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تماس برقرار شد، فرمان را . دیچی و طعم تند نعنا در دھانم پدمی را بلعییآدامس نعنا    
 : و گفتمچاندمیبھ سمت راست پ

  دادا؟ چھ خبر؟ھیچ-    
 : شمرده و کوتاه گفتشھی مثل ھمدم،ی عباس را شنیصدا    
 امروز ساعت ھفت غروب، فرخ منتظره-    
 بود، ستادهی اابانی کنار خطی غلشی ثابت ماند کھ با آرای زن جوانینگاھم رو    

 : را کم کردم و گفتمنیسرعت ماش
 دوباره؟ ھنوز عرقمون خشک نشده ھا-    
 : فرستادرونینفسش را بعباس     
 با خود فرخ صحبت کن-    
.  فرستادمنیی سمت کمک راننده را پای شھی زن جوان ترمز کردم و شیمقابل پا    

 :ھمزمان گفتم
  غروب؟ی زنم، تو ھم ھستیباشھ، خودم باھاش حرف م-    
 رهی کردم و بھ زن خلی خودم را بھ سمت پنجره متمای حرف، کمنیبعد از گفتن ا    

 و رژ ھیبا سا.  گاه پنجره گذاشتھی تکی شد و آرنجش را رونی ماشکیشدم کھ نزد
 کھ بھ تن داشت اندام توپرش را بھ ی کوتاھیپالتو. گونھ خودش را خفھ کرده بود

 . دادی در معرض تماشا قرار میخوب
 :دیچی پی عباس درون گوشیصدا    
 ی نکنریآره ھستم، د-    
 کی.  شدانی نمادشی سفی دندان ھافی ردکی زن کھ لبخند زد و یحواسم رفت پ    

 : را باال برد و با عشوه گفتشی ابرویتا
  چقد؟یشب-    
 : ثابت ماند، عباس دوباره گفتشی لب ھاینگاھم رو    
  نکنریحواست ھست؟ گفتم د-    
 :داد بھ سر وگردنش یخواستم جوابش را بدھم و از سر خودم باز کنم کھ زن قر    
 شتی مونم پی تا غروب مصد،یس-    
 صدیس.  کردی خودش نوشابھ باز می برایادیز.  باال رفتمی ابروھااری اختیب    

  روز؟می نیھزار تومان برا
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 :دمی لبم کشی بھ گوشھ یدست    
 ادهیز-    
 :دمی عباس را شنیدوباره صدا    
 یای بری دادی فرخ خوشش نم؟یدی شنایپو-    
 : جواب دادمیسرسر    
 ،گھی ددمی خوب، فھملیخ-    
 :و رو بھ زن گفتم    
 صد و پنجاه آخرش-    
عباس با تمسخر . دی پنجره برداشت و خودش را عقب کشیزن دستش را از رو    

 :گفت
 ؟ی زنی با لش و لوشا چونھ میباز دار-    
 : کردمیحرصم را سر عباس خال. امدیاز ناز کردن زنک خوشم ن    

 ستیبھ تو مربوط ن-    
 دمیدوباره خودم را کش.  بزند، تماس راقطع کردمیو بدون آنکھ مجال بدھم حرف    

 : تکان دادی منصرف شده ام، سرنکھی االیسمت پنجره، زن بھ خ
 صد؟ی شد؟ ھمون سیچ-    
 : گفتمریبھ چشمان بزک کرده اش زل زدم و با تحق    
 کھ؟ی زن ارزه اصالی مصدی ستیکل زندگ-    
 شھی و شدمیخودم را عقب کش.  از خودش در آوردی بدیدھانش را کج کرد و صدا    

 از یکی داخل دمیچی بلند شد، پی زنگ گوشیصدا. را باال فرستادم و بھ راه افتادم
 را ی انجام کاریتا چند وقت حوصلھ .  ھا، فکرم رفت سمت قرار با فرخیفرع

اصال ھر زمان کھ عباس با من . ستین  دادنی دانستم فرخ اھل مرخصی میول. نداشتم
 نگاھم نباری وادمی کشیپوف.  استی جدیلی خزی بار ھمھ چنی ایعنی گرفت یتماس م

 داشبورت یبھ ساعت رو. ابانی بود کنار خستادهی ثابت ماند کھ ای دختر جوانیرو
 بھ من فشار یادی روز ز چندنی مانده بود، ایتا غروب ھفت ھشت ساعت.  شدمرهیخ

 بھ خنده افتادم، سرعت رمی تعبنیاز ا. نبودم"  نفرکیفقط با "من ھم مرد . بود آمده
 با د،ی بھ سمتم چرخکبارهی را کم کردم، صد متر مانده بود بھ دخترک برسم کھ نیماش

 قابل می برادمی دیآنچھ را کھ م. دمی ترمز کوبی رواری اختی نفسم بند آمد و بدنش،ید
 دمش؟ی دیبعد از چند سال م.  منی بود رو بھ روتادهسیجھان، جھانم ا. باور نبود

 کرد؟ ضربان قبلم باال رفت و خون بھ ی چھ کار مکری در و پی شھر بنیاصال در ا
 خواستمش و چھ یچھ آن وقت ھا کھ م.  افتادممی ھای بدبختی ھمھ ادی د،یصورتم دو

 شدم رهیبھ او خ  چشم راستم گذاشتم ویف دستم را روک. بعدھا کھ او را از دست دادم
چند لحظھ طول .  اش بردیکھ دوباره پشتش را بھ من کرد و دستش را سمت روسر

 چھ ی نبود تا فکر کنم براازین. دی چرخشی سر تا پاینگاھم رو. میای تا بھ خودم بدیکش
 شی جاجانیبھت و ھ.  داد چھ کاره شدهی سر و وضعش نشان مستاده،ی اابانیکنار خ
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 مثل ھمان ؟یابانی کرده بودم، شده بود زن خشیدایاز ده سال کھ پ بعد. را بھ خشم داد
  زد؟ی بر سر صد و پنجاه ھزار تومان با من چانھ مشی پی کھ چند لحظھ کھیزن

. کردم پرت ابانی و آدامس را تف کردم کف دستم و از پنجره بھ خدمیابرو درھم کش    
اول .  بودمی پاھاری قفل فرمان ثابت ماند کھ زیپدال گاز را فشردم، ھمزمان نگاھم رو

 .... زدم و بعدی با قفل فرمان کتکش مدیبا
 و بھ جبران ھمھ رمی خواست او را در آغوش بگیبعد دلم م. دی لرزمی لب ھاکبارهی    
 ری اشکم سرازنکھی ایبرا.  کھ در برزخ گذشت، در آغوشش ھق بزنمی ده سالنی ای

 ھا او را از کی الستغی جی ترمز کردم، صداشیمقابل پا.  را گاز گرفتممینشود، لبھا
 ک،ی صورتش از نزددنیبا د.  زده بھ من زل زدت و وحشدیجا پراند، بھ سمتم چرخ
اشتباه کرده بودم، . جھان نبود. ختی سرم ری روی آب سردیجا خوردم و انگار کس

 چشمانم را بستم و سرم را بھ فرمان یبھ آرام.  بودھشی شبی کممرخشیاز دور ن
 کھ اشم بنی غمگای ستی جھان نیابانی زن خنی دانستم خوشحال باشم کھ اینم. چسباندم

ھمان بھتر کھ جھان . دی کشریقلبم ت.  دوباره اش دلخوش کرده امدنی دلم را بھ دخودیب
 رفت کھ ی نفسم منکھی با ای، حت نداشتمیی را در قالب زن ھر جادنشینبود، تحمل د

 .نمی دوباره او را ببقھ،ی دقکی یفقط برا
 شد، سرم را چرخاندم، ھمان ی مدهی کوبنی ماششھی کھ بھ شیی ضربھ ھایبا صدا    

 از دور کلشی و ھمرخیفقط ن.  جھان من نبودھی اصال شبکیدخترک بود، از نزد
 : آوردم و گفتمنیی را پانی ماششھی شی حالیبا ب.  بودھشیشب
 ھ؟یچ-    
 :شانھ باال انداخت    
 ؟ی دی مستیدو-    
اصال بھ جھنم، کار مرا .  شان مثل ھم بودی ھمگیاز ذھنم گذشت کھ حرف ھا    
ھمان .  سوار شود اما دھانم باز نشدمی انداخت، خواستم بگوی روز کھ راه مکی یبرا

 یگریبود تا نتوانم بھ او بھ چشم د ی کھ فکر کرده بودم جھان است، کافیچند لحظھ ا
 من ی کرد برای مدای بھانھ بھ جھان ربط پی و بنھ کھ با بھایزیاصال ھر چ. نگاه کنم

 لبم ی رویزیدر سرم چرخ خورد و پوزخند تمسخر آم" مقدس" یکلمھ . مقدس بود
 را شھیش.  ابد او را از دست داده بودمی من جھان بود کھ برایبرا" مقدس. "نشست

 را نیاش مختھی با اعصاب بھ ھم ردم،ی لب گفت کھ نشنری زیزی دخترک چدم،یال کشبا
 .بھ حرکت در آوردم

 
 

 قاب عکس بزرگ ی ورودم، نگاھم رویلحظھ . وارد خانھ شدم و در را با پا بستم    
بھ چشمان .  بودمدهی سالن کوبواری جھان بود کھ بھ دریتصو.  ثابت ماندواری دیرو

.  گونھ ام گذاشتمیِچھار انگشت دست چپم را رو.  شدمرهی اش خیدرشت و قھوه ا
 شی لب ھانی اش از بی خرگوشیدندان ھا. اند باز جھان ثابت ممھی دھان نینگاھم رو
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 از او گرفتھ رانھی عکس را غافلگنیا.  لبم نشستی روی جانیلبخند ب. مشخص بود
چقدر بعد از .  را فشردمنی دوربی من ھم دکمھ دی کھ چرخنی کردم و ھمشیصدا. بودم

 ھمان دنیحاال کجا بود تا بب. عکس گرفتن بھ من التماس کرده بود عکس را چاپ نکنم
 قاب نی بار عباس بھ من گفتھ بود اکی.  سھم من از با او بودنیعکس شده بود ھمھ 

 شده زن مردم، گریگفتھ بود جھان د. ی داخل انباراندازمیعکس مسخره را بردارم و ب
 ؟ی عکس خرگوشنی باشد، آن وقت من دل خوش کرده ام بھ ادهیی سھ شکم ھم زادیشا
 

 جھان ی صداکبارهی. چشم از قاب عکس گرفتم و سالنھ سالنھ بھ سمت اطاقم رفتم    
 :دیچیدر سرم پ

 ایپو-    
خانھ در سکوت مطلق فرو رفتھ .  و بھ سمت سالن سر چرخاندمستادمی امیسر جا    
 و دو قدم بھ سمت اطاق رفتم، دوباره دمیچرخ.  ھم فشردمی را رومیپلک ھا. بود

 :دیچی جھان در گوشم پیصدا
 ایآقا پو-    
 وانھی بود دکینزد.  فرو بردممی موھانی را بمی و پنجھ ھاستادمی چھارچوب در انیب    

.  و راه رفتھ را برگشتم و بھ سمت قاب عکس پا تند کردمدمی کشقینفس عم. شوم
 : زدمادی و فرستادمیامقابلش 

 ؟ی کنی چرا صدام مھ؟یچ-    
 : باالتر رفتمی صدااری اختیب.  شدمرهی لرزان بھ چشمانش خیبا بدن    
  از جون من؟ی خوای می چگھی دم،یتموم شد، مال ھم نشد-    
 را واضح شی صدانباریا. دمی قاب عکسش کشیلبم را گاز گرفتم و کف دستم را رو    

 :دمیتر شن
 ای گونا،ی گوا،یپو-    
 : انداز شدنی شاد و سر حال خودم در سرم طنیناگھان صدا    
  خرگوشاس؟ینجوریا-    
 ھمھمھ در سرم اوج ی ام را بھ عکسش چسباندم، صدایشانی پد،ی لرزمیلب ھا    

 بلندتر بود، کف ی صداھای خودم از ھمھ ی قھقھھ یصدا. دمیابرو در ھم کش. گرفت
 : ام گذاشتم و زمزمھ کردمقھی شقیرودست چپم را 

 نرو تو خاطره ھا پسر-    
 بھ نجوا شد و گذشتھ ھا در ذھنم لیھمھمھ ھا تبد.  دست من نبودزی چچیاما انگار ھ    

 ...جان گرفتند
 بزرگ جوھر یبھ لکھ .  دانشکده نشستھ بودمکتی نی روزانی آوی افھی با قدیام    
 : لباسش زل زدم و گفتمیرو
 ھ؟ی چنیا-    
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 یپدرام کھ کنارش نشستھ بود با لودگ.  شدرهی انداخت و بھ بلوزش خنییسرش را پا    
 :گفت
  کردهشی دختره قھوه اھی-    
 ی تعادلش را از دست داد و برادیام. دی کوبشی ھوا بھ بازویدستش را باال برد و ب    

من و پدرام از .  چنگ زدمکتی نِ گاهھی بھ تکی بھ تندوفتدی ننیی پامکتی نی از رونکھیا
 :ِ از تھ دلم گفتمی خنده ھاانیم. می رفتسھیخنده ر

 ماشاال بھ روده ھاش-    
بھ پدرام .  دلم بھ حالش سوختد،ی نزار امی افھی قدنیبا د. میدی بلندتر خندنباریا    

 :ستادمی بھ سمتش برداشتم و دست بھ کمر مقابلش ایاشاره زدم تا تمامش کند، فدم
  شدهیبنال چ-    
 : آمد، گفتی مرونی کھ انگار از تھ چاه بیی با صدادیام    
  لباسمی روختی دستشو ریدختره جوھر تو-    
 : باال رفتمی از ابروھایکی    
 خت؟یاز عمد ر-    
 :شانھ باال انداحت    
  کالس؟ی توامی بی لباس چجورنی دونم، االن با اینم-    
 :ا گرفت رانھیپدرام م    
 فاتحھ کالسو بخون، برو خوابگاه عوضش کن-    
 :دی با ھر دو دست فرق سرش کوبدیام    
  گفت؟ی بھم چی دونیم... دارمیچھ شانس گند-    
 : را نازک کرد و ادامھ دادشیصدا    
 دی ببخشدمی ندی وایا-    
 : قھقھھ گفتمانیم. میدی حرفش خندنیمن و پدرام دوباره بھ ا    
 ؟ی کار کردیبعد تو چ-    
 : گفتیچارگی با بدیام    
  تا بھ خودم بجنبم رفتھ بود،یچیھ-    
 :دی خندانمان، لب برچی ھاافھی قِدنیبا د    
 ... جوھری لکھ نی ان،ی بخنددمیبا-    
 : حرفش را قطع کرد و گفتکبارهی    
  رو لباسمختیرھمون جوھرو .... اوناھاش، دختره کنار ساختمون آموزشھ-    
 صد ی و بھ ساختمان آموزش کھ بھ فاصلھ میمن و پدرام بھ سرعت سر چرخاند    
مقابل پنجره اش شلوغ بود و دختر و پسر دانشجو با برگھ . می شدرهی مان بود، خیمتر
 . بودنددهی صف کششی انتخاب واحد، جلویھا

 :دی بھ صورتش کشیپدرام دست    
 کدومھ؟-    
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 : شد و گفتزی خمی نمکتی نیو از ردیام    
کالسور ... بھ مقنعھ اشدی دستشو کشنی کھ کاپشن سبز تنشھ، ببیھمون-    

 ... کھیھمون...دستشھ
 :ندی بنشمکتی نی شانھ اش گذاشت و مجبورش کرد رویپدرام دستش را رو    
 بتمرگ بابا، چھ ھول کرده-    
 ثابت ماند ی دو کارگر نقاشی روکبارهی و دی دانشکده چرخازینگاھم دور تا دور ح    

 یچشمک. نگاھم در نگاه پدرام گره خورد.  مشغول بودندھیکھ کنار ساختمان علوم پا
 : و گفتدیپدرام بھ موازاتم چرخ. زدم و بھ سمت ساختمان پا تند کردم

 ا؟یکجا پو-    
 :با خنده گفتم    
 واستا تماشا کن-    
 : و گفتمستادمیاز کارگرھا ا یکی بعد مقابل یچند لحظھ     
 ؟ی دی رنگھا رو امانت بھ من می قوطنی از ایکی یحاج-    
 :دی نگاھم کرد و پرسرهی خی بود، کمیکارگر، پسر جوان و قد کوتاھ    
 ؟ی کار داریچ-    
 توجھ ی برداشتم و بواری رنگ را از کنار ددی سفیجوابش را ندادم،خم شدم و قوط    

 :بھ غرغرش گفتم
 ارمشیاالن م-    
 وسط ی باغچھ ی باال رفت، تا بھ خودش بجنبد از ال بھ الشی شد و صدازی خمین    

 رفتم سمت ساختمان ی معطلیب.  دانشجوھا، گم شدمی شلوغنی و بدمیدانشکده دو
 انتخاب واحد ترم دوم، منتظر یھمھ برا. آموزش، مقابل ساختمان آموزش غلغلھ بود

 شیدای بعد، پی قھی چند دقدم،ی گردن کشنگ، با کاپشن سبز ریبھ دنبال دخترک. بودند
 انتخاب واحدش را چسبانده بود بھ لب و ی و برگھ واری زده بود بھ دھیکردم، تک

 و ستادمیبھ سمتش پا تند کردم و پشت سرش ا.  لبم نشستی رویثیلبخند خب. دھانش
 دی امکلی ھی وجبمی ننیھم.  نداشتی اندام بود و قد چندان بلندانھیم. ازش کردمبراند

 رنگ را ی قوطی بھ دور و برم انداختم و بھ آرامی نگاھمی کرده بود؟ نیرا قھوه ا
رنگ .  بلند نخندم، لبم را گاز گرفتمی با صدانکھی ای لباسش سر و تھ کردم، برایرو
 دستم را رم،ی خنده ام را بگینتوانستم جلو.  شدختھی لباس سبز رنگش ری رودیسف

 :تم و با خنده گفدمیعقب کش
 دیخانوم ببخش-    
 ی دندان ھافی ردکیلبخند زد و .  سر چرخاند و با من چشم در چشم شدکبارهی    

 : گفتیبا مھربان.  اش را در معرض تماشا قرار دادیخرگوش
 دییبفرما-    
 :م و با خنده گفتم ھم فشردی را رومیپلک ھا    
  شدهی لباستون رنگیول... شرمنده ھا... د،ی ببخشدی بایلیخ-    
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 شد، با لذت رهی سرش را بھ عقب خم کرد و بھ لباسش خیدخترک جا خورد و کم    
 یقوط.  بھ من زل زدیبھ چشمان گشاد شده اش نگاه کردم، سر بلند کرد و با ناباور

 :ش نگھ داشتم و گفتمرنگ را باال آوردم و مقابل چشمان
  روش؟ختھی رنی انی کنی فکر میعنی-    
 اش ی خرگوشی دندان ھای نگاھم رواری اختیب.  باز بھ من نگاه کردمھیبا دھان ن    

بھ سرعت چشم .  داشتی فکر نکنم کھ لب و دندان با نمکنی کردم بھ ایسع. ثابت ماند
دخترک .  ما شده بودندیچند نفر متوجھ .  شدمرهیاز لبش گرفتم و بھ دور و برم خ

 و پدرام کھ نفس زنان دی امدنی با دکبارهی بود، دهھمچنان مات و مبھوت بھ من زل ز
 : گفتی با نگراندی کھ اممی بگویزیمقابلم سبز شدند، جا خوردم، خواستم چ

  نبود کھنی اا؟ی پوی کار کردیچ-    
 ی سرفھ ھاانیم.  و بھ سرفھ افتادمدی بھ حلقم پر اما آب دھانممی بگویزیخواستم چ    

 :دمی را شندی امی امانم صدایب
 من گفتم اون کاپشن سبزه، نھ ژاکت سبزه-    

 
 ی دانشجوھاینگاھم رو.  و پدرام عقب عقب رفتنددیاز دخترک فاصلھ گرفتم، ام    
 تی جمعینتوانستم از ال بھ ال.  کھ دور دخترک حلقھ زده بودنددی زده چرخرتیح
 و دیبھ سمت ام.  آمدی ماندم گندش در میاگر آنجا م. دمی دور دھانم کشیدست. نمشیبب

پدرام بھ خنده افتاد و .  کردمتی من ھم از آن ھا تبعو دندیھر دو دو. پدرام پا تند کردم
 :گفت

 
 سھ شد-    
 : رنگ را داخل باغچھ رھا کردم و گفتمیقوط    
  شدیبدبخت دختره، ژاکتش گھ مال-    
 : گفتی با نگراندیام    
  گھی بھ حراست مرهی مشھ،یبرامون بد م-    
 مقابل ساختمان آموزش زل زدم، ی و بھ دانشجوھادمی لحظھ بھ عقب چرخکی    
 : گفتمیدواریبا ام.  حواسش بھ ما نبودیکس
 میوفتی نریگ مھم االنھ کھ ام،یحاال بعدا از خجالتش در م-    
 : نفس زنان گفتدیام. میستادیچند متر جلوتر ھر سھ کنار مسجد دانشگاه ا    
 دختره... چارهی بره،ینم... نیلباسش از ب... یرنگِ رو-    
 : و گفتمدمی کشقینفس عم    
 رهی مادشی شھی بابا، بزرگ مالی خیب-    
 : افتادم و با خنده گفتمشی دندان ھاادیدوباره     
  خرگوش بودھیشب-    
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 ماند کھ رهی خی اسکناس ھزار تومانی نگاھم روکبارهی فرستادم و رونینفسم را ب    
.  برداشتمنی زمیبھ سرعت خم شد و آن را از رو.  افتاده بوددی امی کنار پانی زمیرو
 :دی جا خورد و خودش را عقب کشدیام

 ھ؟یچ-    
 :اسکناس را مقابل چشمانش تکان دادم و گفتم    
  برهی دو روز منو راه م،ی رو داشتھ باش، ھزار تومننجایا-    
 : نگاھم کردزانی آوی با لب ھادیام    
  مسجد دانشگاهنی باشھ، ببرش بده بھ ھمی اچارهی بدبخت بھی مال دیبابا شا-    
 :تمسخر گفت و با دی پس گردن امدی ھوا کوبیپدرام ب    
  رو منبر نرونقدریواسھ ما ا-    
 :پدرام رو بھ من کرد.  نگفتیزی و چدی بھ گردنش چسبدیام    
 ،ای پوای دارشھی خورده شیلیتو ھم خ-    
 : گذاشتم و گفتمبمیاسکناس سبز رنگ را تا کردم و در ج    
 دختره برامون نی تا امیحاال ھم بر... منو زودتر بھ پول برسونھ مھمھیزیھر چ-    

 شر نشده
 یبا سست.  بھ قاب عکس جھان بوددهی ام ھمچنان چسبیشانیبھ زمان حال برگشتم، پ    

 .از آن فاصلھ گرفتم و سالنھ سالنھ بھ سمت اطاقم رفتم
    
 

ساعت از ھفت .  ام نگاه کردمیبھ ساعت مچ. دمی از خواب پرفونی زنگ آیبا صدا    
قرار . دمی بھ سر و صورتم کشی تختم نشستم و دستیکالفھ رو. غروب گذشتھ بود

عباس چند .  شودی می دانستم چقدر عصبانیم. مالقات با فرخ را از دست داده بودم
 و یبھ درک، فشار روح.  فرخ برومی ھ کرده بود سر ساعت ھفت بھ خاندیبار تاک

.  فرخی براشاتشی من بود و دستور دادن و خرده فرمایکوفت و زھر مارش برا
 .میاصال قرار نبود پشت سر ھم، کار انجام دھ

 آمدم و بھ نییاز تختخوابم پا.  بلند شدفونی آی کردم و دوباره صدایتک سرفھ ا    
 عباس را داشتم کھ آمده باشد سراغم تا بھ زور مرا ببرد دنی رفتم، انتظار دفونیسمت آ

 شد کھ بھ خانھ ی میچند ماھ.  مرجان جا خوردمری تصودنی با دکبارهی فرخ، اما دنید
 بک لحظھ از ذھنم گذشت او دم،ی کشنمیری شستم را بھ لب زشتانگ. ام پا نگذاشتھ بود

 : گفتمی را برداشتم و با لحن جدیرا بھ خانھ راه ندھم، اما گوش
 ؟ی کنی کار می چنجایا-    
 : و گفتنی دوربیزل زد بھ چشم    
 اال بامیوا کن، ب-    
 . را فشردمفونی آی شدم، بعد از چند لحظھ مکث، دکمھ رهیبھ چشمان درشتش خ    
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 کردم کھ مقابلم ی و بھ مرجان نگاه می زده بودم بھ چھارچوب در ورودھیتک    
 نی اش را تحسییبای زشھیھم. دی شده اش چرخشی صورت آراینگاھم رو.  بودستادهیا
 ام ابرو باال انداخت و رهی نگاه خِدنیبا د . داشتی و با نمکحیصورت مل.  کردمیم

 :گفت
  توامیبرو کنار ب-    
 من و چھارچوب رد شد، موقع نی بکی باریخودم را کج کردم، از فضا    

 و از پشت سر بھ دمیچرخ.  لبم نشستی شد بھ رانم و لبخند رودهییگذشتن،رانش سا
 : بھ سمتم بچرخد گفتنکھی کھ بدون ادمی را شنشیصدا. اندامش زل زدم

  کنشیچشاتم درو-    
 : گفتمی حوصلگیسرم را خاراندم و با ب    
  کار مرجان؟ی چنجای ایاومد-    
 میلب ھا.  شدرهی و بھ آن خستادی بھ سمت قاب عکس جھان رفت و مقابلش امیمستق    

 : گفتمی سمت در و آن را بستم و بھ سرددمی ھم فشردم، چرخیرا رو
 ن با تو اممرجا-    
 :دمی را شنشیصدا    
  فرخشی پمی ریبپوش م-    
 : سر چرخاندمیبھ تند    
  دنبالم؟ی اومدیتو واسھ چ-    
 یبھ آرام.  کردی ام می کارش عصبنی شده بود بھ عکس جھان و ارهیھمچنان خ    

 :گفت
 یای دادم نیاحتمال م-    
 :دمیبھ سمتش رفتم و ھمزمان پرس    
  مھم بود؟نقدریاومدن من ا-    
 و او را بھ سمت خودم دمی چسبشی و بھ بازودمی اش رسی قدمکیجوابم را نداد، بھ     

از خودم لجم .  در آوردانیتماس دستم با دستش احساسات مردانھ ام را بھ غل. چرخاندم
و پوزخند زد .  دستم ثابت ماندینگاه مرجان رو. دمی دستم را پس کشعیگرفت، سر

 :گفت
 ؟ی شدیی شد؟ ھوایچ-    
 :تخم چشمانم را ماساژ دادم و گفتم    
 حرفتو بزن-    
 میگفتم کھ بپوش بر-    
 از وقت قرار گذشتھ بود و من امروز گرید.  تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر    

 توجھ بھ مرجان یب.  فرخاتی خودم را نداشتم چھ برسد بھ چرندیاصال حوصلھ 
 را از ارمیاخت.  کنارش بگذرم و وارد اطاقم شوم کھ مچ دستم را گرفتخواستم از

 : گوشش بردم و زمزمھ کردمکی نزدا چسباندم و سرم رواریدست دادم و او را بھ د
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  من آمادم؟ی اومدگھی دزیواسھ چ-    
.  ثابت مانددشی گردن سفینگاھم رو. جوابم را نداد و در سکوت بھ من زل زد    

 :با تمسخر گفتم. دیگردنش را عقب کش. دمی گردنش کشیوانگشتم را ر
 ؟ی پسم بزنی خوایدوباره م-    
 : سرش اشاره کردیبا ابرو بھ باال    
  زنمی کھ جھان ھست پست میتا ھر وقت-    
 رهی بار دھم بھ چشمان جھان خی سرم را بھ عقب خم کردم و براد،ی لرزمیلب ھا    
بھ .  ھل داد و از حصار دستم رھا شدیمرجان از غفلتم استفاده کرد و مرا کم. شدم

 : از مبل ھا رفت و گفتیکیسمت 
  اشتباه کردمدمیاب* ھم کھ باھات خوی بارھیاون -    
 : کمرم گذاشتم و در جوابش گفتمی و دستانم را رودمیبھ موازاتش چرخ    
 ستی نگھیجھان د-    
 :اد تکان دیسر    
  پس جھان ھستواره،ی دنی ھمی قاب رونی ھفت سالھ اشناسمت،یھفت سالھ کھ م-    

 
 ی قاب عکس ده سالھ حسادت مکیبھ .  شدمرهیھمانطور دست بھ کمر بھ او خ    

 کھ از ی وقتدمش؟ی دی کرد جھان ھست؟ جھان کجا بود کھ من نمیکرد؟ واقعا فکر م
نھ . ختھی افسار گسی وانھی دکیشدم .  برد ام رفت، روح مرا بھ ھمراه خودشیزندگ

 کرد اگر جھان یواقعا مرجان فکر م. زاندم تای تازاندم و ھیھ. مھار شدم و نھ درمان
  بود؟نیبود، امروز سرنوشت من ا

 کنترل ،ی عسلزی می شدم کھ خم شد و از رورهی خمرخشیپوزخند زدم و بھ ن    
 ام کرد، بھ یافکار عذاب آور عصب.  را روشن کردونیزی را برداشت و تلوونیزیتلو

 : زدمادی و فردمیسمتش رفتم و تا بھ خودش بجنبد، کنترل را از دستش کش
 ستی تماشا خونھ ننجایا-    
دوباره احساساتم .  شدرهیسرش را بھ عقب خم کرد و با چشمان درخشانش بھ من خ    

 ی بد جور با من تا می لعنتازی حس ننیا.  آمدیچرا بھ دل من راه نم.  در آمدانیبھ غل
  شد؟ی راحت مالشی داشتم خیاگر قاب عکس را برم. کرد
 :فکرم را بھ زبان آوردم    
  شھ؟یقاب عکسو بردارم مشکل حل م-    
از .  باال رفتشی از ابروھایکیپلک زد و .  اشاره زدمواری دیو با سر بھ قاب رو    
 : را صاف کرد و گفتشی مبل برخاست و مانتویرو
 میبرو گرم کنتو عوض کن بر-    
 :با حرص گفتم. از مقابلم گذشت و بھ سمت در سالن رفت. دستم را مشت کردم    
 ی خوای زنھ کھ خودتم میچشمات داره داد م-    
 : آخرم را فرو کردمشی نستاد،ی اشیسر جا    
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 یستینگو عاشق من ن-    
 : سر بچرخاند، گفتنکھیبدون ا    
 ھستم، عاشقتم-    
 ی جانیلبخند ب.  بوددهیرنگ صورتش پر. دیجند لحظھ مکث کرد و بھ سمتم چرخ    
 : لب نشاندیرو
 ؟ی پوشیم-    
 :پلک زدم و گفتم    
 ام؟ی من بیچرا اصرار دار-    
  دفھ با دفعات قبل فرق دارهنیا-    
 : و گفتمدمی پشت گردنم کشیدست. رفت آنکھ بخواھم ضربان قلبم باال یب    
 ؟یچھ فرق-    
 : و زمزمھ کرددی کشقی نوبت او بود تا کالفھ شود، نفس عمنباریا    
  کنمی خواھش ما،یب-    

......................     
 وسط سالن مجلل خانھ یالی خیبا ب.  کردی گر گرفتھ، بھ من نگاه میفرخ با چھره     

 ی شھی بود و شستادهی عباس کھ پشت اپن آشپزخانھ اینگاھم رفت پ . بودمستادهیاش ا
 آنکھ بھ من ی نگاھم شد و بینی سنگیمتوجھ .  کردی می خالالسیمشروب را داخل گ

 پاشنھ بلندش، در ی کفش ھازی تیصدا. کنارم گذشت مرجان از. نگاه کند، پوزخند زد
 لی دلیب.  دفعھ نداشتمنی نسبت بھ قرار مالقات ایحس خوب.  رفتیمغزم رژه م

 مبل ی شدم کھ رورهیچشم از عباس گرفتم و بھ فرح خ. اضطراب در دلم نشستھ بود
 مالش ی بھ بھانھ.  کردی اش نشستھ بود و با چشمان سرخ از خشم، براندازم میسلطنت

از ذھنم رد شد کھ نکند ھمھ .  کتم و اسلحھ ام را لمس کردمریکمرم، دست را بردم ز
 ده عی آب کنند؟ بھ سرعت وقاری خواستند سرم را زی میقشھ بود و سھ نفر ھا ننی ای

 از من دل ی بود تا کسوفتادهی نی را در ذھنم مرور کردم، اتفاق خاصریروز اخ
 لب ری فشرده بھ مرجان زل زدم کھ رفت سمت اپن و زھم  بھیبا فک ھا.  باشدنیچرک

آب دھانم را قورت .  نگاه کردعباس چشم از او گرفت و بھ من.  بھ عباس گفتیزیچ
 : گفتمیدادم و کالفھ از سکوت زجر آور حاکم بر سالن، با لحن بد

 ھ؟یچ-    
 ھیفرخ سرش را بھ تک.  سر چرخاندند و بھ من زل زدندیمرجان و عباس بھ تند    

 :گاه مبل چسباند و گفت
 ھ؟ی کسیی ریدیھنوز نفھم...؟ی ذاری کالس مدای جدھ؟یتو چ-    
 : و گفتمدمی دور دھانم کشیدست    
  خوب منظور؟،یی توسیی من ریھفت سالھ برا-    
فرخ .  دادینگاھش رنگ ھشدار م. مرجان از اپن فاصلھ گرفت و بھ سمتم آمد    

 : را باال بردشیصدا
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 د؟ی دستت نرسغاممیپ-    
 : بھ عباس انداحتم و گفتمی نگاھمین    
  حال اومدن نداشتمی ولد،یرس-    
 فرستاد، ی را باال مالسشی کرد و ھمانطور کھ گیزی تمشخر آمیعباس خنده     

 :گفت
 یابونیقرار مالقات داشتن با خواھران خ-    
 : و گفتمدمیدھانم را از داخل جو    
 دمی زنھ، خستھ بودم خوابیزر م-    
 :دیعباس دوباره خند    
  داشتنتای بعد از عملیکاوریپس ر-    
 ی من عصبنباریا.  و او را دعوت بھ سکوت کرددیمرجان بھ سمت عباس چرخ    

 :شدم و رو بھ عباس گفتم
  باشم آماده واسھ دم تکون دادنسی تونم مثھ تو سگ پاچھ لینم-    
 و از دی سنگ مرمر اپن کوبی را روالسی ھم فشرد و گی را روشیعباس لب ھا    

 کبارهی بھ سمتش برداشتم، یمرجان بھ سمتش رفت، من ھم قدم. دی پررونیآشپزخانھ ب
 : زدادیفرخ فر

  نھ؟ای جفتتون نی کنیبس م-    
 و چشم از او گرفتم ستادمیمن ھم ا.  و با خشم بھ من زل زدستادی اشیعباس سر جا    

 :و رو بھ فرخ گفتم
 سییزودتر در مورد قرار امروز بگو ر-    
 :فرخ با تحکم گفت. با غضب بھ زبان آوردمرا " سییر" یکلمھ     
 نیبش-    
 ینعره . سرم را باال انداختم" نھ" یبھ نشانھ . با سر بھ مبل پشت سرم اشاره کرد    

 :فرخ چھار ستون خانھ را لرزاند
  پسرنیبش-    
 گذشت اما ی بھ شصت سال از سنش مکینزد.  زل زدمنشی خشمگیبھ چھره     

 پرپشتش مرا ی ھالی و سبی جو گندمیموھا.  دادی سنش نشان مچھره اش جوانتر از
فرخ رو بھ عباس و .  آن نشستمیبا اکراه سمت مبل رفتم و رو.  انداختی پدرم مادی

 :مرجان کرد
 نینیجفتتون بش-    
 لحظھ نگاھم کی.  من نشستندی رو بھ روی مبل ھایھر دو بدون حرف اضاقھ رو    

ھر دو . بھ سرعت چشم از او گرفتم و بھ فرخ زل زدم. در نگاه مرجان گره خورد
 : گفتتیدستش را باال آورد و با عصبان

  خوش کردم؟ای دلمو بھ کن؟ی سازی با ھم مینجوریا-    
 : اراده تکان خورد، فرخ ادامھ دادی بمی از پاھایکی    
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 ...ی بعداتیمل واسھ عنی برنی خوای مینجوریا-    
 :دمی حرفش پرانیبھ م    
 ... من خستمم،ی محمولھ رو پخش کردھیما تازه -    
 : و گفتدیحرفم را بر    
  فرق دارهیکی نیا-    
 : مبل کشاندم و گفتمیخودم را بھ لبھ     
  شنی مامورا بھمون مشکوک ممی کار کنمی پشت ھم بخوا؟یچھ فرق-    
 : گفتیزی آمدیفرخ با لحن تھد    
 ؟یدی بچھ، فھمی کنی تکلف نمنییتو برام تع-    
 . انجام دھمی ھم حوصلھ نداشتم تا دوباره کارگریمن تا ده روز د. سکوت کردم    
 : و گفتمدمی مبل عقب کشی خودم را رونباریا    
 ... ھستن، بده بھ اوناگھی دی بدوش، بچھ ھایگی نره تو مگمیمن م-    
 : گفتیبیبا آرامش عج    
 نیری گی ملی جنسا رو تحومی دفھ خودتون مستقنیا-    
 مای مواد مستقلی تحوی وقت براچیھ.  شدمرهی زده بھ او خرتی حد،ی باال پرمیابروھا    

انگار اضطرابم .  دادندی ھا کارھا را انجام میردستی زشھیھم. میوارد عمل نشده بود
دوباره نگاھم .  شدرهی مصمم بھ من خیبھ مرجان نگاه کردم، با چھره .  نبودلی دلیب

 :رفت سمت فرخ و گفتم
 رم؟ی بگلی برم موادو تحودیچرا من با-    
 : مقابلش برداشت و گفتزی می را از روگاری سیفرخ خم شد و جعبھ     
ھ، محمولھ ھا  بارش چوبران،ی داخل اادی خواد بی از مرز متی ترانزنی ماشھی-    
  چوبھاستیتو

 گذاشتم می زانویآرنجم را رو.  دانستمی اضطرابم را نملیدل. ضربان قلبم باال رفت    
 شی لب ھانی را آتش زد و بگارشیفرخ س. دمی کشمی موھاانی بھ میو کالفھ دست

 :گذاشت و ادامھ داد
 نیای و منیری گی ملی و محمولھ رو تحوی تو اون شھر مرزنی ریشما سھ تا م-    

 نجایا
 : فرستادرونی زد و دودش را بگارشی بھ سیپک    
  ھا اعتماد ندارمینیی ھم باالس، بھ پاسکشی رھ،یکار بزرگ-    
 : را فشردم و گفتممیبا ھر دو دست گونھ ھا    
 م؟یوفتی بریاگھ گ-    
 : پا انداختیفرخ پا رو    
  حساب شدس، ھماھنگ شدهی ھمھ چن،یوفتی نمریگ-    
 : را کف دستش تکاند و گفتگارشیس    
 ،نیکارتونو درست انجام بد...ادهی مورد زنی ھا انتظارشون تو اییباال-    
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 طرز نگاھش را نیا. دوباره بھ مرجان نگاه کردم کھ ھمچنان بھ من زل زده بود    
 :کردم و گفتم در دلم نشست، چشمانم را تنگ یباز ھم حس بد. دوست نداشتم

  فقط عباسو مرجان برنم؟یچرا ھمھ با ھم باش-    
 : زدگارشی بھ سیفرخ دوباره پک    
 نیریگفتم کھ ھمھ با ھم م-    
 ی چشمریز.  افتاده بود و من خبر نداشتمی اتفاقکی.  شدمرهی سالن خیبھ پارکت ھا    

 : گفتمیدور تا دور سالن را از نظر گذراندم و بھ آرام
  شھی جلب توجھ ممی بریی سھ تاران،ی اونور اگھی شھر دھی می بردیبا-    
 :مرجان مرا مخاطب قرار داد    
 ی تا نگران باشستی نی مشکلا،یتو ب-    
 : بھ او انداختم و گفتمینگاه تند    
 چطور؟-    
 :آب دھانش را قورت داد و گفت    
 یتو راھو چاھو بلد-    
دوباره بھ مرجان نگاه .  زدشخندی عباس کھ ابرو باال انداخت و نینگاھم رفت پ    

 :کردم و گفتم
 نی من کھ بعد از شماھا اومدم تو ان،ی جور حرف نزن انگار شماھا تازه کارھی-    
 کار
 : کھ کھ با تحکم گفتدمی فرخ را شنیصدا    
  مرجان؟ی نگفتانویمگھ بھش کامل جر-    
 زل گارشی در ھم گره خورده بھ سیبا ابروھا.  شدمرهیخسر چرخاندم و بھ فرخ     

 :لبم را با زبان تر کردم و گفتم. زده بود
 ن؟ی شدی جورھی شده مگھ؟ چرا امروز ھمھ تون یچ-    
 : مرجان روح از بدنم پرواز کردیبا صدا    
 ادی مھی ماکو، محمولھ از مرز ترکمیریم-    
 کھ درس ییھمانجا. ماکو، شھر جھانم بود.  سخت شدمی برادنی لحظھ نفس کشکی    

 بھ ھم خورد زی کھ ھمھ چشیاز ده سال پ.  کھ عاشق جھانم شدمیی خواندم، ھمانجایم
 گشتم بھ ماکو؟ نھ، امکان نداشت بھ آنجا یدوباره بر م.  را بھ آنجا نگذاشتممی پاگرید

 ... عذاب بودنی عمی آوردم، برای زبان مبر  اسم آن شھر را کھیحت. بروم
 

. نگاھش نگران بود.  شدمرهی و بھ مرجان خدمی کشقی باز نفس عممھیبا دھان ن    
 : بھ سمت برداشت و با اضطراب گفتیقدم
 ؟یخوب-    
 : و با تمسخر گفتدیعباس از پشت سر دستش را کش    
  خاطراتدی تجدمشی ببرمی خوای شوکھ شده مس،ی نشیزیچ-    



 16 

 : و گفتدیا غضب پس کشمرجان دستش را ب    
 بھ من دست نزن-    
 : مبل برخاست و رو بھ آن دو گفتیفرخ از رو. عباس با خشم بھ او زل زد    
  بھ جون ھم؟نیشما دو تا ھم افتاد-    
 کاش جرات داشتم و خودم را یا. دمی چسبمیبھ زحمت دستم را باال بردم و بھ گلو    

فت و بھ سمتم آمد و با دستانش از دو طرف بھ فرخ چشم از آن دو گر.  کردمیخفھ م
 : تکانم دادی و بھ آرامدی چسبمیبازوھا

 ی گردی ماکو چھار روز بعد بر میریم...آروم... پسر؟ آروم باشھیچ-    
 :دوباره در سرم غوغا بھ پا شد و ھمھمھ ھا اوج گرفت، بھ زحمت لب زدم و گفتم    
 رمیمن ماکو نم-    
 ی شد و من معنی دھان فرخ ثابت ماند کھ باز و بستھ مینگاه سودا زده ام رو    

 کھ چند صد یشھر مرز. پرت شدم بھ عقب و رفتم بھ ماکو. دمی فھمیجمالتش را نم
 . با شھر خودم فاصلھ داشتلومتریک

 و پدرام باال آوردم و پر دی را مقابل چشمان امی و گوجھ فرنگینی زمبی سلونینا    
پدرام خودش را .  نگفتیزی تاسف تکان داد و چی بھ نشانھ ی سردیام. دمیصدا خند

 :خم کرد و قھقھھ زد
 ؟ی ھستی کگھیبابا تو د-    
 : و گفتمدمی کشرونی سوشرتم ببی را از جی و پانصد تومانیاسکناس صد تومان    
 پونصد تومن سود کردم-    
 : گفتی با ناراحتدیام    
 یدی رفت گوجھ ھم خرادشی داشت، ی حواس پرتچارهی برمردیاون پ-    
 : ھا ثابت ماند و ادامھ دادلونی ناینگاھش رو    
 ؟ی کردی پول گوجھ رو حساب مدیتو نبا-    
 : آوردم و با خنده گفتمنیی ھا را پالونینا    
 حساب ما چقدر ی و حاضر جلوش موندم و گفتم حاجی من حد؟ی امی گیچرت نم-    
 نگفتم پدرام؟...شد
 : تکان دادیپدرام کمر راست کرد و سر    
  مرد عاقل و بالغ شاھدمھیآره من بھ عنوان -    
 ی بھ نشانھ ی دوباره سردیام. و کف دستش را باال آورد و رو بھ من نگھ داشت    

 : گفتمیالی خیبا ب. تاسف تکان داد
 ھ؟ی من چریکرد، تقص رو حساب ی زمنبیخودش فقط س-    
 :قھقھھ زدم    
  کرد، دعا کرد بھ جون منفی ھم کیلی، خ) ممنونیلیخ(ُبھش گفتم چخ ممنون-    
 : گفتیپدرام با لودگ.  کاپشنش فرو بردبی دستش را داخل جدیام    
 گھ؟ی دمییامشب املت مھمون تو-    
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 : را جلو فرستادم و گفتمنمیریلب ز    
 نیآره، ھر دو تا مھمون من-    
 : با اخم گفتدیام    
 ستمیحروم خور ن... خورمیمن نم-    
 : با اعتراض گفتدیام.  پس گردنشدی ھوا کوبی بشھیپدرام بھ عادت ھم    
 ؟یآزار دار-    
 : تند شدمدیرو بھ ام    
... اونور مرز؟ رنی راه بھ راه مینی بی ترکا پولدارن، نم؟ی مرد حسابھیحروم چ-    

  تو حلق دانشگاهزنی ری بدبختمون خدا تومن میفکر خودمون باش کھ ھر ترم ننھ بابا
 :رو بھ پدرام گفتم.  جوابم را نداد و جلوتر از من و پدرام بھ راه افتاددیام    
 ،مخش تاب داره ھا-    
 : و گفتدیپدرام کمر شلوارش را باال کش    
 شھی مشیره حسودولش کن بابا، عرضھ ندا-    
 یِ ھم دل خوشدیام.  و دستم رفت سمت شال گردن کھنھ امدمی ام را باال کشینیب    

 ی کردم بچھ پولدار است و نفسش از جای اش را نداشتم فکر میاگر خبر زندگ. داشت
 ی بھ پدرم بابت خرج و مخارج دانشگاه فشار می کافیبھ اندازه . دی آی مرونیگرم ب

 آرزو کی اوالد ارشدش بودم و ھزار و م،یای بانشگاهمادرم اصرار کرده بود بھ د. آمد
 دانستم یم.  اھل خانھ خوشحال بودندی قبول شده بودم و ھمھ یمی شیمھندس. داشت

 گرمیِ دانشگاه من، بھ پنج خواھر و برادر دی نھیدست پدرم تنگ است و بھ خاطر ھز
 کردم ی می زرنگم توانستی ھر طور کھ منی ھمیبرا.  نبودیاما چاره ا. دی آیفشار م
 اش دست ی کھ زندگدی مثل امیکیآن وقت .  دوشش نگذارمی روشتری بی نھیتا ھز

 تومان صدی مثال س؟ی من رفتھ بود بھ فاز معرفت و جوانمردی از من نداشت، برایکم
ار و ندار  کل دی سوپر مارکتش اندازه متی کھ قیرمردی پی از کجایپول گوجھ فرنگ

غرق در .  بافتی خودش شر و ور می ھم برادی کرد؟ امیم  من بود، کملیفک و فام
 : شدم کھ راه رفتھ را برگشت و دستپاچھ گفتدی متوجھ امکبارهیافکارم بودم کھ 

 ... اون دخترهن،یبب-    
 :چشمانم را تنگ کردم    
 کدوم؟-    
 :دستانش را در ھوا تکان داد    
 ...ادی داره منیبب... لباسشی رویختی کھ رنگو ری ھمونگھ،یھمون د-    
.  کھ نشان داده بود با چشم دنبال کردمیریمس. با دست بھ پشت سرش اشاره کرد    

 ادیبھ کل او را از .  داشتی قدم بر می انداختھ بود و بھ آرامنییدخترک سرش را پا
 کداممان را احضار چی ھن،ایمخصوصا کھ حراست دانشگاه بعد از آن جر. برده بودم
 .نکرده بود

 :لبم را تر کردم    
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  کار کنم؟یچ-    
 : تشر زددیام    
 زود باش...گھی داریبرو از دلش در ب-    
 :اخم کردم. دی ھا را از دستم کشلونی و نادیبھ سمتم پر    
  تو؟ی کنی کار میچ-    
 :دستش را پشت کتفم گذاشت و ھلم داد    
  دهی نمری حراست گمی دانشگاھرونی کن، بیذرت خواھبرو مع-    
.  نثارش کردمیچشم غره ا.  کردی نگاھمان محی بھ پدرام انداختم کھ با تفرینگاھ    

 و دمی سوشرتم کشی قھی بھ یدست. مانی رفتم بھ قالب پسر خطاکار و پشی مدیحاال با
.  بھ سمت دخترک رفتممی دوشم انداختم و مستقیچپ و راستش کردم، شالگردنم را رو

 رخت و لباسش ینگاھم رو.  من نشده بودی ھ بودم و متوجنییسرش ھمچنان پا
 ی قرار دادم و بھ چند قدمرشی بلند خودم را در مسیبا قدم ھا. اھل مد نبود. دیچرخ

 دنی باز ماند، با دمھیدھانش ن.  من شدی سر بلند کرد و متوجھ کبارهی کھ دمیاش رس
 سرش نگاه پشت  و با دلھره بھستادی اشیسر جا.  زدمشخندی ناریاخت ی بش،یدندان ھا

 : را صاف کردم و گفتممیگلو. دیکرد و دوباره بھ سمتم چرخ
  رو لباستختمیاون روز کھ رنگو ر... منونی گم ببیم...زیچ-    
 یدوباره از ذھنم رد شد کھ دندان ھا.  شد و لبش را بھ دندان گرفتدیسرخ و سف    

 :افکارم را پس زدم و ادامھ دادم.  نشستی بھ دل میادی اش زیخرگوش
 جوھر یریکبی ای دخترانی از ایکی یعنی...من اون روز اشتباه گرفتھ بودمت-    

 ...قمی بود رو لباس رفختھیر
 :با انگشت شست بھ پشت سرم اشاره زدم و گفتم    
 ...یس از خودشم بپری بری تونیم... دوستم کھ پشت سرمھنیھم-    
 انداخت و نیی کردم کھ دخترک دوباره سرش را پای می سخنرانزی رکیھمانطور     

 :دستم را بھ کمر زدم و ادامھ دادم. بھ راه افتاد
 ... بھم گفت دختره کاپشن سبز تنشھینالوط-    
 : باالتر رفتمی و صدادمیدخترک از کنارم رد شد، بھ موازاتش چرخ    
 ...یستی دونستم تو نیچھ م...دمیفقط سبزشو شن -    
حرفم در دھانم .  و رفتدی دخترک بھ قدم ھاش سرعت بخشرتم،ی بھت و حانیم    
 بھ رهی بودند و خستادهی اواری زل زدم کھ کنار ددیمات و مبھوت بھ پدرام و ام. دیماس

 : زدمادیچشم از آنھا گرفتم و رو بھ دخترک فر.  زدندیدخترک پلک ھم نم
  کردما حاج خانومیگل لگد نم-    
 :ھر دو دستم را دور دھانم گذاشتم. دخترک اصال سر نچرخاند    
  با تو ھستما،یھو-    
 :دخترک دورتر شد، نعره زدم    
 ی، ھا)داداش( کارداش،ی باج،یآھا-    
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 :دمی شدم و از تھ حلقم ھوار کشیعصب. دیاصال بھ سمتم نچرخ    
 ...ی شرمنده کردیلیخ...  نداشتیبھ جون خودت قابل-    
 .... کوچھ گذشتچیدخترک از پ    

 
 دی صورت فرخ چرخینگاه سرگشتھ ام رو.  بھ زمان حال برگشتمیدیبا تکان شد    

 : گفتمیچند بار پلک زدم و بھ آرام.  زدی مادیکھ اسمم را فر
 ھا؟-    
 :دیکش در ھم گره شده نعره یبا ابروھا    
  شد؟یچ...؟یخوب-    
 لی تحلمیقوا. دی کرد و بھ سمت آشپزخانھ دومیفرخ رھا.  تکان دادمی اراده سریب    

مرجان بھ سمتم پا تند کرد و مقابلم زانو زد .  پا وسط سالن نشستمی پنجھ یرفت و رو
 : گفتیو با دلواپس

 ا؟ی پویخوب-    
 : چسباندم و گفتمیشانیکف دستم را بھ پ    
 امی تونم بیمن نم-    
 :دمی فرخ را از آشپرخانھ شنیصدا    
  تمومش کنگھی د،ی بردیبا-    
 یمن اگر دوباره بھ ماکو بر م. چشمانم را بستم و صورت جھان در ذھنم نقش بست    

 بود یری چھ تقدنیاصال ا.  خاطره بودمی آن شھر برایکوچھ بھ کوچھ .  مردمیگشتم م
 . شدمی وارد آن شھر مدیھ بعد از ده سال دوباره باک

 :تخم چشمم را ماساژ دادم و گفتم    
  کھ من ھم برم؟ھیچھ اصرار-    
 :دمی عباس را شنیصدا    
 ی واردی دو سھ سال تو اون شھر بود،ی بلدیتو ترک-    
 :با حرص گفتم. خودم را شل کردم و کف سالن نشستم    
 نیباز نکن ی من حسابیرو-    
 :دمی مرجان را شنی صدانباریا    
 یای بدیبھ خاطر خودتم کھ شده با-    
 بھ دیبھ خاطر خودم با.  شدمرهی بھ مرجان خیچشم گشودم و با نگاه سرد و سوزن    

 ھی شبی فعلیای پونی مانده بود تا بھ ماکو ببرم؟ ای ھم باقی خودگری رفتم؟ دیماکو م
" خود"مرجان از کدام .  بار کثافتری بود؟ تا خرخره رفتھ بودم زشی ده سال پیایپو

  زد؟یحرف م
 :دمی قفل شده ام غری دندان ھایاز ال    
  بخورم؟یبرم ماکو چھ گھ-    
 :مرجان بھ زحمت لبخند زد    
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 ی از جھان گرفتی خبردیشا-    
مرجان .  و بھ مانتو اش چنگ زدمدمی شدم و بھ سمتش پروانھی حرف دنی ادنیبا شن    

 : و گفتمدمیاو را بھ سمت خودم کش. دی کشی خفھ اغیھل شد و ج
  با دو تا بچھ اش؟نمشی بعد از ده سال؟ ببرم؟یخبر از جھان بگ-    
 :دی لرزمیصدا    
 ستن؟ی تونستن مال من باشنو نی کھ مییبچھ ھا-    
 : زدادی و فردی و بھ ساعدم چسبدیعباس بھ سمتمان پر    
 ولش کن-    
 :مرجان رو بھ او براق شد    
 دخالت نکن عباس-    
 آمد و با رونی آب از آشپزخانھ بوانیفرخ با ل.  شدرهیعباس با غضب بھ مرجان خ    

 : زدادی و فردی بھ سمتمان دوتی در آن وضعدنمانید
 دوباره؟-    
مرجان را رھا کردم و خودم را  ی قھی.  شدی عباس و مرجان طوالنی رهینگاه خ    

 :عباس رو بھ مرجان شمرده شمرده گفت. دمیعقب کش
  کھ من بھ تو دارمی اون ھمھ عشقفیح-    
 : ادامھ دادیبا لحن سوزاننده ا    
  زناسی کھ چشمش دنبال ھمھ ی باشکھی مرتنی محبت ایحقتھ گدا-    
سرم .  بھ من زل زدزشی آمدیعباس با نگاه تھد. مرجان پوزخند زد و سر چرخاند    

 : گفتمی حالیرا بلند کردم و با ب
  عقدش کنی بھ مرجان ندارم عباس، اگھ تونستیمن عشق-    
 شد و زی خمی مرجان نکبارهی گذاشتم و خواستم بلند شوم کھ نی زمیکف دستم را رو    

 :گفت
 شی جھان رفتھ دنبال زندگنیبرو ماکو با چشم خودت بب-    
 دادم و در جواب نی ام را چینیب.  بوددهی بھ عباس انداحتم کھ رنگش پری نگاھمین    

 :مرجان گفتم
  رسھ؟ی بھ تو میچ-    
 :دی لرزشیصدا    
  شددی کنم، شای دفھ مطمئن تر شانسمو امتحان منیمن ا-    
 پروا مقابل عباس و فرخ از ی بود کھ مرجان بی بارنی اولنیا. دی کشریسرم ت    

اصال .  دانستندی ماجرا را مازی تا پریھر چند آنھا س.  گفتیسش نسبت بھ من ماحسا
او عاشق مرجان بود و مرجان مرا . ندی بود کھ عباس چشم نداشت مرا ببنی ھمیبرا

 بود میاصال از خدا.  بودمختھی جھان ریپا  احساسم را بھیدوست داشت و من ھمھ 
 خودم بسوزم یارد و بگذارد با دردھامرجان برود سمت عباس و دست از سر من برد

 .و بسازم
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 : تکان خوردمشی صداِدنیبا شن    
 رونی از قلبت رفت بشھی جھان واسھ ھمدیشا-    
 ام ی تا زندگوفتدی بیقرار بود بعد از ده سال چھ اتفاق.  لبم نشستی رویپوزخند    
 از دم،ی دی مشی کھ جھان را بھ ھمراه شوھر و بچھ ھامیریاصال گ.  شودزادی آدمھیشب
 نی با خودم نبودم کھ آمدم بھ ایمگر از سر لجباز.  شدمی تر موانھی کھ بود دینیھم

 و مرگ و مواد مخدر؟ یری شدم و کابوسم شد دستگندگار جا مانیباند خطرناک و ھم
 . کردمی ھم می کھ حتما آدمکشدمی دی جھان را میاگر زندگ

با ابرو .  شدمرهی آب را بھ سمتم دراز کرد، سر بلند کردم و بھ فرخ خوانی لیدست    
 : اشاره کرد و گفتوانیبھ ل
 برو ماکو دندون خرابو بکن و بنداز دور...منم با مرجان موافقم...بخور پسر-    
 : حرفش بدم آمد، دستم را مشت کردم و گفتمنیاز ا    
 ی زنیتو جوش خودتو م-    
 : گفتی آب را مقابلم تکان داد و با لحن جدوانیل    
 خوام ی م،یخستھ شدم از باند باز... زنمیصد در صد من جوش خودمو گروھو م-    

 ببندم برم اونور
 بھ آنھا انداخت و رو بھ ی نگاھمیفرخ ن. عباس و مرجان بھ سمتش سر چرخاندند    

 :من ادامھ داد
 نیا...  زن و بچھ ھامشی خوام برم اونور آب پیگفتم کھ م... آروم شونویبخور ا-    

 از ری خبر بگھی ھمھ سال برو نیتو ھم بعد از ا... خوام تمومش کنمی ھم متویمامور
 تی بھ زندگی دختره بذار بچسبنیا

فرخ بھ سمت مبل . دمی نفس سر کشکی آب را از او گرفتم و وانیبا دستان لرزان ل    
 : آن نشست و گفتیرفت و رو

 اون داره کنار شوھر و ،ی ولو شدینطوری انجای االن کھ تو انی ھمقای دقنیبرو بب-    
  کنھی رو مای دنفیبچھ ھاش ک

 :چند لحظھ مکث کرد و بعد شمرده شمرده گفت    
  مثھ تو عاشقش بودهی پخھی ی روزھی ادی نمادشمی یحاضرم شرط ببندم حت-    
 ی مچیچقدر راحت من و افکار و احساساتم را بھ ھ. ل زدمبھ چشمان فرخ ز    

 را ای دنفی کشیجھان کنار شوھر و بچھ ھا"جملھ اش در سرم تکرار شد کھ . گرفت
 آورد؟ آن وقت من قاب ی نمادی کرد و من را بھ ی میواقعا جھان زندگ".  کندیم

 چسباندم ی ام را میشانی و ھر روز پم بوددهی خانھ ام کوبواریعکسش را سال ھا بھ د
چشم از .  لحظھ حس حماقت در دلم نشستکی کردم؟ ی درد دل مشیبھ عکسش و برا

ھفت .  کردی بھ من نگاه مزانی آوی شدم کھ با لب ھارهیفرخ گرفتم و بھ مرجان خ
،  کھ بھ رختخوابم آمدی بارنیبعد از اول.  دوستش دارممیسال منتظر بود تا بھ او بگو

 دی دواری دیعکسش را ھم رو.  چند بار اسم جھان را بھ زبان آوردممجاناتی ھی بھ الال
 یتی سال ھا منتظر بود تا مرا در موقعنی ایانگار ھمھ .  نشدکی بھ من نزدگریو د
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 گذاشتم و بھ می زانویدستم را رو.  برزخ رھا کنمنیقرار دھد کھ بتوانم خودم را از ا
 جھان را کنار دنی شدم، من طاقت دی برزخ رھا نمنیمن از ا. شلوارم چنگ زدم

 کردم بھ مغز شوھر و بچھ ی می گلولھ خالکی اسلحھ ام نیبا ھم. شوھرش نداشتم
 رفتم آنجا و یاصال م.  مغزم جرقھ زدکبارهی.  کردمی مان را خالص می و ھمگشیھا

 یران می و ھمراه فرخ از ادمی دزدی فرستادم بھ درک و جھان را میشوھرش را م
لبم را بھ دندان گرفتم، .  گرفتانی جرمی فکر انگار خون تازه در رگ ھانی ابا. رفتم

چرا . رمی بگی کوفتیای دننی بود تا بتوانم حقم را از ایی فرصت طالکی نیاصال ا
 : بھ فرخ گفتمرهی را رھا کردم و خنمیری بود؟ لبم زدهیزودتر بھ ذھنم نرس

  ماکورمیم-    
 
 
 

مرجان پشت سرم وارد .  خودم را پرت کردم داخل سالندر خانھ را باز کردم و    
 ی دلم میلیخ. مرجان بھ دنبالم آمد. بھ سمت اطاق خوابم رفتم. خانھ شد و در را بست

اما با اصرار خودش ھمراه من .  بھ من نچسبدشیری بگذارد و مثل سمیخواست تنھا
 کرده بود چند روز بھ خودم استراحت دیفرخ تاک. آمده بود تا مطمئن شود رو بھ راھم

 کھ گری دی ھفتھ کی حاال تا نی دانست از ھمی نمگرید.  فکر نکنمزی چچیدھم و بھ ھ
 . شدمی مردم و زنده می ھزار بار می من روزم،یوفتی بھ سمت ماکو راه بمی خواستیم
 

 : کردمیمرجان صدا    
 ا؟یپو-    
 : گفتمی خفھ ایز تن خارج کردم و با صدا را اشرتمیوارد اطاقم شدم و کت و ت    
 ھ؟یچ-    
 برھنھ بھ سمت چھارچوب در ی تنھ میلباس ھا را پرت کردم کنار تختم و با ن    

 بھ من زل رهی تنھ برھنھ ام جا خورد و خمی ندنیمرجان وارد اطاق شد و با د. دمیچرخ
 : شدم و گفتمرهیبا نگاه تب دارم بھ او خ. زد
 ؟یکردچرا صدام -    
 د،ی چرخی عضالت بدنم میآب دھانش را قورت داد و ھمانطور کھ نگاھش رو    

 :گفت
 ینم...اوقال... گن ننھ اوقلی و پسرش، بھش مرزنھی پھی ی خونھ می ریتو ماکو م-    

 ...دونم
 : زمزمھ کردمیبھ آرام    
  پسرینی ی بھ ترک،یاوغل-    
 : بھ لب آورد و گفتیلبخند کم جان    
  موندهادتی یھنوز ترک-    
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متوجھ . دمی کشرونی از کشوھا را بیکی توالتم و زی توجھ بھ حرفش رفتم سمت میب    
 : بھ سمتم برداشت و گفتی مرجان شدم کھ قدمی

 تو م،ی برا سھ تامون درست کرده، منو عباس مثال زنو شوھریفرخ شناسنامھ جعل-    
 یھم برادر عباس

مرجان من و . دمی کشرونی را از کشو بی رنگی آبراھنی پری تکان دادم و زیسر    
 :من کرد

 ... زنو شوھر، قبول نکردمیبھ فرخ گفتم منو تو بش-    
 دانست دلم ی نمگرید.  دھد تا با او ھم کالم شومی حرف را کش مخودی دانستم بیم    
اصال .  خواست و زل زدن بھ سقف و رفتن بھ گذشتھ و فکر کردن بھ جھانی مییتنھا
 پدرش؟ چقدر ی رفتم بھ محلھ ی مدی کردم؟ بای شروع مدی کردنش از کجا بادای پیبرا

 و سرم دمی را بھ سرم کشراھنی پری زی قھی.  بودمرزایاز آن محلھ و کوچھ و خانھ ب
لب .  شدمرهیبھ چشمان خوش حالتش خ . بودستادهی ام ای قدمکیبلند کردم، مرجان 

 ریپلک زدم و مس. دی ام کشنھی سی ھم فشرد و انگشت اشاره اش را روی را روشیھا
 :کرد انگشتش را کنار نافم نگھ داشت و لبش را تر. انگشتش را دنبال کردم

 ؟ی کنی کار می بعدش چی کرددایاگھ جھانو پ-    
، اما " کنم تو مغز شوھر و بچھ ھاشی میھ خالدو سھ تا گلول" میبھ دھانم آمد بگو    

 ی چھ در سر دارم، صفتش بر مدی فھمیفرخ اگر م.  دھانم را گرفتمیبھ موقع جلو
 باز کرده بود، انگار واقعا عزم کرده ی آخر حساب جداگانھ ااتی عملنی ایرو. گشت

 و دمیخودم را عقب کش.  برودرانی از اشھی ھمیبرا بود کھ خودش را بازنشستھ کند و
 : و گفتدیمرجان انگشتش را پس کش.  نگفتمیزی فرو بردم و چنیدستم را داخل آست

 ...ی شددی ازش نا امای ،ی نکرددایاگھ جھانو پ-    
چرا تا .  حبس کردمنھینفسم را در س.  شدرهی و دوباره بھ من خدیحرفش را بر    

 سالھا بارھا نیشوم؟ اصال مگر خودشان در ا داشت کھ من عاشقش دی آخر امیلحظھ 
 ندارد؟ ی ھم خوانگریکدی با یدر گوشم نخوانده بودم کھ بودن در باند و عشق و عاشق

 احساسات ری نبود کھ اسنی بودند ارفتھی پذشان خودنی کھ مرا بیلی از دالیکیمگر 
  شدم و سال ھا بود قلب و احساس را درونم کشتھ بودم؟ینم

 :رفش را کامل کردمرجان ح    
 رمی جھانو بگی تونم جایم....  من؟ی کنی من فکر میرو-    
 من ی جھان را برای توانست جای کس نمچی شل شد، ھراھنمی پری زیدستم از رو    
 و با دستم بھ چانھ دمیبھ سمتش پر.  کردی فکر میلی خودش تخیمرجان برا. ردیبگ

 : و گفتمدمیاش چسب
  منی دونھ ست براھیجھان ...رهی گی جھانو نمی جایکس-    
 : گفتی تالش کند تا خودش را از دستم برھاند با لحن جدنکھیبدون ا    
  کھ شوھر کرد؟ی دونھ بودھیتو ھم براش -    
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 کردم بھ ی می گلولھ خالکیحقش بود .  لجم گرفتدنشی طرز سوال پرسنیاز ا    
چانھ اش را با غضب فشردم و با نفرت . نکشد را بھ رخم می ھایمغز مرجان کھ بدبخت

 جھان انداخت کھ آن روزھا در ادی نگاھش مرا یحالت جد.  شدمرهیبھ چشمانش خ
 شی مرجان محو شد و بھ جای رهچھ.  کردی مقاومت ممی ھای بازوانھیبرابر د

 صورتش خم ی رواری اختی لمس شد و بمیدست و پا. صورت جھان مقابل چشمم آمد
لبم .  از او، صورتش را غرق بوسھ کنمی خواست بھ جبران سال ھا دوریشدم، دلم م

تلو تلو خوردم و .  و با دستش ھلم داددی لبش بود کھ خودش را عقب کشیمتریلیچند م
 .صورت جھان محو شد و مرجان مقابل چشمم آمد.  شدمرهی او خبھ  و گنگجیگ

 : در ھم گفتیبا اخم ھا    
  بھ منو عباس بگوی داشتیاستراحت کن تا آخر ھفتھ، کار-    
 : گفتی بلندی رفت و با صدارونیاز اطاق ب    
 من رفتم-    
 حال دست آزادم یسست و ب.  بستھ شدی بلندی بعد، در سالن با صدایچند لحظھ     

چھ  دمیخودم ھم نفھم.  فرو بردم و بھ سمت تختخوابم رفتمراھنی پری زنیرا داخل آست
 تختخواب نشستم و چانھ ی لبھ یرو.  جھان ببوسمی خواستم مرجان را بھ جایم. شد

 جھان در سرم نقش بست، دوباره در یدصورت ج. ام را بھ کف دستم چسباندم
 ...خاطرات گذشتھ حل شدم

 حرکت احمقانھ اش، خودم نیکالفھ از ا. دی کشی بود و مرا مدهی چسبمی بھ بازودیام    
 :را منقبض کردم و گفتم

 ؟ی در آوردی بازوونھی بابا؟ باز تو دھیچ-    
 : گفتیبا ناراحت    
 ... روشیختی کھ رنگو رنیھم... دخترهنی انیبب-    
 :دمیھر دو دستم را رو بھ آسمان بردم و نال    
 رو دمیش کردم رنگ پاجایمن ب... روشختمیمن شکر خوردم رنگو ر-    

 ... خرمی دست دو براش مھی رمیچقدر بود پول ژاکتش؟ م....ژاکتش
 : باال رفتمی و صدادمیدستم را عقب کش.  را گاز گرفتنشیری لب زدیام    
 گھیولمون کن د... تویخفھ کرد-    
 : با التماس گفتھی منتظر ماند تا ساکت شوم، بعد از چند ثاندیام    
 بنده خدا اصال بھ حراست نگفتھ تو نیا... من رفتم از بچھ ھا پرسو جو کردمنیبب-    

 ی زدیچھ گند
 :چشمانم را تنگ کردم    
 ؟یخوب؟ کھ چ-    
 :دی کششی موھاانی بھ می کالفھ شد و دستدیام    
  کرده لومون نداده، برو ازش تشکر کنیبابا، مردونگ-    
 :چشمانم را در کاسھ چرخاندم و گفتم    
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  رفت؟دوی محل نداد راشو کشیدیاون دفھ ند-    
 :دی دوباره بھ دستم چسبدیام    
  کنیحاال تو دوباره برو ازش معذرت خواھ-    
 : مشکوک براندازش کردمیبا نگاھ    
 ؟یریخودت چرا نم-    
 : گفتیبھ تند    
 یختیبابا تو رنگو ر...جواب منم نداد... خوامیرت مرفتم سراغش بھش گفتم معذ-    
 ختمیمن کھ نر.. لباسشیرو
 : فرستاد و گفترونینفسش را ب    
  ترسم آه دختره پشتمون باشھی مارن،ی ھمش بد منایبابام ا-    
 : لبم نشستی رویزیلبخند تمسخر آم    
 یست ھم ھی خرافاتشھ،ی حالل و حروم سرت میلی خنکھی از اریغ-    
 : انداخت و گفتی نگاھمی خلوت نی کوچھ ابانی خیبھ انتھا    
 آمارشو در آوردم...نیبب...سی کھ ننایآخھ فقط ا-    
نکند عاشق دخترک شده بود؟ از او .  باال رفت، با خنده براندازش کردممیابروھا    
 سوزاند حتما ی دل م،ی پولداررمردی تومان ناقابل پصدی سی کھ برای نبود، کسدیبع

.  شد کھ بھ قول خودش در حقش اجحاف شده بودی می سر و زبانیعاشق دخترک ب
 تی شد و دو قدم جلو رفت و با عصبانھول،  بھ کمرشدمیدستم را باال بردم و کوب

 :گفت
 ؟ی کردیخودی بی ھای شوخنیچتھ؟ باز از ا-    
 : گفتمدمی خندیھمانطور کھ م    
 ؟یعاشقش شد-    
 : شد و گفترهی زده بھ من ختریح    
 ؟ی دونیعاشق؟ من؟ من نامزد دارم، مگھ تو نم-    
 روزھا شده بود نینھ، واقعا ا.  نثارش کردمی و چشم غره ادی لبم ماسیخنده رو    

 : گفتمی حوصلگیبا ب.  موعظھ کندمی خواست برای مامتی و تا قمیلقمان حک
 ؟ی زنی خرگوشو چوب منی ااهی زاغ سنقدریپس چھ مرگتھ ا-    
 : و گفتدیآه کش    
 ... کننی می زندگنجای اومدن اھی چند سالستن،یترک ماکو ن-    
 : و گفتمدمی کشرونی را بیی سوشرتم فرو بردم و آدامس نعنابیدستم را داخل ج    
 خوب؟ بھ من چھ؟-    
 ، برادر بزرگتر از خودش داره کھ سربازهھیپدرش دست فروشھ، -    
 : و گفتمدمیآدامس را بلع    
  شکرتای شد، خدادای بدبخت تر از ما پھیخوب -    
 : گفتی با دلخوردیام. ھر دو دستم را بھ سمت آسمان باال بردم    
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 ناسی ندارن، مادربزرگھ ھم با ای کسو کاربن،ی غرنجایا-    
 :آدامس را باد کردم و گفتم    
  کار کنم؟ی چدیاالن من با-    
 شی واسھ کالس شگھی دقھی کوچس، چند دقنی خونش ھر روز از ھمری مسن،یبب-    

 جون مادرت...اری از دلش در بشھ،ی مداشیغروب پ
آدم نبود .  کردندی نمی نفر ده بار کھ عذر خواھکیاز . دستم را در ھوا تکان دادم    

 تکرار وی ھم سنارنباری و نرفت؟ انداختی ننییمگر آن دفعھ مثل گاو سرش را پا. گرید
 یسرشان را ھم بلند نم. شناختمی شھر را خوب منی ایمن خودم جنس دخترھا.  شدیم

 ی ھم برادیام.  پسرھا درستھ قورتشان دھنددندی ترسیم.  نگاه کنندیکردند بھ پسر
 . گفتیخودش چرند م

 : شدزانی و بھ سوشرتم آودی بھ سمتم پردیام    
 برو از دل اد،ی ترسم تو راه بال مال سرم بیرم اراک، م بدی ھفتھ بانی من انیبب-    

 اریدختره در ب
 داد ی را ربط مقھی نبود؟ باد معده و شقوانھی شدم، درهیگردنم را کج کردم و بھ او خ    
 : و گفتدی بھ صورتش کشیدست. گریکدیبھ 
 ...اسمش جھانھ-    
 : و گفتمدمی حرفش پرانیبھ م.  اسمش، پوزخند زدمِدنیبا شن    
  داده؟تی جنسرییجھان؟ نکنھ پسر بوده تغ-    
 : ادامھ دادزمی توجھ بھ لحن تمسخر آمی بدیام    
  اصال من نباشم بھتره،یی برم جادی رسھ، من بای مگھی دقھیچند دق...جھان تراب-    
 : گفتمی بلندیدستم را بھ کمر زدم و با صدا    
 اد؟ی دختره کھکشان بنی تا ای ول کردنجای منو اما،ی افتادیری چھ گنیبب-    
 : رفت گفتی ھمانطور کھ عقب عقب مدیام    
 یمن کوچھ پشت... نگفتیزی کھ بھ حراست چیونی رو بکن، بھش مدھیقال قض-    

 ...منتظرتم
...................     

 کدام جھان چی بھ آنھا انداختم، ھی نگاھمیدو دختر جوان از مقابلم رد شدند، ن    
 در ی اسم دخترانھ اچی ھگری دیعنی. با تکرار اسمش در سرم، بھ خنده افتادم. نبودند

 و آدامسم را دمی سوشرتم را باال کشپی او بگذارند؟ زی نبود تا پدر و مادرش روایدن
 پدرش یارینگران بدب.  قرار داده بودیتیمرا در چھ موقع  ابلھدیام. دمیبا حرص جو

 در جاده ی بود کھ ھر کسنطوریپس اگر ا.  کردی می تا اراک طدیھ با کیریبود و مس
 برق روشن کوچھ ریبھ تنھا ت.  مرتکب شده بودیی کرد حتما خبط و خطایتصادف م

 گذشت؟ ی مکیار تی کوچھ نی چھ ھر روز از ای شدم، از ذھنم رد شد کھ برارهیخ
خودش بود کھ . دمشی دکبارهی دم،یسرم را تکان دادم و چرخ.  خطرناک بودیادیز

 یادیپشت سرش و با فاصلھ نسبتا ز.  داشتی گام بر مری آرام و سر بھ زشھیمثل ھم
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 را صاف کردم و از کنار درخت لخت و میگلو.  داشتندیاز او، دو مرد جوان قدم بر م
 و سر دی ام رسی جھان بھ دو قدمستادم،ی و دست بھ کمر ادم برگ بھ وسط کوچھ آمیب

 انداخت و بھ سرعت نیی سست شد، سرش را پاشی لحظھ قدم ھاکی دنمیا دب. بلند کرد
 شیابرو باال انداختم و نفسم را فوت کردم و بھ دنبالش رفتم و صدا. از کنارم گذشت

 :کردم
 سرکار خانوم تراب-    
نگاھش پشت سرم ثابت ماند و . دی اسمش مکث کرد و بھ سمتم چرخِدنیبا شن    

 : را تر کردم و گفتمنمیریلب ز. دوباره بھ من زل زد
 ... سر راه شماامی وقت بی خوش ندارم وقتو بنیمن خودمم ھمچ-    
 دمی ام را باال کشینیب.  شدرهیدستانش را در ھم گره کرد و دوباره بھ پشت سرم خ    

 :و ادامھ دادم
 ... رنگانیاون جر-    
ھمانطور مات و مبھوت بھ .  رفتیکی سر چرخاند و بھ سرعت بھ سمت تارکبارهی    

 بعد، دو مرد یچند لحظھ . دمی سرم گذاشتم و چرخیدستم را رو.  شدمرهیرفتنش خ
با .  زدندی حرف مگریکدی با ی بلند و بھ زبان ترکیجوان از کنارم گذشتند کھ با صدا

جھان . ستادمی از درخت ھا ایکی و پشت وارید حرص آدامس را تف کردم و رفتم کنار
 بھ حرف دینبا. دیای بشی پا و آن پا کردم تا اعصابم سر جانی ایکم.  گم شدیاھیداخل س

 می پاری آب زی بھ جوی نگاھمین.  شده بودمعی بار دوم ضای کردم، برای گوش مدیام
معطل .  افتادوچھ وسط کی پولفی چشمم بھ ککبارهیانداختم کھ از برف پر شده بود و 

 رنگ را ی مشکی چرمفیک.  پا تند کردمفی و بھ سمت کدمیپر جو ینکردم و از رو
 و ی ھزار تومانی دستھ ھادنی آن را گشودم، با دی معطلیاز کف کوچھ برداشتم و ب

تا .  چپاندمبمی و داخل جدمی کشرونی بفیھمھ را از ک.  رفتجی سرم گ،یپانصد تومان
دوباره برگشتم کنار درخت ھا تا با حوصلھ .  رو بھ راه بودام یدو سھ ماه وضع مال

 بھ سرعت سر بلند کردم، بھ ھمراه مرد ی مرد جوانیپول ھا را بشمارم کھ با صدا
 : بودستادهی مقابلم ایانسالیم

 ز؟یبسی گور مبوردای پولفی دنھ کی بشال،یباغ-    
 لحظھ کیمنظورش شدم، اما  یمتوجھ .  شدمرهیآب دھانم را قورت دادم و بھ او خ    

 یدوباره سوالش را تکرار کرد، بھ آرام.  نشان دھمیمغزم فرمان نداد تا عکس العمل
 : فرو بردم و گفتمبمی پول داخل جفیدستم را بھ ھمراه ک

 ) دونمی نمیمن ترک(رمیلمی بیمن ترک-    
 : گفتی دست و پا شکستھ ایبا فارس    
 ؟یدی ندنجایا... پولیفیچ-    
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 کردم ی با جھان صحبت میوقت.  خودش بودفیپس صاحب ک. دمی کشقینفس عم    
اصال بھ درک کھ افتاد، .  افتادبشی از جفیاز کنارمان رد شد، احتماال ھمان موقع ک

 . نبودمگرانی دیمن کھ مسئول حواس پرت. فشی توانست حواسش را بدھد بھ کیم
 : کردم محکم صحبت کنمیسع    
 دمی ندیفینھ من ک-    
 : گفتیمرد ھمراھش بھ شانھ اش ضربھ زد و بھ ترک    
گفتم سر (بیی گوتورمیری تز گتخ تا بیشدی توش مندای باشنیابانی خی کمید د-    
 ) نبردهی تا کسمی افتاده، زود برابونیخ

 : تکان داد و رو بھ من کردیمرد جوان سر    
 ) خوام داداشیعذر م( کارداششالیباغ-    
 زده رفتم و خی ی وسط کوچھ یبھ آرام. دندی کوچھ دویر دو بھ سرعت بھ انتھاھ    

خدا پول باد آورده .  و قھقھھ زدمرمی خنده ام را بگینتوانستم جلو. ستادمیدست بھ کمر ا
 بھ عقب سر ی برف، بھ تندی رویی قدم ھای صداِدنیبا شن. را گذاشتھ بود دامن من

 باز مھیمگر نرفتھ بود؟ با دھان ن.  پشت سرم جا خوردمھان جدنی با دکبارهیچرخاندم، 
بھ زحمت .  بھ من زل زده بودنیبا چشمان آتش.  شدمرهیبھ صورت بر افروختھ اش خ

 : کھ بھ ذھنم آمد بھ زبان آوردمیزی چنیدھان باز کردم و اول
 ؟یینجای ایتو از ک-    
 بخار نفسش در ھوا پخش د،ی کشی باز نفس ممھیبا دھان ن.  بھ سمتم برداشتیقدم    

 : کرد و با غضب گفتی دستشی کھ پمی بگویزیخواستم چ. شده بود
 ، گرفتارنیلی مونن، خھی ھمساشناسم،یمن اونا رو م-    
 نی ھمیپس برا.  داشتمی چھ شانس گندد،ی لحظھ حس کردم خون بھ مغزم نرسکی    

 ی ھاھیمستحق تر از ھمسا. دمی ام کشیشانی بھ پیدست.  گذاشت و رفتمیوسط حرف ھا
دوست نداشتم بھ پدرم .  ماھم پا در ھوا مانده بودنی اھی از شھریمیاو، من بودم کھ ن

 مانده بودند چون خرج درس یتی کالس تقوکی لنگ میخواھر و برادرھا. اورمیفشار ب
 من شده بود ی خرگوش برانیحاال ا. دی کشی برادر بزرگشان سر بھ فلک ملیو تحص
 شان؟ی ھاھی نگھبان پول ھمسایفرشتھ 

 : باال رفتمی و صداانداختمیخودم را از تک و تا ن    
 گرفتارن؟ خدا مشکلشونو حل کنھ، منو سننھ؟-    
 : و گفتدی بھ مقنعھ اش کشیدست    
 نی پولو برداشتفی کدمیمن د-    
 کشت کھ مرا در ی را مدی کاش خدا امیا. سکوت کردم و چند بار پلک زدم    

. وانھی خرگوش دنیاصال مرا چھ بھ دھن بھ دھن گذاشتن با ا. مخمصھ انداختھ بود
 :دستم را مشت کردم و گفتم

  دختر خانوم، من برنداشتمیدیاشتباه د-    
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 ی را روفشی بند کی با خونسردی کند ولدی حرفش تاکیانتظار داشتم دوباره رو    
 :شانھ اش جا بھ جا کرد و گفت

 نجای امشب ارمی مادممی دم بھشون ی منم من،ی بھ من بدفوی کنیتا فردا وقت دار-    
 دمی دیچ

  کرد؟ی مدی باال رفت، مرا تھدمیابروھا    
 : قدم بھ سمتش رفتمکی    
 ؟ی کنی مدیتھد-    
 : گفتیدو قدم عقب تر رفت و بھ آرام    
 ،گمی متوی کنم واقعی نمدیتھد-    
 :دمیبا خشم غر    
  برنداشتمفویمن ک-    
 : توجھ بھ حرفم گفتیب    
 گمی بھشون منیاری نفویاگھ تا فردا ک-    
 و با عجلھ دی حرف چرخنی دو کتفم نشست، جھان بعد از گفتن انی بیعرق سرد    

 ...رفت
 
 

 زده بود ھیعباس تک.  گذاشتمدی در ھم چمدانم را داخل صندوق عقب پرایبا اخم ھا    
 : گفتمیبا لحن عصب.  کردی و بھ من نگاه منیبھ در ماش

 می برنکھی اون سر کشور نھ امی برمی نبود؟ قراره بکوبنی قراضھ تر ماشنیاز-    
  بھ درزدهیس

 : را خم کرد و دستانش را از ھم گشودشی از زانوھایکیعباس با پوزخند     
  در منتظرهازدهی نیزموی جناب کنت، چند متر جلوتر لدیببخش-    
با غضب در .  خم شده و دستان گشوده زل زده بود بھ منیھمانطور با زانو    

 :عباس پوزخند زد. صندوق را بستم
 رفتار متی برسونھ، باھاش با مالنیموزی ما رو تا لدی بانی ماشنیجناب کنت، ا-    
 نیکن

فرخ .  کردمی احمق را تحمل منی ادی بھ ماکو بادنیتا رس. دمی کشمی بھ موھایدست    
 ی ھر دو نفرمان را با ھم راھیسکی بودن ما را نداشت؟ با چھ رریمگر خبر کارد و پن

  کرده بود؟اتی عملنیا
 : مرجان کھ رو بھ عباس کرد و گفتینگاھم رفت پ    
  عباسگھیبسھ د-    
 : گفتمتیبا عصبان. ستادی و شق و رق ادی کشقیعباس نفس عم    
  من کھ بودیوناتاس-    
 : گفتمتی و با مالدیمرجان بھ سمتم چرخ    
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 اگھ ره،ی تنھا و فقرزنی پھی ی کنھ، فرخ گفت ننھ اوغلی جلب توجھ منیاون ماش-    
 ...میبخوا
 : گفتتی و با عصباندی حرفش پرانیعباس بھ م    
 ؟ی کشی کھ نازشو می زنی حرف میمگھ با بچھ جھار سالھ دار-    
 : گفتی و با لحن جددیبھ سمتم چرخ    
 و نوه اش رزنی پھیِ دربو داغون ی تو خونھ ی مشکی سوناتاھیِکنت باھوش، -    

  کنھ؟یجلب توجھ نم
 : باالتر رفتشیصدا    
 ای پشت سوناتا حالشو ببر پشت سر ما تا ماکو بنی شما بفرما بشی خوایم-    
 : گفتیمرجان با ناراحت    
 ن؟یعباس بسھ، قراره مدام با ھم دعوا کن-    
 : را باز کرد و با حرص گفتنیعباس در ماش    
  ذارمی منم سر بھ سرش نمرهی نگیلی اسرائی بنیاگھ بھانھ ھا-    
 را دور زدم و کنار در کمک نیماش.  نشست و در را محکم بستنیداخل ماش    

 ادی. شی پاریردم، با اخم زل زده بود بھ ز بھ مرجان نگاه کی چشمری زستادم،یراننده ا
 را باز کردم، نینفسم را رھا کردم و در ماش.  امی اشتباھی افتادم و بوسھ شی پیھفتھ 

 : عباس بھ آسمان رفتادی فربارهکی عقب رفت، یمرجان سمت صندل
 ینی شی عقب می بری مفی شما تشرم،یمنو مرجان مثال زنو شوھر-    
 :مرجان خودش را خم کرد و از پنجره زل زد بھ عباس و گفت    
  کنھ؟ی میچتھ عباس؟ چھ فرق-    
 : گفتیعباس با سرسخت    
  جلونی کنھ، بشیفرق م-    
 : شدیمرجان عصب    
 دستور نده بھ من-    
 جر و بحث نداشتم، یحوصلھ .  شدرهیعباس لب فرو بست و با خشم بھ او خ    

 ی االن دلشوره بدنیاز ھم. می تا بھ ماکو برسمی روز در راه بودکی مخصوصا کھ
 یاگر م.  کردمی نمدای وقت جھان را پچی کاش ھیاصال ا.  را گرفتھ بودبانمیگر

 . توانستم دست از سرش بردارمی نمگری ددمشید
 : را رھا کردم و رو بھ مرجان گفتمنیدر ماش    
 نمی شی جلو، من عقب منیبش-    
 :مرجان دستانش را در ھوا تکان داد    
 ...یول-    
 : و گفتمدمی و او را بھ جلو کششی بھ بازودمیچسب    
 ستی مرجان، وقت کل کل ننیبش-    
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 زل زده بود بھ نباریا.  شدمرهی بھ صورتش خاطیھمزمان پلک زدم و با احت    
جھان با من . دی صورتش چرخی اجزایآب دھانم را قورت دادم، نگاھم رو. چشمانم

مرجان چشم از من گرفت و .  آمدی بھ چشمم نمییبای ھمھ زنیچھ کار کرده بود کھ ا
 .... و نشستمردم در عقب را باز کیبا سست.  نشستنیداخل ماش

 پرتقال و یبو.  کردمی و بھ جاده نگاه منی ماشی داده بودم بھ پنجره ھیسرم را تک    
 عباس درون یصدا.  کندی پوست موهی میراممرجان بھ آ. دیچی پنی درون ماشمویل

 :دیچی پنیماش
  بندهزیبھ بھ، چھ کرده مرجان، زن عز-    
 اش ثابت ی قلمینی بینگاھم رو.  مرجان زل زدممرخیسرم را چرخاندم و بھ ن    
 نی چرا وارد اگری خواست بدانم او دی دلم میلیخ.  نداشتیرادی اچیصورتش ھ. ماند

 او فیح.  موجھ حد اقل از نظر خودم داشتملی دلکیباند و پخش مواد مخدر شده؟ من 
  ھمھ لجن و کثافت؟نی ای بھ پاھ اش را گذاشتییبای و زینبود کھ جوان

 ی و عصبختھی افتادم کھ وارد گروه شده بودم، آنقدر بھ ھم ریی روزھانی اولادی    
 ھا ی زدم و با باالتریترھا را کتک م فیضع.  شدمی مریبودم کھ مدام با ھمھ درگ

 گفت جل ی و با لحن جددی کشی روز مرجان مرا بھ گوشھ اکی.  کردمیجر و بحث م
آن وقت ھا او ھم . گروه نشده ام بروم نا کجا آباد ی قاطشتریو پالسم را جمع کنم و تا ب

 تا خودم نجایا را دارم و آمده ام یگری دزی دانم لج چیگفتھ بود م. مثل من خرده پا بود
 ھا مرا مثل ی زود باالتریلی کھ من در پش گرفتھ ام خی راھنی کنم، اما با ایرا خال

 نجایر آب کنند، آن وقت از ای ھم سرم را زدی و شارونی کنند بی پرت مییتفالھ چا
 ی نھ با کسگری آن روزش آرامم کرد، دیچقدر جملھ .  شومیرانده و از آنجا مانده م

 از افراد قابل اعتماد یکی را کتک زدم، آنقدر جان کندم کھ شدم یدعوا کردم و نھ کس
 . من و جھان بودیی جدای فرو کردم کھ باعث و بانای را بھ دنشمیباالخره ن. فرخ
 ام شد و سر بلند کرد، نگاھمان رهی مرجان متوجھ نگاه خدم،ی بھ صورتم کشیدست    

 را بھ وهی و مصمم زل زد بھ من و ظرف می جدیه با ھمان چھر. در ھم گره خورد
 و دی مرجان را کشنیعباس آست. باال انداختم" نھ" یسرم را بھ نشانھ . سمتم دراز کرد

 :گفت
 شوھر مقدم تره-    
 بھ نھی پر پرتقال از داخل ظرف برداشت و از آکیعباس . مرجان جوابش را نداد    

 :دی مقدمھ پرسیمن زل زد و ب
  ان؟ییکا چجور آدماتر-    
احتماال .  شودی جدی آمد با من وارد بحث ھای مشیکم پ.  شدمرهی خنھیبھ آ    

 : مکث گفتمھیبعد از چند ثان.  بودھی و کناشی نی برای شروعشیحرفھا
 تا حاال با ترکھا برخورد رانوی ای اومدقای حرف نزن انگار از آفری جورھی-    

 ینداشت
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 شد و رهی لحظھ بھ جاده زل زد و دوباره بھ من خکی باال رفت، شی از ابروھایکی    
 :گفت
 شناسمشونی بمونھ، وگرنھ خودم خوب مادتی پرسم کھ یمن واسھ خاطر تو م-    
 :دھانم را کج کردم    
  ان؟یخوب بفرما بگو چور-    
 : گفتیبا لجن جد    
  متعصب،یرتیغ-    
 :با تمسخر گفتم    
  دونستمی کردمو نمی زندگنشونین سھ سال ب کھ مدیببخش-    
 : گذاشت و گفتشی پای را رووهیمرجان ظرف م    
 نیبس کن-    
 :عباس بھ سمتش سر چرخاند و گفت    
 داشتھ ی بره اونجا ھم کثافت کارستینھ بذار بھش بگم تا حواسش باشھ، قرار ن-    

 ارنیباشھ، ترکا پدرشو در م
 : گفتی دارشیعباس با لحن ن.  ھم فشردمی را رومیلب ھا    
 البتھ محض اطالع شما سرکار خانوم-    
 رهی پر پرتغال را بھ دھان گذاشت و بھ رو بھ رو خیمرجان بدون حرف اضافھ ا    
 :اخم کرد و گفت.  و بھ چشمان عباس زل زدمدمی کشھیھوا را با حرص بھ ر. شد
  شک نکنھی تا کسمی حرف بزنی فارسادی زدی نھ؟ نباای مونده ادتی یترک-    
 ھفت سال نیدر ا. دستم را مشت کردم تا سمت اسلحھ ام نرود. جوابش را ندادم    

کشتن .  خواستم کار عباس را تمام کنم و ھر بار منصرف شدمی از ھفتاد بار مشیب
 مھره گری او دیعنیکشتن من ھم .  شدمی سوختھ می خودم ھم مھره نکھی ایعنیعباس 

 دی فھمیاز وقت.  داشتیاش تعصب خاص ی حرفھ ای اعضایگروه رو. وختھ بود سی
 درشت و کلیخوب اگر مرجان از ھ.  رو بھ آن رو شدنیمرجان مرا دوست دارد از ا

 ی من چھ بود؟ من خودم کم بدبختری آمد، تقصی اش خوشش نمی گپپی و تیعضالن
 دو شب ارزش یکی از شتری من بی بود زن ھا برادهیداشتم؟ بعد از ھفت سال نفھم

 ندارند؟
 : فرستادم، عباس دوباره چانھ اش را باز کرد و گفترونینفسم را ب    
 ، کنھیچپ چپ ھم نگاه م...گھیبفرما د... بفرمام،ی دعوا کنای ب؟یھوس دعوا ندار-    
 : شدریعباس جو گ. مرجان کف دستش را بھ دھانش چسباند    
 خانوم نی دونستم ای کھ نمدی ببخش،ی کنی نگام میچپکنکنھ مزاحم ناموست شدم -    

 زن شماست
 .... زدمی و پلک ھم نمنھی شده بودم بھ آرهیمن اما خ. و با سر بھ مرجان اشاره کرد    
 : کردی بود و التماس مدهی با قدرت بھ دستم چسبدیام    
 ؟ی شدوونھی د؟ی بخوری خوای می کار حماقتھ، چھ گھنیپسر ا-    
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 : و گفتمدمی سرک کشواری و از پشت ددمی را بلعییآدامس نعنا    
 نھیزر نزن، تنھا راه ھم-    
 :وفتدی بھی لبش را گاز گرفت، کم مانده بود بھ گردیام    
 کارو نی با دختر مردم اادی دلت می خودت؟ چجوریپسر تو مگھ ناموس ندار-    
 ؟یبکن
 :واری بھ ددمی و او را کوبدمی اش چسبقھی شدم و بھ یعصب    
  تونم بگذرمی دختره؟ بحث صد و پنجاه ھزار تومن پولھ، نمنی اای ادیمن دلم م-    
 :سرم را باال انداختم و دوباره تکرار کردم    
 ھی بره، باھاش شھری ھم راه مگھی پول منو تا دو ماه دنیا... تونمینھ نم-    

  دمیدانشگاھمو م
 : زل زدم و ادامھ دادمدیامبھ چشمان نگران     
 کردم، حق دای پولو پنی مردم من ای کردم، آدای رفتم باال؟ پولو پی کسواریاز د-    

 خودمھ
 : و گفتدی دوباره بھ دستم چسبدیام    
 ؟یخوب پول مال خودت، چھ کار بھ دختره دار-    
 : اش را رھا کردم و با حرص گفتمقھی    
 ی کنن، منم سر بزنگاه می متشی عده اذھی ھ،ی بازای سھی ندارم، فقط شیمن کار-    

 ...دمیرسم و نجاتش م
 : زدمیچشمک    
  پولی پول بگھی دشھ،ی مونمیاونم مد-    
 :لبخند زدم و چشمانم را بستم و سرم را کج کردم    
 ی راحتنیبھ ھم-    
 دهیش و بر شدم کھ ھر دو دستش را برد پشت گردنرهی خدیچشم گشودم و بھ ام    
 : گفتدهیبر

 سراغش؟...  برنیقرار گذاشت... ایبا ک-    
 : و گفتمدمی سرک کشواریدوباره از پشت د    
 ھمھ جا مگھ بد و خوب نداره؟-    
 :ابرو باال انداختم    
 انی شھر، خوباش کھ با ما راه نمنی ایرفتم سراع دو سھ تا از بدا-    
 :دمی سوشرتم را باال کشپیز    

 منم گن،یدو سھ تا متلک بھش م... شدمادهی پنج تومن پیواسھ ھر سھ تاشون نفر-    
  پرم وسطیم

 : از شدت ترس دو رگھ شددی امیصدا    
  اصال پدرام کجاس؟ارن،ی سر دختره میی بالھی ناموسن، ی بنایبابا ا-    
 :کالفھ شدم و با حرص گفتم    
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 اراک ی رفتی می کردی تو ھم گورتو گم میپدرام امروز رفتھ شھرشون، کاشک-    
  بغل گوشمی کردی مثھ مگس وز وز نمنقدریا

.  بودند کھ با آنھا قرار گذاشتھ بودمیھمان سھ نفر.  نگاھم تھ کوچھ ثابت ماندکبارهی    
 گل و گشاد ی پارچھ ایبا آن شلوارھا.  زد جز اشرار شھرندی شان از دور داد مافھیق

 : شدقیلبخندم عم. بی و غربی چسب و عجی و بلوزھاختھی بھ ھم ریو موھا
 شھی مداشی ھم پیفکو ببند اومدن، االن سرکار خانوم کھکشان راه خرگوش-    
 دی سرک کشواری از پشت ددیام.  رفتمسھی کھ بھ زبان آورده بودم، ری اسمنیو از ا    

 :دی آن سھ نفر رنگش پردنیو با د
 ؟ی اعتماد کردنای معلومھ چھ کارن، تو بھ انای اا،یپو-    
 دمی کشمی بھ موھایدست.  زدندھی تکواری و بھ دستادندیھر سھ نفرشان وسط کوچھ ا    

 :و با خنده گفتم
  منستمی نای پوگھی زورو، دایپو-    
قبال با ھر سھ نفر ھماھنگ کرده .  شددای کوچھ پی بعد، جھان از انتھایچند لحظھ     

 آمدم و رونی بواریاز پشت د. شخصات جھان را داده بودم تا حواسشان باشدبودم، م
.  لحظھ خودم را نشان دادم، ھر سھ متوجھ من شدند، با سر بھ جھان اشاره کردمکی

 : افتادھی گربھ دیام. واری پشت ددمیدوباره پر
جو  دانشی دانشجو ناموس پسرای دخترای ھمھ شھ،ی اون دختره ناموس ما مایپو-    

 ھستن
 با ھق دیام. پژواکش در سرم اکو شد. دی کشری لحظھ قلبم تکی جملھ نی اِدنیبا شن    

 :ھق گفت
 می دانشگاھھی یما بچھ ھا-    
 بھ دمیبا کف دست کوب.  از اشکش زل زدمسی و بھ چشمان خدمیبھ سمتش چرخ    
 : اش و گفتمنھیس

  خوندم؟ی منیاسی داشتم ای یَ کر بودشھ،ی نمایبزرگش نکن، ھمھ چ-    
 دو نفر دم،ی سرک کشواری و از پشت ددمی جھان، از جا پرغی جی صداِدنیبا شن    

.  نبودنیقرار ما کھ ا. بھ شدت جا خوردم. دندی کشی و او را مشی بودند بھ بازودهیچسب
 : فرق سرشدی کوبدیام. من گفتم دستشان ھم بھ او نخورد

 می شدچارهیب-    
 ی بار روکی وسط کوچھ، دمی و من لبم را گاز گرفتم و ناگھان دودی کشغیجھان ج    
. دی دوی بود کھ بھ دنبالم مدی امدم،ی از عقب شنیی پای زده سر خوردم، صداخی نیزم

 : گفتمی بلندی و با صدادمیبھ ھر چھار نفرشان رس
 ھ؟یچھ خبره؟ چ-    
 سرم گذاشت ی و دستش را رودی درشت تر بود، بھ سمتم پرھی از آنھا کھ از بقیکی    

 بھ من دی شد، امدهی خراشمیو مرا بھ عقب ھل داد، وسط کوچھ ولو شد و سر زانو
 یجد.  دلخراش جھان، نفسم را بند آوردغی جیصدا.  و وحشت زده بھ من زل زددیرس
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 دھانش ی رو گرفتھ بود؟ نگاھمقتی حقرنگ شی بردند و نمای داشتند او را میجد
 یدلم م.  شدی مدهی ھم کوبی اش از شدت ترس روی خرگوشیثابت ماند، دندان ھا

من . دی مرا رھا کرد و بھ سمت آن سھ نفر دودی کنم، امھی زار زار گردیخواست مثل ام
 د،ی امکم شری زدی از آنھا جھان را رھا کرد و با لگد کوبگری دیکی. ھم از جا برخاستم

 یخم شدم و بھ چھره . بھ سمتش پا تند کردم.  و دو زانو وسط کوچھ نشستدی نالدیام
 :کبودش زل زدم، بھ زحمت لب زد

 رنش..نب...تره..دخت-    
 زدم و بھ سمت ادی توانم فری و با ھمھ ستادمی ھم فشردم، سرا پا ای را رومیلب ھا    

 ...آن سھ نفر حملھ کردم
 

 برداشت، من ھم زی بھ سمتم خد،ی امی دو پانیود ب کھ با لگد زده بیھمان مرد        
. دمی اش چنگ زدم، مرا بھ سمت چپ خم کرد، با سر بھ صورتش کوبقھی و بھ دمیپر

دو مرد .  نثارم کردیکی و فحش رکدی کرد و با ھر دو دست بھ صورتش چسبمیرھا
 از آنھا جھان را رھا کرد یکی دم،ی دومتشان بھ سدند،ی کشی ھمچنان جھان را مگرید

 : زدمادیاز تھ دل فر. دیو بھ سمتم پر
 

  نفر بھ دادمون برسھھیکمک، -         
 داد، بھ یخواستم ھلش دھم اما جاخال.  گفتیزی چی و بھ ترکستادیمرد مقابلم ا        

 قلبم را با تمام ی جھان ثابت ماند، انگار کسانی صورت گرینگاھم رو. جلو پرت شدم
 کھ ی مردی برف ھا سر خوردم و بھ مچ پای برداشتم و روزی دفعھ خکی. ا فشردقو

 : زدمادی را تکان داد، دوباره فرشیمرد پا. دمیجھان را در آغوش داشت، چسب
  کمک، تو رو خداادی نفر بھی-         
 دهی بھ کمرم کوبری از آنھا با زنجیکی باره کمرم سوخت و نفسم بند آمد، کی        

 بھ د،ی لرزمیلب ھا. دی کشی مغی گرفتھ جی شل شد، جھان با صدامیدست ھا. دبو
 کھ بھ دمی را دانسالی ناگھان از تھ کوچھ سھ مرد مدم،ی کشنی زمیزحمت خودم را رو

 : زددای از آنھا فریکی دند،یسمتمان دو
تو روز روشن دختر مردمو (ز؟یسی دا ھارا آپارنی گوز قاباغنیزی قنیَخلق-         

 )ن؟ی بری کجا منیدار
 شی بھ پشت سرش انداخت و سر جای نگاھمی ند،ی کشی کھ جھان را میمرد        

 خی نی زمی بود، باز ھم خودم را رودهیچی کھ در کمرم پیی با درد طاقت فرساستاد،یا
 از آنھا بھ گری دیکی یصدا.  حلقھ کردمشی و دستان ناتوانم را دور ساق پادمیزده کش

 :دیگوشم رس
 )رتھای غی بن،ی گم شنیبر( لررتی غیُجھنم الون ب-         
 : گفتگری بلند رو بھ دو نفر دیمرد جھان را رھا کرد و با صدا        
 )میبر(گدخ-         
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 ولو نی زمیجھان مثل پر کاه رو. دی کشرونی دستانم بنی را از بشیبا غضب پا        
 بار سوم یبرا.  کوچھ رفتندگری دی کھ بھ انتھادمی آن سھ نفر را شندنی دویصدا. شد

 جھان ثابت ی دهی صورت رنگ پری قرارم روی نگاه بدم،ی کشنی زمیخودم را رو
قلبم آتش . دی کشی آرام و مقطع می ھاغیو ج ھر دو دستش را مشت کرده بود. ماند

ھ سمتش دراز کردم و با دستم را ب.  حال و روزش بودمنیمن احمق مسبب ا. گرفت
 :بغض گفتم

 تموم شد...رفتن-         
 ھیھر دو دستش را مشت کرده بود و چند ثان. با چشمان گشاد شده بھ من زل زد        

 :دی لرزمیمشت کوچکش را در دست گرفتم و صدا. دی کشی مغی جھیبھ چند ثان
  کنھی نمتتی اذیرفتن جھان، کس-         
 بود من دهی از ذھنم گذشت کھ نکند فھمخت،یِتھ دلم ر.  شده بود بھ چشمانمخیم        

 : افکارم را پراندد،ی امی خفھ یصدا.  اتفاقات بودمنی ایاحمق باعث ھمھ 
 دهیترس-         
 : نالھ زدماری اختی و بدیچیخواستم بھ سمتش بچرخم کھ درد در کمرم پ        
 آخ خدا-         
 : کمر خم شده بھ سمتم آمد و گفت بادیام        
 ؟ی زدت، خوبری با زنجدمید-         
 سرمان ی باالانسالی بعد گشودم، سھ مرد مھیچشمانم را از درد بستم و چند ثان        

 : گفتی از آنھا کنارم زانو زد و با نگرانیکی دند،یرس
 ) بودن؟ی کنای شده بود، ایچ(َلر؟یدیمی ک؟بوالریُنل موش د-         
 : مکث ادامھ دادھیبعد از چند ثان        
 )پسر جون حالت خوبھ؟(؟ی دیاخجی نی اوغالن حالیآ-         
 آرام شی ھاغیجوابش را ندادم، دوباره زل زده بودم بھ چشمان جھان کھ حاال ج        

 دست خواست دستانش را یمشتش را فشردم، دستش را باز نکرد، دلم م.تر شده بود
 . غلط کردم تا مرا ببخشدمیسم و صد بار بگوببو

 : تکان داد و گفتی کنار جھان رفت و سریگریمرد د        
 دختر خانوم ن؟یدانشجو(ز؟یسیستیکمک ا. ُ قرخوب الرزی قز؟خانومیدانشجوس-         

 )ن؟ی خوای کمک مدن،یترس
 بھ دو می ھالب.  و در خودش مچالھ شددی کشرونیجھان دستش را از دستم ب        

 : گفتی تکان داد و بھ فارسی از آنھا سریکی. طرف کش آمد
 م؟ی خبر بدسیپل-         
 : لب زدیچارگی لرزان بھ او چشم دوخت و با بیجھان با چانھ         
 نھ-         
 : داشت چشمانش را تنگ کرد و گفتیدی کھ محاسن سفیگریمرد د        
 ؟)دخترم(میزی گشونیِشناختیچرا؟ م-         
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 فرستادم و رونینفسم را ب.  سرش را بھ چپ و راست تکان دادیجھان بھ تند        
 : کمرم گذاشت و گفتی دستش را روی بھ آرامدیام. دیچیدوباره درد در کمرم پ

 ؟یدرد دار-         
م چھ  ای فکریبا ب. دی کشی مری تکان دادم، درد داشتم اما نھ آنقدر کھ قلبم تیسر        

 بلند نی زمی دست برذ سمت کتفم تا مرا از رودیام.  بھ سر دخترک آورده بودمییبال
 :کرد، دستانم را در ھوا تکان دادم و گفتم

  خودمشمیبلند م... نھیاونجور...نھ، نھ-         
 برخاستم، ی زدم و بھ آرامھی تکنیدستم را بھ زم.  بھ سمتم آمدندانسالیدو مرد م        

 یصدا.  کمرم جا بھ جا شدی مھره ھایھمھ .  و کمک کردنددندیبھ کتفم چسبھر دو 
 :دمی از آنھا را شنیکی

 )مارستان؟ی بمتونی ببرنی خوایم(ستانا؟یماری آپاراخ بیَلزی بزیسیستیا-         
 ستادهی سر جھان ای باالیحاال ھمگ. باال فرستادم" نھ" یسرم را بھ نشانھ         

 ھیچشمانم را در کاسھ چرخاندم تا بھ گر. سرش را فرو برده بود داخل گردنش. میبود
 دانشجو ناموس ی گفت دخترھای زد و می چرا زار مدی امدمی فھمیحاال م. وفتمین

 : بھ سمت جھان رفت و گفتدهی خمر با کمدیام.  دانشجو ھستندیپسرھا
  کمکتون کنمنیاجازه بد-         
 : گفتی ادهی ترسی ور کرد و با صداکی جھان خودش را        
 نھ-         
 و با دی بھ سمتم چرخدی امدم،ی را کشدی امیبھ زخمت دستم را دراز کردم و بازو        
 شدم و رهیتاب نگاه کردن بھ چشمانش را نداشتم، بھ گردنش خ.  بھ من زل زدیدلخور
 : آمد، گفتمی کھ از زور درد باال نمییبا صدا
 بھتره...  کمکش کنھادیب...  خانومھی-         
 بھ ھمراه دو پسر جوان یو ھمزمان بھ تھ کوچھ اشاره زدم کھ چند زن چادر        

 رونی دستم بنی از بی را بھ آرامشی بازودیام.  کردندی بودند و بھ ما نگاه مستادهیا
 : گفتی و بھ سرددیکش

  بھ جوش اومدرتتیخوبھ غ-         
 : کرد و گفتانسالی از مردان میکیرو بھ         
  کمکش کنھ؟ادی خانوم بھی شھیم-         
 : زدادی کوچھ سر چرخاند و فری تکان داد و بھ سمت انتھایمرد سر        
 )ادی نفر بھی(نی نفر گل سیب-         

 
 و زل زده بودم بھ جھان کھ خودش را نی نشستھ بودم داخل ماشی ورکی        

 دادند شنھادی کھ آنجا بودند پیزن و شوھر. دی لرزیبھ در و مثل جوجھ مچسبانده بود 
. می آیاصرار کردم کھ من ھمراھشان م.  برسانند بھ خانھ اشنشانیجھان را با ماش
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زن و شوھر .  من باشدی کمر آش و الش شده قب ھم بھ خاطر من آمده بود تا مرادیام
 . و جھان، نشستھ بودمدی امنی جلو و من، بی نشستھ بودند صندلیآذر

 : و لب زدمدمی چرخدی بھ سمتم امم،ی شدن بازودهیبا کش        
 ھ؟یچ-         
 : پچ پچ کرددیام        
 ؟ی کنی چرا تابلو نگاش مش،یخورد-         
 : زمزمھ کردمی و بھ آرامدمیابرو در ھم کش        
  نھای خوبھ نمی خوام ببیم-         
 : زن و شوھر اشاره زد و گفتبا سر بھ        
 سی بھ پلمی زنگ بزنمی ھم شک کردن کھ چرا نخواستنجای کنن، تا ھمیشک م-         
 فقط دیام.  اطالع دھدسی خواست بھ پلیخود جھان ھم نم. دمی را عقب کشمیبازو        

 شی مماس با زانومی زانودم،یدوباره بھ سمت جھان چرخ. ردی مرا بگیبلد بود پاچھ 
 با دیام. دمی کشدیھول شدم و خودم را بھ سمت ام. دی را پس کششی پایبھ تند. شد

 : گفتی خفھ ایصدا
 کھیلھ شدم مرت-         
 پشت شلوارم، محبور شدم خودم را باال بی توجھ بھ او دستم رفت سمت جیب        
 :فت و گدی مرا کشدیام. دی بھ در چسبشتریجھان خودش را مچالھ کرد و ب. بکشم

  تو بغل دخترهی رفت؟ی کنی کار میچ-         
 خواستم صد و پنجاه ھزار تومان را بدھم بھ یم. نمی بنشمیمجبورم کرد سر جا        

 و رو بھ دمیپوست لبم را جو.  دادی مجال نمدی اش، اما امھیجھان تا بدھد بھ ھمسا
 :جھان گفتم

  کنھ؟ی درد نمتییجا-         
 :سرم را خم کردم.  زل زدشینداد و بھ دست ھاجوابم را         
 ... کجنی بنداز ببی نگاھھی-         
نگاھم بھ دنبال چشمان .  زل زدابانیناگھان سر بلند کرد و از پنجره بھ خ        

 : گفتی لرزانی کھ با صدامی بگویزیخواستم چ.  شددهیدرشتش کش
 نی جا نگھ دارنیآقا ھم-         
 : نگاھش کردنھیراننده از آ        
  جاست؟نیَخانتان ھم-         
 :جھان چانھ باال انداخت        
 نی خوام منو برسونی نمیول... باالترهابونی خھینھ -         
 : گفتمتی و با مالدیزن جوان چرخ        
 ؟ی بری تونی حالت منیبا ا-         
 :م شد و گفت خدیام.  تکان دادیجھان سر        
  رسونھ شما رویخوب م-         
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 یدگی خراشینگاھم رو.  را در آغوش گرفتفشیجھان جوابش را نداد، ک        
 نی من ادی فھمیاگر م.  بار بھ خودم لعنت فرستادمنی ھزارمیبرا. دستانش ثابت ماند

ا کشاند بھ  رنی داد؟ راننده ماشی نشان می را راه انداختھ ام چھ عکس العملی بازاهیس
 ھر دو مثل فشنگ از دیمن و ام.  شدادهی کرد و پر لب تشکری رو، جھان زادهیکنار پ
 و بھ سرعت بھ دنبال جھان بھ می شدادهی و پمیاز آن زن و شوھر تشکر کرد. میدیجا پر

 ی افھی و با قدی کھ جھان بھ سمتمان چرخمی نرفتھ بودیھنوز چند قدم. میراه افتاد
 :نزارش گفت

 ن؟یایکجا م-         
 کرد ی دستشی پدیام. می بگویزی اش، نتوانستم چختھیبا نگاه بھ صورت بھ ھم ر        
 :و گفت
 خطرناکھ...متونیبرسون-         
 : شد و گفترهی خابانیجھان بھ سنگ فرش خ        
 شھی من بد می برانھی ببیکس...رمیخودم م-         
بغ کرده بھ .  شدانی اش نمای خرگوشی و دندان ھادی کشقیبا دھان باز نفس عم        

 :جھان زمزمھ کرد. صورتش زل زدم
 خداحافظ-         
 دی بھ سمتش برداشتم، امیفدم.  و رفتدی کرد، جھان چرخی از او خداحافظدیام        

دستم را بھ کمرم چسباندم و با . دی کشری کمرم تستم،ی و مجبورم کرد بادیبھ دستم چسب
 :غضب گفتم

 ؟یاگھ دوباره مزاحمش بشن چ...ولم کن برم-         
 : پوزخند زددیام        
  نگران نباشگھیتو د...شھی مزاحمش نمی محلھ شونھ کسنجایا-         
 . شدمرهی خمی ھای بھ کتانیاز شرمندگ.  کرددیتاک" گھید" ی کلمھ یرو        
 : ادامھ داددیام        
 یری راه می ورھی کمرت چطوره، مینی ببمارستانی بمی برای کار بنی ایبھ جا-         
 ھمش

 : باال رفتمی صدااری اختیاز دست خودم لجم گرفت، ب        
 مارستانی چھ برسھ بھ بامی نمی قبرستونچی خوام کمرم بشکنھ، ھیم-         
 :دی جھان چھار ستون بدنم لرزی با صداکبارهی        
 ...ببرن...ِب... منونی نذاشتیمرس-         
. بھ چشمان درخشانش زل زدم.  بودستادهیسر بلند کردم، چند متر آن طرف تر ا        

 :دی لرزشیباز ھم صدا
 لطفا..مارستانیب...نی کمرتون بریبرا-         
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مسخ .  فرو افتاده پشت بھ ما بھ راھش ادامھ دادیمنتظر جوابم نماند، با شانھ ھا        
 تکانم دیام.  داشتی قدم بر مزانی شدم کھ افتان و خرهی خی اندامزهیشده بھ دخترک ر

 :داد
  خوابگاهمیبر... بھ دخترهی زل بزنی خوای میتا ک-         
 : جواب دادمجی گیمثل آدم ھا        
 پس منو ببر اونجا...مارستانیگفت لطفا برم ب...نھ-         
 عباس بھ گردش ی چشمان عصبینگاھم رو.  بھ خودم آمدمنی ماشدیبا تکان شد        

 چشمان او چشمان ی خواست بھ جایدلم م.  شده بودرهی بھ من خنھیدر آمد کھ از آ
 اصال چرا مرا از خاطرات خوبم جدا کرد؟. دمی دی جھان را مقابلم میدرشت و قھوه ا

 :عباس با تمسخر گفت. دمی بھ سر و صورتم کشیکالفھ دست        
 یتو ھپروت بود-         
 : را بھ سمتم دراز کرد و گفتوهی و بشقاب مدیمرجان بھ سمتم چرخ        
  واسھ عصرونھمی مونی جا مھی گھی دو ساعت دیکیبخور، تا -         
 یزی توانستم چی آمد بھ سرم نمی م جھان کھادی. با دستم بشقاب را پس زدم        
 : زدم و چشمانم را بستم و گفتمھی تکیبھ صندل. بخورم
 ، خوامی مگاری نخ سھی-         
 :دمی مرجان را شنیصدا        
 ... جا نگھ داھی عباس گمی تموم شده، االن مگارمیس-         
 :دی حرفش پرانیعباس بھ م        
  دارمی واسھ عصرونھ نگھ مگھیمن فقط دو ساعت د-         
 : گفتیمرجان با ناراحت        
 ... کھی چیعنی-         
 : گفتمی حوصلگیبا ب        
 ...نی کندارمی بنی زنم، ھر جا نگھ داشتی می چرتھی-         

 
 یصورت مرجان چند سانت.  باز شدمھی نمی چشم ھام،یبا تکان آرام سرشانھ ھا        

 : گفتی بازم بھ آراممھی چشمان ندنی صورتم بود، با دیمتر
 پاشو...میواسھ عصرونھ موند-         
 احساسات یدوباره ھمھ . نفسش بھ صورتم خورد و باعث شد تنم مور مور شود        

 کرد مرا ی تالش می افتادم کھ جھان بھ سختیی وقت ھاادی.  در آمدانیمردانھ ام بھ غل
ھر بار سرخ و .  ھستمیبارھا بھ او گفتھ بودم مرد گرم. دستش ندھم یمھار کند تا کار

 . کردیرا عوض م  حرفانھی شد و ناشی مدیسف
 : گفتمی خفھ ای با صدام،یای برونی تا از فکر جھان بدمی بھ صورتم کشیدست        
 م؟ییکجا-         
 :دی خودش را عقب کشیمرجان کم        
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 سرکانی توکینزد-         
 دهی بھ لبش مالیرژ لبش نارنج.  خوش رنگش ثابت ماندی لب ھاینگاھم رو        

ابرو باال .  شدی ام طوالنرهی بود، نگاه خی رنگ رژش صورتمی بھ راه افتادیوقت. بود
 :انداخت و گفت

  نھ؟ای یایم-         
 : زمزمھ کردمی جا بھ جا شدم و بھ آرامی صندلی رویکم        
 ؟ی خواینم... واقعاس،ی خوب نادیم زحال-         
 د،ی بگویزی چنکھیقبل از ا.  در ھم گره خوردشی و ابروھادی کشقینفس عم        

 : گفتی عصبی شد و با صداکیمتوجھ عباس شدم کھ از پشت سر بھ مرجان نزد
 نی بمونھ تو ماشستی گرسنھ نیھر ک... بھ الال گذاشتن ندارهی لیل-         
.  شدی مشمی مخل آسایادیعباس داشت ز.  را ماساژ دادممیبا دو انگشتم پلک ھا        

 ی باشد، نمری درگی کھ از لحاظ روحی دانست مردیمگر نم.  طورنیمرجان ھم ھم
 متمرکز کند چھ برسد بھ جابھ یاضی ری ساده اتی عملکی ی فکرش را رویتواند حت

 آوردم و او را بھ عقب ھل دادم و از فشار با دستم بھ شانھ اش.  مواد مخدرییجا
 نی بود و با چشمان آتشستادهیعباس دست بھ کمر پشت سرش ا.  شدمادهی پنیماش

سالنھ سالنھ بھ سمت . چمی ھر دو نفرشان بپی آمد بھ پر و پایبدم نم.  کردیبراندازم م
 ... بھ دست و صورتم بزنمی راه بھ راه افتادم تا آبنیرستوران ب

مرجان چھار .  از رستوران نشستھ بودمرونی بی چوبی از تخت ھایکی یرو        
 فاصلھ یعباس با کم.  بودچیزانو نشستھ بود وسط تخت و سرگرم درست کردن ساندو

مرجان متوجھ . دشی و سففیآن طرفش نشستھ بود و زل زده بود بھ دستان ظر
 : نگاھش شد و گفتینیسنگ

 شھی االن درست م؟یگرسنھ ا-         
 : گفتیعباس بھ آرام        
  نگات کنمادیخوشم م-         
 ی ھانی زمینگاھم رو. گری را باال فرستادم و سر چرخاندم بھ سمت دمیابروھا        

 یگاریجعبھ س.  و در خودم مچالھ شدمدی وزیباد سرد.  جاده ثابت ماندی آن سوریبا
ھمانطور کھ باندرولش را باز . دمیکش رونی ببمی بودم از جدهیکھ از بوفھ رستوران خر

 : کردم گفتمیم
 مرجان فندکتو بده-         
 : شدزی خمیمرجان ن        
 ارمی االن برات منھ،یداخل ماش-         
 : گفتی با سرسختند،ی و مجبورش کرد بنشدی چسبشیعباس بھ بازو        
  دارهیخودش بر م-         
. دی کشی بھ لجن مشتری بود بینی مرا از ایب گھ مرغاعصا. دمی کشقینفس عم        

 از آن دو شتریب.  کردندی مرا درک نمطیاصال از ھر دو نفرشان حرص داشتم کھ شرا
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 نی اش و مرا با ای مترستی بودم کھ نشستھ بود وسط کاخ دوینفر از دست فرخ عصب
 پس زده شدن از طرف ی کھ معنی عباس احمقبا. دو نفر روانھ کرده بود بروم ماکو

 بروم جھان را نکھی کھ دلش خوش بود بھ ای مرجان کودنای د،ی فھمی زن را نمکی
 ی دانست من آنقدر عوض شده ام کھ حتی نمگرید.  معلوم شودفشی کنم و بعد تکلدایپ

 کر رفت و بھ فی کردم، چشمانم ھرز می خاطرات با جھان بودن را ھم مرور میوقت
 کھ ھفت ھشت سال است وارد باند ی کسدی فھمیاصال نم. بودم گری دیرابطھ با زن

 انتخاب دو نفر، دو نی ماند تا بی نمی بھ نام وجدان تھ دلش باقیزیمواد مخدر شده، چ
 مرز و بوم رو فرستاده نی مثل من کھ صدھا نفر از جوانان ھمیکس. دو تا چھار تا کند

. مانی ھای دستنیی ھا و پای عباس، فرخ و باال دستای ودش، خی حتای. یبودم تھ بدبخت
 مانده بود کھ مرجان رفتھ بود بھ ی جز الشھ و کثافت تھ وجود ما چند نفر چھ باقگرید

 و حس حقارت در ی جور خودخواھکی اصال بھ نظر من ب؟ی نجی سھیفاز زن قد
بھ  را یزی خواست چھ چیم. دی دی خودش مبیوجود مرجان بود کھ جھان را رق

 جنگولک نی ای صاحب تمام و کمال فکر و ذھن من شود؟ برانکھیخودش ثابت کند؟ ا
 کردم، جز خودش ی مدایمن اگر جھان و خانواده اش را پ.  بودری دیادی ھا زیباز

 لجن انی ھمھ سال منیتازه معلوم نبود بعد از ا.  فرستادم بھ درکی ھمھ را میکی یکی
 من ی دو نفر برانیحاال ا.  با جھان چطور شودرفتارم  شدی کردن، باعث میزندگ

 فکر نی مواد؟ با ای از قاچاقشتری بیزی گرفتند؟ خودشان مگر چھ بودند؟ چی مافھیق
 : ھم فشردم و سر چرخاندم و بھ عباس زل زدمیفکم را رو

 می رو مرجان شرط ببندایب-         
لبم را .  شدرهیو بھ من خ سرش را باال کرد یعباس جا خورد و مرجان بھ تند        

 :تر کردم
 نی شد؟کم آوردیچ-         
 :دی و غردیعباس لبش را جو        
 ی زنی زر می از کوپنت دارشتریب-         
 :ستادمی آمدم و مقابلشان انیی تخت پایاز رو        
بار  ھی کناشوی نی زنی ھمھ زور منی ام؟ی معلوم کنفوی تکلای بگمیچرا؟ چون م-         
 خوب بھ خاطرش بجنگ...ی کنیمن م

 انداخت و با حرص گوجھ نییو با سر بھ مرجان اشاره کردم کھ سرش را پا        
 : را باال بردشیعباس صدا. یچی خالل شده را چپاند وسط نان ساندویھا

 ...نھی بی منو میاگھ تو شاخو بکش-         
 :دیمرجان حرفش را بر        
 نی رو تموم کنی بحث خرکنیا-         
 : کتم فرو بردم و رو بھ او گفتمبی داخل جگار،یدستم را ھمراه با جعبھ س        
قبل از .... باھاتنی مرجان؟ دو تا مرد روانی ثابت کنی خوای موی کارا چنیبا ا-         

  بود؟ی کارت تو گروه چ،ی کشاضتی ری سال ھانیا



 43 

 ام کھ بھ رخش ی عوضیادی دانستم زی مد،یلرز مرجان یچانھ . مکث کردم        
 زده بود عقبم و مرا از پای با تایدن.  کردی کس حال مرا درک نمچیاما ھ.  امدهیکش

اگر .  شدمیمن ھم مثل خودشان وحش. واناتی آدم ھا پرت کرده بود وسط حنی بیزندگ
 ام در ی ھفتاد متری وسط خانھ می او و بچھ ھاه شد، حاال من ھمرایجھان از آن من م

 ی ھوادی بھ من وفا نکرده بود من باای دنیچرا وقت.  کردمی می شھر خودم زندگایماکو 
  داستم؟ی را نگھ مشیبنده ھا
 : زدمادیچشمانم را در حدقھ چرخاندم و فر        
 یعباس برا چ... کنھزی تونھ خوب آنالی کنھ نمی کھ احساس ناراحتیمغز-         

 ...نی ایراجوش آورده؟ ب
 :عباس با چشمان گشاد شده گفت. دمی تر از کمربندم کوبنیی پایو با دست بھ کم        
 ی کنیتوجھ مردمو جلب م...خفھ شو-         
 : توجھ بھ او باز ھم مرجان را مخاطب قرار دادمیب        
و ساعت  دی شدی سھم ھر کزهی چند سالھ ات بھ ھم برینی چلھ نشیاگھ ناراحت-         

 ...یشی اش مغھیص
 :پوزخند زدم        
 ...ی ثواب کردنکھیھم ا..یھم محرم-         
 توانستم صورت یم.  انداختنییسرش را پا.  از دست مرجان رھا شدچیساندو        

 : و گفتدیعباس خودش را بھ سمتش کش.  اش را مجسم کنمی و عصبختھیبھ ھم ر
 ِبھ چرتو پرتاش گوش نده، چت کرده-         
 را مشت کرد و سر بلند کرد و با چشمان بھ خون نشستھ شیمرجان دست ھا        

 :گفت
 شمی اش مغھی شدم، دو ساعت صی سھم ھر کن،ی کنی خوب، سر من بازلیخ-         

 
 

 یت لبش را م بھ عباس انداختم کھ پوسی نگاھمی را بر زدم و نی بازیورق ھا        
 :پوزخند زدم و گفتم. دیجو

 ؟یدیگرخ-         
 : بھ من نگاه کند، گفتنکھیعباس بدون ا        
 زیببند، ورقا رو بر-         
 : ام را خاراندم و گفتمینی لبم نوک بیبا ھمان پوزخند رو        
 گھ؟ی دکی ستویب-         
 :ت تخت جا بھ جا شد و گفیعباس کالفھ رو        
 زی فقط بر،ی خوای کھ میھر درد و کوفت-         
 : و گفتمدمی برگھ ھا کوبھی بقی و رودمی کشرونی بری از ورقھا از زیدستھ ا        
  شک نکنیشیتو برنده م... یرنگت نپره حاج-         
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 گذاشت و پشت می شد، فندک را کنار پاکی مرجان شدم کھ بھ ما نزدیمتوجھ         
. دلم بھ حالش سوخت.  بوددهیرنگ صورتش پر.  تخت نشستی لبھ یسر عباس رو

چشم از مرجان گرفتم تا .  شدمی کثافت میادی زیی وقت ھاکی. از خود خرفتم بدم آمد
 ھمھ یسال ھا بود خودخواھ.  نکندنصرف مممی غم زده اش مرا از تصمی افھی قدنید

 یصدا.  کردمیَ کس فکر نمچی بھ جز خودم بھ ھگریو د وجودم را در بر گرفتھ بود ی
 :عباس باعث شد تکان بخورم

 ای...استخاره نکن-         
 شدم و خواستم برگھ ھا را از یعصب. دی خم شد و برگھ ھا را از دستم کشکبارهی        
 : گفتی کھ مرجان با دستپاچگرمیاو بگ

  باغچھ جوقِمی جاده قدمی ری ماکو ممیدیرس-         
 شده بودم بھ مرجان نگاه کردم کھ دستانش را در ھم گره زی خمیھمانطور کھ ن        

 : زده گفتمرتیح. کرده بود
 ی بھ اون پرتیاونجا چرا؟ جا-         
 :ُعباس ورق ھا را بر زد        
 جاده بازرگانم کی بھتره، نزدمی نباشی ھمونجاس، تو شلوغرزنھی پیخونھ -         

 میھست
 : و گفتمدمیابرو در ھم کش        
 می برعصری شھرک ولکینزد-         
 :عباس ورق ھا را جدا کرد رو بھ من گفت        
  جھان اونورهی پدری خونھ میبعلھ خبر دار-         
عباس با .  شدرهی خی بھ مرجان انداختم، چشم از من گرفت و بھ قالینگاه تند        

 :اد ادامھ دخندینش
  شوھرشونھیسمت پنج کالسھ ھم خونھ -         
 :رو بھ مرجان گفتم.  لبم بھ گز گز افتاددم،یپوست لبم را بھ دندان کش        
 ؟ی گفتی بھش چگھید-         
 : کردی دستشی عباس پد،ی بگویزی مرجان چنکھیقبل از ا        
 اتی عملی خوب بود؟ بھ جامی موندی اون محلھ ھا می گفت، توی بھمون مدیبا-         

  رفت سمت سر و کلھ زدن با شوھر و پدر جھانیحواست م
 از شھر رونی کرد حاال کھ بیواقعا فکر م.  شدمرهی عباس خیبھ چشمان عصب        
 رونی فکر سر و کلھ زدن با آنھا را از سرم بگری اسکان انتخاب کرده اند دیرا برا

  کنم؟یم
 : گذاشت و گفتنمانی بعباس ورق ھا را        
 شروع کن-         
 شده بود و زی خمی برداشتم، عدد ده بود، نگاھم رفت سمت مرجان کھ نیبرگھ ا        

 یسع.  بازش افتادممھی جھان و دھان نادی.  کردی باز بھ برگھ ھا نگاه ممھیبا دھان ن
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ابرو باال . ود برداشتم، دوباره عدد ده بیگری دیکردم فکرم را منحرف کنم، برگھ 
 :انداختم
 برو واسھ خودت-         
بھ صورت مرجان .  برداشتی برگھ ادی جوی را مشیعباس ھمانطور کھ لب ھا        

 : حواس عباس را پرت کنم، گفتمنکھی ایبرا. زل زدم، چشمانش را تنگ کرده بود
 ن؟ی کرددای رو از کجا پی ننھ اوغلنیا-         
 : درھم گفتیعباس با اخمھا        
 حواسمو پرت نکن...  کنمی میدارم باز-         
دوباره بھ مرجان نگاه کردم، لبخندش را .  برداشتیگری دیخم شد و برگھ         

 :بھ عباس زل زدم و گفتم. جمع و جور کرد
  ھم اومدن تو خط مواد؟رزنایپ-         
 شاه و سرباز ولو یبھ برگھ ھا. دی کوبنی زمیعباس با حرص برگھ ھا را رو        

.  را نشانش دادممی و برگھ ھادمیخند.  گند زده بودیحساب.  تخت، زل زدمیشده رو
 : شدیعصب

 یحواسمو پرت کرد-         
 : تکان دادمیسر        
 چرا تو خطھ؟ آدم رزنھی پنیا... ی کردی نمی غلطچیحواستم جمع بود ھ-         
 ھ؟یمطمئن
 : را گرفتانھیمرجان م        
  کارننی تو اھیآره، با پسرش چند سال-         
دوباره .  زدی عباس کھ با حرص برگھ ھا را بر میھمزمان نگاھش رفت پ        

 خودم را نکھی ایبرا.  دھانش را ببنددمیخواستم بھ او بگو.  باز مانده بودمھیدھانش ن
 :عباس غر زد. دمی دست عباس کشکنترل کنم خم شدم و برگھ ھا را از

 زی ھمھ چیب-         
 ... جھان افتادمادی بدنم لمس شد و باز ھم یجوابش را ندادم، ھمھ         
 : دوشش انداخت و گفتی بند ساکش را رودیام        
 نالی ترمرمیبعد م....ادی مونم بیم-         
 : و گفتمدمی لبم کشیانگشت شستم را بھ گوشھ         
 ستی نداشیدو سھ روزه تو دانشگاه پ-         
 : تکان داد و گفتی سردیام        
  دانشگاهادیمعلومھ تا چند روز نم...دهیبدبخت ترس-         
 : شد، دوباره بھ من زل زد و گفتدهی دانشگاه کشابانی خینگاھش تا انتھا        
 کمرت خوبھ؟-         
 :دی اش را باال کشینی، ب تکان دادمیسر        
 گھ؟ی خونھ دیریتو ھم م-         
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 : فرستادمرونینفسم را ب        
 خوب شد؟... خونھرمیپول خرگوشو بدم م...اره-         
 :دی کششی موھاانی بھ میدست        
  نموننجایا... راحتھالمی خینجوریا-         
 :با حرص گفتم        
 مھربونچشم بابا بزرگ -         
 : را نشان دادابانی خی و با دست انتھادی حرفم پرانی بھ مدیام        
 جھان ترابھ؟-         
 ثابت ماند کھ در ی اندامزهی دخترک ری نگاھم رودم،یبھ سرعت بھ عقب چرخ        

 دمیبا مشت کوب. چشمانم را تنگ کردم، جھان بود.  داشتی قدم بر میانسالیکنار مرد م
 :کف دستم

 چرا با پدرش اومده؟... خودشھ-         
 خواستم خودم را عقب بکشم کھ با تحکم د،ی و مرا کشدی چسبمی بھ بازودیام        

 :گفت
 ... جلوی بری تونی پدرش نمیجلو-         
 بعد از سھ چھار دم،ی کشرونی را از دستش بنمی گفتن نداشتم، آستی برایحرف        

. دمی دی جھان را بھ ھمراه سر خر مدی چوب زدن، بااهی و زاغ سدنی کشکیروز کش
 وارد دانشگاه شدم و با فاصلھ از دیبھ ھمراه ام.  من بودی ھم از شانس نداشتھ نیا

 : گفتمتیبا عصبان. دی دوباره مرا کشدیام. تادمسی ایمکتی دانشگاه، کنار نیورود
 الت؟ی تعطی بری خواستیاصال تو مگھ نم...د؟ی امھیچ-         
 در ی و جھان و نگھبان جلورمردینگاھم رو پ.  اشاره کردی با سر بھ نگھباندیام        

 : مثل متھ در سرم فرو رفتدی امیصدا. دانشگاه ثابت ماند
  و پولو بھش بدهای بالتیتو ھم برو خونھ بعد از تعط...ھی موندنت تابلو بازنجایا-         
 رمردی افتاده مقابل پنیی جھان ثابت مانده بود کھ با سر پای ام رورهینگاه خ        

با .  از دو طرف کش آمدمیلب ھا.  دادی دستانش را در ھوا تکان مرمردیپ.  بودستادهیا
 ....دی کشی مرا بھ دنبال خودش مدی بھ خودم آمدم، امنمی شدن آستدنیکش

 غمبری کرد و قسم خدا و پین من سخنرای براقھی بھ ده دقکینزد.  رفتھ بوددیام        
 گرفتھ بودم می دانست من تصمی نمگرید. را گذاشت بھ دامنم تا دور و بر جھان نروم

 حراست دانشگاه ی و مقابل چشم چند صد دانشجو و حتستمیبروم مقابل در کالسشان با
 یاگر م.  کلھ گنده ھم بھ او بدھکار بودمیعذرخواھ کی. پول را بگذارم کف دستش

 وجدان درد داشت چطور ی طوالندی کھ خودش دیام.  شدمی موانھیرفتم بھ شھرم د
  کننده است؟چارهی من بی عذاب وجدان برادی فھمینم

ساعت .  بودمستادهی مقابل در کالس جھان اات،ی دانشکده ادبیداخل راھرو        
 داده ھیتک. دی رسی ساعت کالس بھ اتمام مگری دی قھی دوازده بود، تا چند دقکینزد
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 مناسب باال و یذھنم را بھ دنبال جملھ .  و زل زده بودم بھ در کالسواریبودم بھ د
 ". اجازه برداشتمی کھ بدی ببخشتون،ی پول ھمسانیا" فتم گی بھ جھان مدیبا.  کردمنییپا

 پول رو نیخانوم تراب، ا" گفتم ی مدیسرم را بھ چپ و راست تکان دادم، نھ با        
 ". برداشتمی اشتباھتون،ی بھ ھمسانیبد

 کردم، حواسم دایاون شب تو کوچھ پ" گفتم یدوباره سر تکان دادم، بھتر بود م        
 ".نبود

فقط پول را بھ سمتش .  گفتمی میزی چدی ھم فشردم، اصال نبای را رومیلب ھا        
 . بودی کافدمی پرسی گرفتم و حالش را میم

. ستادمی جدا کردم و صاف اواری ام را از دھی باز شد و من تک در کالسکبارهی        
بھ دنبالش .  آمد و از مقابلم گذشترونی بود از کالس بیانسالیاستاد کھ مرد م

 دانشجوھا بھ یآب دھانم را قورت دادم و چشمانم ال بھ ال. دانشجوھا وارد راھرو شدند
بود و کالسورش را چسبانده  انداختھ نییسرش را پا ،دمشی دکبارهی. گردش در آمد

متوجھ من .  و بھ سمتش رفتمدمی بھ صورتم کشیدست. وارد راھرو شد.  اشنھیبود بھ س
 را صاف کردم و میگلو.  شده بودنی راھرو سنگی ھوادم،ی کشقینشده بود، نفس عم

 :گفتم
 خانوم تراب-         
 چشمش گود افتاده ریز.  شدشی اش قلبم ردهی تکی چھره دنیسر بلند کرد، با د        

 فروغش یچشمان ب.  فوت کردمرونینفسم را کالفھ ب.  زدی میبود و لبانش بھ کبود
 :را بھ من دوخت و زمزمھ کرد

 سالم-         
با سر .  شده بودندرهی بھ ما دو نفر خی شدم کھ با کنجکاویی دانشجوھایمتوجھ         
 : راھرو اشاره زد و گفتمیبھ انتھا

 ن؟یاری مفیچند لحظھ تشر-         
 واریبھ د.  خواھد با من خلوت کندیمتوجھ شدم دلش نم.  پا و آن پا کردنی ایکم        

 :راھرو اشاره زدم
 میوسط راه موند... نیای بنجایپس ا-         
 نییدوباره سرش را پا.  داد و خودش را بھ کنار راھرو کشاندتیباالخره رضا        

 : را باال بردم و گفتممیابروھا.  شدرهی خشی کفش ھاانداخت و بھ
  دانشگاهنیومدی نیچند روز...ن؟یخوب-         
 : گفتیبھ آرام        
  بودمدهیترس...خالم خوب نبود-         
 کرد؟ دلم ی بلندش زل زدم، از ذھنم رد شد کھ چرا سرش را باال نمیشانیبھ پ        

 :جھان زمزمھ کرد. نمی اش را ببی خرگوشی خواست دندان ھایم
  بودی عصبانیلیخ...با پدرم اومدم-         
 :دمی بھ صورتم کشیدست        
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 چرا؟-         
 : گفتیشانھ باال انداخت و با ناراحت        
 دمی خجالت کشیلیخ... از کارش زد و باھام اومد-         
 گفتھ بود پدرش دست فروش دیام.  شدمرهیجوابش را ندادم و در سکوت بھ او خ        

 و دمی کشرونی پشت شلوارم ببی پولم را از جفی فرستادم و کرونینفسم را ب. است
 :گفتم

 ... کرده بودمدای پولو پنیا...من-         
 تھ شی دندان ھادنی باز بود، با دمھیدھانش ن.  شدرهیسر بلند کرد و بھ دستانم خ        

 ی کردم فکرم را روی چشم از لب و دھانش گرفتم و سعیبھ سخت. دلم ضعف رفت
 :پول را بھ سمتش دراز کردم. پول ھا متمرکز کنم

 ... کردمداشیپ...  کوچھیاون روز تو-         
 :پول را تکان دادم.  پول ھا ثابت ماندینگاه جھان رو        
 ... خوبریبگ-         
 راھرو زل زده ی بھ دور و برم انداختم، دو دختر دانشجو آن سوی نگاھمین        

 : سرم را خم کردمیابرو باال بردم و کم. بودند بھ من و جھان
  کننیھمھ نگامون م... ریبگ-         
 :پول ھا را گرفت و گفت        
 چقدر بود؟-         
 :لپم را از داخل گاز گرفتم        
  تومنیصد و س-         

 : تکان دادیسر        
 شنی شدن، حتما خوشحال متی اذیلی ھا خچارهیممنونم، ب-         
 اش را باز کرد و پول را یکولھ پشت.  تکان دادمی زدم و سریلبخند زورک        

 :چپاند داخل آن و ھمزمان گفت
 خوبھ؟...کمرتون-         
چشم از او گرفتم و بھ .  شدرهی سر بلند کرد و با خجالت بھ من خیبھ آرام        
 : راھرو زل زدمی ھاکییموزا

  اون روزمارستانیرفتم ب...خوبم-         
 : ادامھ دادمھیمکث کردم و بعد از چند ثان        
  برویشما گفتھ بود-         
 شتری بدندی کشی کھ از کالس ھا سرک مییتعداد دانشجوھا. او ھم سکوت کرد        

 :دمیانم کش دور دھیدست. شد
 ... برمگھیمن د-         
 و رفتم سمت پلھ ھا، دمی انداخت، چرخنییچند قدم عقب رفتم، جھان سرش را پا        

 :دمی را از پشت سرم شنشیصدا
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 نیمراقب خودتون باش-         
دستم را مشت کردم و . ستادمی پلھ انی اولی ھم فشردم و رویچشمانم را رو        

 بلند بھ طرفش رفتم، جا خورد و در خودش ی و با قدم ھادمی بھ سمتش چرخکبارهی
 و با اخم دمی کشرونی پولم را بفی شلوارم و دوباره کبیدست بردم سمت ج. مچالھ شد

 : در ھم گفتمیھا
  تومنشستی بنمیا...پولشون صد و پنجاه تومن بود-         
 ی بستھ ینگاه حسرت زده ام رو .دمی کشرونی بفمی ھزار تومان از کستیب        

 نیاصال ا.  پول انجام دھمنی توانستم با ای مییچھ کارھا.  ثابت ماندیھزار تومان
 شی حرف ھاری داد؟ خود احمقم چرا تحت تاثی چھ وجدانم را قلقلک میخرگوش برا

 : با حرص گفتمو  گرفتم؟ پول را بھ سمتش گرفتمیقرار م
 مندتونازی نی ھیبده بھ ھمسا-         
 :دمی را شنشیصدا.  بھ سمت پول دراز شد و آن را گرفتفشیدست ظر        
 نی کردیممنونم کھ امانت دار-         
 خواست با یدلم م.  لب و دھانش ثابت ماندیسر بلند کردم و دوباره نگاھم رو        

 : مقدمھ گفتمی و بدمی کشقینفس عم.  را لمس کنمشیانگشتانم دندان ھا
  باز نذارمھی دھنتو نگھید-         
لبم را گاز گرفتم و بدون حرف اضافھ . با تعجب نگاھم کرد و دھانش بازتر شد        

 . بھ سمت پلھ ھا رفتمیا
عباس با چشمان از حدقھ در آمده بھ .  و بھ زمان حال برگشتمدمی کشقینفس عم        

.  تخت سر دادم و عقب رفتمیوورق ھا را ر.  شده بودرهی خنی زمی رویبرگھ ھا
 فرو شی موھایعباس ھر دو دستش را ال بھ ال. دمی کشرونی ببمی را از جگارمیپاکت س

 عباس ینگاھم ھمچنان رو.  فندک روشن کردما را گذاشتم کنج لبم و بگاریس. برد
 رهیپلک زدم و بھ مرجان خ.  کردیثابت مانده بود کھ مسخ شده بھ برگھ ھا نگاه م

 از یقیکام عم.  کنج لبم نشستیپوزخند.  من مانده بودی رونشیاه غمگنگ. شدم
 : بھ چشمان مرجان گفتمرهی فرستادم و خرونی بینی گرفتم و دودش را از بگارمیس

 می خوابی اطاق مھی ی توموی ری منو تو مم،یدیامشب کھ رس-         
 

عباس و مرجان . دمی کشی مگاری عقب و در سکوت سی صندلینشستھ بودم رو        
 ی تومیاصال از ھمان زمان کھ شرط را بردم، ھر سھ نفر رفتھ بود. ھم ساکت بودند

 ی زل زدم بھ عباس کھ با اخم ھانی ماشنھیاز آ. می زدیخودمان و الم تا کام حرف نم
 بھ میچند بار مستق.  خواستیخاطر مرجان را م واقعا.  شده بودرهیدر ھم بھ جاده خ
 کردند نشستھ ام یفکر م.  را داده بود دست منی ھم فرخ گوشیند بارمن گفتھ بود، چ

 کباری دانستند مرجان فقط ی نمگرید.  سمتش برودی گذارم کسی مرجان و نمی پاریز
 ری آنقدر زناما م.  منصرف شددی من، عکس جھان را کھ دی رابطھ آمد بھ خانھ یبرا

 یلی تماگری گفت دیھ تمام شد، بھ آرامرابطھ ک. فشار بودم کھ نگذاشتم از خانھ ام برود
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 پرانده، اما بعدھا کھ از او یزی کردم چی نگرفتم، فکر می جدلیاوا. بھ ادامھ ندارد
از .  حرف ھاستنی تر از ای جدھی قضدمی و او ھر بار بھانھ آورد، فھمدیایخواستم ب
 کھ خاطر مرا دمیاز زبان فرخ شن. می شدی کمتر با ھم رو در رو مگرفت، من کناره

 ی آن ھم از طرف مرجان کھ با ھمھ ،یخاطرخواھ.  خنده دار بودیلیخ.  خواھدیم
 ی کثافت کاری ھی بقگرید.  زده بودکی بار تکی ھا حداقل ی ھا و خودیباال دست

 . خودششکشی پشیھا
 

 را پرت مھی نگاری و سدمی کشنیی را پاشھی سر دادم، شی صندلیخودم را رو        
 از من ی شد، مرجان چھ انتظارریدوباره فکرم درگ. چشمانم را بستم. رونیکردم ب

 ی نمم؟یداشت؟ عاشقش شوم و او را بھ عقد خودم در آورم و بعد ھم بچھ دار شو
 عاشقش باشند، عشق کھ نباشد بچھ پس کھ  خواھندی میدانست مردھا فقط بچھ از زن

 . اشی خواھی کھ می از زنیرادگای شد اجبار، نھ ی مفھ،ی شد وظیانداختن فقط م
 یحاال جھان از آن مردک ب.  چسباندمینفسم را رھا کردم و سرم را بھ صندل        
 ی مشھی کھ ھمی پسر؟ ھمانطورکی دختر و کی چند تا بچھ داشت؟ زیھمھ چ

 بار کی بود کھ آدم نی اش ادهیعق.  ھم دو قلو بودند، دو قلو دوست داشتدیخواست؟ شا
 ی گفتم خودش می بھ او مشھیمن ھم. ند کی را بزرگ مشی عشق بچھ ھا و بادی زایم

 شد و من از او صاحب ی تمام نمزی کاش ھمھ چیا.  من، زن من، نفس منیشود بچھ 
 را چھ گذاشتھ شیحاال اسم بچھ ھا.  دانستم مال خودم شدهی شدم، اما میده تا دو قلو م

 دیپر  ھم دوست داشت؟ ھمان مردک دزد ناموس کھ از ناکجا آبادشیبود؟ پدر بچھ ھا
 ی خواستم رود،یچانھ ام لرز. ختی را بھ ھم رزی ام و مثل طوفان ھمھ چیوسط زندگ

 باز کرد و مھیچشمانم را ن.  شددهی تنم کشی رویزی چکبارهی جا بھ جا شوم کھ یصندل
جلو بھ سمتم خم شده بود و  ی دو صندلنینگاھم در نگاه مرجان گره خورد کھ از ب

با .  بھ من زل زدی بازم شد و کممھی چشمان نتوجھم. دی کشی تنم میژاکتش را رو
چشم از من گرفت و با دست ژاکت را صاف کرد و .  در ھم نگاھش کردمیاخم ھا

پلک زدم و بھ .  شدرهیعباس سر چرخاند و حسرت زده بھ او خ. دیخودش را عقب کش
 ....دیچی پدرام در سرم پیدم و صدا زل زیژاکت سورمھ ا

 
 ی بندو آب دادی رفت؟ دو روز رفتم خونھ ھا، فوریاون ھمھ پولو داد-         
 دانشگاه و بھ پدرام نگاه اطی حمکتی نی در ھم نشستھ بود روی با اخم ھادیام        

 : اش، براق شدرهی نگاه خدنیپدرام با د.  کردیم
  پطرس فداکارھ؟یچ-         
 : نثارش کرد و گفتی چشم غره ادیام        
ِ پول خون کسدی کارو کرد، شانیبھتر-           ... بودی بود، پول دوا درمون کسیِ
 : را در آوردشی و ادادیپدرام حرفش را بر        
  نگاه کنی ھندلمیبرو بابا کمتر ف... بودیپول دوا درمون کس-         
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 :ص گفترو بھ من کرد و با حر        
  وجدانت آروم شد؟ی شد؟ پولو دادیاالن چ-         
 التیحاال کھ از تعط. دمی و سمت در دانشگاه چرخدمی کشمی بھ موھایدست        

 نداشت، فقط عادت کرده ی خاصلیدل. نمی خواست جھان را ببیبرگشتھ بودم، دلم م
 :ودم آمدم پدرام بھ خیبا تکان دست ھا.  را چوب بزنماھشیبودم کھ زاق س

  راحت شد؟التی خی گم االن پولو دادیم... با تو ام-         
 :ابرو باال انداختم و گفتم        
 ... بودمونشی مدیلی اون اراذل و اوباش خانیبھ خاطر جر-         
 :دی وسط حرفم پردیام        
  کرد نھ دنبالشو گرفتتیمخصوصا کھ دختره اصال نھ شکا-         
 :مکث کرد و بھ من زل زد، لبش را تر کرد و گفت        
 س؟ی نبی غربیعج-         
 : تکان دادمیسر        
 ھوم؟-         
 :شانھ باال انداخت        
 زد، نھ بابت اون سھ ی دختره جھان تراب، نھ بابت ژاکتش بھ حراست حرفنیا-         

 نفر
 خواست بدانم چرا ی دلم میلیخ.  گفتی شدم، راست مرهی خدیبھ چشمان ام        

 بود یگریاگر ھر کس د.  کندی گذارد، از خودش دفاع نمی سر بھ سرش می کسیوقت
 .ی انضباطتھی ھر سھ نفرمان را کشانده بود بھ کمیتا حاال صد بار پا

تھ  جھان دنی سر چرخاندم و ناگھان با دی بھ سمت در وروداری اختیدوباره ب        
 :دمی پدرام را شنی خنده یصدا. ختیدلم ر

  آوردنفی تشریتیوریِسک-         
 انداختھ بود و نیی سرش را پاشھیمثل ھم.  ثابت ماندزشی ری جثھ ینگاھم رو        
 کمرم گذاشتم و ی و دستانم را رودمیکامل بھ سمتش چرخ.  داشتی قدم بر میبھ آرام

 در ی بھانھ اچیاما ھ.  بروم سمتشی بھانھ اکی خواست بھ یدلم م. نگاھش کردم
 : رو بھ من تشر زددیام. دی کشدھانم  را بھ داخلمیلب ھا.  نداشتمنیآست

  زشتھ،ینگاش نکن اونجور-         
 بود کھ بروم نیتنھا بھانھ ام ا.  زل زدمی ابرمھینفسم را رھا کردم و بھ آسمان ن        

 یدی منو ندالتیسالم تعط"میبروم جلو بگو.  بوددیآن ھم از من بع. جلو و سالم کنم
 خواستم بچرخم کھ جھان یدیبا نا ام.  بودی بازعی آخر ضاگری دنینھ، ا" خوب بود؟

 اری اختی تکان داد و بی سرمیآب دھانم را قورت دادم، برا. دیسر بلند کرد و مرا د
 : زده زمزمھ کردمرتیح. بھ سمتم پا تند کرد.  باال رفتمیابروھا
  ور؟نی اادیبچھ ھا، داره م-         
 :دیپدرام خند        
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 ...بادابادا مبارک بادا-         
 : دوباره تشر زددیام        
 ؟یدستش ننداز، خودت مگھ خواھر مادر ندار-         
 : گفتیپدرام با لودگ        
  تو ھم بت منھ،یتیوریِاون سک-         
 : گفتی با ناراحتدیام        
 لمای تو فیپس تو ھم نقش منف-         
 :پدرام قھقھھ زد        
  داداشیخرابم کرد... شمی بھ ری بستیدونی عجب فحش چالھ می وایا-         
چھان .  سر و تھشان، با دست اشاره کردم خفھ شوندی باتیکالف از چرند        

 ی بھ آرامدیام.  گرفتندی مھشی دادند و تی آمد سمت من و آن دو نفر اره میداشت م
 :گفت

  دونمو توی بره من مادی دختره بنیبذار ا-         
 : آوردنیی را پاشیپدرام ھم صدا        
 خرابتم سوپر من-         
 ی نکنند و آبروی دستی شوخگری با ھمدکبارهیچند قدم از آنھا فاصلھ گرفتم تا         

 مانده بود پدرام دستش را دراز کند و نیھم. زدی نرنی از اشتری جھان بینداشتھ ام جلو
 ...بچسبد بھ

 ستیپدرام آبرو و ھست ن. سرم را بھ چپ و راست چرخاندم و افکارم را پراندم        
 و دی ام رسیبھ دو قدم.  بلند رفتم سمت جھانیبا قدم ھا. دی کشیآدم را بھ فالکت م

دلم . دھانش را بستھ بود. نش ثابت ماند دھاینگاھم رو.  سالم کردی و بھ آرامستادیا
جوابش را . خود خرفتم گفتھ بودم دھانش را ببند.  سرمرق خواست با مشت بکوبم فیم

 ور کرد و کی را ی ایدست پاچھ شد و کولھ پشت.  شدمرهیدادم و بھ چشمانش خ
 : گشود، گفتی را مپشیھمانطور کھ ز

 کارتون داشتم...نینبود...لتون اومدم دانشگاه دنبایچند روز...امم-         
 یزیخواستم چ.  گل از گلم شکفتکبارهی منتظر من بود؟ دم،یابرو در ھم کش        

 : آورد و گفترونی بی ھزار تومانی بستھ فشی کھ از کمیبگو
بھ زور بھم ده ھزار تومن مژده ... کردمدایفکر کردن من پ...پولو دادم بھشون-         

  دادنیگون
 :پول را بھ سمتم دراز کرد و با خجالت گفت        
 نی کرده بوددایآخھ شما پ... مال شماستنیا-         
بھ دل من نشستھ بود، آن .  شدمشی و من دوباره مات دندان ھادی کشقینفس عم        

 تواند دھانش را ی وقت نمچی صاحبش ھدی رسی با نمک کھ بھ نظر می ھایخرگوش
 :بھ خودم آمدم و لبم را تر کردم.  بستھ نگھ داردھی از چند ثانشتریب

 ...مال خودتون-         



 53 

 :بھ سرعت سرش را بھ چپ و راست تکان داد        
 لطفا...نیریبگ... کاری خوام چی ھمھ پولو منیا... نھیوا-         
ار کھ رفتھ بودم  بنیا.  داشتماجی بھ آن احتیلی خرم،ی خواست پول را بگیدلم م        

بھ . رمی کھ بھ خانواده ام آمده بود، دوست داشتم بمیبھ خانھ مان بھ خاطر فشار مال
 : ام افتادم و گفتمی خرابکارادی.  شدمرهیژاکت رنگ و رو رفتھ اش خ

 ...دمی کھ پاشیرنگ...اون رنگ...بھ جبران-         
 :دیابرو در ھم کش        
  برمدی شد باری من کالسم دنیریبگ-         
 مگر چھ دی خری خودش ژاکت می رفت برایخوب م.  پا و آن پا کردمنی ایکم        

  شد؟یم
 :جھان پول را تکان داد        
  لطفانیریبگ-         
با حسرت از .  کرد و رفتی خداحافظیخی پول را از او گرفتم، سرد و یلیبا م        

 و بھ دمیآه کش.  در دستم بودی ھزار تومانیاسکناس ھا. پشت سر بھ او نگاه کردم
 : و گفتدیپدرام با خنده بھ سمتم پر. دمی چرخدیسمت پدرام و ام

 
 دمش گرم، پول داد بھت؟-         
 : زدیچشمک        
  کھ برات خرج کنھیمخشو زد-         
 ی از رودیام.  بودیگری دیھوت بھ صورتش زل زدم، فکرم جامات و مب        

 : برخاست و گفتمکتین
 ا؟ی بود، آره پویفکر کنم پول مژدوگون-         
 :پدرام ابرو باال انداخت.  تکان دادمی سریبا حواس پرت        
  خرج خورد و خوراکت جور شدگھیتا دو ماه د-         
 : شانھ اشی رودیوا کوب ھی کرد و بدیرو بھ ام        
  نگھبان؟ی فرشتھ ی نداری مادرشم حالل تره، تو کھ اعتراضریاز ش-         
 : و گفتمدمی لبم کشی بھ گوشھ یدست.  شدمرهی جوابش را نداد و بھ من خدیام        
  خرمی پول براش ژاکت منی با ارمیبعد از دانشگاه م-         
 : گفتی و با ناباوردی زده بھ سمتم چرخرتیپدرام ح        
 ؟ی کنی میشوخ-         
 : تکان داد و ادامھ دادمی سرتی زل زدم کھ با رضادیبھ چشمان مھربان ام        
  خرمی ژاکت سبز رنگ مھی ام، ی ام جدیلیخ-         
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 و از پنجره دمی بھ سر و صورتم کشیدست. دمی تکان خورد و از خواب پرنیماش        
 دانستم یغرق در خاطرات جھان، بھ خواب رفتھ بودم و حاال نم.  شدمرهی خرونیبھ ب

 گونھ ام یدستم را رو.  و مھ گرفتھ بودیمخصوصا کھ ھوا بھ شدت برف. میکجا ھست
 : گفتمی خفھ ایگذاشتم و با صدا

 م؟یدیکجا رس-         
با باز شدن در .  شدادهیه متوقف کرد و پ را کنار جادنیعباس جوابم را نداد، ماش        

 بھ نکھیمرجان بدون ا.  و سرما در تنم نشستدیچی داخل اطاقک پی سوز بدنیماش
 :سمتم بچرخد، گفت

  موندهلومتری ده کم،یی ماکوکینزد-         
 شدم مانی لحظھ پشکی.  شدمرهی خنھی آزیآب دھانم خشک شد و مسخ شده بھ آو        

. من طاقت رو بھ رو شدن با جھان و شوھرش را نداشتم.  آمدمنجایکھ ھمراھشان تا ا
 آتش دم،ی دی را مشیاصال اگر بچھ ھا. نمی ببیگری توانستم عشقم را کنار مرد دینم
ِ را با جھان من ی فھماندند پدرشان ھمان کاریم آن تولھ سگ ھا بھ من.  گرفتمیم

 جا نی از ھمدیبا. میدستم رفت سمت ابروھا. انجام دھم خواستم ی من میکرده کھ روز
 کشتم، ی کشتم، عباس و مرجان را ھم می شد، ھمھ را میخون بھ پا م.  گشتمیبر م

 . کشتمی ام، میری دستگی آمد برای ھم مسیھر چند تا پل
 را باز کرد و سرش را برد نیعباس در ماش. دمی کشقیدھان گشودم و نفس عم        

 : فرمان و در ھمان حال گفتریز
  ورنی اانی دو تا افسر دارن مھ،ی بازرسستیا-         
 زمزمھ ی گذاشت و در آن را گشود و با خونسردشی زانوی را روفشیمرجان ک        

 :کرد
  حرف بزنی ترکایپو...حواسمون ھست-         
 :صاف نشستم و لبم را بھ دندان گرفتم و گفتم        
 نی حرف بزنیشماھا فارس...  دونمیم-         
 ی ھانی ماشینگاھم رو. دی باریبرف م.  شدمادهی را باز کردم و پنیدر ماش        

.  گذشتندی از برف، مدهی پوشی از جاده ی چرخ بھ آرامری ثابت ماند کھ با زنجیگذر
ان  فرمری آمدند، عباس سرش را از زی شدم کھ بھ سمتمان مرهی خسیبھ دو مامور پل

 یسع. نیگذشت و رفت سمت صندوق عقب ماش  از کنارمی آورد و بھ آرامرونیب
 ری کتم را بستم و خم شدم سمت گلگیدکمھ . رمی بگدهی را نادسیکردم دو مامور پل

 از آنھا کھ جوانتر یکی و دندیدو مامور بھ ما رس. دمی کشکی بھ الستی و دستنیماش
 :بود گفت

 ) اومده؟شی پیمشکل(؟یمشکل نمنھ د-         
 : گفتمیسر بلند کردم و با خونسرد        
 ) پنچرهمینھ، فکر کرد(ی الدوخ پنجر دکری فخی-         
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 بھ سمتمان آمد، جک نیعباس از پشت ماش.  اشاره کردمکیو با سر بھ الست        
 : گفتیبا ناراحت.  در دستش بودنیماش

 م؟یپنچر کرد-         
 :رھا، سرش را خم کرد مامودنیبا د        
 سالم جناب-         
 :رو بھ او گفتم        
 نینھ پنچر نشده، جکو بذار پشت ماش-         
 : نگاه کرد و رو بھ من گفتنی از مامورھا بھ داخل ماشیکی        
 ) دارن؟ی خانوم با شما چھ نسبتنیا( وار؟یَسبتیَ ن نَزننی سمیبو خانوم-         
 :عباس دستش را باال برد و با خنده گفت        
  فھمم سرکاری نمیترک-         
 : لبم را خاراندمیگوشھ         
 ) دو نفر زنو شوھرننیا(الریَ نفر ار آرواد دیکیبو ا-         
 :عباس با خنده گفت. و بھ عباس اشاره زدم        
  بگو بفھممی شده؟ بابا فارسیچ-         
 پخشش را باال ی کھ صدایی ھانی از ماشیکی از مامورھا بھ سمت یکیحواس         

 :رو بھ من کرد. برده بودف جلب شد
 )دییبفرما(روزیبو-         
عباس رفت سمت صندوق و . پا تند کردابانیھمراه با ھمکارش بھ سمت وسط خ        

 زانو زدم، کیابل الستنفس حبس شده ام را رھا کردم و مق. جک را داخلش گذاشت
 : و زمزمھ کردی صندلری را باز کرد و دوباره خم شد زنیعباس برگشت و در ماش

 نی خوب بود، آروم برگرد تو ماشیلیخ-         
 جھان کینزد. لرز در تنم نشستھ بود.  و جوابش را ندادمدمی ام را باال کشینیب        
 اصال از کجا معلوم ھنوز در ماکو م؟یشت با ھم فاصلھ دالومتری فقط ده کیعنیبودم، 

  نبرده بود؟رونی شھر بنی کرد؟ شوھر الدنگش او را از ای میزندگ
 : بھ قفل شده گفتی دندان ھایعباس از ال        
  گفتم سوار شو؟یدیشن-         
 ی ثابت ماند، بھ راننده گفتھ بودند برود سمت شانھ سی دو مامور پلینگاھم رو        

 نی سست داخل ماشیچشم از آنھا گرفتم و با قدم ھا.  را نگھ داردنی جاده و ماشیخاک
 ....نشستم
 یبعض.  کردمی شھر نگاه مواری وجودم چشم شده بود و بھ در و دیھمھ         

 ساختھ دی جدی ساختمان ھاگر،ی دی بعضی بود و بھ جاشانیساختمان ھا ھنوز سر جا
 ھر دو د،ی لرزمیلب ھا.  من پر از خاطره با جھان بودیقدم بھ قدم ماکو برا. شده بود

 شی ثابت ماند، روابانی کنار خی تابلوی رواھمنگ. می شھر بودنی ھمی آسمان برفریز
 میلب ھا.  ھم نوشتھ بود بھ طرف دانشگاهرشی زعصر،ینوشتھ بود بھ طرف شھرک ول



 56 

 ی بدبختی ھمھ کبارهی.  جھان بودی پدری محل زندگعصریشھرک ول. را گاز گرفتم
 تش ام را بھ آیِ رذل پول پرست زندگرمردیآن پ.  از مقابل چشمانم رژه رفتمیھا

لبم را محکم تر .  و تار شدرهی من تیای جھانم را از من گرفت، جھان رفت و دند،یکش
 : نعره زدمکبارهیگاز گرفتم و 

 عصریبرو سمت شھرک ول-         
 فرستاد رونیعباس نفسش را ب. دندیمرجان از جا پر ام عباس و کبارهی ادیبا فر        
 :دیو غر

 بتمرگ سر جات-         
 کشتم ی جھان را میِ امشب تک تک خانواده نی من ھمم،ی گلوخی بدیبغض چسب        

پنج مرتبھ رفتم .  رازشی ھمھ چیمخصوصا پدر و برادر ب.  فرستادم بھ درکیو م
 از خانھ پرت کردند یھ مرا با خفت و خوار دو نفر پنج مرتبنی اش و ھمیخاستگار

.  نگفتمیزی وقت بھ آن ھا چچی و ھشتم جگر گذایبھ خاطر جھان دندان رو. رونیب
 م؟ی سر جادمی تمرگی مدی نبود، چرا بای نبود، زندگی نبود، عشقی جھانگرید

 :دمی کھ ھر لحظھ امکان داشت خفھ ام کند، ھوار کشیبا بغض        
  عباسعصریِبرو سمت شھرک ول-         
 :مرجان وحشت زده شد        
 رونی برهی منی صدات از ماشھو؟ی شد ی چا،یآروم پو-         
 دست من نبود، کوچھ بھ کوچھ و ی ولختم،ی ری اشک مدینبا. چشمانم سوخت        

 ابانی خنیھم.  آوردی مادمیجھانم را بھ .  من خاطره بودی ماکو براابانی بھ خابانیخ
 ی میحت. دمی جھان ژاکت خری بود کھ برایی جام،ی گذشتی از آن ممی کھ داشتیمطھر

 سی پست بانک کھ آن وقت ھا تازه تاسکی کنار تر، جلویدانستم کدام مغازه است، کم
 بھ یادیدو نفر آنجا بودند کھ ز.  پدر جھانیپس من حق داشتم کھ بروم خانھ . شده بود
 دستم را ی صندلنی شدم و از بزی خمین.  نکرده بودندھی داشتند و ھنوز تسویمن بدھ

 : زدمادیدراز کردم و فر
 عصری دور بزن برو سمت ولدونویم-         
 :مرجان با دلھره گفت        
  تو؟ی کنی کار می چا،ی پومی کنیتصادف م-         
 بھ صورتم و مرا بھ دینج کوب عباس با آرکبارهیخواستم بھ فرمان بچسبم کھ         

 پرت شدم و گردنم ی صندلی رودم،ی مرجان را شنی خفھ غی جیصدا. عقب پرت کرد
 ی می جارمی زدم اشک ھای اگر پلک من،ی ماشی شدم بھ سقف طوسرهیخ. دی کشریت

 :دمی عباس را شنی عصبیصدا. شد
 ی کھ گروه تو رو مفیح...متی خوای کھ مفی گلولھ حرومت کنم، حھی دیبا-         
 خواد

 : زدادی فرمان و فری رودیکوب        
 فیح-         



 57 

 :مرجان با نالھ گفت        
 داد و ھوار نکن-         
 : زدادیعباس ھم فر        
 ... تو بغلشیریبھ فکر امشبت باش کھ م...صداتو ببر-         
 :دی لرزشیصدا        
 ی کنی مفیک-         
 :دی کشقینفس عم        
  خواد ھم حالشو ببره ھم سر ھمھ رو بده بھ بادی کثافت منیا-         
 خواستم او بھ آغوشم ی خواستم، میمن جھانم را م.  ھم فشردمی را رومیلب ھا        

 مھی درسم نمیبھ او بگو.  کنمھی اش و زار زار گرنھی سی تا سرم را بگذارم رودیایب
 ی شدم کثافت رون،ی زمی شدم انگل رومیده ام طردم کردند، بھ او بگورھا شد، خانوا

 ارزش خوردن ندارد، او ی کرد، خودش گفت ھر پولدمم خودش بود کھ آمیبگو. نیزم
 شدم لجن، شدم پست وان،ی کھ رفت شدم حی کرد، وقتیبود کھ کم کم داشت مرا اھل م

 ... وجدانیو ب
 چشم ھا نیاگر ا.  کردم، نھ مقابل عباس و مرجانی نمھی گردم،ی کشقینفس عم        

.  من دست بلند نکندی شکستم تا روی کردند گردن عباس را می با من مدارا میکم
 ...دمی شنی ھق ھق مرجان را می بودم و صدای بھ سقف طوسرهیھمانطور خ

 یم . و پدرام را فرستاده بودم بروند دو کوچھ آن طرف تر منتظرم بماننددیام        
 کردن ژاکت دای پیسر تا سر ماکو را برا. خواستم خودم تنھا ژاکت را بھ جھان بدھم

 ھزار ازدهی و دمی خریشمیسر آخر ژاکت سبز .  نکردمدای پیزی گشتم و چیسبز فسفر
 کردم تا بدھمش بھ جھان، چشی کادو پیبا چھ وسواس. دمتومان بابت آن بھ فروشنده دا

 را نگھ داشتند وگرنھ می و پدرام ھوادیام.  فضول خوابگاهیآن ھم دور از چشم بچھ ھا
شلوار .  شلوارم باعث شد افکارم پر بکشندپیفشار ز.  بوددهیتا حاال کل خوابگاه فھم

 را باال پشیبھ زحمت ز. تنگ بود میشلوار برا.  رادی اموری بودم و پولدهیپدرام را پوش
 ی جھان نمی جلومیآبرو. م خوب بود بھ خودم انداختم، سر و وضعینگاھ.  بودمدهیکش

فکرم . در سوز بھمن ماه تب کرده بودم. دمی عرق کرده ام کشیشانی بھ پیدست. رفت
 ی می ماه زرنگنی ادی بایحساب.  خرج کرده بودمبی کھ از جیرفت سمت ھزار تومان

 گوجھ لوی ککی داشت، ی کھ حواس پرتیرمردی رفتم سراغ ھمان پی مدیبا. مکرد
 شد من حداقل ی باعث می کرد، ولی نمچارهی او را بدبخت و بی تومانصدی سِیفرنگ

 نی وقت فکر کردن بھ ادم،ی کشمی بھ ابرویدست.  بخوابمریجمعھ شب ھا با شکم س
 خلوت ی زنان تا وسط کوچھ قدم. ختمی ری بھ سرم می خاککیباالخره .  نبودزھایچ

 کبارهی.  شومچارهی بود جھان را بدزدند و من بکی جا نزدنی ھمشیدو سھ ھفتھ پ. رفتم
 را در دستم جا بھ جا چی کادو پیبستھ . دی شد و قلب من تپشیدای کوچھ پیاز انتھا

 سرش را. لبخند زدم تا نترسد.  لحظھ مکث کردکی دنمیبا د. کردم و بھ سمتش رفتم
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 و دمیابلش رسآب دھانم را قورت دادم و مق.  تر شدعی سرشی انداخت و قدم ھانییپا
 :گفتم

 سالم-         
 ی و بھ انتھادمیبھ عقب چرخ.  بود جواب سالمم را دادنییھمانطور کھ سرش پا        
 : شدم، دوباره برگشتم سمتش و گفتمرهی خکی تارمھی نیکوچھ 
 ؟ییتنھا-         
 کردم یسع. اصال چرا دستپاچھ شده بودم.  شدمی سوال احمقانھ عصبنیاز ا        

 :لبم را تر کردم. خودم را آرام کنم
 ؟یای کوچھ چرا منی از ایکی تارنی ای کھ تونھیمنظورم ا-         
 :دی بھ مقنعھ اش کشیدست        
  ترهکی نزدنجایا-         
 :اخم کردم        
  بروابونی خطرناک ترم ھست، از سر خنجای تره؟ اکی نزدنجایا-         
 لحظھ خواستم خم شوم و بھ دھانش زل بزنم، بھ کی. دیز داخل جولبش را ا        

 انگار او ھم د،ی بھ مغنعھ اش کشیجھان دوباره دست. زحمت خودم را کنترل کردم
 : فرستادمرونینفسم را ب. دستپاچھ شده بود

 یامتی چھ قنجای اادی نمادتی بھ بعد، اون دفھ نی برو از اابونیخوب؟ از سر خ-         
 شد؟

 :چانھ باال انداخت        
 اونجاست... تونم، پدرمینم-         
 پدرش دی کشینکند خجالت م. پدرس دست فروش بود.  شدمرهی بھ او خھیچند ثان        

من بھ خاطر پدر و مادر بدبختم . امدی حرفش خوشم ننیاز ا. ندی ببتیرا در آن وضع
 آمد پدرش دست فروش ی نم ھم بکنم، آن وقت او خوششیحاضر بودم حرام خوار

 باشد؟
 : بھ من نگاه کرد و گفتیجھان سر بلند کرد و با درماندگ. دستم را بھ کمر زدم        
 شھی برم مشکوک مابونیبعد از خ... از کوچھ اومدمشھیآخھ ھم-         
 چراغ برق پشت سرش ریبھ ت. دیچی دلم بھ ھم پری بازش، زمھی دھان ندنیبا د        
 ی را رومیانگشت شست پا.  آمد تا برود سمت دھانشی اراده باال میدستم ب. مزل زد

 :بھ چشمانش نگاه کردم و گفتم. دمی کشقی فشردم و دوباره نفس عمگرمیانگشت د
  خداستابونی خشھ؟ی مشکوک می چیعنی-         
 : پا و آن پا کرد و گفتنی ایکم        
  برمگھیمن د-         
 چرا دمی پرسیبعدا ازش م.  بکند کھ دوباره راھش را بستمیخواست حرکت        

 ی خلوتنی بھ ای کھ مشکوک شود، خوب کوچھ رمی شود و اصال گیپدرش مشکوک م



 59 

 حرف ھا نی ایوقت برا.  دادمی بستھ را بھ او مدیاول با.  تردد نبودی برای مناسبیجا
 :بستھ را بھ سمتش گرفتم.  بودادیز

 ریبگ-         
 :زل زد بھ دستانم و گفت        
 ھ؟ی چنیا-         
 واسھ تو...کادو-         
 : شد و گفترهی بھ من خیچشمانش گشاد شد، با ناباور        
 ؟یاصال واسھ چ... یمرس... نھیوا-         
 شد دوست داشتم ساعت ھا بھ ی دستپاچھ میوقت.  بھ او زل زدمحیبا تفر        
 : تکان دادمنانی اطمی بھ نشانھ یسر. ش نگاه کنمحرکات
 ریبگ...واسھ جبران-         
 : بستھ گذاشت و بھ عقب فرستادیدستانش را رو        
 اصال...نھ...نھ-         
 :اخم کردم        
  نھ؟ بھ عوض اون ژاکتھی چیعنی بابا، یا-         
 : باال رفتشیدوباره ابروھا        
 ...یوا... بابام بفھمھده؟ی خری کنویبرم خونھ بگم ا...یاو-         
 :با خنده گفتم        
  تررهی ذره تھی فقط ھ،ی فھمھ، ھمون مدلیبابات نم-         
 : نھ تکان دادیدوباره سرش را بھ نشانھ         
  فھمھیبخدا م...یوا-         
 :کالفھ شدم و گفتم        
 دستم شکستا.... مونھی مادشی دخترش تو ی رنگ لباسایکدوم پدر-         
 افتادم کھ از او ی روزادی.  جوابم را نداد و خواست از کنارم بگذردنباریا        

 : شد و دوباره راھش را سد کردمیعصب.  توجھ بھ من رفتی کردم و بیعذرخواھ
 ؟یری گیچرا نم-         
 : و گفتشی پاریدوباره زل زد بھ ز        
 شھی تونم، برام دردسر مینم-         
 :مکث کرد و گفت        
 دیببخش-         
بھ دستم زل زدم کھ بھ ھمراه بستھ در ھوا .  را نگرفتمشی رفت و من جلونباریا        

 داشتم کھ ژاکت را بدھم دستش و چشمانش برق یچھ ذوق و شوق. معلق مانده بود
ھمانطور کھ از پشت سر .  خرگوش استاد کور کردن ذوق و شوق بودنیاصال ا. بزند

 :تم گفیدی کردم، با نا امیبھ او نگاه م
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 خواستم کار اشتباھمو جبران یول... تونستم اون پولو واسھ خودم خرج کنمیم-         
 کرده باشم

 برف ی اوردم و نگاھم رونییدستم را پا. دی اما بھ سمتم نچرخستادیوسط کوچھ ا        
 بودم کھ ری مرا پس زده بود، دلگنکھیآنقدر از ا.  ثابت ماندواری کنار دی تپھ شده یھا

 : تپھ شده و گفتمی برف ھایبستھ را پرت کردم رو
 ستی مھم نگھید-         
 شلوار فرو بی را داخل جمیدست ھا.  شدرهی ولو شده خی و بھ بستھ دیچرخ        

 :مبردم و گفت
 بھ سالمت-         
 درھم یبا ابروھا. دیپوست لبش را جو. چشم از بستھ گرفت و بھ من نگاه کرد        

 و بستھ را برداشت واری لرزان رفت سمت دی با قدم ھاکبارهی.  شدمرهیبھ چشمانش خ
 :و گفت
 دستتون درد نکنھ...یول...شھی دردسر میلیبرام خ-         
 کولھ اش را گشود و بستھ را پی لبم نشست، جھان زی لبخند رو آنکھ بخواھمیب        

 :ذوق زذه گفتم. داخلش چپاند
 واستا برسونمت-         
 :چانھ باال انداخت        
 یمرس...نھ-         
 . خندانم وسط کوچھ جا گذاشتی افھیچرخد و بھ سرعت رفت و مرا با ق        

 
 روشن کرد و رفت یگاری شد، سادهی پنیاز ماش . پارک کردابانیعباس کنار خ        

 دی بھ خود داد و بھ سمتم چرخیبا رفتنش مرجان جرات.  زدھیسمت کاپوت و بھ آن تک
 :و با بغض گفت

 
 ا؟ی پویچرا اون کارو کرد-         
 یگوش.  خواستی تشنھ بودم و دلم آب خنک مدم،ی بھ گردن دردناکم کشیدست        

 ی و رودی کشرونی بفشی را از کیمرجان بھ صدا در آمد، مرجان سرچرخاند و گوش
 :گوشش گذاشت

آره ... خوب... خوب..  خستمستی نیزیچ.. میدینھ تازه رس... سالم فرخ...الو-         
 رامیبا... یگفتھ بود

 :دمی مرجان را شنی را باز کردم، صدانیدر ماش        
 سی نینھ مشکل...خستھ شدن.... ھوا بخورننیی پاھر دو تا رفتن-         
 مثل مرجان، یاز نظر احمق.  را بستمنی شدم و در ماشادهیپوزخند زدم، پ        

 و از کنار عباس گذشتم تا دمی بھ گونھ ام کشیدست.  نبودیبرگشتن بھ ماکو اصال مشکل
 :من گفت اش را از کاپوت جدا کرد و رو بھ ھیعباس تک.  روادهیبروم سمت پ



 61 

 کجا؟-         
بھ دنبال سوپر مارکت چشم چرخاندم، .  رو شدمادهیجوابش را ندادم و وارد پ        

 :دمی عباس را شنیصدا
 ستم؟یبا تو ن-         
 سوپر مارکت ثابت ی روابانی خی نگاھم آن سوکبارهی و دمیبھ سمتش چرخ        

 پول ی بود و من ھر از گاھی حواس پرترمردی بود کھ صاحبش پیھمان سوپر. ماند
 خواست او را ی ھم گذاشتم، چقدر دلم می را رومیپلک ھا.  دادمی را نمشیجنس ھا

 بود پول دهی فھمی جھان افتادم کھ وقتادی ھ لحظکی. در دلم دعا کردم زنده باشد. نمیبب
 گرید بھ چشمانم نگاه کرد و گفت پس می دھم مستقی را نمرمردی از اجناس پیبعض

 برود و پشت سرش نکھیآن روز چقدر وحشت کردم از ا. اورمیاسمش را ھم بھ زبان ن
 یم  جھانادی مرا دم،ی دی را مرمردی آن پدیچشم گشودم، من با. را ھم نگاه نکند

 رفتم، عباس راھم را ابانی بھ سمت خادهیاز پ.  خاطرات خوب گذشتھ امادیانداخت، 
 :سد کرد
 ؟ی ریکجا م-         
 :رو بھ او کردم        
  دمی دست جفتمون می کارھی سی من اعصابم دست خودم نایَعباس دم پر من ن-         
 ابانی زد، با عجلھ از عرض خگارشی بھ سیجوابم را نداد و در سکوت پک        

ھر دو دستم را . دوباره چشمانم از اشک پر شد. ستادمیگذشتم و مقابل سوپر مارکت ا
 با دمی را درمردیپ.  ام گذاشتم و بھ داخل سوپر مارکت نگاه کردمینی دھان و بیرو

 تر دهیصورتش چروک.  نشستھ بودشخوانیپ  پشتی صندلی رودی دست سپکی یموھا
 آشنا حال کی دنیچقدر د.  بھ چشم داشتی تھ استکاننکیاز گذشتھ شده بود و ع

 زنده ھا فاصلھ یایسال ھا بود از دن کھ یمن.  رو بھ آن رو کرده بودنیخراب مرا از ا
 ند من شد و لبخیمتوجھ .  زل زدمرمردیوارد سوپر مارکت شدم و بھ پ. گرفتھ بودم

 :زد
 )بفرما(روزیبو-         
 رمردی پیبرا. بودستادهی اجناس ای کھ مقابل قفسھ ینگاھم رفت سمت مرد جوان        

 حبس ھینفسم را چند ثان.  برداشتمی و آب معدنخچالی تکان دادم و رفتم کنار یسر
مرد . شخوانی را بستم و رفتم سمت پخچالیدر . کردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم

 رهی خرمردی و بھ پستادمی اشخوانیمقابل پ.  رفتنرویجوان پول اجناسش را داد و ب
 نییآب دھانم را قورت دادم و بغضم پا.  بھ عقب سر دادینی بی را از رونکشیع. شدم

 : گفتمی دو رگھ ایبا صدا. رفت
 )ی حاجیخستھ نباش(ی حاجزیاسیورولمی-         
 : گفتی و با مھرباندیخند        
 )ممنونم(ساقوالسوز-         
ُنچ الد-           )شھ؟یچقدر م(؟یَ
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 )پونصد تومن( تومنوزیِبش -         
 گردش کلیھ.  سر دادمزی می را روی و ھزار توماندمی کشرونی پولم را بفیک        

 :لبم را تر کردم و گفتم. را تکان داد و پول را برداشت
 ) اومدمنجای اشیمن دوازده سال پ(میشدی گاباق بورا گل ملی ایکیُمن ان ا-         
 : باال رفتشی از ابروھایکی شد، انی و غبغبش نمادی کشنیی را پاشیلب ھا        
 )؟یفارس(فارس سن؟-         
 : تکان دادی و سردی خندنباریلبخند زدم، ا        

 ی حرف می قشنگ ترکنقدری ایچطور(سن؟یشی دانی ترکیاخچی لھینجور ب-         
 )؟یزن

 ادی کرده ام ی زندگنجای کھ ای در آن سھ سالمی خواستم بگوینم. شانھ باال انداختم        
 یدستش را رو.  را دوست داشتمیھم استعدادم خوب بود و ھم زبان ترک. گرفتم

 : گذاشت و ادامھ دادشخوانیپ
 ) از شھر ما؟یحاطره خوب دار( خاطره وارون؟یاخچی دن زیمی شھرمیزیب-         
 ییجا. ماکو شھر من بود، وطن من بود.  تنگ تر شدیحلقھ دستم دور آب معدن        

من جھان بود و عشق .  ھست کھ عشقش باشدییخوانده بودم شھر ھر کس ھمانجا
 رمردی کنم کھ پی تکان دادم و خواستم خداحافظیسر.  شدیشھرش ھم شھر من م

 : را بھ سمتم دراز کردیھزار تومان
َ سان اوغالن، خوشوم گلر فارس باالسمی گناخمیمن-           یمھمون من(شای دانی ترکیَ

 ) حرف بزنھی فارس بتونھ ترکھی ادیپسر جون، خوشم م
 

 افتادم کھ پول یی سال ھاادیدوباره .  اش زل زدمدهی و چروکریتان پبھ دس        
پول را .  پول بھ او بدھکارمنی ده برابر امیرو نداشتم بھ او بگو.  دادمیاجناسش را نم

 .... آمدمرونیاز دستش گرفتم و سالنھ سالنھ از مغازه ب
 در ھم ی با اخم ھاعباس.  کردمی خلوت و مھ آلود نگاه میاز پنجره بھ جاده         
 الی خگرید.  بر آتش بودی مثل آبرمردی پدنید.  آرام شده بودمیکم.  کردی میرانندگ

 ی کھ مستقر می ننھ اوغلیدر خانھ .  پدر جھان ھجوم ببرمینداشتم بھ سمت خانھ 
 : مرجان افکارم را بر ھم زدیصدا. رمیبگ می توانستم تصمی بھتر مم،یشد

 میس... تموم بشھی ھمھ چدیحواستون باشھ، در عرض دو سھ روز با....بچھ ھا-         
رابطمون با ...می کارت در ارتباطمی سکیفقط با ...می کنیکارتمونو ھر روز عوض م

  حواست ھست؟ایپو... رامی بھ اسم باھی مردھیاون ور مرز 
 : چسباندم و گفتمشھی ام را بھ شیشانیپ        
 بگو-         

 :دی کشقیمرجان نفس عم        
 ی بار مادی مونی کامھی ی ننھ اوغلی خونھ اطیجنسا کھ از مرز رد شد تو ح-         

 میزن
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 : گفتی ادهی نخراشیعباس با صدا        
 نھ؟ی شی مونی پشت کامیک-         
 :مرجان من و من کرد        
 می کنی بازم باھاش ھماھنگ میول...ایفرخ گفت پو-         
بھ خاطر . رمی بودم کھ حالش را بگنیمن اما فکر ا.  لب غر زدریعباس ز        

 ام را از پنجره جدا یشانیپ. دی کشی مری کھ بھ من زده بود، ھنوز گردنم تیضربھ ا
 :کردم و گفتم

  تو اطاق من مرجانیایشب تو م-         
 : گفتمیسرم را کج کردم و با طلبکار.  بھ من انداختی نگاه تندنھیعباس از آ        
 ھ؟یچ-         
 :عباس با حرص گفت        
  کاراس؟نی وقت ااتیوسط عمل... با تومی مکافات دارھیھر دفھ -         
 : شدمیعصب        
 ؟ی کنی نگاش مینی شی گوشھ مھی تو اطاق یتو اگھ باھاش بر-         
 : عباس باال رفتیصدا        
 فقط ستمیدوسش دارم، مثھ تو کھ ن... زنم تا نخوادیآره المصب، بھش دست نم-         

 ...دنبال کمر
 : زدادی و فردی حرفش پرانیمرجان بھ م        
 ایبسھ پو... توشی تو اطاق پامیم...باشھ...نیدعوا نکن-         
مرجان سرش را بھ سمت مخالف  . شدرهی و بھ مرجان خدیعباس دوباره چرخ        

بھ . باز ھم از خودم بدم آمد.  عباس ثابت ماندزانی آوی چھره ینگاھم رو. چرخاند
 .....می در سکوت فرو رفتی زدم و ھمگھی تکیصندل

 ی خانھ ھاھی متوقف شد کھ شبی و زھوار در رفتھ ایمی قدیعباس مقابل خانھ         
عباس . دهی نکششی ھم بھ سر و روی بود دستمتروکھ بود کھ انگار صاحبش سال ھا

 : بعد گفتی گرفت و چند لحظھ ی و شماره ادی کشرونی ببشی اش را از جیگوش
 رامی بامیدیرس-         
 متر ستی از دوشتری بی بعدی شدم، فاصلھ مان تا خانھ رهی خلوت خیبھ جاده         

 داشبورت گذاشت ی را رویعباس گوش. یدی کرد برف بود و سپیتا چشم کار م. بود
 :و رو بھ مرجان گفت

 نی زد سر بھ سرش نذاری بد قلقھ، گند دماغم ھست، ھر زررامیبا-         
 : ھم فشرد و گفتیعباس چشمانش را رو. مرجان جوابش را نداد        
 سفارش فرخھ-         
 : کردشی صدامتیمرجان باز ھم سکوت کرد، عباس با مال        
 مرجان-         
 : اش را باز کرد و گفتیمنیعباس کمربند ا.  خانھ باغ باز شدی در آھنکبارهی        
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 شھ،ی منی تو برف سنگنی ببره تو، ماشرهی پاشھ ساکشو خودش بگیھر ک-         
  باغو پارو نزدنیجلو

 شد و رفت سمت صندوق ادهی پنی جوابش را بدھد، از ماشنکھیمرجان بدون ا        
 : و گفتدی بھ سمتم چرخی صندلی شوم کھ عباس روادهیخواستم پ. عقب

  شرط امشبت شوالی خیب-         
 الی خی ادب کردن او ھم کھ شده بیمن برا.  اش زل زدمیبھ چشمان عصب        

 :دمی کشازهیخم.  شدمیامشب نم
 باشھ بھ خاطر تو-         
 عباس از یصدا.  گذشت و بھ سمت در خانھ باغ رفتنیمرجان از کنار ماش        

 :دیشدت خشم لرز
  خوامی من مرجانو ما،یپو-         
 من ھم بھ پدر جھان گفتھ بودم شیده سال پ. لحن محکمش باعث شد جا بخورم        

. چشمانم را بستم.  از خودش و پسرشیو جوابم شده بود تو دھن"  خوامیمن جھانو م"
 با نباری شدم و ای بھ ذھنم وگرنھ دوباره دچار جنون مندیای خواستم آن خاطره ھا بینم
 ثابت ماند ی مرد تنومندیچشم گشودم و نگاھم رو. عصری رفتم شھرک ولی مادهی پیپا

 :رو بھ عباس گفتم.  بودستادهی در ایکھ جلو
  قلچماق تنھاش نذارھی پس با ش؟ی خوایم-         
 نی از ماشرام،ی بادنیعباس سر چرخاند و با د. ھ رو بھ رو اشاره زدمو با سر ب        

.  رنگم را برداشتمی شدم و رفتم سمت صندوق و ساک طوسادهیمن ھم پ.  شدادهیپ
 شدم کھ خم شده بود تا ی پسرکیمتوجھ . عباس جلوتر از من رفتھ بود سمت خانھ باغ

. دمی را شنرامی بای قھقھھ یصدا. شانھ ام انداختم یبند ساک را رو. در را باز کند
 ی چپش را بھ سختیپا. ستادی ارامیپسرک در را باز کرد و لنگان لنگان رفت کنار با

 از یکی.  بھ عباس گفت و عباس دستش را بھ کمر زدیزیچ. دی کشی منی زمیرو
 بھ پر و بخواھد نکھی شناختم، قبل از ای حالت عباس را خوب منیا.  باال رفتمیابروھا

 مرجان یمتوجھ .  کردی و براندازش مستادی ای اول دست بھ کمر مچد،ی بپی کسیپا
در صندوق .  دوباره قھقھھ زدرامیبا. دی چسبشیشدم کھ بھ سمت عباس رفت و بھ بازو

 دفعھ عباس او را نیمرجان بھ سمت پسرک پا تند کرد، ا. را بستم و رفتم بھ سمتشان
 چھ قھی دو دقنیدر ا. دمیابرو در ھم کش.  ھلش دادیسمتش و کم دیمرجان چرخ. دیکش

. دی دوباره خندرامیبا.  در ھم بھ سمتشان پا تند کردمی افتاده بود؟ با اخم ھایاتفاق
 چھره اش، دنیبا د.  و با صورت بر افروختھ بھ سمتم آمددی مرجان چرخکبارهی

 : و گفتدی ام رسیچند قدم  زد؟ مرجان بھی گند مدی ھم بانجایعباس ا.  شدمیعصب
 ایپو-         
 : دست او را عقب زدم و گفتمکیبا         
  گفت پسره؟ خوصلھ دردسر ندارمایچ-         
 :دی چسبمیمرجان بھ بازو        
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 گوش کن-         
 توانستم چھره اش را ی نور سر در باغ بھتر مریبھ سمت پسرک پا تند کردم، ز        

 : من شد و بھ سمتم آمد و گفتی متوجھ عباس. نمیبب
 ایپو-         
 یگریقدم د.  بھ سر داشتیی پسرک ثابت مانده بود کھ کاله کامواینگاھم رو        

 و قلبم دی خون بھ صورتم دوکبارهی. برداشتم، پسرک سر بلند کرد و زل زد بھ من
 اشتباه گری بار دنیا. جھان بود، پسرک جھان بود. نفس کم آوردم.  نزدھی چند ثانیبرا
ساک از دستم .  بودستادهیجھان مقابلم ا... عشقمنفسم،، جھانم بود، جھانم.  کردمینم

 معده ام را بھ داخل دھانم حس کردم، از شدت اضطراب اتیرھا شد، برگشت محتو
 : گفتی و با نگراندی چسبمیمرجان دوباره بھ بازو. عق زدم و باال آوردم

 اینرو جلو پو-         
 گفت جلو ی بود و مرجان ممیجھانم رو بھ رو. پسش زدم و قد راست کردم        

جھان زل زده بود بھ من و .  لرزان بھ سمتش رفتمیبا قدم ھا. دینروم؟ چانھ ام لرز
 بود سکتھ کنم و قلبم از کار کینزد.  امنھی سیدستم رفت سمت قفسھ .  زدیپلک ھم نم

 کھ یی پسرانھ و پایجھان من بود کھ با لباس ھا نیا. دوباره چشمانم سوخت. ستدیبا
 عباس یصدا.  شددهی ھم کوبی رومی بود؟ دندان ھاستادهی مقابلم اد،ی کشی منی زمیرو

 : کردمی کھ باز ھم صدادمیرا شن
 ایپو-         
 : گفتمی خفھ ایبا صدا. دمیآب دھانم را قورت دادم و طعم گند استفراغ را بلع        
 جھان-         

 اش یدو دندان خرگوش.  ثابت ماندشی دندان ھای نگاھم رود،ی خنددنمیجھان با د        
 یپلک زدم، اشک رو.  باز شد و دوباره عق زدم و باال آوردممھیدھانم ن. شکستھ بود

 : با خنده گفترامیبا. گونھ ام سر خورد
  گرفت سرتو؟نیماش-         
 :بھ جھان اشاره زد        
  نشونت بدم، حالشو ببرشی نماایب-         
 : پشت کمر جھان و گفتدیدستش را باال آورد و کوب        
 بھش بگو-         
 بود دهی حملھ کنم و گردنش را بشکنم، چطور کوبرامی خواست بھ سمت بایدلم م        

 پلک ھم  شده بودم بھ جھان ورهی از دستم رفتھ بود، فقط خارمیپشت کمر جھان؟ اخت
 چھ خبر است؟ قدم نجای گفت ای سگ صاحاب بھ من نمکیاصال چرا .  زدمینم
 شی ھای بزنم و از او بپرسم خرگوشزار  خواستمی بھ سمت جھان برداشتم، میگرید

 نی اش کجاست؟ چرا بھ ای شوھر عوضد؟ی کشی منی زمی را روشیکجاست؟ چرا پا
 روز افتاده؟
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 اراده باال آمد تا بھ دستش ی سمت دراز کرد، دستم ب جھان دستش را بھکبارهی        
 : شدمخکوبی مش،ی صداِدنیبچسبد کھ با شن

  ساعتھی غھیص... پول بده-         
 : قھقھھ زد و گفترامیبا.  تنم داغ شدیھمھ .  را نشان دادکیبا دستش عدد         
 ی شو بگو اوغلھیبق-         
 کدام شی ھایخرگوش. دی دھان کجش چرخی زده ام روانی نگاه ھذد،یجھان خند        

 : باال رفتشی رفتھ بود؟ صدایگور
 ...َ من پریپول بد-         
 : پر زدن در آورد و ادامھ دادیھر دو دستش را بھ دو طرف گشود و ادا        
  کنمی پرندم کھ برات پرواز مھیمن -         

 
 و دی دستانش را بھ ھم کوبنباری شدم، ارهی اش خدهیمات و مبھوت بھ صورت تک        

 شناختم بھ چھ ی کھ من میآن جھان.  کردمی بھ حرکاتش نگاه میچارگیبا ب. کف زد
 ی با صدارامیبا. دی چشمم چکی افتاده بود؟ پلک زدم و اشک از گوشھ یروز

 : اش گفتدهینخراش
 

  حالشو ببرنی ببرکویتماشا کن، س-         
 :دی جھان زانو زد و دستانش را بھ ھم کوبیبل پا مقاکبارهی        
  نشون بده،یاوغل-         
 سرش و یبا چشمان از حدقھ در آمده بھ جھان زل زدم کھ دستانش را برد باال        

 ی احمق بازنیا. لرز در تنم نشست.  پنجھ پا بلند شودی کرد رویبھ ھم چسباند و سع
  داد؟یھا را جھان انجام م

 : زدی سوت بلبلرامیبا        
 ...برو باالتر... آھان... پاھی ِی اوغلنی کنھ ای کار می چنیبب-         
 : مقطع گفتی و با نفس ھادی ور شد، چھره اش را در ھم کشکیکمر جھان         
 درد داره... پام-         
 : دوباره سوت زدرامیبا        
 ،ی کنی حتما پرواز م بعدش،ی کارو کننیاگھ ا-         
 : گفتجانیجھان با ھ        
  کنم؟ مثھ کالغا؟یپرواز م-         
 :دی جھان کوبی با کف دست بھ ساق پارامیبا        
 چرا مثھ کالغا؟... ھاھاھاا،ینھ مثھ قنار-         
 :دوباره سوت زد و ادامھ داد        
  زننی ھا برات سوتم میقنار-         
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 ی چپش را نمیپا. دی داد و دوباره خودش را باال کشنی اش را چینیھان بج        
 : زدادی فررامیبا. توانست صاف نگھ دارد

  زود باشیاوغل-         
جھان تعادلش را از دست داد و تلو تلو . دی جھان کوبیِ بار با مشت بھ ساق پانیا        

 : وحشت زده شدکبارهیخورد، 
 َ خوام پر بزنمی میم... َ کنم؟ من پری بازم پرواز نمیعنی... نشد-         
 : تکان دادی سررامیبا. دوباره دستانش را بھ دو طرف گشود و بال زد        
 ی خوری نمی دردچی بھ ھت،ی خاصیتن لش ب-         
 : و مقابلش زانو زددیجھان لنگان لنگان بھ سمتش دو        
  پر نزده؟یک... تو رو خدا پر بزنم-         
 : ھلش دادرامیبا        
 ی داغوننجایگمشو، تو رختخوابم مثھ ا-         
 پا تند کردم، مرجان رامی شدم و بھ سمت باوانھی حرف دنی اِدنی با شنکبارهی        

 ھمانطور کھ نشستھ بود، سر رامیبا. خواست مانع شود اما با غضب دستش را پس زدم
 :ھان باز کرد من شد، دیچرخاند و متوجھ 

 ...شی شد، نمایچ-         
بھ عقب پرت . دمی برساند، با مشت بھ صورتش کوبانینگذاشتم حرفش را بھ پا        

 شد زی خمی بھ زبان آورد، نیکی و فحش رکدینعره کش.  برف ھا افتادیشد و طاقباز رو
 : نعره زدرامیبا. دی چسبشیو خواست بھ سمتم حملھ کند کھ عباس پا تند کرد و بھ بازو

 ھو؟ی چرا رم کرد وثی دنیولم کن، ا-         
خواستم دوباره بھ سمتش حملھ .  ام از شدت خشم باز و بستھ شدینی بیپره ھا        

 : زدادیکنم کھ عباس رو بھ من فر
 ا؟یچھ مرگتھ پو-         
 : جھان کھ مرا مخاطب قرار داده بود، سر چرخاندمیبا صدا        
 مھمونا مھربونن...  گھ مھمونا خوبنی مرامیآقا با...ش؟یچرا زد-         

آب دھانم را قورت دادم، بھ جھان زل زدم کھ دستانش را باال سرش برده بود و         
 ی کھ میدر حال.  اش دور خودش بچرخددهی دبی آسی کرد با پایبھ زحمت تالش م

 : گفتد،یچرخ
...  بشمغشونی تونم صیم... اگھ خواستن... انیھ م گھ مھمونا کی مرامیآقا با-         

  ساعتھی گھ یم
 ادی را گاز گرفتم تا فرمیلب ھا.  را نشان دادکی و دوباره عدد ستادیرو بھ من ا        

 کرد خودش را از حصار دستان ی تقال مرامیبا.  بھ سمت جھان برداشتمیقدم. نزنم
 قدم جلوتر کی.  رفتی مثل متھ در سرم فرو مشی نعره ھای بکشد، صدارونیعباس ب

.  بار چندم عق زدم و باال آوردمی براد،ی چرخان صورت الغر جھینگاھم رو. رفتم
 : بھ عقب برداشت و گفتیجھان قدم
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 ...شنی میھپل... شنیزشت م... شنی مفی باال رختخوابا کثیاریاگھ ب-         
 : زل زد و گفترامیبا دلھره بھ با        
چھ خون ... ھھ ھھ... خون... خون... صورتتون خونھیوا... رامیمگھ نھ آقا با-         

 یبد
 : گفتمی خفھ ای دستم پخش شد، با صدای و استفراغ رودمی بھ دھنم کشیدست        
 ؟یشناسیمنو نم-         
 : گفتیجھان با دقت بھ من نگاه کرد و بھ آرام        
 شناسمیم-         
 :چشمانم برق زد، با بغض گفت        
 ؟ی بھ روز خودت آوردی چ؟ی گی نمیزی جھان؟ پس چرا چیشناسیم-         
 :دی لرزمیصدا        
 دندونات کو جھان؟ شوھرت کو؟-         
 :سرش را بھ چپ و راست تکان داد        
 تو یای ساعت با من بھی ی خوای کھ می من پرندم، تو ھم ھمونھ؟یجھان ک-         

 ؟یانبار
دوباره گشودم و .  ھم فشردمیچشمانم را رو. و با سر بھ پشت سرش اشاره کرد        

 :ادامھ دادم
  شوھرت کجاس؟اد؟ی نمادتی ی چطورام،یمن پو-         
 رامی بادم،ی کشقینفس عم. جھان ابرو باال انداخت و دوباره با دستانش پر زد        

 . کرد، آرامش کندی زد و عباس ھم تالش میھمچنان نعره م
 :جھان ادا در آورد و گفت        
 ...گفتھ... گفتھ...  گفتھرامیاول پول، آقا با-         
 :مکث کرد        
ُگفتھ اول پول، بعد قبلت بعد لباسامو در ب-          ِ  ارمیُ
پشت سر ھم پلک .  برد مقابل چشمان از حدقھ در آمده ام بلوزش را باالکبارهیو         

 مثل ھمان زن یکینکند جھان شده بود .  شددهی مثل پتک بر سرم کوبقتیزدم و حق
 زدند؟ فقط فرقش با آن ھا ی تومان با من چانھ مستی کھ بر سر صد تومان و دوییھا
 از آنھا را با جھان یکی شی شد؟ چند روز پی مشان ساعت حاللکی ی بود کھ برانیا

 از یکی جھان شده بود یعنی.  خواستم با قفل فرمان کتکش بزنمیاشتباه گرفتھ بودم و م
 : شدم، سرش را بھ چپ و راست تکان داد و گفترهیھمان ھا؟ بھ صورت خندانش خ

 َپر... َپر... ُقبلت... ُقبلت... پول... پول-         
بعد .  من مرده بودی براگری از ھمان ھا، دیکیبدنم منقبض شد، اگر شده بود         

 پدر و مادرش ت؟ی وضعنی چرا در ادمش؟ی دی مدی بانجای چرا ایاز ده سال در بھ در
 بود بھ صورتم، کجا دهی کھ دو بار با مشت کوبرتشیکجا بودند؟ آن برادر خوش غ

 بود؟
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 یت و نفرت جا عشق عقب رفکبارهی. دیجھان بلوزش را بھ دندان گرفت و کش        
 ای دنی سونی ھمھ سال در کثافت دست و پا زده بودم و جھان ھم انیمن ا. آن را گرفت

 ادی و عباس فردی کشغی مرجان جدم،ی بھ سمتش دوکبارهی زد؟ یدر کثافت دست و پا م
 :زد

  نکنتیخر-         
 گوشش ری و با تمام توانم زدمی اش رسی قدمکیجھان تا بھ خودش بجنبد، بھ         

 بلوز ی قھی زدم و بھ مھی خفشی نحکلی ھیرو.  ولو شداطی و کف حدی کشغی جدم،یکوب
 : گفتی ادهی ترسی با صدادم،یپسرانھ اش چسب

 چشم... بخدا... شمیخوب م... چشم... خوب نبودم؟-         
 اش آزاد کند کھ قھی و بھ ھق ھق افتادم، جھان خواست دستم را از دیبغضم ترک        

 مرجان بود د،ی چسبمی بھ بازویکس.  ور شدکی گوشش و صورتش ری زدمیدوباره کوب
 یبا بک دست ھلش دادم، او ھم رو.  خواست جھان را رھا کنمیکھ با التماس از من م

 جھان و صورتش را بھ سمت خودم ی نھدست بردم سمت چا. برف ھا پرت شد
 :و با ھق ھق گفت افتاد ھی بود، بھ گردهی لبش ترکیچرخاندم، گوشھ 

... پرنده...  کنمیپرنده ھا رو م... ی فقط پرھاگھید...  زنمیبخدا پر نم-         
 ...رم... ندا... ندا... دوست... رو...ھا

 د؟ی کشی از من خجالت مایخودش را زده بود بھ آن راه . لبم را گاز گرفتم        
 : زدادیعباس دوباره فر        
  ولش کنایپو-         
 ی و خودش را رودی شود، عباس پرزی خمی عباس را ھل داد و خواست نرامیبا        

 : گفتھیمرجان با گر. او انداخت
 ستی تو حال خودش نا،ینزنش پو-         
 : گفتمھیرو بھ او با گر. دی باز نفس کشمھیجھان با دھان ن        
  شکستھ؟ی عوضنیتولھ سگ دندونات کو؟ چرا شکستھ؟ ا-         
 : نعره زدرامیبا        
 ؟ی شدی وحشینجوری کھ ای ھستی تو کز،ی ھمھ چیاز اولش شکستھ بود، ب-         
 :دی نالھیجھان با گر        
اصال پول ... تو پول نده اصال... کتک درد داره... بخدا... ادیدردم م... منو نزن-         

  بدون پول ساعتھی غھیص...  مھربونیآقا... نده
نتوانستم خودم را کنترل کنم، دوباره .  دور چانھ اش شدت گرفتمیفشار پنجھ ھا        

. دی پررونی بشی گربھ از گلوی تالھ ھی شبیی صدانباری آن طرف صورتش و ادمیکوب
جھان از دست .  خواست صورتش را لھ کنمی بھ صورتش، دلم مدمی کوبگری دکباری

 رامیبا.  خواستم زنده بماندی خواستمش و نھ میم  نھ عاشقش بودم، نھگرید. رفتھ بود
 : زدادیفر

 ی کھ تو عوضشیکشت-         
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 بار با تمام قوا نی ارامیبا.  صورتش گذاشت و ھق زدیمرجان دستش را رو        
 بھ من برسد، دست بردم پشت کمرم و نکھی قبل از اد،یعباس را پس زد و بھ سمتم پر

 خکوبی مشی سر جارامیبا.  جھانی قھی شقی و گذاشتم رودمی کشرونیم را باسلحھ ا
 : گفتیشد و بھ آرام

  بچھیماشھ رو نکش-         
 : دو زانو بھ سمتم آمد و گفتیعباس رو        
  جھانھدمی فھمدمشیمن از اول کھ د...  خر نشوا،یپو-         
 : گفتھیمرجان با گر        
  جھانھ، انگار عقلش رفتھدمیمنم فھم-         
ِ جھان سر گریاگر ھم عقلش رفتھ بود و ھم د.  جھان زل زدمانیبھ چشمان گر        

 نشاندم وسط ی گلولھ مکی خورد؟ ی می من نبود، زنده ماندنش بھ چھ دردریبھ ز
جھان .  ھم چشم بھ راھش نبودمگرید.  کردمیمغزش و خودم و خودش را خالص م

 ی کردم روزی وقت فکر نمچیھ.  زدمل خون آلودش زینیبھ دھان و ب. بھ سرفھ افتاد
 : نعره زدرامی بادم،یماشھ را کش. دی لرزمیشانھ ھا.  او دست بلند کنمیبرسد کھ رو

 ینزن-         
 : زدادیعباس ھم فر        
 ...ای صبر کن، پوا،یپو-         
 : زدادی فررامیبا.  تند شد جھانی نفس ھاد،ی گونھ ام چکیدوباره اشک رو        
  کار کرده مگھ؟ی دختر چنی ا؟ی ھستیبگو ک-         
 زدم و ھر دو ی خالص را مریت.  جھان فشردمی قھیسر اسلحھ را بھ شق        

دوباره نگاھم . لبم را گاز گرفت.  کشتمی خودم را ھم مدیشا. می شدیھمزمان خالص م
 ریجھان بھ سرفھ افتاد و من ھر چھ کردم نتوانستم ت.  دھان خون آلودش ثابت ماندیرو

 اش برداشتم، نفس حبس شده قھی شقی از رور  لحظھ اسلحھکی.  کنمکیخالص را شل
 یدوباره اسلحھ را گذاشتم رو.  افتضاحش افتادمتی وضعادیام را رھا کردم، باز ھم 

 :با بغض گفتم.  جھان گره خوردنگاھم در نگاه. دی کشغیمرجان ج. سرش
 اد؟ی نمادتیمنو ... امیجھان، من پو-         
 : سرفھ گفتانیجھان م        
  ترسم ازتیم... تو ھم مھمون بد...  امیکھ اوغل... من-         
 : گفتتیبا مظلوم        
  ترسمی میلیبخدا خ-         
 ی حالی اش را رھا کردم و با بقھی آوردم و نییدستم شل شد و اسلحھ را پا        

 بھ سمتش رامیبا.  و عقب رفتدی برف ھا کشیجھان خودش را رو. کنارش نشستم
 : و دست برد سمت چانھ اش و گفتدیدو

  کارش کردهی چنی شرف ببیب-         
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عشقم بود، .  تونستم بکشمشینم.  بلند ھق زدمیسرم را خم کردم و با صدا        
با کف . رمی توانستم جانش را بگی ھم کھ کرده بود، من نمیھر غلط.  ام بودیزندگ

 بھ ھی آن روز کھ مادرم با گریحت. جھان کمرم را شکستھ بود. دمیدست بھ چشمم کش
 کھ پدرم با کمر ی وقتی حتای.  بودمختھی نرم بھ ھنطوری استمی پسرش نگریمن گفت د

 نی جھان را در اگری کشتم تا دی خودم را مدیاصال با.  از من رو گردانده بوددهیخم
با دستان . دیچی خانھ باغ پی امان جھان در فضای بی سرفھ ھایصدا. نمی نبتیوضع

 :لرزان اسلحھ را باال آوردم، مرجان با دلھره گفت
 ؟ی بکنی خوای کار میچ-         
ھنوز .  شدمی من خالص منباری زدم بھ مغزم و ای گلولھ مکیجوابش را ندادم،         

سر چرخاندم و . دمی برف شنی رویی قدم ھای صداکبارهی بود کھ امدهیدستم باال ن
.  آمدی باغ بھ سمتمان میِ روشن انتھاکی ثابت ماند کھ از تاریکلی ھینگاھم رو

 یجھان پشت سر ھم سرفھ م. سر چرخاندند ، کردندی کھ من نگاه می بھ سمتیھمگ
 نور ری تر شد و زکی نزدیاھیس. ت مانده بود ثابیاھی سیکرد و من نگاھم رو

 و دمی ام را باال کشینیب.  دادمصی را تشخی گرد و کوتاھکلیِ سر در باغ، ھفیضع
 من ی تر شد و چند قدمکیباز ھم نزد. ِناگھان آتش خشم در چشمانم شعلھ گرفت

با نفرت بھ صورتش زل زدم، بھ من چشم دوخت و چشمانش را تنگ کرد، . دستایا
 : زده گفترتی از ھم گشوده شد و حشی ابروھابارهکی

  برزگر؟ایپو-         
 : گفتمی گرفتھ ای شدم و با صدازی خمیاسلحھ را محکم در دستم فشردم و ن        
  جھان؟رتیتو ھم مادربزرگ خوش غ-         
 ... بھ سمت او حملھ کردمنباریو ا        

 
 

 برداشتم تا از زیخ. دی باغ دوی و بھ سمت انتھادی وحشت زده عقب پررزنیپ        
دوباره قد راست کردم .  خوردمی برف ھا سکندریپشت سر بھ ژاکتش بچسبم اما رو

 ادیفر.  برف ھا پرت کردی و مرا رودی بھ سمتم پررامی باکبارهیو خواستم بدوم کھ 
 :زدم

  ندارهیولم کن، بھ تو ربط-         
 : نعره زدرامیبا        
  بھ جون ھمھ مون؟ی افتادومدهیچرا ن-         
 خشم و غضبم را جمع کردم و دستم را باال آوردم و یجوابش را ندادم و ھمھ         

 یاز رو.  برف ھا ولو شدی کرد و رومی بھ مالجش، نعره زد و رھادمیِبا تھ اسلحھ کوب
ستھ بود و با  نشنی زمی بلند شدم، نگاھم رفت سمت جھان کھ چھار زانو رونیزم

 ی میی روزھاادینگاھش مرا . ختی دلم فرو رِھت.  کردیدھان خون آلودش نگاھم م
 و دی کشریقلبم ت.  شدی مرهی گذاشتم و مظلومانھ بھ من خیانداخت کھ سر بھ سرش م
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 گریکدی و با دی عباس بھ سمتم پرنباری بھ خود دادم، ایچشم از او گرفتم و دوباره تکان
 : زدادیعباس فر.  شدمزیگالو

 ارهی فرخ دخلتو م،یختی بھ ھم رزویھمھ چ-         
 :دمی بھ ھم قفل شده ام غری دندان ھایاز ال        
 ی گھ بازنی وسط انی کھ کھ منو آوردارمیمن خودم دخل تک تکتونو م-         
 : و نگھم داشتمی بھ بازودیخواستم پسش بزنم، اما محکم چسب        
  گمیباور کن راس م...نجاستی دونستم جھان ایمن نم-         

 ی زد و سرش را تکان می دست میدوباره نگاھم رفت سمت جھان کھ بھ آرام        
 : بھ عباس نگاه کردم و با بغض گفتمد،ی لرزمیلب ھا. داد

 ؟ی کنی تالفینجوری ای خواستیم...نشی شده، ببوونھید-         
 :عباس چشمانش را درشت کرد        
 دمی برات نکشی نقشھ اچی ھی از تو ندارم ولیمن دل خوش-         
 : بھ آسمان بلند شدشیصدا        
  کس نبودچی ھیبفھم، نفشھ -         
عباس از غفلتم سو استفاده کرد و اسلحھ . می زل زدگریکدیچند لحظھ بھ چشمان         

 دی تھدیھ خودم آمدم و خواستم بھ سمتش بروم، دستش را بھ نشانھ  بد،یرا از دستم کش
 :در ھوا تکان داد

  بسھی زدیھر گند-         
 بھ اسلحھ نبود، با یازی کفتار نرزنی کشتن آن پیبرا.  فرستادمرونینفسم را ب        

عباس .  باغی انتھای بھ سمت خانھ دمی دوکبارهی.  کردمی خودم خفھ اش میدست ھا
 : زدادیرف

 ایپو-         
 ثابت ماند کھ ھن و ھن رزنی پینگاھم رو. دمی از پشت سرم شندنی دویصدا        

 بلند خودم را بھ در رساندم و زی خکیکنان وارد خانھ شد و خواست در را ببندد کھ با 
 در را رھا کرد و با دلھره رفت د،ی رسیزورش بھ من نم. مانع از بستھ شدنش شدم

 و دمیبھ سمتش پر.  قرار داشتی در ورودیبھ رو  روقای از اطاق ھا کھ دقیکیسمت 
 نی زمی و خودش را رودی کشغیج.  رنگش چنگ زدمیی حنای بافتھ شده یبھ موھا

 : و با بفض گفتمدمی از پشت سر بھ گردنش چسبگریرھا کرد، با دست د
  بھ روز جھان اومده؟ی چن؟ی خوردیچھ گھ-         
 : زددایفر        
  کنھلتیموھام کنده شد، خدا ذل-         
 ی شد، باالدهی گردنش بھ عقب کشدم،ی را کششی دوباره موھایبا حرکت ناگھان        

 : شدم و با نفرت گفتمرهیسرش زانو زدم و بھ صورت کبودش خ
  شوھرش کو پس؟شھ؟ی مغھیجھان چرا ص-         
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 را شی آمد، دوباره موھارونی بشیر از گلو خر خھی شبییجوابم را نداد و صدا        
 :دمیکش

 ھ؟ی خفت کنم؟ شوھرش کدوم قبرستونای ی زنیحرف م-         
 : گفتدهی بردهیبر        
 شکنھیگردنم داره م...ول کن... گم، موھامویم-         
 جون بکن تا نشکستمش-         
 : گفتشی خرخرھاانیم        
 ...شوھر نکرد...اصال-         
جھان شوھر .  شدمرهی گرفتھ اش خی بھ چشمان قیچشمانم گشاد شد، با ناباور        

 دمشی خودم رفتم سراغ خواستگارش، خودم دشینکرد؟ اصال شوھر نداشت؟ ده سال پ
ھنوز اسم آن .  ھم گذاشتھ بودندیقرار عقد و عروس. کھ با دست گل آمد بھ خانھ شان

 خواستم بروم سرش را بکوبم یم.  کردندی مشی بود، فرشاد صداادمی بھ زیمھ چ ھیب
 وقت چی گفت جھان ھی مبی نانجی کھی زننیحاال ا.  و پدرام مانعم شدنددی اموار،یبھ د

 ازدواج نکرده؟
 نھی سی را رومی شود کھ زانوزی خمی و خواست ندی را رھا کردم، چرخشیموھا        

 : و گفتمدمی چسبشیاش گذاشتم، بھ گلو
  شده؟ینجوری جھان چرا اا؟ی بفرستمت اون دنای ننھ نی پروی زنیحرف م-         
 :دمی را گاز گرفتم و نالنمیریلب ز        
 ؟ی دی اون اجاره اش منوی بھ ای دار؟ی چینی غھیص-         
 : زدمادیفر        
 ؟ی نگرفتادیازشون  رتوی غی کردی ترکا زندگنی ھمھ سال کھ بنیا-         
 : گفتی خفھ ای با صداد،ی چشمش چکیپلک زد و اشک از گوشھ         
  خوام زنده باشمینم... پسرمشی پایمنو بکش برم اون دن-         
 : و گفتمدمیابرو در ھم کش        
  پدر جھان؟یعنیپسرت -         
 : شل شد، با ھق ھق گفتشی گلوی دستم از روست،یپر صدا گر        
 برادرش... پدر و مادر... ھمشون مردن-         
ھمان لحظھ در سالن باز شد و .  شدمرهیچند لحظھ مات و مبھوت بھ او خ        

سر بلند کردم و نگاھم در نگاه .  بھ داخل سالن ھجوم آوردندرامیمرجان و عباس و با
 دنمی بود، با دستادهین آلود پشت سرش ا خویشانی با پرامیبا.  مرجان گره خوردانیگر
 : زدادیفر

  کشمتیم-         
 : و گفتدی چسبشی و بھ بازودی کھ عباس پردیایخواست بھ سمتم ب        
 ستی بشھ فلک جلودارش نیاگھ فرخ عصب-         
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 موکت رنگ و رو ی ننھ برداشتم و کنارش رونی پروی نھی سی را از رومیزانو        
با . ستی گری گذاشت و بھ آرامنھی سیھر دو دستش را رو. سالن نشستم یرفتھ 

 : گفتمیچارگیب
  بھ سرم شده؟ی چھ خاکنمی ببی زنیچرا زر نم-         
 اش شدت گرفت و از ذھن من رد شد ھیگر. سرش را بھ چپ و راست تکان داد        

 انداخت کھ ی میی ھمان سال ھاادیمرا بھ .  بودھی اش چندش آور و کرافھیکھ چقدر ق
 : گفتھی گرانیم.  کردی مھیجھان از دستش خون گر

 یی از دوستاشو گرفت تا چھارتایکی نی ماشدیدو ھفتھ قبل از عقد جھان، جاو-         
 ...امی نمستیمن گفتم حالم خوب ن...برن مسافرت

 گری خواست دیدلم نم. دمی بھ صورتم کشیدست. ستی گری ھایمکث کرد و ھا        
 من در ی کھ برای ده سالنی در تمام ایعنی. خارج از تحملم بود.  را بشنومشیحرف ھا

.  بودن با جھانم را از دست داده بودمی سال ھانیبرزخ گذشت، جھان مجرد بود؟ بھتر
 ننھ بھ نیپرو.  زدمھی سالن و بھ آن تکواری دمت و رفتم سدمی فرش کشیخودم را رو

 قوز کرده ی تنھ میبھ ن.  بلند کرد و چھار زانو نشستنی زمیزحمت تنھ اش را از رو
 را رھا کرد و رامی بایعباس بازو. دی بھ صورتش کشیبا پر روسر.  شدمرهیاش خ

 ی وروددر مرجان ھمانجا مقابل.  زدھی قرمز رنگ، تکی سالن و بھ پستیرفت گوشھ 
.  کردی بود مقابل من و با نفرت نگاھم مستادهی اما امرایبا.  شدمرهینشست و بھ من خ

 : ننھ بلند شدنی پرویصدا
 ی وایا...پسرم... و مادرش ھمون لحظھ مردندیتو راه تصادف کردن، جاو-         
 ...پسر گلم...پسرم

پلک زدم و ناگھان نگاھم .  بھ صورتش چنگ زدنباریدوباره بھ ھق ھق افتاد و ا        
 وارد د،ی کشی منی زمی را روشی کھ پایجھان در حال.  ثابت ماندی در ورودیرو

 و پشت سر ھم دی کشی باز نفس ممھی شدم، با دھان نرهیحسرت زده بھ او خ. سالن شد
.  گذاشتم و دوباره اشک دور چشمم حلقھ زدھانم لب و دیدستم را رو.  کردیسرفھ م

 : و گفتدی باال پرشی ابروھاانشی مادربزرگ گردنیبا د.  در را بستیجھان بھ آرام
 دعوات کرد؟... مھمون بد...ھ؟یگر-         
 : شد و با اخم گفترهیبھ من خ        
 یتو انبار... می ریپس نم-         
 :دوباره بھ سرفھ اقتاد و ادامھ داد        
 ...منو بزن...ی خوایم...ھر چقدر--         
 نیی بھ سمت پامی لب ھایگوشھ .  صورتش زل زدمی رودهی خشکیبھ خون ھا        

 ستادهی من ای کھ رو بھ روی جھان من نبود، کسنیا.  انداختمنییسرم را پا.  شددهیکش
 کھ دندان ی دخترنی گفت، ھمی می وری بافت و دری و زمان را بھ ھم منیبود و زم

. دی لرزمیشانھ ھا.  جھان من نبودد،ی کشیم نی زمی را روشی شکستھ بود و پاشیھا
 :دمی ننھ را شننی پرویصدا



 75 

 چھ زنده ی دختر زنده موند، ولنیا...چند روز بعد مرد...پسرم رفت کما-         
  دق منی نھیشد آ...عقلش رفت... شدوونھی د؟یموندن

  زد و پشت سریباز ھم بال م.  شدمرهیسرم را باال آوردم و دوباره بھ جھان خ        
 : گفتی تو دماغی ننھ با صدانیپرو.  کردیھم سرفھ م

 نمرد کھ راحت شھ...سرش ضربھ خورده بود-         
 و دی خون آلودش کشینی بھ بنشی جھان ثابت ماند کھ با آستیدوباره نگاھم رو        

 ی کھ سرش ضربھ میکس.  گفتی دروغ مزی ھمھ چی بی ننھ نیپرو. دیلب برچ
دوباره .  عقلش را بھ کل از دست بدھدنکھی گرفت، نھ ای میموش فراتیخورد، در نھا

 :ذھنم را متمرکز کنم  و مجال نداددیچی نکره اش در گوشم پیصدا
  دختر کم عقلنی سرمون رفتھ بود، من موندمو اھیسا...می کھ نداشتیزیچ-         
 .دی کشریپشت سرم ت. دی بلوزش را بھ دندن گرفت و جوی قھیجھان         
 ی داشتمونویتو کھ خودت خبر زندگ... می نبودمھیب... خونھ اجاره بود-         
 شد؟ ی می اغھی جھان زن صدیچون پول نداشت با.  ھم فشردمی را رومیلب ھا        

 نیپرو.  شکستمی اول گردن او را مدی با او سر کرده بود؟ بای پدری بار کدام بنیاول
 :فت و گدی اش را باال کشینیننھ ب

 یشکستگ...شھی وقت خوب نمچیدکترا ھمون وقتا جوابش کردن، گفتن ھ-         
 دی کھ دتشویخواستگارشم وضع... پاشم کھ ناقص شد... دندونش واسھ ھمون تصادفھ

  رفتشھیواسھ ھم
 حرف یھمھ .  بکشمادی خواست فری دھانم گذاشتم، دلم میدوباره دستم را رو        

 بود آن سال ھا چقدر جھان و ادمیخودم .  دروغ بودی عوضی ننھ نی پرونی ایھا
 کھ پدر و برادر جھان مرا رد کردند، یلی از دالیکی کرد، اصال ی متیمادرش را اذ

اصال نکند جھان افتاده بود بھ خط مضرف .  خرفت بودرزنی پنی ای ھایریبھانھ گ
 دیدند، عباس از جا پر جا خوری شدم، ھمگزی خمی فکر ننی دانستم؟ با ایمواد و من نم

 : زدمادی و فردمی ننھ پرنی بھ سمتم برداشت، بھ سمت پروی ھم قدمرامیو با
  ببندو کمتر دروغ بگوفتویدھن کث-         
 لباسش ی قھی چشمانش گشاد شد و با عجلھ خم شد سمت جھان و بھ کبارهی        

 شکستھ اش زل زدم و روانم بھ ھم ی و من دوباره بھ دندان ھادی کشغی جھان جد،یچسب
 را از سر جھان یی را دراز کرد و کاله کامواگرشی ننھ دستش دنیپرو. ختیر

 شیآن خرمن موھا.  نھادم برخاستاز  جھان، آهی پسرانھ ی موھادنیبرداشت، با د
 کجا رفتھ بود؟

 : ننھ تشر زدنیپرو. جھان تقال کرد تا دستش را پس بزند        
 وم بمونآر-         
 : گفتھیرو بھ من کرد و با گر        
 نی بب،یستیکور کھ ن-         
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در قسمت .  شدمرهی کرد، خی کھ اشاره مییآب دھانم را قورت دادم و بھ جا        
 شده جادی ای کف دست فرو رفتگی اش، بھ اندازه یشانی پکیراست سر جھان، نزد

 : ننھ با بغض گفتنیپرو. بود
  شدوونھی کھ بھ سرش خورد و دی ضربھ ای جانی ااھاش،نیا-         
 :جھان دست و پا زد و گفت        
 ...گھینکن د...ی ولشون کندیبا....  پرنی نمینجوریا...پرنده ھا-         
 من شد و خودش را مچالھ کرد و یمتوجھ .  دو زانو بھ سمت جھان رفتمیرو        

 :گفت
 تورو خدا... ولم کن برم...ادیآقا بده داره م-         
 یوانگی تا دیزی چدم،ی ام کشیشانی بھ پیدست.  ننھ محکم نگھش داشتنیپرو        

اصال .  مغزم پاره شودی ھارگی از مویکی دادم یھر لحظھ احتمال م. فاصلھ نداشتم
 سرش چشمانش را بست ی باالدنمیجھان با د. ھوا خفھ شده بود و نفس کم آورده بودم

 :ننھ تکانش داد نیپرو. دی کشغی جشی سرفھ ھاانیو م
 خفھ شو نکبت-         
دست لرزانم .  ھم فشرد و سکوت کردی بھ او انداختم، لب ھاش را روینگاه تند        

 .... تنم آتش گرفتی سرش گذاشتم، ھمھ ی فرو رفتگیرا دراز کردم و رو
 
 
 

 توانستم در ذھنم مغز لھ شده اش را ھم تصور ی می بود، حتقی عمیفرو رفتگ        
  بود؟دهی سال ھا چھ کشنیجھان در تمام ا. کنم

 دنیجھان چشم گشود و با د.  ھق ھقم بھ آسمان بلند شدی آنکھ بخواھم صدایب        
 : زدادی سرش، وحشت زده فریمن باال
 امیبا تو نم... امی نمیمن انبار... امینم-         
دستم .  گونھ ام سر خوردی درشت اشک روی پلک زدم و دو قطره یبھ آرام        

جھان بھ سرعت دستش را .  کردشی ننھ جھان رھانیپرو.  سرش برداشتمیرا از رو
چھار دست و . دی برداشت و بھ سرش کشنی زمی را از روییدراز کرد و کاله کاموا

 نیپرو.  شده بودمرهی بھ او خانی گررھمانطو.  و پشتش پناه گرفترامیپا رفت سمت با
 : گفتی گرفتھ ای نشست و با صدانی زمیننھ خودش را شل کرد و رو

  خوامی مگاریس-         
 : گفتتی با عصبانرامیبا        
  باشھی اگھیامر د-         
 رونی و فندک را بگاری سشی پالتوبی و از جدی بھ صورتش کشیمرجان دست        

 گرفت رو ی و فندک را مگاری ننھ ھمانطور کھ سنیپرو. سمتش دراز کردآورد و بھ 
 :بھ من گفت
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 کم شی بھ عوض پول اجاره، از پول پم،ی تو ھمون خونھ بودیتا چند وقت-         
 ...می موندشتری تموم شد سھ ماھم بشیبعد کھ پول پ...کرد

 وجودم چشم شده بود و یمن اما ھمھ .  را آتش زد و گذاشت کنج لبشگارشیس        
 کردم کھ کف دستش را مقابل صورتش نگھ داشتھ بود و با خودش یبھ جھان نگاه م

 : گرفت و گفتگارشی از سیقی ننھ کام عمنیپرو. دی خندی زد و میحرف م
 با دمی روز بھ خودم اومدم دھی...میبی غرنجای خودمونم ام،ی کھ نداشتیلیفکو فام-         

 مییابونایگوشھ خچھارتا خرتو پرت 
 نی بزنم و زمادی خواست از تھ دل فریدلم م. انگشت اشاره ام را بھ دندان گرفتم        

 ی ھای راحت از در بھ درنقدری چطور ای عوضرزنی پنیا. و زمان را بھ ھم بکوبم
 نیپرو.  کھ با اخم بھ جھان زل زده بودرامی باینگاھم رفت پ.  گفتی من میجھان برا
 : کردرھا  را در ھواگارشیننھ دود س

 نیشبا از ا...میدی کشی چقدر گرسنگی دونینم... بودی بدی چھ روزای دونینم-         
  فروختممی نداشتموی داشتیھر چ...میپارک بھ اون پارک آواره بود

 :دی را دراز کرد و آه کششیبھ زحمت پاھا        
 ...یی بود بھ گدادهین رس کارموگھید... ستی نیزمستون ماکو کھ شوخ-         
 و رامی بود بھ شلوار بادهیچسب.  شدمرهی گرفتم و دوباره بھ جھان خرامیچشم از با        

 : زدگارشی بھ سی ننھ دوباره پکنیپرو.  دادیتکانش م
 ما دو تا ی تو پارک آشنا شدم، بھ من گفت پارک جای مردھیدو سھ ھفتھ بعد با -         

 .... نداشتمویکس... پشت نداشتم من...  خواد کمکمون کنھیفکر کردم م... ستیخانوم ن
 بھ جھان دوباره در سرم غوغا بھ پا شد و گذشتھ ھا مقابل رهیھمانطور خ        

 ...چشمانم جان گرفت
 ستادهی داخل راھرو مقابل در ادی آمدم، امرونی از کالس بانیبھ ھمراه دانشجو        

 : زده گفتمرتیح. دی و مرا بھ سمت پلھ ھا کشدی چسبمیا تند کرد، بھ بازو پدنمیبود، با د
  سالمکی علھ؟یچ-         
 : دستپاچھ گفتدیام        
 تراب دنبالت بود-         
 : و گفتمدی باال پرمی ابروھاکبارهی. چشمانم را تنگ کردم و بھ صورتش زل زدم        
 خرگوش؟-         
چقدر خوب کھ . نمشیدوست داشتم باز ھم بب. دی پوستم دوری زی خوبناگھان حس        

 دهی ندگری کھ کادو را بھ دستش دادم، دیاز ھمان روز. خودش بھ سراغم آمده بود
 : را تر کردمنمیریلب ز.  بوددهی حس و حال خوبم پریبودمش و حساب

 خوب کجاست؟-         
 خوردم و یسکندر. دی و دستم را کشدی ھا دوجوابم را نداد و جلوتر از من از پلھ        

 : زدادیفر
  شده؟یُھش، چ-         
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 شد کھ دو رهی و بھ من خدی و بھ سمتم چرخستادی پا گرد ای پلھ ھا رونیی پادیام        
 ھمچنان بھ من دی شدند و امیدانشجوھا از کنارمان رد م.  بودمستادهیپلھ باالتر از او ا

 : تکان دادمیسر. زل زده بود
 ھ؟یچ-         
 : گفتیبھ آرام        
  کرده بودھیگر-         
 :دمیابرو در ھم کش        
 ؟یخرگوش؟ واسھ چ-         
 :شانھ باال انداخت و گفت        
 دماغو چشاش سرخ بود-         
تا  زد، دو رونی مزاحمش شده بود؟ رگ گردنم بی نکند کسدم،یپوست لبم را جو        

 : و گفتمدمی دونیی از پلھ ھا پایکی
 کجا بود؟-         
 : و گفتدی بھ دنبالم دودیام        
  سلف منتظرهکینزد-         
 کرده بود، تشی کھ اذیِگردن ھر کس.  شانھ جا بھ جا کردمیبند کولھ ام را رو        

 .... شکستمیم
 بود و نیی سرش پاشھیمثل ھم. دم بوستادهی ساختمان سلف، اکیمقابل جھان نزد        

 بود و مراقب بود ستادهی چند قدم دور تر از ما ادیام.  کردی میبا انگشتان دستش باز
 دستم را بھ کمر زدم کی. ندی از حراست ما دو نفر را در حال صحبت کردن نبیتا کس

 بود، سرش را دهی کھ مرا دیجھان از لحظھ ا.  گذاشتمام  گونھی را روگرمیو دست د
 : فرستادم و گفتمرونینفسم را ب.  کردی را نگاه مشی پاری و زنییانداختھ پا

 ن؟ی بزنی حرفنی خوای شده؟ نمیچ-         
 کولھ اش را پیانگار منتظر بود کھ من سر صحبت را باز کنم، بدون حرف ز        

.  شدمرهیبھ بستھ خبھت زده .  شده را بھ سمتم دراز کردچی کادو پیباز کرد و بستھ 
 را میلب ھا.  بودانی از ژاکت سبز رنگ نمای پاره شده بود و گوشھ ایکاعذش کم

 ی فرستادم و بھ تندرونی نفسم را با حرص بد؟ ھم فشردم، کادو را پس آورده بویرو
 :گفتم

 ؟ی چینی کار نیا-         
 :زمزمھ کرد        
 نیریلطفا بگ-         
 گذاشتند، بدم ی کالس میخودی کھ بیی از دخترھاشھیھم. دستم را مشت کردم        

  چرا آن روز قبول کرد؟گری خواست پسش بدھد دیاگر م.  آمدیم
 : و گفتمدمی فکر بستھ را با غضب کشنیبا ا        
 من احمقم... از اولم اشتباه کردم کھ دادمش بھت-         



 79 

 : گفتمتیبا عصبان.  بستھ را محکم نگھ داشتبر خالف انتظارم        
 ؟یایُ چس کالس بی خواستیولش کن، مگھ نم-         
صورتش سرخ . ختیتھ دلم ر. سرش را باال آورد و مظلومانھ بھ من زل زد        

آب دھانش را قورت داد . رمی قرار بگری خواستم تحت تاثینفسم را رھا کردم، نم. بود
 :و گفت
 ور شدم بخدامجب-         
. چشمانم را در کاسھ چرخاندم.  دلم را بردشی باز ماند و دندان ھامھیدھانش ن        

 قی اش، نفس عمدهی چشمان ترسدنیبا د.  بودمشیلعنت بھ من احمق کھ عاشق دندان ھا
 : و گفتمدمیکش

  گردونن؟یکادو رو بر م-         
 کرد زودتر ی کھ اشاره مدینگاھم رفت سمت ام.  نگفتیزی و چدیلب برچ        

با . بستھ را رھا کردم اما دست جھان با بستھ در ھوا معلق مانده بود. تمامش کنم
 : گفتمیدلخور
 تمام ماکو رو بھ خاطرش گشتم-         
 :بغ کرد        
 سی تو خونھ خوب نتمیبخدا موقع-         
 : گفتم زدم و در جوابشیپوزخند        
  تره؟رهی رنگ ژاکت دو درجھ تدینکنھ پدرت فھم-         
 : شدرهیپلک زد و بھ چشمانم خ        
 دی دفمیکادو رو تو ک... ینی... دیمادربزرگم فھم-         
 :دمیابرو در ھم کش        
 خوب؟-         
 یکی گفتم مال یدروغک...  بود آبروم برهکینزد...  کردیرفت بھ بابام چغول-         

  امانت گذاشتھشمیاز بچھ ھاس، پ
 داشت کھ یبھ مادربزرگش چھ ربط.  را از نظر گذراندمشی سراپایبا ناباور        
 : چھ بود؟ انگار فکرم را خواند کھ ادامھ دادفشیداخل ک
 میپشت ندار... می شی نمفشیحر...  کنھی منو مادرم دخالت مزیبھ ھمھ چ-         
 : و گفتمدیو در ھم کشابر        
  گھ؟ی میزیمگھ بابات چ-         
 : را جلو فرستاد و گفتنشیریلب ز        
 امی بھونھ ست کھ نذاره بھیمنتظره ...  دهی مادرش بگھ گوش میھر چ-         

  بدهلمویمادرم بھ پاش افتاد و التماس کرد خرج تحص... دانشگاه
 :مانھ گفتآب دھانش را قورت داد و مظلو        
 گھیبابام بفھمھ د...  گمی نمیزی چی بھ کسوفتھی کھ برام بی ھر اتفاقنیواسھ ھم-         

  ده بھمی نمھیپول شھر
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 ام او را بھ درد سر انداختھ یدو دفعھ با ندانم کار.  شدزانی من آوی لب ھانباریا        
 دانستم کھ یاصال من چھ م.  نور کردی را نور علزی ھمھ چگری کادو ھم دنیبودم و ا

 یسر.  گرددی نوه اش را ھم مفی دارد کھ کی و فضولیدر خانھ مادربزرگ عقده ا
 خواست ی آمده بود دانشگاه و مھی با گرنی ھمیبرا.  دادمن تکایفی بالتکلیبھ نشانھ 

 ی مشخص را براری مسکی شھی بود کھ ھمرشیپس بھ خاطر پدر سختگ. ندیمرا بب
آن .  نگفتھ بودیزی چی کرد و در مورد مزاحمانش ھم بھ کسی آمد انتخاب مرفت و

 دستم یلی میب با.  خودم کنمونی او را مدی بازاهی خواستم با سی شعور میوقت من ب
 :را دراز کردم و بستھ را گرفتم، جھان با بغض گفت

 ... خواستمیمن نم... دیتو رو خدا ببخش-         
 : کالفھ شد و گفتمشی اشک ھادنیبا د. ستی گریبغضش شکست و بھ آرام        
 ... منونی ببستم،یمن ناراحت ن... نشدهیزیباشھ چ... خوبلیخ-         
 : و دست برد سمت مقنعھ اش و گفتدی اش را باال کشینیب        
  خوامی معذرت میلیمن خ... برمگھیمن د-         
 شد، چند قدم ی کباب مشی کرد دلم برای مھیآنطور کھ گر. آن پا کردم پا و نیا        

 : کردمشی صدااوردیاز من فاصلھ گرفت، دلم طاقت ن
 جھان-         
 و او را بھ دمی چسبشی بھ سمتش پا تند کردم و بھ بازود،ی را نشنمیانگار صدا        

 :سمت خودم چرخاندم
 جھان-         
 و بھ اسم کوچک رمیانتظار نداشت دستش را بگ.  شدرهی زده بھ من خرتیح        

 :سرم را کج کردم.  بزنمشیصدا
 لطفا...  نکنھیگر-         
دستم .  بستمدیی تای چشمانم را بھ نشانھ یبھ آرام.  شده بود بھ منرهیھمانطور خ        
با عجلھ . شد انداخت و صورتش سرخ نییجھان سرش را پا.  شل شدشی بازویاز رو

 .... لبم نشستی لبخند رواری اختیب.  را پاک کرد و رفتشیاشک ھا
 مقابل رامی بای موقع جھان، پلک زدم و صورت عصبی بی قھقھھ یبا صدا        

 شدم کھ دست بھ کمر کنار مرجان رهیچشم از او گرفتم و بھ عباس خ. چشمانم آمد
 یاز گوشھ . ستش تکاند و قوز کرد را کف دگارشی ننھ خاک سنیپرو.  بودستادهیا

نھ، .  دادی و تکانش مرامی بھ شلوار باد بودهیچشم بھ جھان نگاه کردم کھ ھمچنان چسب
 در شھی ھمیجھان برا. رمی توانستم جھان را بھ عنوان عشق خودم بپذی نمگریمن د

 دهی مردھا چرخنی ده سال چند بار دست بھ دست بنیمعلوم نبود در ا. ذھن و قلبم مرد
 نبود، ش رفتارش دست خوداری عقلش را ھم از دست داده بود و اختنکھی با ایحت. بود

ِ بھ او بھ چشم جھان پاک ده سال قبل، نگاه نمگریمن د اصال از ھمان لحظھ .  کردمیِ
.  آن را گرفتی و رفت، نفرت و حسرت جادی کھ کتکش زدم، عشقش از دلم پر کشیا

 شد، نھ ی صورتش گلگون می گرفتم ھمھ یتش را م دسی بود کھ وقتیجھان من ھمان
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 نیا. می شوغھی ساعت صکی ی و برای انبارل داخمی گفت بروی کھ می جھاننیا
 رامی بای پاھای صورتش غرق خون بود و روی کھ مقابلم نشستھ بود و ھمھ یدختر

ن جھان م. ی کھ کنارم نشستھ بود، ننھ اوغلیرزنی بود و پی ھمان اوغلد،ی کشیدست م
ن یمن از ھم.  جا گذاشت و رفتمی روحش را در دانشگاه ازد ماکو براشیسال ھا پ

 . من مردهبیجھان پاک و نج.  کردم کھ جھان مردهی فکر منطوریحاال ا
 و گنگ بھ جیگ.  متحرکی برخاستم، شده بودم مرده نی زمیبھ زحمت از رو        

 : بھ سمتم برداشت و گفتیقدم. عباس نگاه کردم
 ھا؟-         
 : گفتمی انداختم و با سسترامی بھ باینگاھ        
 ادی جلو چشمم ننی انجامی ایتا وقت-         
 : با چشمان گشاد شده گفترامیبا        
 ...یتو چھ کاره ا-         
 :دیعباس حرفش را بر-         
 ادی جلو چشمت نمی خوب، دو سھ روزلیخ-         
 : گفتمتیبا عصبان        
 ادیگفتم اصال ن-         
 : شدیعباس عصب        
  خونھ ست با سھ تا اطاقھی ستا،ی ندی کاخ سفنجایا-         
 :با سر بھ در اشاره زدم        
 ... بره اونجاھ،ی انبارھی رونیب-         
 : و گفتدی مقدمھ وسط حرفم پری خواست دوباره اعتراض کند کھ جھان برامیبا        
 پول... پول...  با پولغھیبا ص... رمیاونجا من م-         
بھ .  دھان کجش ثابت ماندینگاھم رو. دیسرش را کج کرد و از تھ دل خند        

 دھانش ریاما تصو. وفتدی دندانش نی نگاھم بھ دھان بنی از اشتری شدم تا برهیمرجان خ
 و دیترس.  دو قدم بھ سمتش رفتمکبارهیلبم را بھ دندان گرفتم و .  آمد مقابل چشمانمیم

 رامیبا. دی چسبمی و بھ بازودیعباس بھ سمتم پر.  کردپنھان رامی بایخودش را پشت پا
 : سپر کرد و گفتنھیس

 ھا؟ دوباره شروع شد؟-         
 را باال بردم، دست میبازو. ستادیمرجان ھم بھ سمت جھان رفت و کنارش ا        

 :آمد، با نفرت گفتمعباس بھ ھمراھش باال 
 ول کن عباس...  بھ کارش ندارمیکار-         
 : زدمادیفر.  نکردمیعباس رھا        
 ... گمیول کن عباس م-         
 و دمی و رو بھ جھان چرخدمیدستم را پس کش.  شدرهیعباس پرسشگر بھ من خ        

 :گفتم
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 ی می ھر غلطی اون انباری توتوفی برو بنمت،ی خراب شدم، نبنی تو ایتا وقت-         
  بکنیخوا

 : گفتی و بھ آرامدی سرک کشرامی بایجھان از پشت پاھا        
  پر بزنم؟یتو انبار-         
 : ننھ گفتمنی ھم فشردم و رو بھ پروی را رومیدندان ھا        
 شکنمی کھ اول از ھمھ گردن خودتو مای چشمام نی ننھ، تو ھم جلونیتو پرو-         
 ھدف در ھوا ی چنگ زد و برامیآب دھانم را قورت دادم، جھان بھ شلوار با        

 : شدم و گفتمرهیبھ مرجان خ. فوت کرد
  بشھمی شما سھ چھار نفر تقسنی بگھی دی از اطاقا، دو تایکی تو رمیمن م-         
 : زدمادیدل فر از تھ نباری و من دوباره حواسم رفت سمت دھانش، ادیجھان خند        
 گلولھ حرومت ھی دختر، وگرنھ ی داری وقت دھنتو باز نگھ نمچی من ھیجلو-         

  کنمیم
 دھانش گذاشت و سرش را بھ عقب خم ی و ھر دو دستش را رودیجھان ترس        

 کردم ی از اطاق ھا رفتم، حس میکی بھ سمت زانیافتان و خ.  زل زدرامیکرد و بھ با
 و بھ ستادمی چھار چوب در انیب.  قرار گرفتھمی شانھ ھای روییلوی صد کیوزنھ 

 : گفتمیتلخ
ھر ... بسی منم غری براھ،ی اسمش اوغلنجاسی کھ اینی من مرد، ایجھان برا-         

  تونھ باھاش بخورهی خواد می می ھر گھیک
 ....دمیوارد اطاق شدم و در را بھ ھم کوب        

 
 

 آمد، ھر از ی ھمھمھ می صدارونیاز ب.  بودمستادهی اکیاروسط اطاق سرد و ت        
 را بھ میلب ھا. دی رسی صحبت ھا بھ گوشم می جھان ال بھ الی قھقھھ ی صدایگاھ

 نیبزرگتر. زمی خواستم اشک بری نمگرید.  ھم فشردمی و محکم رودمیداخل دھانم کش
 گری شد، اصال دی وقت از آن من نمچی ھگرید جھان.  ام حل شده بودی فکریدغدغھ 

 کرده بود، بعد از آن ھم ھمان یتا االن ھر غلط.  نبود کھ من خواھانش باشمیدختر
.  رفتمی مرانی آخر بھ ھمراه فرخ از ااتی عملنی بعد از ادیمن ھم شا.  کردیکار را م

 بھ ی و دستم تکان دادمی حرف ھادیی تای بھ نشانھ یسر.  نداشتمی کارگری دنجایا
 فرستادم و دور تا دور رونینفسم را ب.  ام زدینی بری استفراغ زی بودم،یصورتم کش

 در اطاق قرار داشت، ی نفره درست رو بھ روکیاطاق را از نظر گذراندم، تخت 
.  خوردی بھ چشم می بود و چند قدم آن طرف تر کمد کوچکی کوچکیسمت چپ بخار

 یدوباره صدا. کردم آن رھا ی و خودم را روتمسالنھ سالنھ بھ سمت تختخواب رف
 لحظھ خواستم بلند شوم و بروم داخل سالن و کی د،ی جھان بھ گوشم رسیقھقھھ 

بھ زحمت خودم را .  بودمزاری قھقھھ اش بیاز صدا. سرش را گوش تا گوش ببرم
 پدر و ادی.  کردم فکرم را منحرف کنمیسع. کنترل کردم و بھ سقف اطاق زل زدم
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 من ی مرده بودند، حتما از غضھ دیشا. ده سال بود خبرشان را نداشتم.  افتادمممادر
 کردند؟ مطمئن بودم ھمھ شان ازدواج ی چھ کار ممیبرادر و خواھرھا. دق کرده بودند

 کدامشان چی ممنوعھ شان، حتما ھی و عموییپس من شده بود دا. کرده اند و بچھ دارند
 جھان را یصدا. اصال من ننگ خانواده بودم. ندد زی نمشانی بھ بچھ ھایاز من حرف

 : گفتی کھ مدمیشن
 

 ی باز،ی بازاه،ی اه،ی اه،ی-         
 شدم و خواستم از زی خمی نتوانستم خودم را کنترل کنم، ننباری اد،ی لرزمیلب ھا        

 در ھم بھ در یبا اخم ھا.  بھ در خوردی ضربھ اکبارهی کھ م،یای بنیی تخت پایرو
 انتظارم د؟یای بھ خلوت من بی ھمھ بدبختنی جرات کرده بود وسط ایچھ کس.  شدمرهیخ

 کھ ساک دمی چھارچوب دنی مرجان را بکلی شد، ھباز در اطاق. دیبھ درازا نکش
با نفرت .  کنمی خالی بر سر کستمی عصبانامدیبدم ن.  ام را در دست داشتیمسافرت

 :گفتم
 فعال با ،یرش دار* خایادی اگھ زیدارم، تو ول واسھ حال کردن نیامشب وقت-         

  سر کنرامیبا
مرجان ھم عقل . پوزخند زدم. در اطاق بستھ شد. دمی تخت دراز کشیدوباره رو        

 لجن شده نطوری را کھ بھ خاطر او سرنوشتم ایمن جھان. نداشت کھ بھ من دلبستھ بود
 کھ ی زن مواد فروشکی گری د،رونی از دل و ذھنم انداختھ بودم بشھی ھمیبود، برا
  گرفت؟ی دلم جا میبود، کجا دهی گروه چرخی مردھانیسال ھا ب

دستم .  رفتن تشکم، جا خوردمنیی با پاکبارهی ام گذاشتم و یشانی پیدستم را رو        
 : گفتمتیبا عصبان.  تخت نشستھ بودیمرجان لبھ . را برداشتم سرم را باال آوردم

  گفتم؟ی چیدینشن-         
 : گذاشت و شمرده شمرده گفتنی زمیمرجان ساکم را رو        
 ... گفتش کھرامیبا-         
 : زدمادیفر        
با ... با..  با فرخ، باز،ی ھمھ چی بی ننھ نی گھ خورد با تو، با اون پرورامیبا-         

 ...َجھا
.  آوردمی مدیا ھم نبا من مقدس بود، اسمش ریلبم را گاز گرفتم، جھان برا        

نفسم .  خاطرخواھش شدمشی بود کھ ده دوازده سال پیریجھان ھمان دخترک سر بھ ز
 : فرستادم و ادامھ دادمرونیرا ب

  تو اطاقم؟ادی نیه، مگھ نگفتم کس..ِ جنیبا اون اوغل-         
 : گفتیمرجان بھ آرام        
 حرف بزنم؟-         
 : زدمدای شدم و فرزی خمین        
  از اطاقرونی برو ب؟یچھ حرف-         
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 مھیبا وجود ن. دی صورتش چرخینگاھم رو.  شدرهی خشیمرجان بھ دست ھا        
 را می صدایکم.  دھمصی توانستم تشخی چشمانش را می بودن اطاق، سرخکیتار
 : تر آوردمنییپا

 رون؟ی بندازمت بگھی جور دای مرجان رونی بیریم-         
 :مرجان سرش را باال آورد و بھ من زل زد        
  خونسنی ھمی بھار خواب باالھی بھ عباس گفت رامیبا-         
 :و با سر بھ سقف اطاق اشاره زد        
  ھم کنار پلھ ھاستیی دستشوھی ساختمونھ، رونیپلھ ھاشم ب-         
 :چشمانم را تنگ کردم        
 خوب؟-         
 : تخت برخاست و گفتیان از رومرج        
 ی بشی و برن، تو ھم ھر دفھ عصبانی دو نفر بیکی ممکنھ اتیبھ خاطر عمل-         
 ستیجالب ن
 :دی اش را باال کشینیب        
 نداره، ی اونجا، فقط بخاری بری تونی می بھت بگم اگھ خواستامیعباس گفت ب-         

  سردهیلیاطاق خ
 از رونی ھم بشیاگر پلھ ھا.  گفتیزبانم را داخل دھانم چرخاندم، بد ھم نم        

 را ھم زی ھمھ چی برامی افتاد، بای نمی ننھ و اوغلنی چشمم بھ پروگریساختمان بود، د
 از ذھن و شھی ھمی براگرید. می رفتی ھم از ماکو مگریچھار روز د. دمی دیکمتر م
 مرجان جا خورد و خودش را دم،ی تخت پری از روارهکبی. رونی افتادند بیقلبم م

 : برداشتم و گفتمشی خم شدم و ساک را از مقابل پاد،یعقب کش
  ھمون جارمیم-         
 : کردمیمرجان صدا        
 ا؟یپو-         
 :قد راست کردم        
 ھ؟یچ-         
 گناه داره-         
 من یمگر نگفتم برا.  خواستم بھ او فکر کنمینم. ستی دانستم منظورش بھ کیم        

 : بھ مرجان انداختم و گفتمیمرد؟ نگاه تند
  حرفامو زدمشی پقھیفکر کنم ده دق-         
 :رفتم سمت در اطاق، مرجان با بغض گفت        
 دهی کشی بدبختیلیخ-         
 خ؟ی بھ میکی زد ی بھ نعل میکیمرجان .  در ثابت ماندرهی دستگیدستم رو        

 سوخت کھ ی خودم و خودش می دلش برادی بایکی ؟ی را چھ بھ دلسوزیاصال قاچاقچ
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 یتی و ھومی کردی می زندگیقی ھمھ مردم حقنی انی بی جعللیسال ھا بود با اسم و فام
 : گفتمو در را باز کردم. میاز خودمان نداشت

  باالاری برام بریبرو اسلحمو از عباس بگ-         
 : مکث کردم و ادامھ دادمیکم        
 ھرزه ھدر ھی ھمھ سال عمرم واسھ نی کھ ادمی رو من کشیدر ضمن بدبخت-         

 رفت
 و ی رفتم سمت در ورودمی نگاه کنم مستقی بھ کسنکھیوارد سالن شدم و بدون ا        

 .از آن خارج شدم
.........................         

 یبھ جا.  شد، ثابت ماندی کھ رو بھ تراس باز می دریچشم گشودم و نگاھم رو        
با پشت دست چشمم را مالش .  چسبانده شده بودلونی آن نای شکستھ ی ھاشھی از شیکی

.  از مقابلم چشمم رژه رفتشبی دی صحنھ ھایھمھ .  شدتمیدادم و تازه متوجھ موقع
 ی گذاشتم، برایشانی پیکف دستم را رو.  داشتمفاصلھ  طبقھکی فقط ی آمد با اوغلادمی

 باال، وگرنھ نی بار از عباس ممنون بودم کھ عقلش خوب کار کرد و مرا فرستاد انیاول
 رونی ھم تلنبار شده بی روی پتوھاریاز ز.  کشتمی شدم و ھمھ را مینصف شب بلند م

 آن انداختم، دو تا دور  بھ دور تاینگاھ. دمی اطاق در تنم نشست و لرزیآمدم، سرما
سمت چپ ساک خودم بود کھ .  آنی شده باالدهی ھم کوبنھی بود و آواری کنار دیصندل

 کنار در یکی پالستیی جفت دمپاکی ینگاھم رو.  کرده بودمشیدست نخورده آنجا رھا
 بھ یچشم از آن گرفتم و رفتم سمت تراس و در را گشودم، سوز سرد. اطاق ثابت ماند
 در شبیفکرم رفت سمت عباس و مرجان، د. و خواب را از سرم پراند صورتم خورد

 یشناسنامھ ھا. گری بودند؟ پوزخند زدم، مثال زن و شوھر بودند ددهی اطاق خوابکی
 از ری بھ غد،ی باغ چرخی محوطھ ینگاھم رو.  دادی را نشان منی شان کھ ھمیجعل

 ی باغ از برف ھای ھی بقود، خانھ و در باغ بنی کھ حد فاصل رفت و امد بیراه اصل
.  زدمھی تراس تکی آھنیدو قدم جلوتر رفتم و بھ نرده .  شده بوددهیدست نخورده، پوش

 مرد ی صداِدنیبا شن.  کنار خانھ پارک شده بودمی کھ با آن تا ماکو آمده بودینیماش
  عباس را توانستم بشنوم کھی صدای ولدمی ندیزی خودم را خم کردم، چی کمی ابھیغر

 :گفت
  در خونھی جلویکیاون ...ای تو اطاق پومی کنی رو باال نصب منای از دوربیکی-         
 : گفتی ترکی شناختم با لھجھ ی کھ نمیمرد        
 ھ؟یکاف-         
 ادی بخواد بی کسانای اگھ احس،ی ھم نکی منطقھ خونھ ھا نزدنیآره، چون ا-         

 می شیخبردار م
 مرد ناشناس دنی دریاز خ. نمی ببیزی خم کردم، باز ھم نتوانستم چشتریخودم را ب        
 یکی کھ دست تنھا و با ی بزرگنی بھ ااتیعمل.  با خودش آورده بودرامیحتما با. گذشتم

 از شدت سرما کرخت شده بود، می انگشتان پاھاستادم،یسرا پا ا.  رفتی نمشیدو نفر پ
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 متوجھ مرد ناشناس شدم کھ از کبارهی و دمی کشازهی بردم و خمقبھر دو دستم را بھ ع
 لیسب. دی رسی آمد و بھ سمت چپ رفت، چھل و چند سالھ بھ نظر مرونی تراس بریز
خواستم وارد اطاق .  زدی ذوق می داشت و شکم برآمده اش توی پر پشت و مشکیھا

 : گفتی بلندیشوم کھ مرد با صدا
 ) پسرایب(یَگل اوغل-         
 ی اوغلی بعد متوجھ یچند لحظھ . ستادمی امیھانم را قورت دادم و سر جاآب د        

 را فشی توانستم اندام نحی روز بھتر مییدر روشنا. شدم کھ بھ دنبال مرد بھ راه افتاد
 چپش را ی گذاشت و پای راستش را جلو می شد و پای خم میموقع حرکت کم. نمیبب

اما .  نداشتی و با خودم گفتم کھ بھ من ربطدمیھم کش ابرو در. دی کشیدنبال خودش م
.  شدمرهی رفتند خی کھ میری تراس و بھ ھمان مسی رفتم سمت نرده ھااری اختیب
ھمان .  درخت ھا بود، ثابت ماندی باغ کھ ال بھ الیِ اطاقک انتھای نگاھم روکبارهی

خواستم  ی نمدم،یخودم را عقب کش.  کردی مدام از آن صحبت می بود کھ اوغلیانبار
دوباره با خودم گفتم کھ اصال بھ من .  شوندی می جھان و آن مرد وارد انبارنمیبب

وارد .  خواست با او بخوردی ھر گھی گفتھ بودم ھر کسشبیخودم د.  نداشتیارتباط
 دمی ام کوبنھیبا کف دست بھ س. ضربان قلبم باال رفت. دمیاطاق شدم و در را بھ ھم کوب

 :م لب گفتریو ز
 ؟یُ خواست بکنھ تو رو سننھ، اکیھر غلط...ای نداره ھا پویبھ تو ربط-         

 حواسم را پرت کنم نکھی ای خودم تکان دادم و برای برای ھا سروانھیمثل د        
چند بار .  خودم زل زدمی ختھی بھ ھم ری و بھ چھره واری دی روی نھیرفتم سمت آ

 : رو بھ خودم گفتمکبارهیپشت سر ھم پلک زدم و 
 اون وقتا عشقت بود، االن ا؟ی پوی فھمیعشقت بود، م... زنتھ؟ نھ، عشقتھ؟-         

 ییزن ھر جا... گھ؟ی بار دھی.. ییزن ھر جا... بگو... یی زن ھرجاھ؟یچ
 : باال رفتمیآب دھانم را قورت دادم و صدا        
َ زن بدهھی... ؟ی آھان؟ چ،ییزن ھرجا... دوباره بگو-           ؟یدیفھم... ِ
 یکی شده بودم، من ھم شده بودم وانھید. باال انداختم" نھ" یسرم را بھ نشانھ         

 : گفتمنھیدوباره رو بھ آ. یمثل اوغل
 خوب بذار روشنت کنم... ؟یدینفھم-         
 : و گفتمدمی کشقی نفس عمم،ی بھ گلودی چسبینیبغض سنگ        
 گھ؟ی دیدی، شوھر نکرده بکارتش رفتھ، االن فھمبکارت نداره-         
 اشک شی از نمی چشم ھایگوشھ . باال انداختم" نھ" یدوباره سرم را بھ نشانھ         
 : و گفتمدمیبا کف ھر دو دستم محکم بھ صورتم کوب. سوخت
  حاال؟یدی فرق نداره، فھمغھی صی بای غھیبغل خواب صد نفر بوده، با ص-         
 فاصلھ گرفتم و وسط اطاق نھی کالفھ از آنباریدوباره سرم را باال انداختم و ا        

 : و نعره زدممی موھایدست بردم ال. ستادمیا
 ای نداره پویبھ تو ربط-         
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 : و خودم را خم کردمدمی را با قدرت کشمیموھا        
 شھ اصالبزار بره گم ... رو بفھم کودننای است،یعشقت ن-         
 زد؟ قد راست ی چرا ساز مخالف می قلب لعنتنی خم کردم، اشتریکمرم را ب        

 :دمیکردم و دوباره نعره کش
 ا؟ی پویدی فھمست،یِاون جھان تو ن-         

 
 : چھار ستون خانھ را لرزاندادمیچشمانم را بستم و فر        
 ا؟ی کنھ، خوب پوی میبھ درک کھ ھر غلط-         
 کردم تا چند ی شده بود کھ حس مدیچشمانم را گشودم، ضربان قلبم آن قدر شد        
 و دمی کشرونی بمی موھایدستانم را از ال.  زندی مرونی بنھی قلبم از سگری دیلحظھ 

. دمی دونیی برھنھ از پلھ ھا پای و آن را گشودم و با پادمی بھ سمت در اطاق پرکبارهی
 افتادم و یمانی سنی زمی خوردم و دو زانو رویآخر سکندر  مانده بھیکی ی پلھ یرو

 رونینگاھم رفت سمت عباس و مرجان کھ ھراسان از خانھ ب.  شددهی خراشمیسر زانو
 : گفتی بودند، مرجان با نگراندهیدو

 ؟ی زدی چرا داد ما؟ی پوھیچ-         
 سمت چپ، عباس بھ دنبالم دمی بلند شدم و دونی زمیجوابش را ندادم، از رو        

 : و گفتدیدو
 اتھ؟ی در رابطھ با عملھ؟ی شده پسر؟ خبریچ-         
 : زدمادیفر        
 نھ، برو کنار-         
با . امدی بھ دنبالم نگری و دستادی اشی شد کھ سر جاانیعباس انگار متوجھ جر        

پلک زدم و . خوانم سوخت از کف پا تا مغز استدم،ی از برف دوی برھنھ وسط تلیپا
 ی تا انبارشتری چند قدم بدم،یبا دست بھ گونھ ام کش. دی گونھ ام چکی رویاشک لعنت

 : کھ رو بھ عباس گفتدمی شنا ررامی بایفاصلھ نداشتم، صدا
 ره؟ی چرا داره اونور می رواننیا-         
 زی خیبار انی کھ عباس بھ او داد نشدم، بھ سمت در چوبی جوابیمتوجھ         

 جھان ثابت ماند کھ نشستھ ی زده ام روانینگاه ھذ.  آن را گشودمیبرداشتم و عصب
 زل انسالیبھ مرد م. دی خندی دندانش می و با دھان بی تخت زوار در رفتھ ایبود رو

 وحشت زده شد و خودش را دنمی جھان با دد،زدم کھ بلوزش را از تن خارج کرده بو
 : را داخل شکمش جمع کرد و گفتشی و زانوھادی تخت باال کشیاز رو
 ... گمیُقبلت نم...  زنمیپر نم...  ترسمیم-         
 و او را شی بھ بازودمی و چسبدمیچشمانم از شدت خشم گشاد شد، بھ سمتش پر        
 : گفتمی بلندی تخت برخاست، با صدای مثل پر کاه از رودم،ی تخت کشیاز رو

 
 رونیگمشو ب-         
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 ی افتاد، ھر دو دستش را گذاشت رومی پارینتوانست تعادلش را حفط کند و ز        
 :صورتش و گفت

...  کتک خوردمیلیمن خ... ی منو بزنی خوایتو م...  کنمیمن کھ پرواز نم-         
  درد دارهیول

 : بھ سمتم آمد و با خشم گفتانسالیمرد م        
 )چھ خبره؟(؟ینھ خبر د-         

 توانم ی از دست رفت و با ھمھ ارمی جھان، اختیخم شد و دست برد سمت بازو        
 ی من خم شدم و بھ بازونباریا.  تخت افتادیھلش دادم، بھ عقب پرت شد و طاقباز رو

 بھ ھم قفل ی دندان ھای و از الدمشی کشیمانی سرد و سنی زمی و رودمیجھان چسب
 :شده ام گفتم

 
 یشی مچارهی بنمتی ببی انباری توگھی بار دھی-         
 : حلقھ کردمیدستش را دور پا        
 شھی میعصبان... ادی مرامی آقا با،یی رم جایمن نم...  ترسمیم-         
 شدم او ی بھ من بچسبد، وسوسھ منطوری خواستم ایخودم را منقبض کردم، نم        

 : دادم را بھ شدت تکانمیپا.  و زار بزنمرمیرا در آغوش بگ
 نچسب بھ من-         
 : باالتر رفتمیصدا        
  ببرشنوی اای ب؟ی ھستیمرجان، کدوم گور-         
 : گفتدهی بردهیجھان بر        
  دارمییدستشو...  ترسمیم...  اومدمییدستشو-         
 تخت برخاست و بھ سمتم آمد، ی کھ از روانسالینگاھم رفت سمت مرد م        

 ...دمی اش چسبقھی و بھ دمی بود بھ سمتش پردهی چسبمیھمانطور کھ جھان بھ پا
 
 

 : گفتی بلندی و با صدادی ام چسبقھیاو ھم دستانش را دراز کرد و بھ         
 )؟ی ھستیتو ک( سن؟میسن ک-         
 :تکانش دادم و نعره زدم        
 )؟یدی با منھ، فھمارشیاخت(لدون؟یب!ی منده دیاریاونون اخت-         
 سرش ی رونکھی ای و تعادلم بھ ھم خورد، برادی شلوارم را کشیجھان پاچھ         

.  چانھ امری زدی مردک را رھا کردم، از فرصت استاده کرد و با مشت کوبی قھی وفتمین
ا رھا کرد و دستش  شلوارم ریجھان پاچھ .  و کمرم خم شددمی شدم و بھ فکم چسبجیگ

 با کبارهی شود، ھمزمان مرد بھ سمتم گام برداشت و بلند  زد تا از جاھی تکنیرا بھ زم
 جھان باعث شد قلبم از جا کنده شود، ی انگشتان دست جھان، نالھ یکفش رفت رو

 : زدمادیھراسان فر
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 ... رو دستشیدستش، رفت-         
 سر جھان کھ دستش را ی رووفتمی بود بکی بھ کمرم، نزددی کوبیمرد با نامرد        

 : زدادیمرد فر. ختی ری اشک می باز بھ آراممھی بغلش و با دھان نریبرده بود ز
 ).یی ھرجاکھی بزنم لھت کنم زندیبا(ا آرواد*ندی وورام جیگره سن-         
و لگدش  جھان ی جھان کرد، خودم را پرت کردم روی حوالھ یھمزمان لگد        

 تنھ ام، کف دستم را ریجھان افتاده بود ز.  نعره ام بھ آسمان رفتم،ی شد بھ پھلودهیکوب
 گریکدی ی متری چند سانتمانیصورت ھا. دمی زدم و خودم را باال کشھی تکنیبھ زم

لب . نمی اش را ببختھی شکستھ و بھ ھم رورت شد صی فاصلھ بھتر منیبود، از ا
جھان با چشمان اشک آلود بھ من .  زدی می بھ کبودشی بود و انتھادهی ترکنشیریز
جھان با .  بھ کمرم، از شدت درد صورتم جمع شددی کوبگری دکباریمرد .  شدرهیخ

 : گفتھیگر
 بال تو ھم شکستن؟-         
 را شی آرزو داشتم دندان ھای زمانکی.  لرزان زل زدم بھ دھانشیبا چانھ         
.  من بد خواستھ بود؟ دوباره چشمانم از نم اشک سوختی براشھیا ھمچرا خد. ببوسم

 خواست بکوبد بھ سر جھان کھ متوجھ یم.  شکمم، و عق زدمری زدی مرد کوبنباریا
 :م زدادی ور کردم و فرکیشدم و خودم را 

 ... نزنکھ،یسرش مرت-         
ناگھان در .  فشرد ھمیجھان سرش را فرو برد داخل گردنش و چشمانش را رو        

عباس بھ سمت مرد ھجوم برد و . دندی و مرجان داخل پررامیانبار باز شد و عباس و با
 : زدادی تخت پرت کرد و فریاو را رو

 ؟یچتھ وحش-         
 : و گفتدی ھم بھ سمت مرد پررامیبا        
 ) غالم؟ی کنی کار میچ( غالم؟سنینھ ال-         
 : شد و نعره زدزی خمیغالم ن        
 شھی مگھ قرارمون ھمرامیبا(؟یردی ھمشھ بوجور دزیمی قرارمیزی بھی برامیبا-         

 ) نبود؟ینجوریھم
عباس دست برد . ندی تخت بنشی شانھ اش را فشرد و مجبورش کرد رورامیبا        

 : و با خشم گفتدیسمت شانھ ام و مرا عقب کش
  تویا کرد بھ پی چھ الم شنگھ انیبب-         
 کردم و خواستم شانھ ام را پس بکشم، عباس مانع شد و بھ یاز شدت درد نالھ ا        

 : گفتیتند
 اروم باش، بذار شر بخوابھ-         
 نگاھم رفت سمت جھان کھ ھر دو دستش را مشت دم،ی بھ پھلو چرخاطیبا احت        

 یزل زدم کھ دستانش را روسر چرخاندم و بھ مرجان .  چسبانده بودنھی سیکرده رو
 :رو بھ او زمزمھ کردم. دھانش گذاشتھ بود
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  خونھیببرش تو-         
جھان بھ سرفھ افتاد و با سر بھ . دی تکان داد و بھ سمت جھان دویمرجان سر        

 :من اشاره زد
 کتکم بزنھ... نذاشت غالم... آقا بده-         
 و از تھ دل نعره ابانیدلم سر بگذارم بھ کوه و ب.  را بھ دندان گرفتمنمیریلب ز        

 تخت بلند کرد و بھ سمت ی ھم غالم را از رورامی کتفم، باریعباس دست برد ز. بزنم
 شکم دردناکم گذاشتم، سرما در تنم نشستھ بود، یدستم را رو.  از انبار ھل دادرونیب

سرم را باال آوردم و با .  بلند کردنی زمی رو جھان و او را ازی بھ بازودیمرجان چسب
 کرد، بھ یھمانطور کھ پشت سر ھم سرفھ م.  شدمرهی اش خدهی بھ صورت تکیدردمند

 افھیدستش را بھ سمتم دراز کرد و با ق. چشم از او برنداشتم. ستادیسمتم آمد و مقابلم ا
 :دی پرسی مضحکی

 درد؟-         
 رهی کھ از شدت سرما کبود شده بود، خمیجوابش را ندادم و پلک زدم و بھ پاھا        

 یسرما.  خودم را در آغوش گرفتممیبا دست ھا. جھان چند لحظھ بھ من نگاه کرد. شدم
عباس بھ مرجان اشاره کرد، مرجان با .  باعث شده بود از سر تا بھ پا بلرزمدیشد
 رونی کرد و لنگان لنگان از انبار بی خشکی رفھجھان س. دی جھان را کشمتیمال

 .رفت
 

متوجھ .  باز شودمھی ام نشست و باعث شد چشمان تب دارم نیشانی پی رویدست        
 یشانی پیمرجان دستش را از رو.  بودندستادهی سرم ای مرجان و عباس شدم کھ باالی

 :ام برداشت و گفت
 تب داره-         
 :عباس با حرص جواب داد        
 شھی بھتر نمنی بدوئم تو برفا حالم ازشرتی تھیمنم پا برھنھ با -         
 : تکان داد و گفتیمرجان سر        
 سی نیی گوچاری عباس، االن وقت لگھیبسھ د-         
م بھ  تنیھمھ .  کردم بدنم دردناکم را تکان دھمیدوباره چشمانم را بستم و سع        

 : جواب دادی کھ بھ تنددمی عباس را شنیصدا. خاطر ضربات غالم کوفتھ بود
 اون سر می برگردمی مواد بار بزننجای امیاومد...  اوضاعمونو مرجاننیبب-         

 می کنی دارضی مرمیومدی نران،یا
 : گفتمی خفھ ایلرز در تنم نشست، با صدا        
 نیی پانیبر... سی نمیزیمن چ-         
 : گفتتیعباس با عصبان        
  تو ھمنیی پاای اطاق سرد؟ بنی تو ای حالت چرا اومدنیبا ا-         
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طاقت .  خواستم با جھان چشم در جشم شومینم.  ھم فشردمی را رومیلب ھا        
 آنقدر عاقل بود کھ شناختمی کھ من میجھان.  را نداشتمی عقلی بتی در آن وضعدنشید

 .دی کشرونی بیمرا از وسط منجالب دلھ دزد
 شدم کھ رهی بود، پلک زدم و بھ مرجان خستادهی سرم ایچشم گشودم، عباس باال        

 : بود مقابلم، رو بھ او گفتمستادهیا
 کجاست؟-         
 : تکان دادی سوالم شد و سریمتوجھ         
 ننھ نی پروشھی پنھ،ییپا-         
 :دمی ام را باال کشینی بدنم، مشت شد، بی تلنبار شده روی پتوھاریدستم ز        
  کجان؟یاون دو تا عوض-         
 :عباس زودتر از مرجان جواب داد        
 ...ادی سر رفتھ تا لب مرزو مھی ھم رامی بره، بامیغالمو فرستاد-         
 : گفتی و با ناراحتستادی و رفت کنار مرجان ادیحرفش را بر        
 واسھ جار و میومدی ننجای بھ ضررمونھ، امی بکنی ھر اشتباھم،یمی تھیما االن -         
 جنجال
 :چشم از عباس گرفتم و بھ سقف ترک خورده اطاق زل زدم و گفتم        
  بھشون ندارمیاگھ دور و بر دختره نرن منم کار-         
 :زدیتھ دلم فرو بر مرجان باعث شد یصدا        
  از نوی روز از نو روزشھی بازم ممی ری می ھمگگھی چند روز د؟یآخرش چ-         
چند روز .  گفتی را نکرده بودم، مرجان راست مشینجایفکر ا. دی لرزمیلب ھا        

 کی یبرا. دی چرخی جماعت منی ای دست ھانی رفتم جھان دوباره بی کھ مگرید
 بھ خود دادم یتکان.  بوددهی را بھ رخم کشقتیلحظھ از مرجان متنفر شدم کھ باز ھم حق

عباس مرا . دمی چرخواری بود، بھ پھلو رو بھ ده کھ در تنم پخش شدی دردیو با ھمھ 
 :مخاطب قرار داد

 میمرجان بر... برات سوپ درست کنھرزنھی پنی اگمیم-         
 :مرجان جوابش را داد        
 ششی مونم پینھ، م-         
 :دمی عباس را شنی عصبیصدا        
 شھ؟ی خوب مشیضی مری بموننجای تو ان،یی پامی برایب-         
 ستمی تو ندیبھ من دستور نده عباس، من بنده زرخر-         
 :عباس با تمسخر جواب داد        
 ی بکننوی اھیحاضرم شرط ببندم از خداتھ کلفت-         

 : را باال بردشیمرجان صدا        
 ستیبھ تو مربوط ن-         
 :دمی سرم گذاشتم و نالی و رودمی کشرونی پتو بریدستم را از ز        
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  باشھنجای کس اچی خوام ھی نمرون،ی ھر دو تا بنیبر-         
 : گفتمتیمرجان با مال        
 .... بخورارمیبرات قرص م-         
 :دمیحرفش را بر        
ّھر... باالادی سگم می اون رونمی ببنجای اکدومتونوی خوام، ی نمیچیمن ھ-           یِ

.....................         
 ریذھنم درگ.  بودمدهی دراز کشواری گذشتھ بود و من ھمانطور رو بھ دقھیده دق        

 ی ھمھ بدبختنیم؟ جھان را وسط ا کردی می چھ غلطدیواقعا با.  مرجان بودیحرف ھا
 توانستم او را ھمراه ی گشتم؟ از ذھنم گذشت کھ می کردم و برمیو کثافت رھا م

 بھ حال من ی ادهی بردم چھ فایاو را با خودم م. دم فرستارونینفسم را ب. خودم ببرم
 بردمش آن سر کشور یم.  مانده بودشی برای در سر داشت و نھ نجابتیداشت؟ نھ عقل

  شدم؟ی منی تر از اوانھی افتاد و دی شکستھ اش میو ھر روز نگاھم بھ دندان ھا
 رونی بشیِ رگ مادر ترزای در ھم شد، مرجان وقتمی در، اخم ھای لوالیبا صدا        

 : زدمادی بھ سمت در بچرخم، فرنکھیبدون ا.  فلک جلودارش نبودگری زد، دیم
  برو بذار تنھا باشم،ی کوفتچی خورم نھ دارو نھ ھینھ قرص ممرجان من -         
 نی زمی را رویزی شدن چدهی کشیدر بستھ شد و صدا.  جوابم را ندادیکس        

جھان .  شناختمی قدم ھا را منیصاحب ا. ستادی چند لحظھ از حرکت ایقلبم برا. دمیشن
 ینی کردم، جھان با سی نماشتباه. دمیآب دھانم را قورت دادم و بھ زحمت چرخ. بود

 سرش، جھره اش را ی روییکاله کاموا.  آمدی در دست، بھ سمت تختم میکوچک
 صورت ھراسانش ی نگاھم رود،ی کشی خودش را میبھ سخت.  کرده بودزیرقت انگ
 : زل زد و پشت سر ھم گفتنی ام بھ زمرهی نگاه خدنیبا د. ثابت ماند

 ی نمگھی آدما درنیپرنده ھا کھ م... رو پشت بوما پر بزنمرمیم...رمیاالن م-         
 ....ننشونیب

 کھ از ی روزکی نی کنم، در اھی خواستم گرینم.  دھانم گذاشتمیدستم را رو        
جھان ھمانطور کھ بھ سمتم .  افتاده بودمھی از ده بار بھ گرشتری گذشت، بی مدارمانید
 : آمد، گفتیم

 ی قویگفتش دارو بخور...نجای اامی خوشگلھ گفتش باون خانومھ کھ-         
 ی دیدوباره نجاتم م...یشی پر زور میلیخ...یشیم

 بگذارد کھ تعادلش نی زمی را روینی و خم شد و خواست سستادیمقابل تخت ا        
 :قد راست کرد و وحشت زده گفت.  افتادنی زمی آب رووانیرا از دست داد و ل

 ...ارمی آب برمیمن م... زهی رینم... نھ... یوا-         
 ی کباب شد، با اخم ھاشیدلم برا.  خوردیخواست عقب عقب برود کھ سکندر        

 :در ھم گفتم
  ندارهیبیع... خوادینم-         
 :ابرو باال انداخت        
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 ....آب... آب... آب؟ آب؟-         
 تشک گذاشتم و بھ زحمت نشستم و پتو را دور یدستم را رو. دی لرزمیلب ھا        
 یی روزھاادی.  باال رفتھ زل زده بود بھ منیجھان ھمانطور با ابروھا. دمیچیخودم پ

 گفتم یمن بھ او م.  کشدی گفت خجالت میم.  کردی بھ چشمانم نگاه نممیافتادم کھ مستق
 خلوت خم شده یچھ  ھم در کوکباری. ستی من کافی براارد باز بگذمھیفقط دھانش را ن

آن دختر .  چسباندنھی و چانھ اش را بھ سدیبودم سمتش تا ببوسمش، خودش را عقب کش
  افتاده بود؟ی من بھ چھ روزی زندگیمعصوم و ساده 

 :بھ در اطاق اشاره زدم        
  خوب، برولیخ-         
 :سرش را کج کرد و گفت        
 یتو نجاتم داد-         
 بھ سر یقر.  مقدمھ قھقھھ زد و من با چشمان از حدقھ در آمده بھ او زل زدمیب        

 :و گردنش داد و گفت
  نگو؟ خوب؟رامی بھ آقا بای ولگمی میزی چھی-         
 و بھ سمتم آمد، چھره ام از غصھ در ھم دی چپش را کشیجوابش را ندادم، پا        

 و ستادیجھان مقابلم ا.  اطاق زل زدمِینمایبھ کف س. نمشی ببنطوریطاقت نداشتم ا. شد
 :گفت

 ... خداھایبھ ھمھ ... بخداھا... بخدا...  کردی متی پرنده ھا رو اذشھیغالم ھم-         
 :مکث کرد و گفت        
 ؟یخوب... سالم... سالم -         
 : ام گذاشتم و با بغض گفتمیشانی پیدستم را رو        
 نیی برو پاگھی د،ی برام دارو آوردیبرو جھان، مرس-         
 :دمی سرخوشش را شنیصدا        
  امی جھانھ؟ من اوغلیجھان؟ ک-         
 :دمیلبم را گاز گرفتم و نال        
 ی اوغلنیی برو پا،ی ھستیباشھ تو اوغل-         
 دیاون خانومھ کھ خوشگلھ گفت با... ی قرصاتو بخوردی تو بارم،ینھ من نم-         
 من کھ دندون ندارم...  کھ دندون دارهیاون... یبخور

 آوردم و بھ او نیی پایشانی پیدستم را از رو.  افتادمھی و بھ گردی لرزمیشانھ ھا        
 : گفتمھیبا گر.  ھم فشرده بودی را روشی شدم کھ لب ھارهیخ

  ازت دارمی خواھشھی... جھان-         
 ی دانستم معنینم.  بود، سرش را تکان داددهیھانش کش کھ بھ داخل دییبا لب ھا        

 کاله ی بود؟ نگاھم رودهی دبیاصال مغزش چقدر آس.  نھای فھمد ی را ممیحرف ھا
 : گفتمھیبا گر. دی اش چرخی مشکییکاموا

 ؟ی دیقول م... ی نرو تو انباری مردچی وقت با ھچیھ-         
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 : را فشردم و ادامھ دادممیبا دست سر زانو        
  نروی تو انباری با کسگھی رفتم دنجایاگھ منم از ا-         
 : شد، دستانش را بھ دو طرف گشود و بال زدزانی آوشیلب ھا        
 رمی منجای زنم از ای پر می روزھی یول.... رمی وقت نمچیھ...  رمیمن نم-         
 : را پاک کردم و گفتممیبا انگشت شست و اشاره، اشک ھا        
 ؟یریکجا م-         
 : و گفتدی زد، دور خودش چرخیھمانطور کھ پر م        
 شکننی کھ پر پرنده ھا رو نمیی جاھی-         
 شرت کھنھ اش را ی و دوباره بھ سمت تختخواب آمد و ھمزمان تستادی اکبارهی        

 :باال برد و گفت
 نی رو ببنجایا... نپر منو شکست... نیبب-         
 :کف دستم را باال بردم و با عجلھ گفتم        
 بلوزتو نبر باال... نمی خوام ببینم-         
 با انگشت بھ سمت چپ بدنش و رم،یاما ھر چھ کردم نتوانستم چشم از بدنش بگ        

 : اشاره زد و گفترشی تر از لباس زنیی متر پایچند سانت
 نجامی گذاشت اگارویس...َ آقا بدهھی بار ھی-         
 دوباره بغضم دش،ی بدن سفی روی سوختگدنیچشمانم را تنگ کردم و با د        

 : گفتمی توجھ بھ اشک ھایجھان ب. دیترک
  سوزونھیِ بال تو رو ھم می روزھیمن بھش گفتم خدا -         
من سال . دیچیاق پ اطی ھم فشردم و ھق ھق مردانھ ام در فضایچشمانم را رو        

 یی نامردھانیا.  شناختمشانی مرتی کرده بودم، بھ معرفت و غی ترک ھا زندگنیھا ب
 ِ بالھا را بر سر جھانم آورده بودند، اھل کدام قبرستان بودند؟نیکھ ا

 : زده گفترتیجھان ح        
 ی چیدون ی میقرصاتو نخور... یتو نجاتم داد... یستیتو کھ آقا بده ن... نھ-         

 یری می میشی مضی مرشھ؟یم
 ستادهی برھنھ امھیدوباره چشم گشودم، ھنوز بلوزش را باال زده بود و با بدن ن        

 : جھان چشمانش را درشت کرد و گفتدم،ی تختخواب کشیخودم را رو. بود مقابلم
 ...امیبا تو نم... امی نمیمن انبار... نھ-         
از شدت .  بدنم کنار زدمی و پتوھا را از رودمی تشک کشیدوباره خودم را رو        

 و خواست خودش را عقب دیجھان ترس.  شدی مدهی بدنم کشی رگ و پیدرد، ھمھ 
 و تقال دی کشی خفھ اغیج. دمی چسبشیبکشد کھ بھ سرعت دستم را دراز کردم بھ بازو

 :با التماس گفت. بکشد، اما نتوانست رونی بمی پنجھ ھانی را از بشیکرد بازو
 ...رمی گیپول نم... ی انبارامیباشھ م... شمی خوب مگھیبخدا د-         
 و دمی کشنیی کردم دست بردم سمت بلوزش و آن را پای مھیھمانطور کھ گر        

 : امانم گفتمی بی ھاھی گرانیم
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 ؟یباشھ اوغل... نبر باال، باشھ جھای مردچی ھی وقت بلوزتو جلوچیھ-         
 

 یحاضر بودم شرط ببندم کھ اصال معن. جھان سکوت کرد و بھ من زل زد        
.  بوددهیعقلش کامال پر.  لبم نشستی رویلبخند زورک. دی فھمی مرا نمیحرف ھا

 ی قھیدو قدم عقب رفت و .  کردمشی نداشت، رھای ادهی فاشیموعظھ کردن برا
با کف دست بھ گونھ .  در آوردادا میبا چشم و ابرو برا. دیلب برد و مکبلوزش را بھ 

 و دی شرتش را کشی تنییجھان قسمت پا.  را پاک کردممی اشک ھایسی و خدمیام کش
 : گفتد،ی جوی اش را مقھیھمانطور کھ 

 
 ؟ی دوباره پر زور بشی خوریقرص م-         
 لحظھ دلم خواست بھ کی.  شدمرهی خزانمی آوی انداختم و بھ پاھانییسرم را پا        

 یخوش بھ حال جھان کھ نم.  داشتی ھم عالمیوانگیحال و روزمان بخندم، اصال د
 . و راحت بوددیفھم

 :جھان دوباره گفت        
  باشھ؟ا؟یبخور-         
 ی تن فروشکیبھ .  گفتن نداشتمی برایحرف.  تکان دادمدیی تای بھ نشانھ یسر        
  گفتم؟ی شناخت، چھ می نمیزی در سر نداشت و بھ جز پول چیقلکھ ع

 :دمی پرسدی مغزم جرقھ زد، سر بلند کردم و با تردکبارهی        
 ؟یپول دوس دار-         
 :چشمانش برق زد        
 ...دهی بھم فحش نمگھی ننھ ھم دشھ،ی خوشحال مرامیاره، پول کھ باشھ آقا با-         
 :با انگشت نم اشکم را گرفتم        
  دمی بھت پول می تو انباریری میھر بار کھ نگ-         
 ی انداختم تا چشمم بھ دھان بنیی و من دوباره سرم را پادی خندیبا خوشحال        

 :دمی را شنشیصدا. وفتدیدندانش ن
 ؟ی دی پول میلیخ-         
 : افتاده گفتمنییبا سر پا        
 باال ای ھر روز بی باال، اگھ حرفامو گوش کنی ببری کسی جلودیآره، بلوزتم نبا-         

  دمیبھت ده ھزار تومن م
با حسرت .  رفت سمت در اطاقی و بدون حرف اضافھ ادی مقدمھ خندیدوباره ب        

 خواست بھ او ی گلوم و دلم مخی مانده بود بی حرفکی.  شدمرهیاز پشت سر بھ او خ
 : گونھ ام گذاشتم و گفتمیکف دستم را رو. میوبگ

  کردم خرگوشی صداش مشھی ھمشناختم،ی رو می دخترھی-         
 : و لبخند زددیدر اطاق را باز کرد و بھ سمتم چرخ        
  خوشگل بود؟ی پرنده ھیمثھ من -         
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 : تکان دادمی کھ دوباره از اشک پر شده بود، سریبا چشمان        
  دوسش داشتمیلی خ،یمثھ خودت خوشگل بود اوغل-         
 در ی باز گذاشت، سرش را از المھی رفت و در را نرونیعقب عقب از اطاق ب        

 :داخل فرستاد و گفت
 ھا؟... خرگوش؟-         
 ... در را بست و مرا بھ گذشتھ ھا پرت کردیبدون کالم اضافھ ا        
 املت را بھ سمتم دراز کرد کھ ی تشک نشست و بشقاب حاوی لبھ یپدرام رو        

چشم .  کردمی دوم نگاه می تخت طبقھ ی چوبی تخت و بھ نرده ھایپھن شده بودم رو
 : زل زدم و گفتمنیاز چوب ھا گرفتم و بھ بشقاب مالم

  خورمینم-         
 :پدرام با خنده گفت        
 ی خوری نمیزی سھ روزه چ،یکن کوفت دیچون تو راه نداره، با-         
 ری کھ وسط اطاق نشستھ بود و بھ ھمراه سادمی از بچھ ھا را شنیکی یصدا        

 : خوردیدانشجوھا شام م
 عاشق شده بچم-         
 گفت، سھ روز یپدرام راست م. دمیدانشجوھا قھقھھ زدند و من ابرو در ھم کش        

 دراز بکشم و بروم بھ یوست داشتم گوشھ ا خوردم، دی نمی درست و حسابیبود غذا
 و ری مرا زیایآن نگاه محجوب و صورت معصومش دن. ھپروت و بھ جھان فکر کنم

 : تکان خوردم و رو بھ پدرام گفتمصورتم،  سرد بھنی مالمِدنیبا چسب. رو کرده بود
  داداشگھی خورم دینم-         
 اطاق یبا چشم بھ آن سو.  اشاره زدی و با سر بھ کسدیپدرام بدون حرف چرخ        

 : گفتمی حوصلگیبا ب.  تخت برخاست و بھ سمتمان آمدی از رودیزل زدم، ام
 ؟ی ھمھ رو خبر کندیحتما با-         
 : تختم و گفتریپدرام خم شد و ظرف املت را سر داد ز        
 می کنی مفتیاالن رد-         
 کنند؟ من خودم فی خواستند مرا ردیچطور م. دمیپشت بھ او بھ پھلو دراز کش        
.  گفت و عاشق شده بودمی آن دانشجو راست مدیاصال شا. ستی دانستم دردم چیھم نم

با .  گره خورددی شانھ ام نشست و مرا چرخاند، نگاھم در نگاه مھربان امی رویدست
 : گفتمی حالیب

 دیحوصلھ ندارم ام-         
 :تخت نشست و گفت ی لبھ ی ھم رودیام        
 ی منم مثھ تو بودم، بعد رفتم خواسگار،یعاشق شد....  گھی پسره راست منیا-         
 نامزدم
 : پلک زدم و گفتمیبھ آرام        
  تو خرج خورد و خوراکم موندم؟یپولم کجا بود کھ برم خواسگار-         
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 : و گفتدی سرک کشدی سر امیپدرام از باال        
  اصال تو رو نخواددیاول بھ خودش بگو، شا-         
 اصال خرگوش از من دی گفت، شایراست م.  آب دھانم خشک شدکبارهی        

 : فکر دمغ شدم و گفتمنیبا ا.  آمدیخوشش نم
 شھ؟ی تو زندگی اگھی کس دینی-         
 : گفتطنتیپدرام با ش        
 عمو کھ ی عاشق شدھ؟ینھ بابا، جد-         
 :دمی را جمع کردم و نالمی دست و پاکلم،ی ھی خودش را پرت کرد روکبارهیو         
 ی کردسیگردنت بشکنھ پدرام، دھنمو سرو-         
 : گردنم و با خنده گفتمیپدرم سرش را برد ال        
  شوراری با خی بخورمت من الھ،ی چھ نفس،یجونم، چھ عسل-         
 تنھ ام ی تالش کرد پدرام را از رودیام.  ام لبخند زدمیحوصلگ ی بیبا ھمھ         

 : بکشد، ھمزمان گفتنییپا
 تو ی کسیمنم با پدرام موافقم، اول با خود تراب صحبت کن تا مطمئن ش-         

 سی نشیزندگ
 : و ادامھ داددی شرت پدرام کشی تخت برخاست و از تیاز رو        
 ...می فکر کنمینی بشقی دقدی بعد از اونم بایبرا-         
 و رو بھ پدرام کرد کھ صورت و گردنم را با آب دھانش بھ دیحرفش را بر        

 : بوددهیکثافت کش
 ؟ی سرش کھ چی روی افتادگھ،یپاشو د-         
 :دیپدرام خند        
 گذرمی ھلو نمنینھ، من از ا-         
 سھ چھار نفر از دانشجوھا بھ کبارهیکھ بھ خنده افتادم و خواستم پسش بزنم         

 :پدرام نعره زد.  من و پدرامی خودشان را پرت کردند رویکی یکی و دندیسمتمان دو
 پاشو...کھی مرتدمیترک... خدایا... دھن ھمھ تونو،یوا-         
 دی کردند، امی نثارمان می ما و متلکی کردند رویھر کدام خودشان را پرت م        
 اش ینی بھ پدرام زل زدم کھ بی حالیبا ب.  تاسف تکان دادی بھ نشانھ یو سر دیلب گز

 :با نالھ گفت.  بزندرونی بود از کاسھ بکی من و چشمانش نزدینی بود بھ بدهیچسب
 شھی وضومم باطل مارنی فشار بگھی ذره دھی شم،ی الزم مییاالن دستشو-         
 ...دمی آن ھمھ فشار، خندانیم        

………………        . 
 و پدرام دی تنھا بودم و امنباریا.  بودمستادهی ایی کذایدوباره وسط ھمان کوچھ         

 را با خرگوش فمی مردانھ بروم تکلدی گفتھ بود خودم بادیام. امدندیھم بھ ھمراھم ن
 ری دوستش دارم و قصدم ھم خمیگفتھ بود بروم جلو و مرد و مردانھ بگو. مشخص کنم

 میدست و پا.  را داشتھ باشمی ھر پاسخِدنی شنی کھ آمادگدستم  را داده بودیوشگ. است
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 دی دانشگاه ھا بھ خاطر عگریده روز د.  تمرکز کنمی توانستم بھ خوبی و نمدی لرزیم
 کندم و ی را مھی قال قضدیبا. دمی دی خرگوش را نمگری شد و من دینوروز تعطبل م

 .رونی بدمی کشیاز برزخ خودم را م
 ی بار مکی دیبا.  سوشرتم فرو بردمبی بدون دستکشم را داخل جیدست ھا        

 ی تخت فروشنده بر می دستکش از روکی یزی چدی خریرفتم بازار و بھ بھانھ 
 دست گری دی کرد، ولی از او کم نمیزی کھ چیداشتم، دستکش ھزار و پانصد تومان

 آمد، ی کوچھ بھ سمتم میاز انتھا  جھان کھدنیبا د.  زدی نمخی من تا چند سال یھا
 جا نی و وقت شناس بود، سر ساعت از ھمقیچقدر خوب بود کھ دق. دیافکارم پر کش

 انداختھ نییسرش را پا.  شدمرهی و بھ او خستادمی ای برفیوسط کوچھ .  کردیگذر م
پشت سر ھم آب .  زده، سر نخوردخی نی زمی روشیبود و مراقب بود تا با کفش ھا

 اول دی کھ آمده کرده بودم، در ذھنم مرور کردم، باییصحبت ھا.  قورت دادمرا دھانم
 یبعد ھم ب" رم؟ی تونم چند لحظھ وقتتونو بگیم" گفتمی کردم، بعد ھم میبھ او سالم م

 یبعد ھم ادامھ " رونی بامی تونم از فکرتون بیمن چند وقتھ نم" دادمیمقدمھ ادامھ م
.  اول بودی دو سھ جملھ نیمھم فقط ھم.  آمدی ممحرف ھا مثل وروره جادو بر زبان

 بھ مقنعھ اش ی سرخ شد و دستدنمی و سر بلند کرد، با ددی ام رسیجھان بھ چند متر
 : گفتی و بھ آرامدیکش

 سالم-         
دوباره .  شدمرهی بھ او خجیگنگ و گ.  رفتادمی صورتش، حرف ھا از دنیبا د        

 کردم، مرغ ی می غلطکی دیبا. دی سرعت بخششی انداخت و بھ قدم ھانییسرش را پا
 آمد، آن وقت تا ی نمشی فرصتش پگری گفتم، دی نمیزیاگر چ. دی پریداشت از قفس م

 و دستانم را بھ کمر زدم، دمی لبم را جودم؟ کری می نوروز چھ غلطالتیبعد از تعط
از کنارم رد شد، بھ موازاتش جھان .  اما نشدد،یایزور زدم تا جمالت بھ زبانم ب

 از گری رفت، چند قدم دی را صدا کردم، جھان داشت مغمبریدر دلم خدا و پ. دمیچرخ
 : زدمادی فرکبارهی گذشت، ی کوچھ مچیپ

 جھان-         
 کھ یزی چنی آمد، اولی نمادمی آب دھانم را فرو دادم، جمالتم بھ د،یبھ سمتم چرخ        

 :آوردم بھ زبان دیبھ ذھنم رس
 ِمن دوست دارم-         
 : باز گفتمھی زده شد و با دھان نرتیح        
 ھا؟-         
. لبم را گاز گرفتم، چند بار بھ او گفتھ بودم دھانش را مقابل من باز نگھ ندارد        

 ی شوند، وسوسھ می کنند، با ھمان عاشق ملھی پیزی مردھا بھ چدی فھمیمرد نبود و نم
 : بھ خود دادم و گفتمیجرات.  شوندی و زنده مرندی می شوند، اصال میشوند، تشنھ م

 بخدا...تی خاسگارامیم-         
 : گفتانھی و ناشدی بھ مقتعھ اش کشیدوباره دست        
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  برمدیمن با-         
 : و عقب عقب رفت و ھمزمان گفتدیبھ سمتش پا تند کردم، ترس        
 رمی من ماد،ی میکی االن-         
 :با دلھره گفتم        
 ادی نمی کسقھ،یصبر کن دو دق-         

 
 نھیکالسورش را بھ س. دمیبا دو قدم بلند خودم را بھ او رساندم و مقابلش پر        

. می دانستم چھ بگوی نمدم،ی ام کشیشانی بھ پیدست.  انداختنییچسباند و سرش را پا
 خرگوش سھ نی خواستمش، بھ خاطر ھمی حرف زدن؟ من ماصال مرا چھ بھ لفظ قلم

 خوردم، بھ خاطر خودش بود کھ ھر شب ی مغذا  رفتم و نھیروز بود نھ دانشگاه م
 فاتیتشر.  کھ دوباره بھ من برگردانده بودی شده اچی کادو پی بھ بستھ دمی کشیدست م

 :را کنار گذاشتم و گفتم
 ؟یتو ھم دوسم دار-         
 سرم ی کردم، کمی را آب مخشی دی پا و آن پا کردم، بانیا. اوردیسرش را باال ن        

 : آوردم و زمزمھ کردمنییرا پا
 خرگوش؟-         
 : سرش را عقب برد و بھ من زل زد، با خنده گفتمیبھ تند        
 اسم تو رو گذاشتم خرگوش-         
 شی کھ پمی بگویزیخواستم چ. سکوت کرد چند لحظھ یچشمانش گرد شد و برا        

 : کردیدست
 ایاصال گون... ای گوایشما ھم پو-         
 ی من شنا می براانوسیآب نداشت، وگرنھ تا اق.  باز ماندمھی دھان من ننباریا        

 .کرد
 
 

 نیبا چشمان تب دار ب.  بودم دور خودم تا از سرما نلرزمدهیچی پی کھنھ ایپتو        
 مرجان ی زده رتی اول نگام در نگاه حیلحظھ .  بودمستادهیچھار چوب در سالن ا

سرم را بھ چھار چوب . گره خورد، کنار عباس نشستھ بود و در دستش کاغذ و قلم بود
 پخش شده ی چند برگھ ی شدم کھ چھار دست و پا روهری بھ عباس خنباری زدم و اھیتک

 یدلم نم. دی کشی مگاری داده بود و سھی ننھ بھ مخده تکنیپرو.  خم شده بود،یوسط قال
 رفتم بھ یم.  ام کرده بودیخواست داخل بھار خواب تنھا باشم، ھجوم خاطرات، عصب

شناخت، بھ زمان  ی کردم کھ سالم بود و مرا می را مرور میگذشتھ و خاطرات جھان
 نی دادم با ھمحیترج . در سر نداردی عقلگری آمد جھان دی مادمی گشتم یحال کھ بر م
 جز یھر چھ نباشد ھمگ.  کنندی می چند نفر چھ غلطنی بفھمم انیی پامیایحال خرابم ب

 ی سال ھا اب خنک می برامی رفتی مدی بای ھمگیعنی اشتباه نی کوچکترم،ی بودمی تکی
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 دردناک میآب دھانم را فرو دادم، گلو. ھی بخری زمی رفتی ھم ھمھ با ھم مدی شام،یخورد
.  تنگ ھم نشستھ بودندرامی شدم، غالم و بارهی اطاق خیپلک زدم و بھ آن سو. بود

 بود و ستادهی در دستش، مقابلشان ای جھان شدم کھ با فالسک زوار در رفتھ ایمتوجھ 
 غالم کھ زل زده بود بھ جھان، فشار خونم دنیبا د.  کردی پر میاستکانشان را از چا

 : گفتمی گرفتھ ای از در جدا کردم و با صدا ام راھیتک. باال رفت
 

 ی اوغلنوری اایب-         
 و دی خنددنمی با دد،ی جھان بھ سمتم چرخدم،ی لب گفت کھ نشنری زیزیغالم چ        

 :گفت
 ... نھغھیص... پول نھ...  نھی گفتم انباررامیبھ آقا با... ینرفتم انبار-         
 ی شود، بدم نمی مدهیی کمرم سای و وارد سالن شدم، مھره ھادمیابرو در ھم کش        

 کھ چھار زانو نشست و با دی را فھمتمیانگار عباس ن.  شومریآمد دوباره با غالم درگ
 :عجلھ گفت

 مرز یکی رفت تا نزدرامیبا... می نقشھ رو مرور کننجای اای ب،ی اومدیخوب وقت-         
 سر و گوش آب داد

. ھان گرفتم و نگاھم از مرجان بھ عباس و برعکس در گردش شدچشم از ج        
 از عزا در ی بودند؟ حتما عباس رفتھ بود سراغش و دلدهی اطاق خوابکی در شبید

 با مرجان سر نکھی ای لحظھ تا سر حد مرگ بھ عباس حسادت کردم، نھ براکی. آورد
 ی نمنی زمیرا رو شیعقل داشت، پا  را دوست داشت کھی کسنکھی ایکرده بود، برا

 ی ھمھ سال کثافت کارنیاصال نکند جھان تاوان ا.  نشکستھ بودشی دندان ھاد،یکش
  من بود؟یھا

 :مرجان دستانش را در ھم گره کرد و گفت. سالنھ سالنھ رفتم سمتشان        
 ؟ی قرصاتو خورد؟ی حالت چرا از جات بلند شدنیبا ا-         
 : زدادی جھان فرم،ی بگویزی من چنکھیقبل از ا        
  خورنتی خاک کرما مری زیریبعد م... یری می میگفتم بھش اگھ نخور-         
 کاغذ زل ی در ھم، کنار عباس نشستم و بھ صفحھ یبدون حرف و با چھره ا        

 ی شده بود بھ صفحھ الی آچار را با چسب بھ ھم چسبانده بود و تبدیچند برگھ . زدم
 یدوباره متوجھ .  بوددهی در ھم و بر ھم کشی خط ھاکی با ماژ آنیرو. بزرگتر

 کھ دمی را شنشیصدا. ختی ری چاوانشیل جھان شدم کھ بھ سمت مرجان رفت و داخل
 : گفتیبھ آرام
 ... نھ، تو ھم نھیباشھ؟ من انبار...  نھیانبار-         
 یصدا.  برداشتنی زمی را از رووانشیبھ سمت عباس رفت و خم شد و ل        

 :دمیعباس را شن
... می نداری معلومھ، تا مرز بازرگان فاصلھ ایبا رنگ آب... میینجایما االن ا-         

  اولھھی بازرسستی ھم انجایا
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 : گذاشت و گفتنی زمی را روی چاوانیجھان ل        
 یلی ده خیَآقا بده پول م...  نروی نھ، تو ھم انباریانبار-         
 : گفتتی بھ خودش داد و با عصبانی ننھ تکاننیپرو        

  زنھی سره ور مھیعقب مونده ...  دخترگھی دریالل بم-         
 نگاه دنی و از پشت سر جھان بھ او زل زدم، با ددمی گردن کشتیبا عصبان        
 شی بھ انگشتان پاھاد،یجھان مقابل من رس.  ام خودش ار جمع و جور کردیعصب

 لحظھ کی آمد بھ سرم، ی مضیافکار ضد و نق. دوست نداشتم نگاھش کنم. م شدرهیخ
خودش را خم کرد و تا .  شدمیم  از او متنفرگری سوخت و لحظھ دی مشیدلم برا

 :سر چرخاندم و رو بھ عباس گفتم. مجبور شوم بھ او نگاه کنم
 ی گفتیخوب م-         
 سرفھ انیجھان بھ سرفھ افتاد و م.  بھ جھان زل زده بودیعباس با کنجکاو        

 : خطاب بھ من گفتشیھا
 ؟ی دیم... پول... تو-         
بھ زحمت لب .  باز بودمھی چشمانم از زور تب، ندم،یچی بھ خودم پشتریپتو را ب        

 :زدم
 ی اوغلنی گوشھ بشھیبرو -         
 : کرد، گفتی سرش و ھمانطور کھ سرفھ میجھان فالسک را برد باال        
 شھیم... روشن...  سرم موتورمی روزمیبر...  اگھنویا-         
 : شد و گفتزی خمیمرجان ن        
 ؟ی کنی کار میچ-         
 : گفتیجھان با سرخوش        
 ...موتور-         
 :دمی ننھ را شننی ھراسان پرویصدا        
  بودختھی سرش آب جوش ری خبر رویز خدا ب اھی بار ھی-         
 کالھش را د،ی ام را کھ درهی بھ جھان زل زدم، نگاه خینقسم بند آمد و با ناباور        

مرجان انگار متوجھ . دیرنگ از رخم پر.  و بھ فرق سرش اشاره کرددیاز سرش کش
 :دی و او را کشدی جھان چسبی شد و بھ بازوزی خمی اوضاع درب و داغانم شد کھ نی

  خوره، دستت درد نکنھ جھانی نمییچا-         
 : و گفتدیجھان بھ سمتش چرخ        
 ھ؟یجھان ک-         
 می پتو بھ انگشتان پاھاریاز ز.  انداختمنییسرم را پا. دی خندلی دلی بکبارهی        

ون بھ پا مطمئن بودم خ.  را کتک بزنمی کنم و کسی خواستم عربده کشی نمدم،یچسب
 :دمی عباس را شنیصدا.  کنمیم

 محمولھ رد شد مامورا شک ی مرز، ممکنھ وقتیکی تا نزدمی ببردی باونی کامھی-         
 می بردمی جا بھ جا شھ، اگھ نصف موادو ھم رد کندی باعیکنن، سر
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 یجھان م.  کرد جھان را کنار خودش بنشاندی مرجان شدم کھ تالش میمتوجھ         
.  کردی سرفھ مھی بھ چند ثانھی و چند ثاندی کشی می سر مرجان دستی و بھ موھادیخند

ذھنم رفت سمت .  کوتاه و پسرانھ، دلم را بھ درد آوردی چھره اش با آن موھادنید
 :دمی مقدمھ پرسی ننھ کردم و بنی رو بھ پروود، کھ با جھان سر کرده بی کسنیاول

  با جھان بود؟ی بار کنیاول-         
 جھان ھم ساکت شده بود و یحت.  بھ من زل زدندی سکوت شد و ھمگکبارهی        
 اش را باال برد و بھ صورتش تھی ننھ شلنیپرو.  گذاشتی سر بھ سر مرجان نمگرید

 :عباس زمزمھ کرد. دیکش
 ایتمومش کن پو-         
 ی را می زنخودش خاطر.  بودوفتادهی نیاز نظر او کھ اتفاق. جوابش را ندادم        

خواست کھ سال ھا در گروه کارش دست بھ دست شدن بود، اصال عباس در تمام 
  بود؟دهی اش چند تا دختر پاک و معصوم مثل جھان دیزندگ

 : ننھ تشر زدمنیرو بھ پرو        
 جون بکن-         
 : اش را رھا کرد و گفتتھیشل        
 از رونی خونھ بھی پارک اون مرده ما رو ورداشت برد تو یاون روز تو-         

 ...شھر
 :جھان دست زد        
  از شھررونیب...  از شھررونیب-         
 دی پرکبارهی.  بھ او انداختم، متوجھ نشد، دوباره در ھوا فوت کردینگاه تند        

 :دی چسبشیسمت مرجان بھ موھا
 ز شھر ارونیب...  از شھررونیب-         
مرجان وحشت زده دست برد سمت مچ دستان جھان، اما نتوانست او را آرام         

 : زدمادیفر. کند
 ساکت شو-         
 : ننھ ادامھ دادنیپرو.  مرجان را رھا کرد و در خودش مچالھ شدیجھان موھا        
 ی ولم،ی نھ سردمون بود نھ گرسنھ بودگھی خواب داد، غذا ھم داد، دیبھ ما جا -         

  ھمون خونھ بودنی ھم توگھیبھ جز ما چند تا زن و مرد د
 :عباس زمزمھ کرد        
  شوالشی خی ب،ی نداردنشویطاقت شن-         
 : ننھ اشاره زدمنیرو بھ پرو        
 شیبق-         
 :دی ننھ آه کشنیپرو        
 ... شب تا خرخره خورده بودنھی نداره، ی عقل درستو حسابنی بودن ادهیفھم-         
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 ننھ بھ نینگاھم از پرو. دی اش بھ صورتش کشتھی و با شلدیدوباره حرفش را بر        
در ذھنم او را مجسم کردم .  صورت شکستھ اش ثابت ماندیسمت جھان برگشت و رو

 :با نفرت کفتم. دی کشی آنھا زوزه می دست و پاریکھ ز
 ؟ی نکردی غلطچیتو ھم ھ-         

 : انداختنییسرش را پا        
 کتکم زدن... دیزورم بھشون نرس-         
 تا گری را نداشتم، ددنشی گفت، طاقت شنیعباس راست م.  رفتجیسرم گ        

 ی گرفتھ ای ھستند؟ با صدای خواستم بدانم چھ کسانی بودم، فقط مدهیآخرش را فھم
 :گفتم

 شون؟یشناسی بودن؟ مایک-         
 نگاھش را دنبال کردم و ریمس.  و غالم انداخترامی بھ بای نگاھمی ننھ ننیپرو        
 :با چشمان گشاد شده گفتم. دی جوی را ملشی غالم شدم کھ سبیمتوجھ 
  بود؟نیا-         
 : غالم لب باز کردد،ی بگویزی ننھ چنی پرونکھیقبل از ا        
  بودم کھ رفتم سراغشیمن آخر-         
 از آن کثافت ھا یکیبا .  آمدی صورتم گذاشتم، نفسم باال نمیھر دو دستم را رو        

 جا و مکان رحم نکرده بود؟ ی عقل و بی دختر بکی کھ بھ یھمخانھ شده بودم؟ کس
 وانھی بود االن ددهیفھم. ستادیعباس از جا برخاست و مقابلم ا.  آوردمنییدستانم را پا

 :جھان دوباره کف زد و گفت.  برخاست و کنار غالم رفتا ھم از جرامیبا.  شومیم
  بودمیمن آخر...  بودمیمن آخر-         
 کھ بر سرش آمده بود یی در مورد بالھامیداشت.  ھم فشردمی را رومیدندان ھا        

  خواند؟ی زد و آواز می آن وقت او کف مم،ی زدیحرف م
اما االن وقتش .  کردمی غالم را تکھ پاره منیمن ا. دمیم کش بھ صورتیدست        

 زی کھ مثل عقاب حواسشان بھ ھمھ چی و عباسرامی تن و بدن کوفتھ و بانیبا ا. نبود
 :آب دھانم را قورت دادم و گفتم.  کنمی توانستم کاریبود، نم
  باالرمیمن م-         
بھ زحمت .  برخورد کنممتی با مالنقدری زده شد، انتظار نداشت ارتیعباس ح        

 : کھ رو بھ غالم گفترامی رفت سمت بااری اختینگاھم ب. از جا برخاستم
 دم بھت یآدرس م(نی سلمھی بمیھشک... آپار پارک الھیونیآدرس وررم سنھ کام-         

 ) نفھمھیکس....ی کنی اونجا پارک می بری مونویکام
 : کردمیرفتم سمت در سالن، مرجان صدا        
 ایحرفا مونده ھنوز پو-         
 :دی کشازهی کردم، غالم خمزی را تمی توجھ بھ او گوش ھایب        
 ی منجایپس من ا(نھیپس من بو گجھ بوردا گاالرام صابا گترم بازرگان طرف-         

 ) سمت بازرگانرمیمونم، فردا م
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 مرگش را ی کپھ نجای خواست شب ھمیغالم م. ستادمی وسط سالن اکبارهی        
 : گفتمرامی و رو بھ بادمیبگذارد؟ با غضب چرخ

 )نجاست؟یامشب ا(؟یگجھ بورداد-         
 جوابم را بدھد، غالم رو بھ من رامی بانکھیقبل از ا. و با سر بھ غالم اشاره کردم        

 :گفت
 ) تو رو تنگ کردم؟یجا(شم؟ی باالجا المرونیسنون -         
 مرا تنگ کرده بود، اصال ھر دو نفرشان ی ھم فشردم، جای را رومیدندان ھا        

.  سقف باشندکی ری کدامشان بھ ھمراه جھان زجی خواستم ھینم.  بودندیادیز
 نجابت جھان مرا گری بار با سھ چھار نفر دنی کھ اولزی ھمھ چیمخصوصا آن غالم ب

 : و نعره زدمدمی سمتش پرھ فکر پا تند کردم و بنیبا ا. بھ باد داد
 ی منو تنگ کردیآره، جا-         
 د،ی کشری تنم تیھمھ .  و از پشت سر مرا در آغوش گرفتدیعباس بھ سمتم پر        

 :با نفرت گفتم
  خونھ باشنھی خوام با جھان تو یدست از سرم بردار عباس، نم-         
 :جھان دوباره کف زد        
  خونھ باشننی ھمیتو... ھ باشن خونھیتو -         
 : اوج گرفتشیصدا        
  خوان پر بزننیم...  کننی می کھ پرنده ھا زندگییجا-         
عباس . چشمانم را تنگ کردم. بھ سرفھ افتاد و دست از آواز خواندن برداشت        

 :دیمرا بھ سمت در سالن کش
 رهی داره می ور مونوی امشب بمونھ، قبل از اذان کامدیبرو باال، با-         
 :دمینعره کش        
  مونھ؟یکجا م-         
 : سالن اشاره زدیبا دست آزادش بھ اطاق آن سو        
  تو اون اطاقرهی مرامیاونجا، با با-         
 : شدم و گفتمرهی کھ اشاره زده بود خیبھ اطاق        
  خوابھ؟یجھان کجا م-         
 :آب دھانش را قورت داد        
 تو سالن با مادربزرگش-         
 :گر گرفتم و گفتم        
 ؟یچرا نخوابھ تو اطاق سوم-         
  ھم ندارهیاونجا پر از خرتو پرتھ، بخار-         
 داخل سالن و غالم پدرسگ ھم نصف شب دی خوابیلبم را گاز گرفتم، جھان م        

  رگ بودم؟ی بینی زمبی سرش؟ حتما من ھم سیاال آمد بیم
 : رو بھ غالم گفتی کننده ای با آرامش عصبرامیبا        
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 ) اطاقا بخوابنی از ایکیتو (اتیبو اطاق الردا -         
 بھ یالی خیتقال کردم تا از دست عباس خالص شوم و بدوم سمت غالم کھ با ب        
 : دستانش را تنگ تر کرد و گفتی رفت، عباس حلقھ ی از اطاق ھا میکیسمت 
 زی بھ ھم نراتوی خودت، عملشیپس ورش دار ببر پ-         
 شدم، با چشمان رهی حرف، ناگھان دست از تقال برداشتم و بھ او خنی اِدنیبا شن        

 نگاھم رفت سمت جھان کھ ھمانطور کھ دم،یابرو در ھم کش. مصمم بھ من زل زده بود
عباس دستانش را شل کرد، او را بھ عقب ھل دادم و رو بھ جھان . نشستھ بود، پر زد

 :گفتم
 یاوغل-         
 : و دوباره پر زددیاز جا پر        
 ھان؟.... ھان... ھان... ھان-         
 :بھ در سالن اشاره زدم        
 ی مونی من مشی باال، از امشب پایبالش، ب پتو وردار با ھی-         

 
.  داخلدیای روشن، منتظر بودم جھان بمھی بودم وسط اطاق سرد و نستادهیا        
 دور، بھ یذھنم رفتھ بود بھ سال ھا.  دادمی چپم را تکان می شده بودم و مدام پایعصب

شم تا بتوانم بدون  با جھان تنھا باقھی چند دقی کردم فقط برای کھ آرزو مییآن سال ھا
 او را در آغوش بھی و صد جفت چشم آشنا و غرسیپل دلھره از حضور مامور و

 منتظر ی بار بھ او گفتھ بودم محرمم کھ شد کار تمام است، تا شب عروسکی. رمیبگ
 دمی مچ دستش را بوسم،ی بھ بازودی کوبی شد و با مشت بھ آرامدی مانم، سرخ و سفینم

 دخترک کردن  زنم، وگرنھ رامی است کھ بھ او دست نمزی عزمیو گفتم خاطرش برا
 . من نداشتی برای مثل او کھ کاریساده ا
 من آن پسر پر از احساسات گریمدت ھا از آن دوران تب و تاب گذشتھ بود، د        
 یلی خی رنگ و وارنگ، عقده ی در آمده نبودم، سال ھا بودن با زن ھاانیبھ غل

چرخ .  من نبودری آن دخترک سر بھ زگریاما جھان ھم د. ھ بود را در من کشتزھایچ
 دوشش و مدام ھر دو نفرمان یگذاشت رو روزگار چقدر نامرد بود، من و جھان را

 نی کثافت خانھ، با انی در ام؟ی بھ ھم برسنجای اتیرا چرخاند و چرخاند تا در نھا
 یھم زدن گنداب زندگ . و از گرداب افکارم جدا شدمدمی بھ صورتم کشی دستت؟یوضع

  کرد؟ی را درست میزیجھان چھ چ
چشمانم .  دادی پلھ ھا، خبر از ورود جھان می رویی شدن قدم ھادهی کشیصدا        

 ی را بھ خودم منی ادی کردم، بای حواسم را جمع مدیبا. دمی کشقیرا بستم و نفس عم
 اطاق نی چند روز در ادیای عقل اجازه داده ام کھ بی بی چارهی بدبخت بکیگفتم کھ بھ 

در اطاق باز شد و من .  نکندی بھ او دست درازدهی نرسه از رای کند تا ھر سگیزندگ
 : گفتی کھ با سرخوشدمی را شنشیصدا.  ھم فشردمی را رومیدندان ھا

 سالم-         
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 در دست یپتو و بالش.  شدمرهی و بھ او خدمی چرخیجوابش را ندادم، بھ آرام        
 و پتو و بالش را کنار در دی ام خندرهی نگاه خدنیبا د.  بودستادهی و مقابل من اداشت

 : در ھم گفتمیبا اخم ھا. رھا کرد و خودش را تاب داد
 ی خوابیاون گوشھ م-         
 یمانی سنی زمینگاھش رو. و با دست بھ کنج اطاق، کنار در تراس اشاره زدم        

 : را صاف کردممیگلو. ثابت ماند
  کھ ھستنھیھم-         
 وجودم چشم شد و از پشت سر بھ ی توجھ بھ من بھ سمت تراس رفت، ھمھ یب        

جھان وارد . دمی داخل اطاق شد و لرزیدر تراس را باز کرد، سوز بد. او زل زدم
زد  ھیبھ سمت نرده ھا رفت و دستانش را بھ آن تک.  بھ دنبالش برداشتمیتراس شد، قدم

 : گفتی بلندیو با صدا
  کنن؟ی ھم پرواز منجایپرنده ھا از ا-         
 و از پشت سر بھ دمیناگھان خودش را خم کرد، وحشت زده بھ سمتش دو        

 : باال رفتمی و صدادنیاو را عقب کش. دمی چسبشیبازو
 ؟ی کنی کار میچ-         
 یبا دلھره چشم از صورت ب. دی شد و خندرهی تلو تلو خورد و بھ من خیکم        

خواست دوباره وارد تراس شود کھ کف دستم را مقابلش بھ چھارچوب . دندانش گرفتم
 :چسباندم و گفتم

 ی ذارم برینھ، نم-         
 : شد و گفترهی بھ دستم خنباریا        
 نفر ھی... ودماون وقتا کھ ھنوز پرنده نب... وقتایلیخ...  بارھی... آقا بده؟ی دونیم-         

 ... من گرفتی دستشو جلوینجوریا
 بھ سرعت برق و باد از یخاطره ا.  شدنی فضا سنگکبارهی حرف نی اِدنیبا شن        

 اورد؟ی بادی ممکن بود مرا بھ یعنی. ِکف دست آزادم را بھ دھانم چسباندم. ذھنم گذشت
 باال ی جھان سرش را بھ جلو و عقب تکان داد و با ابروھادم،ی را بھ داخل کشمیلب ھا

 :رفتھ گفت
 ی ذارم بریبھ من گفتھ بود نھ، نم-         
 :زل زد بھ صورتم، چشمانش را چپ کرد و قھقھھ زد        
 ینی بی تو نمی ولمینی بیمن دماغمو م-         
 ...ھان، بھ گذشتھ رفتم جی را گاز گرفتم و مقابل چشمان چپ شده نمیریلب ز        
نتوانستم منتظر بمانم تا . دمی پرمکتی نی آمد، از روی کھ بھ سمتم مدی امدنیبا د        

 : گفتمدهی پری و با رنگ و رودمیبھ من برسد، بھ سمتش دو
  گفت؟ جواب مثبتھ؟یچ-         
 : شانھ ام گذاشت و گفتی دستش را رودیام        
 گمی بھت ممینی بشمکتی رو نمیبر-         
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 توانستم ی نمد،ی جوشی و سرکھ مریدلم مثل س.  شانھ پس زدمیدستش را از رو        
 خواھمش، ده ی کھ داخل کوچھ بھ جھان گفتھ بودم میاز آن روز. نمی جا آرام بنشکی

 ھفتھ کی.  را بکندشی خواھد تا فکرھای ھفتھ فرصت مکیگفتھ بود . روز گذشتھ بود
.  نھای خواھد ی فرستادم سراغش تا بفھمم مرا ما ردی امتیشد ده روز و من در نھا

 مکت؟ی نی رومینی گفتم بنشی بود و مستادهی مقابل من ادیحاال ام
 : تکان دادم و گفتمیسر        
  نھ؟ای باھاش یحرف زد-         
 : گذشت و گفتمکتی نی گذشتن روری از خدیام        
 حرف زدم-         
  گفت؟یچ-         
 را بھ سمت باال شانھ زدم و میبا دست موھا.  زل زدمی مکث کرد و بھ موھادیام        
 : گفتمی عصبیبا صدا
 خوشت اومد؟... ھیسلی پرسی الویخوبھ؟ مدل موھام مثھ مو-         
 :چشمانم را درشت کردم        
 د؟ی گفت امیچ-         
 : فرستادرونی نفسش را بدیام        
 شھی مامتی و اگھ بفھمھ قرهیپدرش سختگ... شھیگفت نھ، نم-         
 امتی است؟ قری پدرش سختگ؟ی راحتنیبھ ھم.  باز بھ او زل زدممھیبا دھان ن        

 ی بنی بھانھ ھانیا.  قافی رفتم قلھ ی شد؟ بھ جھنمف من بھ خاطر جھان میم
 : منبری رفتھ بود رودیام.  کردیدر نم بھ دانی مرا از میلیاسرائ

 دوباره باھاش حرف بزن...  کم بھش مھلت بدهھی-         
 :دی گذاشتم و او را پس زدم، بھ دنبالم دودی امی نھی سیدستم را رو        
  چند روز بمونھی گفتم ا؟یکجا پو-         
 امروز نیتکلفم را ھم.  شدمی موانھیچند روز صبر کنم؟ رسما د. پوزخند زدم        

 توانست بھ ی خواست، من عاشق شده بودم، نمی مرا مدیجھان با.  کردمیمشخص م
 :دمی را از پشت سر شندی امیصدا.  مرا پس بزندی راحتنیھم

 ؟ی بری خوایاالن کھ تو کالسھ، کجا م-         
 : بھ سمتش بچرخم، گفتمنکھیبدون ا        
 کدوم کالس؟-         

 : با حرص گفتدیام        
 کلھ خراب...پنجاه و دو طبقھ دوم-         
        

 جھان دم،ی در سرک کشی بودم، از پنجره کوچک روستادهیپشت در کالس ا        
 و چند ضربھ دمی کشقینفس عم.  من نشدیمتوجھ .  اول کنار پنجره نشستھ بودفیرد
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 بود، ی تھ استکاننکی با عیانسالی مرد ماستاد کھ. بھ در زدم و در کالس را باز کردم
 : و گفتدی حرفش را بردنمیبا د

 دییبفرما-         
 تی و در نھادی اول چرخفی ردانی دانشجونیآب دھانم را قورت دادم و نگاھم ب        

ھمانطور .  انداختنیی و سرش را پادی نگاھش را دزددنم،یبا د.  جھان ثابت ماندیرو
 : بھ او خطاب بھ استاد گفتمرهیخ

  آموزش کار دارهیعنی.... با خانوم تراب کار دارم-         
 :استاد رو بھ جھان گفت        
 برو خانوم-         
 :استاد دوباره رو بھ او گفت.  تکان نخوردشیجھان از جا        
  درسو بدمھیبرو بذار بق... خانوم-         
 و با قدم دی بھ مقنعھ اش کشی بلند شد و دستی صندلی روجھان بھ زحمت از        

جھان . دمی لرزان بھ سمت در کالس آمد، از در فاصلھ گرفتم و خودم را عقب کشیھا
.  در ھم گره خوردشی ابروھادنمیبا د. وارد راھرو شد و در را پشت سرش بست
 : و راھش را سد کردمتمخواست بھ سمت پلھ ھا برود کھ بھ سمتش رف

 آموزش باھات کار نداره-         
 : انداختنییسرش را پا        
  دونمیم-         
 : گفتمی کرد لجم گرفت، بھ تندی می محلی بنطوری انکھیاز ا        
 خودم کار دارم-         
  دونمیم-         
 : سرم را خاراندمیبا کالفگ        
  نھ؟ی گفتدیچرا بھ ام-         
 : لحنم رنگ التماس گرفتاری اختی برم،ی بود سرسام بگکینزد. کردسکوت         
  وسطھ؟ی اگھی کس دیپا-         
 : بزنم کھ اجازه ندادیسرش را بھ شدت تکان داد، خواستم حرف        
 اگھ یعنی...  با شمای دانشگاه، دوستای اجازه بابامو گرفتم کھ بیمن با بدبخت-         

 شمی مچارهیب... بابام بفھمھ
 :بالفاصلھ گفتم        
  خوام کھی نمیدوست... ی خواسگارامیمن م-         
 آمد و او ی مشی تا پشت لب ھایزیچ.  شدمرهی خشیمکث کرد و من بھ دندان ھا        

 :با دلھره گفتم.  دادی ادامھ نمگرید
 چرا نھ؟ خوب بگو منم بدونم-         
 دوباره سرش را خت،یتھ دلم فرو ر.  شدرهیت بھ من خسر بلند کرد و با خجال        

 : انداخت و خواست از کنارم بگذرد، دستم را مقابلش نگھ داشتم و گفتمنییپا
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 حرفتو بزن... ی ذارم برینھ، نم-         
 : بھ من زل زد و گفتمی سر بلند کرد و مستقنباریا        
 تا ھمھ مون از رهی منو بگادی کھ ب آدم پولدارنھیپدر و داداش من منتظر -         
 ...اصال... اصال... می خالص شیبدبخت

 :آب دھانش را قورت داد        
 درس نجای بچھ پولدارا اگھی دانشگاه، مامی شد بی راضنیاصال بابام واسھ ھم-         

  خوننیم
 : آوردم و گفتمنییدستم را از مقابلش پا        
 ؟ی کنیتو ھم مثھ اونا فکر م-         
 :دی لرزشیصدا        
 من یول...  خوره؟ی می کنم، پول بھ چھ دردینھ، من مثھ اونا فکر نم-         

 ...ی نمفشونیحر
 :دمی حرفش پرانیبھ م        
  کنمی مشونی راضشم،ی مفشونیمن حر-         
 :دیآه کش        
  کننی مرتیتحق...  برادر من ازون بدترھ،ی عصبیلی من خ شما، پدری تونینم-         
 یعنی شوم، ری خواست تحقی کھ نمنی داد، ھمی میدواری امی بوشیحرف ھا        

نفسم باال ".  کنشونی راضی تونیاگر م" گفت ی راحت میلیوگرنھ خ. دوستم داشت
 : گفتمیآمد، با خوشحال

 منھ، شی تو بگو دلت پ،ی خواسگارامی من، با پدر و مادرم میاون بھ عھده -         
 زمی ری رو بھ ھم مای دنیمن ھمھ 

 ی کھ میجی بسیدو دانشجو.  زل زدراھنمی پیسکوت کرد و بھ دکمھ         
 من و جھان ثابت ینگاھشان رو.  راھرو باال آمدندی آن سویشناختمشان از پلھ ھا

 سر بھ سرش یادیم، مخصوصا کھ پدر جھان ھم ز دردسر نداشتیمانده بود، حوصلھ 
 فیع جمالت را پشت سر ھم ردی بھ آن دو نفر تند و سررهیھمانطور خ.  گذاشتیم

 :کردم
 ...نوری اانی دارن میجیزود باش بگو، دو تا بس-         
 :جھان خواست بھ عقب بچرخد کھ با عجلھ گفتم        
  منھ؟شیت پنھ برنگرد، فقط بگو دل... نھ-         
 : و گفتمدمیپوست لبم را کش.  تر شدندکیدستانش را مشت کرد، دو دانشجو نزد        
 ؟یمگھ نگفت...ای گوی گفتا،ی گونیخودت اون دفھ بھ من گفت-         
 ما ی شد، دانشجوھا بھ ده قدمرهیسر بلند کرد و با چشمان گرد شده بھ من خ        

 : بھ خنده افتاد و گفتکبارهی جھان دند،یرس
 یاون جواب اسم خرگوش بود کھ شما بھ من گفت-         
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 ی رودمینگاه نا ام.  بھ خود داد و از کنارم گذشت و بھ سمت پلھ ھا رفتیتکان        
 :دمی را شنشی صداکبارهیدانشجوھا ثابت ماند، 

  بذارمانی اول مادرمو در جرنی بذارن،ی بھ پدر و مادرتون نگیفور-         
.  کردمی بودم، باور نمدهیآن چھ را کھ شن. ستادمی امیمثل برق گرفتھ ھا سر جا        

 ھم یجی بسی ھمھ جا شد بھشت و دانشجوھاکبارهی.  من بودشی دلش پیعنی جملھ نیا
 یقلبم از خوش. دوستم داشت.  خواستیجھان خاطر مرا م.  دانشکدهی ھانیشدند بھتر

 کھ جھان بھ من داده بود، بھ ی سرمست از جوابدند،یرس  امیو قدمدانشجوھا بھ د. دیتپ
 : و گفتمدمیسمتشان پر

 میچاکر بر و بچ گل دانشگاھم ھست-         
 ... خواندیکبکم خروس م.  شدندرهیھر دو چپ چپ بھ من خ        
 شدم، آن رهیبا التماس بھ چشمانش خ.  جھان بھ خودم آمدمیبا تکان دست ھا        
 آورده ادی خاطره را بھ نی او ھم ایعنی بھ زبانش آمد، شی پی قھی کھ چند دقیجملھ ا

 افتادم و تا ی مشی جا بھ پانی گشت، ھمی چند درصد بر می برایبود؟ اگر عقلش حت
 :پلک زدم و با اضطراب گفتم. م زدی زار میصبح از شدت خوشحال

 ؟ی نرو اوغلیی بھت گفتھ بود جایک-         
 : سرش بردیجھان دستانش را باال        
با من ... رامی بود مثھ آقا بایکی... کھ تو آسمونا کالغا بودن...  دوریاون وقتا-         

 یگفت نھ نم...  برمی خواستم از انباری مغھی ساعت بعد از صھی...  اومدیتو انبار
 می بشغھیدوباره ص... یذارم بر
 رفت و جانیآن ھمھ شور و ھ. ختی سرم ری پارچ آب سرد روکی یانگار کس        
 یفرو رفتگ.  دلخوش بودمیادیمن ز. عقلش بر نگشتھ بود.  آن را گرفتی جایدلمردگ

دلم را بھ چھ خوش .  دانستی اسم خودش را ھم نمی بود کھ حتقیسرش آنقدر عم
دو قدم جلوتر . ممزخرفم بھ زبان آورد  افکاری تاسف برای بھ نشانھ یسر. کرده بودم

. در تراس را از پشت سر بستم و چفتش را انداختم. دیرفتم، حھان خودش را عقب کش
 : رو بھ جھان گفتمیبھ سرد
  خوام بخوابم، تو ھم بخوابیم-         
 : و گفتدیجھان خند        
 من بلدم خوب بخوابم-         
 آن پرت ی زده ام بھ سمت تختخواب رفت و خودش را رورتیمقابل چشمان ح        

 : و گفتدی شرت و آن را باال کشیکرد، دست برد سمت ت
 ...ُقبلت... ُقبلت-         
 آوردم نیی و پادمی و با ھر دو دست بھ دستانش چسبدمی بھ سمتش دوتیبا عصبان        

 : زدمادیو فر
 وزتو نبر باال؟مگھ نگفتم بل... ؟ی کنی میچھ غلط-         
 : گفتی لرزانی و با صدادیترس        
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 ی پی پیاوغل...  پشھیاوغل...  گھیاوغل... دیببخش-         
 دختر کم عقل واقعا جھان بود؟ از نیا.  شددتریفشار دستم دور مچ دستانش شد        

 : و گفتمدمی تشک کشی کرد، با قدرت او را رویشدت درد نالھ ا
 ایتکون بخور، -         
 : ھل دادمواریاو را بھ سمت کنج د. ستادی اشی پاھایبھ زحمت رو        
 بخواب...  اونوروفتیبرو ب-         
 دیچی رفت و پتو را دور خودش پواری تکان داد و لنگان لنگان سمت دیسر        

ب سر دادم و بھ  تشک نشستم و خودم را بھ عقیرو. دی دراز کشیمانی سنی زمیرو
 و کنج لبم دمی کشرونی بیگاری سوشرتم، سبیدستم رفت سمت ج.  زدمھی تکوارید

 :با چشم بستھ گفت. را بستھ بود  جھان ثابت ماند کھ چشمانشینگاھم رو. گذاشتم
 خوابھ تا یفقط م...  ذارهی تخم نمگھیشبا د...  خوابھیپرنده م... پرنده خواب-         

 پر بزنھ
 لحظھ سرما در تنم کی.  گرفتمی سرسام مگریتا چند روز د.  زدیسرم نبض م        
 خاموش را ازکنج لبم گاریس. دمیچیدست بردم سمت پتو و آن را دور خودم پ. نشست

خواستم دراز بکشم .  شدی آرام نمنطوریاعصابم ا. نی زمیبرداشتم و پرت کردم رو
 یآنطور کھ رو.  چشم از جھان بردارموانستم تی تشک و چشمانم را ببندم اما نمیرو
 و دمی کشقینفس عم.  شدی کباب مشی در خودش مچالھ شده بود، دل سنگ برانیزم

 : کردمشیصدا
 جھان-         
 :بلندتر گفتم. حوابم را نداد        
 یاوغل-         
 : برخاست و صاف نشستنی زمی از روکبارهی        
 یتو سوخت... وھوی... دارهی بیاوغل-         
 :دمی ام را باال کشینیب. دی کشری وارش، قلبم توانھی حرکات دنی ادنیبا د        
 نجای اایب-         
 تخت ی برخاست و بھ سمتم آمد، از رونی زمی از رویبدون حرف اضافھ ا        

 : بھ تخت اشاره زدمستاد،یبلند شدم، جھان مقابلم ا
 دراز بکش-         
 : کشاند و گفتواری دیکی تخت انداخت و تا نزدیخودش را بھ پھلو رو        
 ایتو ھم ب-         
.  بودیاوغل. او جھان نبود.  شدمی وسوسھ مدینبا. دیچیِ لحظھ تھ دلم بھ ھم پکی        

رو .  بخوابمی عقلی نبودم کھ بخواھم با دختر بی اگر جھان بود من ادمیاصال حت
 :گفتمبرگرداندم و 

 بخواب حاال...  توئھی فقط جانجایا-         
 : کردنیی تخت باال و پایکمرش را رو        
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 ...ایب... ُقبلت... ُقبلت... ی بخوابی تونیتو ھم م-         
 رفت اری اختیدستم ب.  شدم، لبخند زد و چشمانش را بسترهیبھ صورتش خ        

 یھول شدم و سع. دی و مرا کشدی چشم گشود و بھ دستم چسبکبارهیسمت صورتش، 
 تخت یتقال کرد تا مرا رو. وفتمی سرش نیکردم خودم را سرا پا نگھ دارم تا رو

 : زدمادیبکشد، فر
  توئھی فقط جانجایا...  بخوابیاوغل-         
 :دیخند        
 ...رامیآقا با...  بخوابمدی نباییتنھا-         
 :دمیتعره کش        
  گھ خورد با تورامیآقا با-         
 کی ام، با قھی بھ شانھ ام و دست برد سمت دی شد و با مشت کوبیناگھان عصب        

 رفت سمت پتو، او را گرمی دوباره تقال کرد، دست ددم،یدست بھ دست راستش چسب
 نھی جناق سیستم را رو ددم،ی باال کششی شانھ ھایچسباندم بھ تشک و پتو را تا رو

 :اش گذاشتم و گفتم
  خوابنیشبا ھمھ م...خواب... یاوغل...خواب-         
 :دی کشغیج        
  خوام پرواز کنمیمن م-         
 :دمی پلھ ھا شنری مرجان را از زیناگھان صدا        
  باال؟امیب...  شدهی چا؟یپو-         
 :رو بھ در بستھ نعره زدم        

 شکنمی باال گردنشو مادی بیھر ک-         
 خواست دستم ی و مدی کشی مغیجھان ھمچنان ج. دی بھ گوشم نرسیی صداگرید        

 : افتادھی شود، بھ گری نمفمی حردی دیوقت. را پس بزند
  خوام پرواز کنمیمن م-         
 :دی من لرزی صدانباریا        
 ی دم پر بزنیخودم قول م... ی کنیپرواز م-         
 :با چشمان درشتش بھ من زل زد. دست از تقال برداشت و ساکت شد        
  زنم؟یپر م-         
 باعث شده بود، اشک دور چشمم حلقھ ی تکان دادم، دوباره فشار عصبیسر        

 : گفتی گرفتھ ایجھان با صدا. بزند
  زنم؟ی پر میک-         
 : اش مرتب کردمنھی سی دستم را برداشم و پتو را رواطیبا احت        
 .... دمی مادتی برم پر زدنو نجای از انکھیتا قبل از ا-         
 : مکث کردمیکم        
  باشیدختر خوب... ی بخوابی قول بددیبا-         
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 :جھان چشمانش را بست        
 خواب. ..خواب... خواب... من خوابم... دمیمن خواب-         
 لحظھ وسوسھ کی. دی کشی باز نفس ممھیجھان با دھان ن. دمیخودم را عقب کش        

 یبھ سخت.  بار دھانش را ببوسمنی و آخرنی اولی صورتش و برایشدم خم شوم رو
خودم را . نی زمیخودم را کنترل کردم، عقب عقب رفتم سمت پتو و بالش ولو شده رو

 ...دیز لرمی آن، باز ھم شانھ ھایپرت کردم رو
 
 

کف دستش زبر و خشک بود و پوست . دی صورتم کشی دستش را رویکس        
 اری سرم، ھوشی جھان باالدنی با دکبارهیچشم باز کردم و .  کردی متیصورتم را اذ

پلک زدم و . دی کشی باز مقابلم زانو زده بود و بھ صورتم دست ممھیبا دھان ن. شدم
 خواستم بھ ی نمدم،ی را عقب کشتمصور.  چشمانم رد شدیب گذشتھ از جلوحوادث ش

 ھم لطافتش را از دست داده شیھمزمان از ذھنم گذشت کھ دست ھا. من دست بزند
 سرد مانی سی رودنی تنم بھ خاطر خوابیھمھ . بود؟ با انگشتانم چشمانم را مالش دادم

 : گفتیرخوش کرد و با سیجھان سرفھ ا. و نمور، خشک شده بود
 ی شدداریب-         
 یبھ زحمت رو. دی کشری بھ بدنم دادم، کمرم تیجوابش را ندادم، کش و قوس        

 :دی نشستم، جھان خودش را جلو کشنیزم
  شدمداریمنم ب-         
 دو شب ی بھ خاطر ضربھ نشیریلب ز.  شدمرهیپلک زدم و بھ صورتش خ        

ابرو در ھم . دی ام خندرهی نگاه خدنیبا د.  کھ بھ او زده بودم، خون مرده بودیشیپ
 :دمیکش

  سردت نبود؟شبید-         
 بلند شوم کھ با عجلھ نی زمیخواستم از رو. سرش را بھ چپ و راست تکان داد        

 :گفت
 ارمی میی عالمھ چاھی-         
 :دوباره سرفھ کرد و ادامھ داد        

 ی بشی قوی بخورارمی مریسرش-         
 : شدیفکرم بر زبانم جار. چھ مھربان شده بود.  ھم فشردمی را رومیلب ھا        
 ؟یاری بری برام سر شی خوایچرا م-         
 :دیدوباره خند        
 ی بدادمی پر زدن ی خوایآخھ تو م-         
 گذاشتم و بدون نی زمیکف دستم را رو.  افتادمگریکدی کشمکش مان با ادی        

 : کردمیحرف برخاستم، رفتم سمت در اطاق، جھان صدا
 اھایاندازه دن.... ایقول داد... َآقا بده-         
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 فوت کردم، جھان دوباره بھ سرفھ افتاد و من با خودم فکر کردم رونینفسم را ب        
در .  کردی بودم، پشت سر ھم سرفھ منجای کھ ای دو روزنی بود؟ در اضیمگر مر

 خودش یکم.  بود، جا خوردمستادهی پلھ ھا ای عباس کھ رودنیاطاق را گشودم و با د
 :را خم کرد و با تمسخر گفت

  حضرت واال؟ی شدداریباالخره ب-         
 :دستانش را از ھم گشود        
 شب زفاف خوب بود؟-         
بھ .  منظورش شدمیبھ صورتش زل زدم و تازه متوجھ  و گنگ جی گھیچند ثان        

 : اشقھی بھ دمی و چسبدمیسمتش پر
 ی کھ عقل نداره می آدمھی شرفم کھ با ی بنقدری من ا؟ی نالوطھیمنظورت چ-         
 خوابم؟
 :عباس پوزخند زد        
  عاقالش دلتو زدندی گفتم شا،ی ھمھ سال ھمھ جورشو امتحان کردنیآخھ تو ا-         
 :تکانش دادم        
  خوابھی تو مشیچھ مرگتھ باز؟ مرجان کھ دو شبھ پ-         
 : زدمادی بھ سمتش سر چرخاندم و فراری اختی بدم،ی سرفھ جھان را شنیصدا        
 ؟ی کنیچرا سرفھ م-         
 اش جدا قھی دست، دستم را از کیعباس با .  دھنش گذاشتیدستانش را رو        

 :کرد و گفت
 من بھ مرجان دست نزدم-         
 :سرم را بھ سمتش چرخاندم و گفتم        
 منم بھ جھان دست نزدم-         
 :عباس با حرص گفت        
 ؟ی مھمونمیما اومد...  تو اطاق؟ی بودیدی تا نھ صبح چپنھیپس واسھ ھم-         
 :دستانم را در ھوا تکان دادم        

  خوابم؟ی میِ داره کھ من تا کیبھ تو چھ ربط-         
  اوضاع چطورهینی ببی بردی بازرگان، باکی برد نزدونویغالم کام-         
 : فوت کردم و گفتمرونینفسم را ب        
  اونجا؟نی گذاشتنی دومو چرا بردونی کاماطھ،ی کھ تو حونی کامھی-         
 : گفتیعباس با کالفگ        

 رهی مادمی ی برم تو ھپروت، ھمھ چموینی ببمویمی عشق قدامویمنم اگھ ب-         
 رفتم، بھ دنبالم آمد و با نییجوابش را ندادم و او را کنار زدم و از پلھ ھا پا        

 : گفتی بلندیصدا
 کھ اگھ نانی محض اطممی کنی می خالی اولونی کامی مقدار از بارو توھی-         

 انی نی ننھ اوغلیمامورا شک کردن سمت خونھ 
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 : زدی رفتم، عباس ھمچنان ور مییبھ سمت روشو        
  برهیرابی تو، غالم بخواد زشبی دی ترسم بابت دعوایم-         
 سوشرتم صورتم را خشک کردم ِنیبا آست. دی آب بھ صورتم زدم، بدنم لرزیمشت        

 و دمیبھ سمتش چرخ. خواستم در را ببندم کھ عباس مانع شد ،ییو رفتم داخل دستشو
 :زل زدم بھ صورتش، دستم رفت سمت کمر گرمکنم و با تمسخر گفتم

 ؟یدی ندیینمای سلمی وقتھ فیلیخ-         
 : توجھ بھ حرفم گفتیعباس ب        
 یلی خاتی عملنیا... گمی کھ می ور دار برو بھ ادرسدوی پراگھی ساعت دمیتا ن-         
 مھمھ

 گرمکنم انشی توجھ بھ چرندیب.  شدمرهی و بھ صورت منتظرش خدمی کشازهیخم        
 را محکم بھ ھم یی نثارم کرد و در دستشویکی لب فحش رکری زدم،ی کشنییرا پا
 ...دیکوب

...............         
 : گفتیعباس سرسر.  را از دست عباس گرفتملی و موباچییسو        

خودم ...  شدهرهی داخلش ذخرامی زنگ بزن، شماره بایفقط واسھ کار ضرور-         
  دمیجواب م

.  نکردمییبھ او اعتنا.  کردی بود کنار در و بھ من زل نگاه مستادهیمرجان ا        
 کرد ی می جھان بود کھ تنگ دل مادربزرگش نشستھ بود و با دستانش بازینگاھم رو

با خودم گفتم .  اطاق نشستھ بودندی ھم آن سورامیغالم و با. دی خندی خودش میو برا
 چرا گری را برد بھ محل قرار و خودش برگشت، پس دنویکھ عباس گفتھ بود غالم کام

  ماند؟ی رفتم و جھان با آن دو تنھا می از خانھ مدی حاال من بانجا؟یآمده بود ا
 : گفتیعباس بھ سمتم خم شد و بھ آرام        
  راحتالتیبرو خ... حواسم بھ جھان ھست-         
 کرد یغالم با چشمان از حدقھ در آمده بھ او نگاه م.  من اصال راحت نبودالیخ        

 ننھ دوبار نیجھان بھ سرفھ افتاد و پرو.  خواست خرخره اش را بجومیو من دلم م
 :عباس مرا بھ سمت در ھل داد. دیمحکم پشت کمرش کوب

 رهیرو دب-         
 ینگاھم رفت پ. عقب عقب رفتم سمت در سالن، جھان دوباره بھ سرفھ افتاد        

 :دمی مرجان را شنیصدا. دی کشلشی بھ سبیغالم کھ دست
  برمش تو اطاق خودمیم-         
مرجان و عباس بھ دنبالم آمدند، رفتم .  رفتمرونی تکان دادم و از در سالن بیسر        

 جھان ھنوز بھ ی سرفھ ھایصدا.  خانھ پارک شده بودی دامنھ ریز کھ نیسمت ماش
چشمانم .  در ھوا معلق ماندرهی بھ دستگدهی را زدم، دستم نرسموتیر. دی رسیگوش م

 ھم اتی حفظ عملی شدند، عباس برای موانھیغالم اگر د  ورامیبا. را در کاسھ چرخاندم
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راه آمده را . دی پشتم لرزی رهی فکر تنیبا ا. ارشانی گذاشت در اختیکھ شده جھان را م
 : زده شدرتیبرگشتم، عباس ح

  شد؟یچ-         
 بود، قلبم ستادهی غالم کھ مقابل جھان ادنیجوابش را ندادم، وارد سالن شدم، با د        
 : زدمادیفر. ختیفرو ر
 عقب-         
 :رو بھ جھان گفتم. غالم دو قدم عقب تر رفت        
 ایشو لباس بپوش با من بپا-         
 شی ننھ دستش را دراز کرد و بھ بازونیپرو. دی از جا پریجھان با خوشحال        

 :دیچسب
 کجا؟-         
 ریبا تحق. دی و دستش را پس کشدیبا دو قدم بلند خودم را بھ او رساندم، ترس        

 :گفتم
 ادیار بھت نم کھ دو زی نفر واسھ من نرو بھ فاز نگرانھیتو -         
 : و گفتدیجھان خند        
 دی سفیرو برفا... ی بازنی ماشمیبر-         
 :خواست بھ سمت در سالن برود کھ گفتم        
 لباس گرم بپوش، پتو بردار-         
 :دمی عباس را از پشت سرم شنیصدا        
 ؟ی بریاونو کجا م-         
 : گفتمیبھ سرد        
  برمش با خودمیم-         
 کھ متعلق بھ مرجان و عباس بود رفت و سھ بار سرفھ یجھان بھ سمت اطاق        

 : نھ گفتمنیرو بھ پرو. کرد
  کنھ؟یچند وقتھ سرفھ م-         
 : انداختنیی ننھ سرش را پانیپرو        
 شھی میدو ماھ-         
 : ھم فشردمی را رومیدندان ھا        
 ی عوضی کھیزن-         
 خواست تند قدم ی در دست بھ سالن برگشت، مییجھان با سوشرت و پتو        

 بگذارد و کمرش مدام خم و نی زمی توانست درست روی را نمشی پاھایبردارد ول
عباس . شی دور شانھ ھادمیچیبھ سمتش رفتم و پتو را از او گرفتم و پ.  شدیراست م

 : گفتیخودش را بھ من رساند و بھ آرام
 شھیجلب توجھ م... نبرش-         
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 نی بنجای گذاشتمش ایپس م. تکان دادم" برو بابا" یدستم را در ھوا بھ معن        
  خواست؟ی را منیکفتارھا بماند؟ عباس ھم

 : و گفتمدمی پتو چسبیبھ گوشھ         
 ی اوغلایب-         
 : گفتی پتو باال آورد و با صورت خندانریجھان دستش را از ز        
من ...  کھ خوبنیی بچھ ھایھمھ ....  خوبیبچھ ھا... ی بایبا... خداحافظ-         

 ...ی مھمونرمیم
 و نگاھم در نگاه مرجان گره خورد، با حسرت بھ من زل دمیمقابل در سالن رس        

 .زده بود
.......................         

 یبا اخم ھا.  کردی صورتش و سرفھ میان ھر دو دستش را گذاشتھ بود روجھ        
 چشم حواسم بھ او بود کھ ھر دو یاز گوشھ .  زل زده بودمی برفیدر ھم بھ جاده 

 را مھار شی کرد تا سرفھ ھایدستش را چسبانده بود بھ دھانش و بھ زحمت تالش م
 :گفتم ی خفھ ای با صداخت،یروانم بھ ھم ر. کند
 دستتو بردار و سرفھ کن-         

 بھ فرمان و دست دمیبا دست چپ چسب. ، باال انداخت"نھ"یسرش را بھ نشانھ         
 نیی و با قدرت پادمی بھ جاده، بھ ساعدش چسبرهیراستم را دراز کردم و ھمانطور خ

 ی ھانی شدم، ماشرهی بھ جاده خنھیاز آ.  بھ سرفھ افتادی بلندیجھان با صدا. دمیکش
 دادم اما تنھا ی رفتم و سر و گوش آب می مرز میکیزد تا ندیبا.  در تردد بودندیکم
 نطوری جھان ایوقت.  بودی کوفتاتی عملنی نداشت، اتی من اھمی براگری کھ دیزیچ

  دلم؟ی گذاشتم کجای را ماتی آمد، عملی کرد و نفسش باال نمیسرفھ م
 خشکش باعث ی جھان کھ خودش را خم کرد و سرفھ ھایدوباره حواسم رفت پ        

 ننھ از نی دو ماه دکتر نبرد؟ پرونی او را در ای خرچیچرا ھ. شد قلبم از جا کنده شود
 بردم دکتر، یلبم را بھ دندان گرفتم، اصال خودم جھان را م.  نداشترتیآن اول ھم غ

 ونی کامکیاصال  . زدمی مونی ھم بھ کامی سرتم گشی بر می و وقتی رفتم خویم
  امان جھان؟ی بی سرفھ ھاای مرز بازرگان مھمتر بود کی نزدیخال

 کھ عباس داده بود، از یلیموبا.  را بھ سمت راست کشاندمنیراھنما زدم و ماش        
 یبعد از دو بوق ازاد در گوش.  را گرفتمرامی و شماره بادمی کشرونی ببمیداخل ج

 :دمی نگران عباس را شنی صداد،یچیپ
 ا؟ی پوھیچ-         
 کرد، چھره اش در ی کھ میبا ھر سرفھ ا.  رخ جھان ثابت ماندمی نینگاھم رو        

 : فرو بردممی موھایدستم را ال.  شدیھم م
 ی خورمیمن م-         
 : را از گوش فاصلھ بدھمی عباس باعث شد گوشینعره         
  چک کنونویازرگان کام برو سمت ب؟ی بکنی چھ غلطی بریخو-         
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 :با آرامش گفتم        
  جھانو ببرم دکتری خورمیخودت برو، من م-         
 :عباس بھ نفس نفس افتاد        
 ...یشی مچارهیب...فرخ بفھمھ-         
 : اوج گرفتشیدوباره صدا        
  جھان، مگھ ماکو دکتر نداره؟یگور بابا-         
 ی بود، گوشزانی لبش آوی اب دھانش از گوشھ دم،یجھان چرخکامال بھ سمت         

.  داشبورت برداشتمی را از روی شانھ و گوشم نگھ داشتم و جعبھ دستمال کاغذنیرا ب
 : و خم شدم سمت جھان و ھمزمان گفتمدمی برگ کشکی

  شک کنھی ماکو ببرمش دکتر ممکنھ کسیتو-         
جھان بھ من نگاه کرد و .  لبش پاک کردمیبا دستمال اب دھانش را از گوشھ         

 :دیعباس دوباره نعره کش. دیخند
ِ  ی شداتی وسط عملا،ی کشمت پویم-            اون عقب افتاده؟یَ
 : پرت کردم و گفتمرونی و دستمال را از پنجره بدمیخودم را عقب کش        
  وقت ندارمرم،یمن دارم م-         
 :عباس با نفرت گفت        
  گرده؟یمگھ عقلش با دکتر رفتن بر م... رهی بمدوارمیام-         
 : زدمادی شد و فروانھی من دنباریا        
 کھی مرجان، مرتویری تو بمدوارمیام-         
  سرفھانیجھان م.  داشبورتی را پرت کردم رویتماس را قطع کردم و گوش        

 :دست زد
 ھیقشنگ... اسم... کھیمرت-         
 توجھ بھ آن راھنما ی بلند شد، بی زنگ گوشیصدا.  بھ او انداختمی نگاھمین        

 : لب غر زدمریز.  کردی زد و سرفھ میزدم، جھان ھمچنان کف م
 ...واسھ عقلش کھ... ی برمش دکتر، عوضیواسھ سرفھ اش دارم م-         
خوب من کھ .  بھ سرعت برق و باد از ذھنم رد شدی مکث کردم و فکرکبارهی        

 ی دکتر مغز و اعصاب ھم مشی تا جھان را ببرم دکتر، او را پی خواستم بروم خویم
 درصد احتمال داشت کی دی فکر تھ دلم قرص شد، شانیبا ا.  کھ نداشتیضرر. بردم

 دوباره دم،ی کشقینفس عم.  آوردیدست م  شد و جھان عقلش را بھی مدای پیکھ راھ
 بار در نی اولیبرا. دمی اش کشنھی سیدستم را بھ سمت جھان دراز کردم و پتو را رو

 .... لبم نشستی دو روز، لبخند رونیا
 

 : رو بھ جھان گفتمتی بود با مالییدکتر، زن جوان و خوش رو        
 

 )دختر خوب تخت یدراز بکش رو(زی گیاخچی اوستونھ نی بو تختاتی-         
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 ھا فرستاده بود ضی مری ما را ال بھ الی تا منشمی ساعت داخل مطب نشستکی        
جھان سردرگم بھ من زل زد، بھ سمتش رفتم و دستش را گرفتم و او را بھ . داخل اطاق

 بھ من ی نگاھمیدکتر ن.  و بھ دکتر زل زددیبا دلھره دراز کش.  کردمتیسمت تخت ھدا
 :دمی جھان را شنیصدا.  قدم عقب رفتمود. انداخت و بھ سمت جھان رفت

  خورمیآمپول م-         
 : تکان داد و خطاب بھ من گفتی سرمتیدکتر بھ مال        
 )چند وقتھ بھ سرش ضربھ خورده؟(بیی ضربھ دی باشیَنچھ واقت د-         
 جھان با د،ی را از سر جھان کشییکاموا دستانش ثابت ماند کھ کاله ینگاھم رو        

 :قھقھھ گفت
 من کچلم، ھاھا-         
 :آب دھانم را قورت دادم        
ُان انا-           )شھی میده دوازده سال(ی دلی ایکیُ
 ینگاھم رو.  ور کردکی جھان و سرش را یدکتر دست برد سمت چانھ         

 :دی کش بھ سر جھانیدکتر دست. دیصورت خندانش چرخ
ضربھ (میی دی شی بلمرمیُ عکس الماسا ب،ی گره گتھ ام آر آ،ی دقیضربھ عم-         

 )ی بره ام ار آدی بگم، بایزی چقای تونم دقی نمرمی تا عکس نگقھ،یعم
 : گفتشی سرفھ ھاانیجھان بھ سرفھ افتاد و م        
 ...آمپول؟ آمپول...آمپول-         
 :دمی و با دلھره پرسدمیبھ پشت گردنم دست کش        
 ی ھست خانوم دکتر؟ براش چیدیام(خ؟ی گره الشی وار؟نھ ادیخانوم دکتر ام-         
 ) کرد؟شھیکار م

 و دی سرش کشیدکتر کاله جھان را بھ دستش داد، جھان بھ سرعت آن را رو        
 و می از بییای دنانیم.  برگشتزشی محکم پشت می و با قدم ھادیدکتر چرخ. سرفھ کرد

 .... شدمرهی بھ او خدیام
 یحرف ھا.  نشستم، استارت زدم و بھ راه افتادمنیمثل مسخ شده ھا داخل ماش        

ِ مثل جھان کھ شدت یگفتھ بود، افراد.  شدیدکتر مثل وروره جادو در سرم تکرار م
 شان را از ی مغزی ضربھ کارکردھازانی است، بستھ بھ مقیضربھ بھ سرشان عم

 ھم از یزی شد و ھمزمان چیعوض م تشانی ھاشان اصال شخصیلیخ.  دھندیدست م
 ادی بھ یزی ھاشان تا ده دوازده سال چیممکن بود بعض.  آورندی نمادیگذشتھ بھ 

 توانم یدکتر گفتھ بود م.  بماندی شان باقی عمر فراموشانی ھا تا پای و بعضاوردندین
 شد و حد اقل ی می فرجدیا بھ ھمراھش مرور کنم، شا خاطرات گذشتھ ریھر از گاھ

باز .  بودری اجتناب ناپذی امرگری اما دتشی شخصرییتغ.  آوردی مادی خودش را بھ سما
 از اشک مقابل چشمانم یدوباره پرده ا.  منتظر نگھ داشت،یھم مرا تا زمان ام آر آ

 :دمی جھان را شنیصدا.  شددهیکش
 ... ھوای زنن تویپر م... بای زیثل طاوسام... خانوم دکترا-         
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 ابانی کاستم و کنار خنیانگشت سبابھ ام را بھ دندان گرفتم و از سرعت ماش        
 بھ فرمان، حھان خودش را بھ چپ و راست تکان دمیبا ھر دو دست چسب. پارک کردم

 رتیح. شی بھ بازوھادمی و خودم را خم کردم و چسبدمی بھ سمتش چرخکبارهی.  دادیم
 : شد، با بغض گفتمرهیزده بھ من خ

 
 ...یتو ھم جھان... امیمن پو-         
 : گفتیبھ خودش اشاره کرد و با سرخوش        
 ینھ، من اوغل-         
 :تکانش دادم        
 ھ،ی شھر خونیاسم ا... ی باشھ جھان؟ کمک کن خوب بش،یتو از امروز جھان-         

 می خواستی رو مگھی ھمدی زمانھیمنو تو 
 : گونھ ام سر خوردی و اشک رودیبغضم ترک        
 ھی خواست شوھرت بده بھ ی جھان، بابات ماری بادتیبابات تو رو بھ من نداد، -         
 ...پولدار
 میلب ھا.  کردیبا دقت بھ دھانم نگاه م.  نگفتیزیجھان سرش را کج کرد و چ        
 ی فرجدی آوردم، شای مادشی بود اگر مدام گذشتھ را بھ دکتر گفتھ.  ھم فشردمیرا رو

خدا .  بھ او نداشتی من کھ دخلی ھای کرد، کثافت کاری کمکش مدیخدا با.  شدیم
 : تکانش دادمارهدوب.  گرفتی از او تاوان مدینبا

  کردی متتی ننھ اذنی پرو،ی بودم، پسش داددهی ژاکت سبز خرھیبرات -         
 :با التماس گفتم. دندی باریپلک زدم، اشک ھا مثل ابر بھار م        
  بھ خاطرت تو ماکو دعوا کردمام،ی من پو،یستی نی ، تو اوغلستمیَمن آقا بده ن-         
 :بھ ھق ھق افتادم        
 ی بعد از عروسیدوست داشت...  خواستم تو ماکو برات خونھ اجاره کنمیم-         

 یت باش مادرکینزد
 : گفتمیچارگیسرم را تکان دادم و با ب.  شددتری بازوانش شدیفشار انگشتانم رو        
 ای گونای گوی گفتیتو بھ من م... اسمتو گذاشتھ بودم خرگوش-         
 انداختم و نییسرم را پا. جھان ابروانش را باال برد، دستانم از بازوانش شل شد        

 جھان دستانش را کبارهی. رمی را بگمی اشک ھازشی ریلوبھ زحمت تالش کردم تا ج
 : را پاک کرد و گفتمی و اشک ھادیدراز کرد، کف دستانش را بھ صورتم کش

 ...ایپو-         
 و دوباره خودش دیخند.  شدمرهی بھ او خیبھ سرعت سر بلند کردم و با ناباور        

 :را تاب داد
 ای کنم پوی صدات مگھید... َ نکن آقا بدهھیگر-         
 و ادامھ دی چشمانم کشری با دستان زبرش زنباریا. چشمانم را بستم و زار زدم        

 :داد
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  نکنھی تو گری ولشم،یباشھ منم جھان م-         
 دو یکی نی در ایعنی دستانش گذاشتم و چشمانم را بستم، یھر دو دستم را رو        

 ادی کھ جھان مرا بھ دمی دیبود، من با چشم خودم م مانده ی کھ تا برگشتنم باقیروز
 آورده بود؟

      
مقابل در خانھ باغ . میساعت از سھ بعد از ظھر گذشتھ بود کھ بھ ماکو برگشت        

 ام شد رهیمتوجھ نگاه خ.  کردی می سمت جھان کھ با دستانش بازدمیچرخ. ترمز کردم
 :و سر بلند کرد

  خوب؟،ییایتو پو... من جھانم-         
 : اشاره کردمشیبھ پتو.  بھ لب نشاندمیسرش را کج کرد، لبخند زورک        
 ی دورت سرما نخورچیبپ-         
 دی نکشھی شدم و رفتم سمت در خانھ و زنگ در را فشردم، بھ ثانادهی پنیاز ماش        

 شدم و تا بھ خودم بجنبم، سھ نفر ری غافلگد،ی مرا بھ داخل کشیکھ در باز شد، دست
 : زدمادی سرم انداختم، فریخودشان را رو

 چھ خبره؟-         
 ی دراز کرد، سرما در تنم نشست، نماطی کف حی برف ھای مرا رویکس        

 : دادمصی غالم را تشخی صدانم،یتوانستم چھره ھا را بب
 گلولھ ھی دست من نشیبد( یدوروم اون الننی گلولھ ای بمھی المیوروز من-         

 ) کنمیحرومش م
 نی بھ سرم فشار آورد و گونھ ام را بھ زمی شوم، اما کسزی خمیخواستم ن        

 :دی بھ گوشم رسرامی بای صدانباریچسباند، ا
 کنار می کنی جا دفنش منیھم(ندایانی نی دوارنیانبار.... بوردا باستورواروخ-         

 ) انباروارید
 
 

 ی نفر کف کفشش را گذاشت روکی بار نیتقال کردم تا دستشان را پس بزنم، ا        
 :بھ زحمت گفتم. گونھ ام و فشار داد

 
 نی ولم کنارم،یپدرتونو در م-         
 : عباس، جا خوردمی صداِدنیبا شن        
  فرستمت بھ درکی دستم، می آتو بدھیمنتظر بودم -         
 معرفت بود، حاال رفتھ یعباس چقدر ب. امدی نرونی از حلقم بییم و صداخفھ شد        

 نالھ ام ی گونھ ام فشرد، صدای روشتری کف کفشش را برام؟ی غالم و بایبود بھ جبھھ 
 :عباس با نفرت گفت. بلند شد
 ستی نی مسخره بازی جااتیعمل-         
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 کمرم بھ ھم یره ھا مھی نفر نشست پشت کمرم و ھر دو دستم را روکی        
 :از درد نالھ زدم. چسباند
 ولم کن-         
 گونھ ام برداشت و اسلحھ اش را ی را از روشی عباش پادم،ی ماشھ را شنیصدا        

 غالم ثابت ماند کھ بھ سمت ی نگاه دلواپسم رود،ی سرم، چانھ ام لرزیگذاشت رو
 شوم زی خمی خواستم ند،یخون بھ صورتم دو. دی کشرونی و جھان را از آن بدی دونیماش

 :فشرد و گفت  امیشانی پیکھ عباس اسلحھ را رو
 ی بھ تو و اون عقب مونده نداشتم، خودت گند زدیمن کار-         
 ادی و فردی کشی شدم کھ جھان را مرهیمکث کرد و من وحشت زده بھ غالم خ        

 : زدیم
 یَگل اوغل-         
 : گفتی بلندیبا صداجھان         
 استی جھان شدم، اونم پوگھی من دستم،ی نیمن اوغل-         
 : گفتی و با ناراحتستادی اشی سر جات،ی من در آن وضعدنیسر چرخاند و با د        
 ن؟ی کنی متشیچرا اذ... ستی آقا بده نگھیاون کھ د-         
چانھ ام . دی غالم مانع شد و با خشونت او را کشی ولد،یایخواست بھ سمتم ب        

 : زدمادی رو بھ عباس فرد،یلرز
 زی ھمھ چیعباس ب... نذار ببرتش-         
 :عباس با نفرت گفت        
 زویھمھ چ... می باز کنی روش حسابمی تونی شده سوختھ، نمگھی دونیاون کام-         

  بھ ھم، اشھدتو بخونیختیر
 : زدمادی با دلھره فرخت،ی جھان، دل و روده ام را بھ ھم رغی جیصدا        
 ی جھانو نده دست اون عوضیباشھ منو بکش، ول-         
 خواستم بھ ینم.  رس نگاھم دور شدندری از تد،ی کشیغالم ھمچنان جھان را م        

ه جھان دوبار.  دور و بر جھان باشدی موجود نرچی خواستم ھیاو دست بزند، اصال نم
عباس مقابل من .  امی دور زندگی شد ھمان دخترک پاک و معصوم سال ھای مدیبا

 :زانو زد و با تمسخر گفت
 ...پی خوش تامتی بھ قدارید-         
 :چشمانم را بستم و با بغض گفتم        
 کثافت-         
 ،ی زنانھ اادی فری صداِدنی با شنکبارهی مرگ آماده کرده بودم کھ یخودم را برا        

 :چشم گشودم
 عباس-         
 : نعره زدکبارهیعباس سر بلند کرد و         
 چھ مرگتھ تو؟-         
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 ِدنی بھ زحمت سر چرخاندم و با دد،ی صورت ھراسانش چرخینگاھم رو        
چند قدم آن طرف تر، .  اش جا خوردمقھی شقیمرجان کھ اسلحھ را گذاشتھ بود رو

 و مات و مبھوت بھ ستادی بود، از حرکت ادهی جھان چسبیبھ بازو کھ یغالم در حال
 :دمی عباس را شنی دهی ترسیصدا.  شدرهیمرجان خ

 ؟ی نشو دختر، چرا خودتو نشونھ گرفتوونھیمرجان د-         
 : گفتی لرزانیمرجان با صدا        
  کشمیولش کن وگرنھ خودمو م-         
 ی لحظھ نگاھمان در ھم تالقکیبھ مرجان زل زدم،  بھ ھم فشرده یبا لب ھا        

 :بھ سرعت چشم از من گرفت و رو بھ عباس ادامھ داد. کرد
 ی مداتی سراغتو پادی فرخ بفھمھ تا جھنم مرم،ی می منم م،ی کشی رو تو مایپو-         

 کنھ
 :عباس قد راست کرد و رو بھ او گفت        
 یری خوام تو بمیمن نم...  ترسم؟ی از فرخ می کنیفکر م-         
 : جواب دادی دو رگھ ای مرجان و با صدای گلوخی بار بغض نشست بنیا        
  زنمی خالصو مریبخدا ت-         
 اش برداشت و دھانش را باز کرد و سر اسلحھ قھی شقی اسلحھ را از روکبارهی        

 ی خود کشینم را بستم تا صحنھ  دوباره چشماخت،یِتھ دلم ر. را ھل داد داخل دھانش
 :دیعباس نعره کش. نمیاش را نب

  نکنکیشل... مرجان...  کشمشیمرجان، نم... زنمش، نھینم-         
 : زدادیاز تھ دل فر        
  کشمشی زنم، بھ مرده زنده ھام قسم نمینم-         
 : کردرامیرو بھ با        
 از روش پاشو-         
 :دمی را شنرامی بایب عصیصدا        
 بکشش، تموم شھ-         
 : گفتی بلندیعباس با صدا        
 کھیبلند شو مرت-         
 طرف، متوجھ کیمنتظرش نماند، خودش را پرت کرد سمتش و ھلش داد بھ         

 رونیغالم شدم کھ خواست جھان را داخل خانھ بکشد، مرجان اسلحھ را از دھانش ب
 : و بھ سمت غالم نشانھ رفتدیکش

 ولش کن-         
 : گفترامیغالم وحشت زده، جھان را رھا کرد و رو بھ با        
 گھی دنای شده، اوونھی دکھیزن( رام؟ی بالری دمی کی بوالر دای الوبدوانھیآرواد د-         

 )رام؟ی ان بایک
 :دی کشغی جی لرزانیمرجان با صدا        
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 ن ورگمشو او-         
 و شیو ھمزمان با دو قدم بلند خودش را بھ جھان رساند و دست برد سمت بازو        

 دهی چپش کشی قدم بردارد، پاشیجھان نتوانست پا بھ پا. دیاو را بھ سمت خودش کش
 و او را فرستاد پشت دی شرتش کشی از تنباریمرجان ا.  خوردزی برف ھا لیشد و رو

 ی بھ خودم دادم و از رویتکان.  شدشیدلم ر ،جھان ی شکم برھنھ دنیبا د. خودش
 ولو شده بود، دست بردم پشت رامی عباس کھ کنار بای برخاستم، نگاھم رفت پنیزم

 : زدادی مرجان فردم،ی کشرونیکمرم و اسلحھ ام را ب
 وفتھی خوام کشتو کشتار راه بی نما،یتمومش کن پو-         
 را بھ ی کستی وضعنی خواستم در ایمن ھم نم.  راه متوقف شدی انھیدستم م        

 : زدادی با نفرت فررامیبا. درک بفرستم
 نیری ھمھ با ھم درگن،ی ھستی طرف کستیمعلوم ن-         
 :عباس رو بھ من کرد        
  بھ خاطر حماقت تود،ی پرونیکام-         
مرجان رو بھ .  گفتن نداشتمی برایحرف. بھ چشمانش زل زدم و سکوت کردم        

 :من گفت
ھر لحظھ امکان داشت ... ی کردی دکتر ھماھنگ مشی ببرنکھی قبل از ادیبا-         

  کنندامونیمامورا پ
 شکمش ی کرد بلوزش را روی جھان کھ تالش میپلک زدم و نگاھم رفت پ        
 شد، اسلحھ اش را  جھانیقلبم مچالھ شد، مرجان رد نگاھم را گرفت و متوجھ . بکشد

 :پشت کمر شلوارش گذاشت و خم شد سمت جھان و گفت
 پاشو-         
 زی لشی بلند شود، اما دوباره پانی زمی و خواست از رودی چسبشیجھان بھ بازو        
 :دی خنددنمی جھان با ددم،یمعطل نکردم و بھ سمتشان دو. خورد
 یسرسره باز... می کردیباز-         
غالم بھ طرف .  بلند کردمنی زمی و او را از روشیدست بردم سمت بازو        

جھان دست برد سمت . دی شدم، نگاھش را دزدرهی لحظھ بھ مرجان خکی. دی دورامیبا
با تماس دستان زبرش، تھ دلم فرو . چانھ ام و صورتم را بھ سمت خودش چرخاند

 :گفت  بھ گونھ ام زل زد وزانی آویبا لب ھا. ختیر
 َپرتو شکستن-         
تماس . دمی دردناکم دست بکشد، کھ صورتم را عقب کشیخواست بھ گونھ         

مرجان از کنارم گذشت و بھ سمت عباس .  شومی بھ حالی شد حالیدستش باعث م
 : و گفتستادی عباس ای چند قدمدم،یرفت، بھ موازاتش چرخ

 بخوره بھ کلشون یی ھواھی رونیببرشون ب-         
 و ستادی مرجان ای نھی بھ سنھی برخاست و سنی زمی از روتیعباس با عصبان        
 : گفتریبا تحق



 125 

  نھ؟،ی خودتو بکشی خواستی لش مھیبھ خاطر -         
 و غالم ھم بھ دنبالش رامی رفت، بانیمنتظر جواب مرجان نماند و بھ سمت ماش        
 ی وریجھان در. دمی جھان و او را بھ سمت خانھ کشیدست بردم سمت بازو. رفتند

 : بافتیم
 خواستن فرار کنن، ی خوب میادما...  خواستند حملھ کننی بد می ادمھایوقت-         

 ی خواستم برم کھ با عروسکا خداحافظی نبود، من میزی کھ تو اطاقا چیی روزاھی یول
 کنم

 
 بھ ما ی بود و با دلواپسستادهی خانھ ای ورودی ننھ شدم کھ جلونی پرویمتوجھ         
 :با سر بھ او اشاره زدم.  کردینگاه م
  بخوابونشی ببرش تو کنار بخارایب-         
 جھان ابرو باال انداخت و د،ی بھ سمت جھان دوی ننھ بدون حرف اضافھ انیپرو        

 :دیخودش را عقب کش
  کوره ھای تورمینھ، من نم-         
 : ننھ دستش را دراز کردنیپرو        
  دخترایب-         
 :جھان خودش را پشت سرم کشاند        
 ...نھ... رمینم-         
 :دستم را در ھوا تکان داد        
  سردش نشھاری خواد، براش پتو بینم... باشھ-         
 کھ مدی را شننی ماشیھمزمان صدا.  ننھ با عجلھ بھ داخل خانھ برگشتنیپرو        

 یجھان را رھا کردم و رفتم سمت پلھ .  دادی و غالم و عباس مرامیخبر از رفتن با
.  آن طرف تر نشستی پلھ نشستم، مرجان ھم بھ دنبالم آمد و کمنی اولی و رویورود

 : بھ او نگاه کنم گفتمنکھیبدون ا
 ؟ی کشتیواقعا خودتو بھ خاطر من م-         
 : مصمم گفتیبا صدا        

 ستی منتظر من نرونی اون بیکس... کشتمیآره م-         
. دی خندی کرد و می جھان ثابت ماند کھ با انگشت بھ آسمان اشاره مینگاھم رو        

 ی صدادم،ی کشرونی و فندک را بگاری سی سوشرتم و جعبھ بیدست بردم سمت ج
 :دمیمرجان را شن

 کھ دوسش دارم از ی، ال اقل بھ خاطر کس....ی نھ کسو کار،ی نھ مادرینھ پدر-         
  شدمی خالص می نکبتی زندگنیا

 را آتش گاریس.  گفتی من می بار بود کھ مرجان از خانواده اش برانی اولنیا        
 خواھد، پاکت و فندک را بھ ی مگاری دانستم او ھم دلش سیزدم و کنج لبم گذاشتم، م

 ...سمتش سر دادم



 126 

 
 

 رونی از جعبھ بیگاریس.  و فندک را برداشتگاریم شد و پاکت سمرجان خ        
با . دی چرخی آتش زد و کنج لبش گذاشت و زل زد بھ جھان کھ دور خودش مد،یکش

 : گفتی آرامیصدا
 

  وقت بھت گفتم عاشق شدم؟چیھ-         
 : گرفتم و گفتمگارمی از سیکام        
 ؟یعنیقبل از من -         
مرجان .  جھان ثابت ماند کھ بھ سرفھ افتاد و دوباره بھ آسمان زل زدیرونگاھم         

 :ادامھ داد
 ھفده سالھ بودم کھ فرار کردم-         
 : بھ او انداختم، ابرو باال انداختی نگاھمین        
  بابام گفت نھی شد ولی بار حرف خواسگارھی نداشت، یپسره سن و سال-         
 داد بھ زانوش، بھ دود ھیآرنجش را تک.  انداختنییمکث کرد و سرش را پا        

 :لبخند زد.  شدمرهی خگارشیس
  بابا بودیلیاز بابام برات گفتم؟ خ-         
 : بھ خنده افتادرشیاز تعب        
 نبودنش بعدا برات ی خالی نداره، انگار جایتی برات اھمی دارویزی چھی یوقت-         
 تلنگره
 : گرفتگارشی از سیقیدوباره کام عم        
ِ کھ ھست با تو مونش کارمی نرفتھ، بی سالشھ سربازستی گفت پسر بیبابام م-          ُ

 رتت؟ی بگادی خواد بیم
 و با دی با ھر دو دست بھ سرش چسبستاد،ی من ای و رو بھ رودیجھان چرخ        

 :خنده گفت
 ایپو-         
. می رو بھ روی وجودم چشم شد و زل زدم بھ دخترک شکستھ ی ھمھ د،یقلبم تپ        

 : جھان متمرکز شودی رونی از اشیمرجان اما مجال نداد افکارم ب
  منو نگھ نداشتشتریسھ شب ب... با پسره فرار کردم-         
 :دمی پرسی خفھ ایچشم از جھان گرفتم و با صدا        
 ن؟یکجا رفت-         
سھ روز بعد پدرش بھش زنگ زد و گفت برگرده، اونم بھ ...  دوستشیخونھ -         

  سراغتامیمن گفت برو خونت بعدا م
 دو انگشت وسط و اشاره نگھ داشت، کف دستش را چسباند بھ نی را بگاریس        
 :سرش
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 نھ رفتھ بودم، زن شده بودم دختر از خو؟یی رفتم؟ خونمون؟ با چھ رویکجا م-         
 سرش را دم،یسرش را چرخاند و بھ من زل زد، برق اشک را در چشمش د        

 توانستم دخترک ھفده یچشم از او نگرفتم، م.  شدرهی گذاشت و بھ من خشی بازویرو
 کی نی معرفتش او را بی را مجسم کنم کھ دوست پسر بیِ پناه اغفال شده ای بیسالھ 

 : زمزمھ کردمی آرامبھ  زدم وگارمی بھ سیپک.  کردمشت گرگ رھا
 ؟ی دوستش موندیخونھ -         
 : تکان دادی ھم فشرد و سری را روشیلبھا        
 با صد جور آدم... دو ھفتھ... موندم-         

 
 : گونھ اش سر خوردیپلک زد و اشک رو        
 بابام و ھر روز یرگردم خونھ  کردم بی دستو پاشون بودم آرزو می الیوقت-         

  کمربند بابام باشمریز
 :دیبا کف دست بھ گونھ اش کش        
 ی کھ ما مستی نی لحنشون اونی زنن ولی وقتا دارن حرف حقو میلیباباھا خ-         

 می فھمی حقشونو نمی حرفامی خوریگول لحن تندشونو م... میخوا
دوباره بھ جھان زل زدم، .  فرو بردممی موھاانیچشم از او گرفتم و پنجھ ام را م        

 خانھ باغ زل ی برفنیبھ زم.  دوباره با انگشت بھ آسمان اشاره کردشی سرفھ ھاانیم
 ...زدم و خاطرات گذشتھ مقابل چشمانم قد علم کرد

 : و گفتمدمی پدرم چسبیبا التماس بھ بازو        
 یاسگار خای با من بگمیم... بابا تو رو خدا-         
با .  زدھی تکی نشست و بھ پشتواری و رفت کنح ددی را کششیپدر با غضب بازو        

 شدم کھ خم شده بود و رهی و بھ او خستادمی وسط سالن کوچک خانھ مان ایدرماندگ
 ی بھ خانھ برگشتھ بودم و دو سھ روزدی عالتی تعطیبرا.  کردیجورابش را بھ پا م

 ی بھ ھمراھم بھ خاستگارالتی تا بعد از تعطدم بوریرگ شد کھ با پدر و مادرم دیم
نگاھم از .  شوموانھی بود دکیھر دو نفر رو ترش کرده بودند و من نزد. ندیایجھان ب

 صورت مادرم ثابت ی مضطرب برادر و خواھرانم گذشت و روی چھره ھایرو
 : ام کردی غر غر پدر عصبیصدا. ماند

 امی فردا باھات منیآره ارواح شکمت، ھم... ی خاسگارمی گھ بریم-         
 دم،ی کشمی بھ ابرویدست.  را خم کردگرشی دیجورابش را بھ پا کرد و زانو        

چشم از . دی جوی نگاه ھراسان خواھر کوچکم پرستو، ثابت ماند کھ ناخن مینگاھم رو
 : باالرفتمی صدااری اختیاو گرفتم و ب

 ھنوز دختره زنم ن؟یاری چرا ادا در می خواسگارنیای بگمی بھتون می وقتھ؟یچ-         
 ن؟ی الجوشن شدینشده شمر ذ

 : زدادی شد و فرزی خمیپدر با غضب ن        
  است؟لھی مگھ طونجایعربده نکش، ا-         
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 : مادر با دلھره گفتدند،ی ام پروانھ بھ سمتش دویمادر و خواھر دوم        
 ایکوتاه ب... نیتو رو خدا شما بش-         
 :دی چسبمی بھ بازوامیبرادرم پ        
 چھ خبره؟... ایداد نزن پو-         
 : و نعره زدمدمیدستم را پس کش        
 من بھ دختره قول دادم...  شورشو در آوردننایولم کن بابا، ا-         
 : جواب دادتی و با عصباندی مادر بھ سمتم چرخکبارهی        
 قول تو حساب باز یاون دختره ھم غلط کرد رو... ی قول دادی غلط کردتو-         

 کرد
 کھ پدر با چشمان می بگویزیچشمانم گشاد شد، خواستم در دفاع از جھان چ        

 :دی حرفم پرانی بھ منیآتش
 اصال ؟ی رفتی سرباز؟یتو کار دار... ت؟ی بھ خری خودتو زدای یپسر تو خر-         

 ؟یاه بر ری قرون دارھی
 :رو بھ پروانھ کرد و با حرص گفت        
 ول کن دستو دختر-         
 : محقرمان اشاره کردی و با دستش بھ دور تا دور خانھ دیدوباره بھ سمتم چرخ        
 یتازه م... ؟ی خاسگارمی بریگی کنم، تو مری ھمھ آدمو سنیمن ندارم شکم ا-         

 ش؟ی خاسگاری اون دخترم قبول کرده بریگ
 

 : زدادی فرکبارهیمکث کرد و         
َ مگھ ددر دودوره؟ میزندگ...  کرد با توجایدختره ب-           کجا ادی خواد پاشھ بیَ

  کنھ؟یزندگ
 : فرق سرشدیبا کف دست کوب        
 نھ؟ی خواد بشیرو فرق سر من م-         
 : گفتمتیآب دھانم را قورت دادم و با عصبان        
 می کنی می فکرھی اون ی برای خواسگارایشما ب-         
 مشاجره را ی خواھرھا و مادرم دوره اش کردند تا جلوستاد،یپدر سرا پا ا        

 : گفتیپدر با کالفگ. رندیبگ
 ی اونم گوش مگمیمن حرفمو دارم م...  ندارمشیکار... گھی شماھام دنیول کن-         

 ...ده
 : و گفتدیکاله کھنھ اش را بھ سر کش        
 شغل دستو پا ھی ی سربازیریدرست کھ تموم شد م... ی خاسگاری بیخاسگار-         

 ی واسھ خاسگارامی باھات می بعد ھر جا خواستی کنیم
 : زدمادی فریبا لجباز        
  تا دختره از دستم نرهیای زودتر بدیبا-         
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 :پدر جوابم را نداد و مادر را کنار زد و رفت سمت در سالن، دوباره نعره زدم        
  کنمیھمھ تونو مجبور م... نیای بنیمحبور-         
 امی زدند، پغی جمی و بھ سمتم ھجوم آورد، مادر و خواھرھادی پدر چرخکبارهی        

 واری خودم بجنبم مرا بھ د ام و تا بھقھیخواست مانع شود، اما پدر دست برد سمت 
 :دی بھ ھم قفل شده اش، غری دندان ھایچسباند و از ال

 ؟ی کنیتو منو مجبور م-         
 :تکانم داد        
 ی کنم تا تو واسھ من شاخ بشی کشمو خرجت نمی نمی ھمھ سختنیمن ا-         

 
 : مادر با نالھ گفتوار،ی بھ ددی و دوباره مرا کوبدی ام را کشقھی        
 ...یتو رو خدا آقا مھد-         
 : توجھ بھ او رو بھ من ادامھ دادیپدر ب        
 ادی پاشھ بیی کھ با کارت دانشجویمن خودم سھ تا دختر دارم، گردن اون آدم-         

 شکنمی سھ تا منی اِیخواسگار
م، پدر چشمانش را  زدی پدر و پلک ھم نمنی شده بودم بھ صورت خشمگخیم        

 :تنگ کرد
 یدلشو بھ چ...  منھیاون دختر ھم مثھ دخترا... اد؟ی زنم بدتم میحرف حق م-         

 خوش کنھ؟ بھ قد درازت؟
 :نعره زد        
 ؟یبھ چ-         
 ... زدیلی کھ مجال نداد و با قدرت بھ صورتم سمی بگویزیخواستم چ        

 
 ننھ با نی مقابل چشمانم، بھ زمان حال برگشتم، پروی رنگی نارنجیبا تکان پتو        

 پتو ی حالیبا ب.  سوختھ را پرت کردممی نگاریس.  را مقابلم نگھ داشتھ بودییدلھره پتو
 د،ی و چرخدی جھان شدم کھ دوباره دور خودش چرخیرا از او گرفتم، ھمزمان متوجھ 

 نکھی ایبرا.  دست داد و بھ سمتم آمد و در آغوشم ولو شدز دفعھ تعادلش را اکیو 
 دور شکمش حلقھ گرمی و دست ددمی بدنش بھ کتفش چسبری دست از زکی با وفتد،ین

 را محکم شی شدم، پلک ھارهی وجودم رد شد، بھ صورتش خیانگار برق از ھمھ . شد
 و مرجان، ھن ننی توجھ بھ حضور پرویب.  باز بودمھی فشرد، دھانش نی ھم میرو

با چشمان بستھ . دمی بھ صورتش کشی شکمش برداشتم و بھ آرامیدستم را از رو
 پر صدا نباری دھانش گذاشتم، چشم گشود و بھ من زل زد و ای کف دستم را رود،یخند

 شتری بمی دستم پنھان شده بود، چشمانش براری دندانش زیحاال کھ دھان ب. قھقھھ زد
 مرجان شدم کھ یمتوجھ . دی لرزمیلب ھا.  بودییشجون چشمان جھان دوران داھیشب

 پلھ برخاست و بھ سمتمان آمد، پتو ی و از رونی زمی را پرت کرد روگارشی سلتریف
 نباریا.  من انداختی و پتو را دور شانھ ستادی و رفت پشت سرم ادیرا از دستم کش
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 شدم، او رهی خرخشبھ چشمان س. دی تن جھان کشی پتو را روی و لبھ ھاستادیمقابلم ا
مرجان بھ زحمت .  را گاز گرفتمنمیریجھان قھقھھ زد و من لب ز.  شدرهیھم بھ من خ

 او ثابت ینگاھم از پشت سر رو. لبخند زد و سر چرخاند و بھ سمت داخل خانھ رفت
 می لب ھای از من، کف دستش را رودی جھان دستش را باال آورد و بھ تقلکبارهی. ماند

 چطور دمی و من نفھمدیدوباره خند.  گرفتم و بھ جھان زل زدممرجان گذاشت، چشم از
 ...دمی غنچھ شد و کف دستش را بوسمیلب ھا

 
 شده کمی نزدیادی زم،ی لبانم برداشت و برد سمت موھایجھان دستش را از رو        

.  تنشی ھای رفت سمت صورت و برجستگینگاھم م.  توانستم تمرکز کنمیبود، نم
 سر کردن با او، بعد از ازدواج نقشھ ھا ی بود کھ برای در آغوشم، ھمانِ دخترکنیا

َ عقل ھم نداشت تا بفھمد من ھم مردم، ی و حتن بود بھ مدهی پروا چسبیحاال ب. داشتم
دوست نداشتم . چشم از او گرفتم و سرم را چرخاندم. رامی مثل غالم، مثل باھ،یمثل بق

 کردم یسع.  کنمی فکر کنم کھ ممکن است مثل آن نامردھا بھ جھان دست درازنیبھ ا
 بھ یدست. ود بازش بھ شدت وسوسھ کننده بمھیاو را از خودم فاصلھ بدھم، دھان ن

جھان بھ سرفھ افتاد .  شده بودداری بیاحساسات مردانھ ام چھ زمان بد. دمی ام کشیشانیپ
 و دی سرفھ خندانیجھان م.  زانونم بلند کردمی در ھم، او را از رویو من با اخم ھا

رو بھ .  خواست برود داخل خانھی ننھ کھ منی پرویخودش را تاب داد، نگاھم رفت پ
 :او گفتم
 واستا-         
 دلم مانده بود کھ از ی حرف ھا رویلیخ.  شدرهی و بھ چشمانم خدیبھ سمتم چرخ        

 ننھ با دلھره نیپرو. ستادمیشدم و رو بھ او ا پلھ ھا بلند یاز رو.  بودمدهیاو نپرس
 زانی آوشی شانھ ھای از پتو از رویمیجھان کف زد، ن. چشمانش را در کاسھ چرخاند

 :لبم را تر کردم. شد
 ؟ی اون کردنوی ای غھی جھانو صیِاز ک-         
 سکوتش دم،ی دردناکم کشی بھ گونھ یدست.  شد و سکوت کردرهیبھ دستانش خ        

.  زد، جھانم از دست رفتھ بودی زد و چھ نمیچھ حرف م. ختیاعصابم را بھ ھم ر
 : باال رفتاری اختی بمیصدا

  نھ؟ای ی زنیحرف م-         
 : سر بلند کردیبھ آرام        
 یما ھم برا...  ما رو برده بود، معدن خالف بوداروی کھ اون یاون خونھ ا-         

 می کردی خالف مدیموندن با
 :با نفرت گفتم        
 ؟ی اون بال رو سر جھان آوردن بازم اونجا موندنکھیبعد از-         
 : تکان دادیپوزخند زد و سر        
 یدی نکشیبدبخت... یدی نکشیگشنگ-         
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بھ خاطر . ی جھان، کالفھ ام کرد، او را نبرده بودم دکتر داخلی سرفھ یصدا        
 بود ستادهی ننھ مقابلم انیحاال پرو.  بودمختھی دکتر مغز و اعصاب، بھ ھم ریحرف ھا

 ی کردم اعصابم را کنترل کنم، دلم نمیسع.  امدهی نکشی بافت کھ گشنگیو شر و ور م
 : گفتمردهخواست ھوار بکشم، شمرده شم

 بھ عقب یدی چسبی مدی حتما باشش؟ی پی کھ بری نداشتی کسو کارچیھ-         
 ا؟یقاچاقچ
 : اش را جلو فرستاد و حق بھ جانب گفتنھی سد،ی ننھ پرنیرنگ صورت پرو        
 زھرا کسو کار ما نیی تو زلزلھ بوی دونستی مگھ خودت نمم؟ی داشتوینھ، ما ک-         

 مرده بودن؟
جھان نوک انگشت سبابھ اش را .  شدمرهی خنشیسکوت کردم و بھ چشمان آتش        

 :دمی ننھ را شننی پرویصدا.  اش چسباند و سرفھ کردینی ببھ
 الجونو رزنھی پھیاصال ... می بوفتری بود گکی نزدم،یدو سھ بار مواد حمل کرد-         

  دختر کم عقلو چھ بھ حمل مواد؟ھی
  بگذارد؟ھی را چنگ زدم، چظور توانستھ بود از جھان من مای از موھایدستھ ا        
  نداشت، عفتشم کھ رفتھ بودی عقلگھی دختر کھ دنیا-         
 :دمی غرمی دندان ھای را تحمل کنم، از ال بھ الشی حرف ھای ھینتوانستم بق        
 ...بسھ-         
 پنچھ ی کرد روی جھان ثابت ماند کھ تالش میسکوت کرد و نگاه مات من رو        

 :دمی بھ جھان پرسرهیھمانطور خ.  پا بلند شودی
 ؟یچرا اسمش شد اوغل-         

 کھ می گروه گفت موھاشو از تھ بزنی از مردایکی بار موھاش شپش کرد، ھی-         
 دردسر نشھ

 نیپرو.  رفتیاھی جھان، چشمانم سی خرمن موھایادآوریقلبم فشرده شد، با         
 : خواست خفھ شودیننھ اما نم

 گفتن مامورا ھم شک یم...یاشتن اوغل پسرا، اسمشو گذھی شده بود شبافشیق-         
 پلکھی ماھا منی دختر بھی کنن کھ ینم

 : کرد و گفتی فرستادم، جھان تک سرفھ رونی را بنمینفس سنگ        
  پرواز کردشھی برفا نمیرو-         
 بھ حال سرنوشت ی چھ فرقدنی ام را ماساژ دادم، داد و ھوار کشقھی شقیبھ آرام        

 بھ دمی گرداند؟ بھ سمتش رفتم و چسبی کرد؟ عفت رفتھ اش را بھ او باز میجھان م
 شی او را بھ سمت راه پلھ ھا کشاندم، پتود،ی و خندستادی اشی کف پای روش،یبازو
.  پتو را در دست گرفتم و قد راست کردمیو انتھا  شد، خم شدمی مدهی کشنی زمیرو

 اندامش ی رونییشتم، نگاھم از باال تا پاجھان از پلھ ھا باال رفت، پشت سرش قدم بردا
 :جھان آواز خواند.  چسباندمیشانی گشت، کف دستم را بھ پی رفت و بر میم
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 خوش ی کھ بھ رنگ آسموناییبا بال ھا...  طاقچھ ھای کھ روی صورتیپوستا-         
 آوازن
با  . خواستم ذھنم را منحرف کنمی ھم فشردم، می چشمانم را رویبھ آرام        

 : گفتمی آھستھ ایصدا
 جھان؟-         
 : کردمشیجوابم را نداد، دوباره صدا        
 جھان؟-         
 : گفتی و با خوشحالدی و بھ سمتم چرخستادی پلھ ھا ایرو        
 ستمی نیمن اوغل-         
 : تکان دادمیسر        
  بودایاسمش پو...  قبلنا دوست داشتی پسرھی-         
 : باال رفت، بھ سرفھ افتادشیابروھا        
 ا؟ی... پو-         
 :دھانش باز شد        
 ؟یتو بود-         
 : گفتمیدواری مشت شد و با امنھی سیدستم رو        
 من بودم جھان-         
 :قھقھھ زد        
 ییایپو...  تو کھیول-         
 دستانش را بھ سمتم دراز کرد، خودم را بھ  ھم فشردم، جھانی را رومیلب ھا        

 کار دستش بدھم، دمی ترسیم. دی لرزیکی ھمھ نزدنی وجودم از ای ھمھ دم،یسمتش کش
 و دیجھان دستش را بھ گونھ ام کش. دمی بخشی وقت خودم را نمچیدر آن صورت ھ

 :گفت
 بوو شده-         
م باال رفت، خواستم دستم را  ضربان قلبدم،ی کشقیچشمانم را بستم و نفس عم        

 و از پلھ ھا باال دی گونھ ام برداشت و چرخیدور کمرش حلقھ کنم کھ دستش را از رو
 ...رفت، نفس حبس شده ام را رھا کردم

 
 نافش باال رفتھ ی شرتش تا روی تد،ی چرخیجھان وسط اطاق دور خودش م        

رفتم سمت تراس .  توانستمی اما نمرم،ی کردم چشمم را از بدنش بگیمدام تالش م. بود
 ینگاھم رو.  از التھابم کاستیو در را گشودم، باد سرد بھ صورتم نشست و کم

بھ سمتش .  ام کردی جھان عصبی ھافھ سریصدا. دی باریآسمان ثابت ماند، برف م
بھ .  زدی بود و نفس نفس مستادهی رو بھ من اد،ی چرخی دور خودش نمگری ددم،یچرخ

 : شدم و گفتمرهی انداختھ اش خ گلیلپ ھا
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 نی تخت بشیبرو رو-         
 یموھا. دی اش و آن را کشیدستش رفت سمت کاله مشک.  و سر تکان داددیخند        

 آن نشست، بھ یلنگان لنگان سمت تخت رفت و رو. کوتاھش دلم را بھ درد آورد
 خواستم در ی نمی ولدیچی پیسوز سرد درون اطاق م.  زدمھیچھار چوب در تراس تک

 شد بھتر ی نشست، باعث می کھ در تنم مردباد س.  بدنم گر گرفتھ بودیرا ببندم، ھمھ 
 نیی پای تخت رھا کرد، لبھ یجھان کالھش را گوشھ .  افکارم تمرکز کنمیبتوانم رو

 کف اطاق یمانی بدنش، ھول شدم و بھ سطح سدنیبا د. بلوزش را بھ دندان گرفت
 : مقدمھ گفتمی ماندم و برهیخ

 ی خوندیدرس م...  جھانیدانشجو بود-         
 باال آمد، لبم را شتریسرش را بھ عقب خم کرد، بلوزش ب" نھ" یجھان بھ نشانھ         

 ی ھای فرورفتگینگاھم رو.  ثابت ماندکلشی ھیگاز گرفتم، اما دوباره چشمم رو
.  بوددنی فاصلھ ھم قابل دنی از اگار،ی سی ھای سوختگی جاد،ی اش چرخنھی سیقفسھ 

 : و ادامھ دادمدمدستم را مشت کر. دمی کشقینفس عم
 ی کارخونھ بشری مدی دوست داشتشھیھم... تیریرشتھ مد-         
 ی مادشی کندم تا گذشتھ را بھ ی جان مدیبا التماس بھ جھان زل زدم، چقدر با        

 داشت ادی داد؟ اصال خدا مرا بھ ی رخ میآوردم؟ در عرض دو سھ روز چھ معجزه ا
 تا بھ خاطر من چند درصد از عقل جھان را بھ او بازگرداند؟

 دستانش را بھ دنمی ام را از چھارچوب در جدا کردم و بھ سمتش رفتم، با دھیتک        
 شرت را رھا ی تی و لبھ دیجھان خند.  و پلک زدمستادمی امیدو طرف گشود، سر جا

 ری زی جوجھ ھاھیدوست داشتم بغلش کنم، شب. و عقب تاب دادمخودم را جلو . کرد
 ی زدم و رفتم کنارش روایدل بھ در. دمی گردنم کشت بھ پشیدست. باران مانده شده بود

 : تخت نشست و بھ سمتم خم شدیجھان دو زانو رو.  تخت با فاصلھ نشستمیلبھ 
 ایب-         
 توانستم خودم را کنترل کنم؟ یود کھ نم ور کردم، چھ مرگم شده بکیخودم را         

 ام لجم گرفت، دستش را ی درونی حالت ھانیجھان دستش را بھ سمتم دراز کرد، از ا
 :با غضب پس زدم، ابرو باال انداخت

 آقا بده؟-         
 تنم ی ھوا دستش را دور گردنم حلقھ کرد، ھمھ ی بکبارهیدوباره آمد بھ سمتم و         

 :دمیساعدش چسبمنقبص شد، بھ 
 ی نچسبی مردچی وقت بھ ھچیقرار شد ھ...  کارونینکن ا-         
 : گفتیبا سرخوش        
 ی قبال دوسم داشتیتو کھ گفتھ بود-         
 انگار د،ی صورتم خم شد و گونھ ام را بوسیسرم را بھ سمتش چرخاندم، رو        

 سوشترم و پیدستم رفت سمت ز. از کف پا تا مغز سرم گر گرفت. آتش بھ جانم افتاد
 من شده بود، اوضاع داشت از کنترلم خارج زانی آوبای جھان تقردم،ی کشنییآن را پا
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 ی لگد عباس روی چشمانم گذاشتم، جای و رومبھ زحمت دستم را باال آورد.  شدیم
 کردم اور ا ی شرتم، بھ خودم آمدم و سعیرفت سمت ت دست جھان د،ی کشریگونھ ام ت

 :زمزمھ کردم.  کردی نممی بود بھ من و رھادهیپس بزنم، با قدرت چسب
 نھ جھان-         
 :دمی قھقھھ اش را شنیصدا        
 خوبھ... غھیص-         
 خواستم ی نمد،ی کشری گونھ ام را فشردم، سرم تیدگیبا کف دست محل ضرب د        

 تنھ ام خم د،یمرا بھ سمت خودش کش.  بدبخت بودیادیگناه داشت، ز.  شوممشیتسل
 :شد، با بغض گفتم

 برو عقب... نھ جھان-         
 ساعدش ی تنم شل شد، دستانم را از روی ھمھ د،ی سرم را بوسیجھان موھا        

مان از  از دستانم را ھمزیکی لحظھ عقلم رفت و کی د،یدوباره مرا کش. رھا کردم
 ی تخت ولو شد، خواستم روی جھان رودم،ی کشرونی شرت و سوشرتم بی تنیآست

 : و گفتمدمی ام کوبیشانی بزنم کھ عقل برگشت و با مشت بھ پمھی خکلشیھ
 ری بود زدهی پدر کھ با مشت کوبی بدی جاواد؟ی مادتی...  داداشت بوددیجاو-         
 چشمم
خودم را عقب .  شدرهی زده بھ من خرتی را غنچھ کرد و حشیجھان لب ھا        

 دست و شکم برھنھ ام، روانم بھ ھم دنی بکنم؟ با دی خواستم چھ غلطی مدم،یکش
 : زدمادی تخت نشستم و فری با حرص روخت،یر

  رو تختنیپاشو صاف بش-         
 فرو نمی تخت نشست، دستم را داخل آستیجھان مثل بره اطاعت کرد و رو        

 :دمی را شنشیبردم، صدا
 آقا بده بود؟...  بود؟ی کدیجاو-         
 گونھ گذاشتھ بود و با چشمان گشاد شده یبھ سمتش سر چرخاندم، دستش را رو        

 : و گفتمدمی سوشرتم را باال کشپیز.  کردینگاھم م
  بودزتی ھمھ چیداداش ب-         
 : تخت سر دادی تخت برخاستم، جھان خودش را رویاز رو        
  بود؟ی آدم بدیلیخ-         
او ھم اگر کلھ .  بد نبودیلی نھ خمیخواستم بگو. دمی کشمی موھاانی بھ میدست        

 سرنوشت ی پولی و بی فقر و ندارنیاصال ھم.  بودیخراب بود بھ خاطر فقر و ندار
 فرستادم و دوباره بھ سمت در تراس رونی بنفسم را. دیتک تکمان را بھ کثافت کش

 دوباره بھ دم،ی کشرونی و فندک را بگاریس  سوشرتم وبیدست بردم سمت ج. رفتم
 ... آمدادمی ماکو زل زدم و گذشتھ ھا بھ یآسمان برف

 ای او را بھ داخل ترمتی کردم با مالی جھان و تالش منی بودم بھ آستدهیچسب        
 اش ی راضیبا چھ مکافات.  داشتی شد و قدم از قدم بر نمی مدیمدام سرخ و سف. بکشم
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 ی را روی پدر و مادرم آب پاکنکھیبعد از ا. ای بھ کافھ تردیایکرده بودم بھ ھمراھم ب
 و دی گرفتم ھمراه اممی تصمامدند،ی جھان نیبھ خاستگار  و بھ ھمراھمختمیدستم ر

 آخر ھفتھ بھ ی برامی خواستم بھ او بگوی امروز ھم منیھم.  برومیپدرام بھ خاستگار
 روضھ ی دنده ی افتاده بود روی ولدی شده بود، امیپدرام راض. می رویخانھ شان م

 بود اما از ترس و دهجھان ھمراه من آم.  کردمی می فکرکی آن ھم ی کھ برایخوان
 واری خواست سرم را بھ دیکالفھ شده بودم و دلم م.  شدیاضطراب وارد کافھ نم

 : گفتممتی سرم را خم کردم و با مالیکم. کوبمب
 ستی نی خالی کھ خونھ نجای تو، اایب-         
 : بھ داخل کافھ انداخت و گفتیبا دلھره نگاھ        
 نھی بی آشنا منو مھیبخدا -         
 :لبخند زدم        
 نی اصال تو پشت بھ در بشنھ،ی بینم-         
 :مظلومانھ سرش را باال انداخت و گفت        
 نجا؟یچرا ا... نی زدیخوب تو دانشگاه حرفتونو م-         
 :دستم را بھ کمر زدم و گفتم        
 نھ؟ی بی حراست ما رو میمگھ نگفت-         
 یوسوسھ شدم رو.  و رو کردری دلم را زشی باز ماند و دندانھامھیدھانش ن        

 :شوم، بھ آسمان زل زدم و گفتمصورتش خم 
 میری مموی زنی حرف مقھی شھ، دو دقی جلب توجھ مشتری کھ بمی در موندیجلو-         
 با ترس و لرز بھ دنبالم وارد کافھ دم،ی انداخت، دوباره او را کشنییسرش را پا        

 دانشجو یدختر و پسرھا.  چشم چرخاندمی خالی و صندلزی منیبھ دنبال اول.  شدایتر
 کتف جھان و او را بھ سمت جلو یدستم را گذاشتم رو.  نشستھ بودندزھایپشت م

 یزی خواستم چد،ی و خودش را جلو کشدیاز جا پر ی کردم، مثل برق گرفتھ ھاتیھدا
 : کردی دستشی کھ پمیبگو

  اونجانیدستتونو نذار... دیببخش-         
 :دمی پرسطنتی باال رفت، با شمیابروھا        
 ھ؟ی بدیاونجا کجاست؟ جا-         

 
 سر بھ سرش بگذارم، نی از اشتری بامدی انداخت، دلم ننییسرخ شد و سرش را پا        

 واری کنج دی خالزی نگھ داشتم و او را بھ سمت مشی دستم را با فاصلھ از شانھ ھانباریا
 ..... کردمتیھدا

 را ی کرد، فنجان چایبھ من نگاه نم اش و اصال نھیسرش را چسبانده بود بھ س        
 : سر دادم و گفتمزی میرو

 سرتو باال کن خوب-         
 : مقدمھ گفتمی زدم و بھی تکیآب دھانش را قورت داد، بھ صندل        
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 ی خواسگارامی خوام آخر خفتھ با دوستم بیمن م-         
 ھراسانش، ی چشم ھادنی شد، با درهی زده بھ من خرتی سر بلند کرد و حکبارهی        

 عی شدم، اما سرمانی کھ بھ زبان آورده بودم پشی لحظھ از حرفکی. ختیتھ دلم فرو ر
 و با ستادمی ای اش، مقابل پدرش می رفتم خاستگاریمن م. افکارم را پس زدم

 پدرم کھ ی ھم بود برای دھن کجکی. م خواھی گفتم کھ دخترش را میجسارت م
 : فوت کردم و گفتمرونینفسم را ب.  حساب نکرده بودچیرا بھ ھحرف پسر ارشدش 

 امیشب جمعھ م-         
 ی ھم فشرد و دندان ھای را روشیجھان لب ھا.  دھانش ثابت ماندینگاھم رو        

 کردم ری موافقت تعبیسکوتش را بھ نشانھ .  اش پشت لب ھا پنھان شدندیدوست داشتن
 : سر دادمزی میو قند را رو

  حلھیبخور حاال، پس ھمھ چ-         
 بھ من چشمانم می گذاشت و ھمانطور کھ مستقزی می ھر دو دستش را روکبارهی        

 :زل زده بود، گفت
 ؟ی تا حاال با دوستش رفتھ خواسگاری کن؟یایبا دوستتون م-         
 رمیمن م-         
 : شوم، لبم را تر کردمیسکوت کرد، سکوتش باعث شد عصب        
 کارمی گن بیم....انی نشدن بیپدر و مادرم راض-         
 :دی بھ مقنعھ اش کشیبھ چشمانش زل زدم، دست        
 یلی اون خیوا... دیتازه برادرم جاو... شھی نمی پدرم راضنیای بییاگھ تنھا-         
 ھیعصب

 بر پدر و مادر خودم و پدر و مادر  عالوهدی در ھم گره خورد، حاال بامیابروھا        
  دادم؟یخودش، بھ برادرش ھم حساب پس م

 : و گفتمدمی بھ جلو کشی صندلی جدا کردم و خودم را روی ام را از صندلھیتک        
  تو؟ی خان؟ مگھ چند تا بزرگتر داردی جاونیچند سالش ھست ا-         
 دختر د،ی ام چرخی کنارزی میھم رونگا.  نگفتیزیلبش را بھ دندان گرفت و چ        
 آنقدر نبود تا بمیتھ ج.  خوردندی می اوهی می کھ پشت آن نشستھ بودند، بستنیو پسر

اصال .  بخرمی دعوتش کرده بودم، بستنای بار بھ کافھ ترنی کھ اولی دختریبتوانم برا
 آمدند، حاال ھم ی نمیپدر و مادرم ھمراھم بھ خاستگار  بود کھی پولی بنی ھمیبرا
 : فرستادمرونینفسم را ب.  شدمی جھان می القباکی نگران برادر دیبا

  چند سالشھ؟؟ینگفت-         
از . دی رنگش پرکبارهی بھ دور تا دور کافھ انداخت و ی نگاھمیپلک زدم و ن        

 : شد و وحشت زده گفتزی خمی نی صندلیرو
 دیجاو-         
 ی ثابت ماند کھ ھمراه دختر جوانی نقشزی پسرک ریسر چرخاندم و نگاھم رو        

 :دمی جھان را شنانی گریوارد کافھ شده بود، صدا
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  کشھی منھی اگھ منو ببیوا-         
 

 و ھر دو دستم را بھ کمر ستادمی برخاستم و مقابل جھان ازی از پشت میبھ آرام        
 : لب گفتمریزدم و ز

  نترسرون،ی بمی برایپشت سر من آروم ب-         
 جلوتر از ی ثابت ماند کھ با رفتار قلدر مآبانھ ادی جاویھمزمان نگاھم رو        

نگاھم .  آن نشستی و رودی را کشی رفت و صندلزھای از میکیدخترک بھ سمت 
.  کنج لبم نشستیپوزخند.  مقابلش نشستی صندلی روعانھی دخترک کھ مطیرفت پ

.  شدی میرتی خواھرش غی برات و آن وقای آمد کافھ تریخودش با دوست دخترش م
 : و لب زدمدمی کشنمیریبا انگشت شست بھ لب ز

 ایپاشو پشت سرم ب-         
 می حرکت کردم، نای بھ سمت در کافھ تریبعد از چند لحظھ مکث، بھ آرام        

 ی بھ دخترک میزی و با غضب چزی می انداختم، خم شده بود رودی بھ جاوینگاھ
 را کندتر کردم تا جھان جلو می فرستادم، حواسش پرت بود، قدم ھارونینفسم را ب. گفت

 : شدمخکوبیم می سرجایی صداِدنی با شنکبارهی وفتد،یب
َ ورمدنی پولنییقارداش چا-           )ی رو ندادییداداش پول چا(نیِ
نفسم را حبس کردم و خواستم . و گشودم ھم فشردم ی لحظھ چشمانم را روکی        

.  کردی کھ متوجھ ما شده بود و نگاھمان مدی نگاھم رفت سمت جاواری اختیبچرخم، ب
 : لب زمزمھ کردمریدوباره ز

 امیتو برو، من م-         
 ای ثابت مانده بود، خواستم بچرخم سمت صاحب تردی جاوینگاھم ھمچنان رو        
 :گ کرد و بھت زده گفت چشمانش را تندیکھ جاو
 جھان؟-         
 : شد، با دلھره گفتمخکوبی مشی سر جاا،ی بھ در تردهیجھان نرس        
 برو، نمون-         
 و دمی دور دھانم کشیدست.  برخاست، ضربان قلبم باال رفتزی از پشت مدیجاو        

 لحظھ کی. ستادی و رخ بھ رخ برادرش ادی جھان چرخکبارهی کنم کھ یخواستم حرکت
 صورت جھان بھ سمت ی از رودی زده جاورتینگاه ح. ستادی از حرکت امیزمان برا

 شدم کھ خم شد بھ دی دحترک ھمراه جاوجھدستم را مشت کردم، متو. من در گردش شد
 : و گفتدی چسبشی و بھ بازودیسمت جاو

 ھ؟یک-         
 دی و پردیرا با غضب پس کش انگار تازه بھ خودش آمده باشد، دستش دیجاو        

 : زدادیسمت جھان و فر
 ھ؟ی ککھی مرتنیا...  برمیسرتو م-         
 : گفتھیجھان در خودش مچالھ شد و با گر        
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 ی خاسگارادیم... بخدا-         
 : زدادی با چشمان از حدقھ در آمده فردیجاو        
 رونی برهی منجایجنازت از ا-         
 : و گفتمدمی پرانشانی بود کھ مدهی جھان رسی قدمکیبھ         
 ی خواسگارامیگفت کھ م... کجا؟ عقب-         
قدش بھ زحمت .  و با چشمان از حدقھ در آمده بھ من زل زدستادی مقابلم ادیجاو        

دوباره نگاھم رفت .  متر از جھان بلندتر بودی چند سانتدی شاد،ی رسی ممیتا سرشانھ ھا
 : رفت و گفتدی برخاست و بھ سمت جاوزیترک کھ از پشت مسمت دخ

 ؟ی کنیچرا دعوا م-         
 : جوابش را نداد و انگشتش را بھ سمتم نشانھ رفت و گفتدیجاو        
  اونم تو شھر ترکا؟ی ناموسیب-         
 :پوزخند زد        
 اونم جوجھ دانشجو؟-         
 کردند، ی برخاستھ بودند و بھ ما نگاه مزیچند نفر از دانشجوھا از پشت م        

 رونی بای کرد از تری تکرار می بود و بھ ترکستادهی مان ای چند قدمایصاحب تر
 خواست مرا پس بزند و بھ سمتش برود کھ با دیھق ھق جھان اوج گرفت، جاو. میبرو

 :دمی دست بھ شانھ اش چسبکی
  نداشتریتقص-         
 : و نعره زددیخودش را عقب کش        
  رسمیاالن بھ حساب تو ھم م-         
 انگشتش ی حوصلگیبا ب. و انگشت اشاره اش را دوباره مقابل صورتم تکان داد        

 کرد؟ ی می قلدری من ادعای بود کھ برای کدام خرگری دی وجبمی ننیرا پس زدم، ا
 و باعث دی چشمم کوبری ھوا با مشت زی مجال نداد و بدی کھ جاومی بگویزیخواستم چ

 غی جی صدادم،ی چشمم چسبری ھر دو دست بھ زبا. دیایشد از شدت درد، نفسم بند ب
 از کنارم گذشت و بھ دی خودم را خم کردم، جاوی کمد،یچی کافھ پیدخترھا در فضا

 ...ستدی حرکت با و التماس جھان باعث شد قلبم ازغی جیسمت جھان رفت، صدا
 

.  کنمی بود قابل تھکی مقابلم نزدی صحنھ دنی و با ددمی چرخدهیبا ھمان کمر خم        
 بھ سر و گری جھان و با دست دی بود بھ مو و مقنعھ دهی دست چسبکی با دیجاو

 کس چی بلند شده بودند، ھشانیزھایچند تن از دانشجوھا از پشت م. دی کوبیصورتش م
 شدم، زاری بدی لحظھ تا سر حد مرگ از جاوکی. ت شدن بھ آنھا را نداشکیجرات نزد

 یجھان با سر و کلھ .  من شد، جھان را رھا کرد و ھلم دادی سمتش، متوجھ دمیپر
 رفت و با ھر دو دست او را بھ دی بھ سمت جاوای رفت، صاحب تررونی بایکبود از تر

 رونی کافھ باز  با دلھرهد،ی پررونی بھ سرعت بدیجاو.  کردتی ھداای از تررونیسمت ب
 : زدمادی فرد،ی لرزی بود و مثل جوجھ مستادهی رو اادهیآمدم، جھان کنار پ
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  جھانگھیبرو د-         
 از کنارم دیدخترک ھمراه جاو.  تکان نخوردشیچانھ باال انداخت و از جا        

 : و گفتدیگذشت و بھ سمتش دو
 ابون؟ی اونم وسط خی کنی میزیچرا آبرو ر-         
نتوانستم تحمل کنم .  بھ سمت جھان رفتی زحمری جوابش را نداد و مثل شدیجاو        

 : گفتھیجھان دو قدم عقب رفت و با گر. دمیو بھ سمتشان دو
 یخواسگار...  ادیبخدا م... داداش-         
 : تکان دادی سردیجاو        
 گھ؟ی جنازه دیخاسگار-         
از .  تنم منقبض شدیھمھ .  گوش جھانری زدی ھوا کوبیدستش باال رفت و ب        

 : زدمادی و فردی جاوی تنھ ی رودمیپشت سر، پر
 ؟ی کنیدست رو زن من بلند م-         
دخترک بھ سمتم .  نشستنی زمی خم شد و دو زانو روی اش بھ آسانزهی رکلیھ        

 : گفتھی و با گردیدو
 ولش کن-         
 : و نعره زدمدی بھ گردن جاودمی دست چسبکی توجھ بھ او با یب        
 شی زنی کھ می کنی مخودیب-         
 : گفتھی کھ با گردمی جھان را شنیچند نفر دور و برمان جمع شدند، صدا        
 گناه داره... نزنش-         
 مھربان و خوب و نقدریچرا ا.  شدمرهی خانشیسر بلند کردم و بھ صورت گر        

.  او دست بلند کنمی آمد روی دلش نمیبرادر خرفتش لھش کرده بود ول. دلسوز بود
 بھ خودش داد، تعادلم را از دست دادم و از ی از عفلتم سو استفاده کرد و تکاندیجاو
 و رو بھ دی کشرونی تنھ ام بری را از زدش خویرکی ور شدم، بھ زکی کمرش یرو

 :قھ زده بودند، گفت کھ دورمان حلیجماعت
  نشم؟یرتیغ... مزاحم خواھرم شده-         
 ستادمی سراپا اد،ی مردان دور و برم چرخی کبود شده ی صورت ھاینگاھم رو        

 :و لبم را تر کردم
 ستمیمزاحم ن-         
 را در دست گرفت و با شی بازودی عقب رفت و بھ سمت جھان و پردیجاو        

 گردن یبا دلواپس.  رفترونی رھگذران بی محاصره شده ی و از حلقھ دیغضب کش
 بروم، کھ چند مرد رونی بتی جمعنی اما نتوانستم، خواستم از بنمشانی تا ببدمیکش

 ام و ھلم داد و نھی سی را گذاشت روش از آنھا کف دستیکی بھ سمتم آمدند و انسالیم
 :گفت
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 ،یمزاحم دختر مردم شد(سا؟یُ پلراخیزنگ و اولموسان؟یمی مزاحنیزی قنیخلق-         
 )س؟ی بھ پلمیزنگ بزن

چرا .  کشتی جھانم را می گونھ ام گذاشت، آن پسرک روانیکف دستم را رو        
 با خشونت بھ نباری ایگری برداشتم اما مرد دیگری قدم ددند؟ی فھمی جماعت نمنیا

 : گفتی باال رفتھ ای و مرا عقب فرستاد و با صدادی چسبمیبازو
 )ھی دعوا ناموس؟ی ریچرا نم...(ی دعوا دیسن؟ناموسیِ گدمَھیین-         
 چشمم از ریز.  بودمستادهی ایفی با بالتکلی عصبی از مردھایوسط جماعت        

 ی بعد بھ گوشم می قھی ھق ھق جھان تا چند دقیصدا. دی کشی مری تدی جاویضربھ 
 ...دیرس

 شده بودم بھ چھار چوب در و خاطرات لجن مال رهیال برگشتم، خبھ زمان ح        
 رفتھ بھ درک و حاال زنده دیچقدر خوشحال بودم کھ جاو.  کردمیگذشتھ را مرور م

 ی و بلی کردم کھ آن وقت ھا، جھان را با دلی وگرنھ با دستان خودم خفھ اش مست،ین
.  تراس پرت کرده بودمیگارم زل زدم کھ روی خاموش سلتریبھ ف.  زدی کتک ملیدل

 بود دور خودش و درست دهیچیآب دھانم را قورت دادم، متوجھ جھان شدم کھ پتو را پ
سرما در تنم نشستم و با دستانم خودم را در آغوش . دی چرخی ھدف میمقابل من، ب

 ش دور خودھیچند ثان.  شدمرهیگرفتم و سرم را چسباندم بھ چھارچوب و بھ او خ
لبخند زد و بھ . چشم از او نگرفتم.  و بھ من زل زدستادیاز حرکت ا کبارهی و دیچرخ

 می بازویخواستم خودم را عقب بکشم اما دستش را رو. سمتم آمد و کنارم نشست
 :گذاشت و گفت

 سرده... نرو-         
 تن ھر دو نفرمان پھن ی روی برداشت و با خوشحالشیپتو را از دور شانھ ھا        

ضربان قلبم .  شدی و بخار دھانش در ھوا پخش مدی کشی باز نفس ممھیبا دھان ن. کرد
 رگ و یھمھ .  امنھی سیباال رفت، خودش را بھ من چسباند و سرش را گذاشت رو

سر کم . دستم را حلقھ کردم دور کمرش.  آمدی م باالینفسم بھ سخت.  شددهی بدنم کشیپ
 یدم، داشتم دوباره عاشقش م صورتم بودم، چانھ ام را بھ سرش چسبانکی نزدشیمو

 ...شدم
 

 آن دنیبا د.  بودمستادهی از برف ادهی پوشاطی رو بھ ح،ی بھداشتسیمقابل سرو        
 بود دهی نفس بارکیاز شب قبل تا صبح آسمان .  بوددهیھمھ برف خواب از چشمانم پر

 دی پرانی ماشینگاھم رو.  متر بھ ارتفاع برف اضافھ شده بودی سانتیو حد اقل س
 و غالم و عباس غروب بھ خانھ برگشتھ رامیبا.  بوده برف مدفون شدریثابت ماند کھ ز
 ی ننھ برانیشام را ھم پرو. ردی نرفتم تا دوباره جر و بحث باال نگنییبودند، اصال پا

 کوتاه الی و بھ آسمان زل زدم کھ انگار خدمی دور دھانم کشیدست. من و جھان آورد
 نقشھ شان دمی فھمی مدیبا،  فرستادمرونینفسم را ب. دی باریان مآمدن نداشت و ھمچن

اصال اگر . یروانی شری تا از صبح تا شب بروم داخل اطاق زنجای بودم اامدهین. ستیچ
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.  رفتم سراغ دوا درمان جھانی بگذارند کنار، من ھم ماتیقرار بود کھ مرا از عمل
 فکر نیبا ا.  تا صبح سرفھ کرده بود و با ھر سرفھ اش قلب من از جا کنده شدشبید

 نفس کی کھ دمی عباس را شنی باز بود، صدامھی خانھ، در خانھ نی ورودسمت رفتم
صدا واضحتر بھ . ستادمی در ای قدمکی را کند کردم و می کرد، قدم ھایصحبت م
 :دیگوشم رس

 نبود، یزیالبتھ توش چ...  افتاد دست ماموراونیامک... می کنیامشب تمومش م-         
 صاحب افتاده باشھ، بچھ ی بونی کامھی پرت ی گوشھ ھی کھ چند ساعت نی ھمیول

  کنھیچھار سالھ ھم شک م
 :دمی را شنرامی بایصدا        
 ... بودی تقلبنینمره ماش-         
 :دیعباس حرفش را بر        
 لب مرز، نصف جنسا میری ماطی تو حیونی کامنیبا ھم...  کھ بودیحاال ھر چ-         

  آبری زمی کنی ھم متیسر راننده ترانز... می زنیرو بار م
 کھ دمی مرجان را ددم،ی باز سرک کشمھی در نی برداشتم و از الیگریقدم د        

 :دمی را شنشی بود، صداستادهیپشت بھ در مقابل عباس ا
 ... پشت رلنھی بشایو پدیخوب با-         
 :دیعباس حرفش را بر        
اون ... کششی بره اونو از رو جھان بلند کنھ، پشت رل نشستن پیکی... ھھ-         

 ... مونده؟ادشی از نقشھ یزیاصال چ
 رامیبا. امدی کھ بھ زبان آورده بود خوشم نی ھم فشردم، از چرندیلبم را رو        

 :دی حرفش پرانیدوباره بھ م
  تمومھیامشب ھمھ چ... می زنی لب مرز بار ممیریخودمون م-         
 در باعث شد ی قژ قژ لوالی ھل دادم، صدای در گذاشتم و بھ آرامیدستم را رو        

 اول نگاھم در نگاه مرجان گره خورد، پلک زد یلحظھ .  بھ سمتم سر بچرخانندیھمگ
 : دست بھ کمر شد و با تمسخر گفتدنمیعباس با د. و بھ سرعت چشم از من گرفت

 شما اصال بھ باسن مبارک زحمت نده، ھمھ کارا با ماست-         
 :چشمانم را تنگ کردم، پوزخند زد        
 ی وقت سرتو بھ باد ندھیشما برو پشت سر خانوما قائم شو کھ -         
زد، عباس متوجھ  در ھم بھ او زل یمرجان با ابروھا. و بھ مرجان اشاره کرد        
با .  شدنیی باال و پاشی گلوبکیس.  مرجان شد اما با سماجت بھ من زل زدی رهینگاه خ

 : چشم از او گرفتم و رو بھ مرجان گفتمادیمکث ز
  برمی منویحاال کھ قراره من بھ خودم استراحت بدم پس ماش-         
 شده رهیگشاد شده بھ من خ غالم کھ با چشمان یلبم را تر کردم و نگاھم رفت پ        

 : گفتمی خواست خرخره اش را بجوم، با خونسردیدلم م. بود
  برم دکتریجھانو م-         
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 : ھمھمھ شد، عباس مرجان را پس زد و بھ سمتم آمد و گفتکبارهی        
 یری ذارن بمی پشتت باد خورده کھ مرجانو فرخ نمدمیشا...  توی رو داریلیخ-         
 کی حرکت عباس نیبا کوچکتر. دستم رفت پشت کمرم، اسلحھ را برداشتھ بودم        

 شد، مرجان با دهی بھ من عقب کشدهیعباس نرس.  کردم بھ مغز پوکشی می خالریت
 :عباس معترض شد. دستش او را متوقف کرده بود

  مادر ترزایباز کھ تو شد-         
 : گفتی زل زد و بھ آرامشی پاریمرجان باز ھم بھ ز        
 رمیمنم باھاشون م-         
. اوردیسرش را باال ن.  شدمرهی بھ او خیبا ناباور. می سکوت کردی ھمگکبارهی        

 سمت دی و چرخدی دستش را با غضب کشکبارهیعباس چند لحظھ بھ او زل زد و 
 : زدادی و غالم و فررامیبا

  بکنی خوای کھ میھر غلط-         
 :دستانش را در ھوا تکان داد و گفت        

 می گردی ھمھ بر ممی زنی بار مونویامشب کام-         
 جھان چھ فی بعد تکلم؟ی گشتی امشب بر مدیبا.  لبم را بھ دندان گرفتمیگوشھ         

 یچشمانم را در کاسھ چرخاندم، صدا.  کردمی تنھا رھا نمنجای شد؟ من جھان را ایم
 : ام کردی عباس عصبینعره 

  گفتمزویبھش ھمھ چ... فرخ منتظرتھ کھ گردنتو بشکنھ-         
 تی من جھان در اولویبرا.  کردمی کس فکر نمچیمن بھ ھ. شانھ باال انداختم        

 جوابش را بدھم از درگاه فاصلھ گرفتم و ساختمان را دور زدم و رفتم نکھیبدون ا. بود
 خواستم ی برف چطور منیدر ا. ی آسمان برفینگاھم رفت پدوباره . سمت راه پلھ ھا

 پشت سرم دم،ی مرجان چرخی اول باال رفتم کھ با صدای از پلھ.  و برگردمیبروم خو
 : تکان دادمیسر.  بودستادهیا

 ؟یای با من بی شد کھ خواستیچ-         
 :دی کشقینفس عم        
  شک کنھی ممکنھ کسشیمدام تنھا ببر-         
 باز لباسش ثابت ی قھی ی نگاھم روکبارهی.  ور شدکی پوزخند یلبم بھ نشانھ         

چقدر بھ خودم فشار .  افتادم کھ جھان خودش را چسبانده بود بھ منشبی دادی. ماند
دست .  در آورده بودانی احساساتم را بھ غلیھمھ .  انجام ندھمیآورده بودم کھ کار
دوباره نگاه از من .  شدمرهی آمدم و بھ چشمانش خدمبھ خو.  اشقھیمرجان رفت سمت 

 کردم ی از عباس را بر سر او خالتمی عصبانیھمھ .  بھ سوشرتم زل زدنباریگرفت و ا
 :و گفتم
  بودمدهی و باالتو ندریتا حاال کھ ز... یآخ-         
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 جھان بھ گوشم ی سرفھ یصدا.  نگفتیزی ھم فشرد و چی را روشیلب ھا        
 ری کالفھ شدم، مرجان از کنارم گذشت و خواست برود داخل اطاق زشتری و بدیرس
 : ھمزمان گفت،یروانیش

  کمکش کنم آماده شھرمیم-         
 : و با حرص گفتمدمی چسبشی از پشت سر بھ بازوکبارهی        
  ترکمیتو بھ من کمک کن کھ دارم م-         
 در ھم شیدوباره ابروھا.  شدمرهیرتش خاو را چرخاندم سمت خودم و بھ صو        

 یشانی بھ پیصورت جھان در سرم چرخ خورد، دست. گره خورد و بھ گردنم زل زد
 : و ادامھ دادمدمیکش

 اد؟ی مادتی راه جلو قھوه خونھ یتو... نیتو و عباس شرطو باختھ بود-         
 پوزخند کج شد، چند لحظھ ی ثابت ماند کھ بھ نشانھ شی لب ھاینگاھم رو        

 :سکوت کرد و گفت
 ...جھان کھ ھست-         
 ام بود داشتم ی جھان دو قدمنکھی ای براقای را رھا کردم، دقشی بازوتیبا عصبان        

 نییسرم را پا.  شدی آمد آتش بھ پا میاگر مرجان بھ دل من راه نم.  شدمی موانھید
 : گفتمی خفھ ایانداختم و با صدا

 ...اون... جھان نھ-         
 :دیحرفم را بر        
  باکره ست، نھ؟میمر-         
 : تاسف تکان دادی بھ نشانھ ی بھ او انداختم، سریسرم را باال آوردم و نگاه تند        
 ی بھ تنت بمالدی خالفا رو بای ھمھ ھی پیوفتیتو باند خالف کھ م-         
 : تکان دادیبر خالف انتظارم لحنش دلسوزانھ بود، دوباره سر        
 ھیبذار ...  کنغشی دفھ تو صنی بوده، اای گوری عمره با گرھی بدبختم کھ نیا-         

 ی عاشقش بودی زمانھی اگھ ندونھ یحت... بارم با عشقش باشھ
 :دی بھ گوشم رسشی سرفھ ھای آواز خواندن جھان ال بھ الیھمزمان صدا        
  کھ ھوا برف نباشھی روزھی...  کننیپرواز م...پرنده ھا-         
 رفتھ بود لی بھ تحلمیانگار قوا. مرجان چشم از من گرفت و از پلھ ھا باال رفت        

 دادم، کار یاز خودم مطمئن نبودم، کار دستش م.  زدمھی پشت سرم تکیکھ بھ نرده ھا
 .... دادمیدست جھانم م

 
جھان . می اطاق انتظار نشستھ بودی ھای صندلی روگریکدیمن و مرجان کنار         

 کھ در آغوش ی کوچکی پسر بچھ ی و براواری زده بود بھ دھی ما تکیرو بھ رو
 رو بھ من بود، زل زده بودم بھ او و پلک مرخشین.  دادیمادرش بود، شکلک نشان م

 ینی بی انگشت شستش را روکبارهیو  چند بار پشت سر ھم سرفھ کرد.  زدمیھم نم
 زی خمی نیبا کالفگ.  جھان ثابت مانده بودی روضانینگاه چند تن از مر. اش گذاشت
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 بھ سمتش د،ی چسبمی بنشانم کھ مرجان بھ بازوی صندلیشدم تا بروم سمتش و او را رو
 :سر چرخاندم و گفتم

  برهی خودشو میول کن داره آبرو-         
 : فرستادرونیمرجان نفسش را ب        
 ؟یزیکدوم آبرو ر...  عقل ندارهدنیھمھ فھم-         
مرجان راست .  نشستمی صندلی حرف بدنم شل شد و دوباره رونی اِدنیبا شن        

 بھت ی کھ بعضی جماعتنیا.  واضخ بود کھ عقلش را از دست دادهیادی گفت، زیم
 قھی دقکی ی برای توانستند حتی کردند، میم نگاھش ی با دلسوزیزده و بعض

 شت؟ را در ذھنشان مجسم کنند کھ جھان عقل داییروزھا
جھان کف دستش را گذاشتھ .  زدمھی تکیدستم را پشت گردنم بردم و بھ صندل        

چشم از . پسرک در آغوش مادرش قھقھھ زد.  انداختیبود پشت گوشش و ابرو باال م
 : تکانم داد مرجانیصدا. او گرفتم

 ؟ی تا از حالو روزش مطمئن شی خبر ازش نگرفتھی سالھا چرا نی ایتو ھمھ -         
 : کردم و گفتمتی را بھ سمت باال ھدامیبا انگشتانم موھا        
 ی بھم خبر داد کھ داره شوھر میوقت...  وقت دنبال زن شوھردار نبودمچیمن ھ-         

  رفتمگھی منم دادی از دستش بر نمیکنھ و کار
 : فرستادرونیمرجان نفسش را ب        
  نھ؟ای واقعا شوھر کرده یدی نپرسییچرا از دوستو آشنا-         
 ی بلند آواز می جھان، با صدایدستانم را مشت کردم، نگاھم دوباره رفت پ        
 :خواند
 پرندم...  منونیبب... پرنده... پرنده-         
 :مرجان تکانم داد.  پر زدن در آورد و بھ سرفھ افتادی اداشیبا دست ھا        
 ؟ی تو ماکو نبود کھ بپرسی کس؟یچرا خبرشو نگرفت-         
 : ام کرد، خودم را خم کردم و گفتمی عصبۀ بھ ذھنمکبارهیھجوم خاطرات         
 مرجان ول کن گذشتھ ھا رو-         
ِ االن جھان تی خودت چقدر تو وضع تونمی خوام ببیم... خوب حرف بزن-         
 یمقصر
 : صاف نشستم و گفتمکبارهی حرف نی اِدنیبا شن        
 ... بھ من گفتھی روز آخر تو ماکو با گرستم،یمن اصال مقصر ن-         
 جھان مقابل چشمانم ظاھر شد، پلک زدم و انی صورت گرد،ی لرزمیصدا        
 : محو شد، آب دھانم را قورت دادمریتصو

... گفت... شھی پدر و برادرشم نمفی کنھ، حری شوھر مگھیگفت دو سھ ھفتھ د-         
 امتی بھ قداریگفت د
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 اهی سی آن روزھاادی فشرده شد، نھیقلبم در س. دیمرجان کامال بھ سمتم چرخ        
 ماندند و من با ی زنده مدیخدا چرا پدر و برادر جھان را بھ درک فرستاد؟ با. افتادم

 :مرجان زمزمھ کرد.  کردمی خودم خفھ شان میدست ھا
 ؟ی راحت قبول کردیلیتو ھم خ-         
 مطب، جھان ھمچنان آواز ی برخاستم و رفتم سمت در خروجی صندلیاز رو        

 کھ ی ماھری و مرجان برود بھ فاز بازپرس ھانمیت آنجا بنش خواسیدلم نم.  خواندیم
 پنج دند،ی فھمیآن کلھ خراب ھا حرف حساب نم.  کشندی زبان متھم حرف مریاز ز

 زی چچیھ.  و کتکنی و توھری تحقشد  رفتم و ھر بار جواب منیبار بھ خاستگار
 .ی پدرھیت، نھ سرما خدمانینھ کار، نھ پول، نھ کارت پا. نداشتم تا از خودم دفاع کنم

 ھا نیعبور و مرور ماش. ستادمی ای برفی روادهی آمدم و مقابل پرونیاز مطب ب        
سرم را بھ عقب خم کردم و بھ دانھ . دی باری شد، آسمان ھمچنان می انجام میبھ سخت

 بھ ماکو می توانستی می رفت بھ سختی مشی پنطوری درشت برف زل زدم، اگر ھمیھا
 : گفتمی شدم و بھ آرامرهی ھا خنیدوباره بھ ماش. میبرگرد
 برو تو تنھاش نذار-         
 :کوتاه جواب داد        
 سرش گرمھ-         
مرجان سکوت کرده .  سوشرتم فرو بردمبی را داحل جمیپلک زدم و دست ھا        

 حق داشت، من سال ھا بود از دیحس کردم ھنوز منتظر جواب من است، شا. بود
 نی از جھان چرا بھ ادنی بعد از جواب رد شننکھی نگفتھ بودم، از ای کسی برامیدردھا

 ونی باز کرده بود، من جانم را بھ او مدن مشیمرجان سفره دلش را پ.  شدمدهیراه کش
سرم را داخل گردنم فرو بردم و .  دلم را بداندی از ناگفتھ ھای حقش بود کمدیبودم، شا

 :گفتم
  بلھ برون جھان من از ماکو رفتمبعد از-         
 ی ثابت ماند کھ آن سوی مرد مسنینگاھم رو. مرجان ھمنان سکوت کرده بود        

 و بخار دمیبا دھان باز نفس کش.  کردی مقابل مغازه اش را پارو می برف ھاابانیخ
 :دھانم در ھوا پخش شد

 یفکر م...  زدمی کس حرف نمچی داشتم، با ھی برگشتم خونھ حال بدیوفت-         
  بابام بود کھ پول نداشت تا من جھانو داشتھ باشمریکردم تقص

 دانھ درشت ی و دراز کردم، برف ھادمی کشرونی ببمی از دستانم را از جیکی        
 : گفتمیبھ آرام.  نشستی دستم میرو

  رو پر کردم کھ برم خدمتیدفترچھ سرباز-         
 :دی حرفم پرانیمرجان بھ م        
 ... جھانتی وضعی بپرسی از کسیچرا زنگ نزد-         
 :دمیحرفش را بر        
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 دونستن کھ قبل از من درسشون تموم ی منو جھانو مانیدو تا از دوستام جر-         
 شده بود و از ماکو رفتھ بودن

دم؟  کرتی لحظھ حسرت در دلم نشست کھ چرا خرکی. دستم را مشت کردم        
دوباره از ذھنم رد شد کھ در ھر . دی کشی منجای کارم بھ ادینبا. اصال عجلھ کردم
 ی کرد و عقلش را از دست می نرفتن من از ماکو، جھان تصادف مایصورت با رفتن 

 یدست بردم ال. دی کشی نمنجای بھ اکارش  امروزدی شادمی فھمیداد، اما اگر زودتر م
 کھ یاصال اگر وقت.  گشتیعقلش کھ بر نم. دمی از آن را کشی و دستھ امیموھا

اصال .  نبودی افتضاحنی اوضاع بھ ادی کردم شایبرگشتم بھ شھرم آن حماقت را نم
 با. دی دای من و جھان را داخل ترزی ھمھ چی بدی شروع شد کھ جاوی از زمانزیھمھ چ

از برف  ی پر بکشند، بھ تلضی تکان دادم تا افکار ضد و نقی پلک زدم و سریسست
 ... رو زل زدم و در گذشتھ حل شدمادهیکنار پ

 
 

 دادم، اشک تا پشت پلک ی بودم بھ دست پدرم و با اضطراب تکانش مدهیچسب        
 کھ از ییبا صدا. رمی را بگزششی ری کردم جلوی آمده بود و بھ زحمت تالش ممیھا

 :شدت بغض دو رگھ شده بود، گفتم
 

  بابای خواستگارایبا من ب-         
 : و گفتمدمیپدر خواست با غضب دستش را پس بکشد، اما محکم بھ دستش چسب        
  دانشگاهومدهی ھفتھ است نکی... دیبرادرش ما دو نفرو با ھم د-         
 و دی کشقیبا التماس بھ او زل زدم، نفس عم.  پدر در ھم گره خوردیابروھا        

 : لب گفتریز
 استغفر-         
آب دھانم .  شده بودرهی بھ من خی مادرم کھ با نگرانیپلک زدم و نگاھم رفت پ        

 :را قورت دادم
  خوامی ازتون نمیزی تا آخر عمر چگھید... شی خاسگارنیایتو رو خدا با من ب-         
 دستانش شل شد، پدر کف یدستم از رو.  تاسف تکان دادی بھ نشانھ یپدر سر        

 : گفتمدهی بردهی شدم و برزی خمی برخاست، نی زد و بھ آرامھی تکنیھ زمدستش را ب
 دنبالتون.... نجای اامیکردم ب... دانشگاھو ول... بابا درسو-         
پدر .  کندفی خواست از او کسب تکلی شده بود، انگار مرهیمادر بھ پدرم خ        

 لرزان بھ یبا لب ھا.  رفتیی را باال زد و بھ سمت دستشوشی ھانیبدون حرف آست
 کدام از چی زنده، ھای دانستم جھان مرده است یدو ھفتھ بود نم.  شدمرهیمادر خ
  لج؟ی دنده یچرا افتاده بود رو پدر.  نداشتندی از او خبرشی ھایھمکالس
 : رو بھ پدر گفتی بھ آرامدی ام را کھ دیچارگیمادر ب        
 م؟ی کار کنیچ-         
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 : سر بچرخاند، جواب دادنکھی بدون اپدر        
 می رینم... می کنی نمیکار-         
 : گفتمیقلبم فشرده شد، با دردمند        
  کنمیخواھش م... نی کارو برام بکننیفقط ھم-         
 : گفتمی لرزانیبا صدا. دی کشنیی اش را پارهی و دستگییپدر رفت سمت دستشو        
 خدامامان تو رو -         
 : کردی دستشی کھ پدر پدی بگویزیمادر خواست چ        
 ستی نداشی و االن دو ھفتھ ست پدهی برادرش شما دو تا رو با ھم دی گیاگھ م-         

 ... کنن بعدشی می حرمتی ان بیاالن عصب... شی خاسگاری بری فوردینبا
 :دمی حرفش پرانیبھ م        
 ... نگویزی کنن، شما چی حرمتیخوب ب-         
 حرفم را خوردم و بھ ھیبق.  بھ من انداختی و نگاه تنددیپدر بھ سرعت چرخ        

 :دیچی پدر در گوشم پی عصبیصدا.  رنگ و رو رفتھ زل زدمیقال
 م؟ی نگیزی کننو ما ھم چی احترامی هللا، کھ بکیبار-         
 :دمی مادر را شنیصدا        
  دو ماه بگذرهیکیبذار ...  گھیت مآقات راس-         
 دو ماه یکی دو ماه؟ مگر مغز خر خورده بودم؟ یکی م،ی موھایدست بردم ال        

 : تکان دادمیسر.  شدی جھان حتما زنده بھ گور مگرید
  فردانیدو ماه نھ، ھم-         
بھ سرعت از جا برخاستم و .  و در را ھل دادیی سمت دستشودیپدر دوباره چرخ        

 : زدمادیبا بغض فر
 شی خاسگاررمی مییتنھا-         
 یکیمادر لبش را گاز گرفت، نگاھم رفت سمت . ستادی چھارچوب در انیپدر ب        

دستم .  بودندستادهی با دلھره کنار اطاق و داخل سالن امیاز اطاق ھا، برادر و خواھرھا
 : سر بچرخاند، گفتنکھیپدر بدون ا. را مشت کردم

  دنبالمای نی اگھ گند زدیول... ی برو خاسگارییتنھا-         
 زانی آوی افھیبا ق. دی شد و در را بھ ھم کوبییمنتظر جوابم نماند، وارد دستشو        

 : گفتی شدم، سرش را کج کرد و با دلسوزرهیبھ مادر خ
 رنکن پس... یشی مخیسنگ رو -         
 ...دندی فھمی کدامشان حال و روز مرا نمچیپلک زدم، ھ        

       
.  بودمستادهی جھان ای در دست داشتم و مقابل در خانھ یمتیدست گل ارزان ق        

 و من مجبور امدندیپدر و مادرم بھ ھمراھم ن. دی لرزی وجودم از سر تا بھ پا میھمھ 
 ریبھانھ آورده بودند کھ درگ. امدندی و پدرام ھم ندی امیحت. میای بییشدم خودم بھ تنھا

 خواستند خودشان را ی دانستم ھر دو می اما خوب مستند، حساب ھھی تسویکارھا
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 شود آتش ی جھان باعث می رفتن بھ خانھ یی بھ من گفتھ بود تنھادیام. کنار بکشند
 کھ با دندی دیا ماتفاقا اگر مر.  کردمیاما من مثل او فکر نم.  شان شعلھ ور شودنھیک
 ی واقعا خاطر جھان را مکھ  شدی باورشان مدی رفتھ ام، شای خودم بھ خواستگاریپا

 پول دی از امد،ی در دستم چرخی گل ھای نگاھم رودم،ی بھ صورتم کشیدست. خواھم
 رمی ھم بگفی بتوانم تخفنکھی ای برایحت.  گل ھا را بخرمنیقرض گرفتھ بودم تا ا

 ی بھ راه انداختم، گفتھ بودم گل ھا ھمانی گل فروشی داخل مغازه ی صورتیدعوا
 ی محترمرمردیصاحب مغازه پ.  داده ام و وقت من گرفتھ شدهارش کھ من سفستین

 . بودمی شروع از خودم راضیبرا.  از گل ھا را ھم نگرفتیمی نی نھیبود، ھز
 و با ستمی ایپدرش مدر دلم گفتم کھ مقابل . چند بار پشت سر ھم پلک زدم        

. ی خواھم، اصال مرد و مردانھ آمده ام بھ خواستگاری دخترش را ممی گویشھامت م
 شوم زنگ مانی پشنکھی بھ جلو برداشتم و قبل از ای فکر تھ دلم قرص شد، قدمنیبا ا

 :دی بھ گوشم رسفنی از آیزن مسن ی بعد صدایچند لحظھ . در را فشردم
 ھ؟یک-         
 : را صاف کردمیگلو        
 سی نبھی غرد،یباز کن-         
 یدوباره صدا. خودم را منقبض کردم. رمی لرزش دستم را بگی کردم جلویسع        

 :دمیزن را شن
 ؟ی ھستیشما ک-         
 : پا و آن پا کردمنی ایکم        
  دم درانی بنی تراب بگیبھ آقا-         
 : گفتی کھ رو بھ کسدمی را شنرزنی پیصدا        
 ،ھی گھ کینم-         
 از شدت ضعف تحمل وزن بدنم می بار حس کردم پاھانیا. دو قدم عقب تر رفتم        

 پشتم را دی معرفت ھا نبایب.  و پدرام کنارم بودنددی کاش امیآرزو کردم ا. را ندارد
 و بھ ستمیپا ن دست و ی دادم بی امروز بھ ھر دو نشان منیاما ھم.  کردندی میخال

 د،یقلبم بھ شدت تپ.  باز شدن در خانھ افکارم پر زدندبا.  ندارماجی احتی کسچیکمک ھ
 بھ سر داشت، ی کھنھ ای ثابت ماند کھ کاله نمددهی با کمر خمیرمردی پینگاھم رو

 ی گونھ ی روی ماه گرفتگھی شبی بود، لکھ ادی دست سفکی سر و صورتش یمو
 حظھتا چند ل.  ترسناک کرده بودیادی شد و چھره اش را زی مدهیسمت چپش د

 :دی درھم پرسیبا اخم ھا.  نگاھش کردمرهی خرهی و فقط خمی بگویزینتوانستم چ
 ؟ی کار داریچ-         
 کردم ینفسم را حبس کردم و سع.  دست گلم ثابت ماندیھمزمان نگاھش رو        

 : محکم باشدمیصدا
 ...خوا... اومدمی صالحای پوام،یمن پو-         
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 نی بدی جاونباری برسانم، در خانھ باز شد و اانینتوانستم حرفم را بھ پا        
 : باال رفتشیصدا.  خوردمکھی دنشیبا د. چھارچوب ظاھر گشت

 ؟ییتو-         
 :دمی پدر جھان را شنیصدا        
 ش؟یشناسیم-         
 :دی در خانھ را رھا کرد و بھ سمتم پرکبارهی دیجاو        
  بودهای تو تری قرتنیبا ا-         
 : و گفتمدمیبھ دستانش چسب.  دست گل از دستم رھا شدد،ی ام چسبقھیبھ         
  جھانیاومدم خواسگار-         
 : زدادیپدر جھان وارد کوچھ شد و فر        
 اریاسمشو بھ زبونت ن-         
 : تکانم داددیجاو        
  در خونمون؟ی اومدیبزنم لھت کنم؟ بھ چھ حق-         
 :رو بھ پدرش کرد        
بازم شما بفرستش ...  آقاجون، دست گل اورده واسھ دخترتری بگلیتحو-         

 دانشگاه
 : زدادیپدرش دوباره فر        
  ناموسیب-         
 ناموس خودش ی بمی ھم فشردم، چند بار بھ دھانم آمد تا بگوی را رومیپلک ھا        

 من فی کرد حری متر و شصت سانت فکر مکی اش کھ با قد زهی پسر رنیاست و ا
 با اندام الغر و و قد ی زنی سر چرخاندم، نگاھم روی زنادی فریبا صدا.  شودیم

 بود، با دهی بھ سرش کشیچادر گلدار.  بودتادهسی خانھ اوانی ایکوتاه ثابت ماند کھ رو
 : گفتینگران

 ن؟ی کنی دعوا می شده باقر آقا؟ با کیچ-         
 و نعره دی دانستم اسمش باقر است، بھ سمت چھارچوب چرخی کھ حاال مرمردیپ        

 :دیکش
  دخترت بره دانشگاهی گفتی می کھ ھھیبرو تو زن، دست گل جنابعال-         
 : تکانم داددیجاو        
  شدم؟التی خی من بی کردی عربده کشابونی وسط خیفکر کرد-         
 جھان کھ کنار مادرش ظاھر دنی با دکبارهی.  شددیفشار دستم دور مچ دستش شد        

 شده بود، چشمانش گود رفتھ بود و رنگ فیچقدر الغر و نح. شد، نفسم بند آمد
  بھ سرش آورده بودند؟ییلبم را گاز گرفتم، چھ بال.  زدی میصورتش بھ زرد

 لب ری زیزی چشمانش گشاد شد و بھ چادر مادرش چنگ زد و چکبارهی دنمیبا د        
. دی دستش کوبی شد و رورهیمادرش بھ سرعت سر بلند کرد و بھ من خ. زمزمھ کرد
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.  ذره شده بودکی شی ھای خرگوشی بردم، دلم براادی لحظھ زمان و مکان را از کی
 : فروغش لب زدمی بھ چشمان برهیخ

 جھان-         
 : باعث شد تکان بخورمدی جاوی نعره یصدا        
 ن؟ی کارا کردی چگھید... یارینھ بابا، اسمشم کھ مثھ نقلو نبات بھ زبونت م-         
 دهی کھ بھ صورتم کوبی حرف چشم از جھان گرفتم، اما ضربھ انی اِدنیبا شن        

 ... شومجیشد، باعث شد گ
 
 مرور اه،ی سی آن روزھای ادامھ گرید. بھ خودم آمدم و از خاطراتم جدا شدم        

بھ خاطر جھان نھ جواب .  ام دادندیبا فضاحت از مقابل خانھ شان فرار.  نبودیکردن
 یتا مدت ھا چشمان اشک.  پدرش رای ھایمشت برادرش را دادم و نھ جواب فحاش

 سرما نشستھ بود تا مغز دم،ی کشمن دور دھایدست. جھان مقابل صورتم بود
 و بھ سمت در دمی چرخی سوشرتم فرو بردم، بھ آرامی قھیسرم را داخل .استخوانم

 ....مطب بھ راه افتادم
 

     
 کھ ی گشتم و ھر لباسی زنانھ می رگال ھای بھ ھم فشرده ال بھ الیبا دندان ھا        

 ی حرف میمرجان بھ دنبالم بود و با نگران. دمی کشی مرونی آمد از رگال بیبھ دستم م
 :زد

 ....دیگفت شا... نگفت سل داره کھ-         
 شدم کھ مقابل رهی بھ جھان خدانھی و سر بلند کردم و نا امستادمیوسط فروشگاه ا        

 ھا یختی بدیکی یکی.  آوردی خودش شکلک در می بود و براستادهی ھا ایقفسھ روسر
 کلمھ نی اکبارهی. ردی مانده بود جھان سل بگنیھم. دی باری سر من ماز آسمان بر فرق

 ...سل ،سل، سل: در سرم تکرار شد
 مرد؟ یآنوقت م. دمی را بھ داخل دھانم کشنمیریجھان سل گرفتھ بود؟ لب ز        

 گفتند خدا آن باال ی شده بود؟ ھمھ منطوریچرا سرنوشتش ا. چشمانم را بھ سرعت بستم
  بود؟نی زدند، ای کھ از آن دم میحق و عدالت.  حقینشستھ جا

 : مرجان تکانم دادیصدا        
 شھی نممی حالیمن کھ ترک.... ن؟یری عکس بگدشی دکتر گفت ببری گیمگھ نم-         
چشم از .  ھا خم شده بودی جھان ثابت ماند کھ بھ سمت قفسھ روسرینگاھم رو        

 ژاکت سبز ی نگاھم روکبارهی. مت رگال ژاکت ھااو گرفتم و با بغض دست بردم س
 کھ با جھان ی ام، بھ ھمان روزیی لحظھ رفتم بھ دوران دانشجوکی.  ثابت ماندیرنگ

داد و من انگار مسخ آن ژاکت شده بودم، بھ  ی ام می دلدارکسرهیمرجان . آشنا شدم
کف .  شدمرهیدوباره سر بلند کردم و بھ جھان خ. دمی دست کششی پرزھای رویآرام
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 رونیژاکت را از رگال ب. دی خندی اش و میی کاله کاموایدستش را گذاشتھ بود رو
 :دمی مرجان را شنیصدا.  و بھ سمتش رفتمدمیکش

 م؟ی کار کنی عکسشو چم،ی برگرددیما امشب با-         
 ی را مشی لرزان بھ سمت جھان رفتم کھ شانھ ھایبا پاھا. جوابش را ندادم        
 حرف دیا.  جھان ثابت مانده بودی فروشگاه روی ھاینگاه چند تن از مشتر. لرزاند

پشت .  کردمی فکر مزھای چنی بھ ادی دانستند کھ عقل ندارد، نبایھمھ م. مرجان افتادم
لباس ھا را .  خشکش دلم را لرزاندیسرفھ .  شدمرهیخ فشی و بھ اندام نحستادمیسرش ا

 را با ھر دو دست از سرشانھ ھا گرفتم و مقابل صورتم  زدم و ژاکتھی ساعدم تکیرو
 : و با خنده گفتستادی و رخ بھ رخم ادیجھان چرخ.  بغض لبخند زدمانیم. باال بردم

 ینجوریا...  کھ از ھر طرف باز کردهییبا بال ھا...  سبزیپرنده -         
 قفسھ ی ھا را از روی از روسریکی ھوا یھمزمان دستش را عقب برد و ب        

 آمد، دستم را ی شدم کھ بھ سمتمان می زن فروشنده ایمتوجھ . پشت سرش برداشت
 : گفتمیباال آوردم و بھ تند

  خوام بخرمیم-         
فروشنده شانھ .  رفتھ بودادمی حرف زدن از ی بودم کھ ترکختھیآنقدر بھ ھم ر        

جھان دوباره بھ سرفھ اتفاد و باعث شد بھ .  سالن رفتگریباال انداخت و بھ سمت د
 و دی کشقینفس عم.  بردمشیژاکت سبز رنگ را بھ سمت سرشانھ ھا. سمتش بچرخم

 : و لب زدمدمی ھم کشدر ابرو.  اش بلند شدنھی از سی بدیصدا
  شد؟ی گنده تراش نمفیحر... چرا ھمھ دردو مرضا رو خدا واسھ تو فرستاد؟-         

 یژاکت را رو.  بھ دلم آتش زدشی دندان ھای خالی و دوباره جادیجھان خند        
 کردم، ی کھ عاشقش شدم بھ ھمراھش فرار می ھمان دوراندیبا.  گذاشتمشیسرشانھ ھا
 ی اگر با من فرار میعنی.  افتادی فالکت نمنی بود کھ امروز بھ انی اتشیحد اقل مز

 د؟ شیم  بدترنیکرد اوضاع و احوالش از ا
 و صورتش پنھان دی را بھ سرش کشیجھان سرش را بھ عقب خم کرد و روسر        

 :دمی مرجان را از پشت سرم شنیصدا. شد
 ... گمیم... می گردیامشب با محمولھ ھا بر م-         
. دی بود چرخدهی بھ سرش کشی نظمی کھ جھان با بی گلداری روسرینگاھم رو        

 :مرجان ادامھ داد
 ؟ی کنی کار میجھانو چ-         
 کردم، زانی آرنجم آوی جھان برداشتم و ژاکت را روی شانھ ھایدستم را از رو        

 :دیجھان خند. دمی و آن را از سر جھان کشیدست بردم سمت روسر
 یدال-         
 سرش گذاشتم، ی را سھ گوش کردم و رویروسر.  شدرهیمصرانھ بھ چشمانم خ        
 : و با دلھره گفتدیجھان بھ سرش چسب. دمیبردم سمت کالھش و آن را کشدست 
 ...کاله... نھ-         
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 : گفتمیبھ آرام        
  رو سرتی کاله بذاردی جھان، نبایتو خانوم-         
 : و با التماس گفتدیبھ دستم چسب        

 
  خوامیکالھمو م-         
 : تکان دادمیسر        
  خوبھ جھانیوسرر-         
 ی چھ خاکدیاز ذھنم گذشت کھ اگر واقعا سل بود با. جھان دوباره بھ سرفھ افتاد        

 اش ی بردمش تا بستری و حمل مواد کجا می ھمھ بدبختنیوسط ا. ختمی ریبھ سرم م
 .می گشتی بر مدی امشب بانیھم. کنم

 :جھان خجالت زده گفت. دمی بھ ھمراه کاله کشمتیدستم را با مال        
 دنیپرامو چ... من کچلم-         
 گردن جھان ری را زی روسریپره ھا. ستادیمتوجھ مرجان شدم کھ بھ موازاتم ا        

 :با بغض گفتم.  شدرهی باال رفتھ بھ خودش خیجھان با ابروھا. گره زدم
 مثھ ماه شده، نھ مرجان؟-         
جھان دھانش را باز کرد و با خنده .  تکان دادید و سرمرجان بھ زحمت لبخند ز        

 :گفت
 کاله-         
 :سرم را بھ چپ و راست تکان دادم        
 ی نھ، فقط روسریی کاله کامواگھید-         
 :دیجھان بھ سرفھ افتاد، با اضطراب بھ مرجان نگاه کردم، آه کش        
 ...امشبم کھ... گھینوبت داد واسھ سھ روز د...  ازشمیری عکس بگدیبا-         
جھان . دی کشی اش می بھ پر روسری و بھ جھان زل زد کھ دستدیحرفش را بر        

جھان ادا در آورد و . تھ دلم مالش رفت. دیسرش را بلند کرد و بھ من خبره شد و خند
 : و گفتمدمی بھ سرش کشیمن دست
 رم بیجھانو با خودم م-         
 رفتم ی خورد، از کنارش رد شدم و ھمانطور کھ بھ سمت صندوق مکھیمرچان         

 :گفتم
 حواست بھش باشھ-         

 
 

 نی اما ماشدندی با تمام قوا چرخنی ماشی ھاکی را رو پدال گاز فشردم،الستمیپا        
 را باز نیمرجان در ماش. دنده عقب زدم و دوباره پدال گاز را فشردم. تکان نخورد

 ی عصبشتری جھان بی سرفھ ھایصدا.  نگاه کردنی ماشری خم شد و بھ زیکرد و کم
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 یحت.  نمانده بودی باقی بھ خانھ باغ راھدنیتا رس. دمی کشمی بھ ابرویدست.  کردیام م
 : را بست و گفتنیمرجان در ماش. نمی توانستم در خانھ را ببیم
 

 گھی کرده دریگ-         
 :جھان کف زد        
  کردهری گنمونیماش...  کردهری کرده، گریگ-         
 : و گفتمدمی کشمی بھ سر و رویدست        
  شانسنیتف تو ا-         
 :جھان دوباره آواز خواند        
 ...فوفت.... پوفت... من بلدم تف کنم... تف... تف-         
 : گفتمتیمرجان با مال        
 می فاصلھ ندارشتری پنجاه صد متر ب؟ی چمی موندیوسط جاده م-         

 : فرستادم و گفتمرونینفسم را ب        
 می ھل بدنوی شو ماشادهیپ-         
 ی کھ با سر خوشدمی جھان را شنادی فری را باز کردم، صدانیھمزمان در ماش        

 :گفت
  دمیمنم ھل م-         
 ی سرش بود، بھ من نگاه می کھ روی گلداری بھ او زل زدم کھ با روسرنھیاز آ        

 یبافت سبز.  شدمرهی لحظھ بھ او خکی.  گوشش بودکی اش نزدی روسریگره . کرد
 :بھ خودم آمدم و چانھ باال انداختم.  بودم، بھ تن داشتدهی خرشیکھ برا
 تو نھ، ھوا سرده-         
 :شکلک در آورد        
  زننی نمخیپرنده ھا کھ تو ھوا -         
 : و گفتدیمرجان بھ سمتش چرخ. پشت سر ھم سرفھ کرد        
 ؟یخوب-         
لنگان لنگان رفت .  شدادهی را باز کرد و پنیجھان جوابش را نداد و در ماش        

 : شدم و گفتمادهی پنیکالفھ از ماش. سمت صندوق عقب و شروع کرد بھ ھل دادن
  دخترستی کھ نیاونجور-         
 باز مھیبا دھان ن. بھ سمتش پا تند کردم.  را ھل دادنی توجھ بھ من دوباره ماشیب        
 دستش نباری کرد و ای خشکیدوباره سرفھ . شیدست بردم سمت بازو. دی کشینفس م
 : گفتمیبا نگران.  اش گذاشتنھی سیرا رو
 ھ؟یچ-         
 : گفتیسرش را باال آورد و با لبخند مضحک        
  سوزهی پرنده مینجایا-         
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 و دمی را کششی در ھم شد، بازومیاخم ھا. دی اش کوبنھیو با انگشت اشاره بھ س        
 :گفتم

 نی تو ماشنیبش-         
 :دیخودش را عقب کش        
  دمیمنم ھل م...نھ-         
 بھ بافت ست؟ی کھ حالش اصال خوب ندی فھمیچرا نم.  شوموانھی د بودکینزد        

 :سبزش چنگ زدم و گفتم
  االننیھم.... نیداخل ماش-         
 :دست و پا زد. او را کشان کشان از صندوق عقب جدا کردم        
 نھ... امینم... من بلدم...  دمیمن ھل م-         
بھ او .  کردیاضطراب بھ ھر دو نفرمان نگاه م شد، با ادهی پنیمرجان از ماش        

 :دستانش را در ھم گره کرد و گفت.  رانندهیاشاره زدم برود سمت صندل
 خوب بذار ھل بده-         
 : زدمادی فراری اختی بودم کھ بی و زمان عصبنیآنقدر از زم        
  ماجرای بھ قالب آدم خوبھ ی خواد بریتو نم-         
باز ھم با . جھان دوباره دست و پا زد.  نگفتیزی و چدیمرجان لب برچ        
 می را داخل بازوشی ساعد دستم و دندان ھای خم شد روکبارهی دم،ی او را کشتیعصبان

 ی خالشی دندان ھای باالفیرد. ستادمی امیتکان خوردم و مسخ شده سر جا. فرو برد
 لحظھ کی. چند بار دھانش را باز و بستھ کرد. ردی را گاز بگمی توانست بازویبود، نم

جھان خودش را .  بافتش شل شدیدستم از رو.  و نفسم بند آمددی نرسمیھوا بھ شش ھا
 را شی و ھمانطور کھ پادی و چرخدی قد راست کرد و عقب پری بھ تندد،یکھ ازاد شده د

 : زدادی و فرنی رفت پشت ماشد،ی کشیم
 یستیتو خودت بلد ن...  دمی ھم ھل میلیمن خ...  دمیمن ھل م-         
 ری از برف کھ سر تا سر مسیعی پشت بھ آن دو رو بھ حجم وسد،ی لرزمیلب ھا        

 ھمراه با برف بھ صورتم یسوز سرد. دستانم را بھ کمر زدم. ستادمیرا پوشانده بود ا
 :د خوانی کھ آواز مدمی شنشی سرفھ ھاانی جھان را میصدا. نشست
 ... کننی ھم پرواز منایماش... می دی کھ ھل میوقت-         
 بھ مرجان نکھی و بدون ادمی بھ ھم فشرده چرخی و با لب ھادمی کشقینفس عم        

 :نگاه کنم، گفتم
  بچسب بھ فرمونگھی دست ھل بده با دست دھی با نور،ی اایب-         
 : وحشت زده شددنمیجھان با د. ب جملھ رفتم صندوق عقنیبعد از گفتن ا        
 رمینم... نیتو ماش....  رمیمن نم-         
ھر .  بودمی بازوی روشی دندان ھای خالی حواسم بھ جایھمھ . جوابش را ندادم        

جھان زل زد بھ من و بھ .  توانم ھل دادمیدو دستم را پشت صندوق گذاشتم و با ھمھ 
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 بھ فرمان و دی دست چسبکی چسباند، مرجان با نی از من ھر دو دستش را بھ ماشدیتقل
 :جھان قھقھھ زد.  آوردار فشنی بھ در ماشگریبا دست د

  دمیھلش م...منم-         
جھان با .  از برف بھ حرکت در آمدی تلانی تکان خورد و منی ماشیچرخ ھا        

 کھ میدو سھ متر جلوتر نرفتھ بود.  من ھل دھدی کرد پا بھ پای تالش مدهی خمیپا
 :رو بھ مرجان گفتم.  کردری از برف گی در کپھ انیدوباره ماش

  پشت فرمون گاز بدهنیبش-         
 :مرجان شانھ باال انداخت        
  کنارمی برفا رو بزندیبا...  ندارهدهیفا-         
. اشاره زدم در صندوق عقب را باز کند .دمی کشمی موھاانی بھ می دستیبا کالفگ        

 ی بھ درد بخورزی کردن چدایخم شدم و بھ دنبال پ. دمیبا دست جھان را عقب کش
 صندوق و با سرفھ نیجھان ھم سرش را آورده بود ب.  کردمنییصندوق را باال و پا

 . کردی مکرر، بھ خرت و پرت ھا نگاه میھا
 و در دمیدوباره جھان را عقب کش.  بودی کردم سطل کوچکدای کھ پیزیتنھا چ        

مقابل چرخ .  بھ دنبالم آمدیجھان با خوشحال. نی ماشیرفتم سمت جلو.صندوق را بستم
 جھان کبارهی.  تلنبار شده را کنار زدمی خم شدم و با سطل برف ھانیسمت راست ماش

. رف ھا را پس بزند بدون دستکشش تالش کرد بیادو زانو کنارم نشست و با دست ھ
 : زدمادیسطل را رھا کردم و رو بھ او فر

  سردهنیپاشو، زم-         
 : کرد و گفتی خشکیسرفھ         
 ...شھیھم...  کنمی گرم منقدریا...  کنمی گرم منویمن زم-         
 :دمی حرفش پرانیبھ م        
  نکنی من فلسفھ بافیبلند شو برا-         
 چشم از او گرفتم و دستم را دراز کردم و یدیبا نا ام. دی و عقب کشدی ترسنباریا        

 ...سطل را برداشتم
        

 باغ ی انتھاونی کامی اول نگاھم رویلحظھ . در را باز کردم و وارد باغ شدم        
 را با ی رنگی بود و با عجلھ کاور مشکستادهی اونی بار کامی رورامیبا. ثابت ماند

چند قدم جلو تر رفتم و منتظر ماندم تا جھان و مرجان وارد . کردیطناب محکم م
 درشت یچشمانم را تنگ کردم تا دانھ ھا.  کردراست  متوجھ ما شد و قدرامیبا. شوند

 : زدادی کھ فردمی اش را شندهی نخراشیصدا. برف وارد چشمانم نشود
 )اومدن(َلریگلد-         
 : زده گفترتی مقابلم گذشت و حمرجان از        
  چوبھ؟ونی کنن؟ کامی کار میچ-         
 : پالتو اش و آن را مرتب کرد و ادامھ دادی قھیدست برد سمت         
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  رفتن آوردنش؟یک-         
 زل زدم کھ دست بھ کمر رامی و دوباره بھ بادمی را بھ داخل دھانم کشمیلب ھا        

 بعد یچند لحظھ . نمی ببی توانستم چھره اش را بھ درستینم. بود ستادهی اونی کامیباال
مرجان با .  شدندانی نماونی از پشت کامکلی ھیعباس و غالم بھ ھمراه دو مرد قو

 جھان یمتوجھ .  و بھ من زل زددیبھ عقب چرخ. ستادیش ای سر جابھی دو فرد غردنید
 انیم.  فشردی اش گذاشتھ بود و منھی سی دستش را روکی. شدم کھ از کنارم گذشت

چند قدم جلوتر خم شد و با دست چپش .  داشتی قدم بر می کپھ شده بھ سختیبرف ھا
 رو بھ من و مرجان راه رفتھ را برگشت.  برف برداشت و در دستش گلولھ کردیکم

 :گفت
 ا؟ی ان پوی کنایا-         
 : رفتم، زمزمھ کردمی مونی بھ خود دادم و ھمانطور کھ بھ سمت کامیتکان        
  منیعمو زاده ھا-         
 از نقدریا.  نزده بوددی جدی از مھره ھایعباس حرف. ختیروح و روانم بھ ھم ر        
  غافل شده بودم؟زیھمھ چ
 از یکی برف ھا نشستھ بود و ھنوز انی کھ دو زانو مدمی جھان رسیکیبھ نزد        

 چنگ زدم و مجبورش کردم سراپا نشیص بھ آستبا حر.  اش بودنھی سیدستانش رو
 : زدمادیفر. ستدیبا

 نفھم... سی حالت خوب نن،یتو برفا نش-         
 : و گفتمدمیبھ سمت مرجان چرخ        
  باشنیمراقب ا-         
 انی افتاد و مھی بھ گرکبارهی و تاب خورد و خودش را تکان داد و چیجھان پ        

 :سرفھ گفت
 ی متیپرنده ھا رو اذ....  ان کھ ییھمشون اونا...  فحشایھمھ ... یفحش خودت-         

 کنن
 ساعت می نادی و دی بازش چرخمھی دھان نی اش شدت گرفت، نگاھم روھیگر        

 کردم و رفتم بھ شی رھاتیبا عصبان. ردی را گاز بگمی خواست بازوی افتادم کھ مشیپ
 پوزخند زد و ابرو باال دنمیبا د.  بودستادهی اونیکنار کام نھیسمت عباس کھ دست بھ س

 یمتوجھ . رمی بگدهی را نادشی کردم سرفھ ھایسع. بود جھان بھ ھق ھق افتاده. انداخت
بھ . ستادمی شان ایچند قدم.  شدم و از سر تا بھ پا براندازشان کردمکلی ھیدو مرد قو

 رامیبا.  بودشیاسلحھ سر جا.  مرتب کردن لباسم دست بردم سمت پشت کمرمیبھانھ 
چشم از او گرفتم .  کردی زد و با تمسخر نگاھم مھی از چوب ھا تکی را بھ تلشی پاکی

 :و رو بھ عباس گفتم
  ان؟ی کنایا-         
 :عباس پوزخند زد. با سر بھ آن دو اشاره زدم        
 ؟یخوش گذشت اخو-         
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 : باال رفتمیصدا        
 ھ؟ی بھ چی چنمیحرف بزن بب-         
 :سرش را کج کرد        
بار ... می گرفتلی چوبا رو از مرز تحومی ما رفت،یتی صفا سنیشما کھ رفت-         

  تو خونھ باغمیاومد... می زدونیکام
 : ادامھ دادی کننده ای دوباره مشغول کارش شد و عباس با آرامش عصبرامیبا        
  داخل وانتمی چپونی مقدارشم مھی-         

 
 و دوباره دمی زده ام کشخی بھ صورت یدست.  شدقیمکث کرد و لبخندش عم        

 :تکرار کردم
  ان؟ی دو نفر کنیا-         
 انی ھمدان باھامون مکی دو نفر تا نزدنیا-         
 : تکان دادیدوباره با لبخند سر        
 میوفتی راه بمی خوایبرو آماده شو م-         
 :دی بھ ابروش کشیدست.  شدمرهی زده بھ او خرتیح        
  ذره زودتر البتھھی م،ی گردیبر م-         
 جھان را ی بازوری زدم،ی مرجان از پشت سرم بلند شد، بھ عقب چرخیصدا        

 ین زل زدم کھ ھمچنان مبھ جھا. دی کشیگرفتھ بود و او را بھ دنبال خودش م
 : زدادی ام فررهی نگاه خدنیبا د. ستیگر

  خورمی ھاتو نمیاصال روسر...  ذارم سرمیپس بازم کاله م-         
 برف ھا پرت ی و رودی را از سرش کشیو مقابل چشمانم دست برد و روسر        

.  سرش کامال مشخص بودیفرو رفتگ.  ثابت ماندشی موی سر بینگاھم رو. کرد
 : کردخکوبمی عباس می اش بچسبم کھ صداقھیخواستم بھ سمتش پا تند کنم و بھ 

 ادیبا ما نم...  خلو چلو ھم ببر ور دل ننشنیا-         
 :با چشمان گشاد شده بھ سمتش برگشتم و گفتم        
 ؟یچ-         
 : گفتی اانھی موذی با خنده رامی باکبارهی        

 ).ستی جا نمش،ی ببرمی تونینم(یوخدی رِی آپاراخ، ی اونمروخییِال-         
 بھ من نگاه کند نکھیبدون ا.  شدمرهیسرم را بھ عقب خم کردم و با نفرت بھ او خ        

 : گفتمتیبا عصبان.  وجودم از خشم پر شدیھمھ . سرگرم کار خودش بود
َاوسوز گلمرم-          َ  )ارمی اونم با خودم مام،یبدون اون نم(رمین گتَ دا اوزوم نیاون... َ
 : نحس غالم تکان خوردمیبا صدا        
 ) باھاش بموننجایپس ھم(پس بوردا اونان قال-         
 نداشت کھ با جھان ی کس ارتباطچیبھ ھ.  ام گذاشتمقھیدستانم را دو طرف شق        

 . کردمی نمشی رھانجایمن ا.  کنمیچھ کار م
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ِ رفت بھ سمت در کمک راننده و با خنده گفتیدی قیغالم با ب         ِ: 
 گروه ی اعضاھیبق( توتونخی قزنان قوناخلللری گلی اعضاسیرسیگروھون اوب-         

 )نیری بگی با دختره مھمونی دستھ جمعانیم
 

 : و گفتدی بھ سمت آن دو تازه وارد چرخیالی خیعباس با ب        
 

 نی تونی کھ میی تا جادی ھم بار بزندویپرا-         
 کند؟ دی پر از مواد را بار پرای خواست چوب ھای مرم،ی بود سر سام بگکینزد        

  مامورھا شک کنند؟دی ترسینم
 :با دستان مشت شده گفتم. لبم را گاز گرفتم تا بھ سمتش حملھ نکنم        
 ستی کھ واسھ حمل مواد ندیپرا-         
 : و با خنده گفتدیبھ سمتم چرخ        
  کنن، تو کار بزرگترا دخالت نکننی دارضی دارھا فقط مرضیمر... گھینھ د-         
 :دمی مرجان را شنی جوابش را بدھم صدانکھیقبل از ا        
 ھی چانی عباس، مثھ آدم بگو جرگھیبسھ د-         
 : بھ مرجان نگاه کند، گفتنکھی ا بدوند،ی عباس ماسی لب ھایلبخند رو        
منو تو و ... ونی تو کامننی شی دو تا منی و اای پوم،ی گردیبرو آماده شو، بر م-         

 میای با وانت مرامیبا
 کرد من جھان ی اگر فکر مدی خندی بھ قبر مرده زنده اش مدم،ی کشقینفس عم        

 برف ھا انیجھان دوباره بھ م. مرجان دست جھان را ول کرد.  کنمی رھا منجایرا ا
 بر سرم ی دانستم چھ خاکی نمگرید. دی از برف بھ سرش کشی بار مشتنینشست و ا

 عباس را خر فھم کنم ای نشود دی اش تشدیضیمر نی از اشتری بروم سراغ او تا بزم،یبر
دو مرد . ستادی عباس ایمرجان از مقابلم گذشت و رو بھ رو. دیای بدیکھ جھان ھم با

 :دی در ھم پرسیمرجان با اخم ھا.  شده بودندرهی با چشمان وغ زده بھ او خکلی ھیقو
 شھ؟ی می چدی پرافیتکل-         
 : رو بھ ما بودمرخشی نستاد،ی ای ورکیعباس         
 گھی گروه دھی بره واسھ ی زنھ می مقدار بار مھیغالم -         
 :مرجان لبش را تر کرد        
 گروه؟کدوم -         
 : اش را خاراندینیعباس با پشت انگشتش ب        
  راه ننداز، آماده شوی سوالستیب-         
 آواز خواندن جھان بلند شد، یصدا. مرجان چند لحظھ در سکوت بھ او زل زد        

 نگاھم رفت سمت غالم کھ خودش را از اری اختیب.  دادیُ برف ھا سر منیخودش را ب
.  بود با چشمانش جھان را درستھ قورت دھدکی کرده بود و نزدزانی آوونیپنجره کام
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 یبھ سمتش رفتم، متوجھ . دی بھ مغزم نرسخون  لحظھکیجھان بھ سرفھ افتاد و من 
 : برخاست و گفتنی زمیمن شد و بھ سرعت از رو

...  پولیب... ییفحش تو....  خوام رو برفا پر بزنمیاصال م... دوست دارم-         
 ...اهیس

 مرجان را از پشت یصدا.  برداشتمنی زمی اش را از رویخم شدم و روسر        
 :دمیسر شن
 ...اری جھانو بایپو... می شیباشھ آماده م-         
 :دی حرفش پرانی عباس بھ مکبارهی        
  مونھی جا منی ھماد،ی تونھ بیاون دختره نم-         
 عباس را دیبا.  بوددهیکارد بھ استخوانم رس. ستادمی امی بھ جھان سر جادهینرس        

 : زدمادی برگشتم و فرتیبا عصبان.  کشتمیم
 ادیبا من م-         
عباس نگاھش را بھ سمتم چرخاند و با .  شدرهیمرجان با اضطراب بھ من خ        

 :تمسخر گفت
 ارشیباشھ اگھ جا شد ب-         
مرجان سکوت . دی سرفھ جھان بھ گوش رسی لحظھ سکوت شد و تنھا صداکی        

 :را شکست
  اصال چرا نشھ؟شھ،یجا م-         
 : و گفتمدمی حرفش پرانیبھ م        
 ادیگفتم با من م-         
 : زدمادیفر.  زدشخندیعباس ن        
 امی مونم، باھاتون نمیپس منم م-         
 :عباس شانھ باال انداخت        
 خوش بگذره.. .بمون-         
 :مرجان دستانش را در ھم گره کرد و گفت        
 امی من دو سھ روز بعد من،ی ننھ، شماھا برنی پروشی مونم پیخوب من م-         
مرجان . می خوردکھی ی ھمگد،ی چسبشی و بھ بازودی عباس بھ سمتش پرکبارهی        

 : گفتیبا دستپاچگ
 چتھ؟ ولم کن-         
 : بھ چشمانش زل زد و گفتعباس        
 خونھ و چند نی تو ازنی ری مگھی تا مرد قلچماق تا سھ چھار ساعت دشیش-         
  ور دل اونا؟ی بمونی خوای مونن، اون وقت تو میشب م
 : شد، عباس نعره زدرهیمرجان بھت زده بھ عباس خ        
 ؟ی بچرخنشونیکھ دست بھ دست ب-         



 160 

 کھ صد در صد اھل بھیشش مرد غر. دیچی حرف تھ دلم بھ ھم پنی اِدنیبا شن        
 ی من و جھان منی نفر از بکی آن وقت فقط نجا؟ی اندیای خواستند بیخالف بودند م

 پشت وانت و ی توانستم مجبورشان کنم تا بارھایمن نم.  برودھیتوانست بھ ھمراه بق
تماال عباس چند بار گفتھ بود و اح.  دانستمی ھم نمانقشھ شان ر.  کنندی را خالونیکام

 غالم پنجھ بھ اعصابم یصدا.  آمدی نمادمی بھ یزی حھان بودم کھ چریمن آنقدر درگ
 :دیکش

 تو بمون ما ی خوایم(خوش گئچر...روخیِ گدزنانی قزیب....  قالسنیستیسن ا-         
 ) گذرهی خوش ممیریبا دختره م

با .  توانستم جھان را بھ ھمراھشان بفرستمینم. دی پر صدا خندرامیبھ ھمراه با        
با .  در نگاه مرجان گره خورددمینگاه نا ام.  دادمیدست خودم گوشت را دست گربھ نم

 : گفتمیچارگیب
 نیشما بر... می مونیمنو جھان م-         
اگر . ابانی خواست سر بگذارم بھ کوه و بیجھان دوباره آواز خواند و من دلم م        
 ی آواز می با سرخوشنقدری اوفتد،ی بی قرار است چھ اتفاقدی فھمیاشت و معقل د
 خواند؟
 : و بھ سمتم آمد و گفتدی کشرونی را از دست عباس بشیمرجان بازو        
 پنج شش نفرن... ی بمونی تونینم-         
 ینھ م.  کننده بودوانھیلبم را از داخل گاز گرفتم، ھجوم ادرار بھ مثانھ ام د        

نگاھم .  توانستم جھان را تنھا بفرستم برودینھ م.  توانستم برومیتوانستم بمانم، نھ م
 باغ رفتھ بود و مقابلش ی انتھادی پرانی از دو مرد تنومند کھ بھ سمت ماشیکی یرفت پ

 : گفتی با لحن عصبسعبا. خم شده بود
...  ممکنھ ردمونو بزننس،یوقت ن... می کنی جا بھ جا مدوی پالک پرامیدار-         

 مرجان با تو ام
 : آمد گفتی مرونی کھ انگار از تھ چاه بییمرجان با صدا        
 م؟ی ولش کننجایجھانو ا-         
 : کردن در آورد و گفتھی گریعباس با تمسخر ادا        
  کننی خراب شده ولش منی تو انجای عذرا رو دارن امی مریوا-         
 : شدی جدکبارهی        
  نداره؟یی کار ترحم جانی تو ایدیجمع کن بابا، ھنوز نفھم-         
 :رو بھ من کرد و گفت        
 می ری مگھی ساعت دھی جمع کن لتویبرو وسا-         
 در ھم بھ من زل زده یاو ھم با اخم ھا.  شدمرهی لرزان بھ عباس خیبا لب ھا        

 کھ ی و بعد رفت سمت مرد تنومنددی مرجان لغزیپلک زدم و نگاھم از عباس رو. بود
 کرد، دوباره ی می موجش را دستکاریالی خی در دست داشت و با بی کوچکیویراد

سر چرخاندم، بھ .  زانو زده بودنی ماشابل کھ ھنوز مقیگری مرد دینگاھم رفت سو
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.  کرد، چشمانم از اشک پر شدی براندازم می با لبخند معنادار نگاه کردم کھرامیبا
 یسر آخر نگاھم رو.  شده بودرهی غالم ثابت ماند کھ ھمچنان بھ جھان خینگاھم رو

 قورت اآب دھانم ر. دی خندی گل انداختھ از سرما میصورت جھان رفت کھ با چھره ا
رو . دی چسبشی و بھ بازودیر بھ خود داد، عباس پیدادم و بھ سمتش رفتم، مرجان تکان

 :بھ جھان گفتم
  باالمی برایب-         
 :ابرو باال انداخت.  شدرهی کرد و بھ من خزیجھان چشمانش را ر        
 نھ-         
 :بھ زحمت لبخند زدم.  رفتنییدوباره آب دھانم را قورت دادم، بغضم پا        
  باال جھان، کارت دارممیبر-         
 :مرجان با دلھره گفت.  قدم عقب رفتکیجھان سرش را کج کرد و         
 ا؟ی شده پویچ-         
 : دستم را بھ سمت جھان دراز کردمد،ی لرزمی لب ھایگوشھ . جوابش را ندادم        
  جھانایب-         
 کھ از شدت بغض دو رگھ شده بود، ییجھان دوباره ابرو باال انداخت، با صدا        

 :گفتم
 ؟ی پرواز کنی خواستیمگھ نم-         
 : گفتیچشمانش برق زد، با سرخوش        
  کنمی پرنده ام کھ پرواز مھی کنم، من یپرواز م-         
 :دمی خندھی گرانیم. دی چشمم چکی از گوشھ یپلک زدم و قطره اشک        
 ی رسی بھ آرزوت ما،یب-         
 :مرجان وحشت زده شد        
  حرف؟نی ای چیعنی ایپو-         
 بھ ی بھ سمت جھان برداشتم، با خوشحالیگریقدم د. باز ھم جوابش را ندادم        

 : دستانم گذاشت، دستش را محکم در دست فشردم و گفتمنیسمتم آمد و دستش را ب
  تو آسمونای باال کھ برمی ریم-         
 : زدادی فریجھان با خوشحال        
  کنم؟یباالخره پرواز م-         
 :بھ سرفھ افتاد و ادامھ داد        
  کنمیم...  دونستم پروازی مشھیھم... من-         
 ی صدادم،ی رفتم و او را بھ دنبال خودم کشیروانی شری اطاق زیبھ سمت پلھ ھا        

 :ملتمس مرجان بلند شد
 می کنی می فکرھی بمون ؟ی بکنی خوای می چھ غلطایپو-         
 :عباس تشر زد        
  کن از شش تا نره غولییرای جھان پذی تو بمون جای خوایم-         
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 را پاک کردم و میبا دست آزادم اشک ھا.  آمدی بھ دنبالم میجھان با خوشحال        
 :گفتم

 یشی خالص مگھید-         
 :دی مرجان بھ گوشم رسی نالھ یصدا        
 ای بگھی دنی ماشھی تو با ایپو-         
 :دیعباس نعره کش        
 ونی پشت فرمون کامنھی بشدی باست،ی نیخالھ باز-         
 ھق ھقم ی خواستم صدای چشمانم فشردم، نمیانگشت شست و اشاره ام را رو        

 کھ رو بھ عباس دمی را شنرامی بای عصبی پلھ گذاشتم، صدایقدم اول را رو. بلند شود
 :گفت

  کنھ؟یچھ کار م-         
 : زدادیعباس فر        
 میبھ کارت برس وقت ندار-         
 : زدادی فررامیبا.  از پلھ ھا باال رفتمدم،ی سرعت بخشمیبھ قدم ھا        
 ؟یدی نفھماره،ی سرش بیی بالھی خواد یم-         

 :جھان دست من و خودش را تاب داد        
  کنمی می بایبا...  کنم از اون باالیپرواز م-         
 در اطاق را باز کردم، جھان را فرستادم برود داخل دم،ی ام را باال کشینیب        
 را باز کرد و ونی غالم شدم کھ در کامی لحظھ سر چرخاندم و متوجھ کی. اطاق

 :عباس پا تند کرد و گفت بھ سمت د،ی پرنییپا
 ھی چانی جرنیبرو بب-         
عباس شانھ باال انداخت، مرجان خواست دستش را پس بکشد، اما عباس اجازه         

 :مرجان دست و پا زد. نداد و او را محکم نگھ داشت
  کنھی کارھی خواد ی م؟یدیچشماشو ند-         
جھان بھ سمتم . دمیپشت سر جھان وارد اطاق شدم و در را بستم و چفتش را کش        
 : گفتی و با خوشحالدیچرخ

  زنم؟یاالن پر م-         
 : گفتمی گرفتھ ایبا صدا.  تکان دادم، دستم رفت سمت اسلحھ امیبھ زحمت سر        
 ینی پشت بھ من بشدیبا-         
 ی تکان داد و بھ سرعت پشت بھ من چھار زانو روی سریجھان با خوشحال        

 رفتم سمتش و پشت ی بھ آرامدم،ی کشرونیاسلحھ را از پشت کمرم ب.  نشستنیزم
 ی ھمھمھ می از اطاق صدارونیب. دندیپلک زدم و باز ھم اشک ھا بار. ستادمیسرش ا

 : گفتمی لرزانیبا صدا. آمد
 

 دستاتو باز کن دو طرفت-         
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لبم را گاز گرفتم و .  کرد و دستانش را بھ دو طرف گشودی خشکیسرفھ         
 :دمینال

 ؟ی خوای جھان؟ آب نمیستیتشنھ ن-         
اسلحھ را با فاصلھ پشت . باال انداخت" نھ" ی سرش را بھ نشانھ یبا سرخوش        

 نتوانستم دم،ی راه پلھ ھا شنی را روی کسدنی دویصدا. دی لرزیسرش گذاشتم، دستم م
 : افتادمھیخودم را کنترل کنم و بھ گر

 ی کنیآواز بخون جھان، االن پرواز م-         
 : سرفھ خواندانیجھان م        
 ... کنمیم... پرندم کھ پرواز... ھیمن -         
 کبارهی د،ی از فرط ھق ھق لرزمی دھانم گذاشتم، شانھ ھایدست ازادم را رو        

 :دمیرا شن مرجان غی جیصدا
 برف راھو بستھ... ایپو... می رینم... راه بستھ شده... راھا بستھ است-         
 :دی غالم را ھم شنی نعره یصدا        
 )جاده بھ خاطر برف بستھ ست(یدیَ قارا گور باغلُلی-         
  ودمی کنم، قبل از آن ماشھ را کشی را حالجشانی نکردم تا حرف ھادایمجال پ        

 ...دیچی سرد اطاق پی گلولھ در فضاکی شلیصدا
 

.  دادند تکان بخورمی و اجازه نممی از بازوھایکی بودند بھ دهی چسبدیپدرام و ام        
با ھر .  رھا شومشانی دست ھانی خواستم از بی می دادم وی و تاب مچیخودم را پ

 ی بار پنجم بھ در خانھ ی کھ براشیچند روز پ. دی کشی مری ورم کرده ام تینیتکان، ب
 خواستم یاصال نم.  بود بھ صورتمدهی دوباره کوبزی ھمھ چی بدیجھان رفتھ بودم، جاو

 خورد، بعدا جھان را ی کھ از من می خواست بھ خاطر کتکی دلم نمستم،یمقابلش با
 بھ ندیای و پدرام تا بھ ھمراه من بدی امی ھم افتاده بودم بھ پاشبیاز د.  کندتیاذ

 گریگفتم من د.  پدر و مادرمند بھ آن دو گفتھ بودم فکر کنند شده اھیبا گر. یارخاستگ
.  مان کرده بودی پدرام ھم ھمراھد،یای شده بود بی با اکراه راضدیام. پدر و مادر ندارم

 دی امی عصبیصدا.  گذاشتند تکان بخورمی بودند بھ من و نمدهیاما حاال ھر دو چسب
 :کالفھ ام کرد

  خونھی تومی باھات برمیومدین-         
 :با خشم نگاھش کردم و گفتم        
 ن؟ی اومدیپس واسھ چ-         
 می بھ خود دادم، دوباره محکم بھ بازوی فرستاد، تکانرونی نفسش را بدیام        

 :دیچسب
 ی ششم کنف نشی دفھ ی کھ برامیاومد-         
 : زدمادیچشمانم درشت شد، فر        
 ... من گفتم،ی کردخودیب-         
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 :دی حرفم پرانیبھ م        
...  دنی بھ تو دختر نمنای باورت نشده انکھی پسر تو مثھ ا،ی گفتشبی دیھر چ-         
 : حرفش را گرفتی حرف ضربان قلبن تند شد، پدرام دنبالھ نی اِدنیبا شن

 ...دوبار زدن تو صورتت...  در خونشونیدر عرض دو ھفتھ پنج بار اومد-         
 :دی کشقی نفس عمدی امد،ی لرزمیلب ھا        
 دنی با دشھی مامتی قننی ما سھ نفرو با ھم بب،ی ره خاسگاری نمقشی با رفیکس-         

 : گفتی و با لحن دلسوزانھ ادینگاه درمانده ام آه کش
 م،ی نداری شھر کارنی تو اگھید...  شھر خودمونمیریما دو نفر امشب م-         
 مینگرانت
 قشانی بودند تا بھ رفامدهیپس ن.  شدمرهیچند لحظھ مات و مبھوت بھ چھره اش خ        

 خودم را خم کردم، کبارهی.  کردنحتی و نصی مسخره بازیآمده بودند برا. کمک کنند
 : گفتی خفھ ایھر دو نفر بھ ھمراھم خم شدند، پدرام با صدا

 اری در نی بازوونھی خونھ مردم دیجلو... روم باشآ-         
 : گفتمتی کردم، با عصبانیھمانطور کھ تقال م        
 ...نیگولم زد... قاینا رف-         
 : گفتکبارهیپدرام         
 بچھ ھا اونجا رو-         
 ی ثابت ماند کھ مقابل خانھ یدی پرانی ماشی سر بلند کردم و نگاھم رویبھ تند        

 کشاند تا واری دی مرا بھ کناره دیام.  کمرم صاف شداری اختیب. جھان ترمز کرد
 و چند سالھ بھ ی کھ سی باز شد و مرد جواننیدر ماش.  دور باشمدشانیازمعرض د

 گشود، ی سھ زن چادری عقب و آن را برادر  شد، رفت سمتادهی پد،ی رسینظر م
 دستھ ینگاه نگرانم رو.  شدادهی جلو پی ھم از صندلیانسالیمرد م بعد یچند لحظھ 

 :لبم را بھ دندان گرفتم و با دلھره گفتم. دی از زن ھا بود، چرخیکی کھ در دست یگل
  ان؟ی کنایا-         
 و تاب چی کھ در ذھنم پیزیدستم را مشت کردم، چ.  و پدرام جوابم را ندادنددیام        

 ِدنی لحظھ چشمانم را بستم، ناگھان با شنکی.  ام کندوانھی بود دکی خورد نزدیم
در خانھ باز شده بود و پدر و برادر و .  پدر جھان بھ سرعت چشم گشودمیصدا

 پدرش دم،ی سرک کشواریاز پشت د.  بودندادهستی چھار چوب انیمادربزرگ جھان ب
 تا ی سھ زن چادر مقابلدیجاو.  دستش را فشردمانھیبھ سمت مرد جوان رفت و صم

 اسپند را مقابل مرد جوان ینی مادربزرگ جھان کھ سینگاھم رفت پ. کمر خم شده بود
 ش دستی چادری از زن ھایکی. دی خودش را خم کرد و خندیمرد کم. نگھ داشتھ بود

متوجھ پدر جھان شدم کھ رفت . دیرا دور گردن مرد جوان انداخت و سرش را بوس
ِمادربزرگ جھان کل .  کردتیاو را بھ سمت داخل خانھ ھدا و با احترام رمردیسمت پ

 : رو بھ مرد جوان گفتدیجاو.  مثل متھ در سرم فرو رفتشی صداد،یکش
 بفرما تو فرشاد خان-         
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 :بھ زحمت لب زدم.  شددتری شدمی دور بازودی امیھمزمان فشار پنجھ ھا        
 خواسگاره؟-         
 : گفتانھی ناشدیام        
 گھی دمیما بر... انگار مھمون دارن-         
 : تکرار کردمیباز ھم با ناباور. دیچانھ ام لرز        
 د؟یخواسگاره ام-         
 متوجھ جھان کبارهی خم شدم، ی کمواری و تاب دادم و از پشت دچیخودم را پ        

مھ وجودم چشم  ھد،ی کشی مشرف بھ کوچھ، سرک می پنجره شھیشدم کھ از پشت ش
 ی دستش را روکبارهی شد بھ صورتم و رهی خد،یاو ھم مرا د. شد و بھ او زل زدم

 : گفتمیبا نگران.  ھم فشردیدھانش گذاشت و چشمانش را محکم رو
  کنھی مھیگر-         
 ی بکشد، با دستپاچگواری کرد مرا پشت دی متوجھ جھان نشده بود، سعدیام        

 :گفت
 یھمچنان زل زده بودم بھ جھان کھ دستش را رو... گھی دمی بردیبا.. .آره-         

 ناگھان متوجھ مادرش شدم کھ دستش را د،ی لرزی مشیدھانش گذاشتھ بود و شانھ ھا
 تکان داد و ی سری با ناراحتد،ی او ھم مرا دد،ی شانھ اش گذاشت و او را عقب کشیرو

 کھ بھ سرشان ضربھ خورده باشد، یی آدم ھامثل. جھان را از پشت پنجره دور کرد
انگار تازه بھ خودم آمده باشم .  شدمرهی کھ مقابل در خانھ بودند، خیبھت زده بھ جماعت

.  افتاده بودھی جھان بھ گرنی ھمی جھان بودند، برای خاستگارھانھایتکان خوردم، ا
 شی ھای ھمکالسھ بود کنی ھمیبرا.  آمدی بھ دانشگاه نمگری بود کھ دنی ھمیبرا

 تا کمر خم شی برادی کھ جاوی فرشاد خاننینکند ا. قلبم بھ درد آمد. خبرش را نداشتند
ِ من بدبخت دانشجو؟ی شده بود نور چشمدشی پرانیشده بود، بھ خاطر ماش  آس و یِ

 با کبارهی ؟ی سر و پا، شده بودم غربتیپاس کھ آه نداشتم تا با نالھ سودا کنم شده بودم ب
 : زدمادی و فر شدموانھی در فکنیا

 بود کھ اجازه دی را در گلو خفھ کرد، اممی دھانم نشست و صدای رویدست... آھا-         
 دستش را دور کمرم حلقھ کرد، با دیدست و پا زدم، پدرام با اشاره ام.  بکشمادینداد فر

ھر دو مرا بھ داخل کوچھ کشاندند، .  نشدمفشی اما حرش،ی بھ بازودمیھر دو دست چسب
 : و گفتدی و بھ چانھ ام چسبدی کنم، اما خودش را عقب کشدی امی  حوالھیخواستم لگد

 فقط عرصھ یزیآره خاسگارن، مجلسو بھم بر...  الم شنگھ بھ پا نکنیخودیب-         
 با فکر برو جلو... یرو واسھ تراب تنگ تر کرد

 ی چھ غلطدی باگری گفت با فکر بروم جلو؟ دی اشک سوخت، مشیچشمانم از ن        
 نرفتھ بودم، پدرم پشتم نبود، مادرم بھ ی کردم؟ پول نداشتم کار نداشتم، سربازیم

.  نداشتمی دارھی آمد، درسم تمام نشده بود، خانواده سرمای نمیھمراھم بھ خاستگار
 د،ی لرزمی فکر شانھ ھانی با ا شدند؟ی عاشق مدیر نبایِ پول فقی بدبخت بیاصال ادم ھا

 : گفتی قرار گرفت، چانھ ام را رھا کرد و با دلسوزری تحت تاثدیام
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 ی بازوھای حرفش بھ دلم آتش زد، دستم از روای پونیستی قسمت ھم ندمیشا-         
 ی روشانی کرد، با دو زانو مقابل پاھامی پدرام رھاد،ی امیپدرام شل شد، با اشاره 

 .ستمی گری ھای نشستم و ھانیزم
 
 

 بود و با چشمان ستادهیمقابلم ا. با تکان دست مرجان بھ زمان حال برگشتم        
. ستی تکان دادم تا مطمئن شود حال و روزم بدک نیسر.  کردی نگاھم منیغمگ

 : را در آغوش گرفت و گفتشیبازوھا
 دهیترس-         
 تکان دادم و نگاھم رفت سمت یدوباره سر. و با سر بھ راه پلھ ھا اشاره کرد        

 از سواالت مرا نداده یلیھنوز جواب خ.  بودمزاری وجودش بیاز سرتا پا.  ننھنیپرو
 خواست بداند چھ بھ سر جھان ی می بود و با نگرانستادهیحاال آمده بود مقابل من ا. بود

 برد؟ مرجان را پس زد و بھ ی جھان او را دکتر نمی کفوتیا سرفھ ھیآمده؟ چرا برا
 ادی بلند فریبا صدا.  و خواست برود داخل ساختماندی ننھ ترسنیپرو. سمتش رفتم

 :زدم
 واستا کارت دارم-         
 بودند و ستادهی اونی و غالم کنار کامرامیبا.  شدخکوبی ماطیبا دلھره وسط ح        

 : و شمرده شمرده گفتمستادمی ننھ انی پرویدو قدم. زل زده بودند بھ صورتم
  شھر؟رونی بی جاده نی تو انجای اوردنت ایواسھ چ-         
 : زدمدیفرا.  نگفتیزی ام جا خورد و تا چند لحظھ چکبارهیاز سوال         
 جواب بده-         
 :دستانش را در ھم گره کرد        

 چارهی بدبخت بشتری شھر برونیگفتن ب... نجای منو جھانو اوردن ام،ی شدمیتقس-         
 ... کنھی شک نمیھا ھستن، کس

 نی اشی گنجانی از اشتریذھنم ب.  چسباندم و چشمانم را بستمیشانیاسلحھ را بھ پ        
 :با چشمان بستھ گفتم.  و فالکت را نداشتیھمھ بدبخت

 ی واسھ چگھی دن؟یاوردیپول خوب در نم...ن؟ی کردی بھ جا نممگھ مواد جا-         
  تو کثافت؟یدیجھانو کش

... ھمشونم مرد بودن...  بودنیی کھ اھل ھر جای ھمھ قاچاقچنی انی دختر بھی-         
  شدم؟ی مفشونیمن حر
 ھم فشرد و یلبش را رو.  شدمرهیچشمانم را گشودم و دوباره بھ صورتش خ        

 توانستم بھ گذشتھ برگردم و ی کاش میاز ذھنم گذشت کھ ا.  قدم عقب تر رفتکی
 گشت، فقط حسرتش ی بر نمگری آوردم، گذشتھ دنییدستم را پا.  دھمریی را تغزیھمھ چ

چرا اجازه نداده بودم گذشتھ درست و  نکھیحسرت ا.  مانده بودی دل من باقیرو
 نی جھان را در اگری شدم، دیواد نماگر وارد باند م.  بگذرد و خاطره شودیحساب
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 عمرش ی سالھاھی خو گرفتھ بود، مثل بقی زندگنی او ھم کھ بھ ھمدم،ی دی نمتیوضع
 ی اسم دخترم را متی خودم و در نھای رفتم سراغ زندگی من ھم مدیشا.  دادیادامھ م

 نھ ی کھ نھ عشق داشت و نھ زندگیحاال از من چھ مانده بود؟ مرد. گذاشتم جھان
 .ی و نھ خانواده ایتیھو

 تلنبار شده کنار ی برف ھای تر آمد رونیی ننھ پانینگاھم از صورت پرو        
 عباس را یصدا. دی رسی جھان ھمچنان بھ گوش مغی جیصدا.  ثابت ماندونیکام
 : گفتی کھ با لحن عصبدمیشن

 موندن نجای ایوقتساقا تا ھر *اون قرم... ی منشیمرجان، تو امشب تو اطاق پ-         
 یای نمرونی بی مونیتو اطاق م

 ھمھ مرد نی انی عباس نگران حضور مرجان بیپوزخند زدم، بد ھم نبود کم        
 و بھ مرجان زل زدم، دمیچرخ. دی فھمی شد، آنوقت حال و روز مرا می کلفت ملیسب

 کی بھ او نزدی خواست مردیمنم دلم نم.  شده بودرهی از باغ خیمتفکر بھ گوشھ ا
 و رفتم دمیچرخ.  بودمونی بود، بھ او مداشتھ جھان را نگھ دی ھوانکھیشود، بھ خاطر ا

 . بودنیسمت پلھ ھا، قلبم سنگ
        

. حھان دمر افتاده بود وسط اطاق. ستادمی چھارچوب انیاز پلھ ھا باال رفتم و ب        
 وحشت زده دنمی با دد،ید و چرخ نگاھم شینیمتوجھ سنگ.  شدمرهیدست بھ کمر بھ او خ

 ام را خاراندم و وارد اطاق شدم و در را ینیکنار ب.  برخاستنی زمیشد و از رو
 و ستادی برخاست و لنگام لنگان رفت کنج اطاق انیزم یجھان بھ سرعت از رو. بستم
 :گفت

  ترسمیمن م-         
 یخم شدم و از رو. ندادماسلحھ ام را پشت کمر شلوارم فرو بردم و جوابش را         

 :دی کوبشی زانویجھان با مشت رو.  ولو شده را برداشتمی روسرنیزم
 نیی پارمیم... من-         
 یبا دلھره ھر دو دستش را رو.  بھ او انداختمی حرف نگاه تندنی اِدنیبا شن        

 کبارهیچشم از او گرفتم و رفتم سمت تخت خواب، .  شدرهیدھانش گذاشت و بھ من خ
.  ام کردی عصبشی سرفھ ھایصدا. تکان خورد و بھ سرعت بھ طرف در اطاق رفت

 را در قفل چرخاندم و بعد دی کلدم،ی در دومتراه رفتھ را برگشتم و زودتر از او بھ س
دوباره از در فاصلھ گرفتم و رفتم سمت .  گذاشتمبمیاز قفل کردن، آن را داخل ج

 را باال رهی بھ سمت در رفت و دستگد،ی کشیرا م شیجھان ھمانطور کھ پا. تختخواب
 : گفتشی سرفھ ھاانیم.  کردنییو پا

 باشن... ی زندوندینبا... پرنده ھا-         
 یجھان ھمچنان سرفھ م.  را در دستم مچالھ کردمی تخت نشستم و روسریرو        

 او را بھ دی چطور باگری بستھ شده دی جاده نی کردم با ایکرد و من با خودم فکر م
  رساندم؟ی میولوژیراد
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 دهیبا کش.  ام را ماساژ دادمقھی شقیچند لحظھ چشمانم را بستم و با دستم بھ آرام        
 بود و با چشمان ستادهی از دستم، چشم گشودم، جھان مقابلم ای روسرکبارهیشدن 
 :لبم را تر کردم.  کردی نگاھم میعصب

 ی بپرنیی باال پاادی زدیدراز بکش جھان، نبا-         
 : پرت کرد، دستانش را بھ کمر زدنی زمی را رویروسر        
 ...غال...رامی بایآقا...  خوبی آدماشیپ... نیی پارمیمن م-         
 و غالم خوب بودند و رامیکھ با. دی ام، حرف در دھانش ماسی نگاه عصبدنیبا د        

 نی ھمھ ادی فھمی گشت و می اگر عقلش بر من؟ی زمی مرد رونیحتما من ھم بدتر
  زد؟ی حرف را منی بھ سرش آورده اند، باز ھم ایی جماعت چھ بالنیسال ھا ا

 د،ی کشی خفھ اغی جش،ی تخت برخاستم و دست بردم سمت بازوی از روکبارهی        
 : و گفتمدمیاو را بھ سمت تخت خواب کش. تالش کرد خودش را رھا کند

 ی خوریتا اجازه ندادم تکون نم...  تختی رویمرگتیم-         
 لرزان یبا چانھ ا.  تخت افتادی کمرش کش آمد و رودم،یدوباره دستش را کش        

 :دی کشغیج
 ...یتو آدم بد...  خوابمیمن نم-         
 ھم فشردم و دست ی را رومیدندان ھا.  خفھ شدشیبھ سرفھ افتاد و حرف در گلو        

 دم،ی چسبفشی نحی بھ دست ھاگرم،یبا دست د. بردم دور کمرش، دست و پا زد
 ی خشک و پشت سر ھم، روی سرفھ ھاانیم.  تخت دراز بکشدیمجبورش کردم رو

 را رھا کردم، دستانش ھنوز شکمر. دی از فرط ھق ھق لرزشیشانھ ھا. تخت پھن شد
 : و گفتممیم کشبا کف دست آزادم بھ چشم. در دستم بود

 ی خوب بشدی با؟ی فھمی م،یضیمر-         
 :با ھق ھق گفت        
 ...یپرمو بشکن... ی خواستیم-         
 : تخت نشستمی لبھ ی کمرش را رھا کردم و رویبھ آرام        
 ؟ی دیغلط کردم، حاال حرفمو گوش م-         
بھ سرعت چشم از دھانش گرفتم و .  باز ھق زدمھیچانھ باال انداخت و با دھان ن        

 : باال نرودمی کردم صدایسع
  دورت، دراز بکش، باشھ جھان؟چیپتو بپ-         
 از ببن شیدست ھا.  را برداشتمنی زمی ولو شده روییھمزمان خم شدم و پتو        

 دم،ی شده بود، دوباره بھ دستش چسبزی خمیدستم رھا شد، کمر راست کردم، جھان ن
 ی و پتو را پرت کردم رودمی صورتم کرد، خودم را عقب کشیمشتش را حوالھ 

 کی شدم و یعصب. کنار رفت  صورتشیسرش، باز ھم دست و پا زد، پتو از رو
 : زدم و با تحکم گفتممھی خکلشی ھی تخت چسباندم، رویدستم را بھ لبھ 

 رونی بیای بدیدراز بکش نبا-         
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 با دستش آن را دم،ی سرش کشیپتو را رو. اد و چانھ باال انداختبھ سرفھ افت        
 حرف دکتر افتادم کھ گفتھ بود ھر چھ ادی.  رو بھ صورتم بھ سرفھ افتادد،ی کشنییپا

 توانستم از ی نمگریراه ھا بستھ شده بود و د.  شودی اش عکس بردارھی از رعتریسر
 ش،ی شدم و دستم رفت سمت گلوی فکر عصبنی ااب.  خراب شده تکان بخورمنیا

 خوردم و وحشت زده کھی. ناگھان او ھم ھر دو دستش را دراز کرد و دور گردنم برد
 : در ھم گفتیجھان با اخم ھا.  کردم خودم را عقب بکشمیسع

 ...بغل-         
 :قلبم بھ طپش افتاد، چشمانم را درشت کردم        
 دستتو از دور گردنم بردار-         

خواستم خودم را عقب .  صورتم سرفھ کردانیابرو باال انداخت و دوباره م        
 کی نزدد،یبا قدرت گردنم را بھ سمت خودش کش.  آخرمیباز ھم زده بود بھ س. بکشم

 : با التماس گفتموفتم،ی بھیبود بھ گر
  گفتم؟ی بھت چادی نمادتیجھان، -         
زل زده بودم بھ .  دو کتفم نشستنیعرق ب. د در ھم گره خورشتری بشیاخم ھا        

 ی زدم و تا تھ افکارش را میآن وقت ھا بھ چشمانش زل م.  رنگشیچشمان قھوه ا
تھ ذھنش . نمی توانستم ببی اش انگار تھ ذھنش را می عقلیحاال ھم با وجود ب. خواندم

 و یضی مرتی وضعنیاصال در ا.  آمدی دلم نما خواستم امی بود کھ من ھم میھمان
  داشت؟ی ادهی کار چھ فانی حال خراب من، انجام انی و ایوانگید

 : عقب رفتم و گفتمد،یجھان خودش را باال کش        
 نھ جھان-         
 کی د،ی دوباره مرا سمت خودش کشد،ی غر غر از تھ حلقش بھ گوش رسیصدا        

 مھی تنھ ام خمی نی جھان رونباری تخت کنارش ولو شدم، ایلحظھ بدنم شل شد و رو
 نفس ی حتدمی ترسی بودم، مدهی صدا مثل مجسمھ دراز کشیھمانطور ساکت و ب. زد

با .  شدیمقاومتم در ھم شکستھ م کم کم. میجھان دستش را برد سمت موھا. بکشم
ِتھ دلم .  زدی لبخند مشی پیبر خالف چند لحظھ .  شمرهیاضطراب بھ صورتش خ

 : گفتمی خفھ ایبا صدا. ختیر
  دم جھانیکار دستت م... تو رو خدا-         
 : تکان داد و گفتیجھان سر        
 ...غھیتو فقط ص... تو پول نھ-         
دستم را بھ سمت . دی بھ سرم کشی دستیجھان با مھربان. دست چپم مشت شد        

. دمیش کش ایشانیبا انگشت اشاره بھ پ.  کردی اش دراز کردم، تک سرفھ ایشانیپ
 و آن را بھ لب برد و دیجھان بھ دستم چسب.  کننده بودوانھی دنھیکوبش قلبم درون س

 خودم را تکان دادم و یکم.  کردن کار من نبودمتمقاو.  رفتی بھ انتھا ممیقوا. دیبوس
 سرش ی دست من رونباریدوباره بھ سرفھ افتاد و ا.  زدمھی دستم تککیبھ آرنج 

باز ھم آب دھانم را قورت دادم و .  شدرهیسرش را باال گرفت و بھ چشمانم خ. نشست
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 غوش در آی آنکھ بخواھم دستم را بھ معنی کردم، بکی بھ او نزدیخودم را کم
 :دی و خنددی تخت بھ طرفم کشی گشودم، جھان خودش را رودن،یکش

 ...ُقبلت... غھیص-         
 ی وجودم می دختر را با ھمھ نی لحظھ انی جا، ھمنیچشمانم را بستم، من ھم        

 و دی کشی منی زمی را روشی بود و دندان نداشت و پاوانھی اگر دیخواستم، حت
 ...مشکوک بھ مرض سل بود

 :با چشمان بستھ گفتم        
  دلمزیعز...  کنم جھانمی مغتیص-         
 .ش گرفتماو را در آغو        

 
 

 بھ سرش یدست.  بودمی بازویسر جھان رو. ی شده بودم بھ سقف بتونرهیخ        
من چھ . آب دھانم را قورت دادم.  سرش ثابت ماندی فرو رفتگی کف دستم رودم،یکش

 کار کرده بودم؟
 یعرق شرم رو.  ساعت گذشتھ، از مقابل چشمانم رژه رفتکی یتمام لحظھ ھا        

 ی دھم، میگفتھ بودم کار دستش م.  را بھ دندان گرفتمنمیریلب ز.  ام نشستیشانیپ
با حلقھ شدن دست . چشمانم از شدت خجالت بستھ شد.  شودی منطوریدانستم سر آخر ا

.  کردی ام چسبانده بود و نگاھم منھیرا بھ س جھان دور کمرم، چشم گشودم، چانھ اش
 اش یشانی شدم و پزی خمین. ن را گرفت آی لحظھ شرم و خجالت رفت و آرامش جاکی

 خودم را باال یکم.  بکشدری باعث شد قلبم تشی دندان ھای خالی و جادیخند. دمیرا بوس
. دمیتنش کش ی ولو شده کف اطاق، آن را برداشتم و روی و دست بردم سمت پتودمیکش

 :دی ام چسباند و باز ھم خندنھیگونھ اش را بھ س
 من سردمھ-         

 رابطھ ضی دختر مجنون و مرکیبا .  افتادمتمانی موقعادیبھ سرفھ افتاد و من         
 کم کم از شی پیحس خوب چند لحظھ .  ھم فشردمی را رومیلب ھا. برقرار کرده بودم

 : گفتمیفی ضعی و با صدادمیابرو در ھم کش.  رفتی منیب
 ببخش جھان-         
 :دی ام کشینی بیجھان با انگشت رو        
 ی منو نشکستیتو مثھ ادم بدا پرا-         
 و با دستش بھ شکمش دی تخت دراز کشیخودش را از من جدا کرد و طاقباز رو        

بھ سرعت چشم از آن . دی چرخگاری متعدد سی ھای سوختگینگاھم رو. اشاره کرد
 :گرفتم و گفتم

 بھش فکر نکن-         
 :دچند بار سرفھ کرد و ادامھ دا        
 ینزد... تازه کتکم-         
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 شود، با زی خمیخواست ن. دمی باال کششی گلوری تکان دادم و پتو را تا زیسر        
 : شانھ اش گذاشتمی دستم را رومتیمال

 زمی عزی خورینھ جھان، سرده، سرما م-         
 :با دلھره گفت        
 ی ترسم دعوام کنیم.... ارمی لباساتو بدیبا-         
 بر سرش یی دانستم قبل ترھا چھ بالی ھم فشردم، نمی را رومیباز ھم دندان ھا        

 : تخت نشستم و گفتمیرو.  ھراسان شده بودنطوری آوردند کھ ایم
  جھان، چرا دعوات کنم؟یتو زنم-         
 سرش یدستم را رو. دی پوستم دوری زی حرف دوباره حس خوبنیبا گفتن ا        
اگر سال ھا قبل با ھم .  شدمرهی اش خدهیبھ صورت درد کش. چشمانش را بست. گذاشتم

 م؟ی داشتی ساعت چھ سرنوشتنی در ام،ی کردیازدواج م
 یدوباره حس لعنت.  برداشتمنی زمی شرتم را از روی خم شدم و تیبھ آرام        

. داشت بود، عقل نضیمر.  زدمی بھ او دست مدینبا. عذاب وجدان در دلم خانھ کرد
. دمی را بھ داخل دھانم کشنمیریلب ز.  و غالمرامی مثل بایکی شدم ی من ھم مدینبا

 :جھان با چشمان بستھ گفت
 تو لونش بخوابھ؟... پرنده خستھ شده-         
 : تکان دادمیسر        
  دلمزیتو بخواب عز-         
 یجھان بھ آرام.  برداشتمنی زمی تخت برخاستم و شلوارم را از رویاز رو        
 و بھ ستادمی سرش ای باالیمدت.  کردی می تک سرفھ ای و ھر از گاھدی کشینفس م

خم شدم و شلوارم را بھ پا کردم و رفتم . از خود احمقم بدم آمد.  شدمرهیصورتش خ
 و در را گشودم، خواستم از اطاق خارج آوردم رونی ببمی را از جدیسمت در اطاق، کل

 : شدمخکوبی مشی صدادنی شنشوم کھ با
 ا؟یپو-         
 مثل شیصدا.  امیی کرده بود، مرا برده بود بھ دوران دانشجومی کھ صدانطوریا        

 : و گفتمدمیآن وقت ھا مظلوم شده بود، بھ سرعت چرخ
 جانم جھانم؟-         
 :دیچشمانش بستھ بود، خند        
 داره... ِ دوستیلیخ... پرنده-         
 ... بغض خفھ کننده، لبخند زدمانی مم،ی گلوخی بدیبغض چسب        

 
 عباس ثابت ینگاھم رو.  بودمستادهی انیی پای طبقھ ی چھارچوب در ورودنیب        

 درون یانگار روح تازه ا.  جھان بودشیمانده بود و ھمھ فکر و ذکرم طبقھ باال پ
 خواست زمان و یدلم م.  کردم ده سال جوانتر شده امیاحساس م.  شده بوددهیکالبدم دم

 کس ھم چی و ھمی خانھ خرابھ باشنی تنھا وسط اھان و من و جستدیمکان از حرکت با
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چشمانم بستھ شد . می موھای افتادم کھ دستش را برد الی لحظھ اادی. ردیسراغمان را نگ
 . لبخند زدماری اختیو ب

  ارزهی می ھمھ گرفتارنی وسط ام،یبگو ما ھم بخند-         
 نچی چھارده اونیزیھمانطور کھ مقابل تلو.  عباس چشم باز کردمیبا صدا        

 گذشت ھی بقیخودم را جمع و جور کردم و نگاھم از رو.  کردی بود، نگاھم مستادهیا
 در ھم دوباره یعباس با اخم ھا.  آمدی مرجان ثابت ماند کھ بھ سمتم میو سر آخر رو

 : نگاه کرد و گفتونیزیبھ تلو
 می خودمون دست بھ کار بشدیاگھ جاده باز نشھ با-         
 : او را مخاطب قرار دادرامیبا        
 م؟ی ھستیما مگھ راھدار-         
 :دی کششی موھاانی بھ میعباس کالفھ دست        
 خطرناکھ...نجای امی بمونمی تونی کھ نمینجوری دونم، ھمیمن چھ م-         
 : خم شد و ادامھ دادیکم        
 واسھ باز نجای ازنیری مگھی حتما تا دو سھ ساعت دیول... ستی نیفعال کھ خبر-         

 کردن جاده
 را باال آورد و شی از پاھایکی زده بود، ھیغالم ھمانطور کھ بھ مخده تک        

 : و گفتدیجورابش را کش
 میریھم م کنن ما یپس خودشون راھو باز م-         
 : بھ او انداختیعباس سر چرخاند و نگاه تند        
 میوقت ندار-         
 گوشش ی گرفت و آن را روی و شماره ادی کشرونی ببشی اش را از جیگوش        

 : گفتتی بعد با عصبانھیگذاشت، چند ثان
 ستنی ھم کھ در دسترس ننایا-         
 : رو بھ او گفترامیبا        
 ا؟یک-         
 انی خواستن بی کھ منایھم-         
 : بود، تکان خوردمستادهی ام ای مرجان کھ دو قدمیبا صدا        
 ا؟یپو-         
 : تکان دادمیبھ چشمانش زل زدم و سر        
 ھ؟یچ-         
 :پلک زد        
 جھان خوبھ؟-         
 افتادم و ضربان قلبم باال رفت، در جواب مرجان شی ساعت پکی ادیدوباره         

 : سرخ شدمی خجالتیمثل پسر بچھ ھا.  زده ابرو باال انداخترتیح. لبخند زدم
 زنم شده-         
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 :مرجان جا خورد        
 ؟یچ-         
 :دی لرزمیصدا        
  عاشقشمیلیخ... زنمھ مرجان-         
.  شدرهی خشی پاریشد کھ چشم از من گرفت و بھ ز انیمرجان انگار متوجھ جر        

 : افتاده گفتنییدوباره لبخند زدم، مرجان با سر پا
 ضھی کھ مری دونیم...  شد؟تیاذ-         
 کار را نی توانستم ایاصال نم.  نکردمتشی کردم، نھ اصال اذنییذھنم را باال و پا        

 :چانھ باال انداختم.  ام بودیدوستش داشتم، ھمھ زندگ. بکنم
 دهیاالنم خواب... نھ اصال-         
 :دمی عباس از جا پریبا صدا        
 ونیزی تلونی ای حد اقل جلوی مبارکتو تکون بدی تونی لبخند ژکوند میبھ جا-         

 ...ی نظر داشتھ باشری زرونوی بینیبش
 :پوزخند زد و ادامھ داد        
 ی ذره جون کندھی اتی عملنی بھ فرخ بگم تو ھم واسھ امی برگشتی وقتبلکھ ھم-         
 کل،ی ھی از دو جوان قویکی یسر بلند کردم تا جوابش را بدھم کھ نگاھم رو        

بھ سر تا .  در ھم گره خوردمیاخم ھا.  شده بودرهیثابت ماند کھ از پشت بھ مرجان خ
 ی اخم ناگھاندنیمرجان با د.  انداختم، بلوز و شلوار بھ تن کرده بودی مرجان نگاھیپا

 و او شی بھ بازودمی و چسبدمی بھ سمتش پرکبارهی.  دادتکان" ھیچ" ی بھ معنایام، سر
.  عباس شدم کھ بھ سمتمان پا تند کردی متوجھ دم،ی کشوانیرا از خانھ بھ سمت ا

 :دمی معترضش را شنی صدادم،ی کشیھمانطور مرجان را بھ دنبال خودم م
 ا؟ی شده پویچ-         
 و رو دی چسبگرشی دی و بھ بازودی عباس پرکبارهیبرگشتم تا جوابش را بدھم،         

 :بھ من گفت
 ؟ی کارش داریچتھ؟ چ-         
 ھر دو نفرمان نگھ داشت تا ی نھیمرجان ھر دو دستش را باال برد و مقابل س        

 :عباس نعره زد. ردی قائلھ را بگیجلو
  گم چتھ؟یم-         
 : لبم را بھ دندان گرفتم و با حرص گفتمیگوشھ         
 نجا؟ی ایاریالزم بود دو تا نره غولو ب-         
 :عباس چشمانش را درشت کرد        
 اون ھمھ کنده ی بودیتو کدوم گور...  ھم ھست؟یاتی اومده عملادتینھ بابا، -         

 ؟یدرختو بار بزن
 از موضعش کوتاه کبارهی شدم، رهی بھ او خنی آتشیسکوت کردم و با چشمان        

 :دی پرسیاومد و با لحن مشکوک
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  شده؟یمگھ چ-         
 عباس ی نھی سیمرجان دستش را رو.  مرجان ثابت ماندیو نگاه نگرانش رو        

ھنوز ھر .  تکان نخوردشیگذاشت و تالش کرد او را بھ عقب ھل دھد، عباس از جا
 : گفتمتیبا عصبان. می بوددهی چسبشی از بازوھایکیدو نفر بھ 

  کننی نگاه منوی ای باالرویز-         
 بھ من ی حرف مرجان نگاه تندنی اِدنیبا شن. و با سر بھ مرجان اشاره زدم        
 : اش رو بھ عباس گفتمرهی توجھ بھ نگاه خیب. انداخت
 ؟یستین... یعاشقش کھ ھست-         
 :با پوزخند ادامھ دادم        
  نشون بدهرتتویمگھ نھ؟ پس غ... ی زنده نگھ داشتنیمنو کھ بھ خاطر ا-         
 را گرشی و خواست دست ددی کشرونی را از دستم بشیمرجان با غضب بازو        

 :مرجان غر زد. ھم ازاد کند کھ عباس اجازه نداد و محکم نگھش داشت
 دستم درد گرفت، ولم کن-         
 شلوارم فرو بردم و بھ آن دو بی قدم عقب رفتم و ھر دو دستم را داخل جکی        

 ور کرد و از پشت سر بھ کیعباس چشم از من گرفت و مرجان را .  شدمرهیخ
 : زدادیمرجان فر.  شدمرهیاندامش خ

 چھ مرگتون شده؟-         
 مرجان ی دست بھ بازوکی عباس باز و بستھ شد، ھمانطور کھ با ینی بیپره ھا        

 : را از تن خارج کرد، مرجان با حرص گفتورشی پولگری بود، با دست ددهیچسب
 ...ستمیمن برده ن... ولم کن عباس-         
 :ت مرجان دراز کرد و با تحکم گفت را بھ سمورشیعباس پول        
 ادی باسنو رونت میتا رو... نویبپوش ا-         
 لبم نشست کھ ی رویلبخند کج.  شدرهیمرجان جا خورد و بھ چشمان عباس خ        

 : عباس دور نماند، رو بھ من کرد و گفتنی بزیاز نگاه ت
ھمون ده دوازده سال  یاوردی ھا سر دوست دخترت در می بازرتی غنجوریا-         

  شدی زنت مشیپ
 : با نفرت گفتمد،ی لبم خشکیلبخند رو        
  تو؟ی زنی میچھ زر-         
 : اشاره زدیبا سر بھ در ورود        
  گفت بروشیخود دختره ده دوازده سال پ...  گفتھیریخبرا رو اون زنھ پ-         
 مگر گذشتھ ی عوضی ننھ نیپرو.  را فرا گرفتمی سر تا بھ پای عصبیلرزه         
 ی شب مکی ھزار و ی قصھ شی دانست کھ نشستھ بود ور دل عباس و برایرا نم
 گفت؟

 سگ را ری خواستم بروم داخل خانھ و آن پی را بھ دندان گرفتم، نمنمیریلب ز        
م کرده بفرستم بھ درک، نھ حاال کھ جھانم با بودنش، با حضورش، با آغوشش آرام
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 اصال دی کردم، بای حواسم را پرت مدی شدم، بای می عصبدیچشمانم را بستم، نبا. بود
 .... کردمی را مرور ماهی سیروزھا  رفتم بھ گذشتھ و دوباره آنیم

 جھان ی دو شب بود کھ براقایدق.  و پدرام رفتھ بودنددیدو شب بود کھ ام        
 ھی را نداشتم کھ بروم در خانھ شان و اصل قضنی ای نایخاستگار آمده بود و من حت

، "میستی نگریکدی قسمت دیشا" بھ من گفت دیانگار آن روز کھ ام. را از پدرش بپرسم
 خواست ی نھ دلم مم،ی توانستم بروم سر کالس ھاینھ م.  رفتلی بھ تحلمی قوایھمھ 

 ی میاستگاراگر با من بھ خ.  بودمیاز دست پدر و مادرم کالفھ و عصب. بروم خانھ
 .می امروز من و جھان نامزد ھم بوددیآمدند، شا

 پچ پچ و قھقھھ یصدا.  تختم چمباتمھ زدمی و رودمی را در آغوش کشمیزانوھا        
 ی بھانھ کیھر لحظھ امکان داشت بھ .  رفتی مخم رژه می روان،ی دانشجوری سای

 ی کردم و فحش می بحث م و زماننیدر ذھنم با زم.  شومری از آنھا درگیکی با یواھ
 اگر تا فردا می و بگورمیم داشتم با پدرم تماس بگیتصم.  شدمی مبانیدادم و دست بھ گر

 . گردم بھ شھرمانی کنم و برمی من ھم درس را رھا مد،یای بھ ماکو نی خاستگاریبرا
 از آنھا بتوپم کھ یکی شدم تا بھ زی خمی شد و من ندتری شدانی دانشجویقھقھھ         

 تنھ اش را وارد اطاق می الورود ندی جدانی از دانشجویکی در اطاق باز شد و کبارهی
 : گفتی بلندیکرد و با صدا

  کارش دارهی خانومھی دم در ھ؟یبرزگر ک... برزگر-         
 رهی لحظھ مات و مبھوت بھ در بستھ خکی.  را گفت و در را بستنیپسرک ا        

ذھنم .  و بخواھد با من صحبت کنددیای را نداشتم کھ بھ سراغم بی کسنجایدر امن . شدم
 چطور دمی و نفھمدمی فکر از جا پرنیبا ا. دنمی دیحتما جھان آمده بود برا. جرقھ زد

.  کردهدای حل مشکل پی برای راھدیجھان آمده بود بگو حتما. سوشرتم را بھ تن کردم
 در دی امیکور سو.  ھم پدرش را مجبور کرده تا با ازدواج من و او موافقت کنددیشا

 گرفتم و خودم را داخل دهی را نشنانی متلک دانشجودم،یبھ سمت در دو.  شددایدلم پ
پشت سر ھم .  شدمده خوابگاه برسم، مردم و زنیتا بھ در ورود. راھرو پرت کردم

 جھان ی ھای زارھی درست شده بود، گرزیھ چ ھمگری آوردم، دیاسم خدا را بھ زبان م
 فکر لبخند نیبا ا.  توانست بکندی نمی غلطچی ھم ھدیجاو. دل پدرش را نرم کرده بود

 الغر ی زن چادری اول نگاھم رویلحظھ . زدم و در را گشودم و وارد کوچھ شدم
 فکر بد کی خوردم و ھزار و کھی دنشیبا د. جھان نبود، مادرش بود.  ثابت ماندیاندام

 دود شد و بھ ھوا دمی امی بھ سمتم برداشت، ھمھ ی قدمدنمیزن با د. از ذھنم گذشت
 :دمی مقدمھ پرسیرفت، ب
  شده؟شیزیجھان چ-         
 : کوچھ اشاره زد و گفتیسرش را بھ چپ و راست تکان داد و با سر بھ انتھا        
جھان تھ کوچھ ست، برو باھاش حرف بزن ... می وقت ندارشتری بقھیپنج دق-         

 کارت داره
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 اتومی اولتنی لحن حرف زدن و انیا.  شدمرهیمات و مبھوت بھ صورت زن خ        
 کردم کھ پر چادرش را ی و گنگ بھ او نگاه مجیگ.  نبودی خوبی نشانھ ،ی اقھیپنج دق

 :در مشت گرفت و گفت
  زودتر برگردمدی با،ی کنیچرا دست دست م... گھیبرو د-         
 می قدم بھ سمت چپ رفتم، اما دوباره سر جاکیآب دھانم را قورت دادم و         

 و تحکم با ی با نگراننطوری کھ مادرش ادی خواست بھ من بگوی جھان چھ مستادم،یا
 ...ی نھ حرف آرامش بخش،ی زد؟ نھ نرمشیمن حرف م

 : گفتصالیا است کوچھ انداخت و بی بھ انتھایزن نگاھ        
 ...پس بھ جھان بگم...  باشھ؟ی بری خواینم-         
 :دمی حرفش دوانیبھ خودم آمدم و بھ م        
 ...رمیدارم م..  رمیم-         
 : کوچھ رفتم و گفتمیعقب عقب بھ سمت انتھا        
 ھ؟یخبر خوش-         
 و با تمام توانم دمی سرش جا بھ جا کردم، چرخیجوابم را نداد و چادرش را رو        

 ...دمیدو
 از یکی شده بود، رهی باز بھ او خمھی بودم مقابل جھان و با دھان نستادهیا        

 باز بود، رنگ کبود دور چشمش، بھ دلم آتش مھی مشت نی ضربھ لیچشمانش بھ دل
 از شی بیھ الغر بی حتگری لبش را از نظر گذراندم، دی گوشھ یدگیخراش.  زدیم

احوال درب و داغانش، ذھنم را فلج   اوضاع ونی ادنید.  کردمیحدش فکر ھم نم
 چسباندم و با واری لحظھ نتوانستم تعادلم را حفظ کنم، دستم را بھ دکی. کرده بود

 : آمد، گفتمی مرونی کھ انگار از تھ چاه بییصدا
  کتکت زده؟ی جھان؟ کی شدیچ-         
 کی شی ھای خرگوشیدلم برا.  انداختنییبھ دندان گرفت و سرش را پالبش را         

 : چسبانده بودم، بھ سمتش رفتم و گفتمواریھمانطور کھ دستم را بھ د. ذره شده بود
 ...نمتیبب... بابات زده؟ بھ خاطر من؟-         
 : مقدمھ گفتی سر بلند کرد و بکبارهی        
 بمون... ایجلوتر ن-         
دستم را بھ سمتش . دی لرزانش چرخی چانھ ینگاھم رو.  شدمخکوبی ممیسر جا        

 :دراز کردم
 ...بخدا من... رمی می درد و غصھ ھات می خودم برازم،یعز-         
 :دیحرفم را بر        
  خودتیفقط برو دنبال زندگ... ریبرام نم-         
 یگری لحطھ فکر کردم کس دکی. ور نداشتم بادمی شنیپلک زدم، آنچھ را کھ م        
 و بھ پشت سرم دمی چرخنانی اطمیبرا.  جمالت را بھ زبان آوردهنی جھان ایبھ جا
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 ی با ناباورنباریدوباره بھ سمت جھان برگشتم و ا.  داخل کوچھ نبودیکس.  شدمرهیخ
 :دمیپرس

 ... شده؟ من فکر کردمیچ-         
 : شدرهی خشی پاری بھ زجھان دستش را مشت کرد و        
 ازدواج می تونینم... یدی کھ منو پشت پنجره دیھمون روز... بلھ برونم بود-         

 شمیدارم زنش م... میکن
 لب ریز.  بکشدری در سرم، باعث شد تا استخوان جمجمھ ام تشیپژواک صدا        

 ..."شمیدارم زنش م... شمیدارم زنش م"تکرار کردم 
 ماکو یھمھ .  دادمی من اجازه نمیعنیخودم را منقبض کردم، نھ امکان نداشت،         

.  گذاشتم جھانم از دست برودینم.  کردمیرا بر سر پدر و برادر جھان خراب م
 : شدیافکارم بر زبانم جار

  کنمیخودم خفش م... ی ذارم زنش بشینم-         
 :چشمانش را بست و ھر دو دستش را باال آورد        
 خودم تیمن با رضا... یوفتی در بی خوام با کسی نم،ی کنی خوام کارینم-         

 ...دارم زنش... زنش... دارم زنش
 :بغضش شکست و زار زد        
  بشھی من راضی کھ بابای نداریچی تو ھم،یستیمنو تو مال ھم ن-         
 خواستم ی دھانم گذاشتم، نمیدستم را رو.  شکستشی حرف ھاِدنیکمرم با شن        

 : گفتھیجھان با گر. وفتمی بھیمقابلش بھ گر
 رونیفکر منو از سرت بنداز ب-         
 : زمزمھ کردمیبھ آرام        
 ؟ی شدی اگھ پولدار بودم تو زن من میعنی-         
 : ھم فشردی را روشیپلک ھا        
 سر و صورت کبود بھ خاطر نیا...  ھم حاضر بودم زنت بشمینجوریمن ھم-         

 ... دنی گوش نمی وقتشم،ی نمفشونی حری وقتیول...  توئھشی کھ گفتم دلم پنھیا
 ھیھق ھق گر.  صورتش گذاشتیحرفش را قطع کرد و ھر دو دستش ا رو        

 : آمد بھ زبان آوردم کھ بھ فکرمیزی چنیاول.  بود لھم کندکی نزدشیھا
 می فرار کنایب-         
 یچارگیبا ب.  بھ من زل زدیدی صورتش برداشت و با نا امیدستش را از رو        

 :گفتم
  گمیبخدا راست م-         
 ی تو دماغی چپاند و با صدای روسرری را زشی و موھادی اش را باال کشینیب        

 :گفت
 ... باشھی اگھی دی بخت من جادی شام،ی دنبال زندگرمیمن م-         
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 و نی زمنی ام گذاشتم و فشردم، انگار در خال بودم، معلق بنھی سیدستم را رو        
 رفت، بھ زحمت یاھیچشمانم س.  کابوس وحشتناک بودکی زیھوا، اصال انگار ھمھ چ

 :خودم را سرا پا نگھ داشتم و گفتم
 ن؟ بود جھانقدریدوست داشتنت ھم-         
 : کردمدای پیجرات.  شدرهی خشی پاریسکوت کرد و دوباره بھ ز        
 ...شیمن چون از عشقت مطمئن بودم پا پ-         
 : گفتی و بھ آرامدیحرفم را بر        
  تونم از صبح تا شب کتک بخورم، مثل االنیمن م-         
 :و با دستش بھ صورتش اشاره کرد        
 ترمھ دانشگاھم کی کھ ی دونیم...  درسو دانشگاھو بزنمدی قی حت تونمیم-         
 ... بشمی تونم زندونیم... نرفتم

 :دی لرزشیدوباره صدا        
اونم کتک ...  از من مادرمم ھستری بھ غی ھم بکشم، ولی گشنگی تونم حتیم-         

 بھ گھید...  جلوومدنی پدر و مادرتم باھات نیتو کھ حت... شھی متیاونم اذ...  خورهیم
  بجنگم؟یدیچھ ام
 د؟ی رسی بھ انتھا نمی کابوس لعنتنیانگشت اشاره ام را گاز گرفتم، چرا ا        
 : را پاک کرد و گفتشیجھان با کف دستش اشک ھا        
  آخرو بھت بزنمی حرفاامی کنم گفتش بی می تابی بیلی خدیمامانم د-         
 ... آخریحرف ھا...  در سرم پژواک شدشیدوباره صدا        
 آخر ی حرف ھا ھم حرف ھانی تمام شود، ازی دادم ھمھ چینھ من اجازه نم        

 :سرم را باال گرفتم و گفتم. نبود
 ... در خونھامیم-         
 خت،ی زل زد بھ چشمانم، تھ دلم فرو رمی جھان سرش را باال آورد و مستقنباریا        

 :دی اش را باال کشینیجھان ب. دیحرف در دھانم ماس
 ؟یایدر خونھ زن شوھر دار م....  زن شوھر دارشمیاز فردا من م-         
 مفھموم ی گنگ و بشی من اما صدایبرا.  باز منتظر پاسخ من ماندمھیبا دھان ن        

 خورد، یچرخ م کھ در سرم ی تنھا کلمھ ادم،ی شنی را نمشی صحبت ھاھیشده بود و بق
 بھ ینگاه جھان پشت سرم ثابت ماند، با بدبخت. بود"  زن شوھر داریکلمھ "ھمان 

 زد تا گفتگو را تمام یمانده بود و بھ او اشاره م  کوجھی مادرش انتھادم،یعقب چرخ
 : تکان داد و رو بھ من گفتیجھان سر. کند

 ...یش... با... کنم خوشبختیبرات دعا م-         
نگاه .  ھم نداشتمختنی اشک ری نای افتاد و من حتھی جملھ بھ گرنی ایھنگام ادا        

 را ھم شی ھای خرگوشدنی خواب دگری دیعنی د،ی صورتش چرخی اجزای روشانمیپر
  شد زن مردم؟ی بردم؟ جھانم می بھ گور مدیبا

 :لب زدم        
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 خرگوش-         
 کوچھ ی مادرش را از انتھای حرف، ھق ھقش شدت گرفت، صدانی اِدنیبا شن        

 :دمیشن
 گھی دایب-         
 شدم، او ھم زل رهی از کنارم گذشت، با التماس بھ صورتش خیجھان بھ آرام        

 از تھ دل نعره د،ی کوچھ دوی بھ انتھاکبارهی دم،یزده بود بھ من، بھ موازاتش چرخ
 :زدم

 خرگوش-         
 
 

تا چشم .  کردمی نگاه مدی سراسر سفی و بھ صفحھ ونیزینشستھ بودم مقابل تلو        
 بود کھ نشستھ یدو سھ ساعت. دی باری نفس مکی کرد برف بود، آسمان ھم یکار م

 بودم کھ الم یآنقدر عصب. دیای من بی کس جرات نداشت دو قدمچیبودم داخل سالن و ھ
.  از اطاق ھایکی را برده بود داخل رامی باو عباس، غالم.  زدمیتا کام حرف نم

 یآن دو جوان کھ حاال م.  جھان و ھمانجا بماندشیمرجان ھم فرستاده بودم برود پ
با دو انگشت .  از اطاق ھا بودندگری دیکیدانستم اسمشان حسام و کاوه است داخل 

 و کردو شب بود کھ خواب راحت نداشتم، ف. شست و اشاره چشمانم را ماساژ دادم
 بھ شتری کردم، حال و روزم بیخاطرات را ھم کھ مرور م.  ام کرده بودوانھی دالیخ

 زدم و چشمانم را ھی تکواری را دراز کردم و سرم را بھ دمی از پاھایکی. ختی ریھم م
 رانی شدم، بھ ھمراه جھان از ای جھنم خالص منیاز ذھنم گذشت کھ اگر از ا. بستم

اصال . شی اترای و می رفتی مونانی بھ ای و بعد از آن ھیترک می رفتی میقاچاق.  رفتمیم
 یاگر ھم عقلش بر نم. دندی رسی مشتری مثل جھان بیی از خراب شده بھ آدم ھارونیب

 ھمھ ی کرد، اندازه ی می ماند و با من زندگی کھ کنارم منیگشت چندان مھم نبود، ھم
 ھمھ سال نی کھ ادی فھمی می خورد وقتیاصال عقل بھ چھ دردش م.  ارزش داشتایدن

  بھ سرش آمده؟ییچھ بال
چشم گشودم و با .  ضربھ زدمی با نوک پا بھ پای کسکبارهی و دمی کشقینفس عم        

استکان .  شدمرهی بھ او خنیبا چشمان آتش.  خوردمکھی سرم، ی ننھ باالنی پرودنید
 رزنیعجب پ. م ھم فشردی را رومیلب ھا.  کردی در دستش بود و بھ من نگاه میچا

 خودم را ھم ندارم؟ ی است و حوصلھ ی گھ مرغبم بود اعصادهی بود، نفھمیکلھ خراب
  سرم؟ی آمده بود باالیبا چھ جرات

 : گفتمیلبم را تر کرد و بھ آرام        
 گمشو-         
 : را بھ سمتم دراز کرد و گفتیاستکان چا        
 ریبگ-         
 : تکان داد و گفتیسر.  شدمرهی خزشیبھ صورت نفرت انگ        
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 یخستھ شد-         
 : دادم و با تمسخر گفتمنی ام را چینیب        
 بھ فکر ھمھ ھست... یچھ خانوم مھربون-         
 : جدا کردم و صاف نشستمواری ام را از دھیتک        
 نمتیجلو چشمام نب-         
 گذاشت و چند قدم آن طرف تر میل پاھاخم شد و استکان را با فاصلھ مقاب        
 کردم یسع. ونیزی ور کردم و زل زدم بھ تلوکی و خودم را دمی کشقینفس عم. نشست

 نی بھ اری بوران برف و سرما مسنیبا خودم گفتم کھ در ا. حواسم را از او منحرف کنم
 بھ زی و ھمھ چمی گفت وقت نداریعباس بود کھ م  شد، انگار حق بای ھا باز نمیزود
 .زدی ریھم م

  بکشھنجای وقت دوست ندشتم کار جھان بھ اچیمن ھ-         
 ی آدم مکیاز ذھنم گذشت کھ چقدر .  باال رفتمی ابروھاشی صداِدنیبا شن        

 ی زن کفتار مری پنی کھ جھان از دست ھمیی باشد؟ آن وقت ھاریتوانست پست و حق
 ھا از آن ژاکت سبز ی بدبختی نکند؟ ھمھ ی نبود کھ خوب باشد و بدجنسادشی دینال

 ھمھ ی زن پدر و برادر بری پنیاگر ا. د بودم، شروع شدهی جھان خری کھ برایرنگ
بھ سرعت ھم . می گذراندی از سر نمیچارگی ھمھ بنی کرد، ای نمکی جھان را تحرزیچ
 : و گفتمدمی چرخکبارهی.  خواستگار را بھ خانھ شان باز کردندیپا

  شده بود؟داشی جھان، از کجا پی شازده قشم شم کھ اومد خواسگارکھیون مرتا-         
 :دی اش کشی بھ پر روسریدست        
 یِ پا پی تو اونجوریوقت...  کرده بود از جھان، زنش مرده بودیقبال خواسگار-         

 ادی فرستاد کھ دوباره بغامیپسرم خودش پ.... یشد
 رمردیپ.  را فرستاده بود بھ درکیخدا خوب کس.  ھم فشردمیچشمانم را رو        

 . مغزیکلھ خراب ب
 ادرسو ی کنم ولداتی خواستم پی ممی پسرم مرد و ما اواره شدنکھیبعد از ا-         

 شماره ازت نداشتم
 ام را بھ باد ی کھ زندگیحماقت.  حماقتم افتادمادی.  چسباندمیشانیکف دستم را بھ پ        
 مادرم مقابل انیچشمان گر.  ام بچسبدیشانی بھ پیباعث شد امروز انگ قاچاقچداد و 

 ی افتادم و از او می مشی و بھ پادمی دی او را مگری دکباری کاش فقط یا. چشمانم آمد
 نیی پایشانی پیدستم را از رو.  مرا ببخشدمی حماقت ھای ھمھ خواستم بھ خاطر

 ی کھ میماتی تصمِدنی بھ شنی فھماندم کھ عالقھ ای ننھ منی پرونی بھ ادی بادم،یکش
 غی جی صداکبارهی بزنم کھ یدھان باز کردم تا حرف.  ندارمرد،یخواست در گذشتھ بگ

 :مرجان مرا از جا پراند
 ... جھان حالش بدهایب... ایپو-         
  و با تمام توانم بھ سمت در سالنستادمی و سرا پا امیدست بردم سمت گلو        

 ....دمیدو
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جھان کف اطاق ولو شده بود و پشت سر ھم . خودم را پرت کردم داخل اطاق        
. دیچی پی اش و مثل مار بھ خودش منھی سیدستش را گذاشتھ بود رو.  کردیسرفھ م

 :وحشت زده بھ مرجان نگاه کردم و گفتم
 چش شده؟-         
 : گفتیمرجان شانھ باال انداخت و با نگران        
  سوزهی منشی و گفت سدی دفھ از خواب پرھی-         
 روح از اھشی صورت سدنیبا د.  زانو زدمشی و مقابل پادمیبھ سمت جھان دو        

 : و گفتمدمی آغوشم کشانی شانھ اش و او را بھ مریدست بردم ز. بدنم رفت
 ھ؟یخانومم؟ چ... جھانم-         
 : خفھ کننده اش گفتی سرفھ ھاانیبھ زحمت چشم گشود و م        
 ...پرنده ھوا... ھوا-         
 اش یشانی پی درشت عرق روی صورتش، دانھ ھایکف دستم را گذاشتم رو        

 : زدمادیسر چرخاندم سمت مرجان و فر.  کردی مییخود نما
  تو بندو بساطش داره؟ی چرزنھی پنی انیبرو بب-         
 نشستم یمانی سنی زمیرو. دی دورونی از اطاق بیفھ امرجان بدون حرف اضا        

 شده بود، بھ بدنش نطوریبھ خاطر حماقت من ا. و دستم را دور بدن جھان حلقھ کردم
چقدر من .  شدمی مکی بھ او نزددینبا.  وجدان بودمیچقدر من پست و ب. فشار آمده بود

جھان با چشمان گشاد . م گوش خودم خواباندریمحکم ز  ھوای فکر بنیبا ا. کثافت بودم
دوباره خواستم .  کردی خشکی و سرفھ دیشده دستانش را باال آورد و بھ ساعدم چسب

 :با نالھ گفتم.  گوشم، اما محکم دستم را نگھ داشتریبکوبم ز
 من احمق باعث شدم جھان-         
 رهی بھ صورتش خیبا درماندگ.  اما سرفھ مجالش نداددی بگویزیخواست چ        

 : پشتش را ماساژ دادم و گفتمی کردم و بھ آرامزشی خمین. شدم
 نفس بکش... زمیعز... نفس بکش، جھان-         
 : زدمادیسر چرخاندم سمت در اطاق و فر        
 ؟یُمرجان؟ مرد-         
 لب یچارگیبھ سمتش برگشتم و دستم را مشت کردم و مقابل دھانم گذاشتم، با ب        

 :زدم
 ... وقتھی یبمون جھان، نر-         
 : را تکان دادمشیشانھ ھا        
 ....شمی از پی جھان، نرینر-         
 قطع شد و شی لحظھ سرفھ ھاکی د،ی کشقیجھان خودش را خم کرد و نفس عم        

 کردم و شیرھا. دمی پری منییمثل مرغ پر کنده باال و پا. دوباره با شدت بھ سرفھ افتاد
 : پلھ ھا نعره زدمی سمت در اطاق و از باالدمیاز جا برخاستم و دو

 مرجان؟-         



 182 

 :دمی ھراسانش را شنیصدا        
 امیواستا م... امیم-         
 :دمی غالم را شنیصدا        
 )چھ خبره؟(؟ینھ خبر د-         
 یدو دست.  کردی سرفھ م ور شده بود وکیدوباره برگشتم داخل اطاق، جھان         

 :سرم را بھ عقب خم کردم و رو بھ سقف گفتم.  فرق سر خودمدمیکوب
 رشی ال اقل االن ازم نگ،ی کھ اونو بھ من ندادشیدوازده سال پ-         
 : باشد با بغض گفتمستادهی امیانگار واقعا خدا رو بھ رو        
 تو رو خدا-         
 ی نفس می سرش رساندم، بھ سختی با دو قدم بلند خودم را باالد،ی لرزمیلب ھا        

 انی نماشی دندان ھای خالیحا.  سرش را باال آورد و بھ من نگاه کرد و لبخند زدد،یکش
فقط .  خواستمشی کھ بود منطوری شد، ھمی نمشی دلم ردنشانی با دگریشد و من د

 ماند ی نمی باقشیندان برا دانھ دکی اگر ی حتاند، می من زنده میکنار من و برا
بھ سرفھ افتاد و . دمی بازش را بوسمھی صورتش و دھان نیخم شدم رو.  نداشتیرادیا

 :من با التماس گفتم
  کار کنم برات؟یچ-         
 : لحظھ چشمانش را بست و با سرفھ گفتکیجھان         
 نکردم... پرواز-         
ھمان . دمی بھ سرش کشیدست. ه چشم گشود را تکان دادم، دوبارشیشانھ ھا        

 سر ی ننھ بھ سرعت خودش را باالنیپرو.  ننھ داخل اطاق شدندنیلحظھ مرجان و پرو
 :جھان رساند و گفت

  بدهیلی حالش خنیا... ی وای شده؟ ایچ-         
 برد ی جنباند و او را می دست منھای شدم، اگر زودتر از ارهیبا نفرت بھ او خ        

 مرجان کھ پشت سر جھان زانو ینگاھم رفت پ.  شدی نمنیدکتر، حال و روز جھان ا
 :زد و گفت

 ...میجوشونده درست کرد-         
 :دمی حرفش پرانیبھ م        
  مرجان؟رهی وقت نمھی شھ؟ یخوب م-         
 کھ در دست ی کوچکی نگفت، ظرف مسیزی و چیمرجان نگاھش را دزد        
 : ننھ دراز کرد و گفتنیبھ سمت پروداشت 
 بھش بده بخوره-         
 :جھان خودش را خم کرد و گفت        
 پرواز... از... پرو-         
 : ننھ گفتمنیرو بھ پرو        
  کشمیاصال ھمھ تونو م...  زنمی دارت مرهیبم-         
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 : شده بودم کھ رو بھ مرجان گفتموانھیانگار د        
  کنمی کشم مرجان، خفت میتو رو ھم م-         

 عی کھ مادی صورت جھان چرخی زده ام روانینگاه ھذ. مرجان جوابم را نداد        
دستم را دراز کردم .  شدی لبانش جاری رنگ را نتوانست بخورد و از گوشھ یقھوه ا

 : و گفتمدمی ننھ قاپنیو ظرف را از پرو
  دم بھشیخودم م-         
 : زدمادیرو بھ حھان کردم کھ انگار از حال رفتھ بود و فر        
 بخورش... جھان... نویبخور ا-         
مرجان بھ سمتم خم شد و خواست .  شدری لبش سرازی از گوشھ عیدوباره ما        

 : زدمادی فررد،یظرف را از من بگ
  دمینم-         
 : گفتمتیبا مال        
 ی کنی حروم می دارعوی ما،ی بھش بدی تونی نمیاونجور-         
 :نعره زدم        
 رهی میداره م-         
 : مرجان ھم باال رفتیصدا        
 رونیتو برو ب... بذار کمکش کنم-         
 ی و رفت باالدیچند لحظھ بھ صورتش زل زدم، مرجان ظرف را از دستم کش        

سرا پا .  دادی کمرش گذاشتھ بود و ماساژ م ننھ دستش را پشتنیسر جھان، پرو
طاقت . دمی کشی را بھ آتش مای دنی مرد، ھمھ یاگر جھان مقابل چشمانم م. ستادمیا
 می موھایھر دو دستم را ال.  اطاقرعقب عقب رفتم سمت د.  مرگش را نداشتمدنید

  مرد؟یواقعا م. فرو بردم
 ی بھ گوش نمشی سرفھ ھای صداگرید.  شدمرهیبھ جسم از حال رفتھ اش خ        

دوست داشت .  خواست پرواز کندیچقدر دلش م.  صورتم گذاشتمیدستم را رو. دیرس
نکند داشت آرزو بھ دل .  کندیپر بزد، بھ او قول داده بودم، گفتھ بودم باالخره پرواز م

  رفت؟ی مای رفت؟ واقعا داشت از دنی مایاز دن
 و دی کشغی طرف ھل دادم، جکی ننھ را بھ نی و پرومدی فکر بھ سمتشان دونیبا ا        
 : گفتی چنگ زد و با نگرانمیمرجان بھ بازو. پرت شدواریکنار د
 ؟ی کنی کار میچ-         
 بغلش ری ھر دو دستم را از زستادم،یدستش را پس زدم و رفتم پشت سر جھان ا        

 : زددایمرجان فر.  بھ ھم چفت کردمشی ھانھی سریرد کردم و ز
 ادی فشار منشیبھ س-         
.  و دلم باال آمددمی را شنفشی خفی نالھ ی افتاد، صدامی بازویسر جھان رو        

 : و رو بھ مرجان گفتمدمی را خم کرد و او را باال کشمیزانو
 در تراسو باز کن-         
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 :دی کشغیمرجان ج        
  ھنوز زندسش؟ی بکشی خوایدوباره م-         
 : اشک دور چشمم حلقھ زد، با التماس گفتمد،ی کشری حرف قلبم تنی اِدنیبا شن        
  کنم ازتیخواھش م...  کنم در تراسو باز کنیخواھش م-         
 : گفتمیچارگی سرش را بھ چپ و راست تکان داد، با بستاد،یمرجان سرا پا ا        
  خوام بکشمش، درو باز کن مرجانینم-         

 رفت سمت در تراس و آن را ی اعتمادی شد و با برهیچند لحظھ بھ صورتم خ        
 بلند کردم و رفتم سمت نی زمی و جھان را از روستادمی حرکت سرا پا اکیبا . گشود

 :تراس و رو بھ مرجان گفتم
 رونیبرو ب-         
 : پا و آن پا کردنیمرجان ا        
 ایپو-         
  مرجانرونیبرو ب-         
 تراس یرفت داخل اطاق و من ھمانطور کھ جھان را در آغوش داشتم رو        

 و سرم را بردم دمی ام را باال کشینیب.  شدمرهی باغ، خدی سراسر سفنی و بھ زمستادمیا
 : گوش جھان و زمزمھ کردمکینزد

 ی کنیاالن پرواز م-         
 خواستم ی لبم را گاز گرفتم، نمدم،ی بودم چرخستادهی امیھمانطور کھ سر جا        

 : باال رفتمیصدا.  کنمھیگر
  جھانی کنی پرواز میدار-         
 اش بھ ھم گره کرده نھی سریدستم را محکم ز.  شدشتری بدنمیو سرعت چرخ        
 :دمی را شنفشی ضغی صداکبارهیبودم، 
  کنمیپرواز م...دارم... پرواز-         
 : کردم و گفتمکی تراس نزدی خودم را بھ نرده ھایبم بھ طپش افتاد، کمقل        
 ی تو آسموننی دلم ببزیعز-         
 :دی جانش را بھ سمت جلو دراز کرد و خندیدستان ب        
 پرواز کردم-         
 ی مجی شد، سرم گری سرازمی خنده اش انگار خون تازه بھ رگ ھای صداِدنیشن        

 : زدمادی نداشت، از تھ دل فرتی اھمیرفت اما ذره ا
 پرنده پرواز کرد... خدا... پرنده پرواز کرد-         
 : گم شدمی نعره ھاانی مشیجھان دوباره بھ سرفھ افتاد و صدا        
  کنمیم.... پرندم کھ پرواز.... ھیمن -         
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 کدر رو بھ واری دیاول نگاھم رولحظھ .  چشم گشودمرامی باادی فریبا صدا        
 نی زمینشستھ بودم رو.  شومتمی تا متوجھ موقعدیچند لحظھ طول کش.  ثابت ماندمیرو

 شبی امد کھ دادمیتازه .  تخت بود، دست جھان را ھم در دست گرفتھ بودمیو سرم رو
 دست شی آنفدر کنار تخت جھان نشستم و بھ موھام ننھ و مرجان رفتند و من ھنیپرو

 یپتو را از رو.  بھ خود دادم، بدنم کوفتھ بودیتکان.  کھ ھر دو خوابمان برددمیشک
سر .  صبح بودمیساعت پنج و ن.  ام نگاه کردمی کنار زدم و بھ ساعت مچمیسرشانھ ھا

 ی و صدادی کشی مس نفیبھ ارام. دی باز جھان چرخمھی دھان نیبلند کردم و نگاھم رو
 بردمش ی مدیامروز ھر طور کھ بود با. دی رسی اش بھ گوش منھیخس خس از س

 گذاشتم ی کولم می اگر شده او را رویحت.  شدی ماکو، ھر جا کھ م،یخو. مارستانیب
 ی و برگشتم، مرجان گفت وقتای رفتم آن دنشبید. رونی رفتم بی جھنم منیو از ا

ا ببوسم  اش ریشانیخم شدم تا پ.  و توانست نفس بکشدشد  اش بازنھیچرخاندمش راه س
 توجھ ی و بدمیاز جا پر. نیی پازدی بری مرجان باعث شد دلم ھرغی جی صداکبارهیکھ 

 پلھ یباال.  و ان را گشودمدمی لنگان لنگان بھ سمت در اطاق دوم،یبھ درد کمر و پاھا
 : زدمادی و فرستادمیھا ا

  شده؟یمرجان چ-         
 برھنھ از پلھ ھا یبا پا.  دادی بد میدلم گواھ. دی بلندتر شد و قلبم تپغی جیصدا        

 رامیرو بھ با.  بودندستادهی سالن ای و غالم ھراسان مقابل در ورودرامیبا. دمی دونییپا
 :نعره زدم

 ) شده؟یچ(؟ینھ خبر د-         
 : و کوتاه جواب داددی نگاھش را دزدرامیبا        
 ) دونمینم(رمیلمیب-         
 برف از آسمان ی ھم فشردم و رفتم سمت پشت خانھ، دانھ ھای را رومیلب ھا        

 مرجان نبود؟ ی فتھیاز ذھنم گذشت کھ عباس کدام قبرستان بود؟ عاشق و ش. دی باریم
 را یی قدم ھایصدا.  دادی را تکان نمتشی خاصی بکلی و ھدی شنی را مغشی جیصدا

 : زدمادی دوباره فردم،یپشت سرم شن
 

 ؟ییمرجان کجا-         
حسام و کاوه .  مچالھ شده مرجان ثابت ماندکلی ھی باغ روی نگاھم انتھاکبارهی        

 شدم وانھید.  کرد خودش را رھا کندی از دستانش و مرجان تقال میکی بودند بھ دهیچسب
 :و نعره زدم

  عقبنی گم شن؟ی کنی کار میچ-         
 ی ماجرا بھ کجا منیتھ ا. دیچیدل و روده ام بھ ھم پ. مبھ سمتشان پا تند کرد        

 و غالم سراغش نرود و ردی توان نداشتم تا ھم مراقب جھان باشم تا نمگری من دد؟یرس
 ی نمگریمن اصال د.  نداشتھ باشدی بھ او نظر بدیھم نگران مرجان باشم تا کس

 گوشھ کیھان بروم  خواستم بھ ھمراه جیمن م. اشم بی باند و گروھچیخواستم در ھ



 186 

 خواستم مواد بار ی نمگریمن د.  کنمی پرت و دور افتاده و تا اخر عمرم با او زندگی
 دستم را د،ی کشری لحظھ قلبم تکی.  ھا بفروشمی دستنیی ھا و پایبزنم و بھ باال دست

 نی مرجان پخش زمکردم،  مرجان را رھادنمیحسام و کاوه با د.  ام گذاشتم،نھی سیرو
 ادی فرھی و با گردی کشنی زمیخودش را رو.  کالفھ شدمتی در آن وضعدنشیبا د. شد
 :زد

 ایعوض.... کثافتا-         
 بھ کبارهی.  دادی فحش می کھ بھ ترکدمی را شنرامی بای صدادم،ی سرش رسیباال        

 :دمیسمتش چرخ
 )ن؟یای ننیعباس نگفت دور و بر ا(وزی گلمنایانی بونون یعباس دمد-         
.  زل زدمانشی و بھ صورت گردمی نگفت، بھ سمت مرجان چرخیزی چرامیبا        

 : و گفتمشیخم شدم و دست بردم سمت بازو
 یدی خوابنیی پای رفتشبی دیگھ خورد... کلویپاشو، تکون بده ھ-         
 توانستم چشمان پف ی روشن صبح بھ سختکی در تارستاد،یبھ زحمت سراپا ا        

 : گفتی لرزانیبا صدا.  دھمصیکرده اش را تشخ
 ... کھییرفتم دستشو-         
 :ھلش دادم بھ سمت خانھ و با غضب گفتم.  برساندانینگذاشتم حرفش را بھ پا        
  بزرگت گوشتھکھی تنمتی ببنیی جھان، پاشی باال پیریم-         
 سمت حسام و کاوه و با دمیچرخ. ختمان رفتمرجان غوز کرده بھ سمت سا        
 : گفتمتیعصبان
 حساب شما دو تا باشھ با عباس-         
 د؟ی شنیدوباره از ذھنم رد شد کھ عباس کجا بود؟ سر و صداھا را نم        
 :ردی را بگانھی کرد می بھ سمتمان پا تند کرد و سعرامیبا        
  براتونادهی اصال زن زنیولش کن... نیری دور و بر دختره نمگھید-         
 خواست تک تکشان را بکشم و بفرستم بھ یچقدر دلم م. با حرص بھ او زل زدم        
پشت سر .  از برفی تلنی بھ خودم آمدم، پا برھنھ آمده بودم بمیبا گز گز پاھا. درک

 خواست خدا معجزه یدلم م.  بکنمی چھ غلطدی دانستم بای نمگرید. مرجان بھ راه افتادم
پا تند کردم و مقابل در . می معرکھ خالص شونی اط کند و من و جھان از وسیا

.  دادی مرجان و تکانش می بود بھ بازودهی کھ چسبدمی عباس را ددم،ی رسیورود
عباس بھ . می موھایدستم را بردم ال بھ ال.  کندشی کرد رھای التماس مھیمرجان با گر

 : گفتتین شد و با عصبارهیمن خ
 چش شده؟-         
 : خشم و غضبم فوران کردیھمھ         
  کردنی بودم خفتش مدهی زد؟ نرسی مغی جی وقتی بودیکدوم گور-         
 تخت دیمرجان با مشت کوب.  نزدی را بھ دندان گرفت و حرفنشیریعباس لب ز        

 : گفتھی اش و با گرنھیس
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 دستمو ول کن-         
 :عباس بھ من نگاه کرد، رو بھ او براق شدم        
  تبت زود عرق کرد؟د؟ی پررتتیغ-         
 : باال رفتمیدوباره صدا        
 ؟یکجا بود-         
 : ھم فشرد و گشود و شمرده شمرده گفتی لحظھ چشمانش را روکی        
  کننی باز م دارن راھوروننی بنی و دو سھ تا ماشلیچند تا جرثق-         
.  کردمی شد بھ ھمراه جھان فرار میآب دھانم را قورت دادم، اگر راه باز م        

 دیشا.  جنوب کشورمی رفتی میاصال دو نفر.  آن ور آبیگور پدر مواد و پول و زندگ
 از ری غیی شمال، اصال ھر جامی بود برونی سمت خراسان، اصال بھتر امی رفتیھم م

منتظر . در سکوت بھ صورت عباس زل زدم. اندم میل گروه نم داخگریمن د. نجایا
 ی، بھ گور خودش م" و جھان را رھا کنمونی پشت فرمان کامنمیبنش" دیبودم بگو

 اری اختیب.  چشمان مضطربش ثابت ماندینگاھم رو.  رفتمی نمی قبرستانچی ھد،یخند
 ستادهی اما  و غالم بھ ھمراه کاوه و حسام دورتر ازرامیبا.  بھ پشت سرم انداختمینگاھ
 : عباس رعشھ بھ جانم انداختیصدا. بودند

 ی گروھنیا... ستنیدر دسترس ن... رمی گی دارم با اون گروه تماس مشبیاز د-         
  اومدن راھو باز کننمی کھ بگھی از اونادتری ھستن تعدادشون زرونیھم کھ ب
 : و وحشت زده گفتدی مرجان شل شد، مرجان عقب کشیزو بایدستش از رو        
 ؟ی بافیداستان م-         
 :عباس سرش را بھ چپ و راست تکان داد و گفت        
  مامورننایا... نایا... دمی فھمرید...  خوابم بردونیری جلو تلوشبید-         

 
.  از من نداشتیمرجان ھم حال بھتر.  اسم مامور، بند دلم پاره شدِدنیبا شن        

 :دمی را از پشت سرم شنرامی ھراسان بایصدا
 

 م؟ی کار کنی چدی مامورن؟ االن بای چیعنی-         
 : جواب دادی و عصبدی بھ صورتش کشیعباس دست        
  دونمینم-         
 : زدادی فررامیبا        
 می جلوشون بمونای می در بردی با باشھ،ی من نونو آب نمی دونم براینم-         
 من شد و ی رهی و بھ صورتش زل زدم، متوجھ نگاه خدمی چرخرامیبھ سمت با        

 ی آورد، نمی کھ بھ زبان میی مفھوم حرف ھاینعره اش اوج گرفت، من اما متوجھ 
 پا تند کرد و از رامی باکبارهی.  جھانشیفکرم رفتھ بود بھ اطاق بھار خواب پ. شدم

 میدو سھ قدم بھ سمت خانھ رفتم و سر جا. کنارم گذشت و با عجلھ وارد سالن شد
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.  کردی آن نگاه می خم شده بود و با دقت بھ صفحھ ونیزی کھ مقابل تلودمشید. ستادمیا
 :دستش را مقابل دھانش گذاشت و با وحشت گفت

 ...ادنی زیلیخ... ماموران-         
 رامیبا. دی کشقی عباس کھ نفس عمی ھم فشردم، نگاھم رفت پی را رومیلب ھا        

 : و رو بھ حسام و کاوه گفتدی پررونیاز داخل سالن ب
 رونی بنیاری بنای اسلحھ ھا رو از تو ماشنیبر-         

 
 : را صاف کرد و گفتشی بھ خود داد و گلویعباس تکان        
 می جلوشون بموندی با آخریتا لحظھ -         
 : و گفتدی شده بودم، بھ طرفم چرخرهیھاج و واج بھ او خ        
 میوقت ندار... میری تختھ بگروی با تدی پنجره ھا رو بایجلو-         
 کھ دمی را شنرامی بایصدا. دی حرف بھ داخل سالن دونیخودش بعد از گفتن ا        

 : زدادیفر
 نی تھ باغ سرک بکش ببواریکاوه برو پشت د...  خونھی جلونیاری بونویکام-         

 اوضاع چطوره
 دیبا آن ھمھ مامور تا دندان مسلح چطور با.  مالجم گذاشتمیکف دستم را رو        

 م؟ی شدی مریدرگ
 :عباس نعره زد        
  کمکایمرجان ب-         
من .  کندفی کسب تکل خواستیمرجان با التماس بھ من چشم دوخت، انگار م        

 چھ کار کنم؟ مرجان متوجھ دی دانستم بایخودم مثل خر در گل مانده بودم و نم
 : گفتیدی من شد کھ با نا امصالیاست

 میوفتی نری تا گمی لحظھ بجنگنی تا اخردیبا-         
 بافت و ی می خودش چھ چرندیبرا.  کنج لبم جا خوش کردی کجیپوزخند        

 است و من و او ھم نقش اول آن را بھ یوودی ھاللمی کرد فیفکر م. اد دی من ملیتحو
 . نبودی مامورھا محاصره مان کرده بودند، شوخم؟یعھده دار

سرما باعث شد . دی کرد و مرجان داخل سالن دوشی بار سوم صدایعباس برا        
 بودم، نھ دهیترس. دمی بھ خود دادم و بھ سمت پلھ ھا دویتکان.  بکشدری تمیاستخوان پا

 کھ وارد گروه یاز ھمان روز.  کشتھ شومی و حتوفتمی بری بود گکی نزدنکھی ایبرا
 بود آن ی تنھا نبودم، کسگریاما حاال د.  نداردیخوش انی ماجرا پانی دانستم ایشدم م

 لجن مال گذشتھ اش ی داد زندگیاگر مرا از دست م. باال کھ فقط و فقط مرا داشت
اصال . دمی ھدف دور خودم چرخیوارد اطاق شدم و ب.  شدی تکرار مشیدوباره برا

 بھ دست با کف. میدی جنگی آخر می تا لحظھ دی گفت و بای مرجان راست مدیشا
  شد؟ی جھان چھ مفیتکل.  ام ضربھ زدمیشانیپ
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دلم . جھان ھنوز غرق خواب بود.  و مقابل آن زانو زدمدمیبھ سمت تختخواب دو        
 : شانھ اش را تکان دادم و گفتممتی نبود، با مالیاما چاره ا.  کنمدارشی آمد بینم

 ...خانوم... جھان-         
 یصدا.  باز شد، بھ زحمت لبخند زدممھیجھان ابرو باال انداخت و چشمانش ن        
 دست بردم م،ی نداشتیادیوقت ز.  رفت داخل سرمی مثل متھ مرامی غالم و باینعره 

 : کردم و گفتمزی خمی و او را نشی شانھ ھاریز
  دور خودتچیپتو بپ... ینی اطاق بشی گوشھ دیبا...  دلمزیعز-         
با پشت دست چشمانش را مالش داد و مظلومانھ .  شدی ماریجھان کم کم ھوش        

 :گفت
 ایپو-         
 :دی لرزمیانگشت شستم را بھ دھان بردم و گاز گرفتم، صدا        
 زم؟ی عزھی چا؟یجان پو-         

 :دی کشازهیخم        
 ستمی ناراحت نی پرنده گھید... پرواز کردم نھ؟-         
درست لحظھ . واری خواست با سر بروم داخل دی کرد و من دلم میتک سرفھ ا        

 خودم و یتازه برا.  بودنددهی تمام شده، مامورھا سر رسزی کردم ھمھ چی کھ فکر میا
جھان را با .  کشتمی گرفتم دستم و آدم می تفنگ مدیحاال با. خودش نقشھ ھا داشتم

 : گفتمو دمی کشنیی تخت پای از رومتیمال
ھر ...  اطاق دراز بکشنی گوشھ دی خوشحال بایآره قربونت برم، پرنده ھا-         

  اصال نترسندنی ھم شنییصدا
او را بردم کنج اطاق و مجبورش کردم .  شدرهی و گنگ بھ صورتم خجیجھان گ        

 تخت را برداشتم و ی روی و دو پتودمیدوباره بھ سمت تخت دو. ندی بنشنی زمیرو
 : لبم را تر کردمد،ی لرزیدستانم از شدت اضطراب م.  دور بدنشدمیچیھمھ را پ

 زم؟یباشھ عز... نجامیاصال نترس جھان، من تا آخرش ا-         
 ی آخر ھمراھش میواقعا تا لحظھ .  نداشتمنانی زدم اطمی کھ میھ خرفخودم ب        

 . خورد درست وسط قلب منی مری تیری وسط درگدیماندم؟ اصال شا
 دمیجھان را رھا کردم و بھ سمت تخت دو.  کردم افکار مزاحم را دور کنمیسع        

 ی مقابل در تراس و از نرده اش گرفتم و بھ زحمت بلند کردم و عموددمیو آن را کش
 خم شدم و دستم یمقابل تختخواب فلز. بھ نفس نفس افتاده بودم.  دادمھیبھ در تراس تک

 : زدی مادی کھ فردمی را شنرامیبا یصدا.  کمرم گذاشتمیرا رو
 ... چند تا اسلحھ ببر باالنیی پاای با،ی پویھو... ھمھ آماده باشن...  خوننکینزد-         
 :دمی عباس را ھم شنی نعره یبھ دنبالش صدا        
 ...می مونی مای می کشی مای...  برگشت ندارهگھی راه دنیتھ ا-         



 190 

 لحظھ بھ عقب رفتم، بھ کی و من دی خندیدستم را مشت کردم، جھان با سرخوش        
 نجای کھ مرا بھ ای احمقانھ امی بھ آن تصمدم،ی کھ پدر و مادرم را دی روزنیآخر

 ....کشاند
 ی آمد می و ھر چھ بھ دستم مدمی کشرونی زوار در رفتھ را با عجلھ بیکشو        

 چھارچوب نی مانده بودند بیفی با بالتکلمیمادر و خواھرھا.  امیچپاندم داخل ساک دست
 داری دانستم دیم. ده بودمن اما اشک دور چشمم حلقھ ز.  کردندیدر و بھ من نگاه م

 و امتی بھ قداریجھان کھ گفت د.  خانواده را بزنمدی قدی باگری دانستم دیم. آخر است
 را جمع کردم و برگشتم بھ شھرمان و رو بھ پدر و مادرم لمیرفت، من ھمان شب وسا

با چشمان خودم شکستھ شدن . ی خواھم بروم سربازی درس را زده ام و مدیگفتم کھ ق
 مھم نبود کھ میبرا.  نداشتتی اھمیزی من چی براگری اما ددمیھ پدرم را د شبکی

 برادر و نکھی اای فراھم کرده، می برای ام را با بدبختیلی پنج ترم تحصی نھیھز
 مانده ی درست و حسابی غذاکی من حسرت بھ دل لی درس و تحصی برامیخواھرھا

 خواستم بروم یمن فقط م.  منی دلخوش کرده اند بھ مدرک مھندسی ھمگنکھیا. اند
 با من ی کرد، حتنیچقدر پدر با من دعوا کرد، نفر. وم و بعد از مملکت بریسرباز

. ی معنی من شده بود پوچ و بی برایزندگ.  پا داشتکیاما مرغ من .  شدزیگالو
 در یکس. دفترچھ را پر کردم و منتظر روز اعزام ماندم. رمی خواست بمیاصال دلم م

 از دست رفتھ د عزا گرفتھ بودند و بھ من مثل موجوی زد، ھمگین حرف نمخانھ با م
 ی بھ من نگاه ھم نمی و پدر حتختی ریمادر صبح تا شب اشک م.  کردندی نگاه میا

 طاقت ماندن در خانھ را گریخودم ھم د.  کندی دانستم بھ زور مرا تحمل میکرد و م
 از شھی ھمی آنقدر دست دست کردند تا جھان برای دو نفر با خودخواھنیھم. نداشتم

کم کم .  گشتمی از شب بھ خانھ بر نمی و تا پاسرونی برفتم یروزھا م. دیدستم پر
 کردم و با آنھا دای را پیی و راھنمایی دوران ابتدای ھای و ھمکالسیمیدوستان قد

بود بھ نام  یکی آنھا نیب.  کردندی معرفگرشانیآنھا مرا بھ دوستان د. دمخور شدم
 ی بدم کھ ھمشھردهی شنا داشت، از بچھ ھیشتری سن و سال بھیاورنگ کھ بھ نسبت بق

 طرف ھا نی اکبارهی کند، دو سھ ماه ی می زندگیگری در شھر دیخودمان است ول
 چرخد و ی بچھ ھا منی ب،ی کاری و مرخصالتی تعطی ھفتھ براکی.  شودی مشیدایپ

 ی جلب توجھ میادی کھ داشت زی اافھی و قپی مدل باال و تنیماش.  رودیبعد ھم م
 یکی.  کندی مرانی وارد الندی و تای زنانھ از دبریاست و لباس ز  بودم تاجردهیشن. کرد

.  دو نفر را ھم آن طرف آب بند کردهیکی است و دست یریاز بچھ ھا گفتھ بود آدم خ
اصال عقده مانده .  برسمییوا من ھم بھ نان و نی خواست بدون گرفتاری دلم میلیخ

بھ خاطر . ستمی سنی آخرمی پاری زنی پر از پول باشد و ماشبمی دلم کھ من ھم جیبود رو
 خانھ واریاصال در و د.  از دست داده بودمشھی ھمی بود کھ عشقم را برای پولی بنیھم
اصال من .  شدی مدهی مثل پتک بھ سرم کوبی فقر و نداردمی دی محقرمان را کھ می
 ایدر  دل بھدیبا.  آوردمی خواستم بھ دست می را کھ میزی شدم و ھر چی پولدار مدیبا
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 و لندی تاای و ی رفتم دبیم.  خواستم مرا ھم ببرد آنطرفی زدم و از اورنگ میم
 .... آنطرف بودیپول و خوشبخت.  گشتمی بر نمرانی وقت بھ اچی ھگرید
 
 

 شی ماه پکیورنگ و با او درد و دل کردم، گفتم تا  روز نشستم کنار اکی        
 گری دیکی شدم و پدرش او را بھ ی بوده ام و بعد عاشق دختریمی شی مھندسیدانشجو

 درس را زده ام و منتظرم روز اعزام مشخص شود تا بروم دیمن ھم ق. شوھر داد
 :بود نی کھ بھ زبان آورد ای حرفنیاول. یسرباز

 
 ؟ی کنی کار می چیبعد از سرباز-         
.  آمده بودم سراغشنی ھمیبرا.  کنمی دانستم چھ کار میخودم ھم نم. دمیآه کش        

 ی دانشجوی برادی است بھ من بگویّری خواستم او کھ بھ قول بچھ محل ھا آدم خیم
  ھست؟ی خاکی کره نی ای روی زندگی برایی جانھ،ی پر از عقده و کیانصراف
 نخ از کی و ھمانطور کھ دی کشرونی کتش ببی را از جگارشیاورنگ بستھ س        

 : گذاشت، گفتیآن را کنج لبش م
 اد؟ی بر میاز دست من چھ کمک-         
 :میلبم را تر کردم و جان کندم تا بگو        
 ...دست منم بند کن... ی دارییایشما اونور آب برو ب-         
 : گفتی را آتش زد و بھ آرامگارشیس        
  کھ ھنوزی نرفتیسرباز-         
اصال .  شودی او اگر بخواھد ممی دانستم چطور بھ او بگوینم. مکث کردم        
 رفت آن طرف، مرا ھم داخل آن پنھان ی می کھ با لنج و کشتکباری.  رومی میقاچاق

 چطور بود مگر؟ مگر نھ  بودنّریاصال خ.  آمدی کار بر منیاو حتما از پس ا. کند
  کھ ھست، ببرد بھ بھشت؟ی از جھنما بدبخت گدا گشنھ ری سرخورده کی نکھیا

 :دمی کشیقی فکر تھ دلم قرص شد، نفس عمنیبا ا        
  رفت اون ور؟شھی نمیقاچاق-         
 ور شد، سر بلند کرد و بھ تخم کی لبخند ی حرفم، لبش بھ نشانھ نی ادنیبا شن        

 : مقدمھ گفتی گرفت و بگارشی از سیقیکام عم. مانم زل زدچش
 یگی کھ میای در بی از بدبختی خوایم... ی نداری خوبی اوضاع مالدمیشن-         

 ببرمت؟
 کی.  بود کمرم را خرد کنمکی حرفش، نزدنی اِدنی از شنی حقارت ناشینیسنگ        

 یاصال کس.  آورده بودندی کوفتیای دننی شدم کھ مرا بھ ازاریلحظھ از پدر و مادرم ب
 کرد؟ حاال بھ ی می چھ پشت سر ھم بچھ سازیکھ آه نداشت تا با نالھ سودا کند، برا

 د؟ی رسی بھ آخر مای دناشت، پنج تا بچھ اگر دو تا دیجا
 : شانھ ام و گفتیاورنگ دستش را گذاشت رو.  انداختمنییسرم را پا        
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 ؟یای اوضاع دربو داغون در بنی ا تا ازی اھیچقدر پا-         
 :بالفاصلھ سر بلند کردم و مصمم جواب دادم        
 تا آخرش ھستم-         
 : گفتیبیبا لحن عج        
  خوام برات جور کنم آخر ندارهی کھ می کارنیا-         
نگاه سرگشتھ . ستی دانستم منظورش چینم.  و گنگ بھ صورتش زل زدمجیگ        

 : پوزخند زدد،یام را کھ د
 ی دل داشتھ باشدیواسھ پولدار شدن با-         
دلش را داشتم کھ .  جھان رفتھ بودم، افتادمی کھ بھ خواستگاری پنج دفعھ اادی        

 یاورنگ مرا از چھ م. امدمی و باز ھم کوتاه ندمی شننی و توھری پنج بار تحقنیع
 دادم و ی ھا را نمی بودم کھ با جسارت پول اجناس آذرینترساند؟ اصال من ھما

 حاشا واری شدند، اصال دی مھارت داشتم کھ متوجھ نمرآنقد.  نبودم کھ بفھمندنینگران ا
 .بلند بود
سرم را باال .  تا افکار در ھم و برھم را پس بزنمدمیبا دست پشت گردنم کش        

 :گرفتم و با جسارت گفتم
 شو دارممن دل-         
 : تکان داد و گفتیسر        
  انگاری دارریخوشم اومد، دل ش-         
 : را تکاند و ادامھ دادگارشیخاک س        
 ی برات منی ببای مدت بھی...  کار خوب سراغ دارمابیبرات بھ عنوان بازار-         

 صرفھ؟
 گفت ی زدم، او می حرف از رفتن مشی چشم نگاھش کردم، من برایاز گوشھ         
  شوم؟ابیبازار

 : گفتیانگار ذھنم را خواند کھ با خونسرد        
تو اگھ .... ی پول داشتھ باشدی دوماه بایکیِرفتن اونطرف خرج داره، اندازه -         

  دادنی خوب دختره رو بھت می پول داشتنقدریا
 انداختم و نییم را پاسر.  و برنده بودزی تیادی زشیقلبم فشرده شد، حرف ھا        

 : در ھم گفتمی کھنھ ام ثابت ماند، با اخم ھای کتانی ترک ھاینگاھم رو
 ارمی کنم خرج رفتنمو در می کار مامیباشھ م-         
 :دیبا کف دست بھ پشتم کوب        
 دور ننھ بابا دی بای سربازی بری خوای نمگھیبرو خوب فکراتو بکن، چون د-         

 ...یرو خط بکش
 : سرم را باال آوردم، شانھ باال انداختیبھ تند        
پس ... سی راپرتتو دادن بھ پلای شدن اومدن سراغت یی ھوایدی موقع دھی-         

  اونوریری بعد می کنیچند ماه کار م... فکراتو بکن
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 .... شدمرهیھمانطور مات و مبھوت بھ صورتش خ        
جوراب و .  را جمع کنم و بروملمی را گرفتھ بودم، آمده بودم خانھ وسامیتصم        

 و ھق ھق ی چپاندم داخل ساک مسافرتی زوار در رفتھ ام را می شرت ھایشلوار و ت
 : گفتی و وارد اطاق شد و با نگراناوردیمادر طاقت ن.  کردمیم

  جان؟ای پوھیچ-         
حاال کھ فرصت .  محروم بودمشی صداِدنی شن تا ابد ازگری دد،ی لرزمیلب ھا        

 و ساک را رھا کردم و بھ سمتش دمی چرخکبارهی. دمی کشی می او را بو مدیداشتم با
 برداشتنم، مقابلش نشستم و تا بھ خودش بجنبد دست بردم سمت دامن بلند و زیخ

 :دیترس. دمیگلدارش و او را بھ سمت خودم کش
 ؟ی کنی میچرا ھمچ-         

 : گفتمھی با گرد،ی لرزمیشانھ ھا. دمیخودم را خم کردم و گونھ ام را بھ دامنش کش        
  بھ خدایواگذارم نکن...  وقتھی ی نکننینفر... رمیحالل کن مامان، دارم م-         
 : گفتی عصبیبا صدا.  بکشد اما نتوانسترونیتقال کرد دامنش را از دستم ب        
 ؟ی گی می چنمیدرست حرف بزن بب-         
 : گفتمی دو رگھ ایبا صدا        
 رهی گی منو می جاامی نبودم، پی من کھ پسر خوبامت،ی افتاد بھ قدارید-         
 کھ از داخل سالن دمی پدر را شنی صداکبارهی. دمیدامنش را بھ لب بردم و بوس        

 : زدادیفر
 یبرا... ؟ی نکی مھی مثھ ابر بھار گرینجوری کھ ای کنی می داریچھ غلط-         

 ی و اخرش گند زدی کردی مھی گرینجوریاون دختره ھم ھم
 رونیدامنش را از دستم ب.  شدمرهی مادر خیسر بلند کردم و بھ صورت غم زده         

 : گفتی ھراسانی بھ عقب برداشت و با صدای و قدمدیکش
  تو سرتھ؟یچ... گھی آقات راس ما؟ی شده پویچ-         
 از کنارش گذشتم، ی را برداشتم و بھ آراممی ھالی و ساک وساستادمیسراپا ا        

 و با واریپدرم نشستھ بود کنح د.  از مقابل در کنار رفتند، وارد سالن شدممیخواھرھا
مقابل .  کردی بود و نگاھم مستادهی کنارش اامیپ.  زده بودھی دراز شده بھ مخده تکیپاھا

 چرخاند و اخم گریسرش را بھ سمت د.  شدمرهی اش خدهی تکورت و بھ صستادمیپدر ا
 :لب زدم.  رد ھم گره خوردشیھا

 آقا جون-         
اورنگ .  برومشھی ھمی را ببوسم و براشی خواستم فقط پایم. جوابم را نداد        

متش رفتم، دستش را بھ نشانھ چند قدم بھ س. ستیگفتھ بود محل کارمان شھر خودمان ن
 : بھ من نگاه کند، گفتنکھی باال آورد و بدون ادی تھدی

 ... جلواین-         
 :دی لرزی پدر می صداستادم،ی امی سر جااری اختیب        
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االنم از کارات ... ی حماقت کردشھیھم... ی نداشتی وقت عقل درستو حسابچیھ-         
 شھی نمرمی دستگی خوبزیچ

طاقت نگاه کردن بھ چشمانش را .  بھ سمتم سر چرخاند و بھ من نگاه کردکبارهی        
 . شدمرهی دراز شده اش خینداشتم، بھ پاھا

 ی اگھ بخوای قسمتت مھندس شدن نبود ولدیشا...  گفتم جھنمیدرسو ول کرد-         
 دیبا... نمتیبب... ِ ببدی نباگھید...  ندارمی کھ پسرگمی منطوری منم ایمنو سرشکستھ کن

 ی گم شیبر
 را شی بھ سمت جلو برداشتم و خواستم پایقدم.  تکان دادمدیی تای بھ نشانھ یسر        

 بھ گل زی خمیھمانطور ن.  را جمع کرد و کمرش صاف شدشیببوسم کھ بالفاصلھ پاھا
 ی قالیبھ سجده رفتم و گل ھا. دوباره چشمانم از نم اشک سوخت.  شدمرهی خی قالیھا

 قرار داشت، شی پاھای پاشنھ ش،ی پی چند لحظھ ا را کھ تیی ھمانجاقایرا، دق
 ....دمیبوس

 
 

 خواست در یاصال خودم ھم دلم نم.  سرفھ جھان بھ زمان حال برگشتمیبا صدا        
 مدت کی نکھی ای آورادی و کثافت؟ تنھا یگذشتھ چھ داشت جز بدبخت.  بمانمیگذشتھ باق

 رفتن را زدم و دی زبانم، ھار شدم و قریخرده پا بودم و بعد از آن کھ مزه پول رفت ز
 نقطھ کھ امکان نی بودم بھ ادهی ھا؟ سر آخر ھم رسی دست شدم بھ باالیبعد ھم معرف

 جھان کھ دستش را گذاشتھ بود ینگاھم رفت پ.  زنده نباشمگری دقھیداشت تا چند دق
 خواستم مقابل مامورھا بمانم و بار خالف ینھ، من نم. کردی اش و سرفھ منھی سیرو
 سو سابقھ نداشتم، اعدامم کھنی بھ خاطر ادیاصال شا.  تر کنمنی ھم سنگنی را از امیھا
 رفتم سراغ ی و مرونی آمدم بی روز از زندان مکی کردند، آن وقت باالخره ینم

سرا پا . یستی بھ بھز سپردندی نداشت، او را ھم می کھ با جھان کاریکس. جھان
 باغ را نظاره کردم کھ دو ی انتھادم،ی سرک کشرونی بھ بی و از پشت تخت فلزستادمیا

 :دمی عباس را شنی نعره یصدا. دندی پرنیی در پایاالمامور از ب
 ...نشونی بزنون،ی کامی باالنیحسام و کاوه بر-         
ز کردند و پشت درخت ھا پناه  در خانھ را بای پوش بھ چابکاهیدو مامور س        
اسلحھ را در .  و قلبم تکان خورددیچی خانھ باغ پی گلولھ در فضاکی شلیصدا. گرفتند

 گلولھ کی شلیدوباره صدا.  جھان کالفھ ام کرده بودی سرفھ ھایصدا. دست فشردم
متوجھ کاوه و حسام شدم کھ پشت .  باغ شدندرد واگریدو سھ مامور د. دیبھ گوش رس

نگاھم دوباره .  کردندی مکی درخت پناه گرفتھ بودند و شلی کنده ھای ال بھ الون،یکام
دو سھ مامور .  زرد رنگ وارد خانھ شدلی ثابت ماند جرثقی در ورودی باغ رویانتھا

 دم،یاز جا پر یادی فریبا صدا.  سرسام آور بودی اندازری تیصدا. دندیپشت آن پر
 ونی کامی از باالکبارهی فشرد، ی اش را منھیش س بود و با دستستادهیحسام سرا پا ا
 یھمھ .  ام چسباندمیشانیبا ھر دو دست اسلحھ را بھ پ.  افتادنی زمیپرت شد و رو
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 کبارهی کرد و من ی خشکیجھان سرفھ . بدنم از شدت اضطراب، عرق کرده بود
.  تخت وارد تراس شدم و پشت در باز تراس پناه گرفتمپشت  پنجھ پا نشستم و ازیرو

.  شدی قطع نمی لحظھ ای اندازری تیصدا.  محشر بود انگاریداخل باغ صحرا
 : زدادی کھ با بلند گو فردی از مامورھا بھ گوشم رسیکی ی صداکبارهی

 نی تر نکننیجرمتونو سنگ... نی شمی تسلن،یمحاصره شد-         
 :دی عباس بھ گوشم رسی نعره یصدا        
  شمی نممیمن تسل-         
 ی خودم را بھ جلو خم کردم و اسلحھ را از باالیآب دھانم را قورت دادم، کم        

 وارد اطاق شدم، از ھمان دمیدوباره آرام آرام خودم را عقب کش.  انداختمنییتراس پا
 واریپشتم را بھ د. دیش کنده ھا کری کرد و خودش را زکی کھ شلدمیفاصلھ کاوه را د

 شدم کھ گونھ اش را چسبانده بود بھ رهی بھ جھان خشده چسباندم و با چشمان گشاد
با .  دو زانو بھ سمتش رفتمی رود،ی لرزمی لب ھاد،ی کشی نفس می و بھ سختنیزم
 خورده بود، درست ری از بچھ ھا تیکس.  بند دلم پاره شد،ی دلخراشادی فری صداِدنیشن

 را می نشستم و پاھااروی سر جھان رساندم و کنج دیبھ زحمت خودم را باال. مثل حسام
 بلند کردم و سرش را نی زمی و او را از روشیدست بردم سمت شانھ ھا. دراز کردم

 و با دمی بھ صورتش کشیدست.  کردی باز نگاھم ممھیبا چشمان ن.  گذاشتممی پایرو
 :بغض گفتم

  کردم؟داتی پای دننی ھمیدید...  نشد جھانامتی بھ قدارید-         
 : شددهی بردهینفسم بر        
 ...امتی افتاد بھ قدارید... ُاالن مردم... دی شایول-         
 یدست راستش را بھ زحمت باال آورد، خودم را خم کردم، کف دستش را رو        

 :دیچی خانھ باغ پی مامور دوباره در فضایصدا. گونھ ام گذاشت
 ن؟ی شمی تا تسلنیری بمدیچند نفرتون با-         
 کھ بھ یری تی صداِدنیبا شن. دمیصورتم را چرخاندم و کف دست جھان را بوس        

 کبارهی.  جھانکلی ھی برخورد کرده بود، خودم را خم کردم روی تخت فلزیلبھ 
 : گفتشی سرفھ ھاانیم

 ... خوندمی مشق میی جاھاھی... کھ پرنده نبودم... من اون وقتا... ایپو-         
 ریفراموش کردم باران ت.  لحظھ الل شدمکی بست، اصال خی میخون در رگ ھا        

 : گفتمجانیبا ھ.  باردی و زمان بر سرمان منیو گلولھ از زم
 ی خوندی تو ماکو منجایھم...  جھانیدانشجو بود-         

 :کف دستش را بھ لبم چسباند و پر فشار سرفھ کرد و گفت        
 دیجاو... دیجاو... بعدش تصادف کرد مرد... سمی مشق ننوگھی بد گفت دی آقاھی-         

  بود؟یک
 ادشی ییزھای چکی.  افتادمھی تخت اصابت کرد و من بھ گری بھ لبھ یگری دریت        

 شی کف پاھادیای بادشی بود، گفتھ بودم اگر مرا متی من غنی ھا ھم برانی آمد، ھمیم
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 دیاصال با.  کردی متی قدر ھم بھ خاطرش آمده بود، کفانیھم.  کنمیرا غرق بوسھ م
.  کھ سال ھا از خاطرم رفتھ بودیی کردم، از خدای مشکر رفتم و از خدا تیبھ سجده م

 کی در اطاق رهکبای بکشم کھ نیی پامی پاھای سر جھان را از رویخواستم بھ آرام
 ی صداِدنیناگھان با شن.  بودنددهیضرب باز شد، خودم را منقبض کردم، مامورھا رس

 : شدمخکوبی مرجان می دهیترس
 رنی گی ھمھ مونو مایپو...  خوردنری عباس ترامویغالمو کشتن، با-         

.  بھ سمتم برداشتی قدمد،یسکوتم را کھ د.  نزدمی شدم بھ چشمان سرخش و حرفرهیخ
 نشست نی زمی بھ تختخواب اصابت کرد، مرجان بالفاصلھ رویگری دیدوباره گلولھ 

 :و رو بھ من گفت
 
 ایپو-

 : گفتمی آرامبھ
 اد؟ی از دستم بر میچھ کار-

مرجان .  لب نشاندمی روی رمقی گردنم گذاشتم و من لبخند بی دستش را روجھان
 : زدادیفر
 میرار کن باغ فواری از پشت دایب-
 

 : تکان دادمیسر
  تو بروی خوایم... می شی مرینگیوسط برفا زم-

 : افتادھی گربھ
 رمی نمیی من جایایتو ن-

 : زدمھی تکواری را بھ دسرم
  کننرمی مونم دستگیم... امی نمییمن جا-

 : اسلحھ اش ثابت ماند، با سر بھ آن اشاره زدمی رونگاھم
 نییبرو اونو بنداز از رو تراس پا-

 رهی خواری ھدف بھ در و دی و بدمینگاھم را دزد.  شدرهی بھ من خی با ناباورمرجان
 :دی بھ گردنم کشیجھان دوباره دست. شدم

 پرنده نبودم؟... اون وقتا...  منایپو-
 : شده بودم، زمزمھ کردمرهی کھ بھ رو بھ رو خھمانطور

 یدندون ھم داشت... نھ جھان-
 : گفتی با نگراند،یفت سمت تراس و سرک کش رزی خنھی مرجان شدم کھ سمتوجھ

  خورده بودری زنھ ھم تری پیحت...  خوردهریکاوه ت-
 : مامور بلند شدیصدا.  تراس پرت کردی اسلحھ اش را از روی آرامبھ
  ندارهدهیفا... نی شمیتسل-

 : بھ مرجان گفتمرو
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 می شی ممیداد بزن بگو تسل-
 : سرش را چرخاند و بھ من نگاه کرد، با بغض گفتمرجان

 می شیاعدام م-
 : باال انداختمشانھ

 میستیمنو تو سابقھ دار ن... می نشددمیشا-
 : جا بھ جا شدمنی زمیرو.  تاسف تکان دادی بھ نشانھ ی سرمرجان

  گردن فرخمیندازی مزویھمھ چ... می نکردی اندازری تمی گی مم،یشیشھود ھم م-
 : ولو شد و با ھق ھق گفتواری و کنار ددی عقب کشزی خنھی سمرجان

 می کارنیچند سالھ تو ا... حتما شجره نامھ ما رو در آوردن-
 ی را رومیلب ھا.  شدم، زل زده بود بھ صورتمرهی انداختم و بھ جھان خنیی را پاسرم

 ی اعدام نمدی بود، شایکی در تاریری ھم تنی آمد، ای از دستم بر نمیکار. ھم فشردم
 بھ دم،ی اش کشیشانی بھ پیدست.  آمدم سراغ جھانی گرفتم و روزھا میشدم، راه باز م

 :سرفھ افتاد و گفت
 بودن؟... قشنگ... دندونام-

 ی روختمی کھ رنگ را ری بارنی دور، بھ اولی چند لحظھ رفتم بھ گذشتھ ھایبرا
 :دمی کشقینفس عم. اسمش را گذاشتھ بودم خرگوش. دیژاکتش و خند

  من بودنیایدندونات دن-
 از سر تا بھ پا ی مامورھادنیبا د.  ضرب باز شدکی در اطاق کبارهی و دی خندجھان

 اسلحھ شان را بھ سمت من و جھان و مرجان نشانھ یھمگ. دمی پوش، بھ خود لرزاهیس
 : زدادی بود، فردهی کھ بھ سر کشی از آنھا از پشت کالھیکی. رفتھ بودند

 نیتکون نخور... دستا بره باال-
.  لبخند زدم و ھر دو دستم را باال بردماری اختیب.  ھر دو دستش را باال بردمرجان

 را شی شکم خواباند و زانوی و او را دمر رودی از مامورھا بھ سمت مرجان دویکی
 ھمانطور کھ اسلحھ شان را بھ سمتم نشانھ رفتھ گریدو مامور د.  کمرش گذاشتیرو
 : گفتمی لرزانی صدابا.  بھ سمتمان آمدندیند، بھ آرامبود

  کاره بودهچیھ...  ندارهی عقل درستنیا-
 : زدادی از مامورھا فریکی
 ...حرف نزن-

 از مامورھا اسلحھ را بھ سمتش نشانھ یکی شود، زی خمی سرفھ کرد و خواست نجھان
 ی نوک اسلحھ را نشاند رویگریخواستم با دستم مانع از حرکت جھان شوم کھ د. رفت

 : گفتمیبا نگران.  چسباندواری ام و مرا بھ دیشانیپ
 من اسلحھ ندارم-
 تکون نخور-

جھان .  و دمر خوابانددی کشنی زمی دست برد سمت جھان و او را رویگری دمامور
 :دست و پا زد
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 ... گفتھایپو...  بھ من دست بزنندی بد نبایآدما... من پرنده ام... نھ-
 دراز نی زمی شد، مامور با سر اشاره زد رودهی از اشک مقابل چشمانم کشی اپرده

 کرد رو بھ شکم، دراز ی بھ خود دادم و ھمانطور کھ بھ جھان نگاه میبکشم، تکان
 : افتادھیجھان بھ گر. دمیکش

 ...نینشکن... منویپرا-
با . د کمرم برد و دست بند زی گودی رفت پشت کمرم و ھر دو دستم را رویمامور

 :بغض گفتم
 ...ھستم... نترس... ھستم جھان-

 ی سھی کھ کی مامورینگاھم رفت پ.  دست از تقال برداشت و بھ من زل زدجھان
 ی دست مامورینگاھم رو.  کردی تقال نمگریمرجان ھم د. دی بھ سر مرجان کشیاھیس

 توانم لب نی شدم و با آخررهی جھان خانی آمد ثابت ماند، بھ چشمان گریکھ بھ سمتم م
 :زدم

...  کنمی مداتیدوباره پ...  سراغتیستی بھزامیم...  دادیاگھ خدا بھم فرصت زندگ-
 زمیعز... جھانم... اگھ صد سالم طول بکشھ

 جھان ی سرفھ ھای مرا در بر گرفت، صدایکی شد، تاردهی بھ سرم کشاهی سی سھیک
 ....دیچیدر سرم پ

 
 
 انیپا
 

 ٩٤/٠٥/٠٣پ .  ساداتغزل
 
 
 

 :ی آموزشنکتھ
 بدن بھ پسر و دختر مھمون، حق شونوی خوان اسباب بازی کھ نمیی کوچولوی ھابچھ

 نیمجبورشون نکن. با اوناست
 د،ی تلفظشو اصالح کندی نکنی کنھ سعی رو غلط تلفظ میزی چکی کوچی بچھ یوقت

 دی صحبت کنیشما معمول
 

در ( گذشتن از حق خود،ی از حد قانع بودن در زندگشی بز،ی عزونی ھا و آقاخانم
شما چند وقتھ لباس : مثال. ستیجالب ن)  داشتھ باشھی کھ ھمسر توان مالیصورت

 ی نمیگی قتاعت و مپی تو تری نداره، اما شما رفتی ھمسرت ھم مشکل مال،یدینخر
نھ .  دلزی عزستی درست ننیا... نم کی ھا سر میمی نداره، با ھمون قدیبیخواد ع

 ...دنی کنھ بھ اصال نخری زن عادت مایمرد بعد . طیافراط نھ تفر
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 :ی آموزشنکتھ
 خوردن صبحونھ، خوبھ ی برانیاری صبح ھا بھ بچھ ھاتون فشار ننقدری گل، ایمادرھا

 یگی بار بھش مستی ربع بکی کھ در عرض ی مدلنی نھ ایکھ بچھ صبحونھ بخوره ول
 و اعصاب بچھ رو ھم خورد زهیصبخونھ بخور و اون ھم نخوره و تو روانت بھ ھم بر

 خوره، اگھ ھم نخورد ی شو مھیتغذ  ره مدرسھی خوره میولش کن فوقش نم. یکن
 از شی از صبحونھ با تکرار بی کنی زده میبچھ رو دار.  خورهی خونھ ناھار مادیم

 ... حد
 
 
 

 ن،ی بچھ حرف نزنی رویدر مورد مسائل مربوط بھ بچھ ھاتون، جلو: ی آموزشنکتھ
 دارن و ھمھ یزی تی گوشھانھایا.  کردنھیبچھ اون طرف اطاق سرگرم باز اگر یحت
 دونن مورد توجھ پدر و ی کنن چون می می رفتار اشتباه پافشاری روشنون،ی مزویچ

 نیری گیمادر قرار م
 

 اشتباه در مورد خشونت پسرھا کھ بھ اشتباه دوست التی تخنیا:  نوجوونیدخترا
مگھ ادم . ھیاگر دوست داشتن ھم باشھ مرض.  دور لطفانی بندازن،ی کنی مریداشتن تعب

  ده؟ی نشون می و خشم و عربده کشنینرمال محبتشو با توھ
 ھی از خودتون و گرنی ضعف نشون ندیزی ھر چیبرا:  نوجوون دومرتبھیدخترا

 . ھم ممکنھ سو استفاده کنھکتونی دوست نزدیحت. نینکن
 
 

 و بھ نی کنی گفتن رو در خودتون قو نوجوون، مھارت نھیدخترا: ی آموزشنکتھ
 اگر گذاشت و نی و نگران نباشنی نا معقول دوست پسرتون قاطھانھ نھ بگیخواستھ ھا

 یلی خواست کھ شما بھ ھر دلی شما رو می اگھی دزی چی برانیرفت، مطمئن باش
 رفت، من و ی مدی رسی اش ھم مواستھ آدم بھ خنیا. نی قرار بدارشی در اختنینخواست

 ای من واقعا ندارم، ؟ی قرض بدی پول داریگی خوب، تو بھ من می دوستھام،یتو دوست
 چون منو ،ی بردی پس با؟یری واقعا م؟ی ریم... نھ، و توگمی تونم قرض بدم، مینم

 ...ی خوای پول من می برا،ی خوای خودم نمیبرا
 

 توجھ داشتھ ی فرھنگیا و رو در رو، بھ تفاوتھیدر مکالمات گفتار: ی آموزشنکتھ
 وقتھا ما نا آگاه از فرھنگ طرف شتریب. نی کنیی سو تفاھمات رو از قبل شناسان،یباش

 ...میمقابل
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 ی مقطعی فکری دچار وسواس ھاکی کوچی بچھ ھایدوستان بعض: ی آموزشنکتھ
 ... دوباره بشور مامانفھی گن دستمون کقی مثال مشن،یم

 دوباره نشی مثال نبرن،ی نکندی بچھ رفتارش رو تشدی رفتارھایریگی با پزانیعز
  با مھارتنیدستشرو بشوره، فکرش رو برگردون

 گن یمثال مدام م.  رفتارهنی موارد رفتار پدر و مادر باعث ای ضمن در بعضدر
 ... بر ندار و اال اخرنوی ارفی بشھ، اونو نگزی دو بار بشور تمفھ،یدستت کث

 
 

 :نھی شما بھ سمت خودشون ادنی کشی پسرھا برای ھاالوگید:  نوجوونیدخترا
  تنھام، عشقم منو گذاشت و رفتیلیخ-
 ی جوجو تردمی کھ دیی دخترایخانوم خوشگلھ، از ھمھ -
 دمتی قبال دشناسمت،یسالم، من م-
 ) کمترای(یدی از سنت نشون مشتری بیلیخ-
 ؟ی زنی خوام خودمو بکشم، باھام حرف میم-
 کردن بھ کی تحری برای جاش بذاری تونی میھر کلمھ ا(نیھست.....چرا شما دخترا-

 ) حرف زدنیادامھ 
 
 
 یلی بھم گفت من چون خشم،ی با شوھرش اومده بود پش،ی پی مراجع داشتم ھفتھ ھی

.  بودم، نذر داشتم شوھرم معتاد باشھ تا بتونم بھش کمک کنم ترک کنھدهی کشیسخت
 خدا فی تو نظر کرده انیدم گفتم بب خاسگار داشتم، ھمھ معتاد بودن، بھ خویلیخ

 خانوم ی ازدواج کردم، ولی اشھی ادم شھی با  معتادمی خاسگارانیب. دهی دلتو شنیصدا
 خوره، من فقط نذر کرده بودم معتاد باشھ من نگفتھ ی شوھرم مشروب ھم منیدکتر، ا

 .کمکش کن ترک کنھ مشروبو. بودم مشروبم بخوره
 
 چھارسالشونو نگاه کردم، مرده رو نگاه ی ذره بچھ ھی ذره اسمونو نگاه کردم، ھی

 چھ طرز تفکره؟ نیگفتم خانوم، ا.  زد، زنھ رو نگاه کردمیکردم کھ با خودش حرف م
 ؟ی بود تو کردی چھ حماقتنیا

  تونم تحمل کنمی مشروبو نمی کھ دارم، ولی خودم و نذری دونم با خدای من مگفت
 تو با نذر ھ؟ی چشھی عوارض شی دونی م،یار بچھ چھارسالھ دھی خانوم، شما گفتم

 نی دادم بھ خاطر ای ھم میاحتمال تروما و اختالل روان(؟ی کار کردیاحمقانھ ات چ
 ی شد بھ صورت پاتولوژی می بررسدیرفتار و طرز فکر و عملکردش البتھ و با

 ).توسط روانپزشک
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 قصھ ھر یھ جاب(ی گی قصھ می داری درمون کنی تونی نم،یستی گفت تو دکتر نبھم
 ).یاری رو ھم تو ذھنت بنیی بذار تا فرھنگ پای دوست داریکلمھ ا
 .  زنھی روح منھ با شما حرف منی من مردم، ااالنم

 
 

 نداره، اما اگھ بچھ یرادی دو سھ بار باشھ ایگاز گرفتن بچھ ھا اگر ماھ: ی آموزشنکتھ
 مدام یزی شھ، و ھر چی می شھ عصبی زده مجانی ھشھی ناراحت مشھیخوشحال م

  بشھی بررسدی باره،یگیگاز م
 

 لی من،ی تنگ نپوشریلطفا شلوار تنگ و لباس ز: زی عزی و پسرازی عزیدخترا
 و متون لمھای فی سرھی دنیاز د.  پوششنی الی کنھ بھ دلی مدای پشی افزایس*جن
 ھست یس* دونم و قبول دارم در ھر صورت فشار جنیمن م. نی کنزی پرھیس*جن

 ھم یعی کھ ھست و طبیار فشنی اشھی کارھا باعث منی انجام ای ھست، ولشھیو ھم
 .ھست باالتر بره

 
 بچھ ھاتون با پدر و مادر و خودی بی ھای بھ شوخن،ی رفتار بد بچھ ھاتون نخندبھ

 نی نشون بدی توجھی با بن،ی نمک بچھ ھاتون نخندی بی ھاکھی بھ تن،یھمسرتون نخند
 نیرشون ناراحت شد کانیچقدر از ا

 از طرف ی عذرخواھھی با ن،یکنی محرومش میزی و از چنی کنی مھی بچھ رو تنبیوقت
 .نیایاون کوتاه ن

 نی بدی ھفتگن،ی بھ نوجوون ندکبارهی رو انھی ماھیبی توجپول
 ...نی بچھ ھا رو مشخص کنی شوخمرز

 
 

 :ی آموزشنکتھ
 نداره یشی افزاگھی ھوش د،یی جاھی نداره، از ی با بھره ھوشی الزاما رابطھ اتیخالق

 شھی راھش از اون جدا متیو خالق
 

 :ی آموزشنکتھ
 کوتاه و ی داستان و داستانھای کتابھافھ،ی کھ بچھ ھاشون خواندنشون ضعیدوستان

  بشھی تا بخونن و خواندنشون قونی بچھ ھاتون بخریجذاب برا
 ی آموزشی خود کتابھای بی خوندن، محتوای بدون بچھ ھا برازهی انگی بلی از دالیکی

 معلم ھا نادون بودن و ی بود ولی کتاب عالیزمان ما محتوا. رانھی ای آموزشستمیس
 ھم محتوا داغونھ و ھم دور ی کنن، االن ولسی تونستن خوب تدریفرشتھ عذاب و نم
 .یشگاھی مردم موش آزمایو بچھ ھا  سواد و پر ادعایاز جمع، معلمھا ب
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 مثال ن،ی آقا و خانوم خطاب نکنشنودی با پسوند و پکوی کوچیبچھ ھا: ی آموزشنکتھ

 انی خانوم، آقا شامی آقا، مریعل
 . کنھ تافتھ جدا بافتھ استی بچھ حس مبعد

 
 

 :ی آموزشنکتھ
  معروف دارن تحت عنوان مرگ شامل پنج مرحلھھی کوبلر راس نظرخانوم

 رهیمی کنھ کھ داره میفرد انکار م:  انکاراول
 رهی قراره بمنکھی از اھیرد عصبانف:  خشمدوم
 رهی بگی زندگی برایشتری وقت بنکھی ای زنھ برایفرد با خدا چونھ م: ی چانھ زنسوم

 رهی دونھ قراره بمی می وقتشھی میفرد دچار افسردگ: ی افسردگچھارم
 و با شھامت در رهیمی کھ مرهی پذی و مادی مرونی بیفرد از افسردگ: رشی پذپنجم

  مونھیانتظارش م
 
 ھمھ الزاما از ھر پنج مرحلھ ستی و قرار نشھی نمدهی مراحل در ھمھ جوامع دنیا

 عبور کنن
 

 کھ ی چیعنی. نیاری بھ خودتون بار نیبچھ رو در نوشتن و خوندن متک: ی آموزشنکتھ
 تو نی تا ھر جا نوشت دفترو و کتابو بذارسھ؟ی باال سرش کھ بنونینیشیتا نصف شب م

 نھ دیبچھ با.  کننتی رو در اون تقوزهی انگدی مدرسھ بایای تا بره مدرسھ و اولفشیک
 نای بعد اداره،ی کھ تا دو شب بچھ شون بشناسمی رو مییپدر و مادرھا. شب خواب باشھ

 ھم یتازه از کمر درد و سرد. یس* حموم واسھ داشتن روابط جنرنی بھونھ مھیبھ 
 .... کمکمون کنگنیبعد م.  نالنیم
 
 

 و الو ھای کم سنو سال از دوست پسرھا و عشق بازیلطفا مقابل بچھ ھا: ی آموزشنکتھ
 مسائل نی بچھ رو زودتر از موعد در معرض ان،ی نزنی خودتون حرفیترکوندنھا

 .نی دیقرار م
 پر از الی سرنی سرتا سر انھ،ی بچھ ببنی رو نذارالی سرنی گل، انای فاطما گل، سانیا

 بره تو مھدکودک و بھ دی حتما باست،ی کھ مناسب سن و سال بچھ ھا ننھی سنگمیمفاھ
 ن؟یای تا شما بھ عنوان پدر و مادر بھ خودتون بنیپسر بچھ ھا بگھ بھ من تجاوز نکن

 
 

 :ی آموزشنکتھ
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 نی ما در ای بچھ تی راه موفقدی شام،ی نکنقی خودمون رو بھ بپھ ھا تزری ھاخواستھ
با .  پزشک بشھخوادی کودک بخونھ و نمیش و پرستارباشھ کھ بره رشتھ کار و دان

 می استعدادھا رو بشناسم،ی نکنیروانش باز
 

 نی بھ بچھ نوجوونتون بگنی بخوانکھی ای براز،ی عزیمادرھا و پدرھا: ی آموزشنکتھ
 حتما دی کنیسع.  دهی اصال جواب نمن،ی نکنحتی نصن،ی بگمی مستقدیکارت بده، نبا

  اگر اشتباه باشھیحت. نینظرش رو بپرس
 فرصت داشتھ باشھ کھ نقدری ادی بذارن،یاری بھ نوجوون فشار نینی دضی انجام فرایبرا

خدا اون باال ھست و حتما بھتر از .  برسھ کھ کار درست رو انجام بدهنیقیخودش بھ 
 کی اری اجتماعی رشد روانھی بچھ در مرحلھ پنجم نظرنی دونھ کھ ایمنو شما م

 . قرار دارهتی ھوبحران  در برابرتی تحت عنوان ھوکسونیار
 
 

 کھ کتک زدن دوست پسر نیری بگادی نی خوای می نوجوون، کیدخترا: ی آموزشنکتھ
شما اگھ پدرتون مادرتون رو کتک . ھی عدم تعادل روانیو کال پسر جماعت نشانھ 

 بابام چقدر مادرمو ی وانی ده؟ تا حاال شده بگی بھتون دست میبزنھ چھ حال بد
 دی کھ دختر بای ره بھ سمتیداره م  جامعھی زنتش؟ چرا جو فرھنگیدوست داره کھ م

 . بود، عاشقش شدمیاز پسر کتک بخوره و بگھ چقدر قو
 شتری عاشقش شدم بگھی خورده و بھ من میلی از دوست پسرش سنمی از مراجعیکی

 . بودی قویلیخانوم دکتر، خ
 م؟یو تکرار کن رنھای ادی بار باچند

 ی دن، بھ تک تک دخترای ھم کھ تو رماناشون عشق رو با کتک نشون میزانی عزنیا
 ھیبدون توج.وننی مدرنیگی قرار مری کھ تحت تاثتی و کم سن سایاحساسات
 آخھ کھ ی چیعنی. ستی نزی، کتک زدن در نوشتھ ھا جا)یمثال اختالل روان(مناسب

 DSM 5 ی اختالالت روانیر و اماصی تشخی کتاب راھنمادیبر.  نشونھ عشقھنیگیم
  روانپزشک ھا و روانشناس ھا؟ای نی دونی شما بھتر منمی ببنیرو بخون

 
 

مثال خونھ پدر .  از خونھ بخوابھرونی کھ بچھ شب بنمیمن مخالف ا: ی آموزشنکتھ
مگر .  از خونھ خودشرونی بی بھ شب خوابرهیگی مادیبزرگ و مادربزرگ، بعد 

  شب برگرده خونھ خودتون با شما باشھدیبچھ با.  حادیلیموارد خ
 

 بچھ شما خودش غذا بخوره، با قاشق خودش، با نی اجازه بدزانیعز: ی آموزشنکتھ
 یک.  دستتون و اون فقط دھنش رو باز کنھنیری قاشف بگدی خودش، شما نبایدستھا
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 داخلش کھ نی براش و اونو بشوندی سفره پھن کنھی پس؟ رهی بگادی رو نھای خواد ایم
 . دی نشتی کرد اذی کارفیھر کث

 
 ای جلسھ مشاوره داشتم با اولشی دو روز پی گم، ولی منجای کھ ادیببخش: ی آموزشنکتھ

. نی بچھ ھاتون اسم نذاریسل* آلت تنای برازان،یعز.  گفتھ بشھدی کنم بایو احساس م
 دختر و پسر ی خوام، اسامیعا معذرت م واقدیببخش.  کنارنی کار بد رو بذارنیلطفا ا

 تو رهی بچھ؟ بعد بچھ مشی بھ ری بندی مھی و آقا چخانوم  وکیبا پسوند بزرگ و کوچ
 نی گھ مگھ ممکنھ؟ مگھ ای و با خودش منھی بی بھ ھمون اسم میی اقاای خانوم ابونیخ

 رو ھیقض. نی بدادیلت * شما اسم اون قسمت رو بھ بچھ آست؟یاسم فالن قسمت ن
فقط .  ندارهیرادی انماو.  دنی مادی شویسی ھا ھم اسم انگلیبعض. نی نکنیی جنایفلسف

 .نی دور، فراموش کننی من در اورده رو بندازی اسامنیا
 ی نھ نمنی نگی بدنتو بھ بابا نشون بدی تونی مامان تو مگھی جواب سوال بچھ کھ مدر

 ابا اومد؟ حموم بی پس چرا اون روز رفتگھیاونم بھت م. تونم
 . ور بازارنی نوبره اوهی م؟یگی دروغ ھم م،ی کنی کھ نمتیرعا

 ی مثھ مادرنن،ی تونن بدن ھمو ببی کنن می کھ زن و شوھرھا ازدواج منی بدحیتوض
 . دلمزی عزی بابا نشدای ی تو کھ ھنوز مامان نشدیول. نھی تونھ بدن بچھ شو ببیکھ م

 ناجور ی بھ صحنھ دنی سر رسنن،ی بی با بچھ می خارجی ھالمی کھ فیی ھاخانواده
اصال تو چرا .  تاسف خورددی کنن بھ شدت براشون بای رو خاموش مونیزی تلوعیسر

 یای کھ بعد ب؟ینی بی کجاش صحنھ ناجور داره با بچھ می دونی کھ خودتم نمیلمیف
 ؟ی اونو خاموش کنی خاموش کننویا ؟ی بھ فاز کاراگاه کاستر بازی من بریبرا
 


