینجا وکیل وصی ام داره.-

وکیلش نیستم فقط چیزی که دارم می بینمو میگم.در ضمن مامان من که اینجا -

الن داره برای مراسم نشستی و از عقد دختره گله می کنی، باید بگم که اون ا

 ازدواجش آماده میشه و ذره ای جلز و ولز کردن تو براش مهم نیست. 

 بدرک! دختره ی ول!-

 باز شروع کرد. -

 عصبی برگشت و توی صورت فرنوش پرید: 

 دهنتو ببند. سر آقا سعید همه رو فدا کردی. کم مونده منم بدی اونو بگیری. -

 فرنوش عصبی از جا بلند شد. 

 ن تو گوش بالنسبت شما خر خوندنه!یاسی-

 مهرنوش زد روی دهانش: 

 خاک به سرم!-

 مادرش متعجب نگاهش کرد اما... فرنوش رفت. حتی نپرسید چه می خواهید بکنید!

 مهرنوش زانوی مادرش را مالید:

 نکن مامان. ایشاال همه چیز حل میشه.-
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رفت ولی اینجور دختره می کاشنمیشه! نمیشه! پسرم منتظره، چشمش به دره، -

 نمی موند و زن این یارو نمی شد. 

مهرنوش سکوت کرد چون قلبش تیر می کشید از زجر مادر و زبان خواهر و دل  

 داغدیده ی برادر!

 ش که خود او با حالتی پریشان وارد خانه شد.رخواست زنگ بزند به براد

 مامان!-

 عربده می کشید:

 رای شیر پسرت!کجایی مامان. بیا ببین چه آشی پختی ب-

توانست صدای از دلش خون و از چشمانش شراره ی آتش می بارید. کاش می 

 قلبش را خفه کند. این زنِ مادر به نام با آینده و عشقش قمار کرده بود. 

زیور هراسان از جا بلند شد و نگاهی غم بار به پسرش انداخت. عاشق شدن سخت 

 بود، نه؟

 عذاب بود، نه؟کسی را خواستن و مال او نشدن 

 پسرم!- 

 داد کشید: 

مرد! پسرت رو امروز کشتی! داغونش کردی! ولی... ولی آخ از روزی که دلت بشه  -

پارچه ی چهل تیکه تا بفهمی چی میکشم. گفتی ضامن خواهرات شو، شدم ضامن 

 وشاهد عقد عشقم!

 صدای فریادش در کل خانه پیچید: 

 رن؟ کجان دخترات؟ کجان که عشق منو پس بگی-
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 عصبی لب می جوید و کالفه دور خود می چرخید. زیور با لیوان آب کنارش ایستاد. 

 بیا... بیا پسرم. بیا بخور آروم بشی. -

 داد کشید. 

 بردنش. -

 عرق کرده بود. 

 عشقمو بردن می گی آروم باش. میگم بردنش. -

 رگ های گردنش بیرون زده بود. 

ماشینش ماه هاست داغونه. اون اصال پسری توی شما منو بازی دادین. اون دختر -

زندگیش نیست. وای من ِ احمقو بگو خر شدم. چطور تونستم حرف شمارو باور کنم. 

وای وقتی امروز داشت می گفت و می خندید و می گفت اون ولگردو ول کن 

 میخواستم خودمو جرواجر کنم تا خنک شم!

و بلند شدنش زیور هم بلند می شد و نشست. بار دیگر بلند شد و با هر بار نشستن 

می نشست. با هر داغ پسرش، داغ می شد و می گریست. پشیمان نبود اما با این 

حال پسرش چه می کرد. فرنوش و مهرنوش توی اتاق قایم شده و بیرون نمی آمدند. 

به کیمیایی که باالخره دهان لقی اش را به سر حد رساند و همه چیز را لو داد، 

 فرستادند. لعنت می 

 بردنش مامان... بردنش... -

 بیچاره به زیوری که روبه رویش نشسته و اشک میریخت، نگریستو گفت:

بخند. خوشحال باش. عشقم عروس شد. رفت. دیگه نیست. دیگه اون بی اصالت ِ -

 بی بته ی بی خانواده نیست. من چه خاکی تو سرم بریزم آخه؟!
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ق بیرون آمد و در مقابل مهرنوش که با پچ پچ  فرنوش با دست و پایی لرزان از اتا

 عقبش می کشید، مقاومت کرد و به پیش مادر و برادرش آمد. 

 دا... داش من میدونم چطوری... چطوری منصرفش کنی. -

فرزاد بلند شد و دست بلند کرد سیلی اش بزند که چشم های بسته ی فرنوش دلش 

زیوری که شلوارش را می کشید تا  را آتش زد. دستش را مشت کرد و پایین آورد.

 منصرفش کند را بی توجه رها کرد و گفت:

 من حلش می کنم. اینکار با ما شروع شد با ماهم تموم میشه. -

و در مقابل نگاه فرزادی که بیچارگی و حاال متعجب بودن هم اضافه اش شده بود، 

 شماره ی حسام را گرفت. 

 چیکار می کنی فرنوش؟ عقد کرد رفت...-

 دست باال برد و به پشت خطی اش که حسام باشد، گفت:

 الو... الو حسام. سالم، عقد کردین یا نه؟!-

 نفس فرزاد گرفت تا شنید نه. 

 خب میشه گوشیو بدی به آذر؟! فقط یه لحظه تورو خدا. موضوع مرگ و زندگیه!-

*** 

 )راوی: فرزاد( 

اینکه حق داشته ام نمی رفت. عصبانی نگاهم کرد. خون خونش را می خورد. زیر بار 

البته طرز بیرون آوردن من و خبر دادن اطرافیان هم اصال درست نبود. اما... نمی 

 توانستم طور دیگری او را بیرون بکشم.

 خوبی؟-
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درخشید، چقدر آرایش صورت ملیح به سکوت کرده بود. در لباس سفید عقد می 

سیر نمی شدم. لباس و پوشش چشمان معصومش می آمد. نمی دانم چرا از دیدنش 

 فرقی نداشت،  فقط کافی بود او باشد و لبخند معروفش بر روی لب او!

 آذر-

ناامید و بی فروغ نگاهم کرد. انگار پای نگاهش جان نداشت. انگار انگشت دست 

چشمانش خسته شده بود. انگار مردمک هایش به ته را رسیده بودند. یکهو ناخواسته 

ه چون اصال نفهمید مشغول اشک ریختن است. ناخواسته اشکش ریخت. ناخواست

چون تا به خود آمد و دست به سمت پلک هایش دراز کرد، چند دقیقه ای گذشته 

 بود.

 آذر... چرا گریه می کنی؟-

به سمتش رفتم و با یک حرکت بغلش کردم. محکم فشردمش. دهان به گوشش 

 چسباندم و بوسیدمش!

 . منو نترسون...آذر یه چیزی بگو قربونت برم-

دانه به دانه قطره های اشکش، آهسته روی شانه ام میریخت و تنم را نمناک می  

 کرد. 

 من اینجام آذر. دیگه جایی نمیرم. قول میدم. -

 بار چندمه قول میدی و غیبت می زنه مرد؟-

 طعنه اش نیش شد و کمرم را سوزاند.  

 دلیل دارم خانم! دلیل دارم عزیزم!-

 نالید. بی رمق می 
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این بار دومه که دارم فرار می کنم. این بار سوم که دلم با کارات داره می شکنه. تا -

 کجا باید برم؟

 از آغوشم بیرونش کشیدم. نگاهش کردم  ومست صورتش را قاب گرفتم. 

 دلیل دارم عزیزم. دلیل دارم!-

انقدر  دلم با هر قطره اشکش هری می ریخت. نگاهم برایش درد گرفت. دلم خواست

با گریه هایش، گریه کنم که جبران همه کارهای غلطم را انجام بدهم، اما... اما 

 توانستم امروز برای دلش طبل توخالی باشم.نمی

فرنوش و مهرنوش با دختر اقدس دست به یکی کردن و گفتن که باید به اون دختر -

ه اقدسو برداشتبدهی رو پرداخت کنم.یه بدهی چندین میلیونی. دخترا ماشین دختر 

 بودن و بی گواهینامه زدن بیرون. 

 انگار به زور گوش میداد. الهی بمیرم برای دلش! حق داشت باور نکند. 

تصادف میکنن و خسارت چند میلیونی میندازن رو دوش من. در ازاش یا باید این -

ا آوردم تدادم یا اینکه با دختر اقدس جلوی یه پسر مزاحم نامزد بازی در می پولو می

 پسره بره و از این ورم این دختره دست از سرم برداره.

دیدم که چشمانش گشاد شد. چقدر کار من احمقانه بود که این دختر هم فهمید و 

 العمل نشان داد.عکس

هر چقدر گفتم طور دیگه ای حلش می کنم. میام و پشتت مثل یه برادر درمیام اما -

خواست تنها داراییش که طالهاش بودنو بفروشه قبول نکرد. مجبور شدم. مادرم می 

اما نزاشتم. هر چیم پس انداز داشتمو گذاشتم بمونه، تو قسمم داده بودی که جایی 

 خرجش نکنم. برای یه بار نقش بازی کردن که نمی کشتنم.

 چرا به من نگفتی همون اول؟-
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یروسو سمیگفتم که دق کنی؟ می گفتم که قاطی کنی و نقشه ی برگشت به پیش -

 بکشی؟ بگم که چی بشه؟

 االن که گفتی دق کردم؟! -

 کالفه صدایش را باال برد: 

توقع نداری باور کنم که! اصال باور کردم، چطور به خودم بقبولونم که تو این همه -

 روز به من دروغ گفتی و  من بی خبر بودم...

 پریدم وسط حرفش: 

من دروغ نگفتم. اگر می خواستم فقط با قسمت آخرش موافقم. تو بی خبر بودی. -

 دروغ بگم که قیدتو می میزدم.

 سعی کردم از نور چشمانم به چشمانش پل بسازم. 

من دلم با تو بوده و هست. من برای تو بودم و هستم. تورو تنها نزاشتم! فقط سعی - 

 می کردم راضی نگهت دارم تا دختره نتونه خواهرامو اذیت کنه. 

 ان داد و من ادامه دادم:سری به نشانه تاسف تک

اما اونا چیکار کردن؟ منو بازی دادن. با کارگردانی کی؟ مامانم. من زخم خوردم. از -

 همشون. 

 عصبی چشم بست.

 و تو هم از خدا خواسته رفتی به اون اجنبی جواب بله دادی.- 

 اون اجنبی تو تنهایی کنارم بود. به جای حرف زدن برام اهنگ میخوند.-

 ها! حرص خوردم
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من نمیخوام اینارو بگم که عصبیت کنم. یا غیرتتو تحریک کنم. دارم میگم چون تو -

 اجنبی. بگیاوج خستگیم کنارم بود. پس این حق رو نداری بهش 

 ابرویم را باال انداختم: 

 پس حق ندارم؟ -

 االن تهدید می کنی؟-

 نه تو راحت باش. از اون دفاع کن و از من بد بگو!-

 یدونم چطور باید باهات حرف بزنم.بچه میشی نم-

 و رویش را برگرداند و گفت: 

 میشه تنهام بزاری؟-

 نه! -

 تعجب نکرد. بحثم نکرد. فقط نشست و بی احساس نگاهم کرد. 

 . وجود نداری پس همین جا میشینم. طوری که انگار تویی -

 و چشم هایش را بست. روی زانوهای قائم بر زمینش گذاشت و سکوت کرد.

 ذر آ-

-... 

 آذر -

-... 

 دست پیش بردم به سمت سرش که انگار حس کرد.

 به من دست نزن.-
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 ببینمت.-

 من میلی به دیدنت ندارم فرزاد. بعد از این همه دروغ و...-

 داد کشیدم: 

 بهت ثابت می کنم.-

 از من دور شد و به سمت پنجره رفت.

آرامش میخواد. فقط همین. نمیخوام ثابت کنی! قصدم جداییِ، جدایی کامل. دلم -

 االن که سیروس نیست و اذیت هاشم تموم شده، می خوام برم برای خودم.

 تو غلط می کنی.-

 هه. -

 بلند شدم و به سمتش رفتم.

 هه و مرض. گفتم ثابت می کنم یعنی ثابت می کنم دیگه.-

 چشمانش وحشی شد. 

م بله تکیه کنم. به خودتو مردش نیستی. به تو امیدی نیست. دیگه وقتشه به خودم -

 بگم نه تو.

 به سمت خودم برش گرداندم. 

 چی؟ -

 مصمم گفت:

همین که شنیدی. من دیگه با تو کاری ندارم. تو اگه مرد بودی دست منو میگرفتی -

 نه اینکه تو اوج نیازم منو ول کنی و بری خانوادتو ساپورت کنی. 
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 داد کشید:

چی؟ من بی پدر و مادر که  دستتو گرفتم تا  قبول دارم اونا تمام سرمایتن. ولی من-

 بلند شم چی؟ تا از اون  خونه فراریم دادی یادت افتاد کس و کار داری؟ آره؟ 

صدای قلبش را می شنیدم. انقدر تند می تپید قلبش که عرق کرده بود. بغلش کردم 

 ی.و گذاشتم تا می تواند بر روی شانه ام خودش را خالی کند. خالی تر از هر پر

 آروم باش خانوم. آروم. من پشتتم.هیش...-

 چقدر این دختر را زجر داده و خود بی خبر بودم. 

ببخشید خانوم. ببخشید. خدا نمی دونستم با نگفتنش تو بدتر میشی. کاش می -

گفتم. دیگه نمیزارم. دیگه نمیزارم این دردارو بکشی. دیگه نمیزارم کسی چشم های 

زارم. همین فردا میریم حرف میزنیم و تو همین هفته قشنگتو خیس کنه. بخدا نمی

 عقد می کنیم.

 و آهسته سرش را بوسیدم. 

 دوستت دارم! دوستت دارم زندگیم!-

نگاهم کرد. از روی سینه ام و قفسه ی آن و تپش قلبم می توانست بفهمد که چقدر 

م بشنود. خواست از چشمانم بخواند. از لب هایحرف هایم صحت دارد. اما باز هم می

 عمل ببیند.  من از شعارهای

 قول میدم. قول. -

 پلک زد:

 امیدوارم.-
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و باز سرش را روی سینه ام تنظیم کرد. بار دیگر اشکش چکید. این بار با دو انگشت، 

 اشکش را گرفتم.

 دیگه نمیزارم اشکت بریزه. قسم خوردم. تو فقط اعتماد کن.-

این سکوتش شکستم و باز بلند شدم. از سکوت کرد و نفهمید که من هزار بار در 

 امشب باید مردش می شدم. باید...

*** 

 )راوی: آذر( 

 کارواش را شست و خود مشغول تمیز کردن گوشه و کنار آن جا شد. صدای شست

 شو که آمد، موبایلم را برداشتم و به حسام زنگ زدم.و 

 جانم. دختر کجایی؟ می دونی چقدر نگران شدم؟-

 بود. فرزاد کنارم-

 اوکی. خوبی؟-

 مثل یک برادر که نه اما مثل یک دوست پشتم بود. 

 آره.-

 چی گفت.-

 گفت به زودی عقدت می کنم.-

 د آمدنش را حس نکردم.وجبه 

 به هدفت رسیدی پس. مبارکه.-

 تشکر کنم!ازش مرسی. عمه پیشته؟ می خوام -
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 خوابه!-

 چرا حس کردم دروغ می گوید؟

 .باشه پس فردا زنگ میزنم-

 با من حرف بزن!-

 باشه ولی اگر فرزاد اومد، قطع می کنم!-

 حرف زدن با من رفت جز ممنوعیت؟-

 نه! ولی نمیخوام الکی بهم شک کنه.-

 آهان. -

 کند، گفت:مثل بچه ای که یک چیز را یاد گرفته و تکرار می 

 خودت رو مراقبت کن.-

 فعل و فاعل رو به هم نریز. باشه، مراقبم! حسام؟-

 عمیق و موثر گفت: چقدر

 جان!-

 مرسی برای کمک هات. در اولین فرصت جبران می کنم.-

 چطوری؟-

 خوبم.-

 نه... منظورم اینه که چطوری جبران می کنی؟-

 گروکشی می کرد؟ 

 اگر عاشق کسی شدی بهت کمک می کنم! یا...-
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 نمیشم. دیگه؟-

 ن سوارم. اگر دستم بر بیاد کمک مالی! فعال که خودمم به دوش این و او-

 الزم ندارم. دیگه؟- 

 اگر خواستین یکی رو داشته باشین باهاش درد دل کنین یا...-

 همین االن می خوام.-

 چی رو...-

 درد و دل! حرف زدن...-

 من که پیش فرزادم.-

 فردام همینه! پس فردام همینه. تو دیگه مال خودت نیستی.-

 کی همچین حرفی زده؟-

 فرزاد را با چشم کنترل کردم. در ماشین را بست و بیرون آمد. 

 من میگم.-

 تو اشتباه می گی. من یکم اوضاعم سر و سامون بگیره میام پیشتون.-

 نفس عمیقی همراه با  پووف کشیدم:

-(I HOP .به انگلیسی امیدوارم) 

 انگلیسی بلغور نکن. تا این حد میفهمم.-

 خندید.

 میفهمی!میدونم، تا این حد -

 کنم هر وقت تونستم بهتون زنگ میزنم.خب خدارو شکر. حاال قطع می-
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 آذر...-

 برعکس او من فقط لفظ آمدم:

 بله!-

 من هستم.-

 میدونم.-

 مراقب یل فامیلمون باش.-

 خندیدم.

 هستم! خب فعال... سالم به همه برسون!- 

 میرسونم. بای. -

شد، دقیق ریز به ریز به من نزدیک میموبایل را قطع کردم و به قدم های فرزاد که 

 شدم!

احتماال برای در کنار او خوابیدن اصرار نمی کرد. البته اگر هم می کرد، اجازه ای به 

او نمی دادم. دیگر بس بود هر چقدر حماقت کردم و در مقابل حرف های بی جا 

 ی با "بله"هایشان و سکوت کردم. دیگر بس بود هر چقدر خندیدم به خواسته

 لبخند تحویلش دادم.

 نخوابیدی؟-

 به هیبت مردانه اش نگریستم.

 نه!-

 جاهارو میندازم رو تخت دخل و خرج.-
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تختی سنتی گوشه ی اتاق دخل و خرجش گذاشته بود که برای شب ماندن در آنجا 

 شد. آن تخت را می گفت.استفاده می

 می شه نخوابم؟-

 چی؟-

ه ترسناک تر به نظر می آمد. من که اولین بار باالی سرم ایستاده بود. انگار از همیش 

 نبود او را می دیدم، پس دردم چه بود؟

 من نمیتونم االن بهت اجازه بدم دونفری یه جا بخوابیم.-

 اندر سفیهانه نگاهم کرد. 

 نمیخوای یا نمیتونی؟ کدومش!-

 نگاهش کردم.جسورترین نوع نگاهم را به چشمانش ریختم.

 ه که فعال بین بدنامون اصطکاکی نباشه.هیچ کدوم. منطقیش این-

 ابرویش باال پرید. 

 اینطوریه؟-

 سر تکان دادم. 

 آره. اینطوریه!-

 دست بهم کوباند و گفت: 

 باشه. باشه! هرجور راحتی.-

 راه بیرون از اتاق کوچکی که در آن بودیم را گرفت و گفت:

 چیزی الزم داشتی تو ماشینم!-
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بدهم. آنقدر بغض کردم که ناخودآگاه و بی اراده اشک و دیگر نماند تا جوابش را 

دانم چرا آنقدر ضعیف شده بودم که با هر تلنگری فرو می ریختم. مثل ریختم. نمی

بچه ای که مادرش ترکش کرده و دیگر او را ندارد، بهانه گیر شده بودم. الکی نق نق 

واش نگریستم و می کردم. به جای خالی و چراغ های خاموش پارکینگ و حیاط کار

آهسته پلک هایم را بستم. هر چه در این چند وقت بر من گذشته بود را دوره کردم 

و به صبر خودم احسنت فرستادم. چقدر سفت و محکم که تحمل می کردم و دم 

 نمی زدم. صدایم در نمی آمد. فقط توی خودم می ریختم و از خدا کمک میخواستم.

 آذر-

م رسید. چشم باز و بی رمق نگاهش کردم. دو تقه به صدایش از پشت پنجره به گوش

 شیشه ی مشرف بر پنجره ی باز زد و گفت:

 اینجام، نترس!-

چه خوب که اشک و بغضم را ندید. چه خوب که فریب لبخندم را خورد. سر تکان 

 دادم و او گفت:

 دوستت دارم!-

وشی اینبار لبخند واقعی زدم. حتی خودش هم حس کرد. کاش عشق همیشه خ 

 داشته باشد و مثل من با هر تقی به توقی خوردن، کج دار و مریض نشود.

شد را شنیدم و این بار با خیال راحت گریستم و اشک صدای قدم هایش که دور می 

 ریختم. 

*** 

صبح با صبحانه ای مختصر از من پذیرایی کرد و در آخر با کشیدن دست روی سرم 

 و بوسیدن فرق سرم، گفت:
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امیدی )محضردار محل زندگیشان( حرف می زنیم و برای همین هفته می  با آقای-

 گیریم. هرچه بادا باد.

کرد ولی... ولی با آن خانواده ای که من از او این مصمم بودنش دلم را قرص می

 دادند. مخصوصا مادرش...سراغ داشتم به این راحتی رضایت نمی

 مطمئنی مامانت میزاره؟-

هر چقدر بخاطر اون ها سکوت کردم و قید زندگی خودمو زدم. اره. بسه بذ همجبور-

و به آغوشم کشید. صدای قلبم را می شنیدم. حتی پلک زدن های چشمش را حس 

 می کردم. این حجم از احساسات را در این مرد دیدن فقط تعجب داشت و بس.

 آذر-

 در سکوت نگاهش کردم. 

 شه.بهم اعتماد کن. اینبار نمیزارم حرفی جابجا -

نفس عمیقی کشیدم و خودم را به او سپردم.  با سپردن سر به سرش. با سپردن 

 نگاهم به نگاهش.

 با سپردن قلبم به قلبش. او قرار بود مرد من شود. مرد مهربان من.

 با عجز نگاهش کردم:

 فرزاد-

 حتی خودم هم به زور شنیدم:

 جانم-

 پس شنید! 
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بی پناهی و بی پشتوانه ای منو به راه  فقط می خوام پشتم باشی. همین. نمیخوام-

 یه پسر غریب مثل پسر عمه ت بندازه.

 من نباشم که تو احساس بی پشتوانه ای کنی.-

 زیر لب نالیدم:

 خدا نکنه.-

 دستم را گرفت و آهسته بلندم کرد:

 بلند شو. پاشو بریم. جور کردن لباس مباس داریم. -

 یعنی باور کنم؟ سخت بود... سخت. 

  بریم.-

دستش را به سمت پنجره ی اتاقک دراز می کرد که پیامکی روی موبایلش آمد. 

 نگاهی سر سری انداخت اول اما یکهو آتش گرفت، طوری به سمتم برگشت و گفت:

 قبلش باید بریم یه جایی!-

 پرسیدم:

 کجا؟!-

فقط بیا! تو راه برات تعریف می کنیم. در مورد فرنوشه، مامان بهش شک کرده که -

 با یکی قرار میزاره. 

 پشت لباسم را تکاندم و به دنبالش راهی مسیرهای جلویمان شدیم.

کرد راهمان یا... ولش کن، اصال نمی خدا به خیر بگذراند. خود خدا آسان می

 آخر فکر کنم. "یا"خواستم به آن 

*** 
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 "قسمت پنجم"

 

 )راوی: آذر(

باورم نمی شد. پسری که کنار فرنوش ایستاده بود، سعید بود. نه؟... نه... زبانم بند 

 آمده بود. مثل منگ ها سر جایم ایستاده بود که فرزاد شانه ام را تکان داد. 

 آذر... برو دیگه!-

 به لکنت گفتم:

 ن... نمیشه...-

 با اخم نگاهم کرد. 

 انتظار نداری من برم که! قرار شد تو بری. چون تورو نمی شناسن. -

 این... اینکه سعیدِ. -

 روبرویم ایستاد و به مردمک های لرزان و مرددم نگریست. 

 سعید کیه؟!-

 زبانم الل شده بود. 

 برا... برادر سیروس! برادر کوچیکش.-

 آمد.دستش بر نمی اگر می توانست مرا می کشت تا بیشتر توضیح ندهم! اما از

 چی میگی تو؟ چی میگی آذر؟!-

حقیقتو! من که دلم نمی خواست تورو با همچین چیزی رو به رو کنم. منم مثل تو -

 یهو دیدم.
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دست توی موهایش کشید و روی پاشنه ی پا چرخید. نگاهش پر از حرف، تاسف و 

 بیچارگی بود. 

 چرا این همه بال فقط سر من میاد؟-

 آتش عصبانیتش، هیزم ریختم.  ناخواسته میان

 چرا؟-

 چون این پسر در حد ما نیست. نیست آذر!-

 پس منم در حد تو و خانواده ت نیستم. -

دلم داشت میترکید. اعصابم به هم ریخته بود. تمام تنم می لرزید از این تبعیض 

 افکار فرزاد. 

 تو خودتو با اون الابالی یکی می دونی؟ واقعا که.-

 پوزخند زدم.

منم یه روز الابالی بودم. مثل همینی که میگی خودتو باهاش مقایسه نکن. ولی -

 حاال... حاال...

 بغض نگذاشت ادامه دهم.

 برعکس اون سیروس احمق، سعید خیلی پسر خوبیه.-

 دست به کمر کشید. 

 بگم غلط کردم حله؟-

 نه!-

 پس چی کار کنم که شما ناراحتیتون برطرف بشه؟-
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 کنه. من و شما خطاب نکن ها! مسخره می-

 آذر. -

 توجهم را به او جلب کردم. 

منو درک کن. عصبیم. خواهرم اون تو پیش یه پسر غریبه نشسته و معلوم نیست -

 چی میگه! توقع نداشته باش که االن با درایت حرف بزنم!

 دو دستم را باال بردم.

همین االن من میرم و خواهر قدیسه ی نه! تو الزم نیست خون خودتو کثیف کنی. -

 دم. بیث ترین آدم روی زمین نجات میرو از دست ختو

و دیگر نماندم که حرفی رد و بدل شود. با وجود آنکه سعید را می شناختم اما رفتم. 

به صدا زدن ها یا زنگ های پیاپی فرزاد هم فقط پوزخند زدم. بی دلهره خود را 

 گفتم: باالی سر دو جوان رساندم و

 سالم.-

شناخت اما سعید... او مرا می شناخت سر هر دو به سمتم چرخید. فرنوش من را نمی

 و چشمان متعجبش مصداق حرفم شد. 

 خوبین؟-

 چشمان سعید با من حرف می زد. التماس می کردند چیزی از آشناییمان نگو!

 خانم میشه چند دقیقه از وقتتون رو بگیرم؟-

 عیدی که خیره مرا می پایید، گفت:فرنوش اخمی کرد و به س

 سعید؟  چی شده؟-

 سعید لب گزید و نگاهش کرد:
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 مارو صدا میکنه خانوم!-

سعید برخالف سیروس اصال شخصیت و رفتارهای بدی نداشت. حتی می شد گفت 

خوش ذات تر از همه ی آدم ها و اقوام سیروس است و از باند و باندبازی های او 

م تمام روز های خوبی که با هم داشتیم و همیشه پشت ما کامال جداست. به احترا

 دختر ها را می گرفت، سکوت کردم.

 بله! با شما کار دارم. -

فرنوش با ناز بلند شد. دلم میخواست بگویم دست باالی دست و زمین گرد است و 

ببین، چقدر زود خدا روبه رویتان گذاشت موقعیتی مثل من را! گذاشت تا بفهمید 

 به من دادید ولی...  چه زجری

 بفرمایید!-

 کمی از میز دورش کردم و با اشاره به نقطه ای دور پرسیدم:

 اون ماشین، ماشین شماست که پارک شده، درسته؟-

 اخم کرد. اخم هایش شبیه فرزاد بود. 

 چطور؟-

 دیدم شما رانندگی می کردین. -

 لبخند زد. لبخند هایش شبیه فرزاد بود. 

 م. ماشین ایشونه!نمن برو بله! نامزدم داد-

 افتخار کرد به سعید! افتخار کردنش شبیه فرزاد بود. 

 آهان به هر حال! من چون خانم بودم خواستم با شما حرف بزنم.-

 باشه، اگر جاش بده بریم من بردارم. -
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 بله، لطفا!-

 باشه، بزارین سوئیچ رو از نامزدم بگیرم بیام. -

بگیرد و برگردد. ومن... سردرگم تر از هر وقت دیگری کمی وقت گذشت تا سوئیچ را 

خیره به جایی نزدیک بودم. چطور باید نقشه ی برادر را در حق خواهر اجرا می 

 کردم؟

چطور به دروغ بگویم اویی که به آن نامزد می گویی، روزی به من پیشنهاد دوستی 

مرد جوان خیلی... داده است. این دروغ ها به سعید درستکار نمی چسبد. اصال این 

 خیلی مرد بود. 

 بریم خانوم؟!-

سینه سپر کرد و جلوتر از من راه افتاد. به ماشین که رسیدیم، قبل از اینکه به حرف 

بیایم و شخصیت پاک سعید را به گند بچسبانم، فرزاد از پشت ماشین درآمد و 

 خودش نقشه را عوض کرد. 

 ماشین کیه؟-

از ماشین کوتاه شد. تمام صورتش را عرق پوشاند. رنگ از رخ فرنوش پرید و دستش 

 انگار شوک الکتریکی به تنش دادند و کشتنش!

 داداش!-

اخم از صورت فرزاد کنار نمی رفت. دو آینه روبه روی هم بودند انگار... چقدر شبیه 

 بودند... چقدر!

 جواب منو بده! کلید این ماشین دست تو چیکار میکنه؟  -

 مردم! داد کشید وسط انظار
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 داداش مال... مال دوستمه!-

 دوست؟ همون پسره ی یه ال قبای پای میز؟-

 شد گاهی!اخم هایم در هم رفت. چرا به سعید حرف می زد؟ بی ادب می

 داداش اون شوهر...-

 رفت توی سینه ی خواهرش!

 نکنه میخوای بگی شوهر دوستته؟ هان؟-

کرد. جز به التماس و میاشک توی چشمان فرنوش جمع شد. اصال زبانش کار ن 

 بغض! با تمام بدی هایشان دلم به حالش سوخت. 

 جلو رفتم و شانه ی فرزاد را گرفتم.

 فرزاد! آروم باش! حرف بزن. دعوا و زدن نداریم که!-

 دخترک با چشمان اشکبارش خیره ام بود و ملتمس نگاهم می کرد. 

 لطفا!-

 م. چشمانش را نادیده گرفتم و دست فرزاد را کشید

 عزیزم آروم باش لطفا!-

 فرزاد دستم را پس زد. 

 ولم کن آذر. ولم کن تا خودمو خالی کنم. -

چشمان فرنوش حاال دیدنی بود. طوری نگاهم میکرد انگار جن دیده است. تا به حال 

 مرا و حتی عکسم را ندیده بودند. این اولین بار بود و عجب دیداری!

 تو... تو... -
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 بیشتر از آن با او آشنا شوم. همینقدر بس بود.حتی نایستادم که 

 خواهر برادری با هم حرف بزنین. من میرم. -

 وایسا!-

 فرزاد بود. 

 بله -

 بمون! کجا میری؟!-

 میخوام راحت باشین. -

 فرنوش همچنان مسخ نگاهم می کرد. 

 فرنوش. -

 به برادرش نگریست.

 جانم داداش -

 م.زنیبرو تو ماشین من. اونجا حرف می-

 منظورش ماشین مجید بود. 

 کلید... -

 اونو من میدمش. کارش دارم. -

 صدای نفس های تند و تند تر شده ی فرزاد را فقط خودم می شنیدم و بس!

 داداشی توروخدا.-

 گفتم برو تو ماشین.-

 نگاهی به من انداخت: 
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 تو هم باهاش برو.  -

 دهنش نشدم وگرنه...داد راحت، راحت. چون عصبی بود دهن به دستور می

 بله -

و با نگاه فرنوش را راغب به رفتن کردم. دم آخر با التماسِ نگاه، کلید را به برادرش 

 داد و خود او به دنبال من آمد. 

*** 

 )راوی: فرزاد(

عرق از سر و گوشم می ریخت. دلم می خواست تمام عصبانیت و هیجان منفی ام را 

نمش که زوری برای زدن فرنوش نماند. یاد ندارم روی پسر جوان خالی کنم. آنقدر بز

که تا به حال دست روی دو خواهرم بلند کرده باشم. اصال دلم نمی آمد. ولی امروز... 

امروز انقدر مرا عصبی کرده بود که مرا خورد کرد. مرا کوچک کرد. به حدی که دلم 

 می خواست کله اش را بکنم. 

 باالی سر مرد جوان ایستادم. 

 آقا...-

 برگشت و نگاهم کرد. ولی شناخت پس بی فوت وقت گفتم:

 بردار فرنوشم. -

 مشتی به گوشه ی چشمش نواختم. 

 حاال شناختی؟-

 دستی جای دردش کشید اما تکان نخورد.

 حرف میزنیم داداش. -
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 به من گفت داداش؟ غلط کرد. گ.و.ه خورد.

موسم دوختی و میگی چی میگی تو مردک... به من میگی داداش؟ چشم به نا-

 داداش؟!

 من قصدم خیره!-

 یک قدم جلو رفتم. مشت دستم سفت تر شد. 

 دهنتو ببند مردیکه! اسم خواهرمو میاری بی ناموس؟!-

این بار مشتی به گوشه ی لبش زدم. باز هم تکان نخورد. حتی دست باال نبرد که 

ید چوب خوری ام دفاع کند. این کارهایش برای چه بود؟ جلب توجه؟ یا آنکه بگو

 محکم است!

 کمته؟ دردت نمی آد؟ مرگت چیه آخه!-

 چون نمیخوام بزنی، میخوام حرف بزنی.-

 نفس نفس میزد از درد. فک و چشمش منقبض می شد از درد. 

 من با تو حرفی ندارم.-

مثل زورخانه ها دور میدان من و سعید جمع شده بودند و سعی داشتند ما را جدا 

 کنند. 

 ید.ولم کن-

با درد دل از دست دو تنِ از تنومند بیرون آمدم و خود را به سعید رساندم. اینبار با 

 دو دست مرا گرفت و محکم بازویم را فشرد.

 زنیم. تو برادر فرنوشی و فرنوش برای من قابل احترامِ!آروم باش. حرف می-
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هش داغ کرده بودم. طوری که ندیدم چه کردم و چه گفتم، مشتی به گیج گا 

کوباندم و فقط دیدم که پخش زمین شد. اسم فرنوش را برد. میدانست من بر روی 

ناموسم حساسم. میدانست جانبدار داشتن خواهرم برای خودم هست و نه برای مرد 

 غریبه، پس چرا اسمش را آورد؟

زدی کشتیش که... نه بابا بی هوش شد... وای چرا افتاد زمین... زنگ بزنین "- 

 "اورژانس...

 این ها تنها حرف هایی بود که می شنیدم و مثل فرفره دور سرم می چرخید. 

دیدم که فرنوش و آذر دوان دوان به سمتمان دویدند و فرنوش با دیدن سعید و 

جمعیت اطرافش، به سمت او رفت... اما آذر... دختری که بارها پشتش را خالی 

شرع و قانون دست یخ زده ی کردم، به سمت من آمد و کنارم ایستاد. بی توجه به 

 مرا توی مشتش گرفت و محکم فشرد.

 خوبی؟-

و من... با تمام مرد و قدرتمند بودنم نیاز به در آغوش کشیده شدن داشتم. اینکه  

سر روی سینه ی او بگذارم و صدای آهسته ی نوای قلبش را بشنوم تا مطمئن شوم 

که نگاهم در طلب نگاهش  یکی در کنارم هست که دوستم دارد و مرا می خواهد.

 است. آذر گفت:

 بیا بریم.-

 و مرا به سمت ماشین برد. دیدم که داد زدند و خواستند نگهم دارند اما آذر گفت: 

 حال این پسر بدتر از اونه!-

شنیدم که فریاد کشیدند پلیس را خبر کنید اما فرنوش سکوت کرد و بی توجه به 

برادرش، فقط عشقش را نگه داشت و به او نزدیک شد. آذر با تمام تالشش تک نفره 
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و تنها، مرا سوار ماشین رفیقم کرد و به دنبال آن آمبوالنسی که سعید و فرنوش را 

سکوت کردم و سکوت! حرفی نداشتم بزنم درون خود داشت، رفت. در تمام طول راه 

چون تمام قلبم برای خواهری سوخته بود که یک لحظه ام مرا نخواست و عشقش را 

ترجیح داد. هه! اگر این است تهِ خانواده را نگه داشتن که من خط بطالن می کشم 

 بر روی سلسه مراتب این بنیاد!

 فرزاد-

 نگرفت از من!بمیرم برای دلش! فرار کرد برای من، جواب  

 نگاهش کردم:

 خوبی؟-

 چرا زدمش؟ به خاطر خواهری که ولم کرد و رفت؟-

 دستم را گرفت و گذاشت روی دنده! طبق عادت همیشه ی من، اینبار برعکس! 

 به خودت فشار نیار! کل سرت عرق کرده.-

 این دیگر چه فکر و خیالی بود که مرا می آزرد؟

یکی که ارزش نداشت. بخاطر خواهری که ببین منو... من زدمش... به خاطر -

 عشقش رو گرفت.

داشتم می مردم از این هزینه ای که باز هم پاچه ام را گزید و اینبار اختیاری! داشتم 

آوردم. اگر می گذاشتند خودم را میزدم. نمی دانم کی و چطور و با چقدر غر باال می

سعیدی که خواهرم برایش زدن به بیمارستان رسیدیم. پیاده شدیم و بعد از بردن 

 داد. آنقدر میپرپر میزد، وارد اتاق اورژانس شدیم. کاش یکی فرنوش را به دستم می

 زدمش که جان بدهد زیر دست هایم!

 پرستار به سمتمان آمد و گفت:
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 تا دکتر چک میکنه بیرون باشین!-

. ودممیخواستم بحث کنم. هنوز تحت تاثیر جر و بحث و دعوایم با آن پسر ابله ب

حس کردم دستم گرفته شد و دیدم که آذر است. مرا به بیرون برد و سعی کرد با 

من حرف بزند. بیرون از محوطه ی خفقان آور داخل بیمارستان و توی حیاط، روی 

 نیمکت های خنک نشاند و خودش هم کنارم نشست. 

نت؟ چته فرزاد؟ چته؟ چرا مثل بچه ها شدی؟ این بود داشتن یه آرامش توی ذه-

چرا دعوا داری باهمه؟ به  فرضم که سعید خواهرتو دزدید و محو شد، پرستارم محو 

 میشه و نمیتونه جواب بده کجا رفتن؟!

نگران بودم. نگران آینده خواهرم. نگران روزهای سخت بعد از این مادرم. نگران تله 

 هایی که ممکن بود خواهرهایم درآن بیفتند. نگران همه چیز و همه کس! 

ام را جمع کردم و بی پدر از آنها ذر چه می دانست با چه بدبختی ای خانوادهآ

 مراقبت کردم. 

گویم درد دارم، درد من، درد آن دو خواهر و مادرم است و چه می دانست وقتی می 

 نه درد خودم!

 آذر چه میدانست زندگی من زمستان است و زمستان و زمستان؟

 فرزاد؟ گوشت با منِ؟-

م اما فوری چشم گرفتم. سرم را با دو دستم پنهان کردم و زیر پایم را در نگاهش کرد

 حصار مردمک هایم اسیر کردم.

 آذر - 

 جان-
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تو میدونی بی پدری چیه؟ میدونی پس نگو آروم باش! تو میدونی مسئولیت سخت -

پدر بودن برای یه خانواده ای که  دو دختر و مادر دارن، پس نگو آروم باش. دل من 

، خون! خون از اینکه فرنوش هنوز خیلی بچه ست که بخواد به فکر دوست  خونِ

 پسر بازی باشه. 

 شاید قصدش خیره. -

 داد کشیدم. حق او نبود بر سرش داد بزنم اما داد زدم:

 به اسم عشق وارد زندگی خواهرم شد. کردقصد خیرش بخوره تو سرش. غلط -

 سعید مثل سیروس نیست فرزاد. آروم باش!-

انگار داشت فحش میداد به من و خواسته هایم! نگاهش کردم. با آن چنان صدای 

 بلندی هوار کشیدم که در جا خشکش زد. 

 آروم نمیشم. انقدر نگو آروم باش.-

خواست. باز هم سکوت کرد. دختر چیز بعیدی از من میاعصابم متشنج بود و این 

م. حتی حرفم نیامد چیزی هیچ نگفت و من متعجب و شرمنده سر به زیر انداخت

و دم  کندبگویم. فقط باید سرش را می بوسیدم که تا این حد صبورانه مرا تحمل می

 نمیزند.

 خانم -

 بی رمق نگاهم کرد. به ناحق مشکالت من و خونواده ام گریبانش را گرفته بود. 

 خشید!بب-

چیزی دیگر  فقط پلک زد. باز هم سکوت آزار دهنده اش را به خوردم داد. خواستم 

 بگویم که فرنوش را از دور دیدم. او هم دید.
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 اِ فرنوش...-

 بلند شدم و مدعی گفتم:

 بزار برم دهنشو جربدم.-

 ایستاد جلویم. قدش تا سینه ام بود.

 دست بلند کنی قیدتو میزنم. بزار من اول باهاش حرف بزنم. خواهش می کنم.-

 دستم مشت شد. 

دقیقه بشی مرد روزهای قبل من. مقتدر اما  من فقط ازت می خوام برای چند-

. فقط همینو ازت می خوام. فقط هصبور. آروم بگیر و بزار من بدونم چی تو چنتشون

 همین.

 باز خواستم چیزی بگویم و اصرار کنم که گفت:

 جان آذر اگر از سر جات بلند شی. قسمت دادم. -

 شتافت.آن که منتظر من بماند به سمت فرنوش و دوان دوان بی

*** 

 )راوی: آذر(

 دور از برادرش، روی نیمکتی دیگر نشاندمش.

میدونم از من خوشت نمیاد. آشناییمون هم به دست دادن و خوشبختم شنیدن و -

گفتن کشیده نشد. من و تو بدون دیدن هم، سر یه کینه ی الکی داریم از هم دوری 

همه ی تکیه گاه می کنیم. من قصدم دشمنی نیست چون برادرت در حال حاضر 

منِ. تو همیشه یه مادر داشتی و یه برادر باالی سرت. اما من... من بی خانواده و با یه 

سرپرست و بی پدر بزرگ شدم. اون سرپرست به جز سرک کشیدن تو آینده من، 
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چیزی برام جا نزاشت. این اواخرم سر اینکه می خواست منو به زور شوهر بده و 

 لدار، فرار کردم.بسپاره به یه پیرمرد پو

 نفس عمیقی کشیدم: 

اینا رو نمیگم که بگی داره کاری می کنه دلم به حالش بسوزه، دارم میگم که -

بدونی و قدر برادرت رو بدونی. از برادرت ناراحت و دلگیر نباش و به همین که سایه 

ش باالی سر دلت گرم باشه، خوش بین باش وگرنه همه چیز می تونست طور دیگه 

 اشه.ای ب

 آب دهنم را قورت دادم. چقدر حرف زدن با یک آدم ساکت سخت بود.  

 سعید پسر خوبیه!-

 چشمانش متعجب و گرد شد. 

تعجب نکن. همون لحظه که دیدم شناختمش. برادر سرپرست منه. برادر اون -

سیروس عوضی. اما اصال شبیه اون نیست. خیلی مرد و منطقیِ. همیشه برادر بزرگتر 

مون بود. نمیزاشت سیروس عوضی بازی در بیاره. حاالم میگم که بدونی و کمک حال

سعید از جنس منه. از جنس همونی که با مادر و خواهرات سر نشدن رابطه ش با 

برادرت جنگیدین. قبل از واقعه بهت میگم که بدونی. اینطوری ادامه دادن و کج دار 

ه باید مثل برادرت که پای و مریض یکی رو خواستن اوج حماقته. اگه می خوایش ک

من ایستاد، بایستی و بی منت بخوایش! اگرم نمی خوای از همین در بیمارستان برو 

 بیرون و دیگه برنگرد. حرف زدن با سعید و متوقف و متقاعد کردنش هم با من. 

 نمیترسی؟-

 نگاهش کردم. انقدر دست هایش را در هم مالیده بود که عرق کرده بود. 

 از چی؟ -
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 از اینکه سعید لوت بده! از اینکه سیروس پیدات کنه.  -

من از داداشت مطمئنم. میدونم کاری میکنه که سیروس از دیده شدنش پشیمون -

 بشه و دیگه برنگرده.

 صدای آهسته ام را خودم هم نمی شنیدم. 

 تو هم اگه به انتخابت اعتماد و اطمینان داری، بمون و از انتخابت دفاع کن.-

 انداخت که چه کار کند.فت. انگار داشت با خودش چرتکه میهیچ نگ

صدای قلبتو گوش کن. مغز زیادی چیز میخوره. حتی صدای بیرونو هم خفه کن. -

 حتی صدای داداشت که همه چیز منه!

 سعید و میکشه.- 

هنوز من نمردم که بزارم فرزاد قاتل شه. تو به کار خودت و آدم های اطراف خودت -

 حال خودم میرسم. برس منم به

 چشمک زدم. لبی کج کرد و پرسید: 

 دردت آروم گرفت؟ -

 چه دردی؟-

 اینکه دیگه تنها نیستی و من هم یکی مثل توام؟-

 خندیدم. 

 پس انتخابتو کردی؟-

 لبخند زد و دستش را به سمتم دراز کرد:

 فرنوش. خوشبختم!-
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 گفتم:انگار انقدرها هم که فکر میکردم بد نبودند، دست دادم و 

 آذر. خوشبختم!-

*** 

 )راوی: آذر(

گاهی میخواهی از روی بلندی بپری ولی نه جراتش را داری و نه حتی حالش را! می 

گویی بگذار زندگی بگذرد. یا خوب می گذرد یا بد.  حال و روز االن من هم دقیقا 

مصداق این جمله شد و بس. از بس به خودم گفتم می گذرم و تمام می شود، ولی 

گار روز های بد من تمامی نداشت. برای آنکه به فرنوش و سعی کمک کنم و ان

اینطور راه خودم را برای رسیدن به فرزاد هموار کنم به او سپردم یک روز به من 

وقت بده و به جای امروزی که صورتت با کتک نقاشی شده است، فردا به خانه ی 

کردم تا فرنوش را ببینم و اگر  مادرت برویم. قبول کرد و من از این فرصت استفاده

 شد سعید را به آنجا بکشانم.

بیچاره سعید... این مرد جوانِ کامال متفاوت با سیروس، با سخاوت تمام از شکایت 

گذشت. با آنکه سیروس را گرفته بودند و کمی مغموم بود ولی از دل فرزاد در نیاورد. 

داشته همه برایش ردیف شدند  تا آنجایی که آمار گرفتم متوجه شدم شاکی هایی که

و همه خواهان بچه هایشان شدند. و اینطور که بویش می آمد سیروس حاال حاالها 

 باید آب خنک می خورد... 

و حاال من... ایستاده بودم در جایی که قرار گذاشته بودیم. جایی دور از کارواش! به 

اما چیزی نگفت و  فرزاد سپردم باید برای خرید بیرون بروم و برگردم. شک کرد

 اجازه داد. 

 سالم. -
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سر بلند و نگاهش کردم. مثل فرزاد خیلی بلند نبود. نگاهش هم مثل او رنگین 

کمانی نبود. که یک لحظه بدرخشد مثل ماه و لحظه ای بد چشم بسوزاند مثل 

 خورشید. 

 سالم. -

 اینجا بشینیم؟-

نگاهی به درختان بلند انداختم و با بستن چشمانم، به صدای آب حوض وسط پارک 

 گوش سپردم. 

 آره. محیطشو دوست داشتم گفتم بشینیم اینجا اما اگر... -

 نشست و گفت:

 نه خوبه! بشینیم. -

 نگاه از درختان گرفتم و به او دوختم. 

 خوبی؟-

 از چشمانش می توانستم بخوانم خوب نیست. 

 مامان مدام میگه نمیزارم این پسره سعید تورو بگیره. نه! -

 ابرویم را باال انداختم:

 چرا؟-

 چون جنسش با ما فرق داره. -

 پوزخند زدم. 

این فکر خراب کی قراره درست بشه؟ دقیقا به چه دلیل باید اینطوری بگن بهش؟ -

 نده!بب سعید یه مرد جوون مستقلِ! هیچکی نمیتونه بهش انگ نامردی و نتونستن
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 اونا نمیفهمن. -

 به زبون فرزاد باهاشون حرف بزن. -

 فرزاد نتونست راضیشون کنه که اینجاییم من و تو!-

 آره ولی حداقلش اینه که پای خواستش موند. -

 اوهوم!-

 زیر زبانش حرفی بود که میخواست بزند اما هی میخوردش!

 چیزی میخوای بگی، بگو!-

 ما میترسم. میخوام با سعید قرار بزارم ا-

پس درست حدس زده بودم. چه خوب که قبلش را آماده کردم. خوب میدانستم این 

 دختر برای دیدن سعید دیدن مرا قبول کرد.

 چرا میترسی؟-

 چون ممکنه هرلحظه از یه جا داداشم در بیاد. -

 تا این حد که تعقیبت کنه؟-

 آره!-

 و میخوای اگر اومد بره تو گردن من؟!-

 کمی هول شد. 

نه... نه اصال. گفتم تو محل قرارو بگو چون میدونم نزدیک جای زندگی قبلیتو -

 میگی تا کسی شک نکنه و اینطوری منم میتونم بگم کامال اتفاقی دیدیمش!

 چقدر حساب شده!
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باشه ولی عواقبش با خودت؟ فرزاد وقتی عصبانی میشه کسی نمیتونه جمعش کنه -

 ها! 

 یدونم!آره با خودم. م-

 سری تکان دادم و گفتم:

 میزنم االن!-

 شماره ی سعید را گرفتم و به محض جواب دادن بی سالم گفتم:

 نشون نده منم! کسیجلوی -

 شنیدم که در را بست و بیرون رفت. 

 سالم. باشه، حواسم هست. چی شده؟-

 بیا پارک باال چهارراه امید. -

 اونجا چرا؟-

 اخم کرد. 

 سوال جواب میکنی سیروس میشی. -

 خب بگو چی شده؟ ادمو نصف جون میکنی. -

 میخوام با فرنوش حرف بزنی. دختره داره از ترس پس میفته. -

 حس کردم که صدایش گرفت. 

 چ... چی؟-

 بیا اینجا تا ادامه شو بفهمی.-

 اومدم!-
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 و موبایل را قطع کرد. به فرنوش که بی رمق نگاهم کرد. 

 دش!االن میا-

 مرسی. -

 حتی تشکر کردنش هم به شیوه ی مادرش بود. 

 مغرور بودنو دوست داری؟-

 چی؟-

 رک گفتم:

 کل خانواده تون یه غرور خاصی دارین. -

 دست باال بردم و ادامه دادم:

اصال دلم نمیخواد فکر کنی دارم بهت امر می کنم یا دارم تو موقعیتی که بهم -

نزدیک شدی، تورو یه طوری که نیستی نشون بدم. من یه دختر دستفروش بودم 

ولی هیچ وقت عزت نفسمو پایین نیوردم و سعی کردم با دانشگاه رفتن حداقل برای 

 خودم یه ادم دیگه بشم. 

 هووف کردم. 

رو روز اول توی داداشت و روز های بعد توی تو و خواهرت رو مادرتون  این غرور-

 دیدم. 

 هیچ نگفت و فقط نگاهم کرد:

 ناراحت نشو من فقط فکرامو گفتم. و مشخصا که درست نیست. -

درسته. خونواده ما زیادی مغرورن و بابت همینم بارها زمین خوردن و دیگه بلند -

 نشدن. 
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 پلک زد. 

 حق داری. هر چی ام بگی -

 به لب هایم مهر سکوت زدند. خواستم چیزی بگویم که صدای سعید را شنیدم. 

 سالم. -

 هر دو به سمتش برگشتیم و هر دو با هم سالم کردیم. 

 سالم. -

 من بلند شدم. 

من تنهاتون میزارم. سعید... من خواستم بیاد تا مشکالتتونو حل کنین. بی نگرانی -

 اینجا قرار گذاشتم.  بابت اینکه یکی ببینتتون

برای کی دروغ می گفتم؟  دختری که بارها پشتم را زد؟ ایرادی نداشت، خود من 

 هم عاشق بودم و درکش میکنم. 

 اصال...

 ممنون!-

پلک زدم به نشان تایید و از آن دو فاصله گرفتم. دور از آن دو روی نیمکت نشستم. 

رنگ از رخم پرید. دست هایم لرزش خواستم با موبایلم بازی کنم که فرزاد زنگ زد. 

ب ندادم و گرفت. تا به حال به او دروغ نگفته بودم پس امروز هم نمی گفتم. جوا

 چسباندم.  موبایل را به پیشانی ام

 "چیکارم داشت؟"-

 پیام رسید. 

 "کجایی؟-"
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 گند زدم. با اضطراب نوشتم. 

 !"بیرون"-

 دیری نگذشت که جواب داد:

 !"آدرس دقیق بده"-

 قلبم گرفت. اگر بیاید و بفهمد حتما سرم را می زند.

 "نمیخواد بیای. برگشتم خونه میگم. تو راهم"-

و با دستم به فرنوش و سعید اشاره دادم نزدیک شوند. دستم که باال رفت و دهانم 

 که خواست باز شود،  دستش از پشت دستم را گرفت. 

 حساب تورو بعدا میرسم. -

و سعید رفت. نفهمیدم کی و چطور از مسخ بودن بیرون  و با دو به سمت فرنوش

آمدم و به سمتشان دویدم اما دیر شده بود و باز هم دعوا باال گرفته بود. سعید 

بیچاره بار دیگر مورد اماج حمالت فرزاد قرار گرفت و تا توانست کتک نوش جان 

ی نداشت وقتی کرد. تنها کاری که می کرد، دور کردن فرزاد بود که آن هم افاقه ا

فرزاد تالشی برای صلح نمی کرد. فرنوش مدام بینشان قرار می گرفت اما فرزاد کور 

 شده بود و نمی دید. 

 فقط می زد و می گفت و فحش می داد. 

 ننتو به عزات میشونم مردک. به خواهر من چشم داری؟آره بی ناموس... -

 و مشتی دیگر!

د.. که هر چه می خورد باز پا می شد تا بیچاره سعید... بدبخت سعید... مرد سعی

 فرزاد خود را زیر او خالی کند و حداقل با این کتک زدن ها خوب شود. 
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کم نخورده بود از سیروس. کم نکشیده بود از سیروس. کم دوندگی نکرده بود برای 

 سیروس. 

 دیگر ابایی از کتک های فرزاد که به نیگشونی میماند نداشت. 

تی... با توام! مامی جونت یادت نداده بگی بله و پاشی مثل مرد اویی... بچه زپر-

 بایستی؟

و دست گذاشت روی نقطه ضعف سعید. سعید بود و مادری که  "مامی جون"گفت 

 دیگر نیست. 

سعید بود و مادری که سر زاییدن او مرد و او همیشه بر رویش غیرتی عجیب داشت. 

د توی بغل من افتاد و بی جون چشم آنچنان مشتی گوشه ی لب فرزاد زد که فرزا

 هایش را بست. 

 انگشت اشاره اش را به سمت فرزاد گرفت و گفت:

 از این به بعد اسم مادرمو میاری، قبلش یه خدا بیامرز بیار. -

 به سمت من آمد و دست نزدیک شانه ام آورد. 

گه به اگه به یار کشیه که این یارت، خواهر منه و همین االن میتونم ببرمش. ا-

و مردونه حرف بزن، زبون زورو زورخونه  که ناموس منم پیش توئه! مرد باش ناموسه

 میفهمه نه این دو تا زن که مثل بید دارن می لرزن. 

 برای من سر تکان داد:

 عزت زیاد آبجی.-

و بی نگاه کردن به فرنوش از آنجا رفت. فرزاد التی پر کرد و خواست به دنبالش برود 

 گرفتم گفتم:که جلویش را 
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 جان آذر اگر بخوای حرمت شکنی کنی. بشین کارت دارم. -

و با اشاره از فرنوش خواستم برود. بماند که مثل گنجشک پناه گرفته زیر سایبانی 

 سرد می لرزید و می رفت. 

 بماند که دستم روی دهن فرزاد بود تا اجازه دهد دخترک برود. 

 چرا گذاشتی برن؟-

 سمت چمن های کناری کشاندم.  آرنجش را گرفتم و به

 پاشو دنبالم بیا. پاشو -

 دستم را کشید. 

 ولم کن اذر. ولم کن که از دستت شکارم. -

 باشه شکار باش. ولی االن ازت انتظار درک دارم. -

 و خودم را روی چمن ها ول کردم و ادامه دادم:

 اگر قراره مرد من باشی باید به حرف من گوش بدی.-

 تو زنی که از من همه چیو مخفی می کنی. -

 اگر مثل یه انسان متمدن رفتار میکردی بهت می گفتم. -

 هه!-

 پوزخند نزن. خوبه نگفتم و پسره رو لت و پار کردی.-

با اکراه به زخم کنار لبش نگریستم و با گرفتن گوشه ی شالم آهسته خونش را پاک 

 کردم. 

 میگفتم که می کشتیش و....-
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 کشیدم. هووف 

 اوووف. بعدشم باید اینطوری تحویلت بگیرم.-

 سرش را عقب کشید. نه از درد، بلکه از قهر. 

 ولم کن. میخوام برم ببینم این فرنوش دردش چیه!-

 نیش خند زدم. 

نوش دارو بعد مرگ سهراب. زدی یارو رو شتکش کردی حاال تازه میخوای درد -

 خواهرتو بپرسی؟ درد خواهرت خواستنشه!

 رید توی صورتم. پ

 غلط کرد. -

 االن تو چه فرقی با مادرت داری؟ اون دیکتاتور تو بدترش!-

 تو مثل اون مردیکه نیستی. -

 آره خب اون بهتره، مردتره و بیشتر میتونه پای عشقش بمونه اما من نه!-

 عصبی غرید. 

 با من بازی نکن دختر!-

بود که پشت ما دخترا بود و من بازی نکردم فقط جوابتو دادم. سعید تنها کسی -

 هیچوقت برادرشو تایید نکرد و اگر... 

 نفس گرفتم. 

اگر مثل اون بود االن من باید طبق راپرت های اون پیش سیروس میبودم و -

 نوکریشو میکردم یا در بهترین حالت میرفتم به دست فروشیم میرسیدم. 
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پیدا کنم، عشقمو تو  حالم بهم میخوره از اینکه عشقمو تعقیب کنم و خواهرمو-

منگنه بزارم یه پسر دربیاد از توش که به خواهرم وصله! اه به این قصه ی بی 

 جذابیت!

من چه می گفتم او چه می گفت. چه با حال، خواهرش می ترسید او را تعقیب کند 

 و به او برسد در حالی که مرا تعقیب کرد و به آن دو رسید. 

داری تند میری. سعیدم مثل تو یه بچه ی سربراهه فرزاد! به خودت بیا و قبول کن -

که یه بوتیک داره. وضعش خوبه و چشمش پاکه. عاشقه و قصدش خیره. به سیروسم 

 هیچ شباهتی نداره. پس بنظرم منطقی باش یکم. فقط یکم. 

 با ناموس خواهرم معاشرت کنم؟-

 نست دزد خواهرت باشه. میتونست متجاوز خواهرت باشه... میتو-

 دراز کند سیلی ام بزند که گفتم: دست

میدونی که همه ی اینهارو من تو خونه ی اون سیروس بی شرف تجربه کردم اما از -

 زیرش در رفتم. پس بدون که حالت فاجعه ای هم همیشه وجود داره. 

 سعید جان کجا بودن اونموقع؟ جهنم؟-

 نه! سعید با سیروس زندگی نمی کنه. کامال جداست. -

 چه غلطی می کرد.  پس اینجا-

 من آدرس دادم. -

 شدی دایشون؟-

شدم واسطه شون. شدم رابطشون تا خراب نکنن. تا خطا نرن. تا از دست تو فراری -

 نشن. 
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 داد کشید. 

 خفه شو. -

 خندیدم.  بلند. عصبی. بلند. هیستریک. بغض کردم. گریه کردم. اشکم ریخت. 

 چشم!-

 چانه ی لرزانم را محکم گرفتم و بلند شدم. 

 شما بمون و علف ها! حرف بزن باهاشون. -

اما دویدم. زنگ زد اما  رفتم. زنگ زد اما رفتم. صدایم زدو رفتم. صدایم زد اما 

 دویدم. 

 لب جدول که منتظر تاکسی بودم دستم کشیده شد. 

 خودم میبرمت. پیش خودمی ها!-

م را می خواست. سوار ماشینش شدم و حرفی نزدم چون حرفی نزدم چون خفه گی ا

 خفگی ام را می خواست. 

استارت زد راه بیفتد و خواست کمربندم را ببندم، بستم و حرفی نزدم چون خفگی 

 ام را می خواست. 

 خواست راه بیفتد که نگاهی به سمتم انداخت و لب زد:

 معذرت میخوام!-

 دلم خندید اما لبم نه!

 یدم و به بیرون از پنجره چشم دوختم. نفس راحتی کش

 خدا خودش ختم بخیر کند. خودش فقط!



241 
 

 آذر میشه قهر نکنی؟ عصر باید بریم خونه مادرمینا! اینطوری باشی که کال... -

 به سمتش برگشتم و با استفهام پرسیدم:

 با این لب و چونه ی داغونت می خوای بری؟-

 آره! مرد و کتک خوری ملس! -

 انگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم. 

 اگر یک کلمه از قرار امروز... -

 نمیگم! ولی فعال... -

نفس راحتی کشیدم. تا آنموقع ای که دهان باز کند، سعید و فرنوش را به هم می 

 رساندم. 

 وایسا یه سوپری آب بخرم. -

 باشه... میگم... -

هد که این همه روز مارا ساپورت به بیرون از ماشین نگریستم. خدا به مجید عوض بد

 کرد با ماشینش!

 بله!-

 به فرنوش یه زنگ بزن، بگو تنها برو خونه!-

و شماره  مآورددق می داد. با حرص موبایل را در پووف! پووف که آخر این مرد مرا

 اش را گرفتم.

*** 

 "قسمت ششم"
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 )راوی: آذر(

 دستم  را محکم گرفت و زنگ خانه را زد.

دانستم االن با کابوس غلیظی از طرف خانواده اش روبه رو می شویم اما دیگر پا می

پس نکشید. کافی بود به آن سفره عقد مضحک فکر کنم یا کافی بود فرزاد به از 

دست دادن دختر مورد عالقه اش فکر کند. آن وقت هیچ سختی ای نقش محکمی 

 از سیلی جلوی دیدمان نبود. 

 کیه؟- 

 گهانی می دیدمان! انشد کلید بیندازد. نباید نحتی حاضر 

 ماییم!-

چقدر احساس غرور کردم وقتی مردم، مرا با خودش جمع می بست. کاش خدا 

بخواهد و آخر همه نشدن هایمان، رسیدن باشد. در با چند لحظه مکث، با تیکی 

 برمیآهسته باز شد. فرزاد دست مرا گرفته بود و بی هراس به سمت خانه شان قدم 

 داشت. لحظه ی رسیدن به در سالن کنار گوشم گفت:

 نترس من هستم!-

گرفت. نمی ترسیدم تا او قرص و محکم نمی ترسیدم تا وقتی او مردانه پشتم را می

 خانم–قوت قلب به من می داد. 

 از بهت بیرون آمدم و نگاهش کردم:

 جانم-

 آروم باش و به من اعتماد کن.-
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درش سراسیمه بیرون آمد. میخواست داد بزند اما با دیدن در سالن که باز شد، ما 

دست هایمان که در هم قفل شده بود، مات ماند. انگار که چشمانش سیاهی برود، 

 افتادنش را گرفت.  یدست به دیوار بند کرد و جلو

 وای -

دست روی قلبش گذاشت ولی پسرش فهمید فیلم بازی می کند و تکان نخورد. 

 ا دیدن ما فوری و بی حرف به سمتش شتافتند و او را گرفتند. فرنوش و مهرنوش ب

 داداش بیا کمک.-

 می خوام قبول کنه.-

 فرنوش هیچ نگفت اما مهرنوش توپید:

هنوز هیچی نشده این دختر رو ترجیح دادی. هنوز هیچی نشده مامانو فدای دختره -

 ی پاپتی کردی.

 فرنوش به میان حرفش پرید: 

 هم!هیش! حرف دهنتو بف-

 مهرنوش حینی که زیر بغل مادرش را می گرفت، گفت:

 چیه؟ بد میگم؟ کم بد بیاری داشته واسمون!-

ها! مامانو بگیر ها و صحبتگفتم خفه شو. ببند دهنتو. به تو نیومده خیلی حرف-

 ببریم داخل! 

 فرزاد باالخره به حرف آمد و گفت:

 ولش کنین!-

 مادرش رفت. گرفتش و بلندش کرد. با احترام دست مرا رها کرد و به سمت 
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 خودم میبرمش!-

و او را به داخل خانه برد. با چشم دنبال کردم و منتظر تعارف بودم که فرنوش پلک 

 زد و گفت:

 بیا عزیزم. بیا -

 مهرنوش چشم چرخاند:

 عزیزم؟-

 فرنوش پوزخند زد:

 بود ولی توچیه؟ محبت ندیدی؟ اون روزایی که من زور میزدم تا بخندم، آذر پشتم -

 که خواهرم بودی خرو پوف می کردی.

و به سمتم آمد. جلوی نگاه متعجب مهرنوش دستم را گرفت و به داخل خانه برد. 

شان. فرزاد آب قند به دست  حاال من بودم و حجم غلیظی از کشف جو  غریب خانه

 باالی سر مادرش ایستاده بود و هر چند وقت یکبار می گفت:

 خوبی؟-

 ایستادم و به فرنوش گفتم:دور 

 تو برو. من همینجا می ایستم. فکر کنم من بهش استرس میدم.-

در مقابل با لبخند مرا تنها گذاشت و به سمت برادر و مادرش رفت و حاال نوبت  

 مهرنوش بود که کنارم بایستد و چرت وپرت تحویلم دهد. 

ورو... قشنگ ببین این و نه ت هکنببین دختر جون تهش که مادرش رو انتخاب می-

یه صحنه از آینده ی توئه. و صدای خنده ی مضحکش را توی گوشم فرو کرد. 



244 
 

عصبی برگشتم و نگاهش کردم. یک ذره مهر و محبت، خدا در صورت و سیرت او به 

 کار نبرده بود. سرد بود و بی روح! فرنوش خیلی مهربان بود.

 االن که گفتی و خالی شدی، خوبی؟-

 ر شدم. و از او دو 

 چیش. -

شنیدم اما دم نزدم. به یک صندلی از میز ناهارخوریشان تکیه دادم و نگاهشان کردم. 

زیور همچنان خود را به غشی زده بود و با الکل و آب قند هم خوب نمی شد. 

 فرنوش صبورانه شانه اش را ماساژ می داد اما فرزاد... خسته از بازی او گفت:

 من نمیتونم کاری کنم... االن زنگ میزنم اورژانس.-

از توی جیبش موبایلش را بیرون کشید و خواست تماس بگیرد که مادرش یکهو 

 چشمانش را باز کرد:

 نمیخواد پسرم. نمی خواد. -

کسی نبود مرا بگیرد. خنده ام گرفته بود. می خواستم قهقهه بزنم. کارهای این زن 

 آخر بچه بازی بود.

 کن بشین رو صندلی کارت دارم.خب اگر که خوبی به من تکیه -

 صندلی نشاندند. روی با کمک فرنوش او را  

 االن خوبی؟-

مهرنوش همچنان غر میزد. فرنوش با حرص نگاهش کرد و عرق صورتش را تمیز 

دانستم راه کرد. این وسط من... من درگیر بودم. درگیر افکار پوچی که خودم هم می

 به جایی نمی برد. 
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 خوبی؟!مامان... هستی؟ -

 با دستش برای او دست تکان داد.

 اینجایی؟-

 زیور خود را همچنان بی حال نشان و جواب داد:

 خوب مادر! خوبم. یهو شوکه شدم. وگرنه چیزیم نیست. -

 نشست روبروی مادرش!

 آذر بیا!-

با آمدن اسم من مادرش سکسکه گرفت. انگار به شنیدن اسم من آلرژی داشت. 

 زیر چشمی نگاهش کردم. آهسته به سمتش رفتم و

 سالم!-

 حتی نگاهمم نمی کرد. چقدر تحقیر کردن را دوست می داشت این زن!

 مامان سالم کرد. -

 فرنوش کالفه در کنارش نشست و گفت:

 مامان بهتر نیست حرف بزنی؟-

گرو نمیخوام. کسی که باعث جدایی منو پسرم شده رو نمی خوام. بره من این فتنه-

 ی من نیادخونم نجس میشه.بیرون. تو خونه 

چشمانم ناخواسته غرق اشک شد. انگار یکی دست کردو از توی سینه قلبم را  

درآورد. دست هایم لرزش گرفت و پیشانی ام عرق کرد. حرفهایم پشت دیواره ی 

 زبانم گیر کرد و ماندم. ماندم میان چند راه...

 بروم؟ نروم؟ بمانم؟ نمانم؟ حرف بزنم؟ حرف نزنم؟ جواب بدهم؟ جواب ندهم؟  
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 سر به زیر انداختم تا اشکهایم سهم آستین های مانتوام شود. فرنوش دید و گفت:

مامان میشه یکم مراعات کنی؟ خود آذرم از گذشته ش خوشحال نیست و دست -

 خودش هم نبوده.

 تو خفه شو!-

تو تا همین چند دقیقه پیش حالت بد نبود؟ کی را خر می یکی نبود بگوید مگر  

 کرد این زن؟

 فرزاد با دو دست، مادرش را گرفت:

گره؟ مگه اون این خزعبالت رو کی تو مغزت کرده؟ کی بهت گفته که آذر فتنه-

مادر و پدرشو انتخاب کرده؟ تو از تمام سرگذشتی که من تعریف کردم، بی پدر و 

می تونی اون قسمت خوبش که روی پای خودش ایستاده و مادرشو فقط شنیدی؟ ن

 با دست فروشی دانشگاهش رو رفته رو ببینی؟! 

 به من چه؟ واسه خودش رفته.-

پس چرا من نرفتم؟ چرا بی عرضگی منو ندیدی؟ هم تو پول و حقوق بازنشستگی -

 بابارو داشتی هم خودم  پول کارواش رو! پس چرا من نرفتم؟

 اش را دست کشید:داد و پیشانی کالفه پوفی بیرون

 تو نمی خوای ببینی و گرنه دیدنی ها جلوی چشماته!-

 دستم را گرفت و از فکر بیرونم کشید:

میمونی و انتخابمو تایید می  ممن آذرو می خوام! عصرم نوبت عقد گرفتیم. یا پشت-

 کنی، یام...

 آمد توی صورت پسرش!
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 یا چی؟! -

 . از ته دل امیدوارم باشی تو این تصمیم!نمی خوام اون قسمتش رو بگم -

فرنوش پلک زد که هست. مهرنوش غرغرکنان به سمت اتاقش رفت. و مادرشان... آخ 

 از این زن کینه ای!

 من تو مراسم فوت این دخترم نمیام چه برسه به بدبخت کردن پسرم!-

م را زبانم گرفت. کمرم حجم زیاد کوچک کردن زیور را تحمل کرد و خم شد. وزن 

 روی زانوهایم انداختم و دست از دست فرزاد بیرون کشیدم. 

 من بیرونم!-

و خودم را با عجز تا در سالن خانه شان رساندم. به دیوار تکیه دادم و با یک حرکت  

بیرون رفتم. می شنیدم صدای فرزاد که داد می کشید و دقیقه ای بعد ساکت میشد. 

آن جغرافیا و ناحیه دور شوم.  انقدر دور که  دلم می خواست تا جان دارم بدوم و از

 دست هیچ فردی از خاندان و هم خون  فرزاد به من نرسد.

 ی!"فتنه گر"نمی دانستم که شریف ماندن و شریف زندگی کردن می شود  

 ی!"فتنه گر"نمی دانستم که زندگی با حیا و به دور از هرزگی طی کردن می شود  

 ی!"فتنه گر"شود برای خود کسی شدن میدانستم درس خواندن و نمی

هایش مرا له کرد. چقدر با شریفه فرق داشت. چقدر با به خدا که زیور با حرف 

دلم  هخواهر شوهر مهربانش تفاوت می کرد. به خدا که من با هر بار دیدن شریف

 همدردی با او را میخواست.

عکس می دیدم، حالم  و برعکسش. هر زمان که زیور را دور یا نزدیک یا حتی توی

 دادم.های بد نشان میالعملبد میشد و ناخواسته عکس
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 خوبی؟-

 و سر بر روی زانوهایم گذاشتم.  نشستمباز هم به فرنوش! روی زمین 

 خسته ام.-

 همین نالیدنم کافی بود تا او بغلم کند و آهسته شانه ام را بمالد.

می دونم چقدر عشق مقدسه! من پشتتونم. حتی امروزم برای عقدتون میام چون -

چقدر میتونه آدم رو پیشرفت بده و حتی طرز فکر آدمهارو عوض کنه. من هیچ وقت 

فکرشو نمی کردم که یه روز برسه و بتونم تو رو با شرایطت قبول کنم اما سعید طرز 

فکرمو عوض کرد. فهمیدم چقدر زجر کشیدی. چقدر تو روزای تنهاییت تحقیر شدی 

از سر جات بلند شدی. خودتو به موفقیت رسوندی و حاال یه شیر ولی جا نزدی و 

 دختری. 

 آرام شدم. آرامش گرفتم. پلک هایم آهسته به هم خورد.

 مرسی!-

فقط همین! حتی جان نداشتم بیشتر بگویم. انقدر فشار رویم بود که صدایم باال نمی 

ودم را آدم آمد. برای آرامش خودم هم که شده بود، سکوت کردم. چطور باید خ

کردم، خدا می دانست. اما انگار خدا هم سکوت کرده بود. انگار خدا هم زبان به می

کام گرفته بود تا من هر چقدر که می شود مجازات شوم... آن هم بی رحمانه! صدای 

 به هم خوردن در و عصبانی آمدن فرزاد را شنیدم. به فرنوش گفت:

 م و دیگه برنمیگردم.وسایل منو آماده کن. از این خونه میر-

فرنوش سراسیمه به سمتش رفت اما من... همچنان مسخ و بی صدا، مات و بی کالم 

 کجا داداش؟ کار احمقانه نکن! ببین داداش...-فقط نگاهش می کردم. 

 حمله کرد به سمتش و ادامه داد: 



249 
 

 تورو خدا! نکن...-

 دو دست فرنوش را گرفت و محکم کشید:

خواهش می کنم منو الی منگنه نزار. خودش به من گفت از خونه ی من گمشو -

 بیرون. 

 دست به پیشانی اش کشید: 

 به من میگه! باورت میشه؟ فرنوش به من... همونی که  می گفت پاره تنشم!-

 پوزخند زد: 

 سرمو کجا بزنم؟-

 بلند شدم به سمتش رفتم. 

 آروم باش!-

 صورتت شده عین گچ! فرنوش یه لیوان آب براش بیار!یکی باید خودتو آروم کنه. -

 فرنوش به سمت دررفت که میان حرفش پرید:

 تورو به خاک بابا... -

قسم نده فری. قسم نده! بسه هرچی کشیدم. تا اینجای زندگیم به پای نگه داشتن -

خانواده م گذشت و حاالم مزدمو گرفتم.  جلوم نشست و گفت برو گمشو! میگه از 

 نت پشیمونم. زایید

 دست مرا گرفت و به سمت در حیاط رفت:

آب نمیخواد. فقط یه ساک برای من حاضر کن! بهت زنگ میزنم و خبرت میکنم -

 کاری داشتم. 
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وبی آنکه اجازه بدهد حرف بزنم یا خودش تصمیمش عوض شود، بیرونمان کرد. 

من  صدای قل قل خوردن آتش میان هیزم های اعصابش را حس می کردم. مرد

عصبی شده بود. الهی بمیرم که همزمان چندین فشار را بر روی خودش تحمل می 

 کرد و دم نمی زد.

 آذر-

 جانم-

 می خوام زن زندگیم باشی تا مامان بفهمه که من الکی نمیگفتم. میشی؟-

 لبخند زدم.

 معلومه که...-

*** 

 )راوی: سوم شخص(  

آماده کرد و خودش هم کنارشان برایشان ساندویچ گرم  هگرسنه شده بودند. شریف

 نشست.

 حاال کال زدین بیرون؟-

 آذر  در سکوت ساندویچش را خورد و این فرزاد بود که جواب داد:

آره! من نمی خوام مامان فکر کنه که بی عرضه م. خسته شدم بس که لیلی به -

 الالش گذاشتم. از لحاظ روحی افسردم کرده. مزاحم شمام نمیشیم. امشب میریم!

 ریفه نچ کرد:ش

این چه حرفیه فرزاد؟ تو هم مثل پسرم میمونی!هیچ فرقی با حسام برای من -

 نداری.
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 نداشتم و آذرو بردی؟-

 آذر به سرفه افتاد، زد پشت کمرش و گفت:

 نوش.-

 و رو به عمه اش ادامه داد:

 من به شما اعتماد کردم.-

 به فرزاد نگوید، گفت:شریفه که قول داده بود این کمک کردن به آذر را هیچ وقت 

 آذرو برگردوندن خونه!-

 چه دروغی!

داشتن می دادن به یه پیرمرد! حسام نخواست دختره حیف بشه! توهم که کال -

بریده بودی. حاال که هستی کی بهتر از خودت؟ حسام هم غلط بکنه اسم زن 

 داداششو بیاره. 

همزمان حسام وارد خانه چه دروغِ دروغ تری! آذر نفس راحتی کشید اما ندانست که 

 شود و بلند سالم می گوید:می

 سالم.-

 پووف کشید و فرزاد بلند شد:شریفه  

 قرار شد تنها باشیم عمه.-

 عمه اش اخم کرد. 

پسرم اگه می گفتم میاد که نمی اومدی. بعدشم توضیح دادم که نیت حسام چی -

 بوده.
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است. حسام خود را به جمع فرزاد همچنان شاخ ایستاده بود که حرف، حرف خودش 

 رساند و گفت:

 جواب سالم نمی دین، جواب خداحافظی میدین حتما؟-

 بریم آذر. - 

آذر بلند شد و حسام نیم نگاهی به او انداخت و برخالف دلتنگی و حس های درونی 

 اش نسبت به دختر جوان، گفت:

 فرزاد! من و تو هیچ وقت با هم رابطه ی خوبی نداشتیم. -

 هیم داشت. و نخوا-

 اونشو تو میگی، من که مشکلی ندارم. -

 یقه ی حسام را گرفت و بی توجه به ترسیدن و نیم خیز شدن زن ها، گفت:

مردک تو عشق منو گرفتی توی مشت و می خواستی بزنی به نامت. حاال میگی  -

 ی داری؟ه توجیهمشکلی ندارم؟ می خوام ببینم چ

 اشت:حسام دست روی دست او روی یقه اش گذ

خواستم از اون زباله دونی خواستم ناموس تو سهم یکی همسن باباش بشه! نمی-

 بکشمش بیرون. اگر غیر از این بود میزاشتم سر سفره عقد ببریش؟ میزاشتم؟

ح ردیف کردن، باید با سکوت فرزاد، آذرِ آشفته را آرام کرد. بعد از آن همه توضی

به اتاق برد. به دیوار چسباندش و ش می کرد. دست کرد و او را خشونت توجیه

 گفت:

شاید تو خونه با هم بحث کنیم اما تو کوچه و جلو ملت پشت همیم. من نخواستم  -

 آذرو بدنش به یه آدم پیر! فقط همین اما...
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 انگشت اشاره اش را به چشمان پسر دایی اش نزدیک کرد:

ندگیت جور نشده بر اما اگر بازم قانع نشدی من میرم بیرون و تا وقتی کار و ز-

 نمیگردم.

کردند که به و به دنبال حرفش از اتاق خارج شد. دو زن هاج و واج به حسام نگاه می

 سمت در رفت. 

 مادر من میرم بیرون. احتما زیاد میرم هتل. نگران نشو. -

 خواست کفشش را بپوشد که فرزاد توی چارچوب در اتاق ایستاد و گفت:

 ت جایی بری.بمون خونه ت. نیازی نیس-

 جای تو و زنت اینجاست نه من!-

 فرزاد دست به سینه شد و گفت: 

 ما جایی نمیریم بیا داخل!-

*** 

 )راوی:آذر(  

کردم مراسم عقدم مثل عقد پرنسس ها با شکوه، پر از گل های همیشه گمان می

 رازقی و بنفشه با عطر و بوی متفاوت با هر دختر دیگری باشد اما... متاسفانه نبود. 

صدای قلبم را می شنیدم. خوشحال بودم. حتی می خندیدم، اما انگار از ته دل نبود. 

اما انگاری که یک چیزی کم بود. با آنکه از زیور  شاید هم واقعی نبود. نمی دانم چرا

گر میخواند اما حس جای خالی اش برای فرزاد، دل خوشی نداشتم و مدام مرا فتنه

قلبم را می فشرد. دلم نمی خواست فرزاد آنقدر ناراحت باشد که بی مادری اش، 

 الشعاع قرار دهد. خیره نگاهش کردم و پرسیدم:عقدش را تحت
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 زاد؟مطمئنی فر-

 ، اما لب هایش نالید:"نه"زد با آنکه چشمانش داد می

 انتخاب خودش بود نه من.-

 اجبار تو نبود؟-

 تو شدی اون؟-

 نه ...-

 پس نمیخوام دو دل باشی.-

 نیستم!-

 پس چرا حس می کنم هستی؟-

 حست دروغ میگه!-

 راست میگه، تا حاال انقدر راست حرف نزده بود.-

 جلو رفتم و عمیق نگاهش کردم. 

 چرا وقتی هنوز تکلیفت با خودت مشخص نیست...-

 جلو آمد و محکم بوسیدم. آنقدر محکم که صدای شدید بوسه اش در گوشم پیچید.  

 مطمئنم عشقم. -

 ام را گرفت و ادامه داد: دو طرف شانه

 مطمئن تر از همیشه.-

 د. نرم.  زبان زد و خمار نگاهم کرد:ناگهان در آغوشم کشید و الله گوشم را بوسی

 امشب مال من میشی، آره؟-
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حتی صدایش مثل همیشه نبود و کمی میلرزید. حاال یا از عشق یا از مردانگی بیدار 

 شده اش یا هم که... 

 خوبی؟ چرا چیزی نمیگی؟-

واقعیت این بود که لحظه را باور نداشت. حتی اگر باور کردنش آسان میشد، دیدن و 

 ن و همیشه لمس کردنش برای همه کمی غیر قابل باور می نمود.داشت

 خوبم عزیزم! فقط کمی متعجبم و باورم نمیشه.-

 منم همینطور.-

بوی عطرش. صدای نفس هایش. آهنگ قلبش. حتی تن آرامش بخشی که هر 

 نفسش در هر گام داشت را می شنیدم و میمردم برایش!

 امروز خانوم خونه م میشی. -

 خندید مثل زهر! 

خونه ندارم ولی قول میدم که کاخشو برات بگیرم. قول میدم با وجود تو و نیروی -

 زیادت یه آدم موفق میشم. یه آدم دیگه میشم.

میان بغض و خنده، خستگی و سرحالی، امیدواری و ناامیدی زدم زیر خنده! این 

دوست داشتم. اصال  چنین رک بودن و واقعیت را دیدن آن هم میان این همه هیاهو

 شد او را از بقیه متمایز کنم و او را بهتر و برتر ببینم.همین ها باعث می

 لبخند زدم و با گرفتن دست هایش، با عشق گفتم: 

 مرسی که تو زندگیمی فرزاد. -

 چشمانش خندید. لب هایش هم!
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هر چی میگی و هرچی توی ذهنته، حس های من به تو هم هست. تا من میرم -

 و شلوارمو بپوشم، لباستو بپوش خانوم قشنگم.کت 

چقدر منتظر این لحظه بودم؟ چقدر برای این لحظه خود را به در و دیوار زده بودم؟ 

 خدا میدانست فقط! 

 ببینمت -

نگاهش کردم. بغض توی صدایم را دید و فهمید چقدر صدای قلبش را شنیدن برای 

 من خوشایند است. عاشق بودن همین بود دیگر؟

 گریه نکنی ها! باشه؟ امشب برای خندیدنه!-

 سر تکان دادن دادم و چانه ی لرزانم را با انداختن سرم به زیر، پنهان دادم:

 چشم. -

 سرم را توی دست گرفت و بوسید: 

 منتظرتم!-

و همچنان که چشمش در پی من و حال دگرگونم بود از اتاق بیرون رفت. آرایشم را 

اه داشت، انجام داد. برای صرفه جویی در خرج، لباس عمه شریفه که قبال آرایشگ

عقد عمه شریفه را پوشیدم. لباسی که از زیبایی از لباس های امروزی سبقت می 

گرفت. یقه اش شکاری بود اما تور خورده بود تا شکاف سینه معلوم نباشد. آستین 

. حتی نبود.. هایش تا آرنج  تنگ و از آنجا تا پایین کلوش بود. سفیدِ سفید! نباتی

رنگ درخشان  طالیی هم در آن به کار برده نشده بود. فیت تنم بود. انگار این لباس 

 من بود و نه عمه شریفه! 

پوشیدمش و موهای بافته شده ام را کج روی شانه ام انداختم. اندامم را جلوی آینه 

وستم از نظر گذراندم و لبخندم زدم. رژ قرمز رنگم میان آینه ی سفید و رنگ پ
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کرد. خط چشم کلفت اما به خمارِ چشم آمده ام را زیر نظر گرفتم و خودنمایی می

 گفتم:

 چه خوب که باالخره اون روز رسید.-

دل از آینه و فکر از روز موعود رسیده ام کندم و راه بیرون را پیش گرفتم. بماند که 

 ود. انم بلندتر بدر دلم سیر و سرکه می جوشاندند. بماند که صدای قلبم از صدای زب

در را که باز کرم روبه رویم پر از عطر های مادری شد. مادری که هیچگاه حضورش 

 را حس نکردم. مادری که همیشه غم فقدانش با من همراه بود.

برایم قوت قلب بود. همین که می دیدمش انگار از طوفان خشم  هدیدن عمه شریف

 شدید دریا به آرامش ساحل پرتاب می شدم. 

 چقدر ماه شدی دخترم.-

طاقت نیاوردم و با بغض توی بغل آن زن بزرگوار فرو رفتم. با آنکه زجر دیده بود اما 

هیچ وقت عقده ای رفتار نکرد. هیچ وقت خود را از دوستدارانش دریغ نکرد. چون 

 یک زن اصیل بود.

 مرسی عمه! مرسی برای همه چیز!-

 مرا از آغوشش بیرون کشید و نگاهم کرد: 

تشکر برای چی؟ مهم خندیدن و خوشحالی شما دو تا جوونه! اگه دختر یه داشتم -

 همینطور براش سنگ تموم میزاشتم.  مطمئن باش!

و با گرفتن دستم و روی دست خودش گذاشتن، به سمت بیرونِ راهرو رفت.  بی  

 تعارف و از ته دل می خواستم او مادرشوهرم باشد، نه زیوری که دم به دم مرا می

آزرد. بی آنکه احساس کند یکی زیر بار احساسات غلطش آب می شود و عصبی می 

 شود و درد می کشد.
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 بریم؟- 

همزمان با جلو رفتن من و عمه شریفه، فرزاد با تیپ و کالسی جدید جلو آمد. چقدر 

کت و شلوار سرمه ای رنگ فیت بر تنش نشسته بود. با چشمِ دل قربان صدقه اش 

 نگاهش کردم.رفتم و دل سیر 

 خانمم-

 جانم -

کرد. او هم مثل من شیفته ی عشقش شده و تشنه دیگر جلوی عمه هم مراعات نمی

نگاهش می کرد. چقدر برای این روز را دیدن هر جفتمان خواری و اذیت ها کشیده 

 م. من از زیور و سیروس سیروس، او از زیور و خانواده اش بالکل!یبود

 داره میشه! خیلی خوشحالم که باالخره-

 منم همینطور!-

 دست در دست من کشید و پرسید:

 بریم؟-

 خندیدم. 

 بریم!-

*** 

کردند یک روز فتنه گر بشود منتظر شنیدن بله بودند. کسانی که فکرش را نمی

عروسشان. از خواهر فرزاد، فرنوش گرفته تا حسام. هر دو برای ما آرزوی خوشبختی 

 می کردند. نگاهشان می خندید.

 روس خانم وکیلم؟ع- 
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داداش... داداش... مامان داره میمیره خودتو "بله بگویم که صدای  مدهان باز کرد

مهرنوش در کل فضای محضر پیچید. گل و گلدان، سفره وسایل رویش، تور  "برسون

و لباس، همه به فنا رفت. صدای آخ اطرافیان و وای و های و هویی که دور و برم می 

انگار کر شده بودم. به خودم که آمدم در ماشین حسام نشسته  آمد را می شنیدم اما

 رفتیم. و به سمت خانه شان می

بی آنکه عقد شوم. بی آنکه انتخاب شوم. بی آنکه عروس شوم. و انگار که به خودم 

 و زار زدم. ریخت هایم بیایم اشک

ی دلم راگریستم... آنقدر بلند که دست های عمه شریفه برای نیفتادنم شانه شد. ب

 مرحم و برای صدایم گوش شد! 

شوهرم کجا بود؟ کج رفت؟ کجا بردنش؟ حاال که روز ما، وقت ما، زندگی ما به راه 

 درست می رفت، کجا رفت؟

*** 

 )راوی: فرزاد(

 می دویدم اما به بیمارستان نمی رسیدم. 

هو عود نمی دانستم داد بزنم از این همه درد یا داد بزنم برای مریضی مادرم که یک

 کرد. 

 باالخره به بخش مورد نظر رسیدیم. 

 حال من و مهرنوش گرفته بود و خلقمان تنگ بود.

 نمیدانم لحظه ی آخر مهرنوش چطور رفت و گفت خودم به شما ملحق می شوم. 

 انقدر از دم در تا همینجا دویده بودم که نفسم بند آمده بود. 

 بدبخت فرنوش که به دنبال من کشیده می شد.
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خود را به پذیرش رساندم و نفس نفس زدن های فرنوش را کنار گوشم حس کردم 

 که جواب موبایلش را داد. 

 بله!-

 دیگر نشنیدم چه گفت و از پرستار پرسیدم. 

 ما...مادرم. -

 آقا اروم باشین نفس بگیرین. اسم و فامیلشونو بگین.-

 زی...زیور رستم پور. -

 نگاهش گشاد شد. 

 بستری شدن؟-

 بله!-

 بزارین ببینم. -

 و از توی سیستم کامپیوتری اش چیزی را سرچ کرد و گفت:

چیزی برای نگرانی وجود نداره. آلرژی داشتن به باقال! که االن فکر میکنم خوب -

 شدن. 

 دلم میخواست سر از تن خود جدا کنم. 

رم، باورم نمیشد با این عجله مرا برای مشکلی که همه میدانستند، حتی خود ماد

 بکشانند به بیمارستان!

بی حواس به فکری که میتواند پشت این قضیه باشد به سمت اتاق رفتیم و فرنوش 

 را پشت سر خواستم و نه جلوی راهم. 
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چون واقعا برایم سوال بود که مادرم چطور میتوانست با خودش اینکار را بکند و 

 خودش را به حساسیت بیندازد!

 ارش به بیمارستان کشیده و بستری شده بود. او که بارها سر این قضیه ک

 پووفی کشیدم و پیشانی ام را محکم باال کشیدم. 

فرنوش وایسا اول من برم بعد تو بیا! میخوام ببینم سر این قضیه منو از سر سفره -

 عقد بلند کردن چه معنی ای داره؟!

 فرنوش بازویم را گرفت و عقبم کشید. 

 داداش!-

 اخم توی هم کشیدم. 

 هوم!-

مامان میخواست تو عقد نکنی که به هدفشم رسید. باهاش بحث نکن اصال. فقط -

 مرخص کن بریم که جلوی خانواده ی عمه کوچیک شدیم. 

 مگه میشه؟-

 پلک زد. 

 مامانو نمیشناسی یا خودتو میزنی به نشناختن؟-

 هیچکدوم!-

ببین که پا  پس بدون دروغ نمیگم. میخوای خودتم امتحان کن. بگو عقد کردی و-

 میشه میزنتت، و یا بگو عقد نکردم، خودشو میزنه به حال بدی و زیر زیرکی میخنده!

 سری به تاسف تکان داد:

 واقعیت تلخ مامان اینه داداشم!-
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 دیگر نایستادم تا ادامه ی حرفای فرنوش را بشنوم و حرص بخورم. 

 عصبی دستگیره ی در را فشردم و وارد شدم. 

 او را در حال حرف زدن با موبایل دیدم. 

 چقدر حالش خوب بود. 

 چقدر سرپا بود. 

 حتی می خندید. 

 . مو من... خالی از هر حس و پر از انزجار فقط نگاهش کرد

داشت به آنور خط که نمیدانم که بود می گفت که باالخره که باید تمام می شد و 

 این یعنی ته نامادری کردن مادر من!

 زدم و گفتم: پوزخند

 این بود حال بد رو به موتت؟!-

 ماند و با چشمان گشاد شده به سمتم برگشت. 

 نه اعصاب و نه روانم دست خودم نبود. 

 ان پرستاری وارد اتاق شد و هیس کرد. مآنقدر بلند داد زدم که همز

 آقا چه خبرته؟-

 دست باال بردم و گفتم. 

 حله!-

ده ام رفتم و به چشمان فریبکاری که مرا بارها بیرون که رفت به سمت مادر مات بر

 . مفریب داد و درس نگرفتم نگریست
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 تو چطور می تونی با پاره ی تنت این کارو بکنی زن؟-

 فرنوش آن پشت چیزی زیر لب می گفت که تشر زدم. 

 تو هیس. تو دخالت نکن. -

 و فرنوش را ساکت کردم. 

 شدم.  اندرسفیهانه نگاهش کرد و به سمتش حمله ور

 دو طرف شانه اش را گرفتم و پرسیدم:

تو چطور مادری هستی هان؟ چطور می تونی دل پسرتو بشکنی و اینجا با شریکت -

بشینی و فلسفه بافی عقد نکردن من و آذرو کنی. اون دختر ساده و بیچاره غصه ی 

ر ونیومدن تورو بخوره، تو هم بشین اینجا و برای نشدن کار ما بخند و خودتو به ز

 مریض کن. 

 دست زدم برایش. 

 مهرنوش بود. -

 مات شدم. 

 درمانده شدم. 

 بیچاره شدم. 

 شکست خوردم. 

 چطور ممکن بود؟ 

 چند نفر به یک نفر؟

 با خارجی ها بجنگم یا با داخلی ها؟
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 خواهرم یک طرف و مادرم یک طرف را گرفته و هر کدام به طرف خود می کشیدند. 

 د باشم آزارشان مینبودند. اینکه من بخندم یا شاهیچ کدام راضی به خوشبختی من 

 داد. 

 فقط سری به نشان تاسف تکان دادم و گفتم:

 برای خودم متاسفم که شما خانواده مین!-

 و بی آنکه بمانم تا بار دیگر خزعبالتش را گوش بدم بیرون زدم. 

 چشم هایم می سوخت. 

 بیاورد. را درگریه ام می خواست فکر کنم 

 اما من مرد بودم و گریه برایم دایره ای ممنوعه به حساب می آمد. 

 شنیدم که فرنوش سرش غر می زد. 

 کار دنیا را با احساسات این دو جوان کردید.  ینشنیدم که می گفت بدتر

پسرمو به  "شنیدم که مادرم همچنان روی حرف خود پا فشاری کرده و می گفت: 

 !"ه گر نمیدماون فتن

 و من خالی تر از همیشه راه خانه ی عمه را پیش گرفتم. 

 نه... آنجا هم نمی توانستم بروم. 

آنقدر شرمنده بودم که نمی توانستم برای هیچکدام از آن ها توضیح بدهم که کارم 

 اشتباه بوده و او سالم تر از همیشه ست و همه ی کارهایش نقشه بوده. 

  موبایلم زنگ میخورد.

 ویبره می خورد. 
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 اما نمی توانستم یعنی رویش را نداشتم که جواب زن زندگی ام را بدهم. 

 خاموش کردم و به سمت کارواش حرکت کردم. 

 و باید بیت زندگیم را اینطور بنویسم. 

 خانه ی فرزاد کجاست، کارواش همیشه بازش! 

*** 

 ()راوی: سوم شخص 

 . نگران بود

 ترسیده. 

 جواب ندادند.  و فرنوش زنگ زدهر چه به سعید 

 کل خاموش کرده بود. فرزاد هم که بال

 می سوخت. دلش برای این حال وخیم خودش 

 چطور می توانستند با دل یک دختر اینطور تا کنند؟

 خدایا... اگر جهنمت اینجا نیست، پس کجاست؟

ه رق شدن و سر سف، این از عاشکار که سیروس بود و بدبختی کشیدنشآن از اول 

 و...ی عقد رها کردنش 

 . نه به احساساتش بود،حاال جایی نشسته است که نه متعلق به او 

 در خانه ی مادرش و شاید هم در بیمارستان.  او در خانه ی عمه اش بود و عشقش

 دو تقه به در خورد و بالفاصله دستگیره پایین آمد. 

 کیه؟-



266 
 

 منم شریفه!-

 . واقعا به همدردی با او نیاز داشت

 . هایش بلند شد و به استقبالش رفتدر میان گریه 

کرد، دخترک خودش را توی بغلش انداخت و های های  در را بازشریفه همین که 

 . گریست

 الهی قربونت برم نکن با خودت. -

 گذاشت و گفت: سرش را روی سینه ای زن میانسال

 شوهرت اینجاست. هیچ جا نرفته. فقط...-

 فقط چی؟!-

باشی. قبلنم بهت گفتم این خانواده چیزی به نام رحم و عطوفت ندارن. باید صبور -

 باید سفت باشی یا اینکه خودتو سفت بگیری. 

عمه چه می دانست از دلی که مثل پارچه ی چهل تیکه، چهل تکه ی مساوی و 

ایل باعث شد از عمه و آغوشش بگذرد و مثل بچه نامساوی داشت. صدای زنگ موب

 د. را گشاد کرش . دیدن شماره ی ناآشنا، چشمانمبایلش پناه ببردای بی پناه به مو

 . بر مرگ زیور موبایل را به گوشش چسباندهراسان و ترسیده از شنیدن خ

 الو... -

 الو سالم!-

 انگار فرنوش بود. 

 فرنوش تویی؟!-
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نه مهرنوشم. فرنوش و سعید خونه ن، برو پیششون که مامان رو میاریم تنها نباشن -

 بشه!شر 

 !؟چه می شنید

 مامان چطوره!؟-

مهم  شاما در حال حاضر یک ذره هم برای حرص خوردن فرد پشت خط را حس کرد

 نبود. 

 با شمام!-

 خوبه! خوبه ولی اگر میخوای بدتر نشه خودتو برسون خونه!-

 فرنوش جواب منو نداد.-

 موبایل پوبایل پیشش نیست. برو اگر میخوای بدتر نشه اوضاع!-

چطور موبایل را قطع کرد. نفهمید چطور عمه را بوسید و خواست هوایش را  نفهمید

رگردد. نفهمید چطور حسام را رد کرد. نفهمید چطور به او و ب داشته باشد تا برود

کفش پوشید. نفهمید چند بار به چطور  دروغ یا راست گفت و فرار کرد. نفهمید

نفهمید چند بار کوچک شد، اصال فرزاد زنگ زد. نفهمید چند بار بی جوابی کشید. 

 . نفهمید چند بار خود را به دیوار کوبید و مرد و باز زنده شد

را پول تاکسی را حساب کرد و دوان دوان در خانه شان را زد. همان خانه ای که  او 

بود.  که در و دیوارش شاهد ریختن غرورش  به زیر پایش نخواست. همان خانه ای

 همان خانه... 

و اینبار بی استخاره و بی کس وارد شد. صدای  تیک لعنتی آشنا خورد و شنیدهمان 

ولی  ن لحظه هم شماره ی فرزاد را گرفت،بلند آهنگ حیاط را پر کرده بود. تا هما

 :فقط پیامکی برایش فرستاد و نوشت خاموش بود.



268 
 

 !"من خونتونم تا برگردی"-

عود همه جا را گرفته بود. میز . بوی موبایل را توی کیفش چپاند و وارد سالن شد

ناهار خوریشان را بیرون از آشپزخانه آورده بودند و رویش را پر از خوراکی و غذای 

 گذاشته شده بود. یک لحظه در ذهنش سفارشی کرده بودند. دو شمع کنار غذاها

 جرقه خورد که شاید فرزاد باشد. 

 فرزاد؟!-

ی دیگر بود، چرا خانه ی خودشان!؟ چرا سوپرایز کند، جاهااما نه، او اگر می خواست 

 این سالخ خانه؟! 

 کسی نیست؟ فرنوش؟ سعید... -

ا رد، اما یکی در را باز کرد، یعنی  او شاید مشغول حرف زدن هستن با خود فکر کرد

 دیده اند!

 چرا کس... -

به پایان نرسیده بود که صدای موزیک قطع شد. با دنیایی از تعجب به  هنوز حرفش

است که سرویس بهداشتی و سپس به سمت چپ که دو اتاق خواب روبه سمت ر

 . ود، نگریستروی هم ب

 اینجا چه خبره؟ -

وسایل که آنجا می داشت که به آشپزخانه ی اپن و یک مشت  کم کم ترس برش

 . شدن در آمد و ناخواسته جیغ کشید صدای بسته جمع شده بود، رسید. از پشت

 :آهسته به عقب برگشتچشمای وق زده هراسان و با 

 این... این بازی داره مسخره میشه!-
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 سبز شد.  که مهرنوش جلویش و خواست شماره بگیرد را در آورد از کیف موبایل

 چطوری عروس خانوم فتنه گر؟!-

 ا چه خبر بود؟ مهرنوش اینجا چه می خواست؟!جاین

 تو چرا اینجایی؟ فرنوش و سعید کجان؟!-

 زد:لبخند معنادار و خبیثی 

 همونجایی که باید باشن. -

کنار دخترک آمد و با کشاندنش به سمت میز غذا، روی شانه اش زد و محکم 

 نشاندش روی صندلی!

 بشین که باهات حرف دارم!-

 چشمان آذر بیرون زد و لب هایش به سکوت پیوند خورد. 

 روبه رویش روی صندلی روبه رو نشست و لب زد:

 ه از زندگیمون گم شی؟!میخوام بدونم دقیق کی قرار-

ماری خورده بود! ژست دخترکی که ژست فرار بود انگار مغزش سر جایش نبود و زهر

 را از نظر گذراند و در مقابل او که گفت:

 چی میگی تو؟ من... من اصال اینجا چیکار می کنم!-

 باهات حرف دارم. -

بود زیور و فرزاد... این شمع ها... این حجم از پذیرایی... نبود فرنوش و سعید... ن

 بوهای خوبی نمی آمد...

 از جا بلند شد و گفت:
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 من دیگه یه لحظه م اینجا نمی مونم. -

 مهرنوش داد کشید:

من عصبی ام. وقتی میگم بشین یعنی بشین. تو باعث شدی مادر من رو تخت -

 بیمارستان باشه. تو باعث شدی داداشم از ما جدا بشه!

هر وقت دیگری نگاهش کرد. بوی الکل دهانش را تا همین  آذر هراسان و نگران تر از

 جا می شنید. این دختر چند سالش بود که می نوشد؟ آخ که اگر فرزاد بفهمد!

 مهرنوش خوبی؟ چرا چرت و پرت می گی؟!-

موبایلش را محکم میان انگشتانش فشرد و در یک آن شماره ی فرزاد را گرفت. 

ای خاموشی زنگ خورد اما... مهرنوش بلند شد و با باالخره بعد از مدت ها و دقیقه ه

کش رفتن موبایل و روی زمین انداختنش، او را سوپرایز کرد. مثل عزرائیلی که قصد 

 جان می کند، باالی سرش ایستاد و نفس زنان گفت:

 زنیکه دارم میگم از زندگیمون گم شو برو بیرون بعد تو میخوای خبر رسانی کنی؟!-

 ا هوش کار می کرد، این ها جرا تضاد دارند!؟پاتیل بود ولی ب

 با صدای بلند گریست  و گفت:

 تو خواهرمو ازم گرفتی. اون سعید لعنتی ام یه مار افعیه مثل خودت!-

 سرش را کج کرد و با برداشتن قیچی از روی ظرف غذا، زیر گردن دخترک گذاشت:

ق نیست، چرا؟ چون فتنه قُل منه! یه تیکه از وجودمه ولی دیگه با من عیا مخواهر-

گری مثل تو زیر پاش نشست و بد مارو گفت. از ما بدش میاد. دیگه مارو دوست 

 نداره!
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چه مصرف کرده بود؟ چرا چرت می گفت این دختر! خدا... خدا زیور را ببخشد که 

 عامل همه ی این دردسرها و فکر های بی اساس بود. 

تا خانواده مو ازت نگیرم ول کن نیستم. تورو می کشم. می کشم... به خدا می -

 کشم. 

اشک می ریخت. دست هایش می لرزید. قلبش تند می زد. عرق کرده بود. 

میخواست... از ته دل می خواست بکشدش. تاثیر مشروبات بر روی مغزش مستقیم 

 بود. انگار آذر را قاتل خانواده اش می پنداشت... 

نمیخواستما... اون اوال نمیخواستم چیزیت بشه اما چون میبینم با زبون خوش اهل -

رفتن نیستی و آدم لجنی هستی و مثل کنه به زندگیمون چسبیدی، تورو از 

 زندگیمون مثل سگ میندازم بیرون. 

آذر با یک حرکت و با رو کردن آذر قدیمی، دستش را گرفت و محکم روی زمین 

 انداختش!

 بابا دختره ی دیوونه!برو -

می دانست اهل این حرف ها نیست و همه ی کارهایش بچه بازی ای بیش نیست. پا 

 روی قفسه ی سینه اش گذاشت و غرید:

توی الف بچه میخوای منو بکشی؟ من خودم یه پا یاغی محلم! منِ بی آزار -

 چیکارتون کردم که قصد خونمو کردین؟!

شماره ی موبایلش را از روی زمین برداشت و ف، و با تکان دادن سری مبنی بر تاس

 فرزاد را گرفت. 

 مهرنوش با یک حرکت پایش را گرفت و محکم به طرف مخالف هولش داد. 

 وایسا... -
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آذر تعادلش را از دست داد و با گرفتن سفره خواست جلوی افتادنش را بگیرد که 

ی که کنار میز بود و شمع روی فرش زیر پایش افتاد و در تالقی با شیشه ی تینر

برای کارهای نقاشی فرنوش استفاده می شد و پخش زمین شد، فرش را آتش در بر 

 گرفت.

 وای این از کجا اومد؟!-

 زیر لب فحش داد:

 مهرنوش احمق!-

تا خواست بجنبد، فرش پر از شعله شد. ترس برش داشت. عرق کرد. تا به حال در 

زیاد نبود که بتواند به کشتنشان دهد اما این حالت قرار نگرفته بود. آتش آنقدر 

مهرنوشی که به سرفه افتاده بود و نمی توانست نفس بکشد، ترساندش. از فرزاد 

 شنیده بود که نفس تنگی دارد و نوشیدن برایش سم است. باید چه کار کند؟!

نمیدانست چه کار کند ، آنقدر هول شده بود که نمی دانست چه کار کند. با دیدن  

ل آتش نشانی در گوشه ای ترین قسمت سالن هراسان دوید و هر چه کپسو

محتویات در آن ذخیره شده بود را بر روی فرش پاشید. صورتش سیاه شده بود بس 

که سعی داشت همه ی اوضاع را درست و صحیح نگه دارد. مهرنوش حتی نمی 

 خودشتوانست یک سانت تکان بخورد. عضالتش درد گرفته و خسته شده بود. از 

 حالش به هم می خورد که همیشه دردسر و بال بود. 

بی جان شده بود و بی صداتر از همیشه فقط به مهرنوشی که میان دود و صدای زو 

و هوای خفقان آورش  مانند هوا می درخشید، نگریست. آتشی نمانده بود اما فشار

 بود اما آتشی و چرا! سعی کرد او را به کناری بکشد اما نمی توانست. زیر پایش داغ

 گر دهنده، نه! 

 یاد گرفته بود نجات دادن...
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 یاد گرفته بود مادر بودن برای بچه کار توی خانه ی مشترکشان با سیروس!

 یاد گرفته بود بوسیدن دست های بچه گانه اما پر چروک و سیاه چرده شان!

 یاد گرفته بود واکس زدن کفش های کثیف و خراشیده ی عباس را!

ته بود نفس بخشیدن به ثریایی که خسته برمی گشت و با نفس تنگی کنار یاد گرف

 حوض توی حیاط غش می کرد!

یاد گرفته بود پس دشمن بودن را فعال به میدان حریف بخشید و خواست ببازد. 

 خواست تنهای تنها میان لشکری از روبه رویی ها شود...

ر بلکه ده بار. نفس بخشید. کنارش نشست و بر روی سینه اش فشار آورد. نه یک با

از کنار میز بی نظم و زشت شده ای که وسایل نقاشی صف داده شده بود، اسپری 

اش را کش رفت و بی نا، پر از خستگی این لحظاتی که یک عمر برایش گذشت، او 

را به نفس رساند و با چند هیع ای که کشید و نفس دار شد، نفس راحتی کشید و 

 ده، افتاد و چشمانش را بست. کنارش روی فرش ربع ش

*** 

 "قسمت آخر"

 

 )راوی: آذر(

 

فیری را توی گوشم گذاشتم و از در زندان بیرون زدم. آهنگ مشترک بچه های هندز

خانه ی سیروس را گذاشتم. حرف هایی که همین چند لحظه پیش به سیروس 

 گفتم را توی ذهنم مرور کردم...
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 فقط ده سالته اما تو چشمات"

 از هوای بچگی نیستنشونی 

 به غیر از غم بجز فقر و نداری

 "توی دنیای تو هرچی بگی نیست

 

من لوت ندادم ولی مانع لو دادنتم نشدم. من باعث بی آبروییت نشدم ولی جلوشم -

نگرفتم. من... من بارها سعی کردم کنارت باشم ولی تو با هر بار فروختنم، قیمت 

گیمو و هیجانات و خوشی هامو ازم گرفتی گذاشتن روی من داغونم کردی. دختران

ولی... ولی با ماشینت و شستشوی هفتگیش، فرزادو به من دادی! من رو خوشبخت 

 ترین آدم دنیا کردی. 

 

 سالته اما همیشه ۰۱فقط "

 یه کوه از جنس بغض و درد بودی

 یه خونه تکیه کرده روی شونت

 "تموم بچگیتو مرد بودی 

 

باشم، چون تو خواستی. من نتونستم یکی مثل بچه هات من نتونستم یکی مثل تو -

بشم، چون تو خواستی نه خودم. من خسته شدم ولی گریه نکردم، من داغون شدم 

 ولی زانو نزدم. منو فتنه گر خوندن در صورتی که دورم پر از فتنه گرا بود. 
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 زمستونه هوا ابری و سرده"

 ببخش از اینکه بی سقفه اتاقت

 اونقدر خسته ای وببخش از اینکه 

 "یه کارتن دو الیست تخت خوابت

 

من هیچوقت... هیچوقت حس نکردم آدمم. حس نکردم مفیدم. حس نکردم -

خوشگلم. چرا؟ چون تو خواستی نه خودم! اما امروز اینجام چون خودم می خوام نه 

تو! سیروس... سیروس هیچی نگفتم و نمی گم چون به قول خودت جای خواب و 

گم، هیچ وقت نمی خوراک دادی بهمون اما... اما... اما یه چیزی رو رک بهت می 

بخشمت! هیچ وقت... چون مادرم نبود ولی تو هم نبودی. چون پدرم نبود ولی تو هم 

 نبودی. 

 

 نترس از عابرای بی تفاوت"

 از اینکه مهربونی نقض میشه

 تا همه ی گالتو نفروشی

 "تو این شهر هیچ چراغی سبز نمیشه

 

بی تفاوت خیابان ها را  با مرور حرف ها هم اشک می ریختم. دستم توی جیبم بود و

قدم می زدم. بینی و چشمانم با هم می سوخت. صدای تپش قلبم را دوست داشتم 
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وقتی از غیرت می زد. زن بودم ولی غیرتم از سیروسی که تنها جنسیت و شهوت 

 مردانگی داشت، بیشتر بود. 

 

 کالسیت کِی میشینی ؟کنار هم"

 قراره کِی جای خالیت پر شه ؟

 قلب مادرت کیواسه درمون 

 "قراره قلک آبیت پر شه

خوشحالم که بچه ها رفتن بهزیستی. عباس، ثریا، زینب و... دلم برای همشون تنگ -

میشه اما میدونم همشون مرد بزرگ میشن. همشون بازو کلفت می کنن. از 

دخترامون نگم که مطمئنم یه روز یه آرایشگر خوب یا یه دکتر حاذق میشن. ولی 

هات اینجا می پوسی. همینجا میمیری و من اونروز توی دلم برات یه تو... با گنا

 فاتحه می خونم چون به قول خودت یه روز جای خواب و خوراک بهم دادی!

 

 میخندی خواهرت آروم باشه"

 با اونکه توی اوج اضطرابی

 واسه پر کردن سفره ی خالی

 عادت کردی شبا گشنه بخوابی

 زمستونه هوا ابری و سرده

 از اینکه بی سقفه اتاقتببخش 

 ببخش از اینکه اونقدر خسته ای و
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 "یه کارتن دو الیست تخت خوابت 

 

چشم بستم و بینیم رو باال کشیدم. لبخند زدم به مردم. مردی که سر جای قرارمان 

روی موتور نشسته و چشم می گرداند تا ببیند کجایم. تا به او برسم و پشت همان 

ق و یک شب شاهد فرارم بود، سوار شوم، به دیروزی که موتوری که روز ها شاهد عش

 نزدیک بود من و خواهرش به مرگ سالم بگوییم، فکر کردم. 

 

 نترس از عابرای بی تفاوت"

 از اینکه مهربونی نقض میشه

 تا همه ی گالتو نفروشی

 تو این شهر هیچ چراغی سبز نمیشه

 تموم بچگیتو مرد بودی

 زمستونه هوا ابری و سرده

 از اینکه بی سقفه اتاقت ببخش

 ببخش از اینکه اونقدر خسته ای و

 "یه کارتن دو الیست تخت خوابت

 

صدای فرزاد را می شنیدم. داد هایی که می کشید را می شنیدم. حتی وقتی 

آمبوالنس را خبر کرد، به هوش و حال بودم اما درست همان زمان که بر روی سرم 

 خم شد و اشک ریخت و گفت:



278 
 

 ذر من نباشم تو چیزیت بشه... مهرنوش خوبی؟! آذر... آ-

 من بی هوش شدم. 

دیگر اگر وای می کشید و های می کشید و آخ می گفت هم نمی شنیدم. حتی اگر 

 خودش را می کشت هم خبر دار نمی شدم. ناخودآگاه لب به دندان گزیدم. 

 خدا نکنه!-

 

 نترس از عابرای بی تفاوت"

 از اینکه مهربونی نقض میشه

 تا همه ی گالتو نفروشی

 "تو این شهر هیچ چراغی سبز نمیشه

 

وقتی به هوش آمدم که توی بیمارستان بودم و عمه، حسام و فرزاد باالی سرم بودند.  

هر سه نگران بودند که چشمایم لبخند به لب هایشان رساند. مثل رساندن آب به 

 عطش زده ی بیابانی! 

ی تعارف از آدم های دورمان، پیشانی ام را بوسید و فرزاد باالی سرم ایستاد و اینبار ب

 پرسید:

 خوبی خانوم؟!-

 و من لب هایم را تکان دادم:

 مهرنوش... -
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 کالسیت کِی میشینی ؟کنار هم"

 قراره کِی جای خالیت پر شه ؟

 واسه درمون قلب مادرت کی

 قراره قلک آبیت پر شه

 "میخندی خواهرت آروم باشه

 

مهرنوش خوب بود. مادرش هم خوب بود و حتی روز عقد هم چیزیش نبود. باقال 

خورده و عود کرده بود حساسیتش. و من... فکر می کردم او چیزیش شده بوده 

است. فرزادم... اویی که برای روبه رو نشدن با من خود را به کارواش بسته بود، از 

ببخش! میدانستم مقصر نیست.  همه پشیمان تر و سر به زیرتر، فقط می گفت مرا

دست و پا می زده است.  "خانواده"میدانستم تمام این روز ها را در تله ای به نام 

 همان تله ای که من آرزوی داشتنش را داشتم و او تمام دارایی اش بود. 

مرا بلند کرد و از میان پلک زدن های عمه و تردید چشمان پسرش به پیش مادرش 

زیوری که لبخند زد و مرا محکم در  روز مرا بیرون کرد کجا وی که آنبرد. زیور

آغوشش بوی مادر می داد. خاک بر سر عقده ایم کنند که بی  ، کجا؟آغوش کشید

اختیار دست هایم را روی شانه اش کشیدم و محکم فشردم. میخواستم باور کنم 

چ گاه واقعیست. می خواستم باور کنم مادری برایم به دنیا آمده است که هی

ندیدمش. او با نجات دادن مهرنوش تازه فهمید فتنه گرها می توانند نجات گر هم 

 باشند. 

 تو دخترمو بهم بخشیدی. -

 و من فقط لب زدم:
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 چون آدمم. -

 و همین به زیور بزرگترین جواب ها بود. 

 مهم همین بود دیگر، او بفهمد من دختر فتنه گری نیستم. هوم؟!

 طرابیبا اونکه توی اوج اض"

 واسه پر کردن سفره ی خالی

 عادت کردی شبا گشنه بخوابی

 "زمستونه هوا ابری و سرده

 فیری را بیرون کشیدم و دست دادم. با رسیدن به او، هندز

 سالم عزیزم. دیر کردم؟!-

 نگاهم کرد با عشق. لبخند زد با اطمینان:

 سالم خانوم! نه، فقط دلم برات تنگ شده بود. -

 گفتم:نشستم پشتش و 

 عزیزم منم همینطور. کجا میریم حاال؟-

 موتور را روشن کرد و جواب داد:

 اول میریم خرید لباس، بعدشم میریم خونه! مامان غذا پخته!-

 لبخند زدم. این روز ها را گمان نمی کردم یک روز ببینم!

 حسام رفت؟-

 آره! -

 انشاا... کارش درست شه!-
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 هنوز هم حسادت می کرد. 

 امید بخدا! سفت بگیرم تا بریم. -

 باالخره یک وقت گیر آورد برای جلسه با یک تهیه کننده ی موسیقی!

از سعید و فرنوش هنوز نمیشد به صراحت حرف زد اما کامال رام شده بودند و دیگر 

 اعتراضی به وضعش نمی کردند. 

و  از پشت در آغوشش کشیدم و سر روی کمرش گذاشتم. تا ابد به این جسم

 مردانگی اش اطمینان می کردم. من برای این مرد جانم را می دادم. 

مهرنوش را لو ندادم. اصال نگفتم که مشروب خورده و خارج از حال عادی بود، اگر 

می گفتم خودم را با او در می انداختم. از فرزاد خواستم هیچ عکس العمل منفی ای 

می فهمید که من بی جهت حرف  نشان ندهد و به سن کمش اعتنا کند. میدانست و

 نمی زنم و البد چیزی می دانم. 

و عمه... عمه دلش به رحم نیامده بود اما بخاطر من خواست که یک شانس مجدد به 

 زیور بدهد. 

و من... خوشحال از عدویی که سبب خیر شد و حاال می توانم بخندم، مرد آینده ام 

 را محکم می فشردم. 

*** 

 امشب

 ت بگیریک شمع در دس

 یک گلدان کنار پنجره بگذار

 استکان چای بیاوریک
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 مرد که هیچ، خدا هم که باشد

 انگشتر به سمتت می گیرد.زند وجلویت زانو می

 امشب

 چادر گل دار به سر کن

 نگاه منتظرت را به قدمگاه معشوقت بینداز

 مرد که هیچ، خدا هم که باشد

 کند...ای خود میبرای پیمان بستن با او، با اصرار تو را بر

 اشکو_فاطمه#

 

*** 

 پایان

 89مرداد 

 )امید به روزی که نسل بچه های کار به نسل بچه های خوشبخت تغییر ژن دهد(


