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 مینوشته م| سوختهيرمان مهره 
 

telegram.me/caffetakroman 
  نام خدابه
 هم ي را روشی به مشامش خورد،از حرص دندانهاگاری سي باز را هل دادو وارد خانه شد بومهی ندر

 انی در ميگاری و سدهی مبل دراز کشي که  رودی را ديفشار داد چشمانش را دورسالن چرخاند،دختر
ش یبه قدمها...دی بود، درهی را که به سقف خی آنطرف تر پسر مستی گرفته بود،کمفشیدستان ظر

 : بم گفتیی دخترك شد و باصداکی و نزددیسرعت بخش
 !؟ی خودتو آماده کنیخواستی مينجوریا•

 : تفاوتش را به سمت او چرخاندو گفتی نگاه بدخترك
 ... فرما شدنفیمستربابک تشر...اووه•

 : خشم دستش را مشت کردو گفت ازبابک
 !شن؟ی مشکالت حل مينجوری ایکنی بشه؟ فکر می که چي شرف مست کردی بنی بااینشست

 : منگ گفتجوی گماین
  هستم؟ستمی من که نشرفی از بمنظورت•

 : زد وگفتيشخندی نبابک
 ! اتفاقا باخودتمچرا•
 : زدو گفتي لبخندماین
  اهگهیبسه د!؟ياری قهرمان هارو دربي ادايخوای میتاک•

 ... پر از خشمی فقط نگاهش کرد، نگاهبابک
 يگاریرسی را درزگارشی بود سدهی امانش را برجهی سرگی بلند شود ولشی کرد از جای سعایمح

 : گفترلبیخاموش کرد و ز
 ...ی زندگنی به العنت•

 : گرفت و بلندش کرد و گفتارای دست محبابک
 .. باهات حرف دارمدی از سرت پری مستنیبعدش که ا...ری دوش بگهی برو•
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 : گفتدوی کشی سوتمای گرفت و تلو تلوخوران رفت،نشی حمام را در پری مسایمح
 ! از قهرمان قصه مونگهی حماسه دهی بازم•

 شهی راجمع کرد، شزی مي رويآشغال ها...  به او نکرد رفت سمت پنجره آنها رابازکردی توجهبابک
 : رفتمایت،به طرف ن الکل را در سطل آشغال انداخيها
 ي از بس خوردیترکی مي بدبخت دارری دوش بگهی... برو خونتونپاشو•
 : زدو گفتي لبخندماین
 ... بزنشمی آتاروی فندکتو در بخوب•

 بااو شهی همای محنکهی به خاطر ادی پسر متنفر است؟ شانی از انقدری باخود فکر کرد چرا ابابک
 در زدی شبانه برود،بااو رل مي های بااو به پارتدادی محیکرد،ترجی بااو مست مکردی را مشیهایوانگید
 به ي زوري رااز مغزش دور کند و بالبخندی کرد افکار منفیدستش را مشت کردو سع... هاابانیخ
 :ماگفتین
 ... تموم شدیمهمون... برو خونتونپاشو•
 : کرد گفتزتری چشمانش را رماین
 !؟ي و نداری نداشتچوقتی منو هدنی چشم دچرا•

 : زدو گفتي پوزخندبابک
 ...متوهم بدبخت... نداشته باشمدنشوی که چشه دهی کيانگار... کن توروخدابس•
 حرص در آر پاشد و کتش را برداشت و عزم رفتن کرد،بابک همانجا خود را پرت کرد ي بالبخندماین

 يصدا..دی کشیقی را از ذهنش پاك کرد،نفس عمزی همه چيو لحظه ا... مبل و چشمانش رابستيرو
 !را چدانستی نمقایبابک در نبود او حالش بهتر بود دق... کردی ممای از رفتن نتیبسته شدن در حکا

 ی که به تازگلی و خوش استافی ظري بابک نگاهش کرد دختررونی از حمام امد بچی حوله پایمح
بابک باخود فکر ... شده بوديودیی هالي هاشهی هنر پهی بلندش را بلوند کرده بود و شبي قهوه ايموها

 : به بابک انداخت با اخم گفتی نگاهایمح... استی و خواستننیری دختر چه قدر شنیکرد که ا
 ... مطلب مهمتون رودیی بابک خان بفرماخوب•

 :بابک
 ! حموم؟ی شد رفتقهی پنج دقاصال•
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 : مبل لم شد داد گفتي حوصله روی بایمح
 راجع ی بگيخوایخوب نم...کشهی مقهیسر هم پنج دق...رونی بامی بی منگنی دوش سرد بود تا از اهی•

 !؟ی باهام صحبت کنيخوای میبه چ
 :  زد و گفتي لبخندبابک

 !م؟ی و بعدش باهم حرف بزنی بپوشيزی چهی ي برستیبهتر ن •
 گرفت و بابک به سمته شی حوصله بود بدون بحث راهه اتاق خواب را در پی که بیی از انجاایمح

 ... دم کندياشپزخانه روانه شد تا قهوه ا
 و دی صورتش را کاواتهی کرد و جزئایبابک رو به مح... هم غرق در افکارشان بودندي بعد روبه رویکم

 :باالخره لب از سکوت گشودو گفت
 !؟ي شدت ادامه بددی تبعهی زندگنی عقب وبه ای بکشای ي برگردییخوایم! ؟ی گرفتمتوی تصمخوب•

 : لب گفترهی دوخته بود و زی نامعلومي نگاهش را به نقطه ایمح
 .رانی اگردمیبرم... خودم رو گرفتممیتصم•

 :  سرش را تکان دادو گفتبابک
 که ترسات ي اجازه بددینبا! گم؟ی می که چیفهمیم...ي خودتو ببازدی نباي اگه برایفقط مح...خوبه•

 ...بهت غلبه کنن
 : و گفتدی چشمانش را مالایمح

 به ی زمانهی موی که زندگییشرفهای اون بي و حقمو از همه رمیم.... بشهمالی حقم پاندفعهی ازارمینم•
 ...کشمی مرونی بدنیگند کش

 !  پشتتمشهی نره من همادتی:  و گفتدی کشیقی عمد،نفسهی دختر تنها دنی خشم را در وجود ابابک
 ... قدرشناسانه نگاهش کردایمح

******** 
 از دردش ی کمی لعنتگرنی منی هم محکم فشار داد تا اي خورد و چشمانش را روی تخت غلتيرو

 بار در نی بابک را چنديکرد،حرفهای مسکن هم دردش را دوا نمگرید... نداشتي ادهی فایبکاهد ول
 ر کناهی و کناشی نکی باشد،با ي قودی برگردد باخواهدیذهنش مرور کرده بود بابک گفته بود اگر م

 شی فقط به حرفهاایگفته بودو گفته بود گفته بود و مح... دشمنانش را تحمل کندنینکشد،نگاه سنگ
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 اگر دانستینم...دانستی را نمزی چچیه!  نهای باشد ي محکم و قوتواندی مدانستینم...گوش داده بود
 کرد هوا در اتاق حس... دی کشیقینفسه عم... بروددی که بادانستی را منیفقط ا...بازدی مای بردیبرود م

 اتاقش رفت و ي اشهی بزرگ سرتاسر شي بلند شد به طرف پنجره شی از جاسی نی کافيبه اندازه 
 ی شده بود و کسکیهوا تار... برساندشی را به شش هاژنی تا اکسدی کشیقی عميبازش کرد نفس ها

 نهی و رفت به طرف ادیخچر... بماندیکی داد در تارحیترج...جز خودش نبود تا چراغها را روشن کند 
 برود و شگاهی بود که فردا به آرانی که گرفت ایمی تصمنیاول... اتاقش به خودش نگاه کردي قدي

 ! خودشي سوخته کند،رنگ موهاي بلوندش را قهوه ايموها
اال احتم!  چگونه بود؟شی بود حال زندگفتادهی نیی ان اتفاق کذاشی فکر کرد اگر چند سال پباخودش

 هم بزرگتر از ان ي پسردی شاکردی داشت که با حرف زدنش قند را در دلش اب ميدختر کوچک ناز
 ه مورد عالقي همسرش غذاي که در آن باعشق برای دنجيو اشپزخانه ...داشت که تخس و اخمو بود

 خواستی که دلش ميهرکار... نداشتچی داشت و هزیهمه چ! حال چه داشت؟...پختیاش را م
 ...خواستی نميزی وقت بود که چیلی کند اما دلش خشی عملي اهی در ثانتوانستیم

 اش افتاده بود ی گوشنی اسکري اش را از هم گسست اسم بابک رووستهی تلفنش افکار به هم پيصدا
 : گفتیبرداشت و سالم داد بابک با مهربان

 ؟یخوب... ای محسالم•
 ؟یتوخوب..ستمی،بدنیمرس•
 ... ماهنی رو گرفتم واسه پنجم اطتیبل•

 ... ماه است آه از نهادش بلند شدنی پنجمه اگری چند روز دندی حساب کرد تا ببفورا
 ... زودهیلی برم؟ خدی باینی گهی دوروز دبابک•

 : گفتدوی حرفش پرانی به مبابک
 ی قطعمتینکنه تصم...گهی دست دست نکن دکنه؟ی می زود چه فرقای ری دای...يری تو که مایمح•
 !ست؟ین

 : گفتي فورایمح
 ...  کار دارمی کلنجای ای ولهی قطعممیتصم... نه•

 : گفتبابک
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 ...نمتیبی هستم برو چمدونتو ببند فردا می کارات نباش من خودم مراقب همه چتونگران•
 ... ان اوار شدي به سمت تخت رفت و رومی گفت و مستقي باشه ارلبی زایمح

 نقدری ادانستیاگر م...شی چند سال پي چه قدر سخت است روبه رو شدن با آدمهادانستی نمبابک
 ... برو چمدونتو جمع کنگفتیخودنسرد نم

 زنگش به صدا در امد ي بار صدانیا... ندادیتی اهمختی دوباره فکرش را به هم ری گوشامکی پيصدا
 ی سوتمایبرداشت و سالم داد ن...دی را دمای را برداشت و اسم نی بلند شد و گوششیبا حرص از جا

 : پشت تلفن و گفتدیکش
 گورمو کجا گم کردم رفتم بعد از بزمه یگی تو نمرمی ازت نگيمن خبر!  خانوم مسته؟ي طورچه•
 شب؟ید

 : زد و گفتي لبخندایمح
 ... خوشگلتي از دوست دخترایکی تو بغل یکنی گورتو گم مگهی دمعلومه•
 : و گفتدی خندماین

 ..می شام بخورمی منتظرتم برنیی پاای بپوش بلباساتو
 : حوصله گفتی بایمح

 ... ندارمارونوی بي اصال حوصله ماین•
 : گفتي دستورماین
 .منتظرتم...قهی شو در عرض پنج دقاماده•
 .کردی عادتش را ترك نمنی وقت اچیعادتش بود و ه... قطع کردو

 ... و به راه افتاددیش خودش را پويزیی سرد تر شده بود و لباس پای کمهوا
 ماین...نیدر را باز کرد و ولو شد در ماش...کردی میی که خودنمادی را دمای ننی محوطه ماشيجلو

 جوابش را داد و ایمح... دادیی سالم بلندو باالاوردی از پا در می را به راحتي که هر دختريبالبخند
 : کردو گفتزی چشمانش را رماین...بااخمو و تخم نشست

 ه؟؟؟ی چلشی اخمو وتخم دلنی اونوقت چتونه؟ اخانم•
 : چرخاندو گفتمای سرش را به طرف نایمح
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 و يخری متزای پهی ندارم رونوی حوصله بگمی میوقت... خانمای نیزنی حرف نمي با من دستورگهید•
 ...میخوری مثله ادم خونه و باهم اونو مییایم
 : را باال انداختو گفتشی ابروهاماین
 ... دستور بدن چشميدی لیهرچ•

 ...پی خوشتي پسر شوخ و سرزنده نی زد به اي لبخندایمح
 ... داردمارای فکر کرد چه خوب که نباخودش

حالش ... بودشی شبهانی از بدتریکی که یشب...شی امد که چگونه باهم اشنا شدند چند سال پادشی
 ابانیچشمانش را در خ... که داشت نباشدی ان حالي برای خوبفی بد توصي کلمه دیبد بود شا

  اورا به انجا کشاندد وارد شد و پشتشی پاهااری اختی بدی بار را دکی يچرخاند و چشمانش تابلو
 : امد جلو و خم شد و گفتافهی قد بلند و خوش قيبه محض نشستنش پسر... نشستزهای از میکی
 !ن؟ی بلند ششهیم... منهي جانجای ايدی لدیببخش•
 :حرصش گرفت و با حرص گفت... بودی عالمو ادم شاکاز
 د؟ی دزوی مهی نی چشات ای خالزی همه منیا•

 : زد و گفتي پوزخندپی خوشتپسر
 ...نمی بار بشنی اي گهی دي منه عادت ندارم جاهیشگی همي جانجایا... که کردمعرض•

 ...مینی هم بشمونیی دوتامیتونی اگه دلت بخواد ماما
 ي شهی ها و شی از صندلیکی ي نشست روعیدن نداشت سکوت کردو او هم سر حال صحبت کرایمح

 :  زد و گفتي و لبخندزیمشروب را گذاشت رو م
 ؟؟؟ي اهیپا•
 را به سمتش هل زی مي کوچک روالسی دلش فشش داده بود گي حوصله نگاهش کرده بود و تویب

 ... کرديگاری چند بار پر شده بود و در آخر پسر را مهمان سالسشیگ...داده بود
 : لب به او گفته بودری نگاهش کرده بود و زپسر

 .. ادی خوشم مازت•
 کرده بود از کارش ی خودش را معرفمای زده بود و نيالبخندیمح... حواله اش کرده بودی چشمکو

 مای و نامی کند فقط گفته بود محیمعرف خواسته بود خودش را ای از محی و وقتشیگفته بود از زندگ
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 ي هاادامیح؟ی تفري براه؟ی ترکي اومدی چيبرا... از خودت بگوشتریخوب ب! ن؟یگفته بود فقط هم
 انداخته بود تا شی برای گرفته بودوتک زنگمایشماره اش را ن...لی تحصي بود براا؟؟؟گفتهیل،یتحص

 روانه شده یی گفته و به سمته دستشوي زده بود و بااجازه اي لبخندماین... کندویشماره اش را س
 ...بود

 نبوده  و چوقتی که هکندی می به بودنه کسکند؟؟؟تظاهری فکر کرده بود دارد باخود چه مباخودش
 کی باکردی جانش شده بودند و او شماره ردو بدل مي باشد؟ هزاران دردو غم بالتوانستینم

بود   برود،از انجا که زدهرونی کرده بود به بی بود و تلو تلو خوران سع بلند شدهشی از جاعیسر...پسر
 دانستیاما نم.... بود تا از انجا دور شوددهی سرعت بخششی بود و به قدمهادهی کشی نفسه راحترونیب

 دو روز بعد ی سختي در روزهاشی شود برای راهه او قرار داده بود تا دوستي جلومارایکه سرنوشت ن
 به انجا ی که گاهف بزرگ و معروي او را بالباسه فرم بارمای متفاوت نیاما در حالت... بودشدهید
 ! بود و تعجب کرده بوددهی دی خوشگذراني برارفتیم

 ... قبول کردای استانبول را داد و محي هاابانی در خی قدم زنشنهادی پمای که خوردند نشام
 : گفتمای به قدم زدند که کردند نشروع

 ي خراب بود که زنگ زدي چراحالت اونقدرشبی دای ؟ی انقد دمغ؟چرای بگيزی چییخوای نمخوب•
منم ... کنمتی نپرسم فقط همراهيزی چی که گفتشبیار؟؟؟دی مشروبتو بردار بشهی اون شیبهم گفت

 !خب منتظرم....ی بگدیگفتم رو چشمم اما االن با
 : مقدمه گفتی نگاهش کرد و بایمح

 !رانی برگردم اخوامیم•
 : گفتي بلندي نگاهش کرد بعد پلک زد و باصداي لحظه اماین
 ! به اون خراب شده؟ي برگردییخوای می واسه چ؟؟؟ي شدوونهی تو د؟؟؟یچ•

 : گفتي فورایمح
 ...اروم باش...ياریچرا جوش م... صبر کن بگمخب•
 : و گفتشی موهاي چنگ زد به الماین
 ؟یبگو واسه چ...باشه•

 : دوخت و گفتشیها نگاهش را به  قدمایمح
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 ...ادی قلقلکم می هی حسهی هام ی حسی بنی ارهی زرانی که بابک رفت اشی پماهه
 هی که ی همه بدبختنی بدونم که مسببه اخواستی دلم مشهیدرسته هم...ي مثله کنجکاوی حسهی

 دمیبعد از اون اتفاق چشم که زدم به هم د...رشمی درگشتری روزها بنی ای ولهیشبه رو سرم آوار شد ک
 ساله دارم دچن... سگ دو بزنمدی جا خواب باهی نونو و کهی تهی پناهو و تنهام که واسه ی آدمه بهیکه 

 و خودمو روبه راه کنم سمی بعد از چند سال که رو پاهام تونستم واکردمیفکر م! ما؟ی نزنمیسگ دو م
 ي در اصل اگه من کاریدونیمن دنباله اون آرامشم،م...مای نکردم ناشدی پیول....کنمی مدایارامشمو پ

 که ییاونا...مای نکردم ني من کاریل نبود ونی سنگنقدی تهمتا و از چشم افتادنام برام انیکرده بودم ا
 قضاوتم ی بهشون ثابت کنم که اشتباهخوامی می ندارن ولیتی برام اهمگهیولم کردن د

 چون ارمی رو نخواستم در بهی قضنی اي تهو توچوقتیمن ه... بهم تهمت زدنیاشتباه....کردن
 به قتویداش کنم حقی برم دنبالش پخوامی مگهی دیول...دمی ترسشهی ازش فرار کردم،همشهیهم

 رانیبابک که از ا... که ناروا به روم تف انداختنیی اوناي همه يهمشون ثابت کنمو و تف بندازم به رو
اونم ! چه طوره؟شونی گفتم زندگدمی چند سال از حالشون از بابک پرسنی بار تو انی اولياومد برا

 نی بعد از ارانی ارمی مگهی دوروز دنم... حرفارم به اون گفتمو و قانع شدنی خب همیول...تعجب کرد
 که تو ی کرختنی از اگهید...کنمی مموی و باآرامش زندگنجای همگردمی برمال کردم برمقتویکه حق

 ... خسته شدممهیزندگ
 : نگاه کردو گفتمای نروبه

 !؟ی بگيزی چییخواینم•
 : دستانش را گرفت و در چشمانش زل زد وگفتدوی چرخای به سمته محماین
 .... نگرانتمگم؟ی می چیفهمیم... تو انتظارته اونجا ی چي اگه بریدونی تو نمایمح•

 : کردو گفتشی تمامه مهرش را روانه چشمهاایمح
 گهی بار دنینگرانم نباش ا... اون آرامشهیِپِ....مای نشیِ برم پِي روزهی دی که تو انتظارم باشه بایهرچ•

 ...بازمینم
 ... دخترك تنها نشسته بودیشانی پي در جوابه جوابش بر رومای لبان پر مهره نو
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 ریی تغيوندش را به رنگه قهوه ا بلي رفته و موهاشگاهیبه آرا... مهم اش را کرده بودي کارهاي همه
 به ی مدتي الزم را انجام داده بود به کارکنان گفته بود که برايبه شرکت رفته بود و کارها...داده بود

 را شی از لباس هایچکچمدانه کو...کندی او شرکت را اداره مي مدت بابک جانی و در ارودیمسافرت م
 ... شام بخورند و شب به فرودگاه بروندرونی در بمایجمع کرده بود و شب قرار بود با بابک و ن

دکمه را فشار ...بابک بود.. زل زده بود که اف اف به صدا در آمد شی به رنگه تازه موهانهی آي روروبه
 ي قدم هاي وصدادشیبه تن کش... اشيزیی باز گذاشت و رفت به سمته پامهیداد و در اپارتمان را ن

 کرد حاله حس...دی داد و حالش را پرسی و سالم دادنش را برگشت با لبخند و سالمدیبابک را شن
 : شد و نگاهش کرد و ارام گفتکشینزد...بابک گرفته اس

 !کم؟ی ي بابک؟ انگار گرفته ایخوب•
 : زل زد به او ارام گفتبابک

 ..نیی قربونت شم چمدونت کو؟ ببرم پاخوبم•
 :بابک با تعجب گفت...نه بابک داد انگشته اشاره اش چمدانش را نشابا
 ...کهی کوچیلی که خنی ان؟؟؟یهم•

 :ایمح
 ... ندارمیحوصله بارکش... دی خرزیلباس الزمم شد اونجا م...هیادی زنمیهم •

 : تکان دادو چمدان را برداشت وبه طرف در به راه افتاد وگفتدی تائی سرش را به معنبابک
 ... منتظرتمنییپا•

 : باخود گفتایمح
 ! چشهگهی دنیا•
 ی خداحافظی مدتي اش را برداشتو به راه افتاد در را قفل کرد و در دلش از خانه اش برای دستفهیک

 ...کرد
 را خندانده بود بابک هم فقط ای تا توانسته بود محشی های با لودگمای را دوره هم خورده بودند نشام

 فکرش ای گرفتند محشی فرودگاه را در پبعد از شام راهه... اکتفا کرده بودی کوتاهيبه لبخندها
 چشمش يو از جللمیگذشته اش مانند ف...به چه فکر نکند.. به چه فکر کنددانستیآشفته بود نم

 ی که زمانی استقباله کسي امد که براادشی... داشت اما قبل از آن اتفاقینیری شيگذشته ...گذشت
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 شی لبهاي با وسواس رونهی ايرمز را روبه رورژ ق... تر از جانش بود چه قدر ذوق و شوق داشتزیعز
 نیی ها به سرعت پاله پاشنه بلند از پي را به سرانداخته بود و باان کفشهادشی بودو شاله سفدهیکش

 : داده بوداری بلند هشيامده بود مادرش با صدا
 ...وونهی دي اروم تر دختره یفتی االن از پله ها مایمح•
ومادرو ... آرمان برسهری االنه که امدی انداخته بود که زود باشدادی بود و دادو بدهی فقط خندای محو

 ... بودنددهی خندشیپدرش به خوشحال
 ی شدند و به داخل رفتند  بعد از کمادهی پنی اند از ماشدهی که رسدید.... به خود امدمای ني صدابا

 به بابک ی بانگرانایمح... شادو شنگولی ولماین...    حال بودیبابک گرفته و ب...انتظار وقته رفتنش شد
 : انداختو و گفتینگاه

  بابک؟یخوب•
 : زدو گفتي لبخندبابک

 ی خداحافظعتری سرای پس بشمی ممونیدارم پش...ي برذاشتمینم...ای محشدمی مانعت مدی بادیشا•
 ...میکن
 : گفتدوی به بغله بابک لغزایمح

 ...شهی نممیچیبه خدا ه... نباشنگرانم•
 : را انداخت باال و گفتشی ابروهامای را در اغوشش فشرد،نای سرش راتکان دادو محبابک

 ... بغله من قهرمون جونمادی ولش کن بشیچلوند•
 ی را بغل کردو و خداحافظمای نزی نای را رها کرد،محای امد و محمای به ني چشم غره ابابک

 دی ترس در دلش چنگ انداخت و ترسيه الحظ...ی دو حامنی سخت بود دل کندن از اشیبرا...کردند
 ... شدی وچمدانش را برداشتو راهدی چرخعی حسه مرموز پس سرنیاز ا
 

 شدند و داری وجودش بي خاموش شده يتمامه حس ها... را که در فرودگاه مهرآباد گذاشتقدمش
 آمد ادشی... زنده شدنددگانشی مقابله دیکی یکیخاطراته تلخش ... را احاطه کردندفشیتنه نح

 تونه پش... داشتینه حام... بود چه قدر تنها و سرشکسته بودی فرودگاه لعنتنی را که در اي بارنیاخر
 را با پشته دندیلغزی که از چشمش میی و اشک هادی کشیقینفسه عم...خودش بودو خودش...یو پناه
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 از من ریبه غ هم یکس:باخود گفت...دی سرعت بخششی صورتش پاك کرد و به قدمهايدستش از رو
  باشه؟ومدهی به استقبالش نی کسچی فرودگاه که مثله من هنیوجودداره تو ا

 اهی سنهی ماشدی فرودگاه که رسرونیبه ب... کندرونی کرد افکار مخرب را از ذهنش بی سعدی کشیآه
 ی راننده اش بود و بعد از مدتهی در ترکیزمان... آن راننده راشناختیم...  که منتظر اوستدی را دیرنگ

سالم و ... کرده بودر شروع به کارانی بابک در اي از شرکتهایکی کرده بود ودر رانیقصده بازگشت به ا
 نبود تهران رانی که در ای چند سالنی ايتو.... شد و حرکت کردندنیسوار ماش... کردندیاحوال پرس

 از عوارضه اومدن به نمی ودر دلش گفت ادی کشیآه...شلوغ تر شده بود و بزرگتر...فرق کرده بود
 ... آه و آهیه...رانیا

 ای محي شهر که بابک از قبل آنجارا براي بزرگ در باالتی سوئکی اورا برده بود به می مستقراننده
 به او داد و گفت زی را نیچمدانش را راننده برد باال و شماره اش را داد و تلفن همراه...اماده کرده بود

 ...ره بابک خان استدستو
 ... بابکقهی دقيزی برنامه رنی زد از ايلبخند
 زنگه ي تخت انداخت صداي خودش را رونکهیبه محضه ا...خواستی بود و دلش دوش گرفتن مخسته

 گرفته ي داد بابک با صدای کرد برداشتو سالمیی ان خودنماي اش بلند شد و اسمه بابک رویگوش
 :گفت

 !؟ی جان خوبای محسالم•
 : زدو گفتي لبخندایمح

 !؟ی بابک،خوبم توخوبی مرسسالم•
 : گفتدوی کشی آهبابک

 ! اره؟يخسته ا... خوبميا•
 ... نشده بودممای وقته سواره هواپیلیخ... خستمکمی آره•
 ...يری تصومیزنیشب حرف م... بخوابروی دوش بگهی•

 ... کردندی گفت و خداحافظي باشه اایمح
 .... دادحی تخت انداخت و خواب را بر دوش گرفتن ترجي را از تنش کندوخود را روشیلباسها
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 حرصش گرفت از زنگ زدن دیچی زنگه اف اف در خانه پي تازه گرم شده بودند که صداچشمانش
 ه؟ی کگهی دنیا... رو ندارمیخوبه حاال کس: در دلش گفت ...یبدموقع اف اف لعنت

 کم مانده بود از دیدی که در ان می شخصرهی تصودنینش از د چشماستادی اف اف که اي روروبه
 ... بزندرونیحدقه ب
 کرد و آن یی در چارچوب خودنمامای نکلی هیوقت... را باز کردي دربه ورودعی را فشرد و سردکمه

 و دی کشي خفه اغهیج...شدیباورش نم...ماستی باور کرد که خوده ندی لبانش ديلبخند جذابش را رو
 :گفت

 ؟ییای که قراره بیچرا بهم نگفت...کشمتی مماین....نه•
  وارد شدو در را پشتهعی سرماین
 : گفتيو با خنده ا...سرش بست 
 ...پروازت چه طور بود؟ ماله من که خسته کننده بود.... جغلهسالم•

 : را برد باال و گفتشی منفجر شود صدا  کم مانده بود از حرصایمح
د اخه ... تو اون کلتهی چدمیفهمی واسه اومدنم مي و اعتراض نکردي اونموقع که سکوت کرددیبا•

 نجا؟ی اي اومدای از اون سره دني ول کردتوی زندگ؟يپسر تو عقل دار
 : شد و گفتي اش جدافهی مبل و قي حالو خود را انداخت روي ساکش را پرت کرد گوشه ماین
 بار به اون بار و بودن نی رفتن از ا خالصه شده تو مسافرت ومی من که زندگ؟ی کدوم زندگ؟یزندگ•

 اون دی بایکی...گهی دزاستی چنی پدره پولدار داشتن به همتهیخوب مز...با هزارتا دختره رنگووارنگ
 تونستمینم بعدشم من.... دارمیی به ماجرا جويادی زيدر ضمن من عالقه ! نه؟ایپوالرو خرج کنه 

 . کمک دستت باشهدی بایکی ولت کنم نجای اییتنها
 : گفتکندی که می پوسته لبش را در حالایمح

 !؟یینجای ادونهی مبابک•
 : گفتدوی خندماین
 برم خوامی بهش گفتم میوقت...يدیدی مافشوی قیاخ مح.... اون قهرمانه قصه هامون نگو توروخدااز•
ساعته 24 قراره نکهی از ای و نگرانت بود، ولی تنها باشخواسی خوشحال شدو گفت برو نمای محشهیپ
 ...ی لعنتومدی چرا از من از همون اول خوشش ندونمینم... باشم حرص خوردشتیپ



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 15 

 : زد و گفتي لبخندایمح
 ی به سالمتکی پکیپ..میکشی مگاریبا تو س... خوبهقی رفمای و ني بده اقی اون رفشهی تو همچون•

 بندهی به اصوالش پاشهی اون همیول میشی خود می و از خود بمویزنی رل مابونای و تو خمویزنیهمه م
 و مانع ي اه بدقی هم که تو رفیی کنم و از اونجايزی رهی طبقه اون اصوال پاموی منم زندگخوادیو م

 ... فقطنهیهم!  دارهي کم باهات سره ناسازگارهی یشی کار منیا
 : گفتدوی را در هم کششی اخم هاماین
   بده؟قیحاال من شدم رف... درد نکنهدستت•

 اماده بود زی دم کند همه چیی نثارش کرد و به سمته آشپزخانه رفت تا چاي اوانهی ددوی خندایمح
 را رو به مای که نینی فنجان گذاشت درونه سد،دویای تا جوش بختی ساز را به برق زدو اب ريچا
 : گفتمای نگاهش کرد و نیسوال... که زل زده به اودی دشیرو
 ؟؟؟ی،ترسي واهمه اینی ؟ی راهروبه•

 : دادو گفتي را کناره ان جای گذاشت و قندان کوچکزی مي را روینی سایمح
 ماجرا نی کارا بشم و به تهه ارهیگی هر چه زودتر پخوامیفعال که روبه راهم،فقط م...مای ندونمینم

 ...برسم
 : تر نگاهش کردو گفتقی دقماین
  سراغه اونا؟؟؟ي که برییخواینم•

 : نقش بستو و گفتای لبانه محي به خود پوزخند روخود
 گناهم ی که داد زدم بی گرفتن همون موقعدمی که لهم کردنو و نادیهمون موقع... واسم مردناونا•
 اشکار شده و قتی سراغشون که حقرمی میفقط وقت... نکردنو حرفهامو باور نکردندی بهم توجهیول

 ... کوبوندن تو صورتشونهياماده 
 :گفت سرش را تکان داد و ماین
 ...اجونمی محمی کندای سرنخ پدیاول با..ي تو خطه کاراگاه بازمیریپس از فردا م...متوجهم•

 : رفت و گفتي چشم غره اایمح
 امی و منم بعد از تموم کردنه کارام مهی ترکيگردیتو برم..مای ننجامی ای تا کستی معلوم نمن•

 .والسالم...اونور
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 : چشمانش را درشت کردو گفتماین
 !ران؟ی گفته من فقط به خاطره تو اومدم ای کي نخود؟اصالی؟چیچ•

 هم پشته مای را برداشتو به سمته حال راه افتاد و نینی در فنجان ها و سختی ري ازچاایمح
 : دوباره گفتماین...سرش

 ؟يدی چرا جوابمو نمییهووو•
 : گفتی عصبایمح

 ؟ي پس به خاطره عمت اومديومدیبه خاطره من ن...یگی چرت مي دارچون
 : گفتدیکشی را داغ داغ هورت مي که چای در حالماین
 ...به خاطره عمم نه که به خاطره دختر عمم اومدم...نی خودشه افراهان•

 که داشت ی را طبقه عادته مزخرفشی دادو چاحی گفت سکوت را فعال ترجي لب مسخره ارهی زایمح
 ... اش لذت بردیداغ داغ خورد و از داغ

 خواب هم واهمه يتو...نتوانسته بود راحت بخوابد... بوددهی گرفته بودو بعد از ان خوابدوش
 ی که ارام است و استرسمای به نگفتی م،دروغی از چه و از چه کسدانستینم...داشت
گاهشان،دلش  نینیاز ان نگاهه پر از شماتتشان، از ان سنگ... دیترسی انها مدنهی دد،ازیترسیم...ندارد

 شی اخر مگر زندگی گناه بوده ولیکه ب... را رو کند و ثابت کند که دروغ نگفتهقتی حقاستخویم
آن ... داشته باشدتوانستی نمچوقتی اش را هی آن زندگگرینه د! که قبال داشت؟شدی میهمان زندگ

 برخواستو به طرف حال شیاز جا... کرده بودرانی وشیهای را گرد باد بدبختی را آن خوشبختیزندگ
 به سمته خواستی مگاریدلش س... استدهی خوابيگری باخود گفت البد در اتاق ددی را ندماین...فتر
 ری بار از نبودن بابک خوشحال شد نبود که گنی اولي را برداشت و براگارشی رفت و فندکو سفشیک

کرد  ی نخ را که دود کرد سعکی...ادی مگاری سي چرا از خونه بوده؟ی مگاری سيدهد چرا لباست بو
 مرور کرد تمامه ان اتفاقاته چند سال دی را که اتش کشينخ بعد...فکر کند که قرار است چه کند

 بود رانی او انقدر ان موقع سر درگمو حی اتفاق افتادند ولي شده ايزی  را که به صورت برنامه رشیپ
 ... خانه خراب کردنشي براي نقشه است،نقشه انهای اي همه دیکه نفهم

 بود را در دهی که هزاران بار از خودش پرسیسوال... صورتشي رودی چشمانش لغزي از گوشه یاشک
 ! شد روزگارم؟نیمگر من که کرده بودم که ا...دیدلش دوباره از خود پرس
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 !ی سواله لعنتنی جواب مانده بود ای بشهی همومثله
 : گفتي لوده اي و باصداندزی که پشته سرش مدی را شنمای سوته نيصدا

  بدونه من؟گارو؟ی سیکنی دود ميتنها تنها دار... کلکيا•
 ... بود را برداشت و اتش زدای محي را که رو به روگاری از سی نخو

 : گفتایمح
 ؟يدی خوابخوب•
 :دادگفتی مهی که تکی دادو به مبل در حالرونی بشینی را از بگاری دوده سماین
 ؟یتوچ... عادت کنم بعددیجام عوض شده با...ادی زنه•

 ...تونمینم: لب گفترهی را باال انداختو زشی ابروهاایمح
 : و گفتی نگاهش کرد با مهر و محبته خاصماین

 !؟يکارکردی چيدی دی قال گذاشتمونیی اشنادارهی دنی منو تو اولنکهی بعد از اادتهی ایمح
 نهیتو هم که از تعجب چشات ع...اره هل شدمو خودمو گم کردم: لبش و گفتي لبخند امد روایمح

 ...رونیوزغ زده بود ب
 بار کار هی ي و توی مستخدم هستهی دمی و ددمتیاونجا که د...ری بخادشیاره : گفت دوی خندماین
 يخترامنو سره کار گذاشته بودو بعدشم قال پس از اون د... دخترهنی اهی گفتم عجب مارمولکیکنیم

 تتی گرفتم اذمیتصم... شده بودمفی خرکیلی دستت برام رو شده بود خنکهیاز ا...هفت خطه
 اومدم سراغت بهت گفتم چرا بهم دروغ یوقت... بهم دروغ بگه و اخرش قالیکی ومدیخوشم نم...نمک

اما من قانع ...نی فقط همي مست بودیگفت...ي کردی ازم معذرت خواهي و بعدشم قالم فوریگفت
 اما بعدش که به تهه تهه... اونجا صرفا فقط برا ازار دادنت بودومدمی هم که مینشدم اون هرشب

 ... کردمتو،باورتی اون پاکتتو،ی اون معصومدمی نگاه کردم دچشات
 : گفتدوی خندایمح

 ... تا دوست دخترت شمي شدچمی که پاپبعدشم•
 : گفتماین

بعدش تو ...رونی بودم که از اونجا اومدم بی ادمنی شده بود و منم اخرلیبار تعط...ری بخادشی...اره
 یوقت.... و سرت تو کاره خودتهيری ساکتو و گوشه گنقدیکنجکاو بودم بدونم چرا ا... رونی بياومد
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 یی پرروکماله جلوتو گرفتمو با... منوینیبی و نميدی بهم نمیتی اهمی تو حتشمی مچتی پاپنهمهیا
 :گفتم

 ؟یشی دخترم مدوست•
 : مچاله شد وادامه دادصورتش

 فقط ی دوست دخترم بشخواستمیاونموقع نم... مشت خوابوند تو صورتمهی بعدش قهرمانه قصمون که
 هدفم از ی محی محالیخی بنارویحاال ا... نذاشتی که اون بابکه لعنتنمی عکس العملتو ببخواستمیم

 دمید...دمی تهه چشاتو دتهی رو معصومی من اون پاک کهنهیهدفم ا..ستی مروره خاطرات ننایگفتنه ا
فقط ... داشته باشمانی پس تو هم خودتو نباز به خودت ایی گناهی که بدمی و مهربون دیکه خوب

 ...ي اگهی ديزی واسه ادامه دادنه راهت الزمه نه چنایهم
 نی بود و بهترشی او را ول نکرد بود و حامنکهی چه قدر شناسانه نگاهش کرده بود از اای محو

 ...قشیرف
 بود متلک انداخته بود و دهی که دي به هر دخترمای و شام خورده بودند نرونی را رفته بودند بشب

 بود از دهی خندزی رزی چشم غره رفته بودو رایمح... کرده بود و سر به سرشان گذاشته بودیطانیش
 ...دا را چه کنند بودند باهم که صبحه فرختهیاما بعد برنامه ر...مای نيکارها
 ...ای محی زندگقتی به حقدنی رسي بود برای که راهییفردا

 
 يزیباخودش سرو کله زده بود تا آن چ... بودامدهی خوابش نگری شده بود و دداری اذان صبح بي صدابا

ارام و با دقت قدم برداشته بود در ... عاقبت نتوانسته بودیرا که در ذهنش افتاده بود را مهار کند ول
 در يراننده را که جلو... بودده زرونی بود و از خانه بدهی را پوششیلباسها...دارشودی بمایخانه تا مبادا ن

 ساعت میحدود ن...به اجبار سوار شده بود و ادرس را داده بود... بود اه از نهادش بلند شده بوددهید
 متوقف شده بود و دو چشم کنجکاو به نی کم ماشي شهر با فاصله ي در باالي خانه ايبعد روبه رو

 از یلمی کرده و تمامه خاطرات را مانند فدی را تشدتشیذهنش فعال...در ان خانه دوخته شده بود
 غم و ي هایاهی و بعد سشی زندگي ها ي ها و شادي ها شاديشاد... چشمانش گذرانده بوديجلو

 ...اندوه
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 را اطیبا هول و وال ح... فراموش کندتوانستی را هرگز نمرفتی ارمان مری را که به استقباله امی شبان
 تر راه برو و مادرش به او هشدار داده بود که عی کرده بود بر سره پدرش غر زده بود که سریط
 !رفت؟ی مرفها حنیر به گوشش ا مگیول... در مقابله بزرگترها زشت استيزی هل بودن و ناپرهنهمهیا

 ... بودو به سمته انها رفته بودنددهی را از دور دشی بودند عمو و زن عمودهی فرود گاه که رسبه
 دهی ارمان را دریام... حالش به عنوانه عروسه گلش قندرا در دلش اب کرده بوددنهی با پرسشی عموزن

 ... نگاهش کرده بود با تمامه وجوددویایبود که از دور م
 ي که رفته بود در اشپزخانه براانی خورده بودند در ان مي و دوره هم چاشی عموي بودند خانه رفته

 دهی انداخته بود و حالش را مخصوص پرسرشی گیی ارمان امده بود و تنهاری امزدی بريمهمانها چا
 اخر با در و... سرخ شده بودشی گونه هاایو مح خانومش تنگ شده بود يگفته بود که دلش برا...بود

 لرزانده ي حواله اش کرده بود دلش را بدجوری اش زده بود و چشمکیشانی که بر پيبوسه ا
 نی به اصفهان و اي کاري ارمان رفته بود براری که امگذشتیهنوز دو هفته هم از عقدشان نم...بود

 لی زبانزد فامی دو از کودکنی اهیهر چه باشد عشق و عاشق... بوددهی را برای امانه محی لعنتیدلتنگ
 ...بود

 : راننده که گفتيباصدا
 .رونی بادی داره میانگار کس...خانوم در بازشد_

 ... به حال برگشتو و نگاهش را به در دوختایمح
 
باهم  را در کنارش که لی جوان و خوش استایو زن... پوش و نسبتا مسن راکی شی بود زندهید

 امده و سوار بای پنج ساله تقری شدندو پشته سرشان هم دخترکنی و سپس سوار ماشکنندیصحبت م
باخود در ... تار شده بوددشی افتاده بود و دانیاشک در چشمانش مانند باران به جر... شدهنیماش

 : گفته بودشدل
 ! تو سرش؟ختی ری کجاس؟ چه خاکگنی،نمی منه لعنتفتمی مادشونی اصال

 :عد خودش جوابش را داده بود بو
 عهی رو که مای کسرونی انداختن بشونی زندگخوانت،ازیشناسنت،نمی نمگهی رفته اونا دادتی مگه

 ... بودشونیسرافکندگ
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 که دیو هشدار داده بود که اگر به بابک بگو...و او فقط گفته بود خوبم.. بوددهی حالش را پرسراننده
 ان زن جوان نیماش...دی گران تمام خواهد شد و او قول داده بود که نگوشی ادرس برانیامده بود به ا

حوصله و کرخت وارد  یب... هم گفته بود که حرکت کنند و به خانه او را برساندایحرکت کرده بود مح
 مبل مقابله در نشسته و به در زل زده و ي بود که رودهی را دمای نزی شده بود و اول از همه چتیسوئ

 ...ستیعصبان
به خودش اشاره کرده بودو ... و سرخود رفتهییداد زده بود که چرا خودش به تنها... اخم کرده بودماین

 نگرانت یگی از دستم؟ نمي شدی انقدر عاصینی ؟ی بهم بگیتونستیگفته بود من مگه چغندرم؟ نم
 بود ه کردی شرمنده شده بودو معذرت خواهایو مح...ي چرا نبرده بودتوی لعنتهی اون گوششم؟یم

 مادرش بودو و یکیگفته بود ارامش در چشم ان دوزن که ...ستیگفته بود حالش اصال خوش ن
 گفته بودو گفته بودو در سی نادشانی را ییای گفته بود که اصال انها محزدی خواهرش موج ميگرید

  فقط سکوت کرده بودمای بود و هق زده بود وندهی خزمایاخر به اغوشه ن
             ***     ***           

 را که قبال از ان ها صحبت یی خواست تا ان عکسهاای از محمای پز،نمای نيمروی نکی از خوردن بعد
 ي برای و راهندشانی تا بباوردی است را بقتی به حقدنی رسيکرده بود وگفته بود تنها سرنخش برا

 بود و فشان که نصییعکسها..رده بود لرزان اوی عکسها را با دستایمح... کننددای کردن سرنخ پدایپ
 هم فشار داده بود ي را روشی نگاه کرده بود از حرص دندان هاماین... شده بوددهی بریچینصفشان با ق

 ... کارنی اي کننده یو در دلش لعنت فرستاده بود به باعثو و بان
 : سکوت را شکست و گفتی بعد از مدتایمح...افهی وخوش قپی بود جوان و خوشتي عکسها مرددر

 دای رو پیکی شهی مي با چنتا عکس چه جوردونمی من نمینی ؟ي ندارسی ملسی دوسته پلماین
   عکسهارو اگه بهنیا...کرد

 هی مانی تو ايزی چهی دونمینم... نهای سابقه داره نهی کنه و  ببقی اون تحقدی شامی نشون بدسی  پلهی
 ...گهیها د

 : سرش را تکان دادو گفتماین
 قهی فقط رفقاممیتو رف... کرددای رو پیکی شهی سخت میلی عکسان؟ باچنتا عکس خنی فقط همایمح•
 .. اعتماد کردشهی ها نمسهی به اقا پلمی کنداشیبعدشم بهتره خودمون پ... ندارم متاسفانهسیپل
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ناگهان ... کنددای مرد پنی از اینشان و تارش را ورق زد تا رهی ان خاطراته تي فکر کرد و البه الایمح
 :دی در ذهنش زد و داد کشيجرقه ا

 …دمیفهم...  مای نيوا•
  رو؟یچ:ماین

 از کجا و چه دونمی کرده بود نمدای مردرو پنی ارمان رفته بودو اریشب بعد از اون اتفاقه ام:ایمح
 که مادرش دمیشنی صداهاشونو می کرده بودن ولی برگشت درسته منو تو اتاق زندانمی وقتيجور

 بود ده شده بودنو اونو تا حده مرگ زری فکر کنم با اون مرده درگهی چه سرووضنی گفت ادوی کشغیج
کدوم   کهدی ارمان پرسری که عمو از امادمهیاونجا ... ارمانری کرده بوددش اممارستانی بیو بعد راه

 اونجا میاگه بر... الزهرامارستانیب: کلمه گفتهین  مرده که اوای زندس نهی بردنش تا بره ببمارستانیب
 ...گهی دادن دلی تشکيا خوب صددر صد براش پرونده..می کندای رو پاروی نی مشخصاته امیتونیم
 : زد و گفتي لبخندماین
 ی اطالعاته کسی راحتنی به امی سرو کله بزنایلی با خدی باادهی دنگو فنگش زی ولشهیم... خودشهاره•

 ادته؟ی يری اون درگخهیفقط تار...گنی نمیرو اونجا به کس
 : نقش بستو وگفتای لبان محي رويپوزخند

 ! فکر کن نباشهتو•
 : بلند شد و گفتشی از جاماین
 ..می وقت واسه تلف کردن ندارمی بزن برپس•
 ایمح... بودشی عموي خانه کی که نزدیی الزهرامارستانی رفته بودند به برونی خانه که زده بودند باز

 دای پي و سرنخش برادشیتنها ام.. نهای بوده مارستانی بنی ارمان منظورش اری امایمطمعن نبود که ا
 را ي اکهی و تزدی مکیت  با پرستار هاماین... نشوددی که ناامکردی بود و خدا خدا منجایکردن ان مرد ا

 به او گفته بود که بسپاردش به ماین... از دورکردی فقط نگاهش مای و محکردی مشانی های بعضبینص
حاال تنها اومده بود چگونه : نشسته بود،باخودش گفتعانهی مطای و محی ان صندلي روندیاو و بنش

 . کردی کارها را منیا
 : امد و گفتای سمته محي بعد از صحبت کردن با پرستارماین
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 ی که گفتیخی که تو اون تاری کسنهی بندازه ببی نگاههی کردم تا ی راضشونوویکی یول... سفتنیلیخ•
 که یی تموم ادماستهی اونم لدونمیکه گفتم نم... حداقل بدونمدیاونم گفت اسمشو با... بوده با نهنجایا

 ..میبزن بر... بودنو بهم دادزای چنجوری اي بر اثر کتک کارنجایاون شب ا
 : متعجب نگاهش کرد و گفتایمح
 : متعجب نگاهش کرد و گفتایمح

  سفتن؟یگی اطالعاتو داد؟حاال می راحتنی همبه•
 ...ی محی محدنی ها وا میلیبحثه پول که باشه خ: گفتدوی خندماین

 : برگشتو گفتای به سمته محمای افتادند و کناره هم دوشادوش قدم برداشتند نراه
 ینی خونشون؟ پس کهی نزدمارستانهی ارمان اونو بعد از زدنش اورده به بری که امستی نبی عجایمح•

 ... کرده و زدهدای پیاونو تو اون حوال
 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح

 ارمان ری امیول...کردهی مکاری عمو چي خونه کهیواسه خوده منم سواله که اون مرده نزد...دونمینم•
 ... خبر داده بودریبابک برده بوددش و بعدش به ام...مارستانینبرده بودش ب

 : در اورد و نگاهش کرد و گفتبشی را از جیی بلندو باالستهی لب گفت و لرهی زی اهانماین
 اون میتونیتو سه روز م...لهی تعطی خوشگذرونگهید!می داري پر مشغله اي بعد روزانی خانوم از اایمح•

 ...می کندایمردکو پ
 . کند به اصله موضوع برسددای صبرانه منتظر بود تا ان مرد را پی چه بای محو

 نگرانش شده ی کمای گرفته بود و محشیصدا...دیپرسی و حالش را مزدیزنگ م هر روز صبح بابک
 را بهانه ادشی زي حالو و کسل هست کارو مشغله ی که چرا انقدر بدیپرسی هم از او میوقت.. .بود

 ...د بوادی زشی کار و گرفتارشهی چرا که او همستی نشی بي که بهانه ادانستی مای مح اما...کردیم
 مانده بود تا ی ثبت شده بود رفته بودند و چند نفر فقط باقستی که در ان لیی به تمامه ادرسهامای نبا
 که گذاشتی نمخنداندویاورا م.. . بودی نعمتشی برامایبودنه ن... کننددای بروندو ان مردك را پشانیپ
 با مایاده کرد ن را امه شد و صبحانداریصبح زود ب... فرو رودشیی در هاله غم و تنهانی از اشتریب

 اعتراض کرد که اول دستو وصورتش ایمح... امدزی به طرف مرونیظاهرس اشفته از اتاق خوابش امد ب
 : نکردو گفتی او توجهی ولدیرا بشو
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 ... برمدی زود کار دارم بازی بریی چاهی جونم برام يدیل•
 : را باال انداختو و گفتشی ابروي تاکی ایمح

 .mr دیی امر بفرماشما•
 :دی حوصله است و پرسی بدی نگاهش کردو دماین...ختی در فنجان ري برایی چاو

 ؟ي پکري افتاده؟انگاریاتفاف
 : دوخت و گفتنی نگاهش را به زمایمح

از ... بدمصی تشختونمیمن حاله اونو از صداش م... توخودشه ي بد جوريچند روز...نگرانشم...بابک•
  افتاده؟یتفاقنکنه ا...رهی گرفتنم طفره ميریتماس تصو

 : گفتدیمالی نان مي که داشت کره را روی در حالماین
 ! دلش برات تنگهالبد•

 : لب گفترهی گفت زی پوووفایمح
 ..میزنی حرف می باش با کمارو

 : را باال انداختو و گفتشی ابروماین
 !البته اول صبحانه... بدو برو حاضر شوییای باهام بییخوایاگه م! جغلهدمایشن•

 ... ندارمو گفت و رفت تا حاضر شودیی اشتهاایمح
 : گفتمای نستادندوی ایمی قدي دري روروبه
 !نجاسی کنم همفکر

 : گفتای زنگ را زد و روبه محو
 ... از من گفتناواری تو دکوبمی نباشه سرمو منمی خدا اگه ابه
 ماین... سالم داديو فور... را نگاه کردمای و نای در را باز کرد و محی باز شد و پسرك خردسالدر

 : زدو گفتيلبخند
 ؟؟؟ی عمو جون خوبسالم•

 ن؟ی کار داری با کدی گفت و پرسی مرسپسرك
 خونس؟...بابات: گفتماین

 : لب گفترهی زپسرك
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 ! که بابا ندارممن•
 : ناراحت نگاه کردو گفتایمح

 !زمی بزرگترتو صدا کن عزپس•
 ... گفت و رفتي باشه اپسرك

 حس کرد افتاد کفه ي در لحظه اای امد و بعد در قابه در ظاهر شد و فشاره محي مردي بعد صدایکم
 !شیپا

 : تر مردو گفتزی ان مردك چشمانش را ردنهی بادماین!  که در عکسها بوديهمان مرد... بودخودش
 ...سالم•

 : باتعجب به سر وضعشان نگاه کرد و گفتمرد
  جلو در خونه ما؟گردنی می دنباله چنایی پانیی پانی دار اهی بچه مادوتا•
 : زد وگفتيشخندی نماین
 .میکه کرد...می کندای ها رو پي ازعامله فساد وناهنجاریکی میاومد•

 : گفتدوی خندمرد
 ش؟یحاال فرما... اومدخوشم•

 ! مرد چرا نشناخته بودش؟نیا...فتدی داده بود تا نهی تکواری به دفتدی کم مانده بود پس بایمح
 : اطراف را نگاه کردو گفتماین
 .می اونجا حرفهامونو بزنیی جاهی می برایب....شهی نمنجایا•

و ... نره غوليری امد که کجا می زنيصدا...رونی برمی از همانجا داد زد من مدوی نپرسچی هگری دمرد
 ي هم آلرژی مرد لعنتنی به حضور اایمح... نکرد و در را بست و راه افتادندیاو توجه

 و ماجرارنی و ااموی بیی تنهاخواستمیحاال م: دلش گفتيدوباره تو... تحملش کندتوانستینم...داشت
 ...حل کنم

 که زی شده بود پشته می عاصمایمرد از سکوته ن... شاپ رفتندی کافکی شدندو به نی ماشسواره
 :دی پرسيزینشستند قبل از هرچ

 !د؟ی هستیکارتون؟ اصال شما ک...خوب
 :وه سفارش دادو گفت سه قهماین
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 ! دختره نگا کننی ابه•
 : و گفتدی چرخدهی رنگ پريای نگاهش سمته محمرد

  خب؟•
 : نگاهش کردو گفتقی دقماین
  دختررو؟نی اادی نمادتی•

 : گفتمرد
 اد؟ی بادمی دی کجا بانه،از•
 : مرد و گفتي در اوردو گذاشت جلوبشی عکس ها را از جماین
 ! کننگاشون•

 ری که ددی دی فرار کند ولزدوی برخشی خواست از جايدر لحظه ا...دی نگاه کردو رنگ از رخش پرمرد
 ... فرار کردنياست برا

 : گفتماین
 ! اومد؟ادتیخب؟•

 بسته شده و تمام شده و شی ماجرا چند سال پنی اي پرونده کردیفکر م...دی چه بگودانستی نممرد
 مقابلش پس ان ي دهی انداخت به دختره ساکتو و رنگ پریهنگا...کردی اشتباه می کارش ولیرفته پ

 ! نشسته بودشی بود که رو به روي دخترنیدختر هم
 ... دو جواننی به ادی چه بگودانستینم

  راستش را؟اید؟ی بگودروغ
 پس مردد بردی نمرونی ماجرا به بنی ها جانه سالم از ای راحتنی به ادی اگر راستش را بگودانستیم
 در اورد و به طرف او بشی را از جگارشیس... ترس را در چشمانش حس کردماین... را نگاه کردماین

مارکش را  ي ايفندك نقر...گری دی نخمای برداشت و سپس نگارهای سانی از میگرفت او مشتاقاته نخ
 ان مردك را اتش گاری دراورد وسبشی بابک را از جي برايگری او و دي برایکی بود ای محي هیکه هد

 ...زد و سپس ماله خودش را
 شد، خشم وجودش را فرا گرفت شی رشیدلش ر... و معصوم انداختدهی رنگ پري ای به محینگاه

 : مرد و گفتيخم شد روبه رو
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 ...ي اقانیبب•
 ..دمیحم: گفتمرد

 : ادامه دادماین
 یدونی که فقط تو میوندی خودت خوب می بگقتوی عکسارو جلوت گذاشتم تا حقنیا...دی حمياقا•
 دوارمی که؟ امزی همه چرهی زی بزنییخوای نم؟یگی نميزی چرا چ؟ی هستیاصال تو ک...هی به چیچ

 !مه؟یتفه... وارد شمگهی راهه دهی از شمی نشه که اونموقع مجبور مياونجور
 داشت؟ ی دختر چه گناهنی صبر و حوصله اخر تا کجا؟ مگر اگریبس بود د... شده بودی عصبانماین

 د؟یکشی عذاب مدیچه قدر با
 : انداختو و گفتنیی سرش را پادیحم

 رو هوا بود و بختو و اقبال روشو از من می بودمو و زندگی که تو بد وضعشی چند سال پادمهی•
 ...امی گرفتارنی از ایی راهه چاره واسه رهاهی و دنباله زدمیتو کوچه ها داشتم پرسه م...برگردونده بود

 ! که کارم دارهششیهرخواهرم رضا زنگ زد بهم گفت زود برم پ شوهوی که
 : بهم گفتششیرفتم که پ...آه در بساط نداشت... اونم مثله من بودرگاهشی تعمرفتم

 کارو براش رهیم!  دردسرهی اسونو بیلی کارو بهش داده که خهی شنهادهی اومده بود سراغش پیکی •
 ..ادی مرشی گی و پوله خوبدهیانجام م

 :گفتم
 ! کرده؟داتی و از کجا پهی کاروی ؟اوني چه کارخوب•

 تا مدرك داشته خوانیعکسارو م...خوانی چندتا عکس مهی... گفتشهی سادس،کارم که نمیلیخ:گفت
 اثباتش نداره ي برای مدرکی زنه خرابه ولگفتهی مرده مگفتیم... زنه خرابهیباشن واسه طالق دادنه 

 !کنه تا زودتر طالقش بده و از دستش خالص شه دای رو پی مدرکهی داره یوسع
 :گفتم

 به ی کار چه خاکنی که شد ای با طرف و بعد دادگاهي عکس بندازي برییخوای م؟ي شدوونهید•
 ..شهی دادگاه برات دردسر درست مبرنتی م؟يزیریسرت م

 :گفت
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 زنه بده وبگه ي نشونه خانواده خوادی مخوادی نمای بازسی پلنی گفته اصال مدرکو واس دادگاه و امرده•
 ... کارنی داره اقتیکه حق
گفتم بهش که اصال از کجا معلوم که اون زنه ... ندارهی کارا عاقبته خوشنی شدم گفتم که ایعصبان

 هس اونو یکی زنه با ی بره وقتگهیاگه اون مرده راست م... کارهنی بدتریکی ابرو کردنه یواقعا خرابه؟ب
 !هی چای بازلینقی جنی اگهی درهیبگ
 کارو انجام نی که تو اخواستمیگفت من م...یگی رضا که گفتم حقو به من داد گفت اره راست مبه
 نصف نصف ی و پولو گرفتي و بعدش که کارو انجام دادی و هم زرنگ تر از مني چون هم مجرديبد
 ادروغ چر...  پول دستمزدشهونیلیم10 برگشت گفت که ی وقتیول...امونی به بدبختمیزدی ممویکردیم

 اخه دیترسیتهه دلمم م... کارشی بدم به قرضام و تموم شه بره پشدی مونویلیم5... شدمي جورهیمنم 
 ! پول؟ونیلیم10برا چنتا عکس 

 داشته باشه واسه ی مدرکخوادی که طرف ممیخودمونو قانع کرد...می منو و رضا وسوسه شداخرش
 ...میده ماجرا شدوار... زنش و تمومیاثباته خراب

 غهی چه صگری زنه خراب داوردیسر در نم... بوددهی بود وشندهی بود و شندهی ناباورانه شنایمح
 ی دشمننی چننی بود که اانی منی در ای ارمان باشد پس چه کسریامکان نداشت کاره ام!ست؟یا

 ...کردیمات و مبهم فقط نگاه م.... بوددهی اش را به اتش کشیکرده و زندگ
 : گفتماین
  ادامش؟خوب•

 و یمانی پشي بود براری دی ولدی از تهه چشمانش دشدی را میمانی انداخت، پشنیی سرش را پادیحم
 !یشرمندگ

 کار صبحه فرداش نی حرف زده و گفته که منو ببره واسه اارویرضا بم گفت که بااون ...یچی هبدش
 رو یکلی مرده بزرگ و ههیرفتم و ...تا بده به من و برم سراغش..  که داده بود به رضایرفتم به ادرس

من ... شهريباال  توییالی بزرگو و ويخونه ... خونههی به می بعدش رفتمی شدنی سوار ماشمی ،رفتدمید
ار  جز انجام اون کیبعدش که رفتم راه...دونستمی قسم نمی به موالم علدونستمیعمقه ماجرارو نم

 ...مجبورم کردن...مجبور شدم...نداشتم
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 ستادهی دوش ارهی گرفته بود و زشی راهه حمام را در پمی مستقایمح... بودند خانهدهیرس
 ستادنی کار از اگرید... شده بودندلی صورتش روانه شده بودندو به هق هق تبدي روشیاشکها...بود

  درده ناتمامهنی بود از ادهیچی به خود پ سرده کفه حمام وي های کاشيگذشته بودو نشسته بود رو
از بس ... مبهمو و نامعلوميدرد...کشدی چه دارد مي برااوردی که خودش هم سر در نميدرد...شیزندگ

 نگرانش شده بود و امده بودو پشته سر ماین... نداشتستادنی اي برای حالگری دوش درهیهق زده بود ز
 : خش دارش گفته بوديباصدا... کرده بودشیصدا

 ...خوبم•
مجبور ...شدی تکرار می در ذهنش هدی ان مردك حميحرفها... حاله خوبشنی پوزخند زده بود به او

 و او فقط توسطه واسطه ستی کرده کری که اورا اجی شخصداندیگفته بود نم...مجبورم کردن...شدم
 که ییاجا ندارد و تی بود که اوهم گناهگفته...گفته بود که حاللش کند...  کار را انجام دادهنی ايا
 ... نگاهش کرده بودرهی خرهی فقط خایو مح...  مقاومت کرده بود اما توانستیم

 لبخند به لب را ي و مردییرای امده بود قدم گذاشته بود در پذرونی بودو بدهیچی را به خود پحوله
 : به لب اورده بود و گفته بودیلبخنده تلخ... مبل و به او چشم دوختهي بود که نشسته رودهید
 !شهی من فقط قسمت تو می مدلنی ادنهی کنم دفکر•
 ! داده بودي بودو اورا در اغوشش جادهی پر کششی ان مرد چه مهربان به سوو

 ... داشتازیو گفته بود که چه قد دلش تنگش بود و به او ن! بغلش کرده بود باتمامه وجودایمح
 استقبال و سالم و احوال ي صحنه نیداشت وارد خانه شده بود و ا که در دست یلی با وسامای نو

 : زده بودو گفته بودی  و سوتدهی را دیپرس
 !اخ که که قد دلم تنگت بود عشقم... فرما شدهفی به قهرمون جونم تشربه•
 .... هم تنگ شده بودطانی پسره شنی اي بابک دلش براو
 

**      ***     ****                   ** 
 

 ... ارام بودی پناه برده  بودو در خوابشی دوباره به قرص خواب هاایمح



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 29 

 سراغش تا سواالته روندی بابک شرح داده و بابک در اخر گفته بود که فردا مي را برازی همه چماین
 باالخره با ي و بابک در موردای بار بدون محنی هشدار داده بود امایو ن... بپرسندي ترقی و دقشتریب
 ! موافق شده بودماین

 
 ی بود که زماني همان روزقایامروز دق...کردی را نگاه مرونی روح بی بود و بستادهی پنجره اي روروبه

 و ان روز حس کرده بود شیو ساله بعد... دختر جهان هستنی آن روز خوشبخت ترکردیحس م
 ! دختر جهان هستنیبدبخت تر

 زن و يجروبحث ها... رای هر زندگي عاديدغدغه ها...خواستی گرم را ميدلش خانه ا... بودخسته
 ... کدام از انها نبودچیاما ه... رايشوهر

 ارمان ریبا ام... بودشیروزه عروس... افتاده بودی روز چه اتفاقنی امدکه سال ها قبل اادشی
 چوقتیه...شدیلبخند از لبانشان کنده نم...کردندی مری ابرها سيهردو رو...زشی عزيپسر عمو...معتمد

 بود هگفت... که در گوشش زمزمه نکرده بودیی چه حرف های ارمان شبه عروسری که امرفتی نمادشی
 ي نوزادخواهدی موقع دلم منیگفته بود ساله بعد ا...شوندی بلکه خوشبخت مکندیخوشبختش نم

ود  بود و گفته بدهی فقط خندای باشد و محمی که چشمانش هم رنگه چشمانه دختر عمومیداشته باش
 ! چشميبه رو
 ! بسدوی طول کشکسالیفقط ...شیخوشبخت... شیزندگ
 ...شی زندگي اوار شدند روهای بعد تمامه بدبختساله

 شدی مشی را از تهه چشمهایمانیپش... که دروغ نگفتهدانستیدلش م... فکر کرددی حمي حرفهابه
 ...خواند
 خواستی که دلش مدی به خودش دروغ بگوتوانستینم...خواستیدلش اورا م... شده بودیی هواامروز

 ...فقط اورا...اورا
 مهربان ماین... کردشیصدا...کندی رو مروی که نشسته و چند کاغذ را زدی را دمای امد و نرونی اتاق باز

 :گفت
 زم؟ی عزجانم•

 ...ندی برود و اورا ببخواهدیصادقانه گفته بود که م... راطانی پسره مهربان و شنی کرده بود انگاهش
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 : کرده بود و گفته بودزی چشمانش را رماین
 او؟•
 ! اونآره•
 ش؟ینی ببخوادی مدلت•
 .... از دورآره•
 :  سر تکان داده بود و گفته بودماین
 !می باهم برپس•
 ... رفته بود تا اماده شودای محو
 

****   ****      ***      ***           
 شی انگشت هاایمح... بوددهی بود که سر ب اسمان کشيبرج بلند... بودندستادهی ای شرکته بزرگکناره

 تمامه ان حس دوست داشتن با دیترسیم...دنشی از ددیترسیم... و استرس داشتدادی ميرا مدام باز
 ي اقاایا  کرده بود در شرکت کهیی پرس و جوماین... و نابودش کندستوی دوباره برگردد و ندنشید

 امرتون؟...دارد: گفته بودی نه؟ و منشایمعتمد حضور دارد 
 رونی است و بعد از ان در بی مهمي گفته بود در جلسه ی که منشنتشی ببخواهدی گفته بود که مو

 : گفته بودیمنش...کار دارد
 ؟ي اقادیببخش•
 : زده بودو گفته بودی چشمکماین
 .. متجسس•
 ...حال منتظره خروجه او بودند... داده بودای از شرکت خارج شده بود و اطالعات را به محو

 و برود دیای بری نگاهش را از انجا بردارد و امي لحظه ادیترسیم... را به دره شرکت دوخته بودچشمش
 ...نتشیو او نب

 :دی هوا پرسی بماین
 ؟ي داردوسش•

 : حواس پرت گفتایمح
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  رو؟یک•
 !؟يهنوزم دوسش دار.... ارمانوریام•

 : مکث گفتی انداختو بعد از کمنیی سرش را پاایمح
 گرفتم که ادی باشم، اما تی اهمی تونم نسبت بهش بی تونم دوستش نداشته باشم و نمیمن نم •

 ... ندارهتی گرفتم نشون بدم واسم اهمادی بهش ندارم و ینشون بدم حس
 ! بزنمی خودم رو به نفهمي داد که چطورادی بهم ی اما زندگستم،ی نفهم نمن
 ! تا جوابتو بدممای من نگاه کن ني چشم هابه
  نگاهش را به او دوختماین
 که خوابن یی اون هاارم،ی هوشی که فکرش رو بکنيزی از اون چشتری خوابم؟ نه، نه، بی کنیفکر م 
 من فقط خودم رو به خواب زدم، چشم هام رو ستم،ی من خواب نی ولشن،ی روز از خواب بلند مهی

 .  هاتی کنم، برخالف واقعی میگ زنداالتمیبستم و دارم تو خ
 ی هاش متی ترسم، از واقعی من از ساحل مت،ی نهای شنا کردن خالف جهت ساحل، به سمت بمثل

 االن حسم نسبت بهش دونمینم... ترسمی ترسم، از دوست داشتن هاش هم میترسم، از آدم هاش م
 کم می دلتنگنی از اکمی ونمی صورتشو ببخوامی منجامیاما امروز که ا.. بدونمقتوی حقخوامیفقط م...هیچ

 !بشه
 رونی ارمان از شرکت بری امدی داد و نگاهش را به در دوخت که ناگهان دهی گفتو و تکیدمی فهمماین

 شهی ارمانش را که مثله همری امدید...دی به ان طرف وددی نگاهش چرخای گفت و محییایامد مح
 ه بعیی سرای شد و حرکت کرد و محنشی ماشکینزد...داشتی بر می محکمي قدم هازی و تر تمکویش

 :خود امد و گفت
 ! دنبالشمی روشن کن برماین•
 .. دنبالش حرکت کردنددوی دست جنبماین

 ای... خانه اشان بودرهی مسشناختی را مری مسنیا... بودختهی بودواشک رختهی سر اشک رکی را ریمس
 زن ایمح...ستادی دور تر ای کماطی بااحتمای در و ني جلودیرس...شانی قبلي خانه دیبهتر بود بگو

 که دی را داله سه سبای تقري حرف زد و بعد دختر بچه ری در امدو با امي جلودکهی را از دور دشیعمو
 که گری بچه دنیا...دشیبوس...دی با شوق به سمتش رفت و اورا در اغوش کشری امد امریبه سمته ام
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 و بعد بچه را از کردی و مادرش صحبت مری امدو به باامرونی از در بیپیبعد از ان زنه جوان خوشت!بود؟
 شتری شد و بشتری بشیاشکها...د اش چنگ زنهی از سارایانگار که دله مح...دی کشرونی بریاغوشه ام
 حس شد ی ارمان حس کرد بدنش بریاو زنش بود و ان بچه دختره ام...ستی که ان زن کدیتازه فهم
 ..مای ني گفتن هاای محای محيو صدا...ق مطلیکیو بعد تار

 
 و منگ نگاه کرد جیگ... تختش و سرم به دست هستي که رودی اش را به دست اورده و دياریهش

 و دی آی اش منهیو حس کرد که نفسش سخت از س... افتادادشیاطرافش را که ناگهان تمام اتفاقات 
 يرو  کهدیبابک را د... دستش در اورد و به طرفه حال رفتي برخواستو سرم را از روشیاز جا...رودیم

 : بلند شد و گفتشی از جاعی سردی که دارایبابک مح...کندی صحبت ممایمبل نشسته و بان
 ؟ي چرا از جات بلند شدایمح•
 را شیمشت ها... بابک حمله ور شدي به سوي در لحظه اایمح... هم برگشتو نگران نگاهش کردماین

 ... راه انداختادی و داد و فردیابک کوب بي نهیبه س
 :گفتی ممدام

 که بچه دار ی چرا بهم نگفتیلعنت....چرا... که ازدواج کردهیچرا نگفت...ی لعنتی بهم نگفتچرا•
انگار نه انگار ...ستی نییای انگار نه انگار که محدهی ادامه مشی که داره به زندگیچرا بهم نگفت...شده

 چرا؟؟؟... و عشقشو از دست دادهشویکه زندگ
 و فقط داد گرفتی ارام نمای را از او جدا کرد محای و محدی جنبعی سرمای ندیای تا به خودش ببابک

 شیچند سال پ... بوددهی دادی صحنه ها را زنیبابک ا...شتریبابک ب...دندی ترسمایبابک و ن...دیکشیم
که چرا مانعه  در دل به خود لعنت فرستاد...بود بود و خون دل خورده دهی را دشانی پريای محنیا

 را محکم در اغوشش ای محماین... برگرددشیچرا دوباره گذاشت که به چند سال پ...امدنش نشد
 ازددست ي براگری ديزیمگر چ... مچاله شد در اغوشش و هق زدایفشردو فشرد با تمامه وجود و مح

  چه زنده مانده بود؟يدادن داشت؟؟ پس برا
ارام و ... بودشانی پرماین...گفتی نميزی تخت بغ کرده نشسته بود و چي روایمح... بودنیانه سنگ خجو

 ...رونیکتش را برداشتو از خانه زد ب...کردی حالش را بد مای حاله محنی ادنهیقرار نداشت د
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 ندادو نگاهش را به یتی اهمایمح... را صدا کردای ارام وارده اتاق شد و کناره تخت نشست و محبابک
 ... دوختشیروبه رو

 : گفتبابک
 دیحق باتوعه با... برگشتهشی ازدواج کرده و به زندگری که چرا بهت نگفتم امي ازم دلخوردونمیم•

 گم؟ی می چیفهمی و حالت بد شه میعذاب بکش...ی که ناراحت بشدمی ترسای محی ولگفتمیبهت م
 !ه رو سرم خراب شدای دني انگاریکه دلخور بش ازم...وناریبفهم ا...ي ترزیتو از جونمم واسم عز

 :زبان گشود و گفت... صورتش شدي دوباره روانه شی اشکهاایمح
 خودت بعده چند سال ي با چشمادفعهی ی ندوننکهیا!  بابکختمیری فرو نمنجوری ایگفتی بهم ماگه•
 ؟؟؟یفهمی عذابه منیبدتر...ینیبب

 : ارام و شمرده گفتبابک
هرچقدر هم که تلخ و دردناك باشه ... ی بگم تا بدونخوامی رو بهت تا حاال نگفتم و ميزی چهی ایمح

واقعیت اینه که زمان به عقب بر نمی گرده و چیزهایی که از دست میدیم دیگه هیچ وقت برنمی 
 نیوقتی زمان با همه ي چیزهایی که درونشه جلو میره و ازت رد میشه، هرکاري هم که بک. گردن

اگه یه چیزي کج بره و مسیرش عوض بشه، . نی شرایط رو دوباره به حالت اولش برگردونینمی تو
هر چقدر هم تالش کنی که اونو به مسیر خودش برگردونی نمیشه، چون اون مسیر . دیگه کج رفته

 ...مثله اون...ي ادامه بدتی به زندگی تا بتونای محی شالشیخی بدیتو با..عوض شدنی نیست
 : سرش را تکان دادو گفتایمح

 بهم فرصته دفاع از خود نداد ی زدو حتدمویبعد از اون اتفاق که ق... فراموشش کردمکردمی مفکر•
 ... فراموشش نکردم هنوزم مثله قبل دوسش دارم بابکنمیبی االن می تموم شد برام ولگهیگفتم د

 خواستمش؟ی ، مخواستمشی من که نمیول
  مشخوای نمگفتمی به خودم مهمش

  خوامشینم
 ..  خوامشینم
   دروغ بود نخواستنشیول

 .. وجودمي  با همهخواستمشی بود که من منی اتیواقع
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 !شی قشنگش با اون آغوشِ گرمه لنتيِ اون و نخواست با اون لبخندِ جذابش با اون حرفاشهی ممگه
 شیاشقه پسرعمو دختر را که هنوز هم عنی هم فشرده بود تا نشود اعتراف اي چشمانش را روبابک

 !هست
 
 را ایحاله مح... بودو ناارامیعصبان....دی در را با دستش کوبستادوی ادی خانه حمي با حرص رو به روماین

 را هی قضنی تر قاله اعی هر چه سردی شده بود و باخود گفته بود که  باشی رشی بود دلش ردهیکه د
 : جوان در را باز کردو گفتیزن... خراب شده دور کندنی را از اایبکند و مح

 
 
 امرتون؟•
 : دوخت و گفتنی نگاهش را به زمماین
  خونس؟دیحم•

 : اش مچاله شد و گفتافهی قزن
  شما؟نی باشیک•
 : حوصله گفتی بماین
 ... دارمکارش•
 ... و گور شدهست،گمی ندیحم•
 : کردو گفتزی را رشی چشمهاماین
 ؟یاز ک!  گم و گور شده؟ی چینی•

خانوم باهاش کاره واجب دارم اگه : ادامه دادماین!  نهایمردد بود که جوابش را بدهد ... نگاهش کردزن
 نی بهم بگنی ازش داريخبر
 : گفتدوی را را به هم مالشی دستهازن

 میدی بعد خوابیماهم کم... بخوابهخوادیپکر بود شام نخوردو گفت زود م... اومد خونهشی شب پچند•
 دادو يصدا...دمی شنیی صداهیشب ...مونهی ما مشهی داداشم هم پمییچون ما تنها...پسرمه...دیبا ام

بحث   مرده قدبلند داره جروهی و با اطهی تو حدی حمدمی از جام بلند شدم که دعی سردادیب
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از اون ...رفت که رفت...ادی و زود میی جاهی رهی گفت که مدی شده حمی گفتم چرونیرفتم ب...کنهیم
 ... کنمداشی پي چه جوردونمینم... خاموشهشیروزم گوش

 کرد و یو خداحافظ... امد خبرش کنددیشماره تلفنش را داد تا اگر حم.. کالفه بودو کالفه تر شدماین
 ! اقادیببخش... زدشیچند قدم که برداشت از زن از پشت صدا...راه افتاد

 : برگشتو گفتماین
 !بله؟•

 : دوخت و گفتنی نگاهش را به زمزن
 ..نییمایفک کنم شما اقا ن... شما بهم گفتهي درباره دیحم!نی بدوندی هست که باییزای چهی•
 : راهه رفته را برگشت و گفتماین
 ؟يزی چچه•

 : من من کنان گفتزن
ه  بعدش که خون...رضا بهم گفته بود... کردهي چه کارشی چند سال پدی که حمدونمی من مراستش•

 هی قضنی امیما فکر کرد... رو هم بکشندی حمترسمیم... اقادهیمن چشم ترس...ختنی ريرضا رو اونجور
 ... مامی تاوان بددیتموم شده اخه چه قد با

 نی نگفته بود که رضاکشته شده به خاطر ادی خبربود،حمیمابی کرد به هق هق کردن،نشروع
 :دی پرسمایکارهان

  رو چرا کشتن؟رضا•
 : کنان گفتهی گرزن

 نی که ای شدن با کسری کار باز کرد درگنی به ادوی حميگفت اون پا... کرددی حمي فداخودشو•
 گهی و به خانواده دختره مرهی رو میکارو براش گفته بودن انجام بده بعد هم که رضا گفت همه چ

تورو به حضرته عباس ... شدمیتیبچم ... موندي و همونجورمی ثابت کنمیستیماهم نتون...کشتنش
 ..دی کندای پرادرموب
 کارها نی پشته ای چه کسدانستند؟ی عمق داشت و نمنقدری ماجرا انی اینی... مغزش هنگ کردماین

 !بود و هدفش چه بود اصال؟
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از او ... چگونهدانستی خودش هم نمی ولکندی مدای را پدی دهد که حمنانی کرد به ان زن اطمیسع
 : بود؟ زن گفتی چه شکلدی که شب امده بود دنباله حميد که ان مردیپرس

 ! بودولهجه داشتدهی پولدار بود،کت و شلوار پوشافهی مرده جوون خوش قهی•
 گرفت می بعد تصمیول..دی را بگوانی کردو خواست به بابک زنگ بزند تا به او هم جری خداحافظماین

 !دیکه رو درو به او ماجرا را بگو
    ***         ****     ****       ***   

 ر؟ی پسر امای بچمون دختر باشه خوادی مدلت•
 : گفتدوی خندریام
 ...دختر•

 : چشمانش را گرد کردو گفتایمح
 ! تو منم دلم براش ضعف برههی فکر کن پسر باشه و شبيوا•
  اونو؟ای ي دوست دارشتری بمنو•

 : باتعجب گفتایمح
  رو؟یک•
 ! منههی که شبپسرت•

 :  گفتدوی خندایمح
 !معلومه که اونو...وونهید•
 : را باال انداختو و گفتشی ابروهاریام
 ...یکنی غلط مشما•
 ... ارمان خانه معتمدری از لطفتون امممنون•
 : گفتدوی سمتش چرخریام
 ستهی منو از اوله لچوقتیه...ي باشم که تو دلت دوسش داری ادممی اولدی باشهی باشه همادتی ایمح•

 ! رو برنداري که تو قلبت دوست دارییادما
 : با محبت نگاهش کردو گفتایمح
 ... بود مطمعن باشی و خواهی و هستيبود
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 ...دی اش را با عشق بوسیشانی خم شد و پریام
 را تمامه عشق شانی اورده بود تمامه بوسه هاادی بود و ساعتها مکالمه اشان را به ستادهی پنجره اکناره

 و زوی همه چشهی حال چه داشت؟ مثله همیول... زبانزد عام و خاص بودیزمانو عالقه اشان را که 
 !زی چچیه
بابک زنگ زده بودو حالش را ...بابک هم نبود... نبودماین.... بوددهی بودو کشدهی بودو کشدهی کشگاریس

 خانواده شهی پیرفت:  بود و گفته بوددهی خندای و محدیایو گفته بود که کار دارد و م.. بوددهیپرس
قطع کرده بود و  و...می عمو و پدر جانه گرامیکیخدمت اون ...گرام؟ سالمه منو خدمت عمو برسون

 رونی دوش گرفته بود از خانه بعی گرفته بودو سرشیراهه حمام را درپ... کرده بود از تهه دلهیگر
 !ه بود بودو واردش شددهی را دیشگاهی ارايتابلو... کنددای پیشگاهیرفته بود تا ارا

 را کوتاه شیابروها... خوش رنگیتونیز...دی رنگ شده اش را دي دوباره موهاستادی که انهی ايجلو
 رفته بود به مرکز میاز انجا مستق... تر شده بود و زنانه تربایکرده بودند به در خواسته خودش و ز

 ...ییطال  قرمز و سرخ و الکهاي رژ هاشی ارالی بود و وسادهیکفش خر... بوددهی لباس خردویخر
  بود کهدهی را دمای بود خانه خسته و کوفته ندهیرس
 

 ساعت و او هم گفته بود رفته بودم نهمهی گفته بود که کجا بود ای منتظرش هست وقتنگران
 .  از تعجب چشمانش گرد شده بودماین...دیخر
 
 : لب گفترهی نگاهش کرد و زماین
 ! کنهری بخخدا•

 : و گفتدی چرخدوی خندایمح
 !دم؟ی جدپهی طوره تچه•
 : گفتجی گماین
 !؟ی خوبایمح•

 : گفتدوی خندایمح
 ………یعال•
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 : گفتستادوی اشی رو به روماین
  د؟ی و خرشگاهوی ارای االن رفتنیی پاییای از تخت بی حال نداشتدمتی که دصبح•
 !خوب بهتر شدم... که بهتر شویگفتی نمروزی خودت تا دمگه•
 : از کوره در رفت و گفتماین
 ...تظاهر کردنه...ستی بهتر شدن ننیا•

 که کردی می حکمراننشانیسکوت ب... مبلي را کند و انداخت روشی گفتو لباس هایی برو باباایمح
 : شکست و گفتی باالخره ان را بعد از مدتماین
 د؟ی سراغه حمي برییخوای نمگهید•

 : تفاوت گفتی بایمح
 ی بهممون گفت و فکر نکنم که بتونه بهمون کمکدونستی می برم؟ اون که هرچی واسه چنه•

 ...کنمی من دوروزه دارم فکر ممای نیدونیم...کنه
 ؟ی چبه•
 گناه ی که ثابت کردم به همه که اون زمان من بمیریگ...ندمیبه آ...به االنم...به گذشتم...ی همه چبه

 شهی ممیمگه زندگ...کننی و طلبه بخشش مدی ببخشگنی و مرنیپذی خانوادم منو م؟یبعدش چ...بودم
مهرشونو ازم  مادرم و خواهرم... نکردی فراموش کنم که پدرم به حرفام توجهتونمیمثله قبل؟ مگه م

 عاشقم بود ولم کرد عالقه و ي بدجوری زمانهی کردن و از همه مهم تر پسر عموم که از قضا غیدر
 وسط من نیا... خونه زن بچه و انگار نه انگارکنهی داره مشوی و االنم زندگختیعشقو محبتودور ر

 چه دونمینم...یبل قيای محشمی نمگهی باختم و دی ولی و به خاطره چی واسه چدونمینم...باختم
 سرو کمی موی مردني افهی قنی و ادی و خرشگاهی برم ارادی که بادمی فهمنوی کنم،فقط ای زندگيجور

 می دو قطبهیماری من االن تو اوجه بی همش تظاهره ولیگی راست مستمیخوب ن...سامون بدم
 رفته ادمی...ستی ناون  اماامی بری تا به چشمه امدی وخرشگاهوی ارارفتمی مينجوری اشهی هم؟یفهمیم

 .ستیبود که ن
 ! نبودنی ارهی و غی سوخته بود هرچه گفته بود راست بودو راستشی نگاهش کرده بودو دلش براماین
 : زبان گشودو گفتماین
 ...دیامروز رفتم سراغه حم... شدهرمی دستگییزای چهی من ای محیول•



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 39 

 !خب؟: کنجکاو نگاهش کردو گفتایمح
 صی جواب شد و کنجکاوتر و حری پر از سواله بای گفت و محشی ان زن را براي گفته هاي همه ماین

 ...قتی حقافتنی يتر برا
 :ایمح

 ...ي اگهی دزهی ازش و نه چمی دارینه نشون... کرددای پشهی که نمدوی حمم؟ی کنکاری چدی االن باخب•
 : لب زدماین
 .. نقشه دارمهی•

 : کنکجکاو نگاهش کردو گفتایمح
 !؟ي نقشه اچه•
و چرا دارد .. شک داردیگفت که به چه کس... گفتای محي تر شد و تمامه افکار خود را براکی نزدماین

 : اش را گفتمانقشهی سکوت کرد و در اخر نی در دلش ولمای به افکاره پوچه ندی خندایمح
 ! نهای حدسم درسته میتا بفهم... ارمانریبه خصوص ام... سراغه خونوادتي بردی باتو•

 : و گفتدی خندایمح
 ...خب حاال نقشه رو بگو... بودی جالبهیشوخ•

 : بلند گفتدی را که دمای ني جدنگاهه
 ! نکن محالهفکرشم•
 :باال انداخت و گفت را شی ابروماین

 ! نموندهي اگهی دراهه
 : پر از حرص گفتایمح

 نه؟ ای درسته اتتی حدسمی بفهمنکهی جونم واسه امای منو و نمی  اونا؟ بگم نقشه دارشهی پکاری چبرم•
 ... لطفارونی بزی افکاره مخربو از ذهنت برنیبعدشم ا...تونمینه من نم! ؟ی واس چششونیاصال برم پ

 : ارام گفتماین
 که هی اون بالرو سرت اورده اوني که همه ی که اونگنجهی درکش برات سخته و تو فکرتم نمدونمیم•

 که چه يکردی و باهم بحث نمي بودنستادهی وگرنه االن روبه روم واادهی درصدش زی ولگمیمن م
 ...ی و باخانوادت روبه رو بشي بريطور
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 نی اثباتشان و از باور اماندی قابله باور بود و فقط ممای ناتیدروغ چرا حدس... حرصش گرفته بودایمح
 ! بودزانیمسئله فقط گر

کتش ... حوصله بودو خستهیب...سالم داد و سالم دادند... باز شد و بابک وارد شددوی در در چرخدیکل
 : گفتایمح... گفتي مبل نشست و چه خبريرا در اورد و رو

 ...یسالمت•
 ! صبح چه قدر تفاوت داشتيای با محای محنیا...زد نگاهش که کرد خشکش بابک

 رانی نشان دهد تا انها بدانند که او در اي خانواده اش و خودشهی برود پدی بود که بااگفتهی به محماین
 اتشی اشتباه بودنه حدسي برالی را به سخره گرفته بود و هزار دلمای ني هاهی تمام نظرایمح...هست

 :بود فقط گفته مایزده بود و ن
 !  ندارهي ضررامتحانش•

 ششانی را اشکار کرد به پقتی حقی وقتخواستیاو م... خانواده اش ترس داشتشهی از رفتن به پایمح
 ...رفتی ابتدا نزد خانواده اش مقتی حقافتنی ي برادیبرود اما حال با

 ها سر زده بود و از مارستانیبه ب... کندشیدای نداشت تا راحت تر پی نشانی بود ولدی دنباله حمماین
 ! که نبوددنبودی حمی ولیانجا به پزشکه قانون

 زدو یرژه کم رنگ...ی مشکپهیت... زده بودپیت... خود را برانداز کردستادوی انهی اي رو به روایمح
 با ی تا وقتدیپوشی فقط کفش پاشنه بلند می افتاد که زمانادشی...دی پاشنه بلندش را پوشيکفشها

 راه رفتن با ان اال حیول...دیای به نظر نزهی مزهی حداقل از دوشش باشد و ررودیش راه م ارمان جانریام
 منتظرش نیی پاماین...کردی هم عادت منهایبه ا...گریعادت بود د... سخت تره شده بودشیکفشها برا

 نکهیاسترس داشت از ا...دی که شد سالم دادو جواب شننیسوار ماش... شدیبود در را قفل کردو راه
 کردی مییحسه تنها... نداشتيرگی دي مجبور بود انگار و چاره ی نشان دهد ولریخود را به چشم ام

 ...حسه ترس... خانواده اشيجلو
 : حواس گفتی بای زد و محشی صداماین
 بله؟•
 : شمرده شمرده گفتماین
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 ی کنی سه تا رو اگه عملنی همی توجه بهش باشی و بیهل نکن...ی کن به خودت مسلط باشیسع•
  ..هیکاف

 .کنمی میسع•
 زشوی مي اونجا و روبه رومیری رستوران و ماهم مهی رنیو واسه ناهار م... دارني قراره کارهی•
 ... دغدغهی ارومو و بمیخوری و ناهار ممینیشیم

 : شد و گفتشتری استرسش بایمح
 ... نگرانمماین•
 زم؟ی اخه عزی چنگرانه•
 ...گفتمی راست ميدیتو دلش بگه د...دوباره دربارم فکر اشتباه کنه که نی انگرانه•
 ی زده پس ارزش نداره که سعدتوی قشی وقت پیلی تو دلش؟ اون خگهی می داره که چیتی اهممگه•

 ... تو فکرو دلش راجبت خوب فکر کنهیکن
 : داد و گفتهیتک...مای نگفتی مراست

 !یگی مراست•
 : انداختو و گفتی اش نگاهی به ساعت مچمای ندندی رستوران که رسيجلو

 ... و بسییایتو فقط دوشادوشه من م...صد در صد اونا داخلن...میبر•
 از يادیوارده رستوران که شدند حجمه ز... تکان داد و راه افتادنددمی فهمي سرش را به معناایمح

 دنی راه رفت و بعد از رسمایفقط کناره ن... کجا نگاه نکردچیبه ه...استرس حس کرد او را در برگرفتند
 : گفتمای نيزیبه م

 !نجای امینیبش•
 ! زده بودندخی شیدستها... نشستعی سرای محدوی عقب کشای محي را برای صندلو

 شده به او و دلش با رهی که خدی بزند دو چشم اشنا را ددی را که بر گرداند تا اطرافش را دسرش
 !شی نگاه افتاد کفه پانیهم
 : با ارامش منو را برداشت و گفتماین...مایزل  زد به ن..دی نگاهش را دزدعی سرایمح

 ؟ی خانومنی دارلی میچ•
 : چشمانش تا حده ممکن گرد شد و گفتایمح
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 ... بخورمخوامی بخورم؟ من دردو کوفت مخوامی می چیگیتو م...رمیمیمن دارم م...مای که نواقعا•
 : زد و گفتي لبخندماین
 ...زی هکهی اون مرتکنهی باش داره نگات مي لبخند بزن و عادکمی... قربونت شم زمی عزیاله•

 ي جورماین...کردی نگاهش را حس مینیسنگ... تابلوي دادو لبخند زد از همان لبخندهاهی تکایمح
 جی انقدر گای سفارش داد و محمایگارسون که امد ن.... داشته باشددی هم درارمانینشسته بود که به ام

 ی سعای محو دیخندی و مزدی حرف مکردی رفتار مي عادماین... چه گفت به ان گارسوندیکه نفهمبود 
 اش نهی سيقلبش خودش را محکم به قفسه ... نکندشی لبهاي را از روی ان لبخنده لعنتکردیم
 از یشانیپر...شدی از او کنده نمي لحظه ارارمانینگاهه ام... سخت بودتی وضعنیتحمل ا...دیکوبیم

 که به زور قورت دکری می سعای شروع به خوردن کرد و محمایغذا را که اوردند ن...دیباری مشیسرو رو
 : حواله اش کردو گفتی چشمکماین... برنج رايدهد ان قاشق ها

 ... جون صبر کن دارم براشرارمانی امی رو زندگمی اوار بشقراره•
 !د؟یلرزیم...دیزلری که نمشیدست و پا... به صدا در امدای محتلفن
 نثاره بابک کرد و به ی لب لعنترهی زدنشی با دمای کرد و نیی خودنمای گوشنی اسکري بابک رواسمه

 در جوابش و ی گفت و بابک سالم جانمیسالمه ارام... برداشتایمح... اشاره کرد که برداردایمح
 :دیپرس

 !ا؟ی محییکجا•
 ..می تا غذا بخوررونی بمای با نمی اومدینی...رونیب•
  که؟یخوب...اها•
 ...خوبم...اره...اره•
 یدگی تا به کارا رسهی شب قراره دوباره برگردم ترکنجای دارم اي کاري جلسه هیمنم ...خوبه•

 ..منتظرم باش... و بعد برمنمتی ببامیقبلش م...کنم
داشت ... زددی ارمان را دری چرخاند و امی کرد و سرش را کمی گفت و خداحافظي باشه اایمح

 :  کردو گفتیسی پسی پماین...دیدلش دوباره لرز...یلعنت...کردینگاهش م
 گفت؟ی میچ•
 ...ي کاري سره جلسه رفتیاالنم داشت م..هیشبم قراره برگرده ترک.. کجامگفتی میچیه•
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 ي ارمان و تعدادری که اميزی که به طرف مدهی کت شلوار پوشي مرددنی سرش را تکان دادو بادماین
 : گفترفتیمرد نشسته بودند م

 ... ارمانهری امشی گرامي با پسرعموشی کاري کنم جلسه فکر•
 ... انها شدزی مکی که بالبخند نزددی سرش را چرخاندو بابک را دایمح
 
 : انداخت و گفتنیی سرش را پاماین
 ...کنهی مکاری چنجای انی ایلعنت•

بابک هنوز داشت باجمع سالم و احوال ...رفتی امد و می مینفسش به سخت...شدی داشت خفه مایمح
را در wc  گفت و سمتهيدی بلند شد و ببخششی از جاریام... و حواسش به اطراف نبودکردی میپرس

  داشت قاشقه پر از برنج را درری سر به زدکهی دارای نگاهش را که چرخاند محماین... گرفتشیپ
بابک ...خوردی و لبخند زنان اب مکندی را نگاه مایمح که او هم دارد دی را دمایو ن...گذاشتی مدهانش

 ارمان نشسته بود امده بودند و داشتند ناهار ری که اميزی مي رو به رونجایا...شیخشک شد سره جا
 دیگرفت فهم خشم تمامه وجودش را فرا! کرده بود؟دای پی دل و جرئتنی چنی از کای محخوردند؟یم

 پسر را نی فکه اخواستیدلش م... نشستهای محي است که روبه روي اافهی پسرك خوش قنیکه کاره ا
 ي نشست و نگاهش را به بابک دوخت از همان نگاه هازی برگشتو و سره مریام... کندریخرد و خم

 داشت از دستش زی چه همي برنامه نکهیاز ا... استشانی چگونه پکر و پرری که امدیبابک د... داریمعن
 : گفتمای رو به نای تر محنطرفی ایکم...ه بود اش کردی عصبانرفتیدر م

 .. من تحمل ندارمگهی دمی برپاشو•
 : سرش را تکان دادو گفتماین
 . شده خدا رو شکرهی تسوزیحسابمونم که موقعه رزرو م...باشه•
 ای محنی چننی چه بود که اریو در چشمان ام...کردندی و بابک نگاهشان مری بلند شدند و امشانی جااز

 خودش حس کرد به محضه ي نگاهشان را روینیتا از رستوران خارج شوند سنگ..ختیریرا به هم م
 : را به هم زد و گفتشی گفت و دستهاییوهوووی مایخارج شدن از رستوران ن

 .می دو نشون زدری تهیبا ...ییی شد عالیعال...ی محیمح
 : گفتمای خواست نيشتری بحهی نگاهش کرد و توضجیگ... حالش خوش نبودایمح
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 نویاز اول هم هم...  و افکارش پراکندسشهی نمی ارمانه قبلری همون امگهی ارمان دری اماالن•
 به ی چمی تا بفهممینی عکس العملشو باهات ببدیبا...اومدنشم اونقدرا بد نشد...و اما بابک...میخواستیم
 !هیچ

 : بلند شدای محامکی پي شدند و صدانی ماشسوار
 :بابک

 .. باهات حرف بزنمامیدارم م... خونهبرو•
 : حبس کردو گفتنهی نفسش را در سایمح

 ... شروع شدماجرا•
 
 

با بابک ... بوددهی پرعی مانند مرغ از قفس سرری بود و امدهی رسانی مسخره به پاي ان جلسه باالخره
 يزیفته بود چبابک گ... چه برگشته استي کند؟ اصال برای چه منجای اایبحث کرده بود که مح

 یرنگ  ان دو چشمدنهید...حالش خوب نبود دروغ چرا... خبر استی و مثله او از ماجرا بداندینم
 بود ای که همراهه محي اافهی و خوش قپیان پسره خوشپ...ارام و قرار نداشت... کرده بودشییهوا

 !ها؟ی بازشیتی تنی دوست پسرو از اای بود؟ دوستش ی چه کسینی...فکرش را مشغول کرده بود
 که ییهمانجا... گرفتشی اتش زدو راهه بامه شهر را در پيگاریس... رفتن به خانه را نداشتحاله
 شهیحرصش گرفت هم.. چرا آن کار را بااوکرددانستی که نمییاو...با او... پاتوقشان بودشهیهم
 به وفتادی مادشی شی امد فورا کارهای لبش مي به او لبخند به روکردی فکر میوقت... بودنگونهیهم

 ...ستی که او چه ماره خوش خط و خالدادیخود هشدار م
 ي را پرت کرد روی حوصله تر از ان بود که جوابش را دهد گوشیب... بوددیناه.. زنگ خوردتلفنش

 االن چگونه شی خانم خانه اش بود زندگایباخود فکر کرد که اگر مح... و به سرعتش افزودیصندل
 مسرو تا زودتر برود نزده هدادی را زودتر انجام مشی کارهاریام... داشتند مانند غزليبود؟ دختر

 ياما حال دختر... دختر عمو جانش را که از قضا عشقش هست و همسرشندیتا زودتر بب...فرزندش
 ! که فقط زنه خانه اش بودو بسیخوش زبان در خانه بود با زن
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 داشت؟ نکند ی دختر؟ چه هدفنیه بازگشته بود ا چي در دلش چنگ انداخته بود اخر براترس
 پک گارشی به سری فکر امنی باارد؟ی ارمان را بگری امزعی اماده تا همه چستوی به چی چدهیفهم

 ! در فکر غوطه ور شدشتری زد و بيمحکمتر
****                 ****               ****                             

 اما دی ترسي لحظه اای بود که محیانقد عصبان...دی از هم پاشیه مانند بمبه ساعت خاندی که رسبابک
 : گفتستادوی اای محيبابک روبه رو... خودش را جمع و جور کردعیسر

 !ن؟ی ناااهار بخوررونی بنی رفتکه•
  دختر؟ي تو عقل دارن؟ی خوردری امي روبه رونی نشستنی رفتناهارو

 نیعکس العملش ا...ردی را در نظر بگشی گفته بود که عکس العمل هاماین...کردی فقط نگاهش مایمح
 .. در برودنی چننیبود؟ که از کوره ا

 : هم فشرد و گفتي را روشی دندانهابابک
 ه؟ی کارا چنیقصدت از ا...ای توهستم محبا•

 : خونسر نگاهش کردو گفتایمح
 ... هم اونجاستری اممیدی دمیرفت.. شدیاتفاق!  ندارمي قصدمن•

 : تر شدو گفتی حرصبابک
  شد؟ اخه مگه من خرم؟ی اتفاقکه•

 : کنترلش را از دست دادو گفتایمح
 اصال رفتم رو به روش نشستمو ناهار خوردم مشکلش ه؟ی واسه چتی عصباننهمهی بابک ادونمی نممن•
   حاال؟شدی مگه چه؟یچ

 :دی داد کشبابک
 ... خرهنگرانتم•
 ؟ی منهینگرانه چ... نشدهيزیچ... حالم خوبه ؟یرانم شده که نگی چمگه•

 مای مبل انداخت و به ني خود را روایمح... زدرونی نکرد و از خانه بدای سوال پنی اي برای جواببابک
 بابک خواستی در  خانه نباشد نمنجاستی بابک ایاز او خواسته بود که تا وقت...دیای زد تا بیامیپ
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 را سره او رصشندحی را ببمای که اگر ندانستیم... بابک راشناختیخوب م... کندمای نثاره نیمشت
 ..کندی میخال

 : گفتدوی خندمای دادو نحی توضشی مختصر براایمح... که چه شددی مانند جت امد و پرسماین
 زوی همه چدمشیرفتم د... اوردن انداختن جلو دره خونشوندوی بگم که حمنویحاال ا... گفتميدید•
 نی پشته ای چه کسدونمی و نمدسیچی پي ماجرا بدجورنی اایمح...شناسهیگفت منم نم...کار کردان

 ! بهتدمیقول م..کنمی مدای که هست رو پی هرکیماجراس ول
خواب که بهانه بود ... روانه اتاق خواب شددنی گفت و  به قصد خوابيری کردوشب بخي تشکرایمح

 ... اش بلند شدی گوشامهی پيصدا...یکی فکر کند در سکوت و تارری به امخواستیم
 بابک
 !خداحافظ..مواظبه خودت باش.گردمیچند روز بعد برم...هی ترکرمی دارم ممن

 ... کردپی تاشی هم برای را داد و مواظب خودت باشجوابش
کردندو گفتند که  که همه طردش ی رفته بود وقتهی چگونه به ترکیی بار به تنهانی امد که اولادشی

 !برو به درك
 رل هیپولش هم فقط کفاف رفتن به ترک...تنها بود.. که بدرقه اش کندی داشت و نه کسی چمداننه
 دور خواستی انجا روزگار بگذراند فقط مدی چگونه بدونه پول با  کهکردیان زمان فکر نم... بسدادویم

 ... خراب شدهنیشود از ا
 بود دهی رسیوقت... اش یبه بد اقبال... اشی کسیبه ب... بود ارامختهی شده بودو اشک رمای هواپسواره
 اقامت و صبحه روزه بعد در به در ي کرده بود برادای را پی کوچکتهیسوئ... داشتی اندك پولهیبه ترک

 .. نظرش را جلب کرده بودواری در دي نوشته اابانیدر خ...دنباله کار
 ...میازمندین... ار کار در بي برای زنبه
 ... گرفته بودشی اجبار راهه بار را در پبه
 

چون ...لی دلی بلهیاما حال امده بود به دل...ی مسافرت و خوش گذرانيبرا...هی امده بود به ترکقبال
 نفس کشدی که او نفس مي اسمانه شهررهی زخواهدیچون مادرش گفته بود نم...طرد شده بود

 دایپ ي و کاررفتی راه مدی زنده ماندن باي و رنجور شده بود اما برافیعبدنش ض...خسته بود...بکشد
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 تر نیی وپاخوردیچند پله م... باري جلودیرس... خواب داشته باشدي برایی شب جانکهی ايبرا...کردیم
 کرد و در را هل دادو یپله ها را ط! داشت؟ي مگر چاره ایول... نهایدره بار بود مردد بود که برود 

 سالم داد پسر کردی مکار  که داشتي رفت و به پسرشخوانیبه پ...عصر بود و بار هم شلوغ...داخل شد
 :   انداخت و جواب سالمش را داد و گفتینگاه

 سفارشتون؟•
 : گفتایمح

 !واسه بار... مستخدمهی... اومدمنی زدواری که رو دی اگهواسه•
 :د گفت و ادامه دای اهانپسر

 ...ای بدنبالم•
 در انجا نشسته بود رفتند پسر ي از بار رفتند که مردی دنبالش راه افتاد و به طرفه  خلوتایمح

 : زدو گفتشیصدا
 ... اومدهمیوارزدی که رو دی دختر خانوم واسه اگهنیا... مهرداد خاندیببخش•

 پی قد بلند و خوشتي انداخت به مهرداد مردی نگاهمی هم نایمح... را نگاه کردای برگشتو و محمهرداد
 : اسپورت داشت و سالم داد ،مهردادجوابش را دادو گفتیپیکه ت

 ...نی بشایب•
 ! کجا؟نجای اخر اوکجا و ادی ترسیکم... که پسر رفتدی از او نشست و دی کمي با فاصله ایمح

 : کنجکاو نگاهش کردو گفتمهرداد
  خانوم چند سالتونه؟ایمح...خوب•
 ... استرس داشت و ترسایحم

 :گفت
20 

 : گفتمهرداد
  مگه نه؟ي اومدرانی که از اانگار•

 : باتعجب نگاهش کردو گفتایمح
 ن؟یدی کجا فهماز•
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 : گفتدوی خندمهرداد
 نجایا12تا شب 11 که از صبح ساعت می دارازی مستخدم نهی به نجایخوب ما ا.. لهجت خانوماز•

 نجایا...ی که راحت تر باشی بموننجای شباهم ایتونیم... و ببرهارهیسفارشارو ب...فقط مستخدم...باشه
 ..کنهی خوب فرق مفشونی اما وظاکننیچند تا هم دختر کار م

 : تر نگاهش کردو گفتقیدق
 رو نقطه ضعفت که زارنی وگرنه دست می منشونی کن مخفیسع! کنهی مدادی تو چشات داره بترس•

 .ترسته
 :مهرداد نگاهش کردو گفت... نگفتيزی با تعجب نگاهش کرد و چایمح

 ؟یتونی مخب•
 : نگران گفتایمح

 ... کارا نکردمنی تا حاال ازاینی..ستمی بلد نیچی من هیول•
 : گفتدوی خندمهردا

سه تام ..شمی که اوردت پهیسهرابم همون... بده نگران نباشادتی گمیبه سهراب م... يریگی مادی خب•
  نه؟ای یمونی منجایخب حاال شبا رو هم ا...رونی االن رفتن بیشیدختر هس که عصر باهاشون اشنا م

 : گفتایمح
 ...مونمیم•

 : گفتای گفت و محي باشه امهرداد
  برم؟تونمیم•

 : دختر چه قد نابلد و هل است با خنده گفتنی که ادی دمهرداد
  حقوقت چه قدره؟ی بپرسییخواینم•

 : و اسمان بود گفتنی زمانی سوالها را انگار که منی رفته بود اادشی پاك ایمح
 ... نبودادمی يوا•

 : گفتمهرداد
 کار کن بعد یشیفعال ازما... بده بهتتوی دست مزده اولهی به سهراب بگویرفتن... کجاس دخترفکرت•

 ...میزنی حرف متیی حقوقه نهاي درباره ياگه خوب کار کرد
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 : گفتجی گایمح
 ه؟ی چهیدست مزده اول... نکردمي کارچی من که هنوز هیول•

 : گفتمهرداد
 ... باشنجای و شب ااری بلتویحاالم برو وسا... بارهنی قانونه انیا... نباشهتیکار•

 بر سرش؟از کجا به کجا امدیچه داشت م... گفت و راه افتادي و با اجازه اشی بلند شد از جاایمح
 .. بوددهیرس

 چند نفر هموطن کنارش بود هر چند نکهی شده بود حداقل ای را از سهراب گرفته بود و راهپاکت
 امده و رانی گفته بود که او هم از اایبه مح...امدی به نظر میسهراب پسره خوب...شی بد نبود برابهیغر

 شترهی بکه گفته بود...کندی کار مستیرانی بار که از قضا صاحبش هم انی هست که در ایچند سال
 با انها مچ شود تواندی امده اند و مرانی و گل و محلقا هم از ابای اند و فرینرای هم انجای اي هايمشتر

 !شد؟ی خوب میرانی کردنه چند دوسته ادای مگر حاله او با پیو کم تر حس کند که در غربت است ول
دلش گرفته ... نداشتلی ساك هم وساکی را جمع کرده بود سره جمع لشی و وساتی بود سوئرفته

 او داده بود تا ي برایرفته بود بار و سهراب لباسه مخصوص... اشی بدبختنیاز ا..شیینها تنیبود از ا
 خواننده بایر و گل اشنا شده بود فبایبا فر... بکندي چه کارهادی بدهد که باادشیبپوشد و بعد سهراب 

 داشت تا فهی کم نداشت و گل هم وظيزی چییبای خوشگل و خوش اندام که از زي بار بود دختري
گفته بودند که ... بوددهی گل بشنود محلقارا نددوی باانها گل بگوندوی بنشندی ای که مییکناره مردها

 راه برود و چگونه با ه داده بود که چگونادشیسهراب ...دیای حالش هست و فردا مضینزده مادره مر
 انهمه انهیود اما کار در بار و م نبیکاره سخت...اوردی ها برخورد کند و سفارشه انها را ببرد و بيمشتر

 ... بودشیسخت تر از انچه که بشود تصورش را کرد برا....مرد
 گرفته بود و مهرداد گفته بود که ادی را زی منگ بود اما بعد راهو و چاهه همه چجی اول گيروزها

 لهی دخترها پی گاهگذشتیشب و روزش در بار م...بماند ومقداره حقوقش را مشخص کرده بود
 زی چچی هيحوصله .. در بار بمانددادی محی او ترجی گشت و گذار ولای برود دی که باانها به خرکردندیم

 او را باور نکرده بودندو از نکهی خانواده اش با اي برارشی اميبرا... همهيدلش تنگ بود برا...را نداشت
 کشنبهی...خواستی را مرشی اميدلش صدا.....شانی بازهم دلش تنگ بود برایخودشان رانده بودند ول

 و مهرداد رونی بودند برفته دخترها.. غروبکهی نداشت تل انجام دهدو هوا نزدي و کاریلیبود و تعط
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 شده ییدلش هوا... قدم بزندی بار خارج شد تاکمی زده بود از دره پشتبشیهم نبود و سهراب هم غ
چند بوق که ... ارمان را گرفتری امي در اورد و شماره بشی اش را از جی که قدم زد گوشیکم...بود

 :دی به گوشش رسری امي رسايزد صدا
 بله؟؟•

 شده رانی وایمح... کردو سپس قطع ي بله بله اریام... تنگ بودی لعنتي صدانی اي چه قدر برادلش
 ها راه رفته بود و کم کم شب شده بود ابانی هدف در خیحالش خوش نبود ب... تر شدرانیبودو و

 اورا شی پاهااری اختی بود و بدهی بار را دکی ي چرخانده بود و چشمانش تابلوابانیچشمانش را در خ
 کل کل کرده بودوبعد بگو بهی پسره غرکی نشسته بود و با زهای از میکیبه انجا کشانده بود پشته 

 که یکم... بودندو تا خرخره خورده بودو مست کرده بودبخند راه انداخته بود وشماره ردو بدل کرده
 ی بودو از دره پشتگشته به بار برعی زده بود و سرمیگذشته بود به خودش امده بودو در نبوده پسر ج

 ی را در اورده بودو لباسه راحتشی خواب وارد شده بود لباسهاي بود براییوارده پشته بار که اتاقها
 ... بوددهی که با پسره زده بود خوابیکی از تمانیو پش... بوددهی پتو خزرهی و زدهیپوش
 هل شده بود و ایمح... بود پسر هم اورادهی دکردی که کار مي روز بعد همان پسر را در بارچند

 سره کارش گذاشته ای که محکردی پسر شروع شده بود فکر مي کردنهاتیپسرمتجعب از انشب اذ
 شی ان بار تلپ شده با کارهايقانع نشده بودو هر شب هرشب تو بازهم ای محیباوجوده معذرت خواه

 مانند جغد نشسته و زل مای ها از بار رفته بودندو ني مشتري که همه یشب... کرده بودتی را اذایمح
 :سهراب روبه پسر گفته بود.. داشتادی را خوب در ایزده بود به مح

 ..هیلیساعاته تعط... اقاپیببخش•
 اندازدی بار به سطله اشغال بي تا جلوبردی که اشغال هارا ماید شده بود و پشته مح بلنشی پسر از جاو

 ؟یشیدوست دخترم م: را گرفته بود و مست گفته بودای محيرفته بود و انجا جلو
 در دستانه مای ني قهی بود که ناگهان دانکردهی گفتن پي برايزی مات نگاهش کرده بود وچای محو

 که ای صورتش و داده محي حواله ی شده بود و مشتدهی کشواری گرفته شده بود و کناره دگری ديمرد
 !؟یکنی مکاری چنجایبابک تو ا

 
 ! مثله توعه؟ی ادمي جانجای واقعا ایکنیفکرم•
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 ری چگونه قانع کند بابک را از ان شب که باان پسر درگدانستینم... راشیپسرعمو.. نگاهش کردایمح
 ی که داشت صندلیدر حال... کار را رها کندنی که اخواستی و از او مای محی پِمدایشده بود هرشب م

 : گفتگذاشتی مزی مي را رويها
پس ...سی نسی تو ني جانجای ایگی می هنجای اي و اومدي کرددای منو پي چه جوردونمی نمبابک•

اصال ..می مثله خونه شوهرم؟اونامی پدريخونه ..رونی انداختنم بم؟ی شوهري منه؟خونه يکجا جا
 عمو و زن عمو؟ من طرد شدم ؟یینجای ادوننی خانوادت میکنی باهام صحبت مي که داری االننیهم
 ؟یفهمی نماچر

 : گفتبابک
 ...ي نکرديکار  کهیباور دارم که راست گفت...ی گناهی بدونمی ممن•
  مادرمم باورم نکرد هان؟ی حتی وقت؟یکنی باورم مچرا•
 ...ي بودبندی پاری که چه قدر به عشقت نسبت به امدونمی دارمو و ممانی بهت اچون•

 : کالفه شد و با حرص گفتایمح
 .لطفا راحتم بزار..ي ادا کردتویی پسرعموي فهیوظ... کارتی شو برو پالمیخی ببابک•

 چه رگی پسر دنیاخر ا... گفت و بار را ترك کردیامیو بازم م... دخترنی شداز لجاجته ای عصبانبابک
 !     نبود؟بی کند؟ عجدای پارای تا محهی بود و امده بود ترکدهی کوبرانی از اگفت؟یم

****         ****      ****     ****     ***                       
 ری لحظه هم فکرش از امکی اما گذراندی را مشی کنار امده و زندگشی زندگدهی جدطهی کم با شراکم

خودش را با کار کردن مشغول ... نبود که آه نکشدیشب.. نکندهی نبود که گریشب...ماندیارمان دور نم
 ابش موضوع عذنی و اکردی خودش حس مي مردها را رونینگاهه سنگ... تا کمتر فکر کندکردیم
 ی نقلي ان خانه شنهادهی و پرفتی با بابک مدی بادیشا.. او نبود ي جانجای اگفتی بابک راست مدادیم

 که برود و خواهدی چرا دلش نمدانشتی نمی ولکردی را قبول می شرکت به عنوانه منشکی در و کار
 !دهدی محیکار در بار را ترج

 ساده را به او داده ی دوستکی معذرت خواسته بودو درخواسته ای امده و از محانی بعد از ان جرماین
اخر او دوست  .. چرا قبول کرده بوددانستی نمای اصرار کرده بودومحماین... بودرفتهی نپذایبود و مح

 ...ان هم از جنسه مذکر!  چه کار؟خواستیم
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 و ماندگار شده هی به خاطره کاره پدرش امده اند ترکی اند و در پنج سالگیرانی گفته بود که اماین
 ! درد بود البته از نوعه با معرفتشی بچه پولدار بکی...اند

 و زدندی حرف مزدندی مگشتندوقدمی و مبردی مرونی به بشیکارینه ب با اصرار او را در زماامدی مماین
 بود و ماگفتهی انچه که بر او گذشته بود را به طور مختصر به نای محانی منی در اگذراندندیخوش م

 .. سوخته بودبی دختر معصوم عجنی اي دلش براماین
 شنهاداتهی کارت را ول کن و پگفتینه م...خواستی نميزی چای ازمحگری دی ولرفتی مامدوی مبابک

 .. بابت راحت شده بودنی از اای و محگرید
 خودش ي نگاه را رونیمدتها بود که ا...کردی مینی سنگشی نگاهها بر رونی در بی نگاهنی بنی ادر

 به ان بار و امدی سن و سالدار که هرشب ميمرد...زدی و حسه ترس در وجودش جوانه مکردیحس م
 را ای گفته بود و محای موضوع را به محنی سهراب هم ایحت...کردی نگاه مي را بالبخندایفقط مح

 : گفتهی مرد به زبان ترکبردی ان مرد سفارسش را مزی مي براای شب که محکی... ترسانده بودشتریب
 ونی باهاتون در مخوامی رو میکی مطلبه کوچم؟ی فردا بزاري باهم براي قرارهی شهیم... خانومدیببخش•

 !بزارم
  چه؟ي را گم کرده و گفته بود براشی دست و پاایمح

 : او گفته بودو
 ! رو بهتون بدميشنهادی پخوامیم  کهگفتم•

 بعد ی ساعتایمح... ناهار قرار گذاشته بودندي را داده و برای قبول کرده بود و مرد ادرسه رستورانایمح
 دیای گفته بود که فردا ممای حرفها را گفت و ننی به او اي داده بود که مردحی بود توضدهی را دمایکه ن

 !باشدیو از دور مواظبش م
 

در را ... از لبخند پنهان کندي هاله ارهی کرده بود خودش را جمع و جور کند و حاله زارش را زیسع
 بلند شیاز جا... خاموش نشستهونیزی تلوي بود که جلودهی را ددیناه...باز کرده و واره خانه شده بود

 :شدخ بود و سالم داده بود و با هول گفته بود
  خاموشه؟تیچرا گوش... دلم هزار را رفت؟یی معلومه کجاچی هریام•
 :و فقط گفته بود...مادره بچه اش را...زنه خانه اش را... نگاهش کرده بودریام
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 ! تنها باشمی داشتم کمازین•
 حوصله یحت...ه و سمته اتاق خواب رفته بود حال ول کردانهی پر از سوال را همانگونه مدی ناهو

همه ... فکر کرده بودشیبه زندگ... اش را ببوسدیشانی و پندینداشت تا غزلش را که در خواب بود بب
 ی به از ذهنش کنار نرفته و تا صبح باعثي لحظه اایصورته مح.. نداشتچی داشت و انگار هزیچ

 از دست رفته هجوم اورده بودند ي اش را برداشته و روشن کرده و تماسهایگوش... شده بودشیخواب
 انداخته و چشمانش را ی عسلي را روی گوشالی خیب... و بابک بوددیهمشان از ناه... اشیسمته گوش

 که کردیفکر م...د خواب را از چشمانش ربوده بوای دوباره و دوباره محیول... بخوابدیبسته بود تا کم
 چوقتیه...کردیاما اشتباه فکر م... اش رایعشقه کودک...عشقه اولش را....بارایده ان دختره زفراموش کر

 ی هم حتانتشیبا خ... کرده بودانتی به او خنکهی باایحت...ندانست که چگونه دلش امد اورا رها کند
ادار کرد وگرنه  وشی زندگياو را به ادامه  فقط وجوده غزل بود که... بودامدهیبعد از چند سال کنار ن

 ! چه کار؟خواستی مای را بدونه محیزندگ
 دی ناهي در دلش گفته بود کاش جاریو ام.... بوددهی پتو خزرهی وارده اتاق شده و ارام کنارش زدیناه
 ..کاش... را داشتمشی ارزوشهی بود که همی همانمیکاش زندگ... . بودایمح

***   ***   ***    ***                       
 : نشست و گفتای محي روبه روماین
 بهم زهیری هامو مهی هفتس رفته که رفته داره فرضهی االن اد؟ی بابک چرا نمنی اگمیم...ی محیمح•

 ...ها
 : گفتکردی دم میی که داشت چای در حالایمح

 ...پرتو چرتو ي هاهی بدون اون فرضختهی االن به هم راز•
 : پر از ادا گفتماین
  ما شد چرت؟ي هاهی درد نکنه حاال فرضدستت•

 : گفتمای کل کل شد با نالهی خی بایمح
  چه خبر؟دی حماز•
 : گفتالیخی بماین
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 کردنو و رفتن یبعد فرداش خونشونو خال...رفت بانک پول گرفت...کنمی مبشی هفتس دارم تعقهی•
 رهیبه هر حال ز..دنی هم خردی شادونمینم... خونه اجاره کردن فک کنمهی خوب ي محله هی تو بایتقر

  !نظرمه
 : کنجکاو نگاهش کرد و گفتایمح

 م؟ی کرددای پدوی که اصال ما حمدهی اس؟ از کجا فهمهی قضنی پشته ای کینی ماین•
 : شد و گفتي جدماین
 !  که بابکگفتم•

 ...شدی نمالشیخی بند کرده بود به بابک و بماین..  شدی عصبانایمح
 : حرص گفتبا
 اون دهی عای اصال چشه؟ی همه ولم کردن کنارم بوده اخه مگه میوقت... مراقبم بودهشهی همبابک•
 ه؟ی قضنی از اشدیم
 : چشمانش و گفتي زل زد توماین
 رانی بعده رفتنت از ای اون بهت عالقه داره وگرنه ک؟یفهمی چرا نميشدی مدشی خراب تو عاکله•
 چون هی بودنه کنارت راضنی به  همی اون حتد؟یپلکی دورو برت می هان؟هکردی مداتی پومدیم

 ..عاشقته
 ! نگاه نکرده بود؟هی به قضهی زاونی ازاچوقتیچرا ه...مای ني خشکش زده بود ازحرفهاای محو
 
 پسر نهیع...کردی مای محای محی و هزدی حرف مزی رکی و داشتی پفک به دست تند تند قدم برمماین

 : بلند گفتي اخر باصداایمح... و تخس بودطانی شيبچه ا
 !یکنی مای محای محزی رهیما؟ی اخه نهیچ•
 : را جمع کرد و گفتشی را که در دستش بود را انداخت داخله پاکته پفکو و لبهای پفکماین
 .. اصالخوامینم•

 : خنده اش گرفت و گفتمای از حالته صورته نایمح
 ...اری در ني حاال بچه بازخوب•
 : لب نثارش کرد و گفترهی زی بداخالقماین
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 .. اخهشهی نمدای گفته بود چرا پدی که حمی خونه لعنتنی اپس•
 : گفتدی ناامایمح

 می ها بپرسهی از همسااهمی...هی خالایاالن !اد؟ی مرمونی گیاز اونجا چ...مای شد ندای پمیری گاخه•
 ! اصال فروخته شدهدمی شاای...هی صاحبش کدوننی نمگنیم
 : گفتماین
 ...یییی از نشستنوو نگاه کردن که بهتره مح محبازم•

 دوی کشرونی ان را ببشی از جعی سرای را بدهدکه تلفنش به صدا در امدومحمای خواست جوابه نایمح
 ... و جواب داددینوار سبز را کش...دی اش دی گوشنی اسکرياسمه بابک را رو

 :ایمح
 ...سالم•

 :بابک
 ؟ی جان خوبای محسالم•

 عوض شده بود و ی نسبت به بابک کمدشید... شده بودي جورکی مای ني حرفهادنهی بعد از شنایمح
 ... منگ بود که چگونه بااو رفتار کندجیگ
 ؟یتوخوب...خوبم•

 : گفتدوی کشی اهبابک
دلم برات ...نمتی ببامی خبربده بیهروقت تونست...يخونه هم که اومدم نبود..رانمیاومدم ا... خوبممنم•

 ...تنگه
 تا عصرونه هم شمی پایباشه بابک عصرب:گفتی معیسر!گفت؟ی موقع ها چه منی اشهیاهمی محو

 ... حالیول...میبخور
 بود؟؟؟...سرد که نبود... کردی گفت و خداحافظي باشه اایمح

 : نگاهش کردو گفتماین
  بود؟بابک•

 عی را سرشی گفت و قدمهای و اوناهاشی بزرگي به خانه  اشاره کردماین... گفت و راه افتادی هومایمح
 دای پیاما کس...دیبعد هم در را با دستش کوب... زنگ را زدماین...دندی خانه که رسيروبه رو...تر کرد
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 بله ی زنی زد و بعد از کما که کنار ان خانه بود در ري رفت سراغه خانه اماین...نشد تا در را باز کند
زن امد ... در تا چند سوال از او بپرسدي جلودیای از او خواست تا اگر ممکن است بماین... گفتيا

 : گفتماین... گفتی و امرتونقهی در بعد از چند دقيجلو
 ن؟یشناسی رو متونی کناري خونه نی صاحبه انمی ببخواستمیم... خانومدیببخش•

 : و گفتمای به نی انداختو و نگاهای به محی نگاهزن
 ... و صاحبش فکر کنم رفته خارجهیالبته االن خال... معتمدهي ماله خانواده نجایا.. شناسمی که مالبته•

 کار را کرده بود؟ نی چه طور بابک بااو اشد؟یمگر م...دی معتمد را شني کلمه ی خشکش زد وقتایمح
 مشغوله حرف زدن ماین...نی االن است که بخورد زمنی حس کرد همستدی باشی پاهاي روتوانستینم

 شد دهی نگاهش سمته او کشنی بر زمایکه ناگهان با خوردن مح...ایباان زن بود و حواسش پرت از مح
 ...  و نامش را صدا زد

 ! و منگجی تار بود و خودش گدشید... چشمانش را باز کردشی سوزش در گلوباحسه
 مارستانی که در بدیش فهم اتاق و تختواری را چرخاند و اطرافش را نگاه کرد از درو دسرش
 ... مانع شدمای ني که صدازدی برخشیخواست از جا...است

 :ماین
 !نیشما سِرُم به دست! جان؟يدی کجا لي آيآ•

 : گفتایمح
 !مای اب بده بخورم نکمی...اب•
 و داد به دستش تا ختی بار مصرف رکی وانهی که در دستش بود در لی گفت از اب معدني باشه اماین

 ...بخورد
 : گفتمایرو به ن... ارامو و قرار نداشتایمح

  نجا؟ی از امیری میک•
 : کنارش نشست و گفتماین
 ...ای محی مواظبه خودت باشیلی خدیبا..ي شدفی ضعیلیدکتر گفت خ... موقع سِرُمت تموم شدهر•

 انی را مای دسته محدیا که د رشی اشکهاماین.... صورتش شدندي خودبه خود روانه ای محياشکها
 :دسته مردانه اش گرفت و گفت



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 ...کم خودتو عذاب بده! اخه؟هی واسه چهی شم گرقربونت•
 : گفتایمح

 تا یدونی کنه؟ مي بازمی تونسته با زندگيبابک چه طور! دم؟ی رو پس می اخه من دارم تاوانه چماین•
 و رنج دنمویعذاب کش... بوددمیام... گاهم بودهی چند سال تکنیچه حد وابستش بودم؟ اون تو ا

  کرده بودم؟کارشیاصال من مگه چ... که باهام کردي دم نزد از کاردویعذابمو د
 : دستش فشرد و گفتانهی دستش را مماین
نگفت که ماله بابکه ... معتمدياون خانوم گفت ماله خانواده ...می کنقی تحقشتری بدی باایمح•

 که اون باورت نهی اشیاول...می کنستی لمی رو که برا متهم کردن بابک داریلیخوب اگه دال...معتمده
 اومد دی کوبهی تا ترکرانی که از انهی اشیبعد... کس باورتت نکرده بودچی که هیکرد در حال

 وقتشو شترهی و بهی انتقال داد به ترکهی بعده اقامتت تو ترکشوی که کارو زندگنهی اشیسوم...دنبالت
و ... مثله بابکهبای تقرپشی رو داد که تي نشونه مرددی که خواهره حمنهی اشیچهارم...باتو گذروند

 ییزای که همه چدشم گمو و گور شد و بعدی حمرانی که بابک اومد ای که از اون موقعنهی اشیپنجم
 چون مدرکه میتهمش کن مشهی از االن نمی ولادهی زلمونیدرسته دال..رو که اعتراف کرده بود رو انکار

االنم بعده تموم شدنه ..میدی ادامه مقاتمونی و به تحقمیکنیپس صبر م...می نداریدرستو و حساب
 و مثله قبل باهاش رفتار یکنیم بعدش تو از اومدنه بابک استقبال... خونهمیری و ممیشیسرمت پا م

 ...یکنیم
 : گفتایمح

 م؟یدی ادامه می چمونی قبلي نقشه به•
 : گفتدوی خندماین
 تا عکس ي نشون بدریخوب اولش که قرار بود خودتو به ام... پا کارگاه واسه خودمونهی میشد...اره•

 ...من االن گرسنمه و ذهنمه هنگ...گهی دشهی می چمینی ببشمیبق...میدی که اونم دمینیالعمله بابکو بب
 : به سرم انداخت و گفتی نگاهایمح

 .....شهی تموم مداره•
 ... گفت و رفت تاپرستار را صدا بزندی اوهومماین
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****   *****     ***    ****                  
 امده بود و از شی که پی و از مشکالتگفتی مشیبابک از کارها...خوردی بابک نشسته و غذا مي روروبه

بابک ... خواهد برگشتای و به آنها گفته که تا چند هفته محگرفتندی را مای کارمندان سراغه محنکهیا
 : انداخت و گفتای به محینگاه

 ... بگويزی چهیتو هم ... واسه ناهار فقط من حرف زدممی اومدی وقتاز•
 : و گفتاوردی بشی لبهاي روي کرد لبخندی سعایمح

   بگم؟ی چخوب•
 : چشمانش و گفتي زل زد توبابک

 !شه؟ی نکنه واسه جروبحثه چند روز پ؟ی ازم ناراحتيانگار•
 : گفتي فورایمح

 ...دیببخش...زدمی سرت داد مدینبا... بهت بدهکارمی معذرت خواههیراستش من ...نه..نه•
 : پر از مهر نگاهش کرد وگفتبابک

 دخالت تی تو زندگيادی ازت معذرت بخوام که زدیمن با...ستی نی به معذرت خواهيازین•
 موی کنترل کنم نگراندی باادیشورش در م شیادی زيزی اما هرچنی نگرانتم هميادیمن فقط ز...کنمیم

 ...نسبت بهت
 مرد باشد؟ نی سره ارهی زشی زندگي های بدبختياخر چگونه ممکن بود همه ... شده بودجی گایمح
 ... دادحی و گنگ نگاهش کرد و سکوت را به حرف زدن ترججیگ... حواسش به او بودشهی که هميمرد

 را که ساکن انجا بودند را کشی چند روز تا چند تا از اقوامه نزدي رفته بود اصفهان براماین
 در هر کجا ای بود که محبیعج... را تنهانگذاردای محکردی میو سع...رفتی مامدویبابک هم م...ندیبب

 ...کردی او اقامت میکی در نزدامدی و مبستی را ملشیبود بابک هم بارو بند
 مارکش را به يپالتو...دی را برداشت و پوشینی اخر شلواره ج رو کرد و درروی کمده لباسش را زایمح

 زد تی را برداشت و از سوئفشی و کدی راپوششی چپاندو پوت هااهشی کالهه سدویتن کش
 یی آشناي بهی آنطرف تر غریکم...کردی میی خود نمایی مدل باالاههی سنی در ماشيروبه رو...رونیب

 چه نجایاو ا....نه نه!  اش؟نهی سي به قفسه دیقلبش که تند تند نکوب... که زل زده بود به اودی درا
  کرده بود؟دای را چگونه پنجای اکرد؟یم
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 دستور دوی مغزش به خود جنبي فوریول... چه کنددی را گم کرد و نفهمشی دستو و پاي لحظه ايبرا
 ! از ان دو چشم دل کند؟شدی م اخر مگریول... را برودتی اهمیداد که بچرخد و ب

 يچند قدم برداشت که صدا... که هنوز هم دوستش دارددادی نشان مدی راه افتاد نبادوی چرخعیسر
 ... کردخکوبشی آرمان در همانجا مریام
 : آرمانریام
 !؟ی برگشتی چواسه•

 : شد و گفتکشی  قدم برداشت نزدریام...سکوت کرد...دی چه بگوای .. چه کار کنددانستی نمایمح
 ... توأمبا•

 : سمتش برگشت و گفتایمح
 !رمی ازت اجازه بگدی واسه برگشتنم بادونستمینم•
 : با حرص گفتریام
 !ی کردن به هم بزندای را که بعد از مدتها خانوادم پی آرامشزارمینم•

 ... کرد قورتش بدهد و خودش را نبازدیسع...ای محي هجوم برد به گلوبغض
 ...ری ام چشمانهي زد توزل
 :ایمح

 !زمی ندارم که بخوام آرامشتونم رو هم به هم بري کدوم از شما کارچی با همن•
 : و گفتدی خندریام
  ؟ي کردلی روبه رومو بااون دوست پسرت ناهار می نشستي ؟ پس چرا اومدواقعا•

 : را از دست دادبلند گفتارشی اختایمح
 !ستی دوست پسرم نماین•
 : زد و گفتششی بدتر نریام
 !اتهی از مشتریکی پس آهان•

چه طور ...دی شکستنش را شني هم صداری امی که حتختیچنان فرو ر...ختی فرو ري لحظه ادر
 !د؟ی بگوی حرفنیتوانسته بود به او چن
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 دید.. راشی اشکهادی دری شدند امانی صورتش نماي روشی و اشکهاردی خود را بگي جلونتوانست
 ...شکستنش را

 : ارام گفتایمح
 ... نباشیچینگرانه ه... نباشتمینگرانه زندگ... ندارمي کدومتون کارچی باش با همطمعن•

 .. رانداشتيزی چچیحسه ه.. حسه قدم زدن نداشتگرید... تی سمته سوئدیچرخ
 : دوباره گفتریام
 چرا باهات در ارتباطه؟...بابک•

  چه امده بود؟ياصال برا... دختره پر از دردنی از جانه اخواستی مچه
 : برگشت و گفتدوباره

 !امهی از مشتریکی اونم البد•
 يبرا...اهشی روزگاره سيبرا...هق هق کردو زار زد.. بغض بشکندنی که شد اجازه داد تا اتی سوئوارده

 ... که داشت وحال نداشتيزهایچ
 که هر چه زنگ زده بود ی شده بود وقتایدل نگران مح... نگران در را باز کردو وارد خانه شدبابک

چراغ ها خاموش بودند و بابک ...ردی بگي خبرای نبود تا از  ان درباره محماهمی ن  بر نداشته بودوایمح
 مبل سه نفره يرو  راایحال را از نظر گذراندو مح.. که کرد روشن کردن چراغه حال بودي کارنیاول
 کرده بود هی از بس گرایمح...را صدا زد به سمتش رفت و اسمش عیسر... که در خود مچاله شدهدید
 اوردی اب بی را گم کرد و رفت تا کمشی دستو و پاای حاله محدنهیبابک با د... حرف زدن نداشتينا

 :نگاهش کرد و گفت بابک.. خوردعانهی مطای داد و محایاب را اوردو به خورده مح...شیبرا
 !  دلم؟زهی شده عزیچ•

 داد و با ی رنگه نگرانشیصدا... بابک افتادي افهیگاهش که به ق حسو وحال نی نگاهش کرد بایمح
 :هول گفت

 !؟ي شدری درگی با کشده؟یبابک چ..صورتت•
 : مهربان نگاهش کردو گفتبابک

 ! شده؟ی چنمیحاال بگو بب... بودی جزئي دعواهی...ستی نيزیچ•
 : انداختو و گفتنیی سرش را پاایمح
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 ...تی سوئي اومده بود امروز جلوریام•
 : متعجب نگاهش کردو گفتبابک

 !گفت؟ی می کرده؟؟ چدای از کجا پنجارویا•
مهم هم نبود که ....مهم نبود که به بابک شک دارد... بابک گفتي گفته بود را براری هر چه امایمح
 ! بودنی زمي دختره رونیمهم حال بود که تنهاتر.. سره بابک استرهی زشی های بدبختي همه دیشا

 رهی هم فشرد و زي و او گذشته بود را روری امنهی که بي مکالمه ادنهی را پس از شنشیها دندانبابک
 :لب گفت

 ... عصرکردمی مری بود که استخوناشو خوردو خاك شحقش•
 : و گفتدی شنایمح

 !؟ی سره چ؟ي شدری درگری تو با ام؟یچ•
 : گفتدوی چشمانش را با دستانش مالبابک

منم گفتم ...یگفت چرا باهاش در ارتباط! ؟ییای محشهیگفت چرا پ... بهم گفترای سراغمو بدو باومد•
فکر کنم االن ... به هممیدیاخرشم پر...یکنی سوال جواب مينجوری که ایمگه صاحبش! تورو سنه نه؟

 ... بابام امشبشهیاحضار شدم برم پ...ي که اومددنی فهملیکله فام
 خانواده اش شده بودو مسببش او نهی که بیامتی قنی افتاده بود به جانه پوسته لبانش ازاسترسه اایمح
 ...بود
 :بابک معترض گفت... برداشت و امد سمته بابکنتی و پنبه را از کابنی بلند شد و بتادشی جااز
 ...شورمیبا اب م.. باباخوادینم•

 ی صورتش را ضدعفوني و ارام زخمهاتخی پنبه ري را رونی گفت و بتادی ساکت باشایمح
 : نگاه گفتنی از ایی رهاي خود حس کرد و براينگاهه بابک را رو...کرد

 ...بابک•
 جانم؟•
 ادرسه خونمو داشته باشه ی کسخوامینم... برمنجای از ادیبا... کندای اپارتمان خوب پهی برام فردا•
 ! راحت ترمينجوریا

 :و ادامه داد... گفتي باشه ابابک
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 ی شبها ماهایکناره در...شوری بيمایمن تو و اون ن.. تنگ شدهمی بودهی که تو ترکیی برا روزهادلم•
 ..گهی دزهی استانبول و هزار تا چيابونای عصرا گشت زدنامون تو خای...خوردنامون

 و ستادنی و پشته پنجره اای قدم زدن در کنار دريبرا... خانه اشي هم دلش تنگ شده بود براایمح
 لبش ي را روای محي به هم بپرندو خنده مای سه نفرشان که بابک و ني های دوره هميبرا...فکرکردن

 ...اورندیب
 
 ي که باهم خوردند رفته بود به خانه شبیبابک بعد از شامه د...دارشدی اف اف بي و منگ با صداجیگ

 ...ر را گم کرده بود ددهی کل  حواس پرت بود که از اصفهان برگشته ويمای ندیشا...شیپدر
 را برداشت و یگوش...  شخص در اف اف معلوم نبودری برخواست و رفت سمته اف اف تصوشی جااز

 : انداخت که گفتنی در گوشش طنیی اشناي گفت و صدايبله ا
 دایش... کن منمباز•

 ي برانجا؟یا...دایش...فتدیحس کرد االن است که از پا ب...دی لحظه از تمامه وجودش پرکی  در خواب
 !شد؟ی با او روبه رو مدیحال چگونه با... اف اف را فشرد و در باز شديدکمه !چه امده بود دنبالش؟

 تر شد کینزد...شدی تر مکی که هر لحظه نزددی را شندای شي پاشنه هاي را باز کرد و صداتی سوئدر
 اعتنا ی بدایش... جواب ماندی داد و جوابش بی لب سالمری زایمح...و شد تا که در را هل دادو وارد شد

 :گفت ای انداخت و روبه محگرشی دي پاي را روشی پاکی... مبل نشستيسمته حال رفت و رو
 ! خشکت زده؟چرا•

 ... نشستشی امد و روبه رودای را بست و سمته شي دره ورودایمح
 ...زدی مشتریاما سنش ب... بزرگتر بودای سال از محکیفقط ... کرده بودریی قدر تغچه
 : نگاهش کرد و گفتدایش
 !؟ی برگشتی چواسه•

چرا هر ...دینتوانست خود را کنترل کند و خند... خنده اش گرفتبی حرف عجنی ادنهی باشنایمح
 ...دیپرسی سواله مسخره را از او منی اامدی که از گذشته اش میکس
 : را باال انداخت و گفتشی ابروي تاکی دایش
 ! گفتم؟يحرفه خنده دار.. نشدممتوجه•
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 : نگاهش کردو گفتایمح
 ! ؟یپرسی سواله چرتو منی و اینیبی خواهرتو مي از چند سال  داربعد•
 : با حرص گفتدایش
 ... به اسمه تو ندارمي خواهرمن•

 : تفاوت گفتی بایمح
 ... بزن به چاك... به اسمه تو ندارمي منم خواهرخوب•
 : زدوگفتي لبخنددایش
 ي که چه گندستی نادشی کس چی فراموش شده و هزی همه چیکنی بشه؟ فکر می که چیبرگشت•

 ااصالی مثله قبل عاشقته؟ یکنی بشه؟ فکر می ارمان که مثال چری امی پِيریم!ش؟ی چند سال پيزد
  و از پدر فقطستمی رو که دختره خودش نیمامان من! ؟یفتی مامان مادهی اصال یکنیفکر م....خانوادت

 ...ستی نادشی اسمتم یبابام که حت.. از تو به عنوانه دخترش قبول دارهشتری رو بمیکی تو با
 ! گمنجای جمع کن و گورتو از التوی بارو بندگهی بسه دییمظلوم نما... از سره بابکم برداردست

 : گفتدوی کشیقی نفسه عمایمح
 که ياطره گندمشکله تو با من به خ... خواهر جانيزی به هم برنقدی با برگشتنه من اکردمی نمفکر•

 با من خوب چوقتی تو هدایش...شهیمشکله تو با من از بدو تولدم شروع م..  .ستی زدم نشیچند سال پ
 !نه؟ی ارهیغ...ی نداشتدنموی و چشه دينبود

 : گفتدوی بلند خنددایش
 ! نداشته باشم؟دنتوی چشه ددیچرا با.... حرفاچه•

 ... اخر را زدرهی خم شد جلو و تایمح
 ... عاشقه منرمی و امي بودری عاشقه امشهی تو همچون•
 : کردو گفتدای خودش را پعی پلک نزد و نگاهش کرد و بعد سري لحظه ادایش
 ؟؟؟ي که سره هم کردهی چرتو پرتا چنی اده؟؟؟ی حرفه جدنمیا•

 : زد و گفتي لبخندایمح
 یاز اون موقع... بود عاشقه منرمیام...يربودی عاشقه امیتو از بچگ... خواهره منستی و پرت نچرتو•

 من نکهی به خاطره ادمیشا... بودمتی خواهره ناتندی چرا شادونمی نميکه بچه بودم باهام خوب نبود
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 بدتر از که االنم...ي منو دوست داره بدتر شدری اميدیبعدشم که د... محبوب تر بودملیتو فام
 ؟ی و خودتو تو دلش جاکنی بشکی نزدری به امي نکردی شد؟ سعی من رفتم چنکهیبعده ا....قبل

 : بلند گفتي شد و باصدای عصباندایش
 از نی از اشتری خودتو باروی هست رو به زبون نفتی اون ذهنه کثي که ساخته یاتی چرندنیا...بسه•

 .چشم ننداز
 : مبل لم دادو گفتي روایمح

 ...ي بریتونیم... حرفات تموم شداگه•
 : بلند شد و گفتشی از جادایش
خودتو خسته ...دسی فای سمته خانوادت بي برگردیی و بخوای چه قدرم دست و پا بزنهر•

 ...ارامشه مارو بهم نزن..ي که بودییگورتو گم کن همونجا...نکن
 مکان ریی تغعی سردیبا...کردی از رفتنش متی کفشش و بعد بسته شدن در حکاي پاشنه هايصدا

 .ش را نداشت گذشته اي ادمهاي زدنهاشی نيحوصله ...دادیم
 ي که در باالی مجتمعکی بزرگ و مبله در يواحد... نقله مکان کرده بوددشی جدي بابک به خانه با

 ... تهراندیای زنگ زده بود و گفته بود که دلتنگش هست و فردا مماین...شهر قرار داشت
تنها سره ....زندی را نمقتی دانستن حقدهی و قهی به ترکگرددی چه بر نمي که برادانستی اصال نمایمح

 ...کردی را انکار مزی بود که اوهم همه چدینخشان حم
 را که مانند خوره جانش ی سوالدی چگونه بادانستی نمای و محخوردی مي مبل نشسته و چاي روبابک
 : زدو گفتای را از او بپرسد باالخره دل به درخوردیرا م

 ...بابک•
 : نگاهش کردو گفتبابک

 !جانم؟•
 ! و بمونه؟ی باشدهی که خري خونه مونه دارنجایتو ا.. دارمی سوالهی راستش•

 : گفتبابک
 !؟ي خونه رو دوست ندارنی طور مگه؟ نکنه اچه•

 : گفتي فورایمح
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 ...دمی پرسينجوری رو دوست دارم همنجایا...نه...نه•
 : گفت ادامه دادی اهانبابک

 اگه ایمح.... بکوبه و بسازه با عموخواستی بزرگ که دادم به بابا مییالی وي خونه هی... بودشیکی•
 ؟یپرسی مهی چبی غربی عجي سواالنی اکنمی مدای پگهی جا دهی بگو خب برات ي دوست ندارنجارویا

 دهی سوال را پرسنی ان اي خانه را دوست ندارد و به بهانه نی بابک فکر کرد که انکهی از اایمح
 :و گفت... کرد بحث را عوض کندیخوشحال شد و سع

  بهت گفت؟ایعمو چ...ی نگفتشبیراجبه د...الیخیب..نه•
 : گفتالیخی ببابک

 ... حرفانی برگشته و ای واسه چایگفت مح... مشت چرتو و پرتهی•
 : گفتدوی کشی اهایمح

 ... حرفانی و اکنمویطلسمت م...ی که گفته ازم دور باشنهی مطلب الپه•
 : گفتدوی خندبابک

 ...شورهیاز نبوده اون ب... چه قد حالم خوبهگمیم...ستی خوبه رفته ونمای ننیا... حرفانی االهیخیب•
 : ایمح

 ...مای به نی بگي اونجورادیچه طور دلت م...بابک•
 : کردو گفتزی چشمانش را ربابک

 !ستی خودم ندسته•
 : هوا گفتیب...پر از مهر... نگاهش کردقیبابک عم...دی نثارش کرد و خندي اوونهی دایمح

 شت؟ی اومده بود پدای شیگی بهم نمچرا•
 : شدو گفتي رنگه نگاهش خاکسترایمح

 ... نداشتیلزوم•
 : گفتبابک

 رالمنکر؟ی گفت بهت اون نهایچ... بهمی بگدیبا... داشتچرا•
 : چشمانش را گرد کردو گفتایمح

 رالمنکر؟؟؟؟؟ینه•
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 : گفتبابک
 ... ادموزنهی مشی ني بدجورشهیاخه هم... جور موجوده ناشناختههی اره•

 : گفتدوی بلند خندایمح
 ...ادیم  قدرم بهشچه•

 : زدو گفتي لبخندبابک
 گفت؟ی مای چنمی حاال بگو ببخوب•

 : گفتایمح
 ... بودرارمانشی نگرانه ام؟ی برگشتی واسه چگفتیم•

 : گفتبابک
 ! ارمانش؟ریام•

 : گفتایمح
 .. بودری امي که اون کشته مرده میدونی ندونه منو تو ممیهرک.. ارمانشری اماره•

 : سرش را تکان دادو گفتبابک
 ...شهی ارمانش نمریپس ام.دهیاما االن با ناه..اره•

 : تفاوت گفتی بایمح
 ...نمتی طرفا نبنیاومده بود که بگه ا...خالصه•

 : گفتبابک
 ؟ی گفتی چتو•

 : گفتایمح
 ... بزن به چاكگفتم•

 : گفت وادامه دادیی اووووو بابک
 ...نیافر•

 : را برداشت روبه بابک گفتیگوش... کردیی ان خود نماي رومای در امدواسمه نای محلی موبازنگه
 ...ماسین•

 : گفتدوی فلش سبز را کشایمح... گفتی صورتش را مچاله کرد اهبابک
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 ...مای نسالم•
 : بلند گفتي توجه باصدای بماین
  چه وضشه؟نیاخه ا...ستی نی که کسنجای نبودم او بابکه االغ کجا برددتت؟ ادوروز•

ادرس را ...نجای ادیایو از اصفهان ب... که صبح نقله مکان کردهدی بگومای رفته بود به نادشی پاك ایمح
 .... را تق قطع کردی گوشمای و ندیای بدی جديدادو گفت که به خانه 

 ...ي کرد فورپی تاشی برای اس ام اسای محو
 ....دیخو ببخش... رفته بودادمی•

 ... بعد جوابش امدي اهیثان
 ... حرف دارمی کلامیب... اگه اونجاسرونی بنداز ببابکو•

 ... زدي سند کرد و رو به بابک لبخندي اباشه
 را در ییای محيهوا... شده بودییدلش هوا! حوصله بود؟ی حال و بشانی پرنگونهی روز بود که اچند

 ...انتیمه خ ولش کرده بود به جرشیسرش داشت که چند سال پ
 ... شدرهی خرونی اتاق به بي اتش زدو از پنجره يگاریس
 با تلفن در ی وقتی بابک را اتفاقيصدا... خودش را از دست داده بودارهی چند روزه گذشته اختنیا

 ری وامششی پرودی شام ميبابک گفته بود که  برا... راای بود و بعد اسمه محدهی شنکردیاتاق صحبت م
 ی حتدانستینم... بوددهی در ان خانه کشي او را جلوشیروزه بعد پاها... کرده بودبشی تعقاری اختیب

همان دختر ... شده بوددهی در چار چوب در دایدر باز شده بود و مح... ان دري جلوستادهی چه ايبرا
 ...دشیپرستی عاشقانه مشی که چند سال پیناز و مهربان

 نتوانسته بود فراموشش چوقتیه...شدی تنش مور مور م گفته بودای که به محیی حرفهاياداوری از
 درده دلش کم ی زده بود تا کمششین... عشقشنی و اخرنیراحت که نبود عشقش بود اول...کند
 ... هم شده بودشتری بچی دو چشمه معصومه پر از غصه ان دختر کم که نشده بود هدنهی با دیول...شود
 ... در اوردش و به زمان حال پرتاپش کردالی از فکرو خدی ناهيصدا

 ...نییای بنی بزني دورهی رون؟ی بشیبریم...کنهی مي قراریغزل ب...ریام•
 : انداخت و گفتدی به ناهی حس نگاهی بریام
 ...خودت ببرش...دی ندارم ناهحوصله•
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 ... رفترونی ازاتاق بدی گفت و چرخي باشه ادیناه
 که همه دانستیم...پکر بودنش را...کم حرف شدنش را... بوددهیرا د ری امی حوصلگی روزها بنی ادیناه
 همسرش یکه از قضا زمان... از خارجای محشی به برگشتن دختر عموگرددی ها برمریی تغنی اي

 نشده که مام که تدیدی مریاز حاله ام...اما نشده بود.. در گذشته تمام شدهزی همه چکردیفکر م....بود
 شده ری با بابک درگای که به خاطر محدی فهمیعمقه ماجرا را زمان... تازه شروع شده چیه

 دی را گفته بود و ناهشی زندگطهی قبال شراریچون ام... بکندری حاله امنی به ای اعتراضتوانستینم..بود
 دی که ناهدی دیغزل وقت.....رونی را بپوشد و بروند بشیغزل را صدا زد تا لباسها...هم قبول کرده بود

 مبل نشست ي و روییرای که امده بود به پذدی دوری با شوق سمته امدوی خندرونی ببرد بخواهدیاورا م
 : گفتی زباننیریو با ش

  باهم؟؟؟؟رونی بمی برییای تو نمییبابا•
 : زد وگفتشی به روي لبخندریام
 دوی دخترجانش را بوسیشانیو خم شد پ...زمی عزمیریدفعه بعد باهم م... حوصلسی بکمی ییبابا•

 :گفت
 ...ای نکنتی اذمامانو•

 ی خداحافظدیناه... رفتندرونی که حاضر شده بود رفت و سمته بدی گفت و سمته ناهي باشه اغزل
 ....گفت و در را بست

 شرط کرده دی با ناهشانی زندگياما خب در ابتدا... بوددهی ددی روزها در چشمانه ناهنی را ايدلخور
 ... قبول کرده بوددیو ناه...ستی نگرانی دي مثله همه شانیبود که زندگ

 ... نداشتیاما حقه دلتنگ...ی تنگ بود تنگه ان نگاهه ابدلش
****  ***  ****  ***  ***                

 : گفتای رو به محزدی را گاز میبی که سی در حالماین
 ... افتاده تو نبودمیی اتفاقاعجب•

 : داد گفت و ادامهی اوهومایمح
 ..ییی جات خالاره•
 : گفتدوی خندماین
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 ... بودی خالي جام بدجوراره•
 : شد و نگاهش کرد گفتي جدایمح

 بعد یاونم گفت داشت ول..انهی داره نجای اي که خونه ادمیاز بابک پرس! م؟ی کنکاری االن چماین•
 ..شهی می چنهی نگرفته تا ببي خبرگهیبعدشم د..فروخته به بابا عمو تا بکوبن و بسازنش

 : کنجکاو شدو گفتماین
 ...نای مثال هول بشه و اای که؟ دینترس! گه؟ی گفت دای چخوب•

 : را که در دستش بود را گاز زدو گفتياری خایمح
 ....نگرفت شمیِاصال پِ... بابانه•
 : گفتماین
دوراه  جهیدر نت..میچون به خودشم شک دار... بهش گفتانوی که به بابک اعتماد کردو جرشهینم•

 .... جونمای محمیدار
 : گفتایمح

 ... بگوخب•
 : گفتماین
 ...می خفت کندویحم... اولي نهیگز •

 ...می دوباره خفت کندویحم... دومي نهیگز
 : چشمانش گرد شد و گفتایمح

 ه؟ی چه حرفنی اماین•
 : شدو گفتي جدماین
 ... جونميدی لسی ني اگهی دراهه•
اما هرز که ..تا فکرش هرز نرود...خودش را با کار کردن مشغول کرده بود... صبح که آمده بود شرکتاز

 شام با خانواده يپدرش زنگ زده بود و گفته بود که شب برا...از حدش هم گذشته بود...چیرفته بود ه
 ناچار قبول کرده ماحال و حوصله اش را نداشت ا... ستی خانوادگهیگفته بود که دوره هم..بروند آنجا

 ...بود
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 به دی ناهي بوق صدانیدر سوم... زددی به ناهیتلفنش را برداشت و زنگ... به ساعت انداختینگاه
 ...دیگوش رس

 ..ری امسالم•
 : گفتي خسته اي با صداریام
 ؟یخوب...دی ناهسالم•
 ؟یتو خوب...ممنون•
 ... خونه بابامی دنبالتون برامی ساعت ممی تا ننیزنگ زدم بگم اماده ش...یمرس•

 ... کردندی گفت و خداحافظي باشه ادیناه
 ی شد و راهنیسواره ماش...هوا که قدر سوز داشت.. برخواست وشرکت را ترك کردشی جااز

 شهی و همشدی لباس مي که گوله دیپوشی آنقدر لباس مای در زمستان محشهی امد که همادشی...شد
 اش و گونه ینینوکه ب.. بودیی سرمايادیدختر عموجانش ز...داختانی موضوع اورا به خنده منیا

 از يگاری زد و سیلبخنده تلخ... دخترنی اي برارفتی ضعف مری دل امشدی سرما سرخ ماز  کهشیها
 چهار نخ تای نهاای دونخ يروز... باال رفته بودگارشیدوباره مصرفه س... در اورد و اتش زدبشیج
سرو کله زدن با خاطرات ..دادی و بازهم کفاف نمکردی بسته را تمام مکی ي اما حال روزدیکشیم

 ... که نبودیشوخ گذشته
******                                          

 ...شیعموها... بودندشی پدري درست از اب در آمده بود همه در خانه حدسش
سالم دادندو احوال ... اوردریان ام لبي کرد که خنده را بر روی پدربزرگش چنان ذوقدنهی با دغزل
 ...یشگی همي هایپرس

 که يریبعد از درگ... اش هستی که سرش در گوشدی چشمانش را در جمع چرخاندو بابک را دریام
از صورته ....ختیری را به هم مشی عصبستمهی دوباره اش سدنهی بودش و ددهی ندگرید...باهم داشتند

 ی اشترا  کاره پدرش هست تا ان دودانستیم...بابک معلوم بود که او را هم به زور اورده اند به جمع
 ...بدهد
 ي فاتحه ری اگر غزل نبود امایبعد از رفتن مح... گوش دادي های زباننیری و به شدنشستی ناهکناره
 ... ادامه دهدشیگ اما حضوره او باعث شده بود تا به زندخواندی را مشیزندگ
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 : رو به او گفتپدرش
 ! پسرم چه خبرا؟ری امخوب•
 : نگاهش کردو گفتریام
 ... پدر جانیسالمت•

 : گفتدوی خندپدرش
 .. رو شکرخدا•

 ای از محي خبرتواندی سوال بود که او چگونه مشی براشهیهم...شی افتاد به زن عمو محلقاری امنگاهه
 که با ناز و عشوه نگاهش دی را ددایش... فرق داشتگرانیهر چه باشد او مادرش بود با د...ردینگ
 نگاهش عی پس سرکردی متشی مسئله اذنی و افتادی مای محادهی کردی نگاهش می وقتشهیهم...کندیم

ه در باره  کدامشان نچیه... امده بودایانگار نه انگار که مح... نگاه کرديگری ديرا از او گرفت و به جا
 ... در صورتشان بودی و نه ناراحتکردندی میاش صحبت

 ي قراری بدی از صورته بابک دشدی اش را صاحب شده می که در کنار بابک نشسته گوشدی را دغزل
 : رو به بابک گفتدوی پرشیاز جا...دهدی را به بابک نشان ميزیراو با ذوق چ

 ..امی نشون بابا بدمو و بعموجون•
 : را سمتش گرفت و گفتیگوش...دی دوری سمته امعی سردی بگويزی بابک به خود بجنبد وچوتا
 ...نگاش کن... رو دوس دارمي بازنی من اییبابا•
 : انداختو و گفتی نگاهریام
 ... عموروهیگوش...یی بابادمید•

 ...ماین... و بعد اسمه طرف رادی بابک امده بود را دي را که برایامیپ... تمام ماندمهی نحرفش
 .. صفحه افتاده بود را خواندي را که در باالمهی نمتن
 .... خودتومارستانه،زودی بایمح

 عیسر..دیباری مشیاسترس از سرو رو... بر خواستشی اش از جای اس ام اس گوشدنهی با شنبابک
 رو عی نکرد سریتوجه...دی خود دي را روری داره امی را خواند و نگاهه معنامی را از غزل گرفت پیگوش

 : گفتشیبه عمو
 .. برمدی بادیببخش... اومدهشی برام پی مشکلعموجان•
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 : گفتشیعمو
 ؟یچه مشکل... حاالمی بابک جان؟ ما که شامم نخوردکجا•

 : با عجله گفتبابک
 ..ششی برم پدیتصادف کرده با...مارستانهی از دوستام بیکی•

 : گفتعی بابک سرپدره
 ! دوستت؟کدوم•

 : گفتعی خسته شد و سرردادنهای گنی از ابابک
 ... شمانشیشناسینم•
 ... کردخکوبشی مشی سره جاری امي و راه افتاد که صدادی کتش را پوشو
 ...ای محشهی پرهیداره م..نشی چرا نشناسنشیشناسیم.ستی نگهیم  که بابکامی اونجورعموجانه•

 یبابک توجه... چشم شدند و بابک را نگاه کردندلیکله فام.. و باخشم نگاهش کرددی در جا چرخبابک
 پدرش مانع ي که صدارونی تر بزند بعی جهنم هرچه سرنی و قدمش را برداشت تا از ادینکرد و چرخ

 ...شد
  باابک؟گهی مراست•

 ...دی به گوش رسای نگرانه مادره محيصدا
  برنگشته خارج؟ای شده؟ اصال مگه محی مگه چمارستانه؟ی بایمح•

 !رساند؟ی ممارستانی و خود را به برونی بزدی مدی جا بانیچگونه از ا... نگاهشان کردرانیح بابک
 ...کرد  حرفش را دوباره تکرارپدرش

 !ر؟ی امگهیراست م... توأم بابکبا•
 : پدرش چرخاندو گفتينگاهش را رو...ری اميهای بچه بازنیاز ا... حرصش گرفته بودبابک

  برم؟تونمیاالن م...گهی مراست•
 : بلند گفتيبا صدا... زدی لحظه رنگه صورتش به سرخکی بابک در پدره

 ؟یکنی من بهت نگفتم که رابطتو با اون دختره قطع ممگه•
 : نگاهش کردو گفتزیت.... منگنه ماندن جوش اورده بودي النی از ابابک

 ...معتمده... دختره؟ اون دختره از خونه ماساون•
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 : ادامه دادایه مح را چرخاند سمته پدرنگاهش
اله بله ...فراموشش کردم...گهی ندارم دي دخترنی من همچنی عموجان؟ شما صد سال بگنهی ارهیغ•

 ...ی بشنی منکر ایتونی رقمه هم نمچیاخرش دخترته ه
 ... مات و مبهوتکردی نگاهش مای محپدره

 .... در کفه دستشکردی را از حرص فرو مشی ناخن هادایش
 بود و او در مارستانیدخترش در ب..ای اش نسبت به محي مهری بنی دلش گرفت از اای مادره محو

  بود او؟يچگونه مادر...یمهمان
 : بلند شد وگفتشی از جاریام
 به تو ی چ؟ی دورو برشیتو چرا ه... کناردنی پدرو مادرش کش؟ي داغ تر از اش شدي چرا کاسه تو•
 رسه؟یم
 انی را در مری امي قهی دستانه بابک يدر لحظه ا...گریود د حرفها خارج از حده تحمل بابک بنیا

 به سمتشان ای ومحری بلند شد و پدره بابک و امدی و ناهدای شغهیج... شدندریو درگ...گرفت
 کرد ابک صورته بي روانه ی مشتریام... اخر زده بودندمهیهردو به س... جلودارشام نبوديزیچ...دندیدو

 :دیوداد کش
 .. کردهری تو گلوت گای بگو که محگم؟ی مگه دروغ مه؟یچ•

بابک !شد؟ی مگر می داشت تا بکشدش عقب ولی برد پدرش سعورشی داغ کرد و سمتش دوی شنبابک
 :دیداد کش

 !؟يسوزی چرا مته؟؟؟توی سننه؟؟؟؟ زنته؟؟؟ چتورو•
 ... ارام شودانهی برد اورا تا ماطی کشان کشان به سمته حپدرش
 اب را ي بپرد داخل استخر و خنکاخواستیدلش م... حال صورتش را کنار استخر شستشانی پربابک

 ... معطل کندنی از اشتری بتوانستی بود و نممارستانی تخت بي روایمح...رفتی مدیاما با...حس کند
 : رو به بابک گفتپدرش

کله ... پسر جونگهی ربطم نمی بریام...نیشی مری درگای باهم سره محنی دومه که داري دفعه نیا•
 ...ی دورو برشی مهمتر از همه پدرو مادرش اونوقت تو هدنی ازش دست کشلیفام

 : گفتدوی حرفه پدرش پرانهی مبابک
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 ...ستیدسته خودم ن! ن؟یدی شم فهمالشیخی بتونمینم... دوسش دارمچون•
 ... کردی طداشتی که بر می بزرگي را با قدمهااطی و حدیچرخ

 ... خشکش زده بودشی پدرش سره جاو
   گفت؟چه

 ! داشت؟دوستش
****   ****   ****                                

 صداسش دنهی با شنماین... نشسته بود رساند و سالم دادی صندلي که رومای عجله خود را به نبا
 :سمتش برگشتو و گفت

 ؟ي شدری درگری باز با امه؟ی چه سرو وضنیا...ياومد•
 : تکان دادو گفتدی تائیه معن سرش را ببابک

  کجاست؟ حالش چه طوره؟ایمح...نای االهیخیب•
 : بلند شد و گفتشی از جاماین
 ...ای بدنبالم•

 ي که رودی رادایمح... اتاق سالن شدندنی کردند و وارده اخری دنبالش راه افتاد و سالن را طبابک
 ... زخم شده بودشیشانیپ...دهیتخت ارام خواب

 : گفتماین
 کنه تا دی خریکمی رونی برهی گذاشته بود که مادداشتی...رونی خواب بودم که از خونه زده بمن•

 ... اروم شهشهیمثله هم
 بهش زده و بعدشم ابونی تو خینی ماشهی... زنگ زدن که تصادف کردهمارستانی ساعت بعدش از بهی

 هی... بهت زنگ زدمعیل شدم سربهم که زنگ زدن هو... مارستانی و  اوردتش بدهی دیکی...فرار کرده
 ...ادی بعد به هوش میکم... ضربه خوردهکمیدکتر گفت سرش ...هیتصادفه جزئ

 : بود گفتای محي رهی که خی در حالبابک
 ...مای نممنونم•
 : متعجب گفتماین
  ؟ی چيبرا•



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 75 

 : گفتبابک
 ...ي هواشو دارنکهی اواسه•
 

 از یچشمانش را بست و ذهنش را خال... دادهی تکی نشست و به صندلایکناره تخت مح... بودخسته
 ... کردای به جز محيزیهر چ

 دوانده شهی که در وجودش ری حسنی ادیبعد ها فهم... دوستش داشتی که از همان کودکییایمح
عاشقه نگاه ...دنشیعاشقه خند... بودایاو عاشقه مح...ستی نیتنها دوست داشتن معمول

 پر ي به دخترلیتبد...دی چشمانش بزرگ شد و قد کشي جلوایمح...دزیعاشقش بود و دم نم...کردنش
 شیپسر عمو... را در سر داردشی پسرعموي هواشی که دختر عمودیبعدها فهم...شمهاز ناز و کر

 مانده ی ارزو باقشهی همشی ارزونیاما ا.. بودرآرمانی اميهزاران بار ارزو کرده بود که کاش جا...ریام
!  در سر داشت؟يگری دي عشقش ارزویمگر جز خوشبخت... راری و امای بود وصاله محدهید....بود
 .... بوددهی عقب کشپس...نه

 بشی را از جلی برد وموبابشی دستش را در جعیسر... تلفنش بلند شد وسکوت اتاق را شکستيصدا
 ... و سالم داددی و فلش سبز را کشدینام عمو محمدش را د..دی کشرونیب
 ... رو بپرسمای ازت حاله محخواستمیم...بک باسالم•

 : گفتبابک
 ... بودی تصادفه جزئهی...ستی نشیزیچ•

 : گفت وبعد ادامه دادي باشه اشیعمو
 ... کسچیه... خبردار بشهدمی رو زنگ زدم و پرسای حاله محنکهی از ای کسخوامینم•

 دكی اقتیاصال ل!  بودند؟ي چگونه پدر و مادرگری دنهایا... کردی گفت و خداحافظي باشه ابابک
 ! نام پدرو مادر را داشتند؟دنیکش

دلش .. دختر چه قد معصوم و پاك بودنیا... را نگاه کردای و محدی را با انگشتانش مالچشمانش
 ... نگاه کردنش را داشتي بغلش محکم فشارش دهد اما افسوس که فقط اجازه ي توخواستیم
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 نشسته بود مای که قبل از امدن نی همان صندلي روماین... بلند شد و سمته سالن رفتشی جااز
 انداخت ی نگاهماین..بابک به سمتش راه افتاد و کنارش نشست... داد بود و در فکر غرقهینشسته و تک
 :دوگفتی کشیبابک اه...نی شد به کفه زمرهیبه او بعد خ

 ...رانهی اای که محدنی کله خانواده فهمامروز•
 : تفاوت گفتی بماین
 !خب؟•

 : ادامه دادبابک
 یاخرش چ... نشددشی عایچی بفهمه اما هقتوی تا حقرانی اومد اای محم؟یرانی چند هفتش ااالن•
 بعده ریام... سراغشانی مایلی تخت که پاشه خنیاز ا... ناراحت کنهاروی محی کسخوامینم! شه؟یم

 که کناره ی به هرکسندازهیچنگ م...ی زخمرهی شنهی هنوز شده عومدهیچندسال با خودش کنار ن
 و دی فهمقتویاصال حق...ستی نای هست ییای که محستی نالشونمی خنهی ع؟یخانوادش چ...اسیحم

 دختره نی کنم تااکاری چدی بادونمینم..مای نشهی مثله قبل نمگهی دشیزندگ... گناههیثابت کرد که ب
 ... عذاب نکشهگهیخوشحال باشه ، د

 در وجودش نسبت یهم او را باور داشت و هم شک... از بابکاوردیر در نمس....قیعم... نگاهش کردماین
 ...به او وجود داشت

 شی هاهی و فرضندی که داشت ببي صورتش را هنگامه گفتن خبراتهی با دقت نگاهش کرد تا جزئماین
 ..را کامل کند

 : را از هم گشود گفتلبانش
 ... بگهقتوی بزنمش که حقيتا خفتش کنم اونقدر...دی رفتم سراغه حمامروز•

 :  نگاهش کرد وگفترهی خرهی خبابک
 !خب؟

 : گفتتی اهمی بماین
 ! دار زدهخودشو•

 : صورتش مچاله شد و گفتبابک
 !؟یچ•
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 ...امروز سومش بود... خودشو کشتهینی•
 :دی متعجب پرسبابک

   چرا؟اخه•
 : بلند شدو گفتشی از جاماین
 ....میتنها سرنخمونم از دست داد...دونمینم•

 زبان هم که غرق نیریغزل ش.. آرمانرینه ام...زدی می حرفدینه ناه... را فرا گرفته بودنشانی بسکوت
 ... گرفته بودي عقب جایدر خواب در صندل

 ی می چه کسای نداشت که دورو بره محی به او ربطگفتیبابک راست م... بود و سردرگمشانی پرریام
 : کرد وگفتدی به ناهینگاه... راطیبد خراب کرده بود شرا...پلکد

 ...یساکت•
 نگاهش کرد و بعد سرش را به جلو ي لحظه ادیچرخ...رونی بدی کشالشی را انگار از فکر و خدیناه

 : روح گفتی برونیچرخاند و زل زد به ب
  بحث کنم؟می که امشب سره زنه سابقت داشتیی دعواي بگم؟ درباره یچ•
 : گفتدی داد که ناهنیی را پانی ماششهی کالفه شریام
 ...خورهیبچه سرما م... رو بکش باالشهیش•
 : باال و گفتدی را کششهیرشیام
 ...دی که اون به من پريدید... دعوا رو شروع نکردممن•

 : و گفتری امخودهی حرفه بنی خنده اش گرفت از ادیناه
 ایکه بااومدنه مح...يومدیقبول کن که بعده چند سال هنوزم باخودت کنار ن... حرفانی االهیخی بریام•
 ...یختی بهم رينجوریا

 : نگاهش کرد و گفترهی خرهی برگشتو و خریام
 ه؟ی چمنظورت•

 : تفاوت گفتی بدیناه
 !ي دوسش دارهنوزم•
 : لبانش نقش بست و گفتي روي پوزخنددی حرفه ناهدنهی با شنریام
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 .... حرفاچه•
 : گفتدی ناامدیناه
 ..ي کردی تو گذشتت زندگشهیتو هم....کشمی نمگهید...ری شدم امخسته•
 :گفت ریام
 یگفتم اگه با من ازدواج کن... گفتمموی زندگطهیشرا... باهات حرف زدمادتهی...ی خودت خواستدیناه•

 ...شهی نمای مثله زندگمونیزندگ
 : و گفتدی کشی اهدیناه
 ...شهی نمدمی دیول... درست کنمتونمی مزوی همه چکردمیاما من فکر م...ادمهی...دونمیم•
 ... خسته شدهگفتی که مدیشنی را مدی بار بود که اعترافه ناهنی اولریام

 : باز کردو گفتزبان
 ؟ي البد به خاطر غزل مونداالنم•

 : گرفت و گفتي انگشتانش را به بازدیناه
 هی به ازین... به مهرو محبتازین... به توجه دارمازیمنم ن...يدی مدت منو اصال ندنی ايچون تو تو...اره•

همه ... وجود نداشتمونی تو زندگنای کدوم از اچیه..ي زن و شوهريمسافرت ها...يگپ زن و شوهر
 ... به خاطره غزل بودیچ
 ... کندی حکمراننشانی گفت و اجازه داد تا سکوت در بي اگهی راست مریام

    ****   ****    ****                        
 خنده اش گرفته ای محي مچاله ي افهی و بابک از قختیری مای محي به زور سوپ را به گلوماین

 : به بابک انداخت و گفتی نگاهایمح...بود
 ؟يخندیچرا م...کوفت•

 : و گفتدی بلند تر خندبابک
 ! خنده دارهافتیق•
 : بامزه گفتی با حالتماین
 ... باز کنکتویدهنه کوچ... قاشق موندههیفقط ... جونميدیل•

 : نگاهش کرد و گفتایمح
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 ... تو حلقمیختی جورواجور رزهی اومدم خونه هزارتا چیاز وقت... ولمون کن توروخداماین•
 : نگاهش کرد و گفتي جدماین
 ..پس کم غر بزن...يری تا جون بگي بخوردی با؟ي شدفی چه قد ضعیدونیم•

 : و گفتمایزل زد به ن... خوردزیسکوت کرد و قاشقه اخره سوپ را ن ایمح
 ه؟ی ترکي برگرديخواینم...یتو چند هفتس االفه من...ماین•
 : گفتدوی را در هم کششی ابروهاکاین
مادرمم که اونقد سرش ... تو سفرهشهی همیدونیپدرم که م... ندارم که بخاطرش برمی کاره خاصنه•

 ... حاال حاالفتمی نادشی من یی جوراهیشلوغه که 
 : رو به بابک کرد وگفتایمح

  ؟ي برگردییخوای نم؟یتو چ..  بابکیساکت•
 : نگاهش کرد و گفتبابک

 ! باهمییسه تا...میگردیبرم•
 
 : گفتدویماخندین
 !اوووو بابک جونم با من چه مهربون شده...یی تاسه•

 : اخم کرد وگفتبابک
 ..م پسرعمو نشو باهي حاال زودخوبه•

 .... خنده اش گرفت از عکس العمل بابکایمح
 .. کردو رو چرخاندیشی با ادا اماین

 : گفتمای رو به نعی افتاده باشد سرادشی يزی انگار که چایمح
 ! به من زده؟ی نشد کمعلوم•
 : سرش را تکان دادو گفتماین
 ...ستی ازش نی نشونچیه...نه•

 : گفت و ادامه دادی اهانایمح
 ..می چه خبر؟قرار بود خفتش کندی از حمخوب•
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 ي او درباره شهیهردو راحت و آشکارا پ... نسبت به بابم نداشتندی شکگری دای و محمای که نانگار
 ...زدندی حرف مانی جرنیا 
 پلک زد ای به محدی گفتنه خبره مرگه حمی برگشت و بابک را نگاه کرد بابک با چشمانش به معنماین

 : ارام گفتمایو ن
 ! کردهی خودکشدی حممتاسفانه•

 : با تعجب گفتایمح
 !چرا؟!؟یچ•
 : ادامه دادماین
 ! چرادوننینم..ستی معلوم نیچیه•

 دی به حرف امدنه حمدشی تنها امکرد؟ی چه مدیحال با...چه بدشانس بود... شددی هم ناامدشی امتنها
 ! حال؟یبود ول

 : به بابک برگشت و گفترو
 م؟ی کنکاری چدی بااالن•

 : خشک گفتبابک
 ! باهمییسه تا...میگردی که بر مگفتم•

 : گفتي بهت و ناباورانی مایمح
 ! که ولم کردنیی اوناي کنم و بکوبم تو صورته همه دای پقتویمن اومدم تا حق...محاله•

 : گفتي جدبابک
 با روی اصال؟ امیتونی؟میکنی می خانوادت زندگشهی و پرانی ايگردی برم؟یکنی مکاری چ؟ی چبعدش•

 خبرم ازت هی ی که چندساله حتي مادري رو پاي مثال سرتو بزارای ؟ینی ببدشی جديخانواده 
 شون؟ی ببخشیتونینگرفته؟ م

 : فشرد و ارام گفتشتری دستس را بمای شدند و نری از چشمش سرازاری اختی بشی اشکهاایمح
 !گهی مراست•
 ی بي نقشه هی رو کرده ی دشمننی که ایاون کس..  رفتنیتنها سرنخمون هم از ب...می برگرددیبا

 ..دهینقص کش
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 : سرش را تکان دادو گفتایمح
 ...نیگی مراست•

  نگاه کنموانی پر لي مهی به نخوامی ممن
 ...مممی برگرددیبا...دارهی نگه نموی شکسته که ابوانی لنی ایول
 

*****  *****  ****  ****    ****              
 

 کردی که در آن کار مي بارهی نشسته بود که تنها اورا به عنوان مشتريار مرده سن سالدي روروبه
 مرد؟ نی چه امده سره قرار بااي نشسته بود باخود گفته بود که برازی سره میوقت...شناختیم

 : زد و گفتشی به رويمرد لبخند...دانستینم
 ! چه خبرا؟خوب•

 : زد و گفتي ناجار لبخندایمح
 ...یسالمت•

 : و پر از حس و ادامه دادقی نگاهش کرد عممرد
  درسته؟تهیلی روزه تعطامروز•
 ایمرد منو را برداشت و به مح... امدزشانیگارسون سمته م... تکان داددی تأکي سرش را به معناایمح•

 شی از گلويزی که داشت اصال مگر چی حالنیباا... مورده عالقه اش را انتخاب کنديهم گفت تا غذا
 !رفت؟ی منییپا

و رو ... نوع غذا سفارش دادکی هردو ي و مرد هم براخوردی که هر چه که اوبخورد اوهم از ان مگفت
 : ادامه دادایبه مح

 .. جانای حرف بزن محکمی...خوب•
 : که پسونده اسمش شده بود تعجب کرد و گفتی از جانایمح

 ...نی که با من حرف دارنیفکر کنم شما گفت... ندارمی حرفمن•
 : سرش را تکان دادو گفتمرد

 ...یفهمیم... نباشعجول•
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 : اشفته سرش را تکان دادو گفتایمح
 !امی قرار بنی باعث شد که سره ای چدونمینم•

 ...دونمی اسمتونو هم نمی حتمن
 : بالفاصله گفتمرد

 ... مرده تنها و سردر گمری پهی...ینیبی ام همونطور که مهیاهله ترک...اسمم تارکانه...تارکان•
 : گنگ گفتایمح

 !سردرگم؟•
 : مرد سرش را تکان داد وگفتو
 ..دی فهمی خواهممیصبر کن سر درگم...اره•

 ! بوددهی قرار طول کشنی منتظرش بود و ظاهرا ارونی بماین... اوردند و بحث عوض شدغذارا
 
و نه ... داشتینه چمدان... خودش تنگ شده بودي خانه يدلش برا... را باز کرد و وارده خانه شددر
 راهه حمام را در راه میمستق... برده بودرانی اش که هنگام رفتن به ای آن ساکه کوچکه دستیحت

 ارد اش از تنش دیحس کرد خستگ...ستادی دوش آب گرم ارهی را از تنش کندو زشیلباسها...گرفت
خوش ... کندی زندگگری گرفته بود که دمیتصم... را گرفته بودمشیهنگام امدن تصم...دیایدر م
 يدی برود و دوستان جدشدی که دعوت مي اخره هفته اي هایبه مهمان... برودرونی کند بیسع...باشد

خسته شده بود ...ن اشنا شود و سره قرار برود با اي هم با مرددی اصال شاای.. کند و باانها گپ بزنددایپ
 ... کردن به گذشته و فکررونی خانه اش و زل زدن به بي در کناره پنجره ستادنیاز ا
وارده اتاق خوابش شد و خود را ...دیچی و حوله اش را دوره خود پدی کشرونی دوش خودش را بری زاز

 لباس راهم نداشت دنی حاله پوشامدیخسته بودوخوابش م... تختش و چشمانش را بستيولو کرد رو
 ... دادو چشمانش را بستحی ترجيگری دزهیخواب را بر هرچ

 
***   ****  ****     ****                         

 کی در ای با محگفتی در درونش بود که میحس... بود که بابک برگشته به خارجدهی شنشی عمواز
 !شوندی از مغز ادم خارج نمي سمج که لحظه اياز همان حسها...کشور ساکن هستند
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 چه؟ خوشحال ریاما ام... خبر خوشحال بودندنی را به پدرش داده بود همه از اای خبره رفتن محبابک
 می آنها را سهای خاطره که با محی مشتانهیخود را گم کرده بود م.  . حالش بد بودشتریب. .بود؟ نه نبود

 ...تر شده بود  به فکرش بود اما حال فکرش در ذهن و دلش پررنگشهی سال همچند نی ایط...بود
سردتر ... شده بوددی رفتاره ناهرییمتوجه تغ... گذاشتشی جلو پر کرد وشی را براشی بشقاب غذادیناه

غم را در چشمانش به ...کردی اش نمي سه نفري گرم کردن کانون خانواده ي برای تالشگریشده بود د
 ی را درستو وحسابشی و غذازدی غذا نق مزیغزل دوباره سره م...ندی ببتوانستیوضوح م

 ...کندیسرم درد م: گفتی و مگرفتیبهانه م...کردی مي قراری بشدهی ميچند هفته ا....خوردینم
و پدره حواس ... رادینگاهه پر از غمه مادرش ناه... را در خانه اشات حس کرده بودي هم انگار سرداو

 ...پرتش را
 : غزل نگاه کردو گفتي به بشقابه غذادیناه

 ...بخورش... نکني با غذات بازغزل
 را دی ناهغهی شد و جیکی افتادنش نیبلند شدنش با زم... بلند شدزی گفت و از سره میخوامی نمغزل

 !بلند کرد
 : گفتعی سرریام... شده بودهوشیب... بلند شد و غزل را صدا زدشی از جاي فورریام
 !مارستانی بمشی بپوش ببرلباساتو•

 ... خواباندنی عقب ماشی از خانه خارج شد و او را در صندلعی و سردی را در اغوشش کشغزل
 ... راندمارستانی با سرعت به طرفه بری جا گرفت و امنی امد در ماشي فوردیناه

 ! انگار که بنده دلش پاره شده بود از بس هول بود... بودشی زندگدهی تنها امغزل
 : با دستانه لرزان گفتدیناه 

 !  حالش که خوب بودهو؟ی شد چش•
 ... دادنیی را پانی ماششهی گفت و شیدانمی نمریام
 

 فی و کدیچرخ... و گردنش زدشی مچه دستهاي عطره تلخ و سردش را روستادوی انهی اي روروبه
از بابک ...ي کاری مهمانکی...با بابک قرار داشت... کوچکش را برداشت و از خانه خارج شدیدست

 ... قبول کرده بودلی باشد و او با کماله مششیخواسته بود که به عنوان همراه پ
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 و دی کشرونی بفشی اش را از کیگوش... بودی که در انجا مهماني خانه اي جلودی ساعت رسسره
 زد و يلبخند...بابک بود... توجهش را جلب کردینی ماشگنالهی سيخواست به بابک زنگ بزند که صدا

 دو سالم داایمح... امدای سمته محي را پارك کرد و بالبخندنی شد و بابک هم ماشادهی پنیاز ماش
 : به خود را نگاه کرد و شانه باالانداخت و گفترهیبابک خ

 ه؟؟؟؟؟؟یچ•
 : گفتدوی خندبابک

 ...ي خوشگل شدچه•
 : رو به بابک زد و گفتنیری شي خنده اایمح

 ...ي شدپی خوشتیلیتو هم خ....ممنون•
 : گفتدوی خندبابک

 ! توي به اندازه نه•
 بابک حلقه کرد ي دستش را دوره بازوایمح... گرفتای را رو به محشی حواله اش کرد و بازوی چشمکو

 :و گفت
 ...مممممیبر•

 ي از شرکت هایکی بود که صاحبش صاحب یفاتی پر از تشري هایاز ان مهمان .. خانه شدندوارده
 ...کردی مي همکارای بود وبا شرکت محهیبزرگ ترک

 و بابک ای به محي امد سمتشان امدو خوشي بالبخندی جمع مهمانها شدند و صاحب مهمانوارده
 ... از خودییرای مشغوله پذي عده ازدندوی حرف مي ،عده ادندیرقصی ميعده ا...گفت

 ... و مشغوله صحبت کردنستادندی ازهای از میکی بابک سره با
 یچشمانش را برگرداندو زل زد به بابک و بابک ب..کردی خودش حس مي بابک را رورهی خنگاهه

 : و گفتاوردی طاقت نایمح... بر نگردانديتفاوت نگاهش کرد و رو
  منو بابک خان؟ينخور•

 : گفتدوی بلند خندبابک
 ! قصدو دارمنیهم•
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خواست بحث را ..دادی جوابش را منی چننی بار بود که بابک انیاول... زدی به سرخشی گونه هاایمح
 : هوا گفتیعوض کند و ب

اما تو اصال نه به فکره ... تو االن بچه دارني هم سن و ساالینی؟يتو چرا تا حاال مجرد موند...بابک•
 ...ي اهله دختر بازمای و نه هم مثله نیازدواج
 ای محامدی مادشیتا ...کردی فکر مزهای چنی بار بود که به انی اولایمح.. جاخوردای از سواله محبابک

 : جوابش را دادعیسر... نبودی حرفه خاصزدی می و اگر هم حرفکردی سکوت مشتریب
  کنم؟داشی نتونستم پچوقتی هخواستمی رو که میاون•

 : کنجکاو گفتایمح
 !چرا؟•

 : نگاهش کرد و گفتبابک
 ... از دستم رفتچون•

 نی ای کنجکاو تر شد و بابک خنده اش گرفت از فضولایمح...یالیخی گفت و بابک بي چه اینی ایمح
 : اورد و گفتای حواسش را پرت کند دستش را سمته محنکهی ايبرا...دختر

 !ن؟یدی رقص با من رو مافتخاره•
 : زد و گفتي لبخندایمح

 ... لی مباکماله•
 دستانه مردانه اش انی را مای محفیبابک دستانه ظر...ستادندی هم اي محله رقص رفتندو روبه روبه

 :بک ارام دره گوشش گفتبا... هم بودیشبه خوب.. بودیحسه خوب..دندیگرفت و رقص
 تظاهره؟•

 : جاخوردو گفتایمح
 ؟ي چه تظاهرتظاهر؟•

 : ادامه دادبابک
 ...روبه راه بودنت... به خوب بودنتتظاهر•

 : گفتایمح
 ... از نو بسازمموی زندگکنمی میدارم سع... بار نهنیا•
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 : زد و گفتي لبخندبابک
 !خوبه•

 : گفتایمح
غم و غصه خوردن ... خوش باشمکنمی می به بعد سعنی از ایول... نشدخواستمی که مي اونجورمیزندگ•
 !  ندارهي ادهیفا

 ... کارا کنمیلی خخوادی مدلم
 : گفتبابک

 !مثال؟•
 بچه داشته باشم هی خواستی مشهیدلم هم...و مادر بشم... که خوب باشهيبا مرد.... ازدواج کنممثال•

 ...بابک
هول ... را از دست خواهد دادایازدواج؟ حس کرد دوباره مح... کردخی لحظه دستانش کی در بابک
 :گفت

 ه؟یی تو نظرته؟ خبرایکس•
 : و گفتدی خندایمح

 .زنمیدارم حرفشو م...االن که نه...وونهی دنه•
 ... گفتی زد و اهانی لبخنده زورکبابک
 ... متوقف شوددنشانی امد باعث شد که رقصای که از پشته سره محي مرديصدا

 ! رقص؟ي برانی خانومه محترمو به من قرض بدنی اشهیم... اقادیببخش•
 

 : گفتکردی نگاه مای که داشت به محی در حالبابک
 !شهی نمنه•

 : چشمانش گرد شد و به بابک گفتایمح
 ... از ادبه بابکدور•
 دنشی با دایحم.. کند و ان مرد را نگاه کردایبابک هم نگاهش را از مح...ندی تا ان مرد را ببدی چرحو

 : گفتی خوشحالي باصدادویخند
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 ؟یکنی مکاری چنجایپسر تو ا...مهرداد•
 : گفتدوی خندمهرداد

 ...دونمی نمخودمم•
 : را به سمتش دراز کرد و گفتدستش

 ! دارم؟افتخار•
 : به بابک اخمالو انداخت و گفتی نگاهایمح

 ... بابک جانبااجازت•
 و ستادی اي امد و کناررونیبابک از محله رقص ب...دندی دستش را در دست مهرداد گذاشت و رقصو

 کی بابک زدندویبا مهرداد حرف م... شده بودری و چشمگبای زبای زی واقعهی به معنایمح...نگاهشان کرد
 ...دی برداشت و سرکشیدنی نوشکی ییرای پذزی مياز رو... حالش خوش نبوديمدل ناجور

روبه مهرداد ... را داشتشی بود و هواسشی رئشی سال پچند.. داشتجانی مهرداد هدنهی از دایمح
 :کرد و گفت

 ؟ی کجاها رفتی که بارو فروختنی بعده ا؟یکنی مکارایاالن چ...خوب•
 : گفت  نگاهش کردومهرداد

 که ازش ي اهی فوت کرد و ارثرانیپدرم چند ماه بعد از رفتن من به ا...رانی و برگشتم افروختمشو•
 ..حاالم که هستم در خدمتت...زای چنی و زدم تو کاره تجارت و ادیبهم رس
 که زل زده بود دیدی بابک را مدیچرخی می وقتای محی و گاهدادندی اهنگ تکان متمی را با ربدنشان

 :دی پرسی دوباره سوالایمح...به ان دو
توهم راحت ...ب بوداونجا که کارش خو...ی و رفتی اون بارو فروختییهوی معلوم نشد چرا چوقتی هتو•

 ...هوی ی وليبود
 : وسطه حرفش و گفتدی پرمهرداد

 ادی تا بدهی پول میکی که به دمیمن بعدها فهم... نتونستم بهت بگم که باعثش تارکان بودچوقتیه•
 ... کردن که مجبورشدم بفروشمیی کاراهیاخرش هم ...منم که قصده فروش نداشتم...بارو از من بخره

 : نگاهش کرد و گفترانی حایمح
  کرده بود تارکان؟ي کارنی همچهی چرا•
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 : و گفتدی را چرخاندو دوباره به سمته خود کشای محمهرداد
 ! راحت تر بتونه بهت برسهچون•

 ... کردنتی و جا برا خواب خوب سخت بود راضی کار داشتیوقت
 و رو به دیحاله خوشس پر... بردی و تازه به عمقه ماجرا پدی ذهنش را کنار هم چي پازل هاایمح

 :مهرداد گفت
  مهرداد؟میبر•

 : زد و گفتی چشمکمهرداد
 ! حرص بخورهستری بکمی حاال؟؟؟؟ بزار کجا•

 : متعجب گفتایمح
 !؟یک•

 : گفتمهرداد
 ...بابک•

 : گفتدوی خندایمح
  حرص بخوره مهرداد؟دی باچرا•

 : گفتمهرداد
 ! دوست دارهچون•

 : چشمانش را گرد تر کرد و گفتایمح
  مهرداد؟یگی مي داریچ•

 : شد و گفتي جدمهرداد
 ..ی شده باشدمتوجهی باشتهی که پی چند سالنی هم تو ایدونستی اگه نمی حتا؟ی محیدونی نمینی•

 : تر گفتجی گایمح
 !؟ی چمتوجه•

 : حرصش گرفت و گفتمهرداد
 به سن ي مردهی...زارهین تمومه وقتشو برا تو مچو...شتهی پشهیچون هم... دوست دارهنکهی امتوجه•

 اون از عالمو و ادم دل ی داشته باشه ولدی تنها باشه حداقل چندتا دوست دختر بادیاون که االن نبا
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نباش   خنگای محنی اون چشاتو وا کن و ببکمی... بودن ساده با تونی به همدهیکنده و چسب
 ...توروخدا

 نشده هیانگار که خودش فقط متوجه قض... بود مای ني حرفا هم از حرفهانیا... مات نگاهش کردایمح
 تمامه هی ثانکیبعد در ...چون خنگ بود... امدادشی چرا؟ و بعد حرفه مهرداد دیبود و باخود پرس

 : مهرداد را پس زد و رو به مهرداد گفتاتهیفرض
 !وم تعصب دارهاون باهامه چون پسرعمومه و ر... رو قبول ندارميزی چنیچی هممن•

 : را داد باال و گفتشی ابروي تاکی مهرداد
 !؟ی ثابت کنم چاگه•

 : گفتایمح
  رو؟یچ•

 : ادامه دادمهرداد
 ! عاشقتهنکهیا•

 : گفتایمح
 ...يدی کارو انجام منیو اگه نشد تو هم هم.. شام مهمونه منهی•

 : گفتمهرداد
 ! دارمازیچند روز به فرصت ن...باشه•

 از ای شروع به خواندن کرد و مهرداد و محيگری گفت و اهنگ رقص تمام شد و اهنگه دی اهانایمح
 ...انجا خارج شدندو سمته بابک رفتند

 
 

 ای قهوه را در دهنش مزه مزه کرد و روبه محماین.. نشستشی دادو روبه رومای قهوه را به نفنجان
 :گفت

  مهرداد؟گفتی مای چگهی دخوب•
 : گذاشت و گفتزی ميرو فنجان قهوه اش را ایمح

 ... بهمزنهیشمارمو گرفت گفت زنگ م...گفتی نمی خاصزهیچ•
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 : را باال انداخت و گفتشی ابروماین
 به چه علت اونموقع؟...اوووووو•

 : و گفتدی خندایمح
 ...می کردي شرط بنداخه•
 ؟یسره چ•: کنجکاو گفتماین

 : گفتالیخی بایمح
 ... بابک منو دوست دارهگهیم•
 : تر از اوگفتالیخی بماین
 ...گهی منم گفتم دنوی اخو•

 : سرش را تکان دادو گفتایمح
 ...می کردي رو قبول ندارم با مهرداد شرط بنديزی چنی همچهی گفتم اما چون نوی همقای دقمنم•
 : گفتهوا یب... دختر بامزه رانیا... نگاهش کردماین
  ا؟ی محيبهتر•

 : متوجه نشد و گفتایمح
 !؟ی چینی..وا•
 : ادامه دادماین
 ...ي گذشته صحبت نکردي و اتفاقاری کلمه هم از امهی ي اومدرانی از ای از وقتحالت؟؟؟•

 : باال انداخت و گفتي شانه اایمح
 ! کاممو به خاطرشون تلخ کنمخوامی نمگهید... برن به دركهمشون•
 :و ادامه داد....دی داد و فنجانه قهوه اش را سر کشهی گفت و تکی اهانماین
 ! بکنه؟خوادی مکاریحاال چ...یگفتی از مهرداد می داشتخوب•

 : گفتایمح
 !خوادی فرصت ميگفت چند روز..دونمینم•

 مای را در دست گرفت و رو به نی گوشای به صدا در امد و محای محی گوشي صدانیی حنی همدر
 :گفت
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 ! زادم که هستحالل•
 ...دی سرحاله مهرداد را شني و سالم داد و صدادی سبز را کشنواره

  کوچولو؟يچه طور... جونمای بر محسالم•
 : گفتدی خندایمح

 ؟يتو چه طور...ممنون•
 ... امشبمی و شامو باهم بخوريزنگ زدم که افتخار بد... خوبممنم•

 : گفتایمح
 !نجاسی امایاخه ن...اوووم•
 ...هشتی پشهی نداره همی پدرسوخته کارو زندگاون•

 :دوگفتی خندایمح
 ...امی من مامانه دومش به حساب منه•

 : و گفتدی بلند خندمهرداد
 ... درموردش باهات حرف بزنمدی نرفته؟ باادتیشرطمون که ...ارشی باونم•

 : گفتمای کردند و روبه نی گفت و خداحافظي باشه اایمح
 ... از امشبموننمیا•
 

       
****   ****      *****  *****   ****    ****       

 دادو کنارش ی سالمدی که در سالن نشسته بود رسدی کرد و به سمته ناهی را طمارستانی بيراهرو
 : در جوابش گفتدی گفت و ناهي چه خبرریام... خورد و جوابه سالمش را دادی تکاندینشست ناه

 ...هیهمون طور..یچیه•
 : برد و اشفته گفتشی موهاي دستش را الریام
 يماریچه ب... اما نگفتن غزل چشهمیینجای االن سه روزه ا؟يزی چنی همچشهی اخه؟ مگه می چینی•

 اخه چه قدر؟...دی کندی صبر باگنیهمش م...داره
 : دادو گفتی گردنه خشک شده اش را تکاندیناه
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 ... بعدادی بشای جواب ازمادیبا•
 : انداخت و گفتدی به صورته خسته ناهی نگاهریام
 ...ي بخواب خسته اکمی...نجایمن هستم ا... برو خونهتو•

 : گفتدیناه
 . خونهرمی بعده اومدنشون مادیمامانتم قراره ب... ساعت بعدهی ادی گفته ممامان•
مش دله  معصوي افهیق... فرشته هانهیع...خواب بود... بلند شد و سمته اتاقه غزل رفتشی از جاریام
 ي ادامه ي او برادهیاو تنها ام.. دخترش را نداشتضهی حاله مردنیتحمل د... را به درد اوردریام

 !داد؟ی اش ادامه می به زندگدی بود و اگر او نبود او چگونه باشیزندگ
 کشینزد...کردی کالفه ترش منی و استی حاله بدش چنی الهی دلدانستینم... غزلش خوب بودحاله

 دی چگونه بادانستیانموقع نم  کهفتدی نشی برایدل دل کرد که اتفاق...دی اش را بوسیشانیشد و پ
 !نفس بکشد

 
 مهرداد را قبول شنهادهی چرا پدانستیاصال نم... مهردادي به حرفهاکردی و فکر مستادهی دوش ارهیز

 که بابک به او  ثابت کندخواستی و مهرداد و ممای افتاده بود با ني لج و لجبازي رودیشا...کرده است
 شسته و نشده از اخود ر...پس هر چه زود تر بهتر...شدی مشخص مدیباالخره که با... ندارديعالقه ا

 ي را سشوارشی و موهاکی رنگ شاهی کت شلوار سکی دی را پوششی و لباسهارونی بدیحمام پر
سروقت اماده ... بودنگونهی اشهیهم...اماده بود.... کردادهی صورتش پي رویمی مالشهی و ارادیکش

 ...شدیم
 : را باز کرد و خواندامی اش امد پی گوشامکهی پيصدا

 مهرداد
 ...ایب...نمییپا

 نهی امد و ماشرونیاز مجتمع ب... و راه افتاددی پاشنه بلندش را پوشي کرد و کفشهاپی تاي اباشه
 سالم داد مهرداد در  به طرفش قدم برداشت و سوار شد وستادهی انطرف تر ای که کمدیمهرداد را د
 : گفتطنتیجوابش با ش

 ... جونه دلمسالم•
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 : صورتش را مچاله کرد و گفتایمح
  حد اغراق؟نی اتا•

 : و گفتدی خندمهرداد
 ! الزمهاره•

 : سرش را تکان داد و گفتایمح
 ...شهی می چمینی ببفتی حاال راه بخب•

 ... گفت و راه افتادی چشممهرداد
 ثابت کردن ي بود براي نقشه انهای ايهمه ... بود بروندمای که صاحبش نی بود که امشب به مهمانقرار

 ...ای به محمای مهرداد و نيحرفها
 در ای تا باهم بروند و محدیای که شب دنبالش مای زنگ زده بود به محیوقت... هم دعوت شده بودبابک

 بود که گفته بود با دهی بابک ديب را در صداجوابش گفته بود که قرار است با مهرداد برود تعج
  داره؟یچه لزوم! مهرداد؟

 ي مسئله ي راه هم درباره نهی با هزار زور زدن گفته بود که مهرداد خواسته تا با او برود و در بای محو
 ... گفته و قطع کرده بودي صحبت کنند پ بابک باشه ایمهم
 شدند و کنار ادهی را پارك کردو پنی مهرداد ماشدندی رسمای ني مجردي ربع به خانه کی عرض در

 : را نگاه کرد و گفتایهم قدم برداشتند مهرداد مح
 !؟ي ااماده•

 را داد باال و شیمهرداد ابرو...دی مهرداد را به طرفه دستش دي گفت و دسته دراز شده ي اره ایمح
 :گفت

 !گهی داالی... الزمهخوب•
 : لب گفترهی دستش را به مهرداد داد و زایمح

 ... کنهری عاقبتمونو بخخدا•
 مشغوله گپ زدن ي که با دختردی را دمای چشمانش را چرخاندو نایمح... باز بود وارده خانه شدنددر

 و دندیرقصی مای جوان ي اهنگ بلند بود و دختر و پسرهايصدا... تا بنا گوشش بازششیهست و ن
 : رو به مهرداد گفتایمح...گذرانددندیخوش م
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 اوناهاش...مای سمته نمیرب•
 شدند و کشینزد...ی زد و روبه مهرداد چشمکي و لبخنددی را دای از دور محمای رفتندو نمای نسمته

 : باخنده گفتماین..سالم دادند
 ! چه خبرا دوتامرغه عشققققق؟اوووو•

 : ادامه دادماین... گفت و مهرداد را به خنده واداشتي مسخره اایمح
  مگه؟ حاال بابک خان کجاست؟هی چخو•

 : گفتایمح
 ! بشهداشیاالناس پ... .ادی مگفت•
 : گفت و رو به مهرداد گفتی اهانماین
  مهرمهر؟یکنی رو حال میمهمون•

 : بااخم نگاهش کردو گفتمهرداد
 ...بازم گند زد به اسمم... مهرو کوفتمهر•

 : و گفتدی خندایمح
 !عادتشه•
 :ه مهرداد نگاه کرد و گفت گفت و کنجکاو بیالیخی بماین

 م؟یکنی مزی بابکو سورپرايامشب چه جور... حاالخوب
 : داد و گفتمای را در اورد و نشانه نی کوچکي جعبه بشی و از جدی مرموزانه خندمهرداد

 ...ينجوریا•
 : گرد شده مهرداد را نگاه کرد و گفتي با چشمهاای گفت و محیولی اماین
 ... نکن مهردادفکرشم•

 : نگاهش کرد و گفتمهرداد
 ... کهیشیحاال تو هم هول نشو واقعا زنم نم... جواب ندهدی جلو شامی ذره ذره براگه•

 : کنجکاو گفتایمح
 ...ی انگشتره چه شکلنمی کن جعبه رو ببباز•
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 رو به مهرداد دیخندی که می در حالمای و ندندی و مهرداد مانند بمب از خنده ترکمای حرفش ننیباا
 :گفت

 ...بتیجعبه رو بزار ج... اوه بابک اومد اوه•
 بابک را با دندویسمته بابک چرخ... را گرفتای گذاشت و دسته محبشی جعبه رو در جعی سرمهرداد
 ...مای داد و پشت بندش مهرداد و نی سالمعی سرایمح....دندی به هم گره خورده ديابروها
 دسته مهرداد انهی که در مای اول نگاهش گره خورد به دسته محي جوابشان را دادو در وهله بابک

 ! دسته مهرداد باشد؟انهی مای داشت دسته محیلیچه دل..حرصش گرفت...بود
 

 زد و ي لبخندایمح... زوم شده بودای دستان مهرداد و محي سه متوجه نگاهه بابک شدند که روهر
 :گفت

  بابک؟یخوب•
 : سرش را تکان داد و گفتبابک

 ...ییدایکم پ...اره•
 : گفتایمح

 ... زمانم کههیبق.. که شرکت نبودمو کارا از دستم در رفتههیمدت... سرم شلوغهاره•
 : وسطه حرفش و گفتدی پرمهرداد

 ... گرفتممن•
 : را باالانداخت و گفتشی ابروهابابک

 !جان؟•
 : و گفتدی خندمهرداد

 ...رونیناهار ب...رونیشام ب...می باهممنظور•
 : ادامه دادی هول هولکي بالبخندای را نگاه کرد و محای محبابک

 ! تنهاش نزارمگمی تازه اومده مهرداد مگهی داره•
 :روبه او گفت... بودستادهی اي انداخت که با لبخنده مرموزمای به نی گفت و نگاهی اهانبابک

 ؟یساکت•
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 : لبخندش پررنگ تر شد و گفتماین
 ! بگم بابک جونم؟یچ•

 : دراز کرد و گفتای گفت و دستش را سمته محیچی هبابک
 م؟یبرقص•

بابک ... و سمته بابک رفتدی کشرونی دستانش بانهی به مهرداد انداخت و دستش را از می نگاهایمح
باخود فکر کرد چه قدر دستان .. دسته مردانه اش گرفت و به سمته محل رقص رفتندانهیدستش را م

 ! استفی دختر ظرنیا
دسته ...دادیاخمه او آزارش م... ابرووانش همچنان پابرجا بودانهیاخم بابک م...ستادندی هم اي روروبه

 : ارام گفتایمح... اهنگ شروع به رقص کردندتمهی شد و با ردهی کشای کمره محي بابک  روگرید
  انگار؟ي حوصله ایب•

 : نگاهش کرد و گفتقی عمبابک
 ... خستماره•

 :دی غرایمح
 ...یکنی کار ميادی بس زاز•

 :  و گفتدی کشی اهبابک
 هو؟ی شده ی چيشدی مچ نمي اگهی با کسه دمایتو که جز ن..يپری با مهرداد مادی روزا زنیا...الیخیب•

 : و گفتدی کشیقی نفس عمایمح
 !هی پسره خوبمای مثله ناونم•

 : تند گفتبابک
 ...ستی نمای نگاهش مثله نگاهه ناما•

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهاایمح
  پس؟هی جورچه•

 : گفتبابک
 !ادی که من خوشم نمهی جورهی

 : را باالتر انداخت و گفتشی ابروهاایمح
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 ؟ی چینی•
 ... را چرخاندای گفت و محیالیخی سردرگم ببابک
 وز وزش ي که صداماندی می ان مگسه مزاحمنهیع...امدی که داشت سمته انها مدی مهرداد را دبابک

 : و روبه بابک گفتستادی شد و پشته انها اکترینزد...کردیاعصابش را خورد م
 رم؟ی رو قرض بگای هست محاجازه•

 : با حرص گفتبابک
 ..بفرما•
 : گفتعی رو به مهرداد سرایمح... را با مهرداد تنها گذاشتای محو
 االیخیب... من منصرف شدممهرداد•

 : را گرفت و گفتای دسته محمهرداد
  عالقشو نسبت بهت ازت پنهان کنه؟خوادی میتاک..نمیبرقص بب... نباشهحرف•

 : گفتي جدایمح
 ... ندارم برمال بشهیلی هم باشه من مي اگه عالقه ایحت•

 : گفتمهرداد
 .میریپس تا اخرش م.. شروع شدهي بازگهید•

 دختر بگو و بخند ي افتاد که ان وسط با دسته امای به نای را چرخاندو نگاهه محای محمهرداد
 نی مبل نشسته و نگاهش رو به زميدوباره چرخاندش و نگاهش به بابک افتاد که رو...کردیم

 :برگشت رو به مهرداد گفت...است
 ! تو سرته؟یچ•

 : با ارامش گفتمهرداد
 . هماهنگ کردممایبا ن..شوی بقینیبیم.. کني فقط همکارتو•

 : رو به مهرداد گفتایخواندن کرد مح شروع به يگریاهنگه د... گفتي باشه اایمح
 ...دنی خسته شدم از رقصم؟ینی بشمیبر•

 : گفتمهرداد
 .. صبر کنکممی...  .نه•
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انگار .. .ناگهان چراغها خاموش شد و جمع کم کم عقب تر رفتند... گفتي کرد و باشه ای پوووفایمح
 و ستادندی و مهرداد اایمح شروع به نواختن کرد و یاهنگ ارام... داشتندی قبلی هماهنگیکه همگ

 : گفتي زانو زد جعبه به دست و بالبخندعی سرشی متعجب مهرداد را نگاه کرد که جلوایمح
 
 
 !؟یکنیبا من ازدواج م...ایمح•
 

 شام ارزشش را کی بر سره ي شرط بندکی حد؟ مگر نیاخر افراط تا ا... مات نگاهش کردایمح
 !داشت؟
 : گفتطنتی از پسران جمع با شیکی...کردی منتظر نگاهش ممهرداد

 ...نهی خانوم رفته گل بچعروس•
 بود نگاه ستادهی که بابک ایی و به جادی چرخعی سرایمح... حاضران جمع را به خنده انداختو

 قبول کن و قاله ینی که دی را دشی ابروي انداخت و اشاره مای به نینگاه... زده بودبشیغ...نبود..کرد
 : خالص را زدرهیته مهرداد برگشت و ت سمایمح... را بکنهیقض

 ...بله•
 : و در گوشش گفتدی اش را بوسیشانی کرد و پای و برخواست و انگشتررا به دسته محدی خندمهرداد

 .. المصبي نقشه اعجب•
 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح

 ... براتدارم•
 : امد و گفتای به سمته محی خاصي با خنده ماین
 ...یلیقی جگمی مکیتبر•

 : با حرص گفتایمح
 بابک کجا رفت؟... بخوره تو فرقه سرتکتیتبر

 : باال انداخت و گفتي شانه اماین
 ..رونی زد بهوی...دونمینم•
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 : دستش گرفت و گفتانهی را مای دسته محمهرداد
 ... به مهمونا باشهحواست•
 بابک بود شهیفکرش پ...ي بازنی کالفه شده بود از اایمح... بردورشی به سمتشان کاتی از تبریلی سو
 !اخر کجا رفته بود؟...

 ! در کار استي که انگار نه انگار نقشه ادادی مهمانها را مکی چنان با لبخند جوابه تبرمهرداد
 

 *****     *****        ****             
 

وارده ... کرد وسمته مجتمع رفتی شد و خم شد از مهرداد خداحافظادهی پنی و کوفته از ماشخسته
 را هم لشیدل... متنفر بودشهیاز قسمته اسانسور هم... وارده اسانسورمیسالن شد و از انجا مستق

 !دانستینم
چراغ راه رو را روشن کرد وقدم اول را که برداشت در قدمه ... در در انداخت و وارده خانه شددیکل

 را ي وارده حال شد و مردجلوتر رفت و... به مشامش خوردگاری سي بواندازدی بخواستی که میدوم
 ...اسمش را صدا زد... که بابک استدی عطرش فهمياز بو... مبل نشستهي رویکی که در تاردید
 ...بابک•

 ... سرش را چرخاندو نگاهش کردبابک
 : متعجب گفتایمح

 !؟یکنی مکاری چنجایا•
 : زد و گفتي پوزخندبابک

 ... حرفانی و ایشی شوهر دار مگهی خونت مگه نه؟ دامی گاه بی گاه و بشهی به بعد نمنی از اگهید•
 : شد وگفتکشی نزدایمح

  مگه نه؟یمست  بابک تویه•
 : کش دار گفتبابک

 ... اصالااااااااااااانه•
 : با حرص گفتایمح
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 ... بپرهتیمست.... برو حموم پاشو•
 : حواس گفتی ببابک

 لهی االن به فکره تشکيمردا متنفر بود از همه روزی تو تا د؟ی لعنتي اخه چه طور؟یکنی مازدواج•
 ؟يخانواده افتاد

 شیبابک روبه رو...دی ترسی به عقب برداشت و کمی قدمایمح... امدای برخواست و سمته محشی جااز
 : و گفتستادیا
 ؟ی چند سالو تو بغلش اروم گرفتنی که ای از من؟ از من؟یترسی مه؟یچ•

 : نگران گفتایمح
 ...ي انگارستی حالت خوب نبابک•

 : باال رفت و گفتشی ولومه صدابابک
 از ياالنم دار...ی از دستم رفتشی خوب باشم؟ چتد سال پدیچرت با...ستمی خوب نی که لعنتمعلومه•

 ؟؟؟ی چینی یفهمیم...يریدستم م
 ...ی بودم اما تو اونم امشب ازم گرفتی از دور داشتنت راضنی به هممن
 !کرد؟ی داشت اعتراف مش؟ی حامي پسر عموگفتیچه م...کردی مات و مبهوت نگاهش مایمح

 : ادامه دادی عصببابک
 کرد و تو هم قبول ي امشب ازت خاستگارهوی داشت که تو چند روز به چشت اومد ی مهرداد چاون•

 ؟يکرد
 : لرزان گفتي با صداایمح

 !ستیتو حالت خوب ن... بابکبسه•
 : باحرص گفتبابک

 امی همه سال منتظر بودم تا به چشت بنیا....ي از دستم برزارمی نمندفعهیاما ا...خوبم...ی لعنتخوبم•
 ...شمی به بعد دست به کار منیخودم از ا...ومدمی نیول

 : شد و گفتی عصبایمح
 ؟یگی می چي داریفهمی اصال میلعنت•

 :  داد زدبابک
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 ... نفهم دوست دارم بفهمگمیم...گمی می چفهممی ماره•
 ...بعد از سالها انتظار....  کردیکی ای محي شد و لبانش را بالبهاکشی نزدي در لحظه او
 

 و شبی شد و به دداری تخت بي از روجیگ... باشددهی که بد نبود بود؟ انگار که خواب دحالش
و ... زده بودرونی از خانه بعی بود و سردهیبوس...دی بابک او را بوسشدیباورش نم...اتفاقاتش فکر کرد

 ...ود و بس خشکش زده بایمح
 بود دهی نگذاشته بود چرا نفهمشی تنهاي بود و لحظه اششی منت پی که بابک بیی تنهایی سالهانیا

 ! نسبت به او پنهان شده؟ي عالقه ای همه خوبنیکه پشته ا
 دینواره سبز را کش. .دی را برداشت و اسمه مهرداد را دیگوش... اش زنگ زد و افکارش را گسستیگوش

 : گفت مهرداد سره حال گفتيو بله ا
  خانم بازنده؟ي طورچه•

 : حس گفتی بایمح
 !خوبم•

 : گفت و ادامه دادی اهانمهرداد
 ...ي نره باادتی ي شام طلبه من دارهی...ي حقم داري حوصله ای بیلی خيانگار•

 گفت و خم شد و یاه... اش بلند شدی گوشي تخت انداخت و بالفاصله دوباره صداي را روتلفن
 : نازك گفتي با صدامای گفت و نيبا حرص بله ا... بودماین... را برداشتیشگو
 ...چه وضعشه...دمیترس... خدا مرگم بدهاوا•

 : خنده اش گرفت و گفتایمح
 ..بنال..کوفت•
 : گفتطنتی با شماین
  طور بود؟چه•

 : گفتجی گایمح
 ؟؟؟یچ•
 : ادامه دادماین
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 ...شبی عشقه دي بوسه•
 : با تعجب گفتایمح

 ؟؟یدونی از کجا متو•
 : گفتماین
 ...دوونمی بمتو مرهی ندونم؟ من زی داشتانتظار•

 : حرصش گرفت گفتایمح
 ... باش بگوزود•
 : شد و گفتي جدماین
اونم زنگ زد ... زدهرونی از خونت بلی که بابک مستو و پاتدهی مجتمع بوده دي شب مهرداد جلوبابا•

 ! منشهی پرشایگفت کجا ببرمش گفتم ب
 : گفتی با سردرگمایمح

  توعه؟شهی پاالن•
 :  گفت و ادامه دادی هومماین

 ؟يدی می کشامممونو
 : باال رفت و گفتشی صداایمح

 ...نی بل بشو فقط فکره شکمتنی اتو•
 : گفتماین
  من خوشحال باشم؟دهی باشم؟ تورو بوسی فکره کپس•

 : شد و گفتی عصبانایمح
 ...دهی بوسدهی بگو بوسکم•
 : گفتي جدماین
 ... گله منيریگی تو رو بوس نکرده پس منو بوس کرده؟ چرا پاچه مخوب•

 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح
 ده؟ی بابک خودش گفت منو بوسماین•
 : باخنده گفتماین
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 ...يبه مهرداد گفته که مثال بفهمه صاحاب دار... بابانه•
 : گفت و ادامه دادی اهانایمح

 شته؟ی پاالن•
 : گفتماین
 ... خوابهاره•

 !شد؟ی با بابک روبه رو مدیچگونه با... کردی گفت و خداحافظي باشه اایمح
 هم ته دلش بدش یی جورهاکی...ستی نی بابک به او عالقه دارد حرصنکهی که چرا از ادانستینم
 شبید... شدرهی و به لبانش خستادی انهی آيروبه رو... بابک نسبت به اوي عالقه نی بود از اامدهین

 دهی شوکه شده بود اما عقب نکشیی جورهاکی... لبانش حس کرده بودي لبان بابک را رويگرما
 جانانه نثاره صورته بابک یلی سکی مثال ای...دی که چرا عقب نکشرفتیباخود کلنجار م....بود

 :باخود گفت.... خود را قانع کندکردی میسع...نکرد
 ! خشکم زده بودخوب•
 از قانع شدنش گذشته بود که دوباره ذهنش هیاز قانع کردنه خودش اما فقط چند ثان زد ي لبخندو

 ! بوددهی اما نکشدیکشی عقب مدیبا...اورا محکوم کرد
 بابک نسبت به او ياالن که عالقه ... را نداشتيزی چچی هيحوصله ... شرکت را نداشتي حوصله

 ي چاره ای بابک را از دست دهد ولخواستی دلش نمشد؟یاصال چه م!کرد؟ی چه مدیاشکار شده بود با
و به   بلند شدشی از جاایمح...زنگ اف اف به صدا در امد...کردی ارتباطش را بااو قطع مدینداشت با

سمته ... در خانه را باز گذاشتي دکمه را فشرد والدی مهرداد را در ان درهیو تصو سمتش رفت 
 داد یدر باز شد و مهرداد وارد شد و سالم... بخوردیید تا چا را روشن کري کتررهیاشپزخانه رفت و ز

 :مهرداد شادو خندان گفت.... از اشپزخانه خم شد و جوابه سالمش را دادایمح
  خانوم موووشه؟ي طورچه•

 : حال گفتی بایمح
  چه طور باشم؟دی نظرت بابه•

 : شد و گفتي جدمهرداد
 ! و منگجیگ...سردرگم•
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 : مبل نشست و گفتي مهرداد روي گفت و سمته حال امد و روبه رویقانی دقایمح
 ... اوني خونه ي گفت که بابکو تو بردماین•

 : گفت و ادامه دادي اره امهرداد
 ! خونتهدونستمی ماره•

 : گرد شد و گفتای محچشمان
  پس؟ی چرا به من نگفت؟یدونستیم! ؟یچ•

 : گفتطنتی با شمهرداد
 !دیپری مزش ماونموقع•
 ... نثارشيشعوری بای حواله اش کرد و محیچشمک و

 : و گفتدی خندمهرداد
 دوست داره قای اون عمدونستمی کنه من مبی رو گذاشتم بودم بابکو تعقیکی اخه؟؟؟ ي فکر کردیچ•

 بودو مراقبت اما شتی پشهی احمقا همنهیع...ادی حرصم مکردی عالقشو نسبت بهت فاش نمنکهیو ا
 ! دوست دارمای محگفتینم
منم ....  پا دو گذاشتم براش اول رفت تا خرخره مست کرد بعدشم اومده بود خونه توهی شبمید
 ...شهی می چنمی تا ببنجای اسادمیوا

 : و گفتکردی متعجب گوش مایمح
 خوب؟؟؟؟؟

 : نگاهش کرد و گفتمهرداد
 گفت فتهیکمکش کنم ن رفتم سمتش نیی اومد پالیبابک مستو پات....گهی به جمالت تموم شد دخب
 ...دمشی ماله منه بوووووسایمح
 : چشمانش را جمع کرد و گفتایمح

 بسه...باشه...باشه•
 : و گفتدی خندمهرداد

 ؟ی کنکاری چییخوایم•
 : گفتایمح
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 !کنمیارتباطمو باهاش قطع م...یچیه•
 : اخم کرد و گفتمهرداد

 ...رهی اون جونش برا تو در م؟ی چینی ؟ي شدوونهید•
 : با حرص گفتایمح

 ! رفتهادتی انگار گذشتمو مهرداد
 اگه خانوادش بفهمن چه یدونی خودمم هست مي شوهره سابقمه که از قضا پسرعموي پسرعموبابک

 ندازن؟ی راه مییبل بشو
 : گفتمهرداد

 ..سهی همه اونا وايبابک اونقد مرد هست که جلو... داره؟ خوب بندازنی ربطچه•
 : زد و گفتي پوزخندایمح

 هی یول...کنهی نمی وقت خالچی مرده و پشتمو هیلی خکردمی بود که فکر ممی تو زندگیکی ی زمانهی•
 ! کنمدای کرد که االنه االنشم هنوز خودمو نتونستم پی پامو خالرهی زيجور

 : گفتمهرداد
 !ستی نریبابک مثل ام.. باهم فرق دارنآدمها•

 : کرد وگفتزی چشمانش را رایمح
  عاشق تره؟ه؟ی چه جورپس•

 : گفتی حرصای گفت و محي اره امهرداد
 .. ماله قصه هاشعشق•

 : و گفتای خم شد و زل زد در چشمان محمهرداد
 .. سوال دارم ازتهی•

 : گفتایمح
 !بپرس•

 : گفتمهرداد
 انه؟ی ي دوس داربابکو•
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نگاه نکرده  به بابک يگریاصال تا به حال به چشم د...دانستینم... از سواله مهرداد جاخوردایمح
 .. عشق و مهر و محبت بابک را فراموش کندشدیاما مگر م...بود

 !دونمینم:  لب گفترهیز
 بود که ارامش یاما چند سال... که ارامش کندخواستی را میبود؟ دلش ارامش... که نبودخسته
 شده بود کار و کار و کار شیزندگ...یزگی انگی و بی حوصلگیروزها ب...شبها قرص اعصاب...نداشت

 او شده بود؟ زهیاخر عاشقه چه چ... عاشقش استشی بود پسرعمودهی همه مدت فهمنیحال بعد از ا
گفته ... حرفا را زده بودنیباخود هزاران بار ا!  بود؟دهی از ان ديزی و غم و غصه چی جز دلمردگگرم

 ي که بابک بر رويذاشته بود و به بوسه ا لبانش گيبود و گفته بود و گفته بود و در اخر دستش را رو
 ! نیری تلخ و شيبوسه ا...لبانش زده بود فکر کرده بود

 و گفتندی بابک نمي در باره يزی و مهرداد هم چماین... گذشته بود و از بابک خبر نداشتي روزچند
 ...دیپرسیم حاله بابک ني در باره ی لج و از انها سوالي دنده ي هم با خودش افتاده بود روایمح

 طبقه عادت دی هم ماليلبانش را رو...دی لبانش کشي را روی رنگی و رژه کالباسستادی انهی اي روروبه
 ..چراغها را خاموش کرد و از خانه خارج شد...و راه افتاد

 و بعد ردی درد بگشی قدم بزند و بزند و بزند آنقدر که کفه پاهاخواستیم...خواستی قدم زدن مدلش
 همجنسه خودش نتوانسته ی دوستچوقتیه... نداشت کهيگریکاره د... خسته و کوفته بخوابددیایب

و   داشت تنهارای به اسم سمی دوستشیسالها پ... پر کندشی را کمو و بشیی کندتا تنهادایبود پ
 دوستش اوهم که ازدواج کرده بود و بعدها ارتباطشان کمرنگ تر و کمرنگ تر شد و تا نی تریمیصم
 ! ارتباطشان کامل قطع شدهی به ترکایمدن محبا ا

 حال ضی مادرش مرگفتیم...دنشی به دامدی روزها کمتر منی بود که او هم امای دوستش نتنها
در ... زده بودبشی روزها غنی ای بود و پشت و پناهش ولشیاو که دوستش نبود او حام...و بابک...است
 پشتع دیای پشته سرش می حس کرد کسداشتی انداخته بود و قدم بر منیی که سرش را پایحال

نگاهش در نگاهه او گره خورد و ! کرد؟ی چه منجایتعجب کرد او ا...دیرا نگاه کرد و بابک را د سرش
 شی نگاهش را چرخاندو به سمته جلو نگاه کرد و قدمهاعی سرایاما مح... ختی ريحس کرد دلش هور

 : را تندتر کرد و اسمش را صدا زدشیبابک هم قدمها... تر برداشتعیرا سر
 ااااایمح•
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 را ای محهی به سمتش و بازودیبابک دو... نکردی تر کرد و توجهعی را سرشی توجه قدمهای بایمح
 :گرفت و گفت

 ... توامبا•
 : گفتی حرصایمح

 ... ول کنبازومو•
 : گفتی تخسي مثل پسر بچه بابک

 !کنمی نمول•
 : گرفت و گفتنی لب گفت و با خشم نگاهش کرد بابک نگاهش را به زمرهی زی لعنتایمح

 !ای محمی حرف بزندیبا•
 : گفتایمح

 ! زدن ندارمي برای حرفمن•
 : نگاهش کرد و ارام گفتبابک

 ! من دارمیول•
 

      ******        ******       *****        *** 
 

 بر خالفه یول... چرادانستی بود نمی عصبایمح... شاپ خلوت نشسته بودندی کافکی هم در ي روروبه
 : گفتای از قهوه اش را خورد و رو به محيبابک جرعه ا... ارام بوداریاو بابک بس

 ؟ی ناراحتازم•
 ... اخمويشده بود مثله دختر بچه ها... جوابش را ندادایمح

 : زد و گفتي لبخندبابک
 ! و تو گوش کنزنمیمن عوضش حرف م... حرف نزنباشه•
 چون گفتم بزار نمتی ببامی بتونستمیاما نم... تنگت بودای دنهی دلم قده دمتی رو که ندي چند روزنیا

 از دیشا... که دوست دارمدونمیفقط م... دوست دارمی از چند سالگادی نمادمی...حرصت بخوابه بعد
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 ماله خوامیم اما االن...ی خب قسمت نشد که ماله من بشیول...ي دختر بچه بودهی که یهمون موقع
 ...ای محتونمیمن بدون تو نم... باشمشتی پشهی همخوامیم...ای محیمن ش

 : نگاهش کرد و سمتش خم شد و گفتایمح
 !ه؟ی چه طورطمونی حواست هست شرابابک•

 : گفتبابک
 ه؟ی طورچه•
 یدونی م؟یکنی از عشقو و محبت صحبت مي و داری من نشستي روبه روي اومد؟ي اصال عقل دارتو•

 به خودمو و زنمی که هر روز قرص اعصابمو نخورم گند می منه؟ی کردن با من چه طوریزندگ
 پسره هی تو ؟یتو چ... که خانوادم طردم کردنیمن... که ازدواج کردمو و طالق گرفتمیمن..انمیاطراف

   سراغه من؟ که از قضا زنه سابقه پسر عموت بودم؟ياومد...يجردم
 : شد و گفتی عصبانبابک

 .. مهمهنیمن دوست دارم فقط ا...ستی مهم ننای کدومه اچی برا من هتی محبسه•
 : زد و گفتي پوزخندایمح

  من دوست دارم؟؟ی چمن•
 : گفتبابک

 ...ارمیقلبتو به دست م... فرصت بدهبهم•
 : و گفتدی خندایمح

 ...تیبرو سراغه زندگ... شوالمیخی بستمی برام مونده؟ بابک من بابه تو نمی قلبمگه•
 : زد و گفتيشخندی نبابک

 ! اصال؟تهی حرف حالتو•
 : سرد نگاهش کرد و گفتایمح

 مثله سابق شدی کاش ميا...میکنیرابطمونو کمرنگ تر م...نمتی ببخوامی نمگهید...ستی نتی حالتو•
 ...شهی نمیموند ول

 شیلو بغض در گنی از هجوم اشدیداشت خفه م.... رفترونی بلند شد و به سمته بشی از جاو
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 چندروز خودش را در خانه حبس کرده بود و نی ادانستی نمقیدق! بود؟دهی روز بود بابک را ندچند
 گفته بود که بابک هم مانند او خودش را در خانه ماین... مهرداد نکرده بودو مای نيحتهای به نصیتوجه
 طنابه نی اگسستی مدیبا!  اخر که چه؟مای ني نکرده بود به حرفهای توجهایمح... کردهیزندان

 بابک را قبول کند شنهادهی اگر پدانستی بابک هم مانند او طرد شود مخواستینم... را یوابستگ
و قصده صرف نظر شدن از ...  به صالحه هر دوشان استنی که ادانستیم... شودی به پا مامتیق

 ! را نداشتمشیتصم
 حوصله شده بود؟ او که ی بنگونهیچرا ااخر او ... حوصلهی بدهی به خود نگاه کرد ژولنهی اي روروبه

 رونی بشیگارهای سانهی از ميگاریپس چه مرگش بود؟ س...عاشقش نبود..بابک را دوست نداشت
 گارشی به سیقیپکه عم...زی اعصاب اجتماع گری بيایدوباره شده بود همان مح.. و اتشش زددیکش

 در يصدا..  . فرستادرونی بشینی را از بگاری تختش و دوده سيولو شد رو... کنار رفتنهیزد و از کنار ا
 کسه مای از بابک و نری شد و دلش به تپش افتاد مگر غزی خمی نعی که باز و بسته شد سردیرا شن

 نی اانداختیم  هنگام ورود سرو صدابودی اگر مماین...نه نداشت!  خانه اش را داشت؟دی کليگرید
 :متعجب گفت....دی و بابک را ددیه در دو به سمتعیسر...طرزه امدن را مختصه بابک بود

 ...بابک•
 : مهربان نگاهش کرد و گفتبابک

 ! دلم؟جانه•
 کرد خودش را نبازد و ی کرد اما سعشی بابک دلش را ري ختهی به هم ري افهیق...دی دلش لرزایمح

 :قاطع گفت
  من؟ي خونه ي اومدی چواسه•

 : شد و گفتکشی نزدبابک
 .. تورو خدا بس کنتونمینم... سختمهتی دورایمح•

 : بابک ادامه داددی چه بگودانستی نمایمح
 کار نداشتخ باش بزار من با تو اصال بدبخت بشم فقط منو ولم نکن یچی باهایمح... فقط بگو بلهتو•

 !تونمیمن نم
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 را ای شد وصورته محکتری اخر؟ فقط نگاهش کرد بابک نزدگفتیچه م...دی چه بگودانستی نمایمح
 : خودش و ارام گفتیشانی اش را چسباند به پیشانیانش گرفت و پ دستانهیم
 .. چه قد دلم تنگتهیدونینم•

 : صورتش شد و گفتي روانه شی اشکهاایمح
 ...یفهمی نمیتو داغ... بابکشهینم•

 : و گفتدی عقب کشبابک
  داغم اره؟که•

 : سرش را تکان داد بابک و گفتدی تائي سرش را به معناایمح
 نه؟یحرفه اخرت ا •

 رفت و پنجره را ای گفت وباعجله سمته اتاق خوابه محي لب باشه ارهی اره گفت و بابک زرلبی زایمح
 : به دنبالش وارده اتاق شد و داد زدایباز کرد و مح

 !؟یکنی مکاری چيدار•
 : و گفتستادی پنجره و کنارشداي را انداخت به لبه شی پاماین 
 ...ی خواستخودت•

 :وك زده گفت شایمح
 وونه؟ی دیکنی مکاری چيدار•

 : داد زدبابک
 ... رو بدون توی زندگنی اخوامی نممن•
 :  داد زدای که محنیی خواست خود را از پنجره پرت کند پاو
 ...نیی پاای تورو خدا غلط کردم ببابک•

 : داد زدبابک
  نظرت عوض نشده؟هنوزم•
 را از صورتش شیاشکها...ستادهی بابک لبه پنجره اشدیباورش نم... زده بودخی ترس نوکه انگشتانش از

 :کنار زد و گفت
 ...می حرف بزننیی پاای ببابک•
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 : گرفت و گفتای نگاهش را از نگاهه محبابک
 .الیخیب... ندارهدهیفا•
 : و گفتدی کشغی جای تلو تلو خورد ومحی کنار پنجره کمو
 ...کنمی قبول می بگیچ باشه باشه هر نیی پاایغلط کردم توروخدا ب...بابک•

 : و گفتدی سمتش چرخبابک
 ؟يجد•

 : سرش را تکان دادو گفتایمح
 ...نیی پاای فقط بگمیبه خدا راست م...اره•

 : کرد و گفتزی چشمانش را ربابک
 !گفتم؟ی نه دروغ می بگنیی پاامی ب؟يدی که نممیباز•

 : صورتش کنار زد وگفتي سمجش را دوباره از روي اشکهاایمح
 .. اونجا خطرناکهنیی پاایباور کن ب...گمی راست منه•

 صورتش کنار زد و ي را از روشی رفت و اشکهاای به داخله اتاق و سمته محدی از لبه پنجره پربابک
 :اروم گفت

 !؟یکنی مهی به خاطره من گريدار•
 :دی کشغی جایمح

 ؟یاخه تو آدم...وونهی ددمیترس•
 : بازوانش گرفت و کناره گوشش گفتانهی باز کرد و اورا مای اغوشش را به سمته محبابک

 ...چوقتیه... ولم نکنچوقتیه•
 مگر نه؟ عاشقش نبود اما دوستش داشت و دوستش داشت و دوستش گری دوستش داشت دایمح

 ...داشت
 پروا ی هم بایمح... و پر از محبت نگاهش کردای و زل زد به چشمانه محدی عقب کشی کمبابک

چه قدر دوست ....کردی حس میحرارته بدن بابک را به خوب... به چشمانه بابک دوختچشمانش را
بابک زل زده بود به لبانه ... که دوستش داشتي مرديحرارت گرما... حرارت رانیداشت ا

 کاره ممکن نی سخت تردنشی اجتناب از بوسي براای محي خود در مقابل لبهاکردن کنترل...ایمح
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 شوکه شد ایمح... گذاشتای لبانه محيزدن خم شد و لبانش را رو  چشم به همکینتوانست و در ...بود
 و ارام نیریبابک چه قدر ش... به خودش امدي اهی بعد از ثانی خشک ولشی سره جايو لحظه ا

 قی تزرشانی بوسه در رگهانیری اش کرد و حسه شی اش نکند همراهینتوانست همراه... اورادیبوسیم
 ...شد
 برگشت تا پشته سرش ای کرد و محشانی از هم جداعی که به گوششان خورد سري سوته بلنديصدا
 ی دوباره سوتماین...کردندی میی که خودنمايدی سفي با دندان هادی و دو چشم خندان را دندیرا بب
 : و گفتدیکش

 ...نی ادامه بدنیادامه بد... پسنیترکونی الو منیدار...می بودای باش نگرانه کمارو•
 لب رهی دوخت و زای گرفت و به محمای که سرخ شده بود درست مثله لبو و بابک نگاهش را از نایمح

 : گفتایبه مح
 ! لعنت بهشيا•

 مای نرهیتصو... امد و رفت سمته اف افنیی و منگ از تخت پاجی کرد گدارشی اف اف از خواب بيصدا
 :  را برداشت و گفتی و گوشدیرا د

  کجاس؟دتیکل•
 : گفتماین
 .. بدمحی باال توضامیدرو باز کن ب... جانای محسالم•

 : حرصش گرفت و گفتایمح
 ...شعوریخواب بودم ب...کنمی نمباز•
 : حرصش گرفت و گفتماین
 .. روی در کوفتنی ازم گرفته باز کن ادوی کلشرفی بابکه باون•

 : چشمانش گرد شد و گفتایمح
 چرا؟•
 : تر شد و گفتی حرصماین
 .. واموندروونی کن ده اباز•
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 بسته شدن در يصدا... مبل لم دادي را فشار داد و در را باز کرد و به سمته حال رفت و رودی کلایمح
 : گفتی مبل لم داد و حرصي روای وارد شد و سالم داد و کناره محمای داشت نمای ندنیخبر از رس

 .. شدهوونهی دپاك•
 : متعجب گفتایمح

 ؟یک
 :  ادامه دادماین

 .. اله و بلهگهی بزور گرفت گفت ددموی کلمیدی همو ديعصر...بابک
 : و گفتدی خندایمح
  بابا؟نه
 : شد و گفتی عصبانای محي از خنده ماین
 ..زهره مار...هرهرهرهر•

 : خونسرد گفتایمح
 ... براتکنمی وا می درو بزنه؟ی چخو•
 : کرد و گفتزی چشمانش را رماین
 ده؟ی ازم قاپدموی که کلستی نالتمی خنهی تو عینی•

 : گفتایمح
 ... دارمایهزارتا بدبخت...مای نالیخیب
 : گفتماین

 !مثال؟
 : و گفتدی کشی اهایمح

 ...می عقد کنمی برای بردادهی گبابک•
 : گفتماین
 ه؟ی مشکلش چنی بردی اخرش که باخب؟؟؟•

 : گفتدی ناامایمح
 ...اگه خانوادش بفهمن... نهای هی اصال کاره درستدونمینم...مای نترسمیم•
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 : و گفتدی پرای حرفه محانهی مماین
 !کنهیبابک که گفت حلش م...سیه•

 :  لب گفت ادامه دادرهی زیدونمی نمایمح
 .. سختمهیلیخ•
 : با ارامش گفتماین
 بگه ال کن و بل تونهی نمی مرده مستقله کسهیبابکم ...یستی تنها نمی بشه پشتتی هرچنترس•

 ه؟یپس اوک!کن
 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح

 ...هی اوکیاوک•
 : زد و گفتی چشمکماین
 ...رونی بمی پاشو برپس•

 : گفتایمح
  باز کجا؟يوا•
 : و گفتدی خندماین
 لباس نباری من برات اایاصال ب..می االن پاشو خوشگل موشگل کن برچسبهی مرونیب... خوبعصره•

 !انتخاب کنم
 : متعجب گفتای رفت و محای بلند شد و سمته اتاقه محشی از جاو
 کجا؟...اااااا•
 : گفتماین
 ای پاشو بسیه•

 ...  راه افتادمای برخواست و دنباله نشی از جاایمح
 : را به دستش داد و گفتدشی سفي را بازکرد و مانتوای کمد لباسه محماین
 ...نوی اریبگ•

 : مانتو را گرفت و گفتایمح
 د؟ی سفیچ•
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 :  گفت و ادامه دادی اوهومماین
 ...یزنی مدی سفپهیامشب ت...دی سفاره•

 :  را باال داد و گفتشی ابروایمح
 ! مثال؟چرا•
 : گفتماین
 ...خوادی من دلم مچون•

 تا زدی سرو کله مای هم اگر تا صبح الزم بود با محمای سخت بود اما خوب نای کله زدن با محسرو
 زده بود و دی سفپهی تمایبه قوله ن... به خود نگاه کردنهی اي رو به روایحم...خواسته اش را براورده کند

 :دی پرسایشدند و مح نیسوار ماش... کرده بودادهی صورتش پي رومای که به اصرار نیمی مالشیبا ارا
 م؟یری مکجا•
 بعد جوابش یقی کرد و دقاپی تايزی در اورد و چبشی اش را از جی گفت و گوشیدونمی نمماین

 : گفتای را عوض کرد ورو به محرشی و مسدی چرخماین...امد
 ! جا خوبهی برمتی مدارم•

 : کنجکاو گفتایمح
 کجا؟؟؟؟•
 : گفتماین
 ...ینیبی باش مصبور•

 : شد و گفتشتری بشی کنجکاوایمح
 نمیبگو بب...مای نی چینی•
 : کرد و گفتی نوچماین

 !زهیسورپرا
 که تهه چشمانش برقش را یی هاطنتیاز همان ش...کردی می را تداعی خاصطنتهی چشمانش شماین
 ي حوصله روی بود خسته و بدهی نرسي اجهی کرده بود و به نتچشی از بس سوال پایمح... دی دشدیم

 ي روبه رودیچی پری مسمودنی پی از شهر خارج شده بود بعد از کمبای تقرماین.. لم داده بودیصندل
 : گفتای را خاموش کرد و روبه محنی و ماشیدره بزرگ
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 ...مممی شو برادهیپ•
 نگاهش ایمح... در را باز کرد و وارد شد يدی با کلمای شد و به سمته دره بزرگ رفتند و نادهی پایمح

 ... شروع کرد مدام غر زدن رامایو پشته سره ن... بزرگ و پر از درخت افتادیبه باغ
 ...گهیبنال د د میری کجا ممی معلومه دارچی هماین•
 : دوشش و گفتي را انداخت روای چشم به هم زدن محکی طرفش و در دی کالفه چرخماین
 ... فک بزن توفقط•

 : وگفتدی کشغی جایمح
 ...نی بزارم زموونهید•
 را ای محي که در وسطه باغ بود رفت و در را هل داد و در لحظه اي کرد و سمته خانه ای نوچماین

 و جمع و جور با ی چوبي نگاهش گذراند کلبه ارهی از زعیدور تا دوره خانه را سر...  گذاشتنی زميرو
 است و مهرداد ه به او زل زدی که با لبخنده خاصدی و بابک را ددی چرخایمح...ي و فانتزکی شلهیوسا

ه بابک  و منگ نگاهش را بجی اند گستادهی موبلوند کناره هم اي که با دختردی انطرف تر دیرا کم
 : و گفتمایدوخت و بعد به ن

  چه خبره؟نجایا•
 : را در اورد و درش را باز کرد و سمتش گرفت و گفتي جعبه ابشی شد و از جکشی نزدبابک

 ا؟ی محیکنی ازدواج مبامن•
 ي از او خواستگاریطی شرانی در چنکردیفکر نم...  بابک جا خوردییهوی ازدواج شنهادی از پایمح

 کمرش ضربه زد تا جوابه بابک ي از پشته سرش با دستش رومای که نبایخشکش زده بو د تقر...کند
 : گفتی هول هولکایرا بدهد و مح

 ...بله•
 و انگشتر را در انگشته دی از تهه دل خنددندی انگار که به بابک جان دوباره بخشای بله گفتن محبا

 دانستینم... اسمان باشدنی زمنهی انگار که بایمح... وبغلش کرددی را بوسای کرد و دسته محفشیظر
 ... اب از سرش گذشته بودگری دیول... نهای که کرد درست بود يکار
 

 **** ****  ****  *****   ****    *** 
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 و دیپوشی عادت را داشت لباس منی اشهیهم... وخودش را نگاه کردستادی اي قدي نهی اي روروبه
 کرده شیبای زی عروسدیلباسه سف...ی حال جزئنی و در عی کلکردی به خود نگاه منهی ايروبه رو

 شدر دلش گفته بود خوب بابک هم حق دارد که دل... بوددهی پوشیبه اصرار بابک لباسه عروس...بود
 و گذاشتی سنگه تمام مشی برادیاو باره اولش بود پس با...ندی ببیبخواهد همسرش را در لباسه عروس

تهه چشمانش عشق داشت ...بابک از در وارد شد و نگاهش کرد...کردی او را جبران ميمحبتهاتمامه 
 : و گفتستادی اای محيروبه رو...خوردیموج م

 ! چه خوشگل شدنیخانوم•
 : و گفتدی خندایمح

 !ي شدپی هم خوشتتو•
 : را باال انداخت و گفتشی ابروبابک

 ... که صد در صداون•
 :گفت بابک دستش را گرفت و گفت یی لب پر رورهی زایمح

 م؟ی بري ااماده•
 : ارام گفتایمح

 ...میبر•
بابک زنگ زده بود و به پدرش گفته بود ... منتظرشان نبودنیی پاي از خانواده اشان در طبقهدیکس

مادرش گفته بود ...نی و ببای راه انداخته بودند که بيدادیدادو ب... ازدواج کندای با محخواهدیکه م
 بر مشیتصم اما بابک گفته بود که از...اوردی خود در بي را به همسرای اگر محکشدیخودش را م

 برسند اما ي اجهی به نتدی با خانواده اش صبحت کند تا شاي تا حضوررانیرفته بود ا...گرددینم
 گرفته بود که میابک تصمو در اخر ب... شده بودشتری بزیجنگ و جدالشان ن...چی بودند که هدهینرس

 ! را بکندهی ازدواج کند و قاله قضایبرگردد و هر چه زودتذ با مح
 تا نگاهش را چرخاند چشمانش در چشمانه پر از ای رفتند و محنیی ها را دست در دسته هم پاپله

 ! گره خوردشیغضب زن عمو
 فقط يزی توجه به هر چی حاضران جمع به افتخاره ورودشان شروع به کف زدن کردند و او بي همه

 ...کردی نگاه مشیبه زن عمو
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 در دی مادر داماد باعتایطب... حس کرد بنده دلش پاره شديکرد؟ لحظه ا... نکردخی که دستانش
 نگاهش را چرخاند و به بابک نگران ایمح... بودن کجا و ان بودن کجانی ای پسرش باشد ولیعروس

 ا نگاهه پر از مهر و دستش رکیفقط با ..ش را قرص کردنگاه کرد بابک تهه نگاهه پر از مهرش دل
 از او با ترس و استرس به تی هم به تبعایبابک سمته مادرش قدم برداشت و مح...محکم فشار داد

 به سرش ی محکمي انگار ضربه داشتی را که برمیهر قدم... قدم برداشتشیطرف زنعمو
 را یپس طوفان...ستی نی خوشيود که از رو مطمعن بشیبودن زن عمو...حالش خوش نبود...خوردیم

 : و گفتستادی مادرس ايبابک با لبخند روبه رو... کردشدی مینی بشی پس مجلنیدر ا
 ...نیخوش اومد... مامانسالم•
 : گفتی هل هلکایمح..دی بگوی را فشار داد تا اوهم حرفای دسته محو
 ...نی عمو خوش اومدزن•

 لبانش نقش بست رو به بابک ي که روي انها چرخاند و با پوزخندي هر دونهی نگاهش را بمادرش
 :گفت

 نی که از صدتا مجلس غمو و غصه برام غمگي مجلسه شادنی بهم؟ واسه اومدن به ایگی امد مخوش•
  تره؟
 : در هم فرو رفت و گفتشی اخمهابابک

 که نهی انی بکننیتونیم که ي کارنیاالن بهتر...می صحبت کردنای اي همه ي ما قبال درباره مامان•
 !نی کنی همراهي شادنیمارو تو ا

 صورتش ي را به زور نگهداشته بود تا روشی و اشکهادیلرزیدستانش م... رنگش شده بود رنگه گچایمح
 رو ي آن سه و فوري شده رورهی نگاهها خي که همه دیبابک نگاهش را در سالن چرخاند و د...نلغزند

 :به مادرش گفت
 ! خراب شهمی عروسی مهمونخوامی کن نمی لبخند بزن و مارو همراههی مامان•
 راه دادی کنترلش را از دست داد و دادو بي حرف مادرش از کوره در رفت و در لحظه انیباا

 : و گفتتیرو کرد به مح...انداخت
 اون ؟ياری بود که بابکو به دست بنی همه مدت هدفت انی اي بودی عجب ماره خوش خطو خالتو•
 ... ؟ی شدن؟ تو اصال ادمی چيزدی که ازش دم میتی و معصومی و پاکییمه مظلوم نماه
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 : گفتی اعصباني و با صدادی مادرش پري حرفهانهی ببابک
 !کتیممنون از تبر... ترك کننجاروی االن انی هممامان•

 کردندی جمع با تعجب نگاهشان ميهمه ...دیمانند مروار... دندی صورتش لغزي روشی اشکهاایمح
 : رو به بابک گفتمادرش

 هی همشو با شد؟ی داشت اما چوی خونه و زندگنی دختره خودش بهترنی اگم؟ی مگه دروغ مهیچ•
 ... و تو رو خواست تور کنهنجایبعدشم اومد ا... ارمانم آالخون واالخون کردری و امختیهوس به هم ر

 : کرد و پر از نفرت گفتای به محرو
 ...چکدومهی تو هشیبه ابروشه و به پاکدامن...هاشی زن به حهی ییبایز•

 :  و با تحکم گفتدی حرفه مادرش دوباره پرنهی ببابک
 ...خوامشی بدو و خوبش ميمن باهمه ...ی کننی توهای به محي تو حق ندارمامان•

 : بلند گفتي را باال انداخت و با صداشی ابرو مادرش
 ... دخترهنی نشده دست بکش از اریپسرم هنوزم د...یدونی هست که نمزای چیلیخ•

 : گفتي بلند تري با صدابابک
 ... کن مامانبس•

 : و گفتدی بلند تر داد کشمادرش
 بار ازدواج کرده و بچه دار هم شده و بعدش طالق هی ی اون چی ولي پسره مجردهیتو ...کنمی نمبس•

 ..گرفته
 : با حرص گفتبابک

 نی رفت؟ مامان همای از دنومدهی نای که به دني کدوم بچه همون بچه ا؟یکنی صحبت می از چيدار•
 ! احمقانه رو تموم کني بحثانیاالن برو ا

 : گفتانی گريای رو به محمادرش
 ... حالهضی مرمارستانی که هستش و تو بکنمی صحبت ميدارم از همون بچه ا ..نه•

 :  نگاهش کرد و گفتجی گایمح
 ؟یچ•

 : و گفتدی داد کششی عموزن
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 بچه داره و هی که ي زنه مطلقه اهی و از پسره من دست بکش من نویبفهم ا... دختره توعهغزل•
 ...خوامی پسرم نميسابقشم خرابه رو برا

 ! هشت ماهه اش سالها قبل سقط نشده بود؟نی بچه؟ غزل؟ مگر جند؟یشنی چه مایمح
 بچه؟ اخر او کرد؟کدامی او صحبت مي از بچه گفت؟داشتی زن داشت چه منیا... خوب نبودحالش
 از دست ی لعنتي در شکمش داشت که او راهم در ان سانحه نی جنکی ایاز داره دن... نداشتيبچه ا

 همه درد و رنج و عذاب نیکششه ا... کشش نداشتگرید...لرزدیحس کرد کله بدنش دارد م...داد
 بابک يصدا...یاهی و چشمانش سرودی مجیحس کرد سرش دارد گ! کرده بود؟یاخر مگر چه گناه...را

 ! مطلقیاهی و بعد سزدی مشی که داشت صدادیرا شن
 ****  *****     ****    ****     ***        *** 

 درست يزی چه چدانستینم...ي اهیدر ثان... رو شده بودروی اش زی زندگی در اوجه خوششهی هممثله
 ... غلطيزیاست و چه چ

 که حالش خوش دانستی را منیفقط ا... چند روز استدانستیبود نم شده ي بسترمارستانی بدر
و بابک مات و ... نگذاشته بودشی تنهاي لحظه اماین... نداشتیی ناگری کرده بود دهیاز بس گر...ستین

  واهای بود که مادرش اتش زده بود به تمامه روی به خوشبختدنی رسی قدمکیدر ...مبهوت بود
 امده ای سراغه محی عصبيدوباره همان حمله ها...کردی حالش را بد مایحاله مح...شی هاخواسته

 ي افهیهزار بار ق...دانستی را نمزی چچی هگرید... بهتر شودی چه کند تا حالش کمدانستینم...بودند
 ندانستن نی و ادانستی زنده مانده بود؟ نمایچگونه اخر دختره مح...غزل را در ذهنش مرور کرده بود

 ...کردیحالش را بد م
 دستانه گرمش انهی شد کنارش نشست و دستش را مای کرد و وارده اتاقه محی را طمارستانی بسالن

 کناره ی صندليکنارش رو... پر ازغم نگاهش کردای اش زد محیشانی به پيگرفت و خم شد و بوسه ا
 ...تخت نشست و در سکوت نگاهش کرد

 : خش دار گفتي و بابک را نگاه کرد با صدادی کشی آهایمح
 ! بابک؟دونستمی دختر داشتم و نمهی من•

 : دستش فشرد و گفتانهی را مای محفهی دسته ظربابک
 ... فعالهی به چی که چستیمعلوم ن... خودتو عذاب ندهنهمهی برم اقربونت•
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 :ادامه داد... کرد بغضش را قورت دهدیسع... صورتش شدندي روانه ای محياشکها
 گفت؟ گفت زنده مونده بود اونا ازم ای که چيدید...ره منه که مامانت اومد گفتدخت... دختره منهاون•
 ! مثله من نداشته باشهيتا مادر... کردنمی قاقتوی حقنیا

 : گفتبابک
اون ...انهی داره قتی مادرم حقي که گفته هاستیمعلوم ن... چرتو و پرت فکر نکننی لطفا به اایمح•

 ! بود که اونم موفق شدیصرفا هدفش به هم زدن عروس
 : نگاهش کرد و گفترهی خایمح

 ! چند سالشه؟غزل•
 : فکر کرد و گفتی کمبابک

 ... چهار سالشهبایتقر•
 : گفتایمح

 ! چهار سالشهی مبای تقری حساب کننوی زمانه سقط جناگه•
 : نگاهش کرد و گفتجی گبابک

 ... کهشهی معلوم نمبازم•
 : لب گفترهی زایمح

 !شهی معلوم می همه چي به زودشهی معلوم مچرا•
 : کرد و گفتزی چشمانش را ربابک

  تو سرته؟یچ•
 : گفتایمح

 به کشمی همشون به گند مهی و زندگگردمی هست برمادی غزل دختره من باشه که به احتمال زاگه•
 ...ریخصوص ام

 : نگاهش کرد و گفترهی خبابک
 ؟ی فکره انتقامبه•

 : گفتایمح
  کارو کردن بابک؟نی ایبه چه حق... اونا بچمو ازم گرفتننباشم؟•
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 :بابک سرش را تکان داد و گفت... کاره ممکن را در حقش کرده بودندنیبدتر...گفتی مراست
 ...دونمی رو نميزی چهی فقط من•

 : گفتایمح
  رو؟یچ•
 شیسال پ که غزل دختره توعه؟ اون چهارسالشه و تو هم چهاردهی تااالن به ذهنمون نرسچرا•

 ... سقط شدنتیجن
 : صورتش کنار زد و گفتي اشکش را از روایمح

 کارو نی اي چه طوردونمینم...دمشید... که سقط شده بود رو نشون دادننوی بهم جنچون•
 درمون داشتمو ی هزارتا درد بی و افسردگی حمالت عصبيدیبعدشم که د...ارمیسر در نم...کردن

 ز بالفاصله ازدواج کرده بعد اری امنکهیبعدشم ا... مسائلنی فکرکردن در مورد اي نبودم برایادمه نرمال
 ...کنهی مسئله رو ثابت منی ایطالق گرفتن از من درست

دلش شور ... نبودی بحثي و جاگفتی راست مگفتی هر چه مایمح... گفتن نداشتي برايزی چبابک
 !کردی مریی ماجرا را خنی خدا اخر و عاقبت ازدیم

 ییهفت روز از ان شبه کذا...سوختیدلش م... از تهه دلشزدی تخت نشسته بود و داشت هق مهکنار
 چند روز نیا... به او نداشتی کس توجهچیه...شدی افزوده مشی های و روز به روز بر بدبختگذشتیم

 و بود  شدهمارستانی بی بودند در اخر با هوش رفتنش راهدهی امانش را بری در پی پيحالت تهوع ها
  شیدکتر بعد از ازما

 : گفته بودای و محری رو به امي الزم بالبخنديها
 ...نیشی بچه مهی صاحبه نیشما دار...گمی مکیتبر•

 چرخانده بود و ری سمته امعینگاهش را سر... سرش خراب شده بود ان لحظهي روای که تمام دنانگار
 طنتهی چند هفته قبل با شری امامدی مادشیتا انجا که ... بوددهی در هم گره خورده اش را دياخم ها

 حرف نی ادنی از شنای باشد و محای محههی که شبخواهدی مي که دلش دختر بچه اگفتی میخاص
 ! حال؟یول... امده بودشی لبهايلبخند بر رو
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 پر ی و بعد هم نگاهدادی می و به دکتر مژده گوندیخندی مری امدیاالن با.... بودنی هم همدرستش
 رفته بودند و شی طالق پي نبود تا پاشی چند هفته پطهی شراطیاما شرا...انداختی مایمحبت به مح

 ... و رو شده بودری زای محیزندگ
 : انها کرد و ارام گفتي به هر دوی نگاهدکتر

 ! کردمزتونی و سورپرانی نداشتشوی کنم امادگفک•
 : زد و گفتی مصنوعي به خود امد و لبخندریام
  چند هفتشه؟دیببخش...می انتظار نداشتتشیواقع...بله•

 : زد و گفتي لبخنددکتر
 ... چهار هفتهبایتقر•
 ... نسخه مخصوص رفتدنیچی کرد و دکتر بعد از سفارشات الزم و پي تشکرریام
 ای ها اتش به جانه محی محلی بنیا... رفتمارانی بصی اخم کرده راه افتاد و به محله ترخریام
 ...انداختیم

 فکر مارستانی دذ بری شود و به رفتاره امزی از همه چی کرد خالی هم گذاشت و سعي را روشیپلکها
 نی هم از اای مادره محی حامله است اما حتای به خانواده اش گفته بود که محریام...شدیاما نم...نکند

 هی گريصدا  کرد بغضش را قورت بدهد تایسع...خبر خوشحال نشده بود و خانه شده بود ماتم کده
 که در شکمش بود ی ان طفله معصوميدلش برا...سوختی دلش مشدیاما نم... از اتاق نرودرونیاش ب

 قدم يصدا.. ندانستن کالفه اش کرده بودنی و ادیای چه قرار است به سرش بدانستینم...سوختیم
 حس ی شد و بردر چارچوبه در ظاه... بودرشی قدمها را امنی صاحبه اشناختیم...دی را شنی کسيها

 :و خشک گفت
 ...پرسمی منیگرفتن از جنdna  دکترو ازش راجبههی شهی پرمیم... گرفتمممویتصم•

 ي صورتش مانند باران جاري روشیاشکها... نگاهش کردرهی خرهی و خدی ناباور سمتش چرخایمح
 د؟ی بگونگونهی اتوانستیچه طور م... شدریدلش همانجا خرد و خاك ش...گشتند

 : و گفتدی کشیقی نفسه عمریام
 یمونی معلوم شه اگه ماله من باشه نُه ماهو مدیبا... نهای منه ي که اون بچه ستی هر حال معلوم نبه•
 ! به چاكیزنی اومدن بچه مای و بعده به دننجایا
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 نفرت را در ي هم نگاهش کرد و لحظه اریام... نگفتچی نگاهش کرد و هي در بهت و ناباورایمح
 نیطاقته ا... طاقت نداشتگری دایمح... را برداشت و از انجا دور شدشی قدمهاعیسر..دی دایچشمان مح

 رام شکمش گذاشت و اي و دستش را رودی تخت دراز کشيرو... زدن ها راشی و نهیهمه تهمت و کنا
 !امد؟ی اش میچه داشت بر سره زندگ...ختیاشک ر
 زدنش کاره هی و کناشی نداشت و خواهرش جز سرزنش کردن و نشی به حرفهای توجهمادرش

 ي دخترگری را به صورتش زده بود و گفته بود که دیلیپدرش هم که همان اول س... نکرده بوديگرید
 ... کس بود و تنهایب... که شاخ و دم نداشتی کسیب... را نداشتی کسگرید...به اسمه او ندارد

 ی گناهی اثباته بي بود براامدای بار ننیاما ت...هراباد گذاشته بود قدمش را در فرودگاهه مدوباره
کناره بابک قدم ... وجود دارددانستی که نميهمان دختر...غزلش... دخترششهیبلکه امده بود پ...اش

 با ی بود حتدهیبابک از او دست نکش...دلش گرم بود با حضوره بابک در کنارش...دروغ چرا...برداشت
 صرف مشی تصمنیمادرش خود را دوباره به اب و اتش زده بود تا از ا... داردي اوبچه ا کهنیدانستن ا

 ایمح... بوددهی است و کنار کشدهی فای بود که بدهی بود فهمدهی بابک را دي پافشاری وقتینظر کند ول
 حد نی انسان تااکی شدیمگر م...شی به رواندازدی ارمان و تف بری داشت تا برود سراغه اممیتصم

 !  اش بدهد؟ي بازنگونهی باشد؟ چگونه توانسته بود اشرفیب
 : کرد و گفتای رو به محبابک

 ؟یساکت•
 : حس گفتی بایمح

 ! بگم؟یچ•
 : گفتبابک

 .. بگويزی چهیفقط ...یهرچ•
 : گفتایمح

 نی تا حداقل بعده اری بودم مثله اميتو دلم گفتم کاش منم صاحبه دختر...دمی بار که غزلو دنیاول•
که چهار ساله آزگار ... دختر داشتمهی دمی فهم؟یاالن چ... خوش بودی دلم به وجوده کسیهمه سخت

 ...دمیبزرگ شدنشو راه رفتنشو حرف زدنشو ند... وجود دارهدمینفهم
 : نگاهش کرد و گفتبابک
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 ... دخترتهيدیکه فهم..   االنهمهم•
 : پر ازغم نگاهش کرد و گفتایمح

 ... مامانگهی مگهی دیکی اون به بابک•
 : را محکم فشار داد و گفتای و دسته محدی را در هم کششی ابروهابابک

 !فهمهی منوی اي و اونم به زودی تو مادرشیول•
 

***         *****        *******         *****     
 

 :  رو به بابک گفتای محستادندی اری شرکت امي روروبه
 ... تنها برمخوامیم•

 : کردو گفتی اخمبابک
 چرا؟•

 : گفتایمح
 و پر از    دلت برام بسوزهخوامینم...تونمی نمیتو باش... تو دلم مونده رو بگم بهشی هر چخوادی مدلم•

 !یترحم نگام کن
 : کرد و گفتزنگاهشی تبابک

 ... پشتتمشهی بدون که من همنمیا... منتظرتمنییمن پا... برو باال حرفاتو بگووونه؟ی دهی چه حرفنیا•
سواره اسانسور شد و به ... شد و سمته شرکت راه افتادادهی پنی پر از محبت نگاهش کرد و از ماشایمح

 نشسته بود رفت و سالم زی که پشته می شد سمته منشی مورد نظرش رفت وارده سالن بزرگيطبقه 
 : جواب سالمش را داد و گفتیداد منش

 امرتون؟•
 : زد و گفتي لبخندایمح

 ...نمیتمدو بب معي اقاخوامیم•
 : گفتیمنش

 تون؟یلیفام•
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 : گفتایمح
 ... معتمدایمح.. هستممعتمد•

 : را باال داد و گفتشی ابرویمنش
 .. اطالع بدم بهشوندیصبر کن! دی هستالشونی از فامپس•

 : گفتنیری شي مکث و بعد بالبخنديلحظه ا.... را برداشت و گفت تلفن
 ... داخل خانومه معتمدنی ببرفی تشرنیتونیم•

 و ستادهی که سر پا ادی را دریام... راه افتاد در را زد و وارد شدری گفت و سمته اتاقه امی ممنونایمح
 ری به سمته امی محکميدر را پشته سرش بست و سالم داد و با قدمها...کندی نگاهش مرهی خرهیخ

 : مبله به او نشست و گفتنی ترکیرفت و در نزد
 ! فکر کنم دادمسالم•
 کرد؟ی چه منجای ماتش زده بود او اریام

 : را باال انداخت و گفتشی ابروایمح
 ! ماتت زده؟چرا•
 رفت و ای محیی برداشت و به سمته مبله رو به رویقدم... کرد خود را جمع و جور کندی سعریام

 : سکوت گفتهیبعد از چند ثان...نشست
 !؟ی برگشتی چيبرا•

 : به سمتش خم شد و گفتی کمایمح
 !رمی حقمو ازت پس بگاومدم•
 : زد و گفتيشخندی نریام
 !ی چه بدونم موفق بشنبارویا...ي قبل که موفق نشدي دفعه دوباره؟•

 : زد و گفتي لبخندایمح
 ! مطمعن باششمی مموفق•
 : کرد و ادامه دادشی موهاانهی کالفه دستش را مریام
 !ی کردم االن با بابک تو ماهه عسلفکر•

 : لبانش اورد و گفتي را دوباره روي لبخندمچهی نایمح
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 !ي خبر نداریچی از هانگار•
 : کالفه تر شد و گفتریام
 ... سره اصله مطلببرو•

 : وگفتدی را در هم کششی ابروهاایمح
 تا تف بندازم تو شتیاومدم پ... از رفتن به ماهه عسل داشتمي مهم تري که کارانهی مطلب ااصله•

 . شدنتشرفی همه بنیبه خاطره ا...روت
 : کرد و گفتزی چشمانش را رریام
  واسه خودت؟یگی مي داریچ•

 متنفر بود رای و اما حال از ان نگاهه گدشیپرستی عاشقانه می که زماني چشمانه مردي زل زد توایمح
 :و گفت

 !کنمیه اشتراکمون صحبت م از واجدارم•
 : و گفتدی خندریام
 !ا؟ی دننی اي تومی هم مگه داری و تو وجهه اشتراکمنو•

 : را داد باال و گفتشی ابروایمح
 !دخترمون غزل...می که دارمعلومه•

 : ادامه دادایمح...دی پرری رنگ از رخه امي لحظه ادر
 ...دخترمو...خوامیمن حقمو م.... که غزل دختره منهدونمیمن م...ي بسه دروغ و پنهان کارگهید•
 : به خود مسلط شد و گفتي در لحظه اریام
  غزل دختره منه؟ی چینی ؟یگی مي دارهی چرتو و پرتا چنیا•

 : پر از حرص گفتایمح
 که یتو بهم همون اول گفت!؟ی باهام بکنفوی کاره کثنی اری امیچه طور تونست.. که گفتمی همونینی•

 ! بود؟ی چای پنهان کارنی اگهی منم قبول کردم دچوقتی هنمشی حق ندارم ببی ولارمشی مایبه دن
 : گفتي خش داريبا صدا...زدی می رنگش از حرص به سرخریام
  بهت گفت؟یک•

 : باال انداخت و گفتي شانه اایمح
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 وجود داشته که من از ای دننی از من تو اي که بچه انهیمهم ا...ستی بهم گفته مهم نی که کنیا
 ؟ی بخوابی تونستي شبا چه طورر؟ی اميچه طور وجدانتو اروم کرد... خبر بودمیوجودش ب

 : زد و گفتي پوزخندریام
  هان؟ی کنانتی پس بهم خیتو چه طور تونست...کنهی از وجدان صحبت می کنیبب•

 : و گفتدی صورتش لغزي چشمانش روي پلک زد و اشکش از گوشه ایمح
 !گفتمی راست میفهمی که مرسهی مي روزهی... بفهمنوی ایلعنت.. نکردمانتی خچوقتی بهت همن•
 : تلخ نگاهش کرد و گفتریام
 ! مثله تو داشتهي بفهمه مادرخوامینم... سمته غزلنرو•

 !کرد؟ی کس حرفش را باور نمچیچرا ه! داشت؟یاخر مگرچه گناه... شکستایمح
 :د و گفت خم شری بلند شد و سمته امشی جااز
اون تو وجوده من بزرگ ...نفهمه که من مادرشم بازم مادرش منم  اگه غزل تا اخره عمرشمیحت•

 ! بفهمنوی و منو نشناسه انهیحتر اگه منو نب...پس مثله خودمه...شده
 اش بکشد اما ی خواستني دختر عمونی نگاهش را از اتوانستینم... نگاهش کردرهی خرهی خریام

 : کند و گفتاینگاهش را از مح...خواستنه دوباره او ممنوع بود
بهتره تو به ماهه عسلت با بابک ...دسی فای چون بی شکی نکن بهش نزدیسع... ماله منهغزل•

 یی االن وقته عشقو و حاله نه خودنماي تور کردنش صرف کردي برايادیبه هر حال مدته ز...یبرس
 !و تک مادر خاص هی يبرا
 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح

 ...نمشی ببخوامیم...ضهی غزل مردمیشن•
 : پر از تحکم گفتریام
 ! بهت دوره غزلو خطه قرمز بکش؟گمی نممگه•

 : گفتي بلندي با صداایمح
 ! کنمی سره همتون خراب مي رو روایدن .. مانعم شویتونیاگه م... معتمدي مورده معذورم اقانی اتو•
 : گفتریام
 !ی حقو گرفتنیتو خودت از خودت ا... بفهمي حقه خواستن اونو ندارتو•
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 : گفتایمح
 ي چه جوردونمیاونموقع نم...گمی که دارم راست میفهمی مي روزهی... رو از خودم نگرفتمی حقمن•

 ...ییایقراره با خودت کنار ب
 شهی پرفتی مدیبا...ل بود حاضیدخترکش مر...رفتی مدیبا... را برداشت و سمته در راه افتادشیقدمها

 !دخترش
 ی کند و خالهیگذاشت تا گر... نگفتچی که نشست بغضش سر باز کرد و بابک هنی ماشيتو

 : بابک را نگاه کرد و گفتایمح...شود
 ! کنم بابک؟کاریچ•

 : دستانش گرفت و گفتانهی را مای دسته محبابک
 يتمومه گره ها...دمی بهت قول مشهی درست میهمه چ... نکن قربونت برمتی خودتو اذنقدی افقط•

 !شنی باز متیکوره زندگ
 : صورتش کنار زد و گفتي از روفشی را با انگشتانه ظرشی اشکهاایمح

 !دمی از حرف زدنش فهمنویا... من باشهشهی غزل پزارهی نمچوقتی هریام•
 : باارامش نگاهش کرد و گفتبابک

 اگه االن هم نفهمه که ی غزلو ازت دور نگهداره؟ غزل حتتونهی می تا ک؟ی هستیستی بچه که نایمح•
 ..فهمهی متوی و اونموقع واقعشهی بزرگ مي روزهی...ییمادرش تو

 : و گفتدی دماغش را باال کشایمح
 !نمی و غزل ببمارستانی برم بخوامیاالنم م...یگی راست ماره•

 : سرش را تکان داد و گفتبابک
 !پرسمی از بابا مسایوا...مارستانهی کدوم بمی بفهمدیفقط با...می براره•

           
*****   *****      ******        *****  

 
 و استرس دیترسیم... نبودای دله محيدل تو...داشتندیهم دوش قدم برم... شدندمارستانی سالن بوارده

 او را يد که لحظه اممنون بو از بابک... را گم کردهشی دست و پانگونهی چه اي برادانستینم...داشت
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 ینیبابک سنگ نگاهش را سمته بابک چرخاندو مهربان نگاهش کرد...ي گرفتارنیرها نکرده بود در ا
 : لب گفترهینگاهش را حس کرد از گوشه چشمش نگاهش کرد و ز

 !ه؟یچ•
 : و گفتدی خندایمح

 ... ازت بابکممنونم•
 : را باال داد و گفتشی ابروبابک

 !بابته؟•
 ..یشمی پشهی همنکهیا•

 : و گفتدی خندبابک
 !ستی باشم الزم به تشکر نشتی پشهیمن که از خدامه هم...وونهید•

 تازه شیحس مادر...دل نگرانش بود...غزلش انجا بود...رفتند206 و سمته اتاق دندی را چرخسالن
 دی ناهشناختشیم... نشسته استی صندلي که رودی جوان و اشنا را دیاز دور زن...شدی مداریداشت ب

 : لب گفترهی ز  وبابکدی کشیقینفسه عم...ری انطرف تر مادر امی و کمریزنه ام...بود
 ... باشاروم•

حس کرد ..متعجب نگاهشان کرد... و بابک افتادای نگاهش به محدی که ناهیی انها شدند تا جاکهینزد
 با ای و محدندی رسدی ناهي و بابک رو به روای محکرد؟ی چه منجای اای شد محدهی برينفسش لحظه ا

 : کرد گفتدای از کجا پکهوی دانستی که نمیارامش
 ...سالم•

 : فقط گفتیکی داد و نه علی نه سالمکردی با تعجب نگاهشان مشی عموزن
 ؟یکنی مکاری چنجای اتو•

 : گفتایمح
 ست؟ی کم نا به جا نهی سوال نی ادنیپرس•

 : اخم کرد و گفتشی عموزن
  نا به جاش؟کجاش•

 :ت گفبابک
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 ... جاشهمه
 : زد و گفتي پوزخندشی عموزن

 تر عیاالنم هر چه سر! ي دوباره خاندانه معتمد شدی حرف نزن که باعثه سرافکندگیکی تو توروخدا•
 .نی رو ترك کننجایا

 : زد و گفتي پوزخندایمح
 ...رمی نمیی و حاال حاال جانمی دخترمو ببخوامی که تازه اومدم و ممن•

 ! سخننی ادنی از شندی کشری حس کرد قلبش تدی ناهي لحظه ادر
 رفته بود سراغه مادره بابک و از ریمادره ام... به پا شده بودامتی گفت که در خاندانه معتمد قشدیم

 مانی و مادره بابک پشبخشدشی گاه نمچیگفته بود که ه... راز توسطه او گله کرده بودنیافشا کردن ا
 ی ولخوردیا به هم می بابک و محي راز را افشا کند رابطه نیر ا اگکردی مالیخ...شیبود از گفته ها

 غزلش  کی رفته بود و از نزدایمح... عوض نشده بودایافسوس که بابک نظرش در مورده ازدواج با مح
 با شدی مشیدلش ر... عفونت داردشی هاهی در کلگفتندیم... حال بود دخترکشضی بود مردهیرا د

 ایلحظه از حضوره مح  و دلش هردیدی را به غزل مای از دور نگاهه محدیناه... حال غزلدنهید
چند ...او دلش بنده غزل بود...ستی و غزل بفهمد که مادره او نردی تا غزل را از او بگدیترسیم..دیلرزیم

 ی با گذر زمان و بی داشت ولری فراوان به امي در امده بود عشق و عالقه اری که به عقد امشیسال پ
 یغزله خواستن... غزل جور کرده بودا به او عشقش کمرنگ تر شده بود و خود را بریام یتوجه
 حسه محبتش نسبت به او به جوش در دی چند ماهه بود به اغوشش کشی که وقتیغزل...اش
 نی سنگينگاه ها... کردا بودي او از جان و دل مادري برای اش نبود ولیدرست بود مادره واقع...امد
 ای و سر به محامدی می هم گاهبک و بارفتی و مامدی مریام...کردی و سکوت مکردی را حس مایمح

 را دی ناهای سکوته محنی و اشدی زده نمای و محدی ناهنهی بیحرف...شدی و از حاله غزل باخبر مزدیم
 ...ترساندیم
 

***      *******     ******        ***** 
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 در شی زندگفهیتکل...يسته بود و زل زده بود به نقطه ا بود نشمارستانی که در سالنه بی صندليرو
 باشد و او را مامان صدا ششی غزل پخواستی دلش مزیخسته شده بود از همه چ... بودیفیکل بالتکل

 ! ها که نبودی راحتنی به همیکند وبس ول
 زن نی ادی خوش پوش را دی توجهش را جلب کرد سرش را چرخاند و زنی کفش زني دور پاشنه از

 که شد کتریمادرش هم نزد...نگاهش کرد...دیکشی مدكی که فقط اسمه مادر را به يمادر...مادرش بود
 يو ريپوزخند... گذشت و به سمته اتاقه غزل رفتشی توجه از جلوی افتاد و باینگاهش به نگاهه مح

 دیشد و مادرش را د بلند شد و سمته اتاقه غزل راه افتاد وارده اتاق شیاز جا... نقش بستایلبانه مح
 شهیهم... نبوددیناه...ارام و معصوم و مادرش زل زده بود به او...غزل خواب بود..ستادهیکه کناره غزل ا

 : گفتایمح... زده بودبشی غزل بود اما امروز از صبح غشهیپ
 !ن؟ینی نوتونو ببنیاومد•

 ! تفاوت باشد؟ی حد نسبت به دخترش بنی تااتوانستیچه طور م... نگاهش هم نکردمادرش
 : گفتمادرش

 !ستی ندنی به پرسيازین... کهینیبیم•
 : گفتایمح

 !نی دخترش اومددنهی به دی ولنینیبیدختره خودتونو نم..جالبه•
 : سرش را سمته او بر گرداندو گفتمادرش

 می شد ماهم تورو طرد کردمونی که باعثه سرافگندگي با خاندانمون کردي کارشی چند سال پایمح•
 ...مونهی نمیتی گله و شکاچی هيپس جا

 : و گفتدی کشی نفسایمح
 که خونمو ترك کردم انتظار داشتم تو یاون شب... گناهمی که بي باور نکردچوقتی اما هی مادرمتو•
 مانی که تنها بود و تازه زای زنخی... نبودالتمی خنهی اما عی زنگ بزنهی حداقل ی پناهم بشامی پناهیب

دارم؟ چون تو   و ازت گلهگمی بهت مناروی چرا ایدونیم... به دسته خدايکرده بودرو راحت سپرد
 !ی و باهمه ادما برام فرق داشتيمادرم بود

 : نگاهش کرد و گفتمادرش
 !ياوردی به بار نیی ابروی بارم ثابت کن که اون شب تو بهی...ی گناهی بی گفتشهیهم•
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 : زد و گفتي پوزخندایمح
 !شهی مثله قبل نمیچی هرهی دیلی خگهی گناهم دیکه ب اگه االن هم ثابت بشه یحت•

 و ندی باردا است برقه شوق را در نگاهش ببدیفهمی همسرش می مثله اغلب زنان وقتخواستی مدلش
قرار ...شدی کدام انها شامله حاله او نمچیاما ه... اش از جانب شوهر جانش زده شودیشانی بر پيبوسه ا

 گرفتی مشدل... را بدانند و سپس اقدام کنندنیگرفتن از جنDNAطهی تا شراي دکترشیبود بروند پ
 ادم خانواده که از چشمه همه نی شده بود بد تری گناهی بنهیدر ع... شدنشلی همه خوار و ذلنیاز ا

و او فقط ... خواهرش هم امده بود و زخمه زبانش زده بودیحت... خودشي خانواده یافتاده بود حت
 ...ش گرفته بود بود و دلش اتختهیاشک ر

 که دانستی را هم خوب منی امدن بچه او را طالق خواهد داد و اای بعد از به دنری که امدانستیم
 نی همه درد سرپا بماند و زمنی باادی چگونه بادانستی هم طردش کرده اند نمشی پدريخانواده 

 ! ممکن بودری عی و پشتبانیبدون حام...نخورد
 خانه قربان امدی می وقتشی ماه پکی که تا يریهمان ام...رشیام... بودریام... خانه بسته شددر

اما حال چه؟ ...گفتی به او مینیری را بالبخنده شيدی از تهه دل خسته نباشای و محرفتیصدقش م
کرد را ی درست مای را که محییغذا...دیخوابی کاناپه مي حمام و بعد رورفتی ممی و مستقامدی مریام
به سمته .. رفتارهانی از ادیکشی عذاب مای و محانداختی نمشی هم به سوی نگاهمی نیحت...خوردینم

 ی مقابله با ان بغضه لعنتيارای و شیتخت رفت و کنارش نشست بغض دوباره هجوم اورده بود به گلو
 نکند دوباره دیزدلش لر...شدی مکتری که به سمته اتاق نزددی را شنری امي قدمهايصدا...را نداشت

  بزند؟هی و کناشی تا ندیایم
 را ری نگاهه امینیسنگ... سرش را نچرخاند تا نگاهش کندای شد محانی چهار چوب در نمانی بریام
 : و گفتدی کشی نفسریام... خودش حس کرديرو
 ..اماده باش...صبح ساعت ده... وقت گرفتم برا دکترفردا•

 : زد و گفتي پوزخندایمح
 ... اماماده•
 جانش را ي دورنیا...شدی پارکت ها هر لحظه از او دورتر مي که رودی را شنری امي قدمهاي صداو
 ! زودای ری دگرفتیم
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 را با او برقرار یمی صمي رابطه بای غزل و بااو حرف زده بود و تقرشهیرفته بود پ... خوب بودحالش

 دی کرده بود که بادشی امده و تهدریام...گفتی نميزی و چردکی فقط از دور تماشا مدیناه...ساخته بود
 دهیش بود سکوت کرده و عقب کدهی را دای محنی خشمگي چشمهای را ترك کند و وقتنجایا

 ي روي لبخندای بود و گفته بود دلش تنگش است و محدهی زنگ زده و حالش را پرسماین...بود
 ازدواج با ی قدمکیدر ... کالفه تر بودیو اما بابک از هر وقت...مای نيهای امده بود از تخس بازشیلبها
 گری غزل بود درمه که انقدر سرش گایمح... بود و االن پا در هوا بودندختهی به هم رزی همه چایمح
 ... بکشد و او ناراحت شودشی حرفش را پترسبدی ازدواج نداشت و بابک مي فکر کردن براي برایوقت
 را شی هتل و لباسهارفتی مدیبا.. داد خسته بودهی نشست و تکی صندلي رومارستانی باطی حدر

 دی کشرونی اش را بی گوشبشیاز ج...دی لرزبشی در جلشیموبا...گرفتی هم می و دوشکردیعوض م
 : که نوشته بوددی شماره ناشناس دکی را از یامیو پ
 !حرف دارم باهاتون... خانوم معتمدنمتونی ببدیبا•

 : کردپیو سپش تا..  چند بار متن را خواندمتعجب
 شما؟•

 : جواب امدبالفاصله
 .دی حمخواهره•

 دای او را پي چگونه شماره دیخواهره حم... استرس گرفته بودیدروغ چرا کم... که چه کنددانستینم
سه ...دو بوق... بوقکی... شماره اش ضربه زد و تماس را برقرار ساختي را که خواند روامیپ! کرده بود؟

 ...دی به گوش رسی زني بوق صدانیو در چهارم...بوق
 ...الو•

 ...دی سالم داد و جوابش را شنایمح
 ... خانومای محسالم•

 : و گفتدی کشیقی نفسه عمایمح



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 135 

 ن؟یدی خواهره حمنیگفت•
 : گفتي گرفته اي با صدازن

 ..نمتونی ببدیاگه امکانش باشه با...بله•
 : کنجکاو گفتایمح

 ن؟ی کرددای از کجا پشمارمو•
 : گفتزن

  همو؟مینیکجا بب...می به نظرم دارنمی مهم تر از اي بحثااالن•
 : گفتجی گایمح

 !ی هر جا که بگدونمینم•
 .. کردی هم وعده کرد و خداحافظدنی دي را داد و فردا عصر را برای شاپی ادرس کافي زن فورو
 ... بابک را گرفتي شماره عیسر...گفتی به بابک مدیبا
 لبش گفت رهی زیقطع کرد و لعنت...داشتیچرا بر نم...پنج بوق...چهار بوق...سه بوق...دو بوق... بوقکی

 که مقابلش دی را ددی برود که ناهمارستانی بر خواست و پا گرد کرد تا به طرف بشیو از جا
 : ارام گفتدی نگاهش کرد و ناهیسوال...ستادهیا
 م؟ی حرف بزنکمی و مینی بششهیم•

 : تکان داد و گفتدی تائي سرش را به معناایمح
 ...باشه•

 : دوخت و گفتشی نگاهش را به کفشهادیناه... هم نشستندکنار
 ...  از کجا شروع کنمدونمینم... حرفامو بهتون بگمدی باي چه جوردونمی نمراستش•

 : نگاهش کرد و گفتایمح
 ... باش باهامراحت•

 : نگاهش کرد و گفتدیناه
و نه نشون ...نمتی ازت بود ببیاخه نه عکس...ی هستی دوست داشتم بدونمم چه شکلشهیهم•
باخودم . . تو فکرت بودشهی همری بود که امنی ای بدونم چه شکلخواستمی مشهی همنکهی الهیدل...گهید
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 عاشقه خودش روی امنی چننی داشته که ای خاصي چهره هی خوشگل بوده با یلی البد خگفتمیم
 ... حق داشته عاشقت بمونهری که امدمیفهم..دمتیچند سال بعد که د...کرده

 !گفت؟ی زن داشت چه منیا... نگاهش کردجی گایمح
 : ادامه داددیناه
 که اون دونستمی می عاشقش شدم ولدمشی که دیمن از همون اول...می بودی هم دانشگاهری و اممن•

اما ...می زندگی و رفتم پدموی دورشو خط کشنیواسه هم.. ممکنهرهی بهش غدنمینامزد داره و رس
 بود ده شاپ اومی کافهی تو میدی همو دی که چند سال بعد اتفاقنیتاا... دلم دوستش داشتم تهشهیهم

 باهم صحبت ی کمموی کردی سالم و احوال پرسدیمنو د...سرگردون و کالفه بود...نهیدوستشو بب
 يانگشته چپشو نگاه کردمو و حلقه ا... شددی درونم تشدی قبليهمون حسا دوباره دنشیبا د...میکرد

 طالق  خانواده چه طورن؟ همسرتون؟اونجا بود که گفتدمی پرسي کنجکاوياز رو...دمیتوش ند
 تا به می فرصته دوباره بود تو زندگهی نی اوردم امانی امی زندگي اونجا به معجزه توقایدق...گرفته

 مختلف زنگ زدم بهش و خالصه ي بار به بهانه هانیچند...می همو گرفتيشماره ...عشقم بتونم برسم
 ازدواج ي تقاضاازم  اوندمی دو هفته به خواستم رسي افتاده توی چه اتفاقاتشی که تو زندگدمیفهم
 ماهه هی دختره هی گفت... بهم گفتشوی زندگطهیشرا... از عالقم به خودش خبر داشتیی جوراهی...کرد

 که چشم خواستمشی ميقبول کردم اونقدر... کنمي براش مادردیداره که اگه باهاش ازدواج کنم با
 باهاش ازدواج کنه تا عتری که هر چه سرگشتی می کسهیاون دنباله ... رو قبول کردمیبسته همه چ

 ری با امخوامی گفتم که م وسادموی خانوادم وايتو رو... راز فاش نشهنی مادر نمونه و ایدخترش ب
بعد ...می خارج و دوسال اونجا موندمی چند هفته رفتیط...  سادهی عروسهی و میعقد کرد...ازدواج کنم

 گاری و سدیکشی مگاریس... فقط تو خودش بودناو...نهیبی منو اصال نمری امدمی فهمیاز چند ماه زندگ
 کار غرق کرده يبه شدت خودشو تو...ومدی و شب مرفتیصبح زود م... هايداریشب ب ..دیکشیم

 عاشق ری که امکان نداره امدمی دوسال فهمنی ايتو...رانی امی بعده دوسال گفت برگردنکهیتاا...بود
 دلبستش شتریروز به روز ب... غزلي پاختمی رموتمامه عالق... دوستم داشته باشهی حتایمن بشه 

 .. شد غزلمیتموم زندگ...شدم
 : انداخت و گفتای اش را به محی اشکنگاهه

 !ش؟یری ازم بگییخوایم•
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 ... اشی بود در زندگدهی دي مهری دختر چه بنیا.. ناراحت نگاهش کردایمح
 : دوخت و گفتدی را به چشمانه ناهچشمانش

 ... بدونه مادش منمدیبا... دخترمهاون•
 : و گفتدی لغزشتری صورتش بي روشی اشکهادیناه
 ؟ی من چپس•

 : گذاشت و گفتدی دسته ناهي را رو دستشایمح
 ي چندسالو براش مادرنیتو ا...می از غزل داری سهمهیهممون ...یشی محروم نمدنشی از دچوقتیه•

 ... براشي مادرهیتو هم ...يکرد
 : مهربان نگاهش کرد و گفتدیناه
 ... دله بزرگته که همه عاشقتننی خاطره همبه•

 : و گفتدی تلخ خندایمح
 !می عاشقه بدبختچه•

 بر خواست شی گفت و از جايدیببخش.. افتاددی خواهره حمادهیتازه ... بودماین... اش زنگ خوردیگوش
 : جواب دادمایو به ن

 ..مای سالم نالو•
 : گفتي جدماین
   به ادم؟یزنی زنگ نمهی زنگ نزنم تو هتیمن ... و کوفتسالمو•

 : و گفتدی چشمانش را مالایمح
 ! زنگ بزنم بهتخواستمیم•
 : گفتماین
 ! لعنت نشه مادره دروغگويا•

 : وگفتدی خندایمح
 ! افتادهی اتفاقهی ماین•
 : گفتماین
 ؟یچ•
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 : گفتایمح
 ! منونهی ببخوادیگفت م... بهم زنگ زده بوددی حمخواهره•

 ای جون و محای محگفتی مکردی مشی صدایوقت... دخترشنیری شي خنده هاي برارفتی مدلش
 هم سردرگم و کالفه بود دیناه...رفتی و مامدی مریام... ماماندی تا به او بگوخوردیهزاران بار حسرت م

  در کنارش نبودي همسری سختي روزهانیدر ا... بودی که فقط اسمش زندگی زندگنیخسته بود از ا
 :دی و بگوردی دستانه مردانه اش بگانهی دستش را میکه گاه

 ... در کنی خستگیکم•
 شود کی نزدری تا به امکردیهرروز تالش م... همسرانهی بود و نه محبتي نه مهرشی زندگي ابتدااز
 !ماندی مجهی نتی تالشش بیول

اخر که ... شده بودلی دلی هم بلشی روزها ان دلنی ماندنش غزل بود که الهیتنها دل... بودخسته
 ...او که مادر غزل نبود!چه؟

 
***  ****   ***           ***  ****  * 

 
 بودند ردهی سالم و احوال پرسزدی نشسته بود که تهه چشمانش به وضوح غم را داد می زني روروبه

 :نگاهش کرد و گفت... حکمفرما شده بودنشانیسکوت در ب
 !ن؟ی رو بگنی ببنیخواستی منو منکهی الهی دلنییخوای خانم نمخوب•

 : نگاهش کرد و گفتزن
 ... شدهيادی خانوم در حقه شما ظلمه زایمح•

 : چشمانش را جمع کرد و گفتایمح
 ! متوجه نشدم؟دیببخش•

 : دوخت و گفتزی مي نگاهش را به روزن
 ...نی که دنبالشیقتی اون حقيهمه ..دونمی گذشتتونو ميهایکی تاري همه من•

 و تا به حال سکوت نستدایاو م...مات نگاهش کرد... سرشي باشند روختهی رخی انگار که اب ایمح
 :کرده بود؟ با تته پته گفت
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  ؟یدونی رو میچ..بگو...خووب•
 : و گفتدی کشیقی نفسه عمزن

 خدا شهیمن موظف بودم که اونو به دستتون برسونم وگرنه روزه حساب پ... براتون اوردميزی چهی•
 ... ازتون دارمی درخواستهیفقط ...شدمیشرمنده م

 : گفتایمح
 !بگو•
 
 ...نیحاللش کن... از گناهشنیبگذر...نی ببخشدوی حمخوامیم•

 : در امد و گفتشی از گلوشی به زور صداایمح
 ...بخشمشیفقط بگو م...بگو•
 ؟یکنی محاللش•

 گناهانه فرد را ي خدا همه ی وقتکرد؟ی نمدی خوب چرا باکرد؟ی حاللش مدی باایا... نگاهش کردایمح
  او چه کاره بود؟دیبخشیم

 :گفت
 .االن بگو...کنمی ملشحال•

 : داد و گفتای اورد وبه دسته محرونی را از درون ان بی برد و پاکتفشی دستش را سمته کزن
 !االن نه... و تو خونهشی خواسته دارم تنها بخونهی فقط•

 : نگاهش کرد و گفتجی گایمح
  نوشته؟ی چتوش•

 :گفت
 ...تی زندگيایهیکیتار•

 دستانش فشرد و قدم از قدم برداشت که انهی بر خواست ونامه را مشی سرش را تکان داد و از جاایمح
 :زن گفت

 .. خانوم•
 : نگاهش کرد و گفتایمح
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 بله؟•
 ...نی کنحاللمون•

 خانه و نامه را رفتی مدیبا... لرزان محل را ترك کردي کرد و باقدمهااری سکوت اختایمح
 !رفتی مدیبا...خواندیم
 

کناره تخت نشست ...وارد خانه شد و به سمته اتاقش راه افتاد... کردی چگونه راه را تا خانه طندانست
سطر به سطرش را خواند و حس کرد که اب ... را باز کرد و خواندشیال... در اوردبشیو نامه را از ج

 اش تنگ نهیحس کرد نفسش در س...و دوباره...دوباره خواند... سرش پشته سرهمي روزندیری مخی
 به انداختی سراغش و تف مرفتی مدیبا...کند  چهدی بادانستینم... تختي رودیدراز کش....شده است

 نی به اسکرینگاه... تلفنش بلند شديصدا... بوددهی را به گند کششی زندگنگونهی انکهی از اشیرو
 سراغه علل رفتی مدیبا  جواب دادن نبودي برایاالن وقته مناسب...دی انداخت و اسما بابک را دیگوش

 ...شیاهیبدبخت
 

****  ****    ****   ****   ***     
 

 : زد و گفتي لبخندشانیدکتر به رو... هم در مطلب دکتر زنان نشسته بودندکناره
 ه؟ی مشکلتون چخب•
 : دکتر انداخت و گفتدبهی نگاهریام
 ...گرفته بشهDNA  تستهی خانوم بارداره نی که اینی از جنخواستمی متشیواقع•

 : را باال انداخت و گفتشی ابرودکتر
 !همسرتونه؟•
 نی از بس زل زد به زمایمح... تکان داد و منتظره پاسخه دکتر مانددی تأکي سرش را به نشانه ریام

 عام و انهی اورا منی چننی اتوانستی مرد چه طور منیا...دلش لگد مال شده بود...گردنش درد گرفت
 ! ؟یبه چه حق! خاص رسوا کند؟

 : انداخت و گفتایمح به ی نگاهدکتر
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 چند هفتشونه؟...خوب•
 : گفتریام
 .چهارهفته•

 : گفتدکتر
 ... خطرناکهیلی خنی جنيدر ضمن برا! وجود ندارهdna  تا ده هفته امکانه تستهخوب•
 : گفتي جدریام
 ي و مطمعن بودن از باردارنهی معاي به بعد هم برانیاز ا...میکنی دهم صبر مي پس تا هفته خوب•

 ...ممنون...مییای شما مشهیسالم پ
 نگونهیاما ا... را داشت که فاسد بوديحسه زنه فاحشه ا... هم بلند شدایمح... بلند شدشی از جاو

 !دانستی را خوب منیخودش ا...نبود
 یقلب و روحش زخم.... کردي بازشی انداخت و با انگشهابنی سرش را پاایمح... شدندنی ماشسواره
 ! سرو صدای و بقیبد عم بخواخواستیدلش م...بودند

 : انداخت و گفتای به محینگاه... را روشن کرد و حرکت کردنی ماشریام
گول اون ... بودنیاشتباهم هم از اول هم...يخوب بلد...ی بزنی خودتو به موش مردگي بلدخوب•
 ... معصومتو خوردمي افهیق

 کرد کنترل کند ی را سعشیاشکها...که بغضش نگذاشت... بس کن نامرددی دهن باز کند بگوخواست
سکوت ...دندی لغزدندوی صورتش لغزي رويگری پشته دیکی بود دهی فای بی صورتش وليتا نلغزند رو

 !گفت؟ی مدیچه با...کرد
 : ادامه دادریام
 ... مشخص بشهفمونی تا تکليدی مشی ازمامییای و بعدش ممیکنی دهم صبر مي هفته تا•

 ری اش امچارهی بنهی پدره جندانستیخودش که م.... دوخترونی گفت و نگاهش را به بي باشه اایمح
 داشته توانستی از ان نمی حقچی و او هگرفتی اورا از او مری بر سرش؟ امدیایقرار بود چه ب...هست
 ! بعده نه ماه؟کندی از کودکش دل مدیچگونه با...باشد
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اما ... دیلرزیدستانش م. ..کردی حس میتپشه قلبش را به خوب...ستادی عمارت بزرگ معتمد اي روروبه
به ... خانه خرابش کرده بودشی کار که چند سال پانتی ان خي روانداختی جلو و تف مرفتی مدیبا

   گناه؟نیکدام
 :دی جوان به گوش رسی زني گذشت و صدايلحظه ا...ستادی اف اف را فشرد و منتظر ازنگ

 بله؟•
 : گفتایمح

 . درو باز کنایمح...منم
 ا؟یمح•

 : با حرص گفتایمح
 ...باز کن... معتمدایمح...ای محاره•

 زد همان عمارت و همان دینگاهش را چرخاند و عمارت را د... باز شد و وارد خانه شدیکی با تدر
 دره ي که روبه رودی را دیزنه جوان... به سمته عمارت راه افتادی محمکيعظمتو و شکوهش با قدمها

 : جوابش داد و گفتای و محایسالم داد روبه مح... خدمتکار خانه بودستادهی ايورود
  هست خونه؟یک•

 : گفتخدمتکار
 ...کهی و خانوم کوچخانوم•

 کرده ی زندگنجای ای را زمانری مسشناختیخوب م... سرش را تکان داد و وارد خانه شدایمح
 ! بودشی پدري خانه نجای ایزمان....بود

 لبانش ي رويپوزخند...دینوشی مي مبل نشسته بود وچاي رودیز دور د حال رفت مادرش را اسمته
 ! فروخته بود؟ی را به چه کسیمادرش چه کس...نقش بست

 شی هم به روی نگاهمی نیمادرش حت...ستادی مادرش ايتا روبه رو... تر شدکی و نزدکینزد
 از شکستی نمگری وقت بود شکسته بود و دیلیدلش خ...دلش شکست؟ معلوم بود که نه...نداختین
 ! سفت و سخت شده بودگرید... های محبتیاز ب... هاي مهریب

 ...دی نشنی داد و جوابسالم
 : نگاهش را با اکراه رو به او انداخت و گفتمادرش
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 !؟ی عمارت؟ به چه جرئتنی و اومدن به اتو•
 : زد و گفتيشخندین
 ! کجاس؟دخترتون•

 :ال انداخت و گفت را باشی ابرومادرش
 ؟ي دارکاری چباهاش•

 : زد و گفتي پوزخندایمح
  کفه دستتون؟زارمی مموی و سنده پاکامی مي روزهی گفتم ادتهی•

 : و گفتدی خندمادرش
 ؟ی کو اون سنده پاکخوب؟؟؟•

 : و گفتدی کشرونی بفشی را از کنامه
 ! بخونشایب•

 شیخواندو اخم ها... نامه را باز کرد و خط به خطش را خواندي خم شد و نامه را گرفت و المادرش
 : دوخت و گفتایخواند و خواند و نگاهش را به مح...در هم رفت

 ! ندارهامکان•
 : و گفتدی تلخ خندایمح

 ! اون امکان نداره؟ي من امکان داشت و برايچرا برا!  نداره؟امکان•
 : و گفتقی نگاهش کرد عممادرش

  نامه رو؟نی اي کجا اورداز•
 : خم شد و نامه را از دستش گرفت و گفتایمح

هنوزم باورت نشده مگه نه؟ دخترت ... گناهمی که من بنهیمهم ا...ستی کجا اوردنش مهم ناز•
 !کجاست؟

 !نجامیا•
 ...خواهرش.... بوددایش...امدی که از پشت سرشان میی برگشتن طرفه صداهردوتوشون

 : برگشت سمتش و گفتایمح
 ! تر از جانمزی خواهره عزبه•
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 : و گفتدی خنددایش
  دختره طرد شده؟یکنی مکاری چنجایا•

 : گفتایمح
 ... بکوبم تو صورتتموی گناهی سنده باومدم•
 : چشمانش را گرد کرد و گفتدایش
 ؟ي چه جوراااا•

 : گفتایمح
 ...ونه خراب کرد رو انجام داده و منو خي که به اون دستور داده بوديزی هر چدی که حميهمونجور•
 : خودش را باخت و اما فورا خود را جمع و جور کرد وگفتي لحظه ادایش
 !ه؟ی کدی حم؟یچ•

 : و گفتدی خندایمح
 ...دونمی رو می من همه چدای کن شبس•
 : و گفتستادی اشی کرد امد سمتش روبه روزی چشمانش را ردایش
 ... کن بگودای پی درستو و حسابزهی چهیالاقل ! ؟ي مارو عذاب بدينجوری اي بارم اومدهی•

 : با نفرت نگاهش کرد و گفتایمح
 ...شاهد دارم...من سند دارم...ی کنی کاراتو الپوشونیتونی نمگهید... کردني نقش بازنهمهی ابسه•
 : و گفتدی خنددایش
 ...هی کدی حمی حتدونمی من نم؟یزنی حرف می از چي دارتو•

 : رو به مادرش گفتایمح
 ! خانومه معتمد؟نی کرداری االن چرا سکوت اختن؟ی بهش بگيزی چنییخواینم•

 : انها انداخت و گفتي به هر دوی نگاهمادرش
 !  نوشته؟دی نامه رو حمنی کجا معلوم ااز•

 بخشش ي برايمادرش دنباله بهانه ا...شدی هر لحظه سخت تر و سخت تر مای محي درد برانی اتحمل
 سوال را هرگز نتوانسته نیاخر چرا؟ جوابه ا... او را مقصر جلوه بدهدخواستیدوباره م...چیاو نبود که ه

 !بود بفهمد
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 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ... بهتون بگهتوی تموم واقعتونهیم... دارمي شاهدهی•
 : زدادی کفرش در امد و فردایش
 ي هرزه هی ؟ی هستی اصال تو ک؟یکنی منو متهم مي خونه و دارنی اي توي اومدی به چه حقتو•

 کنه؟ی می پاکي که االن اومده ادعاییهمه جا
 : بالفاصله با تحکم گفتمادرش

  چه طرزه صحبت کردنه؟نیا....اروم باش....دایش•
 : با خشم گفتدایش
 !نه؟ی ارهی مگه غگم؟ی دروغ ممگه•

 : و گفتدی خندایمح
 یه تو باعثه بدبخت کدمی که خودم فقط و فقط خودم فهمنیهم...یتو اخرش باخت... معتمديدایش•

 به ذهنم یهرکس... اون شب اون کارو باهام کردی برام سوال بود کشهیهم...هی برام کافيمن بود
 تو  چرا؟چونیدونیم... کاره خودت بوده و بسنمیبی مکنمیاما االنم که فکر م... بود جز تودهیرس
 من ي جای کارتم نتونستنی من برات متاسفم چون با ایول...ی من باشي جای دوست داشتشهیهم
 ...ی که هستي بودیهمون...ی باشلی محبوبه فامینتونست...ی داشته باشروی امینتونست...یباش
 را دای برخواست و ششی از جاعیمادرش سر... گفتیی برد و خفه شوورشی سمتش دایش

 نگاهش  وستادهی ارام اایمح... خشم تمامه وجودش را گرفته بودزدی دستو و پا مدایش...گرفت
 که یی انهای معتمد و تماميدای کار ها داشت با شدندیچرخی که در سرش نمییچه نقشه ها...کردیم

 رو به مادرش ایمح... نادرستزهی و هزار چي بندو باریبه ب...ی کرده بودند به هرزگتهم او را ميروز
 :گفت

 دمیخبر م... پدر جان هم باشنخوادیدلم م....شتونی پامی با شاهد مي بعدي و دفعه رمیم•
 و اورا از دی خواهره حمشهی پرفتی مدیبا... رفترونی استوار برداشت و از عمارت بشرایقدمها...بهتون

 ! انچه به دست اورده بودي همه دنی به اتش کشي بود براي خطردایش...کردی دور مدایش
 زنگ دی و به خواهره حمدهی وکشرونی ببشی اش را از جی گوشعی سررونی عمارت که زد باز
 :دی را برداشت و الو گفتنش به گوش رسیچند بوق زد و خاتون گوش...زد
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 ...الو•
 : گفتایمح

 ...امی محسالم•
 : مکث کرد و گفتي الحظه

 ! زودیلیخ...نمتی ببخوامیم•
 :گفت) دیخواهره حم( خاتون

 !؟ی چيبرا•
 : گفتایمح

 حالل دوی حمییخوایاگه م... خانوادمشهی پی کندیو تائ گفته هاتو و اون نامه رخوامی منکهی ايبرا•
 ...ي کارو انجام بدنی برام ای خوده تورو موظفایکنم 

 : سکوت کرد و بعد گفتي لحظه اخاتون
 .مینی تا همو ببای بمی که بودی شاپیهمون کاف...باشه•

 دیحال با... رامایاز صبح نه جوابه تلفن بابک را داده بود و نه جوابه ن... گفت و راه افتادي باشه اایمح
 کی... اسمه بابک ضربه زد و تماس را بر قرار ساختيرو...به کانکت تلفنش رفت...زدیبا بابک حرف م

 :دی بابک به گوشش رسي بوق صدانیدو بوق و در سوم...بوق
 !هزار دفعه زنگ زدم بهت از صبح ؟یی معلومه کجاایمح•

 : گفتایمح
 نایعموم ا... جاهی ی شب تمومه خاندانو جمع کندیبا...بابک کارت دارم...ستی حرفا ننی وقته ااالن•

 ... و خانواده مننای پدرت اد،ی و ناهری،ام
 : سر درگم گفتبابک

 !ا؟ی محی کنکاری چییخوایم•
 : گفتایمح

 ... رو بپاتدای شخوامیم... رو هم بفرس جلو دره خونه مایکی... باش فقطمنتظر•
 : گفتبابک

 ! شون؟ی پِمی مگه قرار نشد شب بر؟ي کردکاری چی بدون هماهنگباز•
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 : گفتایمح
 ...فعال... خونه معتمدهانمتیبیشب م... حل کنمیی خودم به تنهادی که باهی کارنیا•

 ! شاپی را قطع کرد گاز داد به طرف کافتلفن
 

     **  ****  ****    *****  ****   ** 
 

 : دوخته بود و گفته بودای نگاهش را به نگاهه محریام... ماه امده بودکی بعد از شی ازماجوابه
 ! منهي بچه•

 ... او نباشدي که در شکم او بود بچه ینی که قرار بود جنانگار
 : در ادامه گفته بودو
 ي انگار نه انگار که بچه اتی زندگی پيری و بعدش میمونی منجای اومدن بچه اای وقته به دنتا•

 ...یداشت
خشک ... نبود که در چشمانش حلقه بزندیاشک... اشکش هم درون چشمانش حلقه نزده بودای محو

 ی کسگرید...انگار نه انگار که وجود داشت...نه مادرش سراغش را گرفته بود و نه خواهرش...شده بود
 !رفت؟ی مدی اصال به کجا باد؟یکشی دست مدی به کنار چگونه از بچه اش بانهای ايهمه ...خواستشینم

 دیبا...زدی دلش را اتش مری امي هاهی و کناشین... نشودداری کرده بود شب را بخوابد و صبح بارزو
 !رفتی منجای و از اداشتی بچه اش را هم بر مدیبا...رفتیم
 ری امشدیصبح که نم...رفتی مدی را گرفته بود بامشیتصم... برخواستشیاز جا... شب بودي هامهین
 برخواست و سمته حال رفت و شیاز جا... نداشتيگری ديچاره ...کردی و در را هم قفل مرفتیم

ماه  چند...دهی خوابنی زمي که رودی را دری رفت و امگریبه طرف اتاق خواب د... نبودری امدیسرك کش
اگر ... را برداشت و از انجا دور شدشی و ارام ارام قدمهادیش کیآه...دیخوابی اتاق تنها منیبود در ا

 به تن عی را سرشیبه اتاقش امدو مانتو...بودی قفل نمدی در بادادی خوش به او نشان مياقبالش رو
را  شی مشکل شده بود ارام قدمهای کمشیراه رفتن برا... را برداشتفشی و کدیکش

 را ارام رهیدستگ... که در باز باشدرفتیشمرده سمته در رفت تهه دلش غل و غش م...شمرده..برداشت
 ! زدرونی بعیاز خانه سر... را به او داده باشندایانگار که دن... باز شدیچرخاند و در تق
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 به عمارته بزرگ انداخت و رنگ از رخش ینگاه... هل بودیخاتون کم... شدندادهی پنی ماشاز
 : و گفتدی نگاهش کرد و ترس را در تهه چشمانش دای محدی ترسیکم...دیپر
 !؟يدیترس...خاتون•

 : گفتخاتون
 ... هولمکمی فقط نه•

 : گفتایمح
 ...می برشهی منی بچت تضمي ندهیا... فک کن که قولشو بهت دادمي اندهیبه ا... نباشهل•
 چگونه خاندان را کناره هم جمع دانستیبابک خدا م... را از قبل هماهنگ کرده بودزیه چ بابک همبا

گفته بود ... را در برابر مادرش به گردن نگرفته بودزی چچیاما ه... نداشتیفی تعردایحاله ش....کرده بود
 مادرش گفته بود فعال و...زدی برگشته تا ارامششان را به هم برایگفته بود مح... گناه است و بسیب

 ...سکوت کنند
همه دوره هم جمع بودند و از هر ... و خاتونای ورود محي عمارت ازقبل باز گذاشته شده بود برادر
 همچنان ری با امیبابک رابطه اش را نسبتد با خانوادش بهتر ساخته بود ول...گفتندی سخن ميدر

 : رو به بابک کرد و گفتریام...خصومت داشت
 زود دیما با... بفرمامیما منتظر...ي رو بهمون بدی خبره مهمییخوای می گفتدمیشن  .. بابک خانخوب•
 ! تنها گذاشتشهی غزل رو نممیبر

 : با ارامش گفتبابک
 ...خبرمون تو راهه...نی داشته باشصبر•

 ! در همشی بود و اخمهاریمادرش فکرش درگ... به مادرش انداختی و نگاهدی لرزدای دله شتهه
 : و خاتون وارد شدند و بابک بالفاصله گفتای باز شد و محدر
 ...دنی خان خبرمون رسری امبفرما•

 !داشتی که کنارش قدم برمی زل زدند و زنای چشم شدند و به محهمه
 : برخواست و گفتشی از جاتی داد و پدرش پر از عصبانی سالمایمح
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 ؟یکنی می چه غلطنجای اتو•
 ! گاهش را مثالهیتک...وپدرش را.. نگاهش کردایمح

 :گفت
 ... رو بگم و برميزی چهی اومدم•

 : گفتپدرش
  رو؟یچ•

 : گفتایمح...دی پردای از رخ شرنگ
 ! مادره گرام نگفتن بهتون پدر جان؟مگه•

 : نگاهش کرد و گفتي جدپدرش
 ...بگو•

 : سرش را تکان داد و گفتایمح
 ...گمی مباشه•

 : و گفتری کرد به امرو
 و منو تکو و ي باور نکردی گناهم ولی گفتم بادتهی ؟ي که زدیی هاهی بهم چه طعنه ها و کناادتهی•

 ! ثابت کنمموی امروز اومدم پاک؟يتنها ولم کرد
 : گفتریام
 ؟یگی مي داریچ•

 : شد و گفتی عصبانایمح
 انداخت ری امي نامه را به رویو فتوکپ....مهی گناهی نامه هم برا اثباته بنی گناهم ای من بگمی مدارم•
 : برداشت خواندنی خم شد و نامه را از زمریام
 
 
 که من با شما کردم ي که کاردونمی منویفقط ا... کاغذ نوشتي روی موقع ها چنی ادی بادونمینم

 نویاون روز که اومد... به موال ناخواسته بودیول... خراب کردمتونویمن زندگ...  کاره ممکن بودنیبدتر
  شم نشد مجبورم کردن دوباره بکی گرفته بودم بگم ولمموی رو بگو تصمقتی حقنیبهم گفت



  رمان مھره ی سوختھ                                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 150 

 تونمی نمگهی االن دیول... خانوادت سالم بمونه سکوت کن مجبور شدمییخوایگفتن اگه م...عقب
 ي اومدم توادمهیاون روزو خوب ...دهی عذابم منی عذاب باشي شما اونجا تونکهیفکر ا...سکوت کنم

 رونشون گهی دره دختهیبهم ... اونجا بودي دخترهی.... کنمکاری چدی باقای دقدونستمینم...یته بزرگعمار
 ازم خواست کنارش بخوابم دمی بود و من بعدا فهمهوشیالبته ب... بوددهی تخت خوابيداد که رو

من به موال ...رهی دگهی گفتن دینتونستم عقب بکشم خواستما ول...تاازمون چنتا عکس بندازن
 بعد دمی که ديتراون دخ.... گذاشتمانی که خواهرمو تو جردمی بعدها فهمنی گناهی شما بدونستمینم

 دستور ي که ازنیدیشما ازم پرس...تونی و خواهره ناتنداسی اسمش شدمی کردمو فهمقیها تحق
 بخششو اقتهیگرچه ل نی حاللم کنخوامیازتون م.من از اون دستور گرفتم... کارو بکنمنیگرفتم تا ا

 !ندارم
 متعجب و پدرش با اخم و مادرش دیناه...کردی مات نگاهش مریام... تک به تکشاني کرد به رونگاه

 هر کوفت و ای...ی مثال نگرانای... نهای معلوم نبود استرس دارد دایش...داینگاهش را دوخته بود به ش
 ..اینفرتش نسبت به مح...دی دشدیاما تهه چشمانش نفرت را م...يگریزهره ماره د

 : گفتری امپدره
 ! بچه گانسي بازهی هی شبشتری بنیا! ؟یگی راست مي کجا معلوم که داراز•

 : به خاتون کرد و گفتی نگاهایمح
البته ... بدهحی رو با سند و مدرك بهتون توضی همه چتونهیخاتون م!  دارم واسه حرفامي شاهدمن•
 ثابت کنم به موی گناهی بخوامیمن فقط م...ستی ندایجهه ش بگم که قصده من خراب کردن ونمیا

 اوته تنم همش سره قضيمنو جدا کردن از پاره ...ییتنها...غربت... اون همه تهمتدیکه بفهم...شما
 !اشتباهه شماها بوده

 : گفتپدرش
 ! بکنه؟ي کارنی باهات همچدای شدی باچرا•
 : انداخت و گفتدای نگاهش را به شو
 !ست؟ی ننطوریمگه ا...دایش•
 : گفتدایش
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 اون یناسالمت... کارو باهاش بکنمنی نداشتم که اای با محیمن خصومت...هی که اونجورمعلومه•
 !خواهرمه

 :پدرش گفت... نگاهش را به خاتون دوختو
 ...نیدونی هر اونچه رو که مدیی خانم شما بفرماخوب•
 

*****     ******    ******    *****     
 

 ارمانش ری امي روز را برانی بهتردیامروز با... را گرفتدای شي و شماره دی با شوق طرف تلفن دوایمح
 .. بوق جواب دادنی در چهارمدایش...زدیرقم م

 ...بله•
 : و گفتدی کشیغی جایمح.. شدهداری خش دارش معلوم بود که تازه از خواب بي صدااز
 ! کمک دستم؟ای مگه نگفتم پاشو ب؟ی تو رختخوابشعوریب•
 : کالفه گفتدایش
 !؟ی صبسره•

 : باحرص گفتایمح
 . االن صبحه؟ لنگه ظهرهصبح؟•
 : کرد و گفتی پوووفدایش
 ... ساعته اونجاممین...باشه•

 : گفتایمح
 ! خونهي که شب دوباره برنگرداری شبتم بيلباسا.. . هاییای بزود•
 ... گفت و ارتباط را قطعی اوکدایش

 ی و رپدی کشرونی شب را بي رفت و لباسه انتخاب شده اش را براشی به طرف کمد لباس هاایمح
 ثبت دیبا... کم و کسر باشد امشب تولده عشقش بوديزی چخواستینم... راشیکفشها...تخت انداخت

 ! ثبت نشدخواستیافسوس که انگونه که م... اشانی خوش از امشب در زندگي خاطره اکردیم
 : به اطرافش کرد و گفتی نگاهخاتون
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 اشتباه و هیبا ... راه از دست دادمنیشوهرمو تو هم... من برادرمویول... سختهیلی اعترافا برام خنیا•
 ... شدمیتی نابود شد بچم مونیهوس کله زندگ

 : گفتای محپدره
 !ن؟ی بدحی واضح تر توضشهیم•

 : انداخت و گفتدای نگاهش را به شخاتون
 زن چنتا عکس هی با ادوی اون بود که بنمیا... شده بوديشنهادی شوهرم پ به رضاشی سال پچند•

 تونستهی حرفا و شوهرشم نمنیبندازه تا شوهرش بتونه راحت اونو طالق بده چون زنه خراب بوده و ا
 !هیثابت بکنه به دادگاه که زنش زنه بد

 ی و اونام پوله خوبموی پول الزم بوديما اون موقع بدجور... کار بشهنی ارهیگی که پگهی مدی به حمرضا
من بعد ها خبردار ...خالصه هوس نذاشت که راهه درستو انتخاب کنن... داده بودنشنهادیرو پ
خواد بکشه یم...کنهی فرق مطی که  کال شرانهیبی که کرده بودنو و مي سره وعده ارهی مدیحم...شدم

 ...کنهیدنو م رو که ازش خواسته بوياون کار...رهی دگهی دیکنار ول
 : پر از خشم گفتای محپدره

 !؟ي کارچه•
 مشت مشت بکوبد در دهانش تا خفه خواستی نگاهش را به دهن خاتون دوخته بود و دلش مدایش

 !نی از اشتری بزدیتا اعصابش بهم نر...دیای نشیتا صدا...شود
 

****   ****  ****   *****     ****       
 
 : با ذوق گفتدای به شرو
 !دا؟ی طور شدم شچه•
 : گذرا به او انداخت و گفتی نگاهدایش
 ...ي شدخوب•

 : کرد و گفتزانی لبانش را اوایمح
 ! ذوقی قد بچه•
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 : گفتدایش
 ...گهی ديخوب شد!  بگمی چخوب•

 : رو به او گفتایمح
 ..انی منامیاالن مامانو و عمو ا... کم مونده تا اومدن مهمونا؟یپوشی پس لباساتو می کتو•
 نگونهیمدتها بود ا... ناراحت هستيزی حس کرد از چایمح... گفت و از اتاق خارج شدي باشه ادایش

 دلش گفت که ي دوباره خودش را نگاه کرد و تونهی اي شد و روبه روالیخیب..  حوصله و تلخیبود ب
 و بوخو زی همه چخواستیم... به دسرش بزندي پسند شده با شوق به طرفه اشپزخانه رفت تا سرریام
 تولده عشقش و همسرش یناسالمت... در جشن امشب نباشدی کمو و کاستچی باشد و هبایز

ساعت هفت قرار بود خانواده اشان ... خانهامدی مشهیرأس ساعت هشت هم...  ارمانشریتولده ام...بود
 کامل  را چک کرد و اززیهمه چ... بود و تا امدن مهمانها کم مانده بودمی و نشیساعت ش...دیایب

 ...زدی عشقش رقم مي را برای شبه خوبدیبا...امشب شبه انها بود...بودنشان مطمعن شد
و ...دوره هم جمع شده بودند...شی پدري امدند و بعد خانواده ری امي که گذشت خانواده یکم

 ییرایذ امد به پری امی به استقبالش برود در راهرو و بعد وقتایقرار بود مح... بودندریمنتظره امدنه ام
 ... کنندزشی و سورپراندیخانواده اشان را بب

 و لذت دی را به مشامش کششیبو...نم نم...دیباری را نگاه کرد باران مرونی اتاق بي از پنجره ایمح
 رفت ییرای پنجره را بست به سمته پذعی سري به سمت دربه وروددی که چرخدی را دری امنیماش...برد

 : و ارام گفتعیسر... برودری به استقباله امای که سکوت کنند و محدیتا به انها بگو
 ... اومدریام...سسیه•

 با ایمح... و در باز شددی در چرخدی بعد کلي اهی به طرف در رفت ثانای ناگهان ساکت شد و محجمع
نگاهش را ...انی در چارچوب نماریدر باز شد و قده ام... بود تا سالم بدهدستادهی ناز در راهرو ايلبخند

 ...دیخواب  که کناره گوششی محکمیلی سالم داد و جوابش شد سایمح...زدی میبه سرخ...دید
 : من من کنان گفتخاتون

 ... عکساهمون•
 : و گفتدی کشی نفسای محپدره

 ن؟یگی کجا معلوم راست ماز•
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 : زد و گفتي پوزخندایمح
 نیتونی نمدای االن راجبه دخترتون شی ولن؟ی دربارم باور کرداتوی چه طور پس اون چرنداونموقع•

 ن؟یباور کن
 : نگاهش کرد و گفتپدرس

 ...مییخوای رو محکوم کنه رو مدای که شی مدرکيسند•
 : گفتایمح

 ست؟ی نی خاتون کافي حرفاست؟ی نی نامه کافنیا•
 : گفتپدرش

 ...ستی نی کافنه•
 : سرش را تکان داد و گفتایمح

 ...باشه•
 اورد و رفت سمته پدرش و پاکت را به رونی را بی ان پاکتانهی برد و از مفشی دستش را سمته کو

 :دستش داد و گفت
 !نی بگنییخوای می چمینی ببحاال•

 سرش راخم کرد و عکسها را دایش... و نگاه کرددی کشرونی پاکت را باز کرد و چند عکس را بپدرش
 : انداخت و گفتدای نگاهش را به سمته شزیپدرش ت...نگاه کرد

 !دا؟ی شهی چنایا•
 شیدای پریرفته بودند و بل ام...شناختی را مدیپدرش حم... نگاهشان کرد پر از وحشت و ترسدایش

 ... مرگ کتکش زده بودنديکرده بودند و ان زمان تا پا
 : و گفتدیپدرش داد کش...دی نگاهش کرد و ندانست که چه بگورهی خرهی خدایش
  ؟ي دارکاری چزی مهی  سرهاروی نی بااتو•
 : گفتدایش
 ...دروغه... فتوشاپهنایا•

 : و گفتدی خندایمح
 ... پدر جانگهی ماله منم فتوشاپ بود داونموقع•
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 : گفتدای صورتش شد و رو به شي روانه شی اشکهامادرش
 !ل؟ی ؟ به چه دلی کني کارنی با خواهرت همچی طور تونستچه•
 : نگاهش را به مادرش دوخت و گفتدایش
 ...هی همش ساختگنایا... خدا کاره من نبودهبه•
 : به خودش امد و گفتریام
 ! ؟یختی منو به هم ری زندگیتو به چه حق...دایش•
 ... نداردي ادهی دروغ گفتن هم فاگری که ددیفهم...دی چه کند و چه بگودانستی نمدایش

 : رو به پدر مادرش گفتایمح
چند ...نی نکردیول...نیکردی باورم مدی شما بایول... نداشتم که اونموقع باورم کنني انتظارهی از بقمن•

 دوست یلیخ... نداشتمی داشتم ولی کاش گناهدمی و هزارتا منتا و درد و رنج کشدنویسال غربت کش
 هم مثله من رودایش! ن؟یکنی مکاری االن چیراست... کارو با من کردهنی ای واسه چدایدارن بدونم ش

  نش؟یبخشی مای ن؟یکنیطرد م
 : رو به خاتون گفتایمح... سکوت کرده بودندهمه

 ...میبر... کارمون تموم شد خاتونخوب•
 : گفتعی سربابک

 ...امی ممنم•
 نی سوار ماشیحسه سبک.... یحسه ارام...کردی مشیحسه آسا... سرش را تکان داد و راه افتادندایمح

 بعد از سالها از تهه دل وبابک نگاهش را به او دوخت پر از عشق و دی خندایکه شدند مح
 : وگفتدی کشرونی ببشی اش را از جی گوشعی سرایمح...محبت

 ... روی خبر بدم همه چمای به ندیبا•
 : گفت و پشت بندشیی الوووووعی سرمای ندهی و نرسدهی بوق رسنی دومبه
  جقله؟ي طورچه•

 : و گفتدی خندایمح
 ....شمی نمنیبهتر از ا...مایم ن خوبیلیخ•
 : گفتماین
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 ؟ي ارهی آقا شي انگارشد؟ی چخوب•
 : و گفتدی خندایمح

 ... گناهمی که بکنمیگفتم که با اون مدارك ثابت م...اره•
 : گفتماین
 ...ای خوشحالم برات محیلیخ•

 : گفتایمح
 ..قی رفیمرس•
 : گفتماین
  ورا؟نی اییای می کخوب•

 : گفتایمح
 ...امی بتونمیبدون اون نم... غزل رو روشن کنم بعدفی تکلدیبا...دونمینم•
 :  گفت و ادامه دادیگی راست مماین
  کجاس؟بابک•

 : گفتایمح
 ... غزلمشهی خونشو و بعد برم پمی خاتونو بزارمیری ممیدار...شمیپ•
 :ماین
 .می حرف بزنيری تصوایشب ب...می بدي فعال االن جارمیباش من م...اها•

 انهی تر دستانه غزلش را معی هرچه سرخواستیدلش م... کردندی گفت و خداحافظي باشه اایمح
 .ردیدستانش بگ

 را در ای دني هایانگار که تمامه خوش... دستش گرفت حسه ارامش کردانهی غزلش را که مدستانه
 ینی سنگایمح...کردی بود و با عشق نگاهش مستادهیبابک کنارش ا. ..  کرده باشندقی تزرشیرگها

 : و گفتدینگاهش را حس کرد و سمته او چرخ
 !؟یکنی منگا•

 : و گفتدی خندبابک
 ....اره•
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 : زد و گفتي لبخندایمح
 کس باورم چی هی وقتيتو باورم کرد...می و حامي پشتم بودشهیهم...ونتمی مدشهی من همبابک•

 ...يدی که برام کشیی زحمت هايازت ممنونم به خاطره همه ...نکرد
 : شد و ارام گفتکشی نزدبابک

 !ی رحمتیستیتو برام زحمت ن... حرفارونی نشنوم اگهید...سسسسیه•
 : نگاهش را در نگاهه بابک دوخت و گفتایمح...دی اش را بوسیشانی پو
 شه؟؟؟ی خوب می به نظرت کغزل•

 : گفتبابک
 ... خارجمشی معالجه نشه ببرنجایاگه ا...می با دکترش حرف بزندیبا•

 : شد و گفترهی که کناره تخت بود نشست و به غزلش خی صندلي گفت و روی اوهومایمح
 کنن؟ی مکاری معتمد چدای معتمد به نظرت با شخاندان•

 : و گفتدی کشیقی نفسه عمبابک
 ...مینی تا ببمی صبر کندیبا...دونمینم•

 وارد ریشد و امدر باز ...زدی را به هم ممارستانی که سکوته بدی به گوش رسی کسي قدمهايصدا
 : تفاوت نگاهش را به او دوخت و گفتی بایمح...دی را دری و امدیسره بابک به سمته در چرخ...شد

 !؟ي اومدیبرا چ... بودمششی پمن•
 : کالفه نگاهش کرد و گفتریام
 ... دارم باهاتحرف•

 : زد و گفتي پوزخندایمح
 !؟ی حرفچه•
 : گفتریام
 .. تنها باهات حرف بزنمخوامیم•

 : گفتایمح
 ... جانی بگو همي داریهر حرف... دارهیچه لزوم! تنها؟•
 : رو به بابک گفتریام
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 ...لطفا•
 : گفتای سرش را تکان داد و رو به محبابک

 ... رفع کنهيتا بتونه عذاب وجدانشو تا حدود... فرصتو بهش بدهنیا...رونمیب•
 ! که غرقه خواب بودی و غزلریام و ایماند مح...رونی سکوت کرد و بابک از اتاق رفت بایمح
 : گفتری رو به امایمح

 !شنوم؟ی من مخوب•
 : نگاهش کرد و گفترهی خریام
 ...ایمح•
اصال ...دیلرزی دلش نمگری دی ولدیلرزی دلش مکردی مشی صداری هر وقت امامدی مادشی که یی انجاتا

 ! مانده بود که بلرزد؟یمگر دل
 : و گفتدی کشیقی دوبارع نفسه عمریام
 ... بگمی چدی بادونمینم•

 : زد و گفتيشخندی نایمح
 !کنه؟ی عذاب وجدان داره خفت مه؟؟؟؟یچ•
 : کوتاه گفتریام
 !اره•

 : و گفتدی خندایمح
تمومه ...پس فرداشب...فردا شب...امشب... عذاب همراهت خواهد بودنی عمر اهی.... حااليدی دکجاشو•

 ادتی دی باي که باهام کردییتمومه اون کارا...ی اروم شکمی رو بالش تا يزاری که سرتو مییشبا
 ...فتهیب

 : گفتریام
 ... بدهیلی بگم که حالم خنوی اتونمی بگم فقط مدی بای چدونمیمن نم...ایمح•

 : نگاهش کرد و گفتزی تایمح
د  مشت دروغ بوهی که بعد از سقط شدن بچه که اونم ي بد باشه؟ مگه تو نبوددی بده؟ چرا باحالت•

 که ي مگه تو نبود؟ي زدهی که بهم هزارتا تهمتو و کناي مگه تو نبود؟ی انداخترونیمنو از خونه ب
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 یناراحت  تاسف وری امي تو بودنای اي همه ه؟ی ماله کستی که تو شکمته معلوم ني لون بچه ایگفت
تو بچمو ازم ... تو عذاب خودشون بسوزن و بسازندی مثله تو باییادما... ندارهي ادهی فاگهید

 ...شمی اون منه سابق نمگهیمن د...ی ازم گرفتموی همه چی ازم گرفتمویزندگ. ..یگرفت
 : لبانش زمزمه کردرهی زری امو
 ...هنوزم دوست دارم...ای دارم محدوست•
 ...دی و شندی و شندی شنای محو
 

**  *****   *****   *****    ****     * 
 :با تعجب برگشت و گفت... گوشش احساس کردي را رویلی سیداغ

 ....ریام•
 : به سمتش حمله ور شد وگفتریام
 ...کشمتیم...ای محکشمتیم•

 به سمتش شی به سمتش که هجوم اورد پدر و عموریام...خشکش زده بود... باترس نگاهش کردایمح
 ارامش يلحظه ا... و عربدهدیکشی داد مریام...کردندیهمه با تعجب نگاهش م...رفتند و نگهش داشتند

 :دیپدرش داد کش...نداشت
 ر؟ی شده امیچ•

 پرت کرد دی کشرونی چند عکس ببشی از جریام .. صورتش روانه شده بودندي روشی اشکهاایمح
 : و گفتای محيرو
 ...اتی هرزه کارنمی اایب..شونیریبگ•

 ی از عکسها را برداشت و نگاهرد مرد و زنیکی دستش را برد و ایمح...نی زمي پخش شدند روعکسها
 دوباره و دوباره نگاهش کرد او بود؟امکان ایمح...ای مرد و محکی .. بودنددهیلخت در اغوش هم خواب

 : گفتریرو به ام...نداشت
 ...ستمی من ننیا .. ندارهامکان•
 ... شیا گرفت و نه عمو رشی بار نه پدرش جلونیا... هجوم برد و زدششی به سوریام
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حس کرد االن ...دندیکشی مری تشیپهلوها... را از هم گشودشی چشمهاشی حسه سوزش در گلوبا
و ... پدرشيصدا...امدی بحث ميصدا... و منگ اطرافش را نگاه کردهجیگ...دیایهست که نفسش بند ب

خواباند در  یلی سکی امد و ریام... اوردادی کرد و تمامه اتفاقات را به زیانال... مادرشي هاهیو گر...ریام
 یاوک...  او به شوهر بودانتهی که سند خییعکسها... به صورتشدیکناره گوشش و چند عکس را کوب

 ی به سختشیاز جا... داشتندی و او مگر همخوانانتیاصال خ!  کرده بود که حال خبر نداشت؟انتیخ
 :دی کشادیبلند شد و فر

 ... نکردمانتیقران من بهت خ به ریام... گناهمی بمن•
 :پدرش با حرص به سمتش امد و گفت... دی سرها به سمتش چرخي همه

 مثله تو ی ادمنکهی از اادیشرمم م... امروز برا من مردایمح... به اسمه تو ندارمي دخترگهی دمن•
  ..نمتی وقت ببچی هخوامی نمگهید...کشهی مدكیشهرته معتمدو 

 تا از اون دور داردی را بر مشی که پدرش قدمهادیو تا به خود امد د... با تعجب نگاهش کردایمح
 . ..کردی باور نمی کسی گناهم ولیمن ب.... گناهمی که بدیداد کش  .شود

 با خواهدی که دلش مي گفته بود که هرکارریپدرش که رفته بود و به ام...هی و گرکردی مهی گرمادرش
 : فقط گفته بودری بکند و امایمح

 ...دمی مطالقش•
 ! بدبخت شده بودیدر اوجه خوشبخت... خشکش زده بودایمح...يگری دزهی و نه چی حرفنه
 

*****   *****    ******     *****      
 وارده ی وقتشهی که همی خاصي بونیاز ا...  متنفر بودمارستانی بي راهرونیاز ا... نشستکنارش

 ...دیرسی قرار به نظر مینگاهش کرد کالفه و ب...دادی مشامش را تحت الشعاع قرار مشدی ممارستانیب
 : گفتارام

 ... مرخص بشهتونهی گفته غزل تا سه هفته مدکتر•
 : سرش را تکان داد و گفتریام
 ...دونمیم•

 : داد و گفتهی تکایمح
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 !؟يریگی بازم دخترمو ازم م؟یکنی مکاری چستمی هرزه و خراب نيدی که فهماالن•
 ... نگاهش کردزی تریام

 : باال انداخت و گفتي شانه اایمح
من مادرشم و به ..ی اونو فقط ماله خودت کنیتونینم...من تو وجوده غزل سهم دارم! خوب؟هیچ•

 ... بفهمهنوی ادی بايزود
 : حرصش گرفت و گفتایمح... نگفتيزی سکوت کرد و چریام
  بگو خوب؟يزی چهی•
 چی هگریو د... احساس کردی غم را از چشمانش به خوبایمح...    و پر از دردقی نگاهش کرد عمریام

 : سکوت را شکست و گفتری بعد امیکم...نگفت
 ... بگوبهم•

 : گفتایمح
  رو؟؟؟یچ•
 : گفتریام
 ؟ي ثروتو از کجا اوردنهمهی اصال ا؟ي کردکاریچ...ی کجا رفتی رفتنکهی از ابعد•

 : گفتایمح
 !کنه؟یه خفت م عذاب وجدان دارهیچ•
 :  سرش را تکان داد و گفتریام
 ... بهمبگو•

 : و گفتدی کشی اهایمح
 ! شب فرار کردم از خونه؟هی ادتهی
  .. حرفش شدي گفت و منتظره ادامه ي اره اریام

 :ایمح
 اخرو از مهیزدم به س...ی باورم نداشتگهیچون د...يریگی که اگه بمونم پچمو ازم مدمی شب فهماون•

 گوشمو رهی زي خوابوندگهی دیلی سهی خونه و ياورد...ي کرددامی توو اون شب پی ولرونیخونه زدم ب
 :یگفت
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 . ..ي نداری من تو شکمته حقه هرزگي بچه ی وقتتا•
 امشب قطع کن نی نفسه  منو و بچمو همایگفتم خدا... باره هزارم دلم ازت شکستي شب برااون
 ي کردشتریاز اون شب عذابو و رنجمو ب... بودامی خوب تازه شروعه بدبختیول... اون باشمی بخوامینم
 !؟ي باورم نکردچوقتیچرا ه! ؟ي اون کارارو باهام کرديچه طور! ر؟ی امادتهی
 : گفتریام
 ...فقط شرمندتم... واسه گفتن ندارمیچیه... بگمدی بای چدونمینم•

 : زد و گفتي پوزخندایمح
 پناه و ی بهیشدم ... که مرخص شدممارستانی کردم و کجا رفتم؟ از بکارای چیگفت...هه...شرمنده•

منه احمق ...مثال بچه سقط کرده بودم... داشتميزیخونر... . درد داشتم..  .نی زمي ادمه رونیبدبخت تر
 رفتم...شونیمن احمق منگ بودم و پر... بچه هشت نه ماهه سقط بشهشهی مياونموقع نگفتم چه جور

 که نگرانم ی بود که برم خونه قربون صدقم بره و مواظبم باشه و نه کسینه کس... هتلهیتو 
دروغ چرا ... داغون کرده بودمویاز دست دادن بچه روح...بردیشب بود خوابم نم...طرد شده بودم...باشه

 بهتر از بودنش ودشنب... تنمو مجبور نبودم ول کنمو برمي خوشحال بودم چون پاره می طرفهیاز 
 :تو فکر بودم که تلفن زنگ زد برداشتم که گفتن...بود

 ...نتتوونی اومده ببی کسنیییپا•
 ؟ی کگفتم•

 :گفتن
 ... معتمدبابک•

 از تهه چشاش نویباورم داشت و ا...پول داد بهم...کمکم کرد که برم خارج... پشتم بودشهی هماون
 : گفت؟يبهش گفتم چرا باورم دار... بخونمتونستمیم
 ...شناسمتی مچون•

اما دوست ... چرادونمینم .. رابطمو باهاش قطع کردمهی رفتم ترکنکهی بعد از ایول... پناهم شدپشتو
 ...تو کاباره... کردمدای پي کارهی...نداشتم باهاش در ارتباط باشم

 : و ادامه داددیخند
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 از یکی که از قضا یه معمول خدمتکارهی نه شدم یول... رفتم رقاصه اونجا شدمیکنی فکر ماالن•
 !تارکان... چشش منو گرفتهی ثروتمند ترکيمردها

 : نگاهش کرد و با تعجب گفترهی خریام
 ؟یچ•

 : توجهه ادامه دادی بایمح
و منو نگاه ... هم تنهایگاه...قاشی با رفیگاه...تینشی مشیشگی همي و تو جاومدی مشعیهم•
 دونمینم... قرارهی روز ازم خواست تا باهاش برم سره هی... نگاهها شده بودننیهمه متوجهه ا...کردیم
 یی جوراهی... منتظرمون موندرونی هم اومد باهامو بماین... رفتمیول... باعث شد که قبول کردم برمیچ

خوب سختنش ... کردگهی دزهی و هزارتا چینی اولش مقدمه چادمهی...اومده بود تا حواسش بهم باشه
 ! بهم بگه تا برمو زنش بشمي چه جوردونستی پدرم بود و نمياون جا..  . سخت بوداصوال

 : نگاهش کرد و گفتزی تریام
  زنش؟؟یچ•

 : با پوزخند گفتایمح
 که تا چتد یمن... بر خوردي بهم بدجوردمی اولش که شنمیبگذر! دختر خوندش بشمخواسی ن مپ•

 بچه دار شدن هم ي و تا پاپی شوهره جوون و خوشتهی داشتم با ی ال و خوبدهی ای زندگهیماه قبل 
حاال ...ودمزوده زود از دست داده ب... از دست داده بودم اونم به مرور نهموی رفته بودم االن همه چشیپ
 انجام خواستمی مای بود که تو دني کارنی اخرنی نه اکردم؟ی مرد ازدواج مرهی پهی و با ومدمیم

 !ده؟ی بهم مشنهادوی پنی ایو گفتم به چه جرئت دمیاون روز سرش داد کش...بدم
 : باارامش گفتاون

 ... کن روشفکر•
 خودشو بهم نشون داده بود و ي اون رویاما خوب زندگ...هی و جوابم منفستی به فکر نازی من گفتم نو

 که گفتم مایبه ن... اون کارها رو بکنمی زمانهی کردمی کرد که فکر نمییمنو مجبور به کارها
 هبه خاطر... بودم ازشیمنم شاک... حرفانی و اکشتشیرفت رو هوا گفت م... بودی چشنهادشیپ
 ادم از ی مبله که توش خستگي خونه هی فکر نکن گمیخونه هم که م... اما رفتم که خونهشنهادشیپ

ر تا خوده صبح فک..در کل سرپناه بود... اتاق بود با چند تخت دربو و داغونهی.. بره بودرونیتنش ب
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 یحت...باشه  نبود که پشتمیچیه...ي اهی نه سرمای نه پولنجا؟ی قراره بمونم ایکردم گفتم تا ک
 ها خواستیاون نم... بهم داده بود رو بهش بر گردونمهینتونسته بودم پوله بابکو که برا اومدنم به ترک

 قتیدر حق...دمیفکر کردمو و تا خوده صبح نخواب... باشمی منتچی هرهی زخواستمی من نمیپولشو ول
 ادامه موی زندگي خدمتکارهی  با پولهبی مملکته غرنی تو اتونستمی می کس و تنها بودم تا کیمن ب

 گرفته ممویصبح که شد تصم...خواستمی متی گاه و ارامش و امنهی تکهیبدم؟ من فقط 
 ... داشتمتی حداقل امنمشدی و زنش مکردموی قبول مشنهادشویپ...بودم
 از خونه زدم ي زودنی صبحه به ای واسه چدونستمینم... همه جا خلوت بودرونی که از بار زدم بصبح

چه قد امسالو ...می زندگيفکر کردم به ساله گذشته ... داشتم به قدم زدن و فکر کردنازیاما ن...رونیب
 شده بودم ي مردهی همسره... که گذشته بود خانواده داشتمیاون سال! و ساله قبلم باهم متفاوت بودن

 تنها و ؟؟ی سال چنی ایول... بودم که عاشقش بودمی قبولش داشتن از همه مهمتر باکسایلیکه خ
 به نظرم ي جورهی و ادما ابونای کله خمی دلم گرفت از زندگیلیاون روز خ... کسیاواره و ب

 تارکان کجا مدونستیم... گذشت و شهر شلوغ شدکمی کهنیگشتمو و گشتم تو شهر تا ا...ومدنیم
 یلیو اون شرکت بزرگ خ... شرکته بزرگههی حرفاش گفته بود که صاحبه نهیب... کرددای پشهیم

 به حرفام ی حتشیاولش منش... کردم و رفتم سراغشداشی پی و من به راحتهی ترک معروف بود ت
 هی که گفت  التماس زنگ زد وی بعد از کلی حرفا ولنی و اشونوینی ببشهی نمگفتی و مکردیگوش نم

 گرد يکه اونم الساعه قبول کرد و در مقابل چشما...ننی به اسم معتمد اومدن تا شما رو ببیخانوم
 . .. وارده دفترش شدمی منشيشده 
از جاس بلند شد و سالم و خوش امد . .. نشسته بودزشی پشته مي بالبخنددمشید... که شدموارد

 بودم دهی روز قبل توپهیانگار نه انگار که ... ها نشستمی از صندلیکی يمنم سالم دادم رو...گفت
 : رو کرد بهم و گفتکردیبالبخند داشت نگاهم م...بهش

 ؟یی با چاقهوه•
 : زدم و گفتمي لبخندمچهین
 .  يچا•

 : سفارش داد و رو بهم ادامه دادي زد و دو عدد چازنگ
 ...متوننیبی منجای که ای سعادتچه•
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 : زدم و گفتميلبخند
 ... تا باهاتون حرف بزنماومدم•

 : رو ازم گرفت و گفتنگااهش
 ... سراغتونامی منم قصد داشتم باتفاقا•

 : گفتممتعجب
 !؟ی چيبرا•

 : باال انداخت و گفتي شانه اتارکان
 !نمیشی اروم نمارمی رو به دست نخوامی رو که ميزیمن سرسختم تا چ... تالش کنمشتری بتا•

 : باال انداختمو و گفتمییابرو
 ...نی رو به دست اوردنیخواستی رو که ميزی چون اون چگمی مکی پس تبرخوب•

 : نگاه کرد و گفتمتعجب
 ! نشدممتوجه•

 : گرفتم و گفتمي را به بازانگشتانم
ول قب.. .  که جوابم مثبتهگمی و در عوض مرمویگی پس مروزمویجوابه د... فکر کردمشنهادتونی پرو•
 . که باهاتون ازدواج کنمکنمیم

 به شی از کارهاشدیم...معلوم بود دوسم داره... را زدي تهه چشمانش برق شاددی را که شنحرفم
 : گرفتمو و گفتمینفس...دی فهمیراحت

 ! شرطهی به فقط•
 

***  *****   *****    *****    *****   
 
 ری و امزدی حرف مایمح.. نشسته بودندمارستانی سالنه بي های صندليکناره هم رو...دشانی دور داز

 : گفتتی شد با حرص و عصبانکشانینزد...انگار که دوباره شده بودند مثله قبل...کردیهم نگاهش م
  راحت شد؟التی هرزه حاال خهیعوض•
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 و از مادر جدا یکی که از پدر يخواهر... سرش را برگرداند و نگاهش را به خواهرش دوختایمح
 دنشانی از دستشان فرار کرده بود و از دی به نوعینی.. بوددهی کدامشان را ندچی ان روز هاز...بودند

 نگاهش  بود و با حرصستادهی اشی با حال و روزه زار رو بخ رودایاما حال ش...طفره رفته بود
 : باال انداخت و گفتیی ابروایمح...کردیم
 ! نشدم ؟متوجه•
 : گفتای را گرفت و محشی جلوری شد تا بزندش که امکشی نزددایش
 !ز؟ی همه چی بدنتهی عوضه خجالت کشنمیا•
 : گفتری رو به امدایش
 ...ولم کن... کنولم•
 : گفتریام

 ... تا ولت کنمری بگاروم
 : خود را کنترل کرد و گفتی کمدایش
 ... اسمون به حالت زار بزنني تا مرغاکنمی باهات مي کارایمح•
 : گفتری رفتنش را نگاه کرد و رو به امایمح...و از انجا دور شد برداشت عی را سرشی قدمهاو
  بود؟ی چفازش•

 : ادامه دادایمح... گفتیدونمی شانه باال انداخت و نمریاام
 ... که چرا اون کارو باهام کرددونمیمن هنوزم نم... اونهرهی که سرم اومد تقصی چهر•
 : گفتریام
 چون دمی و شاي محبوب تر بودلی فام  تشهی چون تو همدمیشا... سی نیکی چون مادرتون دیشا•
 ...دونمی نمگهید

 : نگاهش کرد و گفتایمح
 !می چون هر دومون عاشقت بوددمیشا•
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 کسس ی بي همه ي چند سال برانی که در ادی را ديقامته مرد.. را که به تهه سالن انداختنگاهش
 از ای تر شد و سالم داد محکی و نزدکینزد...د را خوانی ناراحتشدیاز نگاهش م.. . شده بودی کسشیها
 :گفت ایبابک رو به مح... هم ارام جواب دادریو ام... بر خواست و جوابه سالمش را دادشیجا
 ؟يدی چرا جواب نمتویگوش•

 : برد و گفتبشی دستش را در جایمح
  متوجه نشدم؟؟؟ي زنگ زدمگه•
 : و گفتدی کشرونی را بی گوشو
 ... بودهلنتیسا•

 : باشه و گفت و ادامه دادبابک
 ! حرف دارم باهاتکمی رونی بمی برایب•

 ... از انجا دور شدندری توجه به امی سرش را تکان داد و بایمح
 : گفتایمح

 م؟ی برکجا•
 :  حس گفتی ببابک

 ...دونمینم•
 : نگاهش کرد و گفترهی خایمح

 ! بابکی ناراحتيانگار•
 : دوخت و گفتای چشمانه پر از حرفش را به محبابک

 !شه؟ی می چایمح•
 : متعجب گفتایمح

 !شه؟ی می چیچ•
 : گفتبابک

  هست؟ادتیاصال منو ...منو و تو...ما•
 :بابک ادامه داد... فقط نگاهش کردایمح

 ؟ییخوای بازم منو ماصال•
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 : گفتایمح
 ؟یگی مي داریچ... بابک•

 : گفتبابک
 شی چند ماه پطهیشرا... عوض شدهطیاالن شرا... رو بگوی بهم بگیتونی هست که نميزی اگه چگمیم•
 رو یدلت چ...خوامی رو که دلت بخواد رو من میتو هر چ...ی با من ازدواج کني که قبول کردستین
 خواد؟یم

 : گفتایمح
 ! رو بخواد؟ی چدی بادلم•

 : گفتبابک
 هی که رنی و اميری اميو تو مادره بچه ...شنی دارن از هم جدا مدی و ناهری امیدونی که مخودت•

 ...یزمان
 : حرفش و گفتانهی مدی پرایمح

 شن؟ی دارن از هم جدا مری و امدی ناه؟یچ•
 : نگاهش کرد و گفترهی خرهی خبابک

 گفت؟ی بهت نمناروی همری اممگه•
 : گفتایمح

 ! بگه؟دی بای چواسه•
 نکهیا.. را از دست بدهدایترس داشت دوباره مح...ترس داشت... گفت و سکوت کردیدونمی نمبابک

 دنی تنها بودند و وجوده غزل رسای و محریام...کردی مشتری با تو ترسش را بمانمی مگفتی هم نمایمح
 چه لش ددانستیخدا م...خواهدی که دلش چه مای محماندیفقط م...کردیان دو را به هم راحت تر م

 ...خواستیم
 

****   ****    ****   ****         
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 حال نه پدرش و نه نی باایول... فاش شده بودقتیحق.... دورو برشي ادمهاياز همه ....ه بود گرفتدلش
متعجب بود از رفتار پدر و مادرش ...ستی در چه حالدای شدانستینم... از او گرفته بودنديمادرش خبر

ز بخته بده  ادانستینم.. .کنندی را که بااو کردند را بااو نمیی همه سندو مدرك کارهانیکه چرا باا
 ي کثافت کارنهمهی از بخته خوشه خواهرش بود که اای...دی گناه زجر کشی بنیخودش بود که ان چن

غزل ... ی راحت و اسودگالهیخ...خواستیدلش غزلش را م...دانستینم..داشت و فعال مجازات نشده بود
 غزل را باخود خواستیدلش م...ترفی مشی وقت پیلی خدیوگرنه او با... بماندنجایباعث شده بود که ا

 ...دهدی اجازه را به او نمنی اری که امدانستی ببرد اما مهیبه ترک
 سرو سامان شی تا به زندگکردی را روشن مفشی تکلدیبا...ری بخوابد بعد برود سراغه امخواستیم

 ...بدهد
 : و گفتستادی اشی به رورو
 ول کنمو موی زندگتونمیبعدشم من که نم... زودای رید.. روشن شهفشی تکلدی باي روزهی خوب؟ هیچ•

 ... نرو بگو بهمهیپس حاش...نجایبمونم ا
 : نگاهش کرد و گفتریام
 کفش که طالق هی که پاسو کرده تو دی به هم اون از ناهختهی کال رمی بگم؟ زندگیچ... دونمینم•
 همه نی اخوادی ميور بچس هنوز چه جهیبعدشم غزل ...شی چند روز پي از ماجراهانمیا...خوادیم

به اون ...میشی جداممی داردتیمنو ومامان ناه.. بودهای نبوده محدیبگم مادرت ناه! موضوعو هضم کنه؟
 ... بگو ماماناینگو مامان به مح

 : کالفه سرش را تکان داد و گفتایمح
 .. تر بشهیمی من باشه تا باهام صمشهی مدت پهی...هی بده ببرم ترکغزلو•
 : و گفتدی خندریام
 ...رانی اییای بدی باییخوایاگه غزلو م... نکنفکرشم•

 : گفتایمح
 ...مای رو سپردم به نی کنم؟ چندماهه همه چکاری چکارمو•
 : گفتریام
 ! مگه نه؟ي که زنش شدهیرمردی اون پهی ارثنای اي همه•
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 : تفاوت گفتی بایمح
 ...اره•
 : گفتریام
 ! بچه مچه نداشت برسه به اون؟خودش•

 : باال انداخت و گفتیی ابروایمح
 ... داشت بعده مرگش به من برسهتی وصینی... به نام من کردشوی نصفه ارثیول... داشتچرا•
 : گفتریام
 ! بودهفتتی شپس•

 : سرش را تکان داد و گفتایمح
 ...اره•
 :رگفتیام
  بود؟ی شرطتت چیراست•

 : نشد و گفتامتوجهیمح
 ؟ی چینی•
 : ادامه دادریام
  برا ازدواج با اون مرده؟شرطتت•

 : گفت و ادامه دادی اهانایمح
 که می رو امضا کنيو برگه ا..خوامی خواستم که باورم داشته باشه که اونو به خاطره ثروتش نمازش•

 ... برسهدی بعد مرگش نبای ارثچیتو اون ذکر شده که به من ه
 : گفتریام
 ... برعکس شدیول•

 : گفتایمح
 ...بحثه من غزله...نای االهیخیب...دمیمنم بعدا فهم...اره•
 : توجه گفتی بریام
 ! سال بعد مرد؟چند•
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 : کرد و گفتی پپوووووفایمح
 !مونی عروسشبه•

 ...می راجبش به توافق برسایب... غزلحاال
 : ادامه دادریام
 ست؟ی نبی عج؟؟؟؟ی عروسشبه•

 : گفتي با خونسردایمح
 ...نشی سي خورد به سمته چپه قفسه می گلوله که مستقهی.. مردنشودمیچون خودم د...نه•
 : گرفت و گفتی اش را از صندلهی تکریام
  بود؟ی کقاتلش•

 : گفتایمح
 ..خوامی غزل رو مگمیدارم م... بحثونی ای بس کنشهیم... نشدمعلوم•
 : خونسرد نگاهش کرد و گفتریام
 ...تا هم عزل تورو و هم خانوادشو داشته باشه... و باهام ازدواج کنرانی ابرگرد•

 : به سمتش خم شد وگفتهی از ثاني و در کسررهی خرهی نگاهش کرد خایمح
 که کاراتو و حرفاتو ستی نی معننی به انیاما ا...یبدون تلخ...زنمیدارم باهات حرف م...نی ببمنو•

 .. بحثارونیپس جمع کن ا...خورمی نم جا دوبار ضربههیمن از ... فراموش کردم
 ... تنها گذاشتيدی را با ناامری رفت و امی برخواست و سمته درب خروجشی از جاو
 

****   *****   ****   ****       
 ي اسباب بازخواستی رفت منیاز خانه خارج شد و به سمته ماش... بوددهی خري غزلش اسباب بازيبرا

 غزل و او دغدغه یکم مانده بود به مرخص...احبش برساند به دسته صعیها را هر چه سر
 را ل بود به خانه او برود؟ غزيازی اصال چه نند؟ی تا غزل را ببری به خانه امرفتی مدیچگونه با...داشت

 دكی که فقط نامه خانواده را ي از خانواده اخواستیم...هی به ترکگشتی برمدیامابا ..رونی ببردیباخود م
 ...گری دزیو هزاران چ...شی و نگاهاریاز ام .. دور بشوددندیکشیم
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 مسن را ي مرددی اتاق که رسي وروديجلو... رو گرفتشی شد و اتاقه غزل را پمارستانی سالن بوارده
 ي پاشنه يبا صدا...پدرش بود...زی و تر تمکی ششهیمثل هم... شده بوددی سفشی که موهادید

پدرش ...دیچرخی سالم بدهد اما زبانش نمخواستی دلش مایمح... به سمتش برگشتای محيکفشها
 : لب گفترهی زای کرد و محشنگاه

 ...سالم•
 : جواب داد و گفتپدرش

 .باهات حرف دارم...ي شد اومدخوب•
 : گفتایمح

 ... باشما ندارمی حرفمن•
 : گفتتی با قاطعپدرش

 نشسته مارستانی باطی حي های صندليمروی باهم حرف بزندیبا...یی جاهی می برایب... من دارمیول•
 بلند شود و با توان عی سرشی از جاخواستی دلش مایمح...کردی میی سکوت حکم فرمانشانیب.. .بودند

 : به او انداخت و گفتیپدرش نگاه...قدرت بدود
 زن به درد نخوره و هرزه هیفکر کردم که ...کمرم شکست... که اون اتفاق افتادشی سال پچند•

 اون گهی بود حاال دری محبوب و محجوب سر به زلی تو قامشهی که همیدختره من همون...يشد
درسته زود ...اون موقع دلم ازت شکست... بودم بد کارسدهی نداشت و با چند تا عکس فهمازاتویامت

 طی که تو اون شراینیبی مي ما بزاري تو هم اگه خودتو جاای محی ولمیزود باور کرد...می کردوتقضا
 ...بااون عکسا..کردی بود باور میهرک
 : پدرش و گفتي حرفهاانهی به مدی نتوانست خودش را نگهدارد و پرایمح

 ی زنه تنها و بهی... من حرفامو بگم و بعدنی نذاشتی بعدش حتی ولنی که اونموقع باور کردمیریگ•
 حرفهاتون بشنوم نی اخوامیحاالم نم...نی خدا ولش کرددهیقضا دخترتون بود رو به ام2کس که از 

 ...دسی فایحرفا ب نیاالنم ا... قابله جبرانهرهی غگهی کارا دی وقتا بعضیبعض... ندارهي ادهی فاگهیچون د
 : گفتپدرش

 ی دخترم بهی دمی که فهمی زمانقایدق... بد کرد باهامونیلی خیزندگ...دنی فای که بدونمیم•
 ... کنمکاری چدونمی نمگهید.. دخترم پر از گناههیکی اون دمیفهم...گناهه
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 : گفتایمح
 هیاون زندگ...دیطعنه بزن...نیآزارش بد...نی کنرونشی از خونه بای د؟یزنی چرا اونو هم کتک نمپس•

 چرا دنیاصال ازش پرس... کنمسی راست و رتونمی نمموی االنم زندگنی که همنیبیم...منو ازم گرفت
 !دهینفهم... ولش کن بچه بودهنی گفتای ؟ي رو کردي کارنیباخواهرت همچ

 : گفتنیی سرش را انداخت پاپدرش
 ... شه به خاطره کاراشهی تنبدیبا... بره خارجقراره•

 : زد و گفتي پوزخندایمح
 ...چه جالب...هیتنب•
 : برخواست که پدرش گفتشی از جاو
 ... تموم نشدن هنوززحرفام•

 : گفتایمح
 .. بسهنجای همتا•

 : گفتپدرش
 ... و کناره بچتیبا شوهرت باش...ي بسازتوی و زندگرانی اي برگرددیتو با...ستی نبس•

 : را باال انداخت و گفتشی ابروایمح
 !د؟یبا•

 :و ادامه داد... سرش را تکان دادپدرش
 !نتونی بکشهی غزلم عذاب نمياونجور...نهی خواستاره همرمیام•

 : گفتایمح
 .افظخداح... وجود ندارهگهی من دي برادی باچیه•
به سمته اتاق غزل راه ...شکستندی خدا مي شهیدلش را هم... را برداشت و از انجا دور شدشی قدمهاو

 ... را روشنزی همه چفی و تکلزدی با بابک حرف مدیبا... اورا بو بکشد تا ارام شودخواستیدلش م..افتاد
          

*****   *****    ****     ****         
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 دختر ي برارفتیدلش م...ارام و مظلوم شده بود...باالخره بعد از چند ماه... مرخص شده بودغزل
گفته بود ... بود و بااو حرف زده بوددهی را ددی ناهایمح... برده بودش به خانه اشمی مستقریام...جانش
 خسته گری دکه  گفته بوددیاما ناه...ردی طالق بگدینبا... استقتی طالقش فاش شدن حقلهیاگر دل

 يزی چگری دای به محبت دارد و توجهه و محازی اوهم ننکهیا... به اوری امی توجهیاز ب...شده است
 ...نگفته بود

 بروند و غزل را ری اميقرار بود به خانه ...    فورا از خانه خارج شدای انداخت و محی تک زنگبابک
 گفته بود به یوقت... بروندری اميه خانه  خودش به بابک زنگ زد و از او خواست تا باهم بایمح...ننیبب

 شد نیتا سوار ماش... بوددهی لرزي شادنی بابک حس کرده بود و تهه دلش از اي را در صداياو شاد
 : گفتيبابک هم بالبخند...سالم داد

 ... ماهتي به روسالم•
 : و گفتدی خندایمح

  ؟یخوب•
 : گفتبابک

  و خوب نباشم؟نمی تو رو ببشهی ممگه•
 : و گفتدی خندشتری بتیمح

 .... بابکي شدکی رمانتچه•
 : گفت و ادامه دادي بله ابابک

 ...امی من بنییای نمگفنیم... زنگ زده بودمای نیراست•
 : زد و گفتي لبخندایمح

 وونهی دام،ی اونم گفت پس من ممییای بی فعال کستیگفتم معلوم ن...کردمی باهاش چت مشبی داره•
 .دلم براش تنگ شده...اس

 : گفتبابک
 ...منم•
 : ادامه دادو
  غزل؟دنهی دمی قراره بردونهی مریام•
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 : گفتایمح
 ...رمی گفتم که مدی ناهبه•

 : گفتبابک
 ! خونشونه؟مگه•

 : گفتایمح
 .. اونجامونهی مدت مهی خاطره غزل به•

 ... راه را در سکوت گذراندندهی گفت و بقی اهانبابک
 پشته در است ی اف اف را فشار داد و بدون پرسش که چه کسایمح...دندی که رسری خانه امبه

 را باز کرد و وارد شد ي در ورودایمح... شد و بابک هم پشته سرشاطی وار حایمح... باز شدیکیدرت
 : و گفتدی غزل با شوق به طرفش دودیکه د

 . جونممممایمح•
 : و گفتدی خندای محو
 ...زمی عزجونم•
 گرید...کردی مي از او خواستگاردیامروز با... انداختای دخترش و محي به خنده ی از پشت نگاهری امو

 .طاقت نداشت
 قامت بابک را ری نگاهش را از او گرفت و امعی سرایمح... به نگاهه هم گره خوردي لحظه انگاهشان

 به دیای تنها بای محهنکی داشت؟ اای از محيچه انتظار... در هم رفتشی و اخمهادی دایپشته سره مح
نگاهه ...به او دی و خنددی غزل را بوسيبابک خم شد و رو... چرا اما دلخور شددانستینم!  او؟يخانه 

 ي خواستگارای از محخواهدی ميدی باخود گفت با چه اميلحظه ا...دی دای محيپر از محبته بابک را رو
 ایمح!  بابک رو؟ای خوادی مشتری اونو بایمح... منهيغزل برگه برنده ...کند؟ دوباره خودش را قانع کرد

 :به سمتش امد و سر سالم داد و گفت
  مگه نه غزل؟می کني باهاش بازکمی... اتاقه غزلمیریم•

 ...ادی االن مدمیمامان ناه:  گفت و ادامه دادی اوهومغزل
 : گفتای رو به محریام
 !؟ي و برییای قراره بگاردی بادهی با شهیهم•
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 : کرد و گفتزنگاهشی تایمح
 ...نامزدمه جهتته اطالعت...ستی نگاردمی بادبابک•

 گرفت و به نیو بابک نگاهش را از زم... افتادی نامنظمي حس کرد قلبش به تپش هاری امي ادرلحظه
 که کردیو کم کم حس م... رابطشان صحبت نکرده بودي مدت اصال درباره نی دوخت که در اییایمح
 او دور ز را برداشت و اشی قدمهاایمح...کردی مریاما حال انگار در اسمان س...خواهدی او را نمگرید

 .و بابک پشته سرش...شد
 .. قضاوت نا به جا باخته بودکی را با زشیچه ساده همه چ... کالفه بود و کالفه تر شدریام
 

 *****    *****     *****     ****     
 

 واقعا اورا نامزد ایبابک گفته بود که ا... رفته و غذا خورده بودندرونی غزل با بابک بدنی بعد از دایمح
  انجور گفت؟ری امی رو کم کني براای..  .اوردیخود به حساب م

 !ی تا نامزدم بشیکشتی خودتو می که داشتشی چند ماه پ؟یستی گفته بود که مگه نامزدم نای محو
 ..کشمی بود و گفته بود هنوزم خودمو دارم مدهی بابک خندو
 يزیمادرش نرم شده بود و پدره بابک هم چ .. نبودي خانواده بابک خبریتی از نارضاگرید
 کجا ماندن غزل هم هر چه فهی تکلخواستی دلش ماهووی هیارامو و ب... ارام بودایمح...گفتینم

 ... مشخص شود تا هم خودش و دختر جانش راحت شوندعتریسر
 شیتلفنش زنگ خورد از جا... کاناپه لم داده بود بابک تازه رفته بود و عطرش هنوز در خانه بوديرو

 : افتاده جواب دادی گوشنی اسکري روری امي که شماره دیبلند شد د
 ... الو•
 : گفتریام
 ؟یخوب... سالمای محالو•

 : جواب دادایمح
 !؟ی خوبم تو خوبی مرسسالم•
 ...باهم می غزل حرف بزني تا درباره نمتی ببخواستمیم... منم خوبمممنون•
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 ... روزه بعد قرار گذاشتندي گفت براي باشه اایمح
 هر موقع که تواندی گفته بود که او مریام... بوددهی ددی اورا شکسته و ناامنباریاما ا... راریام... بودشدهید

از ... تعجب کرده بودایود به او و مح را داده بارشی خودش و اختشهی ببرد پای ندیبخواهد غزل را بب
 غزل و او را ی رفته بود پایمح...ند کرده بودند و جدا شده بودیاز هم خداحافظ...ری کوتاه امدن امنیا

 ...به خانه اش برده بود
 کرده بود و بابک را به خانه اش دعوت کرده بود تا کناره هم شام ي گذاشته و با غزل بازشام

 و بعد از او دی چارچوب در دانی در را باز کرد و قامته بابک را در مای که زدند محزنگ در را...بخورند
د و به سمتش ی کشیغی جی و از خوشحالدی را دمای با تعجب نگاه کرد و نایمح...گری ديقامته مرد

و غزل با تعجب به ... تنگ شده بودشی چه قدر دلش برادی را در اغوش کشای و محدی خندماین...دیدو
 : انداخته و به بابک گفته بودی نگاهماین
  اقا؟نی اهی کعمو•
 بود جا کرده و دهی که خریی هاي خود را در دل غزل با خروار اسباب بازمای ساعت نمی در عرض نو

 ...مایشده بود عمو ن
 حرفه نیو بابک تعجب کرد از ا... غزل را به او داده استاری اختری گفت که اممای به بابک و نایمح
 : گفتالیخی بماین...ریام
  حاال؟تونهی عروسیک•

 : باال انداخت و گفتیی ابرومای نگفتند نيزی و بابک به او زل زدند و چایمح
 ...دمی سوال پرسن؟ی چرا زل زدهیچ•

 : گفتایمح
 که به يدید...دیمن هنوز با غزل صحبت نکردم که بفهمه مادرش منم نه ناه... فعالستی نمعلوم•

 ... مامانگهی مدیناه
 : گفتماین
 نییای مای نیشی موندگار منجای اه؟ی چمیتصم...نی کنی هم عروسعیسر...تا بفهمه... بگوعتری سرپس•

 !ه؟یترک
 : گفتمایو ن... و بابک دوباره به او زل زدندایمح
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 ...ی هاکه•
 : و گفتدی خندبابک

 ...ای محي خواستگارامی با خانوادم بخوامیمن تازه م... همشونشهی محل•
  حرفشنی ادنهی زل زده بود به او از شنای محو
 

*****  *****   *****   *****   **** 
 
 را با خودش دشی غزل فراموش کرده بود که کلشهی بلند شد و در را باز کرد مثله همشی جااز

 : غر زد و گفتایمح...ببرد
 ؟ی استفاده کندتی قراره از کلی تو کدختر•

 : و گفتدی خندغزل
 ....ی مامتچوقیه•

 :  او حرصش گرفت و گفتهی از خونسردایمح
 ...ادی حالت چا مرونی بي بار که موندهی•

 : و گفتدی دوباره خندغزل
 ... حرص نخوریمام•

 ... دخترش رانیچه قد دوست داشت ا...دی نگاهش کرد و تهه دلش لرزایمح
 رونی از سرش بدی بود تا غزل او را به عنوان مادر قبول کند و ناهدهی کشی سختی سال قبل کلچند
 ...گفتی به او مادر نمگری دی بااو ولزدی حرف می تلفنی و گاهدیدی را مدی ناهیگاه...برود
 نداشت مانند دو ی با بابک مشکلگفت،یعمو بابک و حال هم م.. به بابک گفته بود عموشهی همغزل

 ...دوست باهم بودند
 گری پدرش گفت که ديروز... خودش را کشتدایش...ی بود بعد از انهمه سختدهیبه ارامش رس ایمح
گفته ... رفته بود و گفته بود که عاشقش هستریبه سراغه ام... اورابخشدی و نمندی او را ببخواهدینم

 م او گی گفته بود که گورش را از زندگری به او بود و امدنی رسي کرد برايبود که هرکار
 ...تاوان داده بودبا غرق شدنش در لجن...کندواوخودش را کشته بود و خالص
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 ي دلخورنیدلش شکسته بود از انها و ا... اما هرگز مثله قبل با انها نشددی پدرو مادرش را بخشایمح
 اتاق کارش به ي خود را از پنجره ای بابک و محی هم روزه بعده عروسریام...در تهه دلش مانده بود

 ي بازنی سوخته اي هانگار که مهر... داده بودانی پاشی سقوط تلخ به زندگکی انداخته بود و با نییپا
 .او بود...او بود ...او بود

 .انیپا
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