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 کجاست؟ حواست دختر هی_

 قهوه براق های چکمه توی زانو زیر تا که رنگش کرم شلوار روی بود ریخته لیوان داخل آب از مقداری

 .است رفته فرو ایش

 آقا ببخشید:میکنم زمزمه لب زیر و اندازم می زیر به را سرم

 من و کشد می سر را لیوان الجرعه ام شده جمع بغض از لبهای یا ام گرفته ماتم ی قیافه به توجه بدون

 چقدر را اتاق سنگی کف باید مادر میکنم فکر ام ساله هفت ذهن با و هایش کفش نوک به ام خیره همچنان

 عمارت به آمدن قبل کاش یا و شود پاک سواریش اسب های چکمه کف از جامانده به خاک و گل تا بسابد

 .میکرد پاک را اش آلوده های کفش کمی

 !اینو بگیر:آیم می خودم به دارم وحشت آن از که بلندش نیمه صدای با

 دستهای.بود کرده خسته را بالغش دستهای و عضالنی بازوهای لیوان گرفتن در مکثم ثانیه چند اینکه مثل

 کشیده جلو به ناگهان بالطبع هم من و کشد می خودش سمت به را آن شود می حلقه لیوان دور به که کوچکم

 با و ریخته بلندش پیشانی روی صافش موهای از ای طره.میکنم نگاه اش مشکی چشمان در خیره.شوم می

 .خورد می تکان تکانش هر

 !اونجاس جات بیاری در بازی چلفتی پا و دست دیگه بار_

 می اشاره بسته یخ استخر به دارد قرار عمارت دوم ی طبقه در که اتاقش بزرگ ی پنجره از چشم با و 

 و چشمانش عمق توی شوم می خیره دوباره  و نشیند می بدنم به لرزی تصورش از ناخودآگاه من و کند

 !هستم من که کودکی حق در قصاوتش عمق

 نشی؟ خیره اربابت چشم توی ندادن یاد بهت:میخورد گره هم به کم کم ابروهایش

 .چشمانش در مانم می خیره چنان هم و روم می عقب تکانی با من و کند می رها را لیوان زمان هم

 گردویش چوب صندلی روی از که حالی در و شود می بحث بیخیال که ام برده سر جور بد را اش حوصله

 !هستی؟یاال چی معطل...دیگه برو:گوید می شود می بلند

 ام ساله 20 جوان ارباب اتاق و کنم می عبور کفشانش از مانده جا به رد روی از شده تند های قدم با من و

 !کنم می ترک را

 صورتش روی عرق که چسبم می مادر به داغ پیاز و شده پخته تازه نان بوی میان و مطبخ به برم می پناه

 روستاهای بین هرسال آقا خان مرگ از بعد که است سادات بانو نذر آش.زند می هم به را دیگ و نشسته

 بزند هم نباید نذر صاحب را نذری آش مگر که میکنم فکر ام ساله هفت ذهن با من و کند می پخش اطراف
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 جمیله صدای!گفت بار یک زیتون ننه را این البته!شود حل ها لوبیا و نخود بین,آش ذره ذره توی نیتش که

 دست در آبلیموست شربت فهمید شود می بویش و رنگ از که بلند های لیوان از پر سینی یک.شنوم می را

 .دارد

 .ها خانزاده و سادات بانو برای ببر رو شربتا این جان شیرین_

 حرکت وار پشت الک که حالی در و نقره سینی طرف دو های دستگیره به میچسبانم محکم را دستهایم

 .نریزد سینی روی لبالب های لیوان از هم اش قطره یک حتی مواظبم میکنم

 .شوم می پذیرایی سالن وارد و شوم می رد سالن از,کنم می طی را تاریک راهروی

 با سادات بانو قامت تا روم می آرام آرام همانطور و است باز پذیرایی سلطنتی در که کنم می شکر را خدا

 .شود می مشخص اش سلطنتی صندلی روی دست به آقا خان عصای و جوگندمیش شده بافته موهای

 داشتنشان سن سال47 با هنوز که ساله دو عمیق های چین با بانوسادات...ام کودکی داشتنی دوست زن دومین

 به زنم می لبخند...شدند تر عمیق و عمیق رودی مثل آقا خان مرگ از بعد که عمیقی های چین.است زود

 .زیباست و غمگین که صورتی به.رنگش طوسی چشمان

 ...مادر بیا...جان شیرین_

 و اند نشسته ای دونفره مبل روی تر آنطرف مهران و کامران.نشیند می گوشم توی محکمش و آرام صدای

 بانو نزدیک مهندس آقای همسرش و خانوم آوا.کند می تمیز خریده تازگی به که را اش بادی تفنگ مهران

 توی پاشد می را محبتش لبخندی با و دارد می بر لیوانی.روم می بانو سمت مستقیم.اند نشسته سادات

 !تو دست دادند رو سنگین سینی این که بازهم:صورتم

 مشکی کوتاه موهای.زند نمی حرف کام تا الم و صندلی پشتی به داده لم غرور با.خانوم آوا سمت چرخم می

 می گوش همچنان و دهد می تکان امتناع نشانه به را دستش تنها میکنم که تعارف.زده گوشش پشت را اش

 را لپم همزمان و دارد می بر لیوانی و کند می قطع را صحبتش اما مهندس آقای.شوهرش حرفهای به دهد

 حرکت دوباره نشود وسوسه اینکه برای و گویم می لبی زیر آخ من و کشد می اشاره و شست انگشت با

 .روم می کامران و مهران سمت به سریع کند تکرار را دردناکش

 مورد در مهران توضیحات به تمام دقت با و نشسته سرجایش متین و آرام انقدر کامران که است عجیب

 ی خانزاده.گیرم می مهران سمت به را سینی.دارد سر در چه نیست معلوم.دهد می گوش تفنگش

 .دارد کم( ب)یک تنها.زنم می صدایش آن با ذهنم توی که اسمی!مهربان
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 لبهای و روشن پوست,عسلی کشیده چشمان,بور موهای.زیباست هم خیلی پسر یک برای.زیباست اش قیافه

 عسلی چشمهای با.برداشته خش بلوغ خاطر به صدایش و دارد درشتی هیکل و قد سنش به نسبت!صورتی

 .میدارد بر لیوانی میکندو نگاهم رنگش

 !شیرینی مرسی_

 سریع اینکه برای و دارد می بر را لیوانش کنم تعارف کامران به اینکه از قبل و زنم می لبخند لبخندش به

 !قندی خروس,دیگه برو:گوید می حرص با بشنود را مهران توضیحات تر

 دهان

 آن.دارم را هایش اخالقی بد دادن جواب جرأت که ایست خانزاده تنها.آلودش حرص صورت به کنم می کجی

 بازی رقیب بگویم بهتر یا بازیم هم دارم یاد به که وقتی از و است ساله ده.کممان سنی تفاوت خاطر به هم

 .هایم

 آرام.خودش کنار کشد می و گیرد می را دستم.دید را تفنگش روی مشتاقم نگاه مهران انگار که بروم خواستم

 !مهران موی به مو توضیحات توی میشوم غرق کامران مثل هم من و خندم می

 "بعد ماه2"

 می فرار که ماهی بدن به شم میک دست تنگ روی از.شوم می خیره تنگ توی ماهی حرکت به ذوق با

 هفت سفره خواستم می و زدم می حرف مامان با داشتم.آورد برایم مهران را ماهی و تنگ.خندم می و کند

 خیلی دختر بدبختی همه این با که بود زده داد سرم مادر اما!بکارد سبزه,تنگ توی بیندازد ماهی,بچیند سین

 کامران,باغ توی بودم رفته و بودم کشیده پاپس کرده بغض من و میکنم فکر مسایل این به که هستم فکری بی

 خیره و حیاط توی سرد نیمکت روی نشستم...بود سرگرم اش ماهی بزرگ تنگ با و بود نشسته تراس روی

 پلک پشت این از تر بیش را اشکم نتوانستم.هایش ماهی به میداد و میکرد خورد نان داشت.کامران به شدم

 فرو هایم اشک بود کرده تنگ داخل را دستش که کامران سرخوشانه خنده دیدن با که کنم قایم هایم

 پیراهنم گلی گل دامن به.باشد کرده فوران هم با ناگاه به و بود شده جمع هایم عقده تمام که انگار.ریخت

 .ای شیشه تنگ به خیره و بود چشم وجودم تمام.گریستم می و زدم می چنگ

 پشت مهران.بگیرم کامران از را نگاهم شد باعث آمد کش پاهایم جلوی تا و نشست سرم روی که ای سایه

 شیرین؟ شده چی:نشست پایم جلوی آمد.کرد می نگاه کامران به و بود ایستاده سرم

 می:گرفت را هایم گونه روی اشک انگشتانش شست با.گرفت را بود کامران ماهی به که را خیسم نگاه رد

 بخرم؟ ماهی و تنگ برات خوای

 .دادم تکان آری معنی به را سرم بغض با
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 سیاه؟ یا داری؟قرمز دوس رنگی چه.بیارم برات خوشگل ماهی یه منم تا نکن گریه پس_

 !کوچولو قرمز ماهی یه:داشتم خیسم صورت کردن پاک در سعی آستینم با

🔸🔹🔸 

 به سرکشی برای مدام سادات بانو.است شده نو انگار چیز همه.پیچیده عمارت سراسر در اسپند و عود بوی

 را جوگندمیش موهای.آید می سفیدش پوست به رنگش ای سورمه دامن و کت.آمدست و رفت در کارها

 سالن بزرگ های پنجره از که آفتابی تأللو در مرواریدش های گوشواره. زده گوشهایش پشت و کرده کوتاه

 برگزار عمارت توی بزرگی مهمانی و شود می تحویل سال شب 8ساعت.زند می برق تابد می داخل به

 به آشنا و فامیل,تهران و تبریز از مهمان عالمه یک سال تحویل موقع.است طور همین همیشه.شود می

 های پیراهن با جوان دخترهای و دامن و کت با ها زن,شلواری و کت همه مردها.شوند می دعوت عمارت

 رویم می مطبخ توی مهمانان اولین رسیدن محض به.نداریم ها مهمانی این در جایی هیچ ما اما.رنگی بهاره

 همه آن به شوم می خیره ای گوشه از گاهی من و بگیرد صورت نحو بهترین به چیز همه کنیم می سعی و

 صدا اسم این به را او فقط ما انگار و زنند می صدا بانو همه را سادات بانو که است جالب,برق و زرق

 !ها خانزاده و ما...ماست مال فقط هم بانوسادات خاص لبخند همه این با.زنیم می

 نشستی؟ اینجا چرا شیرین_

 .میکنم نگاه شده تزئین دیوار و در به غصه با که زند می صدا مرا,است سادات بانو

 !ببخشید:گویم می تند و شوم می بلند سالن سنگی زمین روی از

 !باشن خوشحال باید همه میشه که غمگینی؟عید چرا:آید می سمتم به و زند می لبخندی

 جشنشان توی هم من خواهد می دلم!ام شده گیر بهانه آنقد چرا نمیدانم,شود نمی باز لبخند به لبم میکنم هرچه

 بقیه مثل رقص سالن توی حداقل یا بخورم بره کباب یا خامه پر لذیذ های شیرینی آن از و کنم شرکت

 !بخورم چرخ ها دختربچه

 ! بیا من با:کشد می خودش دنبال به و گیرد می را دستم رسد می که کنارم به

 سابق اتاق سمت به مرا که میبینم تعجب با.دارد قرار دوم طبقه توی ها خانزاده اتاق.رویم می باال ها پله از

 می باز را در.بوده ساکن آنجا ازدواجش از قبل تا خانوم آوا گوید می مادر که اتاقی یعنی.برد می خانوم آوا

 بعد و رود می اتاق گوشه رنگ ای سورمه کمد سمت بانو.گذارم می رنگ آبی فضای آن داخل به پا و کند

 .است دستش رنگی هفت راه راه پیراهن.گردد می بر من سمت و آورد می در چیزی جو و جست کلی از

 !بپوشیش مهمونی توی شب میتونی بود ت اندازه که اگر,بپوش اینو برو_

 به زنم می زل بازمانده کنم فکر که دهانی با و میکنم گم را پایم و دست شنوم می که چیزی ذوق از

 .بانوسادات
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 خوای؟ نمی شدی؟نکنه خیره چی به_

 ...خانوم آوا ولی...بانوسادات ممنون:میکنم بند لباس به را دستم و روم می جلو عجله با

 .نیست آوا مال:متین و آرام,خندد می

 .دهد نمی بیشتری توضیح و همین

 .پیش سال بیست حداقل یعنی.باشد خانوم آوا های کودکی به متعلق که است آن از نوتر پارچه که هرچند

 چشمانم به.برد می فرو نمدارم موهای بین را دستش و آید می جلو بانوسادات.کنم می تنم و گیرم می را لباس

 ...بودم بزرگتر اگر شاید.فهمم نمی که هست چیزی چشمانش عمق در و شود می خیره

 بلندی.بود بسته سرم پشت قرمری روبان با سرور را ایم قهوه موهای.بودم کرده تنم را راه راه پیراهن

 زینت پیش روز چند شده خشک زخم با حال که را الغرم گندمی پاهای و آمد می زانویم زیر تا پیراهن

 که بود داده رنگ را کوچکم لبهای کمی جگریش ماتیک با لحظه آخرین در سرور.داد می نمایش بود یافته

 که بانو سمت به و آیم می بیرون سرور اتاق از.بود کرده پاک لبانم از سرانگشت با را رنگ همان نهایتا

 ...سادات بانو:روم می کند می نگاه را خودش سالن توی قدی آینه جلوی

 لبش.رویم شود می خم و جلو آید می.گردد می بر سمتم به.میبینم را کمرنگش لبخند.کند می نگاهم آینه توی از

 !داریوشی شبیه چقدر.کنم می حس پیشانیم روی را

 داریوش.گردم صورت,گندمگونم پوست.ام تیره رنگ عسلی چشمان به.کنم می نگاه خودم به آینه توی من و

 است؟ که

🔸🔹🔸 

 شب لباس یک حتی که مادرم.جوانم مادر.زیبایم مادر.داشت آمدن اجازه هم مادر کاش کنم می فکر خودم با

 که.کرد می کار شب تا صبح که مادر.ببینمش آراسته آمد می پیش کم هم من که.ندارد ها خانوم این مثل

 .است فروغ بی سبزش چشمان و کدر بورش موهای و سفید پوست

 حتی کس هیچ و بنشینم تنها شومینه کنار خالی نفره سه مبل روی صحبت هم بدون شدم مجبور وقتی

 مطبخ توی برگردم خواست دلم و شد کور آنجا در حضور برای اشتیاقم تمام نه یا هستم که نباشد حواسش

 و عجیب کمی آزاد برای دل لفظ هرچند!خانواده معروف دلداده دو...آزاد و خاتون به افتاد نگاهم.مادر پیش

 !شده نامهربان و بدجنس انقدر داده خاتون به را دلش چون حتما میکنم فکر من و.رسد می نظر به نامانوس

 موهای.است شبیه کمی شاید هم هایشان قیافه,اندازد می آزاد یاد مرا اخالقش.است عمویشان دختر خاتون

 مشکی کشیده های چشم.بلند کمانی و پهن ابروهای.شب رنگ هم,سیاه سیاه.آید می کمر تا بلندش و صاف

 دوستش.باالست همیشه سرش و دهد می عقب را هایش شانه.بلند قد.سفید پهن صورت.دارد پف هم کمی که

 چون هم شاید.خندد نمی رویم به.کشد نمی را لپم.گیرد نمی جدیم و زند نمی حرف من با وقت هیچ,ندارم
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 فکر.گیرد می برایشان مفصلی عروسی ماه آخر تا گفت می بانوسادات.ندارم دوستش است آزاد شبیه خیلی

 توی همیشه برای او گفت مادر وقتی اما رود می عمارت از خانوم آوا مثل کنند ازدواج اگر کردم می

 مادر از سالی سه,دو شاید اینکه با.کرد نمی اعتنایی هم مادر به حتی آزاد.شدم ناراحت ماند خواهد عمارت

 .ندارد ارزشی و اهمیت کمترین برایش کسی اش خانواده حیطه جز انگار اما است کوچکتر

 چیه؟ شما اسم,خوشگلی خانوم دختر چه_

 !خانوم,شیرین:دوزم می چشم کنارم پوش خوش خانوم به سریع

 چشمانش به.کشد می موهایم روی را دستش,شود می تر عمیق لبخندش ام کودکانه و زیر صدای شنیدن با

 کنارم از سریع و شود می متوقف سرم روی دستانش حرکت.خندم می.بود چشمانم همرنگ.شوم می خیره

 خاتون و آزاد مغضوب نگاه و مانم می خیره رفتنش به مبهوت من و شود می خارج سالن از و شود می بلند

 .کنم می حس را اند نشسته رویم روبه که

 من از خطایی ترسم می.سالن طرف آن سادات بانو کنار رود می گردد می بر سالن به دوباره که زن

 اما.شوم می بینشان شباهتهایی متوجه ایستد می که بانو کنار.کرد آشفته طور آن را زن آن که باشد سرزده

 ماکسی.تر تپل هم کمی و است تر بلند بانو از قدش.روشن گندمی پوستی.بلند و ای قهوه موهایش.است جوانتر

 و کت مردی بعد چندلحظه.پوشاند می را هایش شانه لختی رنگی طالیی حریر شال که است تنش سبزی

 سه هر ای لحظه برای.ایستد می کنارشان دست به نوشیدنی لیوان,جوگندمی و پرپشت موهایی با شلواری

 پایین را سرم و کنم گم را پایم و دست شوند می باعث و دوزند می من به را نگاهشان سالن سمت آن از

 .روم فرو خودم توی بیشتر و بیندازم

 را زن.ماندند عمارت در را شب مرد و زن آن اما رفتند کم کم ها مهمان شب های نیمه.شد تحویل سال

 به استراحت برای مهمانان و ها خانزاده.دیبا سرهنگ را مرد و کردند می صدایش فروغ خاله ها خانزاده

 .بودیم سالن کردن تمیز مشغول هم جمیله و سرور و مادر و من.بودند رفته هایشان اتاق

 همیشه از سفیدش پوست و نشسته صورتش روی وقفه بی کار ها ساعت خستگی که مادر کنار روم می

 مادر؟:زنم می صدایش آرام و گیرم می را دامنش گوشه.شده کدرتر

 مادر؟ جان:سمتم گردد می بر و دیوار به دهد می تکیه را بلند دسته جاروی

 ببره؟ رو ما نمیاد بابا چرا میریم؟پس جا این از کی_

 بریم؟ داری دوست:منتظرم صورت از گرداند می بر رو و کشد می بلندی آه

 .کنین کار مدام,بشین خسته شما ندارم دوس,آره_

 درس,مدرسه میری تو,میبره رو ما,میاد بابا:میدارد بر را جارو دوباره و کند می پاک را پلکهایش خیسی

 تو میریم عصرا,دور جای یه میریم هم با,کنم کار اینجا نیستم مجبور دیگه من,میشی معلم خانوم,میخونی

 ...باباتم برای,بافم می کاله و شال برات,خوریم می عصرونه مون خونه حیاط
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 سیمین؟ شده چی...بده مرگم خدا:طرفمان آید می سرور شود می بلند که هقش هق صدای

 .کند خفه را اش گریه صدای و بپوشاند دست با را صورتش کند می سعی مادر

🔸🔹🔸 

 بهتر تو مثل لوسی بچه دختر با بازی...نخوردی غذا ماهه یه انگار...اه...تر محکم...بزن تر محکم شیرین_

 !نمیشه این از

 با محکمش توپ...کنم جمع مشتم توی را قدرتم تمام کنم می سعی و دهم می گوش کامران های غرغر به

 سعی.برم می باال را هایم دست.کنم مهار را توپ حداقل بتوانم که روم می عقب عقب.آید می سمتم به سرعت

 ضربه دستم دو مچ با و میپرم هم من آید می فرود که توپ.کنم اجرا تک تک را کامران حرکات میکنم

 .میزنم

 ...آیی...آخ_

 .مینشینم چمن زمین روی و میپیچم خودم به درد از

 ...چلفتی پا و دست...اَه_

 خیلی آفتاب خاطر به که صورتش به و گیرم می باال را سرم.بگیرم را خودم جلوی توانم نمی.سمتم آید می

 .شوم می خیره نمیبینمش خوب

 آیی...شکوندی دستمو...وحشی...شعور بی_

 تخسش صدای با.بدهم فشار هم روی کنم می سعی را هقم هق از لرزان لبهای.شوم می خیره قرمزم مچ به

 ...کنی شوت توپم یه تونی نمی که لوسی زیادی تو...نداره ربطی من به!بزنا حرف درست...هوی:میزند تشر

 کردی؟ چیکار دستمو ببین...کنم نمی بازی باهات دیگه من_

 ...کنم نمی بازی باهات کنی خواهشم دیگه...پررو ادب بی دختره...نداره ربطی هیش من به_

 می بیشتر ام گریه رفتنش دیدن با.رود می عمارت سمت دوان دوان و میدارد بر را توپش حرف این از بعد

 عمارت تا اینکه به برسد چه ببینم خوب هم را جلویم توانم نمی حتی که است زیاد انقدر دستم درد...شود

 به صدایم شاید اینکه امید به.کند می بدتر را حالم ام کله پس خورد می که آفتاب.مطبخ تا هم بعد و بروم

 ماااادر...مادر:زنم می داد برسد کسی

 .بدهم تکان حتی توانم نمی را چپم دست مچ.دهم نمی ادامه شود می مخلوط هق هق با که صدایم

 !مادر:زنم می فریاد دوباره

 تو؟ خبرته چه_
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 .آزادخان سمت گردم برمی و خورم می تکانی شده آوار سرم مقدمه بی که آلودش تشر و ناگهانی صدای از

 .است باز چارتاق حاال که بودم نشنیده را باغ در شدن باز صدای حتی,برگشته کی دانم نمی

 سرت؟ رو گذاشتی رو جا همه خبرته چه میگم_

 کامران...دستم:گویم می بریده بریده هقم هق میان.شود می شروع دوباره شده قطع لحظاتی برای که ام گریه

 ...دستمو

 تقریبا که رویم شود می خم.آید می بند ام گریه صورتش روی تخم و اخم ترس از دوباره من و سمتم آید می

 سرم منتظرم.رود می یادم هم درد حتی و صورتش توی شوم می خیره.ام شده ولو خیس های چمن روی

 .کنم می جمع هایم شانه توی را سرم و بندم می را هایم چشم.بزند داد

 !هوا به سر_

 و کند می بند آرنجم به را دستش.داشتم انتظار که نبود بلند صدایش هم انقدرها.کنم می باز چشم تعجب با

 می حرکت دردناکم و ملتهب مچ روی روشنش و بزرگ دستان.میکشم کوتاهی جیغ.آورد می باال را دستم

 باید...شو مگه؟بلند دادی قورت بلندگو...شدم کر...بچه دیگه بسه...اَه:کشم می جیغی چندگاهی از هر من و کند

 !بگیری گچ بری

 داره؟ آمپولم_

 بود گفته که گرفتنی گچ از تصوری هیچ.بود شده خارج دهانم از بگیرم را جلویش بتوانم اینکه از قبل

 !یاال...مادرت پیش برو بلندشو:کند می راست قد و دهد نمی را جوابم.بود آمپول از ترسم فقط.نداشتم

 دوم فصل

 1352 بهار

 

 نشسته تختم روی مضطرب طور آن که مادر به اتاق آینه توی از و کشم می لبم روی آرام را قرمز رژلب

 مادر؟:کنم می صاف را لباسم دامن.کنم می نگاه

 گل همیشه از بیشتر هایش گونه.خورد می یکه طور آن که زمین به شود می پرت دیگری دنیای از انگار

 اشک دانم می که برقی از چشمانش سبزی.رسد می نظر به زیباتر همیشه از زیبایش صورت و انداخته

 .نیستم مادر شبیه ها آنقدر من که حیف و درخشد می است

 خوبه؟ حالت بانو سیمین_

 .کنم عوض را اتاق آلود غم جو کنم می سعی
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 !برگشته پدرت_

 شدت با آخر دست و کنم تکرار ذهنم توی چندبار را جمله مجبورم که است سخت برایم جمله هضم آنقدر

 !بود این اش روزه چند اضطراب و حرفی کم دلیل پس.سمتش گردم بر

 سرم پشت که ای ساله34 زن به کنم می سعی.آینه سمت میگردم بر دوباره و دهم می قورت را دهانم آب

 که زنی.کنم فکر کمتر دارد دلش توی غم دنیا یک اندازه به اما و زیباست یونانی های تندیس مثل و نشسته

 .ندارد پدر است سال هجده که دختری.دارد ساله هجده دختری

 ...برگرده بخواد که نرفته جا هیچ اونم!دیبا فریدون سرهنگ!سرهنگه من پدر_

 که,تجاوزم حاصل کنم فکر خواهم نمی.خندم می دل در هایم جمله بودن احمقانه به مادر از قبل خودم و

 واقعا سرهنگ کنم حس سال ده این مثل خواهم می.نیست آدم حتی پدرم.نیست مرد پدرم.نیست پدر پدرم

 دوستم خودش دختر مثل اما نداریم مشترک ژن یک اینکه با حتی که کسی,بزرگ مرد یک.است پدرم

 !است مرد,پدرم نامردی اندازه به که.دارد

 آنقدر.باشم شوکه داریوش آمدن از انقدرها که این نه.ریزد می هم من اشک شود می بلند که مادر گریه صدای

 که شعری از...ترسم می که است مادر شکنندگی از.نترسم که است شده تثبیت زندگیم در سرهنگ جایگاه

 ...ترسم می کند می زمزمه برایم سالهاست مادر

 آید می باد کوچه در))

 ویرانیست ابتدای این

 ...((شدند ویران تو های دست که هم روز آن

 !است راه در طوفانی که دانم می

🔸🔹🔸 

 انگار و ها کالویه رقصاندن به کنم می شروع سرهنگ های نت دفتر روی از و نشینم می پیانو پشت

 توی نحسم سالگی هشت...عمرم سال هجده لحظات بدترین...خاطرات تمام شود می مرور کالویه به کالویه

 !عمارت آن

 1342 پاییز

 اسب بر سوار پوستش پالتوی توی نیز خاتون و تازد می خورده باران باغ توی سفیدرنگش اسب سوار آزاد

 جشن پیش ی هفته.رسد می گوش به هایشان خنده صدای هرازچندگاهی.کند می همراهیش ایش قهوه

 درخشانش آبی لباس آن با خاتون از من و بود شده برگزار عمارت توی برق و زرق عالمه یک با نامزدیشان
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 آدم جلویش هم کامران حتی که او از.داشتند دوستش همه انقدر که او از...بودم متنفر رنگش شب موهای و

 !دارد مار مهره گوید می مادر,شد می دیگری

 آب ای قطره!را عروسکم تنها,میفشرم خودم به را ایم پارچه عروسک و ام ایستاده بیدمجنون درخت زیر

 غیب از دستی انگار گیرم می باال که را سرم,هایم مژه روی میچکد خورده خیس درختان برگ و شاخ از

 با که کنم می نگاه کامران به و میزنم کوتاهی جیغ.کشد می بیرون بغلم از هوا بی را عروسک و آید می

 جیغ.دارد سر در چیزی میفهمم چشمانش برق از.کند می برانداز را ام کهنه عروسک دارد نیشخند

 !بده عروسکمو:میزنم

 مدام,میدوم سرعت تمام با,دویدن به کند می شروع که سمتش روم می.شود می نصیبم خندش نیش هم باز

 گل و پاهایمان زیر ها علف شدن له کنم می حس که چیزی تنها.خندد می و چرخاند می سمتم به را سرش

 !من بدش...کن ولش...بده عروسکمو:میزنم جیغ.است پاهایم شدن آلود

 آب از خالی استخر که,دارد قرار استخر جلویم که,نیست جلویم دیگر که میفهمم فقط,شود می چه دانم نمی

 ام برداشته استخر ته دیدن برای که را قدمی تپد می گنجشک مثل که قلبی با,ندارم رفتن جلو جرأت,است

 !هستم خدا لعنت من که...نحس من به...من به لعنت که...عمارت سمت کنم می فرار و برمیدارم عقب به

🔸🔹🔸 

 1352 بهار

 ...آیم می بیرون فکروخیال از و کنم می حس ام شانه روی را دستی گرمای

 ناراحتی؟...شیرینم_

 برمی و میشوم بلند نیمکت روی از.ام قوی بفهمد باید سرهنگ.گیرم می را اشکهایم ریزش جلوی سختی به

 !بابا:سمتش گردم

 !تر محکم کمی,فروغ عمه یا سیمین مادر جنس از نه,گاهست تکیه که,گرمش آغوش توی کشدم می

 !بابا؟ جان_

 بودن پدر از.نکرده عوض را چیزی داریوش آمدن بدانم که بزنم صدایش خواهم می فقط...گویم نمی چیزی

 !من بودن شیرین و او

 فکروخیال!تویی خونه این چراغ...زندگیم چراغ...دخترم تنها دنیا آخر تا:گوید می که را دردم میفهمد شاید

 !کنم می خورد کرده ناراحتت طور این که کسیو پای قلم بخوای اگه حتی...نکن

 .موضوع گفتن برای میبینم مناسب را موقعیت

 !کردم نام ثبت...سرخونه معلم هم تعدادی یه...میکنه استخدام معلم سری یه داره وزارت...بابا_
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 !میزدیم حرف هم با باید قبلش...شیرین:آغوشش توی میشوم فشرده

 تهران موقع اون شماهم....کرد شروع جایی یه از باید باالخره...بابا:کشم می بیرون آغوشش از را خودم

 !میذاشتم درمیون باهاتون حتما وگرنه,نبودین

 باید زندگیت قسمتای سری یه خب ولی عالیه خیلی نباشی دور جامعه از خوای می که این:کشد می نفسی

 ...شیرین میشد مشخص تکلیفش

 .گذرد می دارد موعدش نظرشان از انگار که میزند حرف ازدواجم مورد در دارد.میخندم لبخندش با

 اونقدر هنوز!کنم قبول زندگیو یه مسئولیت تونم نمی کنم می حس...بگم طوری چه...هیچ فعال من...بابا_

 ...که زیاده زندگیم توی نشده حل مسائل

 .میشه درست...دخترم میشه درست چی همه...میفهممت:نشیند می پیانو نیمکت روی

 :خوانم می من و نوازد می سرهنگ

 مهتاب شب یه"

 خواب تو آد می ماه

 بره می منو

 کوچه به کوچه

 انگوری باغ

 ..."آلوچه باغ

 و خواند می کتاب آنقدر اتاقش توی رود می گردد می بر که مدرسه از.دانم می,فهمم می.شده افسرده مادر

 پسر عروسی جشن هفته آخر ام شنیده عمه از.شده نصف غذاییش های وعده.ببرد خوابش تا خواند می

 مادر و من ببینند ها خانزاده,ببیند داریوش باید که چون برویم باید.برویم باید هم ما و ست فرخی تیمسار

 عمه که آنقدر.اند کرده ظلم که.زند نمی آب به گدار بی عمه که,ایم آمده در گل و آب از چگونه که!را

 که من.ترم نحس هم داریوش از که من.ندارم ترس ببینم را آنها سال ده بعد است قرار که من دارد استرس

 یک درست,بودم چیده برنامه هایی موقعیت چنین این برای اینها از تر قبل من که داند نمی عمه.خدایم لعنت

 وقتی آن!عمارت خود توی بلکه,فرخی تیمسار پسر عروسی جشن توی نه البته ببینمشان باید که,پیش ماه

 شیدا اسم من و گذاشتند رویم جلوی خواستند می معلم فرزندانشان برای که کسانی لیست وزارت توی که

 !آزاد بیمار دختر!دیدم را هخا

 به شود می خیره دقت با و زند می عینک که طور این.بافد می بافتنی و دهد می گوش رادیو به دارد عمه

 همان از.کند می حل فیزیک مهم مسئله یک دارد کند می فکر آدم که شود می جدی صورتش چنان بافتنی
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 زد می آرام پناهی آقای وقت آن.نکنم حلش بود محال من و آورد می هایش امتحان توی پناهی آقای که ها

 !باالها باال اون میری روز یه مطمئنم:گفت می و ام شانه روی

 حل زدم می زور را گرفتم می نمره خاطرش به که را سئوالی چرا؟چون کردم می فکر خودم با من و

 !تقلب زور با گاها کنم؟حتی

 می خیره حیاط منظره به پرده ورای از گاهی و خواند می حافظ گاهی.نشسته پنجره کنار مبل روی مادر

 باید دختر!شود نمی مطرب که دختر گوید می...عمه حضور با اما بخوانم و بزنم پیانو خواهد می دلم.شود

 دختر!کند بزرگ را هایش بچه بنشیند و کند ازدواج هم بعدش و بشود چیزی دکتری ومعلمی بخواند درس

 نمی ذهنش مذهبی مایه ته آن کند فکر آزاد هم هرچقدر که دانم می!دوزی کوبلن,باشد بلد آشپزی باید

 !زهرا سیده!مادربزرگم یعنی.مادرش تعلیمات خاطر به هم آن.گذارد

 کردی؟ چه رو کنکور شیرین_

 .کند می نگاه مرا کرد می نگاه را بافتنی که دقتی همان با حاال که عمه سمت گردم می بر

 ...هم و کار سر میرم هم البته...خونم می امسال_

 نیمه دهان.ماسد می دهانم توی حرف هم توی رود می عمه های اخم هم و سمتم گردد برمی مادر هم وقتی

 .بندم می را بازم

 چی؟سرکار؟:میدارد بر را عینکش و میز روی گذارد می را بافتنی عمه

 .کردم صحبت سرهنگ با_

 !نداشتم انتظار شیرین؟ازت میذاشتی درمیون من با قبلش نباید:رود می هم توی کمی اخمش مادر

 .پیانو بدنه به میزنم تکیه و اندازم می پایین را سرم

 !کار بی کار فعال...دانشگاه بری باید تو شیرین_

 !شده درست کارا همه تقریبا.کرد کاریش نمیشه دیگه اما!جون عمه متاسفم_

 کاری؟ چه ببینم بگو کجا؟اصال حاال:کتاب به دوزد می چشم دوباره مادر.کنم می مظلوم را ام قیافه

 !نشده مشخص,کجا نیست معلوم فعال,معلمی_

 !نفرستنت دهاتا کوره این حداقل کنه هماهنگ گفتی می سرهنگ به خب:کشد می ای کالفه پوف عمه

 !برنیاد خودم عهده از که نیست چیزی,نبود احتیاجی_

 !میای بر هرکاری پس از شما,بعله:میفشارد هم به را لبهایش عمه
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 !جهنم قعر,بروم کجا خواهم می دانند نمی

🔸🔹🔸 

 و زرق پر لباسهای,آمیز اغراق های ویترین,آمیز اغراق هیاهوی این.زنیم می قدم رو پیاده توی مادر با

 شاید بینم می ها مانکن تن رنگی لباسهای به را مادر بار حسرت نگاه.آوردم می هیجان به آمیز اغراق برق

 مرگ عزای,بیاورد در تنش از را مشکی رخت و شود تمام عزا که برسد سر روزی است منتظر هم او

 داریوش از هردویمان اندازه به من اما...کند نمی گله...زند نمی حرف که او!جوانیش,زندگیش,روحش

 !ام کافی درد این برای من.متنفرم

 یقه و است دمپاگشاد شلوارش.طالیی و بزرگ های دکمه با گیرد می را چشمم رنگی سرخ شلوار و کت

 دخترانه پیراهن گوید می مادر.پوشانده را مانکن سینه لختی رنگی طالیی دکلته تاپ و باز سینه زیر تا اش

 قصد به است قرار که چشمهایی تمام از من اما.کنم خانومی,کنم دلبری من نبرد دل او چه هر که.بخرم تری

 !بمیرم و بکشم,بشکنم باید فقط من,جهانم لعنت من,متنفرم بلغزند تنم روی دادن دل

 1342 پاییز

 را آزاد بلند فریادهای...را بانوسادات کردن غش...را استخر اطراف هیاهوی کنم می نظاره شیشه پشت از

 رنگش اوهم.گرفته بغلش توی را بانوسادات سر که بینم می را مادر.است دستش روی کامران جنازه که

 خاتون.بانوسادات صورت به شده خیره تنها که بیفتد جنازه به نگاهش خواهد نمی انگار.است شوکه و پریده

 چیزی خیسی و داغی پنجره طرف این من و گرفته را صورتش دوطرف و میزند عق و نشسته ای گوشه

 کرده گیر بوران و برف توی که سگی مثل و کنم می حس پایم ساق بعد و ها ران روی شلوارم زیر از را

 .لرزم می خودم به

 و چایی مدام.است سراسیمه مادر.هم را بانوسادات.برند می چندنفر را کامران.شود می شلوغ حیاط کم کم

 زده تکیه ها خواب رخت به اتاق تاریکی توی من.شده هم قاطی قرآن و گریه صدای.کند می درست قهوه

 !بیاورند را کامران مانم می منتظر و پنجره پشت روم می چندگاهی از هر و ام

 زیادی جمعیت شوم می رد راهرو از پاورچین پاورچین.روم می اتاق در سمت سریع بلندی جیغ صدای با

 به توجه بدون و افتاده زانوهایش روی که بینم می سنگفرش زمین روی را آوا.فراگرفته را سالن تمام

 آیم می وحشت به سیاهی همه این از.کند بلندش کند می سعی و رود می سمتش خاتون.میزند زجه اطراف

 و سمتم آید می دستش خالی سینی با.نزده را اش همیشگی جگری رژلب حتی.پوشیده سیاه سرتاپا سرور.

 !اتاق سمت دهد می هلم

 نباش پا و دست جلوی!اتاق تو برو تو؟بدو واسادی اینجا چرا دِ _

 به...آمد نخواهد دیگر که فهمم می...آید نمی کامران.اتاق سمت روم می عقب عقب.مطبخ توی رود می بعد

 آزاد...بودم دنبالش من بفهمند اگر!ندادم هلش که من,ام نکشته اورا که من...بفهمند اگر...زنم می تکیه دیوار
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 می خوابم نشسته وضع همان با سر آخر که لرزم می و کنم می فکر آنقدر!دانم می.کرد نخواهند رحم آوا و

 .برد

 روی میفتد اتاق تاریکی توی بیرون نور با که بلندی سایه...پرم می جا از شود می باز ضرب به که در

 !گیرم می دهانم جلوی را دستم و کشم می بلندی جیغ سرم

 1352 بهار

 نه را این!است مد,کشیده سشوار داخل سمت به آرایشگر رسد می ام شانه روی تا که را خرماییم موهای

 سوپراستار عالمه یک و پوران و گوگوش های عکس و روز زن مجله از سادگی به بلکه گوید می عمه تنها

 عمه یا بانوساداتم شبیه,آید می گندمیم پوست به که رنگیست ای قهوه رژ آرایشم تنها.فهمید میشود دیگر

 مهربان پدر با داریوش.گرفته شکل او از ذهنم توی که دیوی شبیه اقل ال.نباشم داریوش شبیه فروغ؟امیدوارم

 ...هیوالست داریوش,دارد تفاوت خیلی سالگیم هشت,هفت ساده و

 کش"هخا" باید.شود می کامل تیپم عمه سیاه یاقوت ست با و میکنم پا به را ام مشکی بلند پاشنه های کفش

 بدن آن با کامران وقتی...بودی کودکی همان از که!هستی که آید می در صدا به ناقوسی ذهنم توی...باشم

 جان بی عروسکی شبیه ماه یک از بعد بانوسادات وقتی...برنگشت دیگر و آمد بیرون استخر از الش و آش

 انگار...بگردم دورت:کشد می بیرونم خیال و ازفکر فروغ عمه صدای.شد مرخص بیمارستان از صدا بی و

 ...خودِ 

 اسم شود می متوجه خودش یا نگو داریوش بگویی خواهی می اگر که دهد می هشدار نگاهم شاید دانم نمی

 ...نیاورد را مرد آن

 زیبا انقدر کاش...زیباست.لرزد می کمی دستانش و پریده مادر رنگ.شویم می سرهنگ مشکی بنز سوار

 نمی سیاه انقدر بختش شاید.شد نمی این زندگیش بود معمولی دیگرش های خواهر اندازه به اگر شاید...نبود

 یک بدون مادر.گذاشته باز ساده رسد می کمرش تا که را بورش موهای پوشیده بلندی مشکی ماکسی!شد

 آزاد یا آوا ترسد می شاید!بیشتر من از حتی,است مشهود اضطرابش.است زیباتر ای الهه هر از آرایش قلم

 خواهم نمی.است داریوش دیدن از اضطراب این کنم فکر خواهم نمی.باشند داشته بدی رفتار مهران حتی یا

 خرد دبستان مدیر االن.نیست روستایی ساده دختر آن دیگر که مادر.کند فکر او به لحظه یک حتی مادر

 آدم روح,را آدم انقدر که سال34.ندارد سنی که مادر.است بیشتر ساله هجده من از خواستگارانش و است

 !کند نمی فروغ بی را آدم چشم,را

 زندگی.ایستد می داشتند ها خانزاده که ها همان از,عمارت یک جلوی ماشین رانندگی ساعت دو حدود از بعد

 خدم اهل.نیست برق و زرق اهل سرهنگ.دارد فرق خیلی ها بورژوا این کنار زندگی با سرهنگ کنار در

 عصاقورت قیافه دیدن و عنوان شنیدن با اول نگاه در همه که چیزی برخالف.فرمان و دستور و حشم و

 خدمتکار و آشپز از اش خانه توی.کند نمی تجاوز متر دویست از سرهنگ خانه متراژ.کنند می فکر اش داده

 این با.بوده مخالف شدت به پدرش اما شود موزیسین داشته دوست گوید می خودش.نیست خبری باغبان و
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 و سرهنگ دیدن.میزند تار نیز گاهی.ست معرکه نواختنش پیانو و کند می دنبال را موسیقی ها بعد حال

 و میپوسیدم حتما زندگیم معوج و کج خم و پیچ توی شد نمی نصیبم اگر که بود موهبتی بودن دخترش

 .میشکستم

 داخل.میفتیم راه در سمت به سرهنگ و عمه کنار در و گیرد می محکم را دستم مادر شویم می که پیاده

 با سرهنگ دیدن با نفر چند.خورد می پیچ ام معده مختلف های عطر بوی همه آن از شویم می که سالن

 کسی انگار و میشوم افتخار غرق من و کند می معرفی دخترش مرا سرهنگ و ایستند می جلویش احترام

 .میزند قلبم های سوختگی روی پماد

 باید جماعت این جلوی که ام گرفته یاد فروغ عمه از.روم می راه محکم و راست و گیرم می باال را سرم

 ...خودشان مثل!ناخالصانه و الکی لبخند یک با.باشی گونه این

 !اونجان:شنوم می گوشم کنار را عمه صدای

 سالگی هشت این.میرفت یادم از کاش دور خاطره این.کنم نگاه گوید می عمه که جایی آن به توانم نمی

 .کنم نگاهشان و بچرخانم کمی را گردنم نمیتوانم که کرده قفل را عضالتم و بدن و تن طوری

 !شیرین باش قوی...نیومدی بار اینجور که زدی؟تو یخ انقد چرا..وای ای:گیرد می را آزادم دست عمه

 .بوده اشتباه آمدنمان کند می فکر شاید.است مستاصل اش قیافه.گیرم می عمه سمت را سرم

 رصد شده اش خیره مادر که را جایی میخواهم تا.ایست نقطه به خیره نگاهش هم او میفتد مادر به نگاهم

 .میرسند کنارمان خانومش و فرخی تیمسار  کنم

 شیرین:کوبد می ام شانه به آرام.کرده حفظ را خودش شیطنت چنان هم گذاشته سن به پا اینکه با تیمسار

 نکردی؟ پیدا هنوز فرهادتو

 !تیمسار ی قهقه بندش پشت و کند می بلند را زنش اعتراض حرفش این

 آلوده را همه.نیست مداوا قابل که هستم بازی سر زخم آید؟من می کارم چه به فرهاد من.میزنم تلخی لبخند

 .کنم می عفونی و

 اینگونه تیمسار خانواده با آشنایی اول روز همان از واقع در.است خریدارانه مادر به زنش و تیمسار نگاه

 خوشگل زن یک از تر الوصول سهل چیزی چه.بود داده بانو سیمین به دل معتادشان مرده زن پسر خب.بود

 !کند نمی گله هیچی از و میزند لبخند زمان و زمین به که آرام

 اول.افتد می دورتر متر چندین میزی به نگاهم.میزنم چرخی سرجایم که داشته نگه سرپایمان همچنان تیمسار

 آقای هم کنارش.کرده بلوندش و هاست موقع ان از تر بلند خیلی موهایش.دهم می تشخیص را آوا همه از

 می تعارفم نبات آب و کشید می را لپم که روزهایی همان مثل درست.نکرده تغییری هیچ انگار که مهندس

 انگار گوید می عمه.نازاست  آوا آخر.داشت بچه حسرت فقط!نداشت دوست که مرا داشت دوست بچه.کرد
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 و نشسته جوانی مرد کنارشان.داند نمی گناه کدامین به و افتاده خاندانشان توی که مرضیست

 ام شانه روی را مادر دست.کنم می حس را بدنم کل شدن یخ خودم.شود می زیاد دستم رعشه...آزاد...بعد

 !یخ تیکه یه شدی برم بریم؟قربونت خوای خوبه؟می حالت:آورد می گوشم کنار را سرش.کنم می حس

 دارند که عمه و تیمسار سمت را سرم و کشم می عمیقی نفس.است تر لرزان من صدای از خودش صدای

 !خوبم:گویم می مادر به لب زیر و چرخانم می زنند می حرف

 عمه حسرت پر صدای.دهند می نشستن رخصت باالخره هم خانومش و تیمسار آیند می که داماد و عروس

 ...داریوش:کند می نگاه را دیگر سمتی که شنوم می را

 می خودداری شده خیره که مسیری به کردن نگاه از شدیدا و شوم می متوجه فقط من که است آهسته انقدر

 .است همین راهش تنها!شود بریده باید...من زندگی کور نقطه...داریوش.کنم

 ها خانزاده با میز چند فاصله با که ای خالی میز سمت به و گذارد می عمه و من شانه روی دست سرهنگ

 ای نقطه روی گاها چشمانش لرزان حدقه.نیست دنیا این در انگار اما مادر.کند می هدایتمان دارد فاصله

 قابل باشد دلتنگش اینکه و است عمه برادر داریوش.کنم می حذر نقطه آن به کردن نگاه از من که میماند

 ...مادر اما است توجیه

 دست که بکشم پس پا خواهم می.گیرد می لرزم.کند می کج راه ها خانزاده میز سمت به راه وسط سرهنگ

 .شود می سفت مچم دور سرهنگ

 را جاخوردنش.شود می ما متوجه بردارد میز روی از را نوشیدنیش لیوان خواهد می که آوا همه از اول

 نمی مو پیشش سال ده باهمان و پوشیده رنگی ای سورمه دامن و کت.میبینم هم را خاتون.کنم می حس

 می سرهنگ احترام به و میشود بلند مهندس.است گرفتن شکل حال در لبشان روی پوزخندی.زند

 شوخی به عمه.کند می بش و خوش سرهنگ و باعمه.است دید قابل حاال چشمش گوشه ریز چینهای.ایستد

 آواست؟ کار,شدی پیرتر دیدمت که بار آخرین از:گوید می

 !عمه:گوید می کشداری لحن با که میشود بلند آوا اعتراض صدای

 می نشانه مارا نگاهش تیر موقع همان و کشد می آغوش در را عمه و میخیزد بر جایش از اجبارا نیز او

 .باشند گذاشته جلویش متعفن آشغال تکه یک انگار.کند می اذیتم بدجور پایینش به باال از و خیره نگاه.رود

 بیرون عمه آغوش از که او به بایستم همیشه از تر راست کنم می سعی که حالی در و زنم می پورخندی

 !عمه دختر سالم:گویم می آید می

 خونش هم رویش روبه آشغال تکه این متاسفانه که بماند یادش دنیا آخر تا.بیاورد خاطر به که گویم می

 !اشتباهی هرچند.است

 این میدانم.دهد می فشار را دستم مادر.شود می تبدیل لبخند به پوزخندم خشمش از قرمز صورت دیدن با

 در مسخره مراسم این ادامه به.باشم او مثل توانم نمی من اما"نسوزان آتیش,نزن حرف,باش آرام"یعنی
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 می میریم شیرین و من:گوید می عمه به رو بیند نمی خوب را اوضاع که مادر.کنم نگاه توانم نمی سکوت

 !شینیم

 !برید شما,جان سیمین باشه_

 سرهنگ با تا میخیزد بر جایش از میلی بی روی از و اکراه با ما رفتن با که نفری آخرین که ام متوجه من و

 از ترس.میریزند دلم توی ترس کیلو کیلو.پیشانیش برهم و درهم خطوط و اخم آن با.است آزاد بدهد دست

 ...آلود خون عروسکی از ترس,نشده سحر هنوز است سال ده انگار که شبی,بارانی شب یک

 ...رفتارشون خاطر به...جان سیمین ببخش:گوید می مقدمه بی عمه.میگردند بر سرهنگ و عمه چندی از بعد

 درکشون,نیست مهم:گوید می است رقص پیست به نگاهش حالیکه در و خورد می شربتش از کمی مادر

 !کنم می

 !فهمم را؟نمی چیز چه کند؟چرا؟اصال می درکشان مادر

 گریزان های نگاه تنها.ندارم را دیدنشان دوباره فرصت و آنهاست میز به پشتم دقیقا ام نشسته که طوری

 جلب باعث که چیزی.اند نشسته دورش مرد ای عده که افتد می تر سو آن میزی به نگاهم.بینم می را مادر

 و شلوار و کت.جمع این توی غیرمعمولش و خاص تیپ البته و ما به مردیست خیره نگاه شود می ام توجه

 بین برگی سیگار و زده شانه عقب سمت به را پرش جوگندمی موهای.سفید براق های کفش و سفید پیراهن

 شیک و پوش خوش آنقدر اما رسد می نظر به الغر کمی اینکه با و استخوانیست صورتش.است انگشتانش

 توانم نمی و او به چسبیده چشمانم انگار اما بگیرم را نگاهم میخواهد دلم هرچند.آید نمی نظر به که است

 .آید می ما میز سمت به که میبینم متعجب و کنم می برانداز را بلندش قامت شود می که بلند.کنم جدایش

 دستم از پوش سفید مرد به براقش و آلود اشک نگاه و عمه ایستادن با ام برده دهانم سمت به که گیالسی

 باطنش پلیدی و سیاهی تواند می کی تا مرد این گوید می که صدایی و آید می در صدا به ناقوسی.افتد می

 ما میز سمت به و شود خیره من به پروا بی انقدر تواند می طور کند؟چه مخفی سپید لباسهای این توی را

 ...چشمانش زدن دو دو.چشمهایش بارانی جنگل.کنم می نگاه مادر به.بیاید

 !جانم داریوش...داریوشم_

 برادر سال هجده از بعد عمه.برنمیدارم مادر از را نگاهم همچنان و اش کشیده جان این به میزنم پوزخند

 کمی باید ایم خورده زخم چقدر میداند که مایی جلوی...ما جلوی اما.شود می توجیه شادیش,دیده را کوچکش

 .کند مراعات

 !اونوقتایی از تر سرحال...دیبا سرهنگ سالم:خیزد می بر آرامی به هم سرهنگ
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 شاید.نیست دوستانه سرهنگ با رفتارشان هیچکدام ها شمس واقع در.نیست دوستانه چندان سرهنگ با لحنش

 بوده معمولی خیلی ای خانواده از سرهنگ چون شاید.اند نبوده او با عمه ازدواج به راضی اینکه خاطر به

 !کجا شمس خانواده و کجا دیبا خانواده اجتماعی رتبه لحاظ از و

 خودشان شبیه همه خواهند می.تابند نمی بر را تفاوت ها شمس.کند زندگی تواند نمی آنها مثل چون هم شاید

 .باشند

 !عشاق شهر توی گذروندی خوش حسابی...سرحالی هم تو_

 .گیرم می را سرهنگ متلک

 کنین؟ نمی معرفی_

 که ایش قهوه چشمان حدقه توی شوم می خیره نفرتم تمام با و گیرم می باال را سرم داریوش حرف این با

 .است من چشمان شبیه عجیب

 بزنی؟ حدس تونی نمی خودت_

 .گردند می بر من سمت به اند ایستاده چنان هم که سرهنگ و عمه

 .شنوم می گیرد نمی میز از را نگاهش که مادر لب زیر و لرزان آه

 خانوم:کند می اشاره من به گرفته را سیگار که دستی همان با و گیرد می برگش سیگار از کامی داریوش

 باال سرشو اگه البته...میرسه نظر به آشنا شون قیافه....خانوم این ولی.ندارم حدسی شما مورد در!جوان

 !بدم نظر بتونم بهتر شاید بگیره

 ام شانه دور دست و آید می کنارم سریع عمه.شوم می بلند جایم از ناگهان.بیاید باال کفرم تا کافیست همین

 ...هم خانوم این و شیرینه این داریوش...کنن می نگاهمون دارن همه...شیرین:اندازد می

 !بشین,نایست سرپا!عزیزم دونی می بهتر خودت:گوید می بندش پشت و کشد می آهی عمه

 انگار واقعا...نه:شود می بلند داریوش صدای و کند می بلند سر عمه حرف این با که است مادر بار این

 !نیستم بیشتر اشنایی مشتاق چندان خب ولی!دیدمش جایی

  می:رود می میزش سمت درآوری حرص لبخند با حرف این از بعد

 !بینمتون

 عمیقی نفس.میبینم را پلکش پرش اما بریزد اشک آدم همه این جلوی که هاست این از تر دار خود مادر

 طور چه.نشسته ما به پشت بار این که میبینم و کنم می نثارش ای لعنتی لب زیر.مینشینم سرجایم و کشم می

 دهد؟ خرج به قباحت انقدر توانست
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 خانواده لوس پسر تک همون!نشده عوض هیچ:گوید می عمه به رو و مینوشد را نوشیدنیش از کمی سرهنگ

 !شمسه

 توی فقط.کرد نمی حل رو مشکالت!بود همین بچگی از:گوید می آرام و کشد می پیشانیش به دستی عمه

 !داشت نقش کردنشون درست

 .میندازد مادر به شرمنده نگاهی حرف این بعد

 عوض نیست قرار چیزی,شیرین کنی کنترل خودتو بیشتر کم یه باید توهم:گوید می من به رو سرهنگ

 !بشه

 بی های نگاه.شود می پیدا"پیروز"بزرگش پسر همراه بار این تیمسار سروکله بازهم دار و گیر این توی

 البته.نیست مادر برای هم بدی گزینه فرخی پیروز کنم می فکر که حاال.کنم می حس را مادر به پروایش

 برداشته مادر از داریوش فکر هم و داریوش از مادر فکر هم حداقل!بگذاریم کنار را الکل به اعتیادش اگر

 شود نمی باورش.کند می نگاه لبخندم به متعجب.زنم می لبخند خان پیروز روی به بار اولین برای.شود می

 و احوال و حال از بعد.زنم می لبخند او به دارم حال بودم بسته رو از برایش را شمشیرم همیشه که منی

 نمی دعتمون جان شیرین:زند می ام شانه به دستی پیروز,مادر با دادن دست در پیروز دار منظور مکث

 !مخصوص؟ پیانونوازی یه به کنی

 !نه لطفا...فرخی آقای وای:گویم می سریع همین برای متنفرم بزرگ های جمع در زدن ساز از

 جادوی با کن شیرین رو همه اوقات سن رو برو خانوم شیرین,میگه راست پیروز:گوید می تیمسار

 !سرانگشتات

 آره:میگوید سرهنگ که کنم رد را پیشنهاد دوباره خواهم می.گیرد می ام خنده تیمسار ثقیل جمله از

 !ببینن رو هنرت دارن دوست خیلیا...شیرین

 خرابکاری دستپاچگی روی از میترسم.کند می اشاره ها خانزاده میز به نامحسوس طور به جمله این از بعد

 به حسرتی شاید البته و نیست بدی فکر ها خانزاده به شده بزرگ و جدید شیرین دادن نشان حال این با کنم

 !داریوش دل

 !چشم_

 !سپاس...به به:اندازد می باال ابرویی تیمسار

 او و زنم می حلقه تیمسار بازوی دور آرام را دستم و خندم می.گیرد می سمتم را بازویش و جلو آید می

 نزنند دیگر که دهد می عالمت ارکست گروه به دستش با.کند می همراهی سالن بزرگ پیانوی کنار تا مرا

 افتخاری صورت به دارد قصد دیبا سرهنگ دختر یعنی من که کند می اعالم میکروفون پشت از سپس و

 .کند مهمان زیبا ای قطعه به را مدعوین
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 استرس و بزنم پیانو عظمت این به جمعی توی است قرار که باریست اولین.نشینم می سفید پیانوی پشت

 نگاه تنها خوشبختانه.حالند چه در ببینم که اندازم می ها خانزاده میز به نگاهی ناخودآگاه.فراگرفته را وجودم

 اند کرده قطع من خاطر به را موسیقی اینکه از احتماال و اند گرفته ام نادیده بقیه و است من به مهندس

 انقدر را اش چانه و داده لم صندلی به که حالتی در و مشکی مردانه شلوار و کت ان توی آزاد.ناخوشنودند

 کنم می سعی و کشم می عمیقی نفس.رسد می نظر به هایم کودکی خاطرات تمام از تر بدجنس گرفته باال

 .کنم متمرکز ها نت به را حواسم

*** 

 با.زند می سرم روی پدرانه ای بوسه تیمسار بندش پشت شود می بلند که زدن دست هماهنگ صدای

 کندوبرای می نگاهم کجی لبخند با و انداخته پا روی پا که میبینم را داریوش همانجا از.میزنم لبخندی رضایت

 .شود می سیگارش به زدن پک مشغول دوباره و شود می همراه بقیه با زدن دست توی چندثانیه

 می نگاه را ها خانزاده میز هم چشم گوشه از,میروم میزمان سمت و کنم می کوتاهی تعظیم و شوم می بلند

 می آغوشم در رسم می کنارش به تا و ایستد می مادر.است من روی همگی نگاه بار این میبینم و کنم

 نمی بر چشم چرا دانم نمی لعنتی...میبینم را داریوش نگاه باز است اش شانه روی سرم حالیکه در.گیرد

 او از چندثانیه از بعد واضحی اخم با.کند نمی دل که دیدنیست خیلی خودش برای شاهکارش ظاهرا.دارد

 .میگیرم چشم

 !رفت نخواهد یادم از عمر آخر تا لعنتی جشن این دانم می

 "سوم فصل"

 این استخدام بخش مسئول دقیق ی جمله واقع در.شده پذیرفته درخواستم گویند می میزنم سر که سازمان به

 شروع رو کارتون زودتر هرچه خواستن و کرد موافقت درخواستتون با هخا جناب دیبا خانوم" که بود

 !"کنید

 برایم ای نقشه حتما هم هخاها خود رسیدم نتیجه این به و بود کننده سورپرایز برایم کم یک از بیشتر خب

 !دارند

 !برسانم عمه و مادر,سرهنگ اطالع به طور چه را بار مسرت خبر این دانم نمی فقط

 نشان جواهر دستبند آخر لحظه.بندم می محکم را موهایم و پوشم می را رنگم کرم تابستانی دامن و بلوز

 پربودن از.آیند می کارم به خیلی دو این روم می که جایی.کنم می دستم به انگشترش همراه به را زیبایم

 حضور خانه در عمه فقط و است مدرسه مادر.روم می عمه اتاق سمت به شوم می مطمئن که پولم کیف

 .است بیدار میفهمم و شنوم می را رادیو صدای.دارد

 !هاییم بچه با.بکشه طول کارم ممکنه عصر تا.بیرون میرم من عمه_

 گفتی؟ سیمین به,برم قربونت:سمتم گردد می بر
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 !کن صحبت باهاش شما...رفت یادم:کنم می مظلوم را ام قیافه

 !باش مواظب فقط,برو,باشه...گرفتی یاد کی از رو بازیا لوس این دونم نمی:خندد می مظلومم ی قیافه به

 "میرم کجا دارم نفهمین وقت هیچ امیدوارم"کنم می زمزمه لب زیر میروم بیرون اتاق از حالیکه در

*** 

 این کنار از عبور با آدمی هیچ شاید.کنم می پیدا را خانه باالخره باریک توی در تو کوچه چند از عبور با

 کلفتی گردن آدمهای چه و گذرد می چه داخل این نکند خطور هم ذهنش به کثیف و زده زنگ دار کلون در

 !شوند می واردش

 خوابیده باید احتماال و است صبح ده ساعت.کوبم می در به بار چند کلون با و روم می جلو استرس با

 می راست.دهد نمی کردن فکر فرصت شود می کشیده حیاط موزاییک روی که دمپایی لخ لخ صدای.باشند

 را ای ساله سی حدودا زن و شود می باز در.برسم نظر به اشرافی و جدی کامال کنم می سعی و ایستم

 هایش لب و ست گذشته شب به مربوط احتماال که آرایشیست بقایای چشمانش دور.ژولیده موهایی با میبینم

 برعکس که تنش چروک خواب لباس به نگاهم انتها در.شده پخش لبش اطراف هم کمی و دارد رنگ هنوز

 !اغواگر و لوند تا است ترسناک هیبتش مجموعا و دارد ای فربه هیکل و بلند قد.افتد می اش پوشیده هم

 می نامرتبش موهای داخل دستی.باشد مغرورانه و پایین به باال از نگاهم کنم می سعی لحظات تمام در

 داری؟ کار کی با:کشد

 !ببینمش خوام می,رئیست با:میکنم نازک طلبکارش لحن برای چشمی پشت

 که صدایی با و دهم می جا در لنگه دو بین را خودم سریع که ببندد را در خواهد می و زند می پوزخندی

 !بزن صداش گفتم,باش رفتارت مواظب:گویم می گرفته اوج کمی

 خودت مشکل ببین برو شده باز اینجا پاش شوورت اگه خانوما خانوم ببین:زند می کمرش به دستی

 !افتادی ور بیفتی در خانوم با چون.نکن پا به شر الکیم!کجاس

 را ام اشاره انگشت.بیاید چشمش به کامال ام قیمتی دستبند و انگشتر کنم می سعی و کشم می ای کالفه پوف

 همینطوری بخوای اگه دوما و شد نمی باز اینجا به پاش مسلما داشتمم,ندارم شوهر من اوال:گیرم می سمتش

 !مایی مهمون خنک آب سالیو چند یه بریزی هم به منو اعصاب

 !نیست سختی کار خب...زدن بلوف

 .میگیرم سمتش پول مقداری و میبرم ام دستی کیف داخل ام گرفته سمتش به که را دستم همان

 !ندیدی منو کن فک االنم همین از_
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 سرهنگ احتماال شود باز خانه فاحشه به پایش دیبا سرهنگ دختر.ترسم می سرهنگ و عمه آبروی از تنها

 !برود دیار این از و کند جمع باروبندیل باید

 می خانه ساختمان داخل رویم روبه باز در از.شوم می رد کنارش از و زنم می سنگینش تنه به ای تنه

 رو روبه معمولی و خالی سالن یک با اما ام کرده آماده بدی های صحنه دیدن برای را خودم اینکه با.شوم

 دست به و آورم می در را آفتابیم عینک.است جریان در بسته درهای آن پشت باشد که هرچه احتماال.میشوم

 سنخیت کهنه محله این با اصال سالن داخل سلطنتی های مبل درواقع.است تمیز و مرتب چیز همه.گیرم می

 سمتش به را رویم.میشنوم شود می نزدیکم سر پشت از که پایی صدای و شود می باز آرام اتاقی در.ندارد

 خورد می چرخ نگاهش.معصوم و آرایش بی و ساده صورتی.سفید تاب و بلند دامن با زنی.میگردانم بر

 خواد؟ می چی این منیر:گوید می آرام کرد باز رویم به را در که زنی همان به بعد و وضعم و سر روی

 ...خانوم_

 !بزنم حرف باهات باید:میدارم بر جلو قدمی و میپرم حرفش میان

 !نمیاد اینجا زدن حرف واسه کسی معموال:اندازد می باال ابرو

 !نترسین,ندارم کردنم درست دردسر خیال...بشینیم بهتره:میروم جلوتر

 .گویم می عمد از را"نترسین"

 .ترسم نمی چیزی از من بچه_

 !تو بیا:کند می باز را اتاقش در

 !غلط یا درست,ندارم کردن اعتماد جز ای چاره

 حرفهایم درواقع!هیچی کنم گمان هستم بینش ذره زیر که طور این.کرده باور را حرفهایم از چقدر نمیدانم

 !بگیرد مرا بیاید بلکه کنم اغوایش دارم قصد و ام شده مردی عاشق اینکه.بود سروته بی زیادی

 می بیرون صورتم توی را سیگارش دود و تختش تاج به میزند تکیه و پوزخندی به آیند می کش لبهایش

 .دهد

 حسینی و راست پس!برمیگردونم و آب لب میبرم تشنه تورو مثل تا ده من!بچه کنی رنگ تونی نمی منو_

 !باشی تجربه بی خیلیم نمیاد نظر به هرچند,کنم کمکت شاید موقع اون,چیه قضیه بگو

 .گیرم می نشنیده را آخرش جمله

 !گفتم بودو که هرچی_

 .ایستم می هم من و شود می بلند ناگهانی
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 ...برو و بکش راتو کوچولو خانوم_

 ...من لیلی_

 !برو گفتم_

 درواقع.است خبره کارش در چقدر لیلی که ام شنیده.بدهم دست از را فرصتم نباید.روم می اتاق در کنار تا

 انتقام خوام می:دارد زیرنظرم خمارش چشمان با چنان هم که سمتش گردم می بر.پبچیده جا همه اش آوازه

 !بگیرم

 ضربه چند اش اشاره انگشت با آید می جلویم تا کند می خاموش کنسول روی خالی بشقاب لبه را سیگارش

 .سرجات بشین بیا.باش روراست طوری همین من با:زند می ام شانه به آرام

 کنم؟ اعتماد بهت تونم می...بشه خارج اتاق این از حرفام خوام نمی:شوم می خیره دیوار روی ای نقطه به

 !میدونی صالح هرطور:اندازد می باال ای شانه

 را چیز همه کسی از بردن اسم بدون...گویم می و گویم می!لعنتی.کند می سواستفاده بودنم ناچار از دارد

 .کنم می تعریف برایش

 1342 پاییز

 کنارم آلود خون و خیس عروسکم.کند می پرتاب سمتم به جا همان از را است دستش که چیزی...است آزاد

 از متعجب چشم چند.دارد می بر خیز سمتم به شوم بلند خواهم می که همین و میزنم ای دوباره جیغ.میفتد

 و میفتم هق هق به.کند می بلندم زمین از همانطور و گیرد می لباسم یقه به را دستش.ماست خیره در ورای

 !دارد وحشیگری خوی بزرگ خانزاده.میزنم چنگ دستهایش به دستانم با افتادن ترس از

 را هایی"حرامزاده" شنوم می.میزنم جیغ.کنم می گریه.میزنم جیغ.زند می داد.دهد می فحش.دهد می تکانم

 بیرون اتاق از و میدارد نگه بلند لباس با را کوچکم هیکل همانطور.کند می ردیف برایم هم سر پشت که

 فشار گلویم به لباس یقه.میزنم صدا را سادات بانو و کشم می جیغ.میزنم صدا را مادر فریاد و داد با!برد می

 صدای,است من هق هق.شود می قاطی باهم صورتم توی بینی آب و اشک.میفتم خر خر به و کند می وارد

 !دیگران بهت و سکوت و قاری

 چشمانی با آواست...خورد می صورتم به که محکمی سیلی سرش پشت و شود می بند ام یقه به دیگر دستی

 !خونی

 کن پرت رو کثافتا این...بیرون کنی می پرت االن حرومشو به نمک ی هرزه مامان و کثافت این_

 ...کثافتا...کثافتا...بیرون
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 می تکرار کوتاه و بلند را کثافت واژه مدام کرده گیر دوجهان بین جایی انگار درحالیکه و زده جنون آوا

 .کند

 !آوا دیگری و آزاد دست یکی...اسیرم خشمگین دست دو بین...موهایم توی زند می چنگ

 .افتاده گیر گرسنه گرگ دو بین که دارم را ای بره حس

 مگه...بکشش جلوم آزاد...نحس کثافت...کشتی برادرمو کثافت:صورتم توی خورد می آوا سیلی دوباره

 قربونیش جلوم آزاد...داد هلش...خون...بود خون...سرش...کشتش کثافت این...بود مرده...آزاد ندیدی کامرانِ 

 ...خدا ای...خدا ای....من ساله ده برادر...من برادر...کن پاک ننگ  لکه این....کن

 می منتقل هم آزاد به جنونش انگار.میبرد بهتم آوا وار جنون حرکات از.رفته یادم هم هق هق ترس از حتی

 مچی همان,مچم استخوان توی درد.نشسته آدم دورش دورتا که سالنی وسط کند می پرتم طور این که شود

 .خورد می پایم ساق به محکمش لگد که میروم عقب عقب نشسته همانطور.میپیچد بود دیده آسیب هم قبال که

 ....مامان_

 خشک هم لبهایش...لرزد می دستش....شده گشاده که اینطور دربیایند حدقه از خواهند می آزاد قرمز چشمان

 ...لرزان و باز نیمه و است

 !سگ توله میکنم قربونیت اینا همه جلوی_

 ...مامان:میزنم فریاد ناامیدانه بازهم

 گرگ.کنند متوقفش دارند سعی و میایند آزاد کنار به و ایستند می چندنفر.شود می بلند جیغم دیگرش لگد با

 کرد؟ آرام شود می مگر را وحشی

 ...شیرین:مادر بلند نیمه و مبهوت صدای بعد و آید می چیزی شکستن صدای

 !مان...ما_

 و کند می سپر را خودش شود نصیبم دیگری لگد اینکه از قبل و آید می سمتم مبهوت نگاه همان با مادر

 .شنوم می را مادر خفه آه....کمرش توی خورد می آزاد محکم لگد

 کنی؟ می چیکار آزاد_

 مادر.زده حلقه دورمان پوشی مشکی جمعیت حاال.شود می آزاد بیشتر پیشروی مانع زنی تحکم پر صدای

 .میفشارد بغلش توی محکم مرا و ریزد می اشک

 دق داره اونجا میفهمی؟خواهرت...کشته کامرانِ  سگ توله این...کنم له رو کثافتا این بذار....کن ولم خاله_

 ...کنه می
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 جدا مادر آغوش از را سرم.لرزد می خودش به مادر و شکند می را صوتی های دیوار تمام آزاد بلند فریاد

 پی و رگ تمام و میریزد عرق شرشر آزاد و گرفته را آزاد بازوهای بانوسادات خواهر میبینم و کنم می

 .شده برجسته گردنش و صورت

 ...پسرم آروم...میکنی داغون خودتِ  اینجوری...میفهمم...باش آروم...آزاد_

 را سرش عصبی حالتی با آزاد که بگیرد آغوش در را سرش خواهد می و گردنش پشت اندازد می دست

 میشود بلند مادر هین و من جیغ سمتمان آید می که قدمی.خشکش لبهای روی کشد می زبان و کشد می عقب

 .میبرم فرو مادر سینه میان را سرم دوباره و

 ...کامر مث اونم...توروخدا...ست دختربچه یه فقط شیرین...ست بچه...آزادخان_

 دست!جنده شو خفه:ایم نشسته زمین روی که سمتمان شود می خم.شود کامل مادر جمله گذارد نمی آزاد

 خدا به...کنم تیکه تیکه هردوتاتونو خودم اینکه قبل...اینجا از میشی گم حاال همین و گیری می سگتو توله

 !حالله خونتون که

 ساده روسری.شکند می مادر!حرامزاده سگی توله من و شود می هرزه چشم همه این جلوی...من مادر

 می بغلم.میشود بلند باالخره اش گریه صدای و میبرد داخل را بورش موهای و کشد می جلوتر را مشکیش

 میکند تالش زور به انگار که خیسی و زده وق چشمان با که را آزاد میبینم.میشویم بلند وال و هول با و کند

 های نزدیکی.میرویم...تنها...مادر و من...ای وسیله هیچ بی.ست خیره رفتنمان به درنده حیوانی مثل نبارند

 به من جلو پاپتیارو این سنگ انقد!خانوم فروغ کن ولم:شود می بلند آزاد فریاد دوباره که سالنیم بزرگ در

 توله با شو جنده معشوقه حاال!کنه درو وانساد و کاشت تخم ِ!عوضیتونه داداش اون اینا همه مسبب.نزن سینه

 هوش به هنوز...بنداز خواهرت به نگاه یه برو بگی من به رو اینا اینکه جا به!ما وردل گذاشته سگش

 سرش فرق....ندیدی شو جنازه...حاال...نبود کم آقا خان بگیم؟مرگ بهش چی قراره بیادم هوش به...نیومده

 ...بود شکافته بیخ تا بیخ

 می تجاوز ها معشوقه به مگر...میلرزد لبانش...بسته را چشمانش مادر...شکند می صدایش جمله این از بعد

 !کنند؟

 1352 بهار

 به شاید,زند نمی حرفی هیچ!شکنجه دیگری برای بازگوکردنش,است سخت برایم تحقیر همه آن یادآوری

 داشته سیاهی اینده و حال حتی و گذشته چنان رویش روبه مانتال سانتی دخترک نمیکرده خطور هم ذهنش

 !باشد

 ...پدرت_

 !نیست پدرم اون_
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 ...کنه جبران بخواد شاید_

 ناکسی و هرکس جلوی رو مادرم شدن پول یه رو؟سکه ما مخفیانه زندگی سال رو؟هجده چی:میزنم پوزخند

 تغییر طوری چه من بودن کنه؟حرومزاده جبران میتونه طوری مادرو؟چه شده حروم زیبایی و جوونی یا

 میکردی؟ چیکار بودی من جای میکنه؟تواگه

 ...شو بلند:گوید می و ایستد می چندلحظه بعد و چشمهایم توی شود می خیره عجیبش و نافذ چشمان همان با

 .ایستم می جلویش سردرگم

 !دربیار_

 .میفهمم را منظورش تنم لباسهای به چشمش اشاره بیاورم؟با در.شود می گشاد هایم چشم

 .میزند پوزخند میبیند که را تردیدم

 !داری چیا خودت بدم یادت من قراره که چیزایی بر عالوه ببینم میخوام_

 پشت و کنم می فراموش لحظه همین از را چیز همه.کنم می چال را دخترانگیم و حیا.بندم می را هایم چشم

 .را دامنم بعد و آورم می در را تابستانی نازک بلوز و برم می دست.گذارم می جا سرم

 بدنم موشکافیم مشغول کند می وارسی بادقت را بیمارش که دکتری مثل کنم می حس کنم می باز که چشم

 .است

 !دربیار رو همه_

 برجستگی روی نگاهش.آید می نزدیک...آورم می در...اما هستم معذب کافی اندازه به زیر لباسهای همین با

 .خورد می چرخ ها

 همین فقط و فقط!داری رو باید که چیزایی...خب ولی...ظریفی و میزه ریزه زیادی:دیوار به دهد می تکیه

 !میکنه تشنه مردو یه که نیست هیکل و قیافه این...مهمه

 !اینه:میزند آرامی ضربه پیشانیم به انگشتش با و جلو آید می

* 

 ها خانزاده عمارت به آذر مخصوص معلم عنوان به است قرار گفتم که وقتی از درست...شده غوغا

 کند شروع تا ببیند چشمش جلوی مرا کافیست عمه.زند نمی حرف من با که شود می روزی سه مادر!بروم

 موقع همان!گوید نمی چیزی اما سرهنگ.بگذارم آنجا را پایم بگذارد است محال که آوردن آیه و قسم به

 مطمئنی؟:گفت و مصمم چشمان توی شد خیره
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 چمدانم بستن مشغول دو و پنجاه و هزاروسیصد سال اردیبهشت 30 تاریخ در...لحظه این در اینجاو من و

 .هستم

 تلخی هر جلوی انتقام شیرینی فکر اما است سخت ام نبوده مادر از دور هم روز یک حتی که منی برای

 چقدر ببینم و برگردم روز یک شاید.میچینم لباسهایم زیر هم را لیلی اهدایی ممنوعه لباسهای.گیرد می را ای

 .هستم مدیون او به

 گوشم توی لیلی صدای.افتد می خودم به آینه از نگاهم.ایستم می و میبندم سختی به را چمدان زیپ

 !بود گرگ ماده باید الشخور جماعت این برای:میپیچد

 تر غلیظ را نارنجیم رژ.میبندم سرم روی تل مثل را نارنجی روبان و میگذارم باز را فرم نیمه موهای

 است هم توی اخمهایش که عمه کنار آماده و حاضر سرهنگ.میفتم راه سالن سمت دست به چمدان.میکنم

 ام بدرقه برای.میشنوم را قلبم شکستن صدای!نیست...مادر.کند ام راهی تا بیایم من است منتظر و نشسته

 .کند می نگاهم اشکش و خشم از سرخ چشمهای با عمه.میدهم پایین شده سنگ مثل که را دهانم آید؟آب نمی

 !لجباز دختر_

 .کشم می اغوشش به.میشنوم را عمه نگرانی از پر غرغرهای

 صورتم روی که است اشک قطره قطره.میبردم در سمت به و گذارد می سرم پشت را دستش سرهنگ

 .میچکد

 !شیرین_

 ابدیم جایگاه در باالخره و آید می پایین ها پله از.میچرخم.میشنوم سرم پشت از را مادر دار بغض صدای

 هق صدای.میزنم قلبش جایگاه به ای بوسه.است قلبش روی درست سرم که وقتی.مادر آغوش.میگیرم قرار

 .میشود بلند هقش

 راست.بماند سرجایش عینک گذارممی اما و برمیدارم را کالهم.میرود و میگذارد کنارم را چمدانم دو راننده*

 موهای...میبینم را میانسال زنی و میشود باز در معطلی لحظه چند بعد.میزنم در به ای ضربه و ایستم می

 .میدهم قورت را دهانم آب...پررنگ رژجگری و شده بافته جوگندمی

 بفرمایید؟...خانوم سالم_

 !هستم هخا جناب دختر جدید معلم...اومدم وزارت از_

 ...اومدین خوش...خانوم داخل بفرمایید...بعله_

 که او.آورم می خودم را یکی میگویم که کند بلند را هردو خواهد می.آید می هایم چمدان سمت به سریع

 !هستم کسی چه نمیداند
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 ام قیافه و تیپ و برمیگردد بار یک چندلحظه و افتد می راه جلویم بلندوالغرش هیکل آن با دست به چمدان

 هستین؟ کی خانومِ ...خانومِ  باالس ی طبقه اتاقتون._اند/میگذر نظر از را

 ...دیبا_

 اتاقتون اینم...بفرمایید...دیبا خانوم بعله:میرود باال چوب طرح عظیم و مارپیچ های پله از

 چمدان.همین...میشوم رو روبه چوبی وصندلی میز و تخت یک به مزین ای ساده اتاق با میکند باز که را در

 .گذرانممی نظر از را اتاق حرص با و میکنم رها را

 سرور؟_

 .آوردن تشریف دیبا خانوم:شنوممی را صدایش.میرود بیرون عجله با سرور

 !دیبا خانوم...به به:اندازد می باال را ابروهایش.میبینم را خاتون.میشوم خارج اتاق از

 میگوید تمسخر با را دیبا

 باشکوهه خیلی اتاق...نداشتم استقبالیوو همچین انتظار:میشوم خیره سیاهش چشمان توی و میزنم لبخندی

 !هخا خانوم

 میدهم تکان آلود تمسخر تشکری روی از سری و

 شروع کارتو فردا از:میگوید میرود پایین ها پله از دوباره اینکه حین و میزند مصنوعی لبخندی

 میزنیم حرف وظایفت مورد در صبح.کنی استراحت بهتره...میکنی

 .برمیگردم ام خالی و لخت اتاق به دوباره و میدهم فشار هم روی را دندانهایم اش دستوری لحن از

 حد از بیش سکون و سکوت فقط.نشده عوض چیز هیچ.میشوم خیره باغ به و ایستم می اتاق ی پنجره کنار

 پنجره.نگذاشته پا عمارت این به ای زنده موجود مدتهاست انگار.لرزاند می را آدم دل ته که است عمارت

 داخل را پایم تا میکردم فکر که چیزی برخالف.شود عوض اتاق ی کرده دم هوای گذارممی و میکنم باز را

 جانم به زالویی.بروم پایین ی طبقه تا ندارم رفتن پای حتی.کشید ته توانم و نیرو تمام انگار گذاشتم عمارت

 های مهره.نیست شطرنج زندگی شاید که آید می ذهنم به حتی.انگار میمکد را عزمم قطره قطره و افتاده

 .ندارند دوباره بازی ی اجازه سوخته

 مردانه بلوز و ای سورمه گشاد دمپا شلوار.میروم اتاق در سمت به شوم امید نا این از بیشتر اینکه از قبل

 و آهسته...نکن حساس را کسی میگفت لیال!باشد خوب شروع برای میکنم فکر و ام پوشیده سفیدی تنگ ی

 !پیوسته
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 را ها پله.نمیشود تحریک استرس لطف به ام نداشته اشتهای و پیچدمی ام بینی توی غذا از مالیمی بوی

 جنبنده بلکه میروم نشیمن باز در سمت به.بگیرم نادیده را قلبم ی شده تند ضربان میکنم سعی و میکنم طی

 !میبرم لذت خوشایندی حس از من و میدهد اکو سالن توی سندلم های پاشنه صدای.ببینم خودم از غیر ای

 و میکنم حس نفره سه مبل پشت را چیزی حرکت که کنم گرد عقب میخواهم.جا همه اند پاشیده مرده خاک

 دهانم آب.میشود گرد چشمانم.میبینم ناباوری عین در را صدا منبع و میروم صدا سمت به آرام...آواهایی بعد

 بور دخترکی!برگردم و بردارم چمدان میگیرم تصمیم ثانیه از کسری در و میزنند یخ دستانم.میشود خشک

 چشمانش...چشمانش.باشد باید آذر...دارد تازگی برایم و ام ندیده علمی های عکس در جز که ای قیافه با.تپل و

 چند با بازی حال در!دارد فرق ما با جنسش انگار که چشمانی...انگار انسانیست چشمهای ماورای چیزی

 سمتم به.میشود متوجهم میروم که جلوتر.میشود خارج دهانش از صداهایی مدام و است عروسک

 خشک میکنم حس.ریخته صورتش طرف دو روشنش ای قهوه موهای و است خیس دهانش دور.میچرخد

 او به شدن نزدیک بیشتر از اما. است احمقانه...میترسم.این جز میکردم را چیزی هر فکر.ام شده

 ...ماما:میگوید بلند بمش صدای با بریده بریده که همین.میترسم

 این.کرده گشاد را آلودش پف چشمان اینچنین که ترسیده من ی اندازه به هم او انگار.میروم عقب به قدمی

 سرم پشت را هایی قدم صدای.میروم عقب باز من و میکند صدا را مادرش تری ترسیده صدای با بار

 میشنوم

 !اومدم...مامان اومدم_

 همچنان من و میکشد آغوش در را ترسیده آذر مبل زدن دور از بعد و میکند عبور کنارم از تندی به خاتون

 .میکنم حس خودم روی را اش ترسیده چشمان

 .شوم خارج بهت حالت آن از میکنم سعی و میزنم تکیه در کنار دیوار به

 !ترسوندی رو بچه_

 میدهم قورت را دهانم آب.میشود خارج دندانهایش بین از حرص پر و آرام صدایش

 !شم آشنا باهاش میخواستم...میخواستم_

 !کردی ترکش زهره که اینجوری؟تو_

 .آورد می خود به مرا گرش توبیخ لحن.نزدیکشان تا میروم جلو و میگیرم دیوار از را ام تکیه

 را سرش دیدنم با آذر.میکنم خم مبل روی اهرم صورت به را پایم یک و سمتشان میشوم خم مبل پشت از

 تا بکشم موهایش روی وار نوازش را راستم دست که میکنم مجبور را خودم.میکند خم مادرش گردن توی

 .کشممی عقب شده هول من و چرخاند می سمتم به را سرش میکند حس را دستم حرکت
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 باهات موردش در که فردا تا!برو اتاق این از حاال همین!معلم؟؟ خانوم میکنی چیکار داری هست معلوم_

 میکنیم صحبت

 !بیایم کنار االن همین ماباهم بذارین باید میکنم فک و بلدم رو کارم من هخا خانوم_

 سعی و نشینممی زانو روی.میروم مبل دیگر سمت به و گذارممی زمین روی را پایم حرف اتمام از بعد

 !آذر روی به بزنم لبخند میکنم

 نمیدارم بر صورتش از را ام خیره نگاه و میکنم حفظ را لبخندم اصرار با

 !شم دوست باهات میخوام و...شیرینم من!کوچولو سالم_

 شده سرازیر لبهایش روی دهانش آب از کمی و گذاشته کج مادرش ی شانه روی را سرش

 ...صبح گفتم_

 !نکنین ایجاد اختالل کارم توی لطفا پس.بکنم چیکار باید میدونم من هخا خانوم:_میپرم حرفش وسط

 دوستی دست بهتره...خب:_میکنم دراز آذر سمت دوستانه را دستم میگیرمو چشم عصبانیش صورت از

 ...زودباش!بدیم

 .میدهم تکان و میگیرم را دستش من و میگیرد سمتم را کوچکش العاده فوق دست تعلل با

 چیه؟ اسمت...دوستیم ما همیشه تا االن از دیگه_

 !آذر:میگوید بم صدای همان با و میخندد تصورم برخالف

 ...آذر_

 آذر.میشوم خارج نشیمن از و میگیرم خاتون از نگاه آمیزی موفقیت لبخند با.ایستم می و میکنم رها را دستش

 !بود خواهد سخت من برای او با آمدن کنار اما رسدنمی نظر به سختی کودک

*** 

 !بفرمایید_

 .میبینم را سرور و میشود باز در

 !هستن همه...میز سر بیارین تشریف.س آماده شام خانوم_

 .میشوم خارج لمیده حالت از و بندممی استثنائیست کودکان آموزش مورد در که را کتابی

 ! میام دیگه لحظه چند تا...باشه_

 !بانوسادات؟.. .و آذر,آزاد,خاتون یعنی همه.هستند همه گفت.میکنم پررنگ را رژم و میزنم ادکلن کمی



 من لعنت خدا هستم

 

32 
 

 ای عمه!بروم ام عمه دیدار به باید.میروم در سمت به شدن پشیمان از قبل و گزممی خاموش؟لب بانوسادت

 ..راضیم آید می جوش به خونم که همین!بودم رعیتش مثل سال8 که

 آن با است خاتون میشود بلند که سری تنها.میدهند یاریم سختی به پاهایم میشوم خوری غذا سالن وارد

 تندتر را هایم قدم.بیاورم دست به را نفسم به اعتماد میکنم سعی و میزنم لبخند.لبهایش روی غلیظ پوزخند

 مردی و بانوسادات اما!برنده و تیز.میکنم حس هم را آزاد نگاه.میکشد بیرون برایم صندلی سرور و میکنم

 که هستم زده هیجان انقدر.نشینم می صندلی روی خاتون کنار.است من به پشتشان هنوز کیست دانم نمی که

 !آنها نفع به هیچ_یک و میدهم سالم گنگ و گیج صدای با و میکنم گم را پایم و دست باالخره

 یکدست موهایی با میبینم خودم روی روبه را بانو و گیرم می سرباال آید نمی در کس هیچ از که صدایی

 آبدهانم.چرخد می صورتم روی مبهوت و مات نگاهش.مشکی لباسهایی و شده کوتاه شانه روی تا که سفید

 سکوت این.میدهم فشار پایم ران به میز زیر را لرزانم دستان.باشد سخت انقدر نمیکردم فکر.میدهم قورت را

 لحظه آن منتظر همه و شود سالخی است قرار که دارم ای بره حس.میکند منتقل بدی حس آور وحشت

 !طغیانم به ناگزیر من و...داریوش خون...هست رگهایم در شما خون که حیف...آخ...سادات بانو آخ!اند

 زل ماها به و بشینی اینکه جای به!کنی؟ بخشش طلب و ببوسی رو عمو زن دست و بایستی نیست بهتر_

 بزنی؟

 سرمیز لردها مثل که آزاد با ناخوداگاه همزمان و نشسته راستم سمت که میچرخانم خاتون سمت به را سرم

 !شده تمام دیگر خانزادگی و خان ی دوره نمیداند.میشوم چشم تو چشم نشسته

 !چی؟بخشش؟ چی طلب:میکنم خاتون به معطوف را نگاهم

 اومدی پس.داشت بیشتری ادب انتظار نمیشه تو زندگی وضعیت با کسی از:میزند صداداری پوزخند

 اینجاچیکار؟

 ...من...نیومدم عذرخواهی برای من: میزنم لب.ام افتاده گیر نفر چهار ی کشنده نگاه بین شده خشک دهانم آب

 واسه پس؟اگه اومدی چی نیومدی؟واسه بخشش واسه:کند می قطع را ام زمزمه آزاد بلند و دار خش صدای

 !هری...کنی وجور جمع گندکاریاتو نیومدی این

 توی شده جمع اشک که میزنم پلک سرهم پشت چندبار.میشوم جمع خودم توی کمی فریادش از زده یخ

 می زمزمه و میگیرد سالن در سمت را انگشتش ایستد می نمیخورم تکان که جایم از.نریزد چشمم ی حدقه

 فرصت یه بهتون میخواستیم!کارت رد برو بردارو ساکتو...حاال همین...شو دور چشمم جلوی از:کند

 به میزنی زل پرروتر و تر گستاخ نشدی متنبه تنها نه ظاهرا اما!بانو خاطر به...گذشته جبران واسه...بدیم

 قبول ت نیمه نصفه سواد با تورو که شده معلم قحطی کردی فک نکنه!نیومدی بخشش واسه میگی و ما

 ...کردیم
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 بانو.میکنم نگاه رویم روبه به زده استرس و گیج.برسد پایان به نشده شروع خواهم نمی شود گونه این نباید

 !عمه بیایی راه من با باید...میاندازم بانو آلود اشک چشمان توی مغموم را نگاهم!صامت مرد وآن

 !کن گم گورتو چشمم جلو نیستم؟از تو با مگه__

 ..بود کرده طغیان همینگونه آزاد هم روز آن...میشود تداعی زهرماری روز آن برایم انگار

 طمانینه پر و آرام و کنم مهار را حدم از بیش عصبانیت میکنم سعی.میدهم فشار دستم کف به را هایم ناخن

 یک شاید!نه...اشک اما...میگزم لب تعمدا و میچرخانم آزاد سیاه حد از بیش چشمان تخم توی چشم.بایستم

 نگاه آخر بار برای و میزنم گوش پشت را صورتم توی ریخته موهای!نه االن اما باشد خوبی سالح موقع

 !شوم پذیرفته باید...شود حفظ غرورم باید.بمانم اینجا زور به خواهم نمی...اندازم می عمه به

 دستان از تر زده یخ دستی...میگیرد را مچم دستی بروم و بزنم عقب را صندلی خواهم می که همین

 !من دستان از تر لرزان دستی,من

 !حاال همین...کنه کم شرشو بزار...مادر:میشنوم را آزاد صدادار پوف صدای

 کمر به دست حاال که پسرش...میبینم پسرش ی خیره را نگاهش و برمیگردم نمیشنوم عمه از که صدایی

 !شده برجسته پیشانیش رگ و ایستاده

 پایینش به باال از نگاه و میگیرد انگشت من روبه و میکشد دهانش دور دستی بانوسادات نگاه از کالفه آزاد

 میکند چشمانم خیره را

 !میشی پشیمون اما نیستی پشیمون_

 که میشود کشیده مرد آن سمت به نگاهم من و میرود و میکند ترک را میز خورده حرص و نخورده غذا

 ها بیداد و داد این تمام انگار و میدهد تکان را نوشیدنیش لیوان دارد همه از تر ریلکس و تر صامت

 !نداشته هوایش و حال در تاثیری کوچکترین

 .بنشینم که میزند اشاره و مینشیند بانوسادات است دستش در سوپ ظرف که سرور آمدن با

**** 

 بیشتربه که حاال.میزدم حدس باید.پیش سالها زیبایی همان به...هایم کودکی مهربان ی خانزاده!بود مهران

 سبیلی.بود بسته پشت از محکم را براقش و بلند ای قهوه موهای.میزدم را حدسش باید ماند می ها شاهزاده

 از بیش روشنش چشمان و اش کشیده ابروهای.بود آراسته را ترکیبش خوش صورت یغمایی کوروش شبیه

 !ها وقت همان مثل...است برایش کاملی وصف گیر چشم...بود جذاب مرد یک برای حد

 دست از را محبت و گرما آن هایش چشم.کرده فرق ها وقت آن با آسمان تا زمین میکنم حس...اخالقش اما

 یک به نه.میکند عوض را همه زمان شاید!دانم نمی...شده بدل هیچ به انگار داشت همیشه که مهری آن.داده

 .میزند گند بدجور همه به حال هر به اما اندازه
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 وقت یک اما یافته التیام زخمت شده آرام دردت میکنی فکر.است پوشش یک فقط و نیست مرهم که زمانی

 پر جارا همه عفونتش بوی و میشود عیان ات ساله چندین عفونی زخم و میرود کنار پوشش این جایی یک,

 .میکند

 وای که کرد حجت اتمام خودش قول به خاتون صبحانه سر.میروم آذر اتاق سمت به و میدارم بر را وسایلم

 !کامران هم آذر و نیست بانو دیگر او که...کنم بدرفتاری دخترکش با حالم به

 ناقص دخترک از را حقم بخواهم ام نشده عوضی انقدر دیگر که گفتم دل در و کردم نگاهش فقط من و

 !بگیرم او العقل

 !سرور:گویم می و میشوم متمایل پایین سمت به کمی ها نرده روی از

 خانوم؟ بله:کند می نگاه را باال و گردد می بر که است سالن کف کشیدن دستمال حال در

 .اتاقش به بیار رو آذر_

 ...اجازه خانم خاتون از بذارین_

 برو پس...میکنم معلوم من رو باشه کجا آذر باید کی که این...آذرم معلم من سرور:حرفش وسط میپرم

 !شده صادر ش اجازه...راحت خیالت!بیارش

 !بودم زده گند کافی اندازه به دیشب.بکوبم محکم بایستی را میخم

 دری.میدهم تکیه ها نرده به و ایستم می راست میکند رها تلفن میز روی را دستش دستمال اکراه با که سرور

 دستم و ایستم می تر راست ناخودآگاه آزاد قامت دیدن با بالفاصله و میشود باز گرفته قرار رویم روبه که

 .ها نرده به میشود چنگ

 سخاوتمندانه جلویش و پوشیده طوسی ای بیجامه تنها زیرش که است تنش رنگی ای سورمه روبدوشامبر

 اطالعات این هرچند.نیفتد پرمویش و پهن ی سینه به و نیاید تر پایین گردنش از نگاهم میکنم سعی.است باز

 !آورد دست به شود نمی دیدن لحظه یک با فقط را دقیق

 تذکر بهت ای ساده هرچیز واسه مدام خونه این تو باید سرت؟نکنه رو بندازی صداتو نباید که فهمی نمی_

 بشه؟ داده

 ...حتما وگرنه!باشین خونه شما نمیکردم فکر:کند می راست تنم به مو بدنم در کرده نفوذ سرمای

 چی؟ بقیه!نباشم خونه من_

 داخل رفتن صبحونه از بعد خانومتون...خاتون:میپرم حرفش بین خودش مثل که بدهد ادامه خواهد می

 !باشین بیرون باید هم شما میکردم فک...ساختمونن یکی اون که مهرانم آقا!باغ

 نمیشنوه؟ گوشاشم نمیکنه صحبت چون کنی می چی؟هوم؟فک بانو_



 من لعنت خدا هستم

 

35 
 

 را چشمانش شرربار برق میتوانم هم بینمان متری2 ی فاصله با و گرفته در چارچوب به را چپش دست

 رگ همین خشمش ی نشانه انگار و میشود برجسته پیشانیش رگ باز میرسد که حرفش اینجای به.کنم حس

 !است بلندش پیشانی روی کذایی

 .وقتا اون بودن سروصدا عاشق حتی یادمه!نبودن حساس صدا روی وقت هیچ...بانوسادات...خب...خب_

 صدات بلندی مراقب بعدم به این از!فهمیدی؟!کشتیش تو!شد تموم سادات بانو اون دختر...هه:میزند پوزخند

 ...گرنه و باش

 می پایین کمی را صدایش است وصل در چارچوب به دستش هنوز حالیکه در میدارد بر جلو به قدمی

 اجازه خاتون و من از باید...هرکاری واسه,هرچیزی واسه خونه این تو...باشه یادت!میبرمش خودم:آورد

 !بگیری

 می لبهایم به کمرنگی پوزخند.میزنم چنگ بیشتر نرده به و میگیرم گاز بحث به ندادن ادامه برای را زبانم

 !میکوبد هم به محکم را در و اتاق داخل به میکند گرد عقب میبیند که را سکوتم.میگیرم باال را سرم و نشانم

 می صورتش ی حواله مستقیم را مشتم و میرفتم جلو خواست می دلم قدر چه.میبندم ای لحظه را هایم چشم

 !باشد طلب خشونت هم حد این تا میتوانست میچرخید ها کالویه روی ظریف انقدر که انگشتها این.کردم

 آیم می بیرون فکر از میشنوم ها پله پایین از که را آذر و سرور جروبحث صدای

 ...خانوم بیا...بیا...جان آذر_

 ...بازی من...بازی من...بازی من...خوام می بازی...نمیام...نه_

 از اینکه از قبل.میروم ها پله سمت به سریع.شود می تبدیل خراشی گوش های جیغ به بمش صدای کم کم

 جوری یک را دلبندش فرزند بتوانم باید شوم محکوم کفایتی بی به فعلی ی پسرعمه و سابق خانزاده سمت

 !کنم خفه

 ...منو ببین آذر...آذر_ 

 دستم احتیاط با.شود خالص دستش از که افتاده سرور جان به دندان و چنگ با. میکنم طی هارا پله عجله با

 باش آروم...ببین...عزیزم:میکنم بند اش شانه طرف دو را

 ...عروسکم...کن ولم..برم خوام می_

 العمل عکس سریعا میکشم که مویش به دست.کنم کار چه نمیدانم من و دارد کردنش مهار در سعی سرور

 .میکشد عقب را سرش و داده نشان

 ...بازی بریم که باش آروم...نمیکنه دادوبیداد انقد که خوشگل خانوم دختر یه...باشه...بازی میریم باشه_

 .صورتم توی میزند زل آلودش اشک و درشت چشمان با که میشود خسته تقال از انگار
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 !دوتایی...میکنیم بازی بازی؟باشه؟باهم بریم بیا_

 عروسکم؟ با:میچرخد وسرور من بین نگاهش گیج

 !تو اتاق بریم؟میریم...دیگه بازی یه اول اما...میکنیم بازی اونم با_

 و کند رهایش که میکنم اشاره سرور به.است کننده تایید آرامش نگاه و میکند بند دهانش توی را دستش

 باشد تر راحت باید او با آمدن کنار اینطوری!برسیم نظر به دوست که است بهتر...برود

 وحشتناک.بکشم بلندی جیغ و بدهم دست از را کنترلم است ممکن آن هر میکنم حس.میزند نبض سرم کل

 بزرگ پنجره به را خودم و باشد سرگرم پازلش با که کنم می رهایش.میشود محسوب عمرم ی تجربه ترین

 و مهران و میشد عوض آبش مدام استخر تابستان است یادم.افتد می خالی استخر به نگاهم.رسانم می اتاقش

 هم من بگیرد اجازه سادات بانو از که میزدم غر مادر جان به قدر چه.زدند می آب به تنی آوا گاها و آزاد

 میبینم دریا...میترسم آب از.دارم وحشت دنیا استخرهای تمام از وجود تمام با حاال اما بروم استخر به

 !بدتر بلندی از...بیاورم باال میخواهم

 باعث میشوم متوجه را آن از گنگی آواهای تنها من و میزند حرف لب زیر دارد خودش با که آذر صدای

 و میکشم ای کالفه پوف.بچیند درست سرجای بود نتوانسته هم را دانه یک حتی...سمتش برگردم میشود

 اما ترسم نمی او از اول دیدار ی اندازه به دیگر.میزنم تکیه پنجره به هستم حرکاتش به خیره که همانطور

 آذر سمت سریعا مرا اتاق در نزدیک هایی قدم صدای.شوم نزدیکش هم خیلی شود نمی باعث این

 .مینشینم اتاقش زمین روی او مثل.میکشاند

 ...اینج بزار اینو جون آذر_

 .اندازد می آذر و من به موشکافانه نگاهی.میبینم را خاتون.میشود باز در

 ...آذر_

 باشد نچسب من برای قدر هرچه...خاتون.دود می سمتش خوشحالی با و گردد برمی مادرش سمت به سریع

 پرسروصدا.مینوشد و میگیرد مادرش دست از را پرتغال آب لیوان!!است دلبر خیلی ظاهرا دخترش برای

 ...بگویم چیزی باید.اشتها با و

 کنه حس باید....نیارین نوشیدنی یا خوردنی براش مواقع این که باشه بهتر میکنم فکر:میکنم صاف را گلویم

 ...متفاوته کمی فضا که

 این...بخوره میوه آب لیوان یه باید11 ساعت من دختر:میکشد دخترش موهای به دستی و میپرد حرفم بین

 !هستی؟ هم تغذیه متخصص نکنه.. میدم تشخیص من اینو و میکنه پیدا ادامه روند

 هفت دختر قبلیش های مربی و شما روند با...که میبینید...بریم پیش من آموزشی روند با باشه بهتر شاید_

 ...هنوزم تون ساله
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 !مینوشه و میخوره ساله سه,دو بچه یه مثل هنوزم:میدهم ادامه گرش اخطار نگاه به توجه بی

 .میکنم اشاره یافته امتداد صورتیش بلوز روی تا دهانش از که پرتغالی آب و آذر به حرف این از بعد

 دختر...من میتونی؟دختر طور بزنی؟چه حرف اینطوری میکنی جرات طور چه:میفشارد هم روی دندان

 درک اینو نمیتونی حتی تو...اون...کنه رفتار وساالش سن هم مثل نمیتونه اون...اون...تیست بقیه مثل من

 اینجا؟ اومدی ای انگیزه و امید چه با! بیماره اون که کنی

 آموزش اگه.کنید ولش خدا امون به که نمیشه باعث این اما...داره فرق کمی بقیه با آذر...بله:ایستم می

 !میکنه تغییر چیزا خیای ببینه آموزش هم درست...ببینه

 حرف سری یک...ام خوانده کتابم توی که چیزهاییست هرحال به.دارم ایمان حرفهایم به قدر چه نمیدانم

 !بگیرد کم دست را من نباید.میدهم تحویلش و میکنم سرهم برایش هم دیگر ی سلمبه قلمبه

*** 

 پیش طور چه و کنم چه که این.ام فرورفته فکروخیال توی است بالتکلیف دستانم تو کتابم که همانطور

 قبل خانه این توی کسب اال و.است سرور میدانم.میخورد در به ضربه چند.کرده مشغول را ذهنم کل بروم

 !نمیزند در اتاق این به ورود از

 بفرمایید_

 نهار واسه پایین بفرمایید خانوم_

 باشه_

 اشتباهی جایگاهی توی که آدمی احساس.دارم بدی احساس.میکنم پرتاب ای گوشه را کتاب حوصله بی

 .داند نمی را پیشش و پس و ایستاده

 ی آینه از مجبورم و نیست اتاق توی ای آینه.میریزم صورتم توی مو چندتار و میکنم باز را موهایم کش

 لباسم باالیی ی دکمه دو بدی حس با آخر در و میکشم لبهایم به ماتی رژلب.کنم استفاده خودم دستی کوچک

 هایم برگه کاری اول همین که بود گفته.داده لیال که است ای ممنوعه های لباس همان از یکی.میکنم باز را

 .است صبرم از بیشتر من ی عجله که افسوس اما نکنم رو را

 آبی حریر از جنسش.دارد تنگی بلندو های آستین و است زانو زیر تا اش بلندی.ساده ظاهر به پیراهنی

 ماجرا ته تا سایه یک با که مردها از امان لیال قول به و.مینشیند اندام روی و میزند موج که است لطیفی

 !میروند را

 معطل کمی میتوانند نیست کار در ای عجله.آیم می بیرون اتاق از و میکنم پا به را سفید های صندل

 فکر البته.کنند نمی شروع را غذا نشوند حاضر میز سر همه تا که است این ها شمس عادات از یکی.شوند

 !بانو وجود دلیل به مگر...باشند پایبند اصل این به خیلی ها خانزاده نمیکنم
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 لبخند.افتد می من به نگاهش.سالن در از مهران ورود با میشود همزمان که آیم می پایین آرام ها پله از

 .میزنم

 !پسرعمه...سالم_

 !دیدار مشتاق,سالم:میزند کجی لبخند میزند باال را نازکش بلوز های آستین اینکه حین_

 میرود هم توی هایم اخم ناخودآگاه.ندارم را انتظارش درواقع.آید نمی خوشم اش دوستانه چندان نه لحن از

 .میروم میز سمت به او از جلوتر و

 یا ام خورده کم غذا گوید نمی کسی.بکشد غذا برایم نمیکند تعارف کسی.شوم می گرفته نادیده وضوح به

 .میدهم فرو آبم لیوان با قلپ قلپ را حرص و خشم من.بکشم بیشتر کند اصرار

 !بده رو ساالد ظرف خاتون_

 خاتون اینکه از قبل.کند می اشاره است من بشقاب روی روبه دقیقا که ساالدی ظرف به که است مهران

 !عمه پسر بفرما:میکنم دراز سمتش به را ظرف دهد نشان العملی عکس

 !باریکال...دادن یادت خوب خیلی رو فامیلی های نسبت ظاهرا اما نگرفتی یاد رو آداب از خیلی_

 !تمسخر از پر...است آزاد صدای

 کنم نمی آزاد به اعتنایی هم من.کند می خالی خودش برای اعتنا بی و گیرد می را را ساالد ظرف مهران

 آینه و مطالعه میز به اتاقم برای:کنم می صاف را گلویم آرام و نوشم می آب کمی.میشوم خوردن مشغول و

 .دارم نیاز قدی

 چشم همگی نگاه دیدن با!ام زده عجیبی حرف که اندازد می شک به مرا و میگردد بر سمتم به سرهمه

 رو ضروری ی اولیه وسایل کنید؟من می هچین چرا:گویم می آزاد سپس و بانو به خیره و کنم می گشاد

 !ندارم اتاقم توی

 !شدی بزرگ قو پر الی میکنه فک آدم ضروری اولیه وسایل میگی طوری...هه_

 ...لعنتی آزاد

 خیلی صدایم کنم می سعی و نشینم می صاف.کنم خالی طوری باید را خشمم.آورم نمی تاب این از بیشتر

 در.کنید توهین من به دارید سعی شما کنم می فکر من...خان آزاد نیست درست شما رفتار این:نباشد خصمانه

 .کنم کمک دخترتون به و باشم شماها کنار در آمیز مسالمت میخوام من که صورتی

 واقع در...کنم توهین بهت ندارم سعی من:گوید می مکث لحظه چند از کشدوبعد می لبش گوشه به دستی

 !!میکنم توهین بهت خاصی تالش و سعی بدون

 .شود می داغ گوشهایم
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 من به اینطور پدرم.ندم رو جوابتون میدم ترجیح حال این با...س ادبانه بی خیلی رفتارتون این...که واقعا_

 !کنه حفظ رو خودش شأن موقعیتی هر در باید آدم که داده یاد

 خوردن غذا از دست همه دیگر حاال.چشمانش توی شوم می خیره.کنم می حس را صورتش شدن سرخ

 برجسته بر عالوه عصبانیت موقع که برم از دیگر حاال.باشد مسلط خودش بر دارد سعی هم آزاد.اند کشیده

 !پرد می وار تیک هم پلکش ی گوشه پیشانیش روی بلند رگ آن شدن

 ...بچه اومدی کنار خوب قدر داریوشه؟چه منظورت!!پدرت؟پدر_

 !بازیارو مسخره این کنید بس:میشنوم را مهران ی کالفه صدای

 بدم؟ نشونتون رو م شناسنامه الزمه!دیباس سرهنگ من پدر...داریوش؟:نمیدهم اهمیتی حرفش به

 داشته؟ مراوده هم ایشون با مادرت نکنه:خندد می عصبی آزاد

 روی از سریعا!انگار شود نمی سرش آبرو و حیا و شرم ای ذره مرد این...میشود گرد چشمانم وقاحتش از

 دامنم به را دستانم.نشود باز فحش به دهانم کع میدهم فشار هم روی محکم را لبهایم و میشوم بلند صندلی

 !ها خانزاده بین است نادر کمیت یک انگار شعور...چشمش زیر نشود مشت که میزنم گره

 تهدید چشمان در خیره.کند می نگاه آزاد و من به خشم با و کوبد می میز روی را مشتش ناراحتی با بانو

 زاده عمه جوار در نهار اولین از هم این.میشوم خارج سالن از و میشوم دور میز از عقب عقب آزاد گر

 آذر اتاق سمت به.ندارد بست و چفت دهانش که بس خورد نهار میز یک سر آزاد با نمیشود انگار اصال!ها

 اما.کشم می را اتاقش دستگیره.خوابانندش می شام و نهار موقع و میدهند غذا جداگانه او به ظاهرا.روم می

 نگاه را داخل کنم می سعی جاکلیدی سوراخ توس از.شود نمی باز.کنم می تکرار بار چند.شود نمی باز در

 بیند می که مرا است خوردن نهار مشغول سرور.میروم آشپزخانه سمت به.شود نمی دستگیرم چیزی کنم

 خانوم؟ دارید احتیاج چیزی:شود می بلند و کشد می دست سریع

 !قفله درش...آذر اتاق_

 سمت و حیاط تو برن ممکنه وخت یه...میکنن قفل رو اتاقشون در نهاروشام موقع خانوم خاتون...خانوم بله_

 درمون و درست عقل هرحال به...که دونین می...پایین بندازن خودشونو ها پله از نکرده خدا یا...استخر

 !طفلک نداره

 .میگوید را آخر جمالت و میکند آرام را صدایش

 .آیم می بیرون آشپزخانه از حرفی هیچ بدون و میکنم گرد را هایم چشم تعجب با

*** 

 بی,بیهوده.آذر با زدن سروکله روزهای.میگذرد هخا ی زده طاعون عمارت به آمدنم از هفته یک

 دردناکم زیستی هم روزهای.کشند می نفس که هایی مرده کنار در من تابستانی گرم و عبث روزهای...هدف
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 سیندرال خواهران یاد مرا که آوایی.شود تکمیل ضیافتم که نیست آوا الاقل خوشبختانه.زندگیم چرکین غدد با

 .شود امیدم کورسوی ژانی وال ژان که نیستم هم کوزت حتی.نیستم سیندرال که من حداقلش خب.اندازد می

 کوتاه آستین بلوز.بزنم قدم کمی باغ توی بروم کند می ام وسوسه عصرگاهی خنک حدی تا نسیم و سکوت

 شاخه گذارم می که حیاط توی قدم.میزنم سرم به را بنفش تل و میکنم تن به دمپاگشادی جین شلوار و بنفش

 روز هر که ای باغچه آن با.میکند را خانه هوای دلم.میکند سرخوشم ها پرنده صدای و درختان پربار های

 می را مادر خواندن حافظ صدای دلم.بازیگوش قرمز های ماهی و کوچک حوض آن با.میداد آبش سرهنگ

 .خواهد می را سرهنگ با زدن پیانو دلم.بزند غر که این حتی خواهد می را عمه دلم.خواهد

 راه کوچک عمارت سما به.میزنم قدم آن از دور ممکن تاجای و نیفتد استخر به نگاهم میکنم سعی

 هنوز که ها آنوقت.دارد تعلق مهران به حاال که همانجایی.باغ شرقی ضلع در متری200ساختمانی.میافتم

 بانوسادات و آقا خان.بود زنده آقا خان پدر و بود نشده هخا و شمس درگیر هم مادر و نداشت وجود منی

 .میشوند صاحب را عمارت هردو خودشان. آقا خان پدر مرگ از بعد اما.کردند می زندگی عمارت این توی

 می باز را ای شیشه در آسوده خیال با همین برای رفته نمیدانم که جایی به نهار از بعد همیشه مثل مهران

 کنار در آقا خان و بانو از تابلویی.پوشانده هارا دیوار عظیمی و بزرگ نقاشی های تابلو.میشوم وارد و کنم

 لبخند آزاد و آوا متشکر خود از و تخس ی قیافه.طرفشان دو در نوجوان آزاد و آوا و سلطنتی مبل روی هم

 بازش که همین.روم می رویم روبه باز نیمه در سمت به و میکنم رد را بزرگ نسبتا سالن.آورد می لبم به

 رسیده آرزویم بزرگترین به انگار اصال.کند می گشاد را چشمهایم رنگ مشکی براق پیانوی کنم می

 ناخودآگاه و گذارم می داخل به قدم شوق با.نه یا بوده عمارت توی هم قبال پیانویی همچین آید نمی یادم.باشم

 روز به های نت از است پر نکردنیست باور.دارم می بر را کنارش نت دفتر.نشینم می پشتش نیمکت روی

 عالقه مورد آهنگ...فرهاد از"مرد یه"های نت زدن به کنم می شروع و گزم می لب زیاد خوشحالی از.دنیا

 .سرهنگ و خودم

 با بیایم بیرون خواهم می که همین.بروم اتاق در سمت به و بلندشوم وال و هول با میشود باعث صدایی

 میکنم برخورد جسمی

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_

 آید می حرف به باز خودش که میگردم پسندی محکمه جواب دنبال به

 !توام هوم؟با_

 ...سال ده از بعد...ببینم اینجارو خواست می دلم یعنی...همینطوری_

 .میزند بندی نیم لبخند

 میزنی؟ پیانو داری ربعه یه همین واسه_
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 ...من...که ربعه یک شما...وای:میزنم ای شکه لبخند

 !میزنی خوب_

 !منه زندگی موسیقی...بودم پدر آموزش تحت سالگی هشت از_

 !!مشترکمون زندگی:میرود پنجره سمت به و کند می عبور کنارم از آرامی ی تنه با

 زیبای ی شاهزاده.آیم می بیرون و کنم می گرد عقب زند نمی که حرفی.ایستد می پنجره کنار من به پشت

 مشترک؟؟ زندگی...عمارت

 می فروغی فریدون ام خورده الک تازه های انگشت به خیره و نشینم می توالت میز جلوی صندلی روی

 ...بلند...خوانم

 آره می یادم به تابستونو ظهر تو تن

 آره می یادم به بارونو تو چشمای رنگ

 نداره زندون با فرقی زندگی نیستی وقتی

 آره می یادم به زندونو تلخی تو قهر

 پله همه آن از شدیم مجبور نفری دو سرور و من و آوردند تهران از دیروز را مطالعه میز و توالت میز

 !مهربانی ی عمه چه.بود داده سفارش برایم بانو ظاهرا.بیاوریمشان باال

 دیدنه روز هر رو تو نیازم من

 شنیدنه دارم دوست لبت از

 گلی گل حریر پیراهن.میمالم لبهایم به تری جگری رژ و میشوم بلند شود می خشک که ام تیره جگری الک

 خاتون.باشند باغ توی خاتون با احتماال آید نمی آذر صدای.میزنم بیرون اتاق از و کنم می مرتب بدنم روی را

 در کمی اس مسخره های مادرانه این جای به کاش!کند می خلوت دخترکش با را ساعت دو یک روزی

 دفتر و تهران سمت به نهار از بعد و است خانه نهار تا ام فهمیده هم آزاد.کرد می کمک آموزشش روند

 که میفهمم سیگارش بوی و اتاق باز نیمه در از شوم می رد که کارش اتاق کنار از.کند می حرکت وکالتش

 به کوتاه ای ضربه و میمالم هم به را ام خورده ماتیک لبهای.برمیگردم را رفته قدم چند.است اتاقش توی

 .میزنم در

 !تو بیا_

 و ریزم می چپم ی شانه روی را موهایم.میشنوم را خوابش از بعد گرفتگی و سیگار از دار خش صدای

 .گذارم می داخل به قدمی و کنم می باز را در.باشد دید معرض در بلندم ی گوشواره گذارم می
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 دست یک با را سیگارش و قهوه فنجان.پالست و پخش جلویش کتاب و ورق کلی و نشسته میزش پشت

 !است دست چپ.کند می یادداشت را چیزی دیگر دست با و گرفته

 به زدن تکیه حال در و گذارد می میز روی را فنجانش.گیرد می سرباال خودش میشود طوالنی که سکوتم

 ها لب که هایی آدم از.میشود خمار کمی زدن پک حین چشمانش و میزند سیگار به پکی اش صندلی پشتی

 .آید می بدم میدهد سیگار بوی انگشتانشان و

 .بیایم حرف به است بهتر گوید می نگاهش

 !وسایل خاطر به مرسی_

 خم چپ سمت به کمی را سرم.شود می بسته تیکی صدای با در و زنم می تکیه اتاق در به حین همین در و

 ریپورتر سرور.نبوده شمر این کار وسایل میدانم بهتر خودم نداند که هر.خیره...کنم می نگاهش و کنم می

 .دارد زمینه این در ای العاده فوق استعداد...شود می خوبی

 !باشم ممنونش آید نمی بدش خب...کند نمی کتمان هم او که است جالب

 گیج.آیم می بیرون اغواگرانه حالت آن از و ایستم می راست.بروم جلو که کند می کوتاهی ی اشاره دست با

 و کنم می طی را میزش تا متری چند مسیر که کشد می طول قدر چه نمیدانم.میگذارم جلو قدم پرتردید و

 تقریبا فنجان توی را سیگارش میرسم میزش جلوی به که زده یخ و گیج.است حرکاتم تماشاگر پوزخند با او

 .کند می خاموش خالی

 !ببر اینارو میری داری_

 که پیشم سال ده شیرین همان انگار.میشود داغ بدنم تمام ای ثانیه به.است بدتر هم میکردم فکر که آنچه از

 سرم.شود می چنگ میز ی لبه دستم!شوم له حقارت بار زیر هرروز که....باشم مواجبشان و جیره بی نوکر

 چرخم می در سمت به.باشم خونسرد کنم می سعی و گیرم می باال راست را

 !گم می سرور به_

 از ماند دور کو کسی هر حال هر به!تو گفتم...سرور نگفتم:باشد گرفته بازیم به انگار...آید می صدایش

 ....خویش اصل

 در سمت به لرزان های قدم با.صورتش توی نشود تف که دهم می قورت را دهانم آب.دهد نمی ادامه و

 !عمه پسر...ایه دیگه چیز حاضر حال در من مسئولیت:گویم می و میروم

 !لجنیم از هردو...یکیست ما اصل عمه پسر

*** 
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 از یکی.کنیم می درست کاغذی های گل هم با و ام نشسته کنارش هم خودم و ام نشانده تختش روی را آذر

 عمه بار اولین.بود اتاقم دیوار و در به چسباندنشان و کاغذی های گل کردن درست هایم کودکی تفریحات

 اتاق از خودم و بزند رنگ هارا گل تا میدهم دستش به را رنگی مداد.کنم درست هارا گل طور چه داد یادم

 میشود که ایست وعده بهترین عصرانه.میکشم بو لذت با.پیچد می بینیم توی خانگی کیک بوی.میزنم بیرون

 و کند می عبور جلویم از دست به سینی سرور.خاتون خود گاها و آزاد حضور بدون.خورد خانه این توی

 !بشه سرو باغ توی عصرونه خوان می خاتون امروز خانوم:گوید می همزمان

 بد فجیعی طرز به را ها گل.گردم می بر آذر اتاق به.کنم تحمل را خاتون مجبورم و نیست یار من با شانس

 دهانش آب.است زدن رنگ مشغول هنوز من به توجه بی او و عبثم تالش همه این از وارفته.زده رنگ

 .زده بیرون لبش ی گوشه از کمی

 !کن پاک دهنتو دور بردار دستمالو... آذر_

 بدهم یادش را مورد یک این باید حداقل

 ...شمام با آذر_

 .کند نگاهم شود می مجبور و گیرم می را دستش

 ...بریم که دهنتو آب کن پاک دستمال اون با_

 و بکشد را اش نقاشی و کند رها را دستش دارد سعی کنارش ای پارچه دستمال به میزنم اشاره دست با و

 !بکشم...نقاشی...خوام می...کن ولم:شود می بلند صدایش همزمان

 یاال...کنی نقاشی نمیشه نکنی پاک دهنتو آب تا:گیرم می جلویش را دستمال شستم و اشاره انگشت نک با

 !دختر

 هست هنوز...اینطوری نه...کن پاک تمیز._کشد می دهانش روی سرسری و گیرد می را دستمال

 .کشد می دهانش روی را دستمال محکم

 .آها_

 ...آفرین..

 به جوره هیچ آنجا از است این خاصش ویژگی.اند چیده آالچیق توی را سفیدی ی فورفوژه صندلی و میز

 کند باز دهان اینکه از قبل و بود چیز اولین خاتون اخم شدیم آالچیق وارد آذر با وقتی!نداری دید استخر

 !باشه ما کنار در شو عصرونه حداقل آذر بهتره نظرم به:کردم شروع خودم

 .میشوم جاگیر بانو کنار کردنش نازک چشم پشت برابر در و
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 می غذا دوساله های بچه مثل درست بدی طرز به.کند واژگون میز روی را چیزی کند می سعی مدام آذر

 .بدهد را غذایش بقیه کنار خواهد نمی خاتون چرا که میشوم متوجه حاال و خورد

 یکبار لحظه چند هم خوردن غذا موقع باید که بدهم یادش دارم سعی و میکنم پاک را دهانش دور دستمال با

 .کند پاک را دهانش دور

 .رود نمی سر بار کسالت جمع این توی ام حوصله که است این آذر وجود ی فایده حداقل

 دیدنش با آذر.آید می سمت این به که میبینم را مهران استوار قامت.آورد می باال را سرم هایی قدم صدای

 !عمو:میزند فریاد شوق با و میدارد بر بشقابش توی کیک کردن له از دست

 از که است معلوم دستش سوییچ واز دارد تن به رنگ همان به شلواری با رنگی مشکی ی مردانه بلوز

 !آورد می شوق به را همه شاهزاده.میگیرد شوق رنگ دیدنش با هم بانو نگاه.آید می بیرون

 کنار در خوردن عصرونه افتخار:گوید می لبخند با که میدهم خاتون به را نگاهم و نشینم می تر رق و شق

 !شده سنگین تون استاد؟سایه میدی رو ما

 !استاد؟

 !داداش زن بخواه جون شما:میزند خاتون ی شانه به ای ضربه نشستن حین

 نشان را سوویچ است رویش که بانو سوالی نگاه.پایش روی میگذارد و برمیدارد صندلی روی از را آذر

 !ندارین شانسا ازین همیشه اال و شد تموم زودتر کارم:میگوید و میدهد

 به چشمش کال که باشد داشته شانس اگر آدم.پرد می باال همگیشان مادرزادی ذاتی ادعای این از ابروهایم

 !افتد نمی خانواده این اعضای از کدام هیچ

 تمام.گذارد می دید معرض در را مویش بدون ی سینه ستبری و میکند باز را پیراهنش باالی ی دکمه دو

 برای.عصبانیم هم علنی شدن گرفته نادیده این از واقع در.نشود کج ی"ایش"گفتن به دهانم که میکنم را تالشم

 !بخور کیکتو ی بقیه آذر:گویم می است آغوشش در که آذر به رو باشم زده حرفی اینکه

 .میبرد فرو عمویش ی سینه توی سر و میکند یخم روی سنگ البته هم آذر

 نیست؟ اضافی فنجون_

 .  سرور:آید می حرف به خاتون سوالش این با

 نخواهد سرور که صدالبته مسافت بعد خاطر به که میزند صدا را سرور دوباره و میکند تر بلند را صدایش

 .شنید

 !بیارم ت واسه برم بذار_
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 !هست جمع توی شما از کوچیکتر...چرا شما:شود بلند گذارد نمی و میگذارد خاتون ی شانه روی دست

 را پیش سال ده شیرین آن خواهند نمی انگار.میشود جمع حرص از لبم سمتم میگردد بر که نگاهشان

 .کنند فراموش

 !بیاره فنجون براتون بتونه آذر نمیکنم فک_

 چرا؟ آذر:میزند حالی و حس بی لبخند

 سمت به حرف بی و میشوم بلند.ندارن را کردن بحث ی حوصله اصال واقع در.نمیدهم ادامه را بحث

 و آب خوش کیک به میلی هیچ دیگر.کوبمش می میز روی تقریبا و آورم می را فنجان.میروم آشپزخانه

 .ندارم ام نیمه و نصفه معطر چای و جلویم رنگ

 میخوام:میبرد فرو موهایش سیل توی را اش خورده الک بلند های ناخن و کشد می خوردن از دست خاتون

 استاد؟ بهتره رنگی چه نظرت به...کنم رنگ موهامو

 بهترین مشکی نظرم به خاتون:میدهد جواب مکث بدون مهران.است اعصابم روی بدجور هایش گفتن استاد

 یه با مسلما...باشن داشته تونن نمی همه رو داره ت چهره که اصالتی این...باشی داشته میتونی که رنگیه

 !نیست اصیل...چیه میدونی...اما...بشی تر ژیگول شاید بلوند یا ای قهوه ارزون رنگ

 این با نه.بگذارد مایه ای قهوه رنگ از تر مالحظه با کمی توانست می.میافتد ایم قهوه موهای به نگاهم

 !هم را خودش البته و ببرد سوال زیر عمدا یا سهوا مرا هیکل تمام خارجکی الفاظ

 چیپه؟ شما قول به و نیست اصیلی رنگ ای قهوه نظرتون به یعنی...استاد:میگویم خاتون از تقلید با

 حاال:میکند کوتاهی ی خنده تک.میکنم معطوف خودش روشن ای قهوه موهای به را نگاهم حرف این از بعد

 !نمیشدی خوب اصال مشکی با تو... نشو ناراحت خیلی

 است؟ من مهربان ی خانزاده همان این.میشود گرد چشمانم

 !بودنشه طبیعی همون مهم...داره رو خودش اصالت رنگی هر که من نظر به_

 !بمونه صداها همون رو تمرکزت بهتره شما...بوه نظر ها رنگ مورد در داره حق نقاش یه فقط_

 چند.نیست اینجا انگار خودش و مادوتاست ی خیره بانو نگاه البته و میکند نگاه مادوتا به پرسشی خاتون

 همراتون منم سادات بانو:میشوم بلند هم من که میکند رفتن عزم و میشود بلند جایش از حوصله بی بعد لحظه

 !داخل میام

 .بکشم راحتی نفس من و باشد خوش عمویش با هم آذر میگذارم و میشوم بلند جایم از

*** 
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 بعدازظهری سکوت و آرامش.میشوم بلند پنکه چرخش حال در های پره به وار دیوانه زدن زل از خسته

 که باشی طلب سکونت و حوصله بی مرده یک قدر به باید.اندازد می قبر توی خوابیدن یاد مرا عمارت این

 .بیاوری تاب را بعدازظهرهایش بتوانی

 !هیچ که است هفته دو حاال نمیشد صبح شبم پیانو بدون که منی.لرزد می زدن پیانو برای بدجور دلم

 می درون از داشتم هفته دو این و بودمش بریده خواسته خود که بود روحم به خونرسان رگ موسیقی

 .گندیدم

 یک شنیدن تهش ته.میروم کوچک عمارت سمت به.ماند می خانه استثنائا رامهران شنبه پنج های بعدازظهر

 .دماغم زیر میزند شکالت و قهوه بین بویی میکنم باز که را عمارت در!است" نه"

 متوجه.انداخته میز روی قیدانه بی را پاهایش.است دستش کتابی و داده لم مبل روی هال توی که میبینمش

 کتاب جلد روی.میروم جلوتر.خیره.میکند نگاهم و میدارد بر چشمش جلوی از را کتاب میشود که ام

 .بودم خوانده پیش ماه اتفاقا که کتابی"1948"نوشته

 !خوبیه کتاب_

 سر یکراست و میزنم گوشم پشت را صورتم توی ریخته موهای.میکند نگاهم چنان هم و گوید نمی چیزی

 .میروم مطلب اصل

 کنم؟ استفاده پیانوتون از میتونم_

 !هستم خودم که وقتایی فقط...بکشه سرک وسایلم,م خونه,اتاقام توی کسی نمیخواد دلم_

 .بزنم هم کتابهایش به ناخنکی که میکند ام وسوسه بدجور دستش در کتاب این دیدن راستش

 !اینجاست کتابخونه گفت کنم؟سرور استفاده کتابهاتم از میتونم...امممم_

 میکشد رنگش خوش موهای توی دستی

 کنی؟ استفاده زیرام لباس یا م مالفه و پتو,اتاقم از نمیخوای احیانا_

 خنده تک میبیند که را سکوتم.میدهم فشار لب روی لب حرص با و میشود گرد میزند که حرفی از چشمم

 میدهد تکان سری و میکند ای

 ...هستم که وقتایی فقط اونم_

 !دیگر داد اجازه خودش.میروم پیانو اتاق سمت به و میگذرم چشمش جلوی از دیگری حرف بدون

 ترسیم را آینده ذهنم توی و خوانم می لب زیر و میزنم.عشق با,بغض با,حرص با,میزنم وقفه بی

 !چاه عمق مثل...باشد سیاه میخواهم.میکنم
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 خوای؟ می برگشتی؟چی چرا_

 از و ایستم می حرف بی!زده زنگ و کشدار.  میشنوم سر پشت از را صدایش.حرکت از ایستد می دستم

 میدانند خوب دارد؟همه سودی است؟چه باور غیرقابل که را چیزی کنند باور باید چرا.میزنم بیرون اتاق

 !ام آمده چرا

* 

 زیر.میکشد دستمال را زمین.میکند پاک شیشه.رود می دیگر سمت به عمارت سمت یک از وقفه بی سرور

 ام نشسته آذر کنار که همانطور اش وقفه بی آمد و رفت از گرفته سرگیجه.میزند جارو هارا مبل

 خبریه؟...سرور:میگویم

 میدهد فشارشان نقاشی دفتر روی اینطور که میگیرد کشتی ها رنگی مداد با انگار آذر

 آذر بده فشار آروم مدادو....تر آروم_

 .میان تبریز از آقا خان خواهرهای.دارن مهمون سادات بانو, خانوم شیرین_

 .گنگی تصاویر نماندهجز خاطرم در آنها از چیزی!آقا خان های خواهر

 مونن؟ می چندروز_

 بمونن ای هفته یک احتماال:گوید می پذیرایی وسط سنگی میز کشیدن دستمال حال در

 میکشم ای کالفه پوف

 ...بده سور میخواد بانو.بیاد قراره هم خان داریوش امشب_

 دخترای نصف.کهدمیشناسیمش ما واال...برگشته.صدراعظم انگار حاال:میشنوم و میگوید وار زمزمه زیرلب

 !کرده سیرت بی دوروبرو این

 را اینجایش کار؟فکر چه اینجا آید می.را خشمن سر از شدن سرخ میکنم حس.میدهم گوش غرغرهایش به

 پسر.اند نداشته خوبی ی رابطه او با هیچگاه آقا خان حتی و ها خانزاده و بانو میدانم که آنجا تا.بودم نکرده

 !شمس خاندان ناخلف

* 

 :میپیچد عمارت توی رامش صدای و است روشن تلویزیون

 بشم راهی میخوام منم,ها رودخونه,ها رودخونه

 بشم ماهی,بشم ماهی برسم دریا به برم



 من لعنت خدا هستم

 

48 
 

 چرا نمیدانم...نمیدانم.خواند می قرآن و نشسته سلطنتیش طرح گردوی چوب صندلی روی دورتر کمی بانو

 گاهی.نمیشوم متنفر رفته یاد از لبخند و پژمرده ای قهوه چشمهای با.لخت خاکستری موهای با زن این از

 احمقم؟.دارم احتیاج دستانش نوازش به قدر چه میکنم حس

 که را لباس قایقی ی یقه بازی کمی تا ام گذاشته باز را فرم موهای.برسند باید مهمانها دیگر ساعتی تا

 باید داریوش.بپوشاند میدهد نشان را ام نه.ی.س فرق از کمی همراه به هایم سرشانه گردی سخاوتمندانه

 !را مادر و من نداشتن حسرت...بخورد حسرت

 جمع این به ناجور وصله یک عین میشود بیشتر استرسم هرلحظه.بگذارم فرار به پا میخواهد دلم اصال

 !ننگین خونی هم.ام چسبیده

 رامش صدای و میدهد عود و چوب بوی که تجملی فضای این با جوره هیچ بانو لعاب و رنگ بی صورت

 .ندارد هماهنگی است اش دهنده آرامش

 شیطنت کمی دلم.میقاپم توالت میز روی از را آرایشم ی جعبه.میروم باال هارا پله و میشوم بلند مبل روی از

 !عمه یکی این با نیست فروغ عمه.میخواهد

 روی افتد می قرآن خط به خط از نگاهش.میزنم زانو پذیرایی کف الکی دستبافت فرش روی پایش جلوی

 !مظلومانه و معصومانه.بزنم لبخند میکنم سعی.میکند نگاهم خیره عینک پس از.صورتم

 رژلب.میگذارمش میز روی و میزنم جلدش به ای بوسه چشمانش در خیره میگیرم دستش از آرام را قرآن

 هست؟ اجازه:میگیرم جلویش را

 اش کشیده چشمان پشت را چشم خط.میکنم نزدیک لبش به را رژ نمیدهد انجام حرکتی خیره که همچنان

 بزک را سادات بانو.بود نیفتاده اینطور پلکش.نداشت چروک همه این چشمانش دور ها وقت آن.میکشم

 و داده تکیه در چارچوب به پذیرایی به سالن در کنار که پاید می را آزاد حرکات چشمم ی گوشه و میکنم

 .میکشد سیگار ما به خیره

*** 

 جنتلمن و زد زل چشمانم توی تمام شرمی بی با که وقت آن.نگویم چیزی دیدارمان ی لحظه از است بهتر

 نتوانستم بقیه منتظر چشمان مابین من کردو وقتی خوش اظهار ام دوباره دیدار از و بوسید را ام گونه وار

 .پوزخند زدن جز کنم کاری

 به خوشامدگویی برای حتی جمع مصلحت به توجه بدون.نداد انجام هم را آن حتی که بود نفر یک تنها

 عبوسش ی انداخته پا پاروی حالت آن با و بود کرده رها نفره سه مبل روی را خودش که آزاد.نرفت سمتش

 وجه چه.باشد متنفر داریوش از من از بیشتر که میشود پیدا کسی یعنی.میکرد نظاره را اش دایی ورود

 !خان آزاد با اشتراکی
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 این از دارد حق البته.است بیزار شلوغی و مهمانی از که شدم متوجه بقیه حرفهای از.نیست پیدایش مهران

 بودن مرتب یا است کفششان و کیف کردن ست انگار رسالتشان تنها که ها همین.نیاید خوشش عتیقه جماعت

 !کراواتشان گره

 همین میکرد تحریک را اعصابم همه از بیشتر که چیزی داریوش حضور کراوات؟بعداز گره بودن مرتب

 ور آن با یکبار لحظه هرچند و داشت کراواتش گره کردن درست بر سعی مدام دستش با که بود آزاد

 ام متوجه اش سوزنی نگاه آن با پری عمه که ندارم ابایی و میکشم بیحوصلگب سر از ای خمیازه.میرفت

 مدتهاست.کند ام زده خجالت که نیست چیزی و است همراهم مدام بدجور آقا خان خواهران نگاه اصال.شود

 نه انگار هم آن که است داریوش باشد زده خجالت باید که کسی.ام کرده خو ها نگاه طرز این به که

 !میزند لبخند و صورتم توی میزند زل گاهی اینطور که دارد هم آفرین صد انتظار احتماال!انگار

 شاه رضا مصلح دیکتاتوری به معتقد ای عده,دارند کمونیستی عقاید ای عده.میکنند سیاسی های بحث مردها

 هیتلر بگویند.اند مآب دیکتاتور اندازه چه میدانم من باطن در و لیبرال ظاهر در آزاد مثل هم ای عده و اند

 !بس و مؤمنم خودم آنارشیسم به تنها من و!هخا آزاد میگویم من

 ام زده زل تمام ساعت نیم میشوم متوجه تازه من و میگردد بر مهران باالخره که است شب دوازده نزدیک

 مرتب به شروع دستپاچه و هول میشود مهران آمدن متوجه تا مهین عمه کوچک دختر.داریوش صورت به

 تالشی و اندازد می خنده به مرا سریعش حرکات.میکشد موهایش به دستی و میکند تنش آبی پیراهن کردن

 بعد و میکند نگاه لبخندم طرح به استهزا با که میشوم چشم تو چشم آزاد با موقع همان.نمیکنم نخندیدن برای

 سیل میان در مهران.نکند تغییر صورتم حالت و بمانم تفاوت بی میکنم سعی.میدهد تکان تأسف از سری

 روی از دستی نامحسوس و نشیند می من کنار دونفره مبل روی خسته و کالفه هایش عمه ی بوسه و ماچ

 کالفه طور این خانوادگی های مهمانی در هم ها وقت آن مهران آید نمی یادم.میکشد صورتش به کالفگی

 حس برای را ام شامه.بوده بهتری جاهای اینجا از قبل احتماال.میدهد الکل و سیگار بوی کمی.نه یا میشد

 .میکنم تیز ای زنانه احیانا عطر کردن

 !بره قدوباالت قربون عمه...بخون واسمون دهن یه و بیار گیتارتو برو جان مهران_

 امروز متاسفانه گیتارمو:میگوید و میشود جا جابه جایش در کمی ناراحتی با مهینش عمه جواب در مهران

 .بردم ها بچه از یکی واسه

 .رفت ماشینش سمت به خالی دست که دیدم اتاقم پنجره از رفتن موقع.میگوید دروغ که میدانم

 میگی؟ دروغ چرا_

 .میگویم را این وار زمزمه و میچرخانم سمتش به را سرم ای پیروزمندانه لبخند با

 نیست ما به حواسشان میبیند که همین و میکند نگاه هایش عمه به دوباره و میچرخد من سمت سریع نگاهش

 می مبل پشتی ی لبه روی را دستش.میگیرد دندان به را لبش حرص با و چشمانم توی میزند زل دوباره



 من لعنت خدا هستم

 

50 
 

 حس خودم سمت به سرهارا چرخیدن.خنده زیر بزنم دفعه یک میشود باعث چشمانش کفری خیرگی.اندازد

 اش پنجه توی پنجه نشسته آزاد کنار که خاتون.نشیند می اکثرشان صورت روی که محسوسی اخم و میکنم

 .آید می ابرو و چشم ما سمت به برده آزاد گوش کنار به سر که حالی در و میکند قفل

 همان از دقیقا حاال.است خداوند شخص خود با کردنش کنترل بگیرد که ام خنده و ام بدخنده میدانند همه

 آرام مقطعم های خنده کمی بلکه میشوم مایل جلو به کمی و میگیرم دهانم جلوی را دستم.است مواقع

 !انشاهللا؟ شدی خل:میشنوم را مهران لب زیر ی زمزمه.شود

 .میبینم را آزاد شدن بلند چشم گوشه از میشود قطع ام خنده که باالخره

 !کنید می زندگی دیبا سرهنگ با ظاهرا.میبینم اینجا شمارو که عجیبه!خانوم شیرین_

 ناخوداگاه.میکنم مشت را دستم.میدهد قرار مخاطبم بیگاه و گاه خیرگی همه آن از بعد داریوش باالخره

 !مهمونم اینجا مدتی یه:میگویم چشمانش در خیره و مبل به میدهم تکیه کامل.میپرد هم لبم روی لبخند بقایای

 می باال کمی را شرابش گیالس و اندازد می پا روی پا.میزنم نیشخندی اش شده ریز چشمان به خیره و

 !بگذره خوش پس,هوم:میگوید آری در حرص کجکی لبخند با و آورد

 بیشتر البته که میکند نازک پلک پشت و میزند پوزخندی گویمان و گفت ی نحوه این با پری عمه که میبینم

 !من تا است داریوش مخاطبش

 !داره کارتون تلفن خان مهران_

 دور آور خفقان محیط این از است خدایش از میدانم.میشود بلند میرود در کمان از که تیری مثل مهران

 .شود

 از و میشوم بلند داریوش متمرکز چشمان میان میشود شروع که مردها سربر حوصله های بحث دوباره

 سالن ی غریبه های آدم بین نشستن جای به میدهم ترجیح.میروم اتاقم سمت به.میشوم خارج پذیرایی سالن

 .شوم خیره سقف به خودم تنهایی توی

 !کردن بحث مثل.میکند متعجبم آید می اتاق داخل از که صداهایی میشوم رد که آزاد کار اتاق کنار از

 .میدهم تشخیص را آزاد خشن و بلند نیمه صدای تن

 !ذهنت توی حتی....بیفته اتفاق هرگز میکنم تاکید...هرگز اشتباه این خوام نمی ولی...میدونم...میدونم_

 !میگی؟ چیزی همچین که دیدی چی واقعا...حرف کلمه دو صرف اونم!آزاد نکن خیالبافی انقد_

 مورد در فکری کوچیکترین که میخوام ازت هرحال به...رسونده گوشم به جنجالیتونو های مناظره خاتون_

 !کنی بیرون ت کله از رو آکله این

 آکله؟؟...میکنم حس را بدنم کل گرگرفتن و ام رفته باال فشارخون
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 میبینم در گوشه از.میروم اتاقم سمت به سرعت به میشنوم را آید می در سمت به که پاهایی صدای که همین

 ای قهوه گوی دو عمق به.خودم به میشوم خیره و ایستم می آینه جلوی.پایین میرود مهران تنها که

 .میکنم تر غلیظ را رژم و میپاشم دستم مچ و گردن به ادکلنم آکله؟از.چشمانم

 دستش.برمیگردد در سمت سریع شنود می که را پایم صدای.میشوم وارد زدن در بدون.است بسته اتاقش در

 .آید می جلو قدمی چند.میشود خشک راه وسط ش نیمه و نصف سیگار با

 ...زدن در بدون س طویله مگه_

 !میگفتی چی مهران به شنیدم:میروم جلو متعاقبا و میکنم قطع را حرفش

 کثیفو موشای اون دم من ولی داره موش دیوار میگن:میگوید خشم با بار این و ماند می ساکت ای لحظه

 !میزنم آتیش

 .میکند رها صورتم توی محکم و میکشد را موهایم از ای دسته زمان هم و

 میکنم خیس کمی را لبم زبان با چشمانش توی خیره

 !بزنی حرف اینطوری من با نمیتونی_

 دوباره و میکند قطع را اش خنده ای یکدفعه.ناگهانی و آلود حرص.خنده زیر میزند باشم گفته جک که انگار

 !یاال...نکردم پرتت تا بیرون برو حاال همین:آید می جلو

 کنه؟اون دعوات بیاد بابام نمیترسی اونوخ:میگویم تمسخر با و میکنم غنچه را لبهایم و میکنم کج را سرم

 ! جونت دایی پایینه

 .میکند نگاهم آلود خشم همچنان و نمیگوید هیچی

 !بستیش بد_

 تاحد و میبرم کراواتش گره سمت به را دستم.میروم جلو آلودش وهم سکوت بین چشمانش به خیره تأخیر با

 ...سربرسد موقع همین یکی کاش.آیند می در صدا به سرم توی ها زنگ.میشوم نزدیکش ممکن

 انقدر...نیستم مطمئن میکنم که کاری از.شده خیره سرم پشت به همچنان نشود باورش حرکاتم که انگار

 سینه تخت روی را ام اشاره انگشت برسد نظر به سهوأ که طوری و میکنم شل را کراواتش گره!ناگهانی

 .میکشم اش

 .بیرون میزند آتش چشمانش از.میگیرد محکم را مچم راه بین

 !رفته در دستت از زبونت و دست افسار...گذشته خیلی خوابت وقت از کنم فکر بچه_
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 در سمت به عقب عقب و میکنم خارج انگشتانش ی حلقه از را دستم حرکت یک با و میزنم لبخند زور به

 .میروم

 وسط مهمانی های لباس همان با.میشوم بیدار خواب از شدید گرمای احساس با میزند را پلکم پشت که نور

 دیشب یادآوری با.میکنم روشن را پنکه و میکنم تنم از چسبیده تنم به که را بلوز هوا بی.برده خوابم تخت

 مست انگار من و بودند خورده شراب بقیه.میگیرد پا فقراتم ستون پایین تا گردنم پشت از عرق ای قطره

 است آن از تر خراب صورتم اوضاع.ام آورده شانس باشد نفهمیده را چیز همه حاال همین تا اگر!بودم کرده

 ترسم تمام انگار.باخته را اهمیتش چیز همه دیشب از انگار.شوم ظاهر مهمانها جلوی هیبت این با بتوانم که

 میدارم بر را بنفشم تنی حوله!وجب ده چه وجب یک چه گذشت سر از که آب معروف قول به.باشد ریخته

 دیشب از که آرایشی.میشود گرد چشمانم افتد می خودم به چشمم که قدی آینه توی.میروم حمام سمت به و

 دور تمام و یافته امتداد هم ام چانه زیر تا حتی آثارش که رژلبم.شده پخش صورتم توی تماما ام نکرده پاک

 دانه را لباسهایم شوکه.میشوم مات انگار.خورده گره هم توی همیشه از بیشتر موهایم.کرده رنگی را دهانم

 و شده پخش رژلب آن با...روسپی زن آن تصویر.میگیرد جان ذهنم توی تصویری.آورم می در دانه به

 ...میترکد بغضم.ژولیده موهای

 !کجا؟,بودم رسیده کجا به.میگیرد نشأت جانم عمق از اشکی قطره هر انگار میکنم باز را دوش سریع

 !!همین,بودم آمده همین برای.میدهم تکیه حمام سردوسنگی دیوار به را سرم

*** 

 چه ندارم هم را خودم ی حوصله امروز.میزنم را رفتن پایین قید و میبندم سرم پشت محکم را خیسم موهای

 !الظالمین قوم آن به برسد

 قفل میبینم میکشم پایین را دستگیره همینکه.میدهم ترجیح چیز همه به را آذر پیش رفتن که است عجیب

 و بگو صدای.میدارد نگه دور هایش فامیل دید از ها جذامی مثل را آذر چرا دیوانه خاتون این نمیدانم.است

 را پایین های آدم از کدام هیچ با شدن رو روبه ی حوصله.مرددم نرفتن و رفتن بین.آید می پایین از بخند

 .ندارم

 آشپزخانه سمت به یکراست و میکنم دوتایکی هارا پله.ببینم را سرور بلکه میزنم دید را پایین نرده لبه از

 .میروم

 !کن باز رو آذر اتاق در بیا سرور_

 .سمتم میگردد بر سریع که میکند سرخ پیاز دارد و است اجاق پشت

 خوردین؟ صبحونه!خانوم...ا_

 !نمیخورم:میگذارم دهنم توی و برمیدارم کوچکی شیرینی آشپزخانه کوچک میز روی از
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 !بگیرم خانوم از رو کلید برم بزارین_

 تاریک ی آشپزخانه این از قدر چه.میگذارم دستم روی را سرم و مینشینم میز پشت صندلی دو از یکی روی

 .دارم خاطره کرده دم و

 کو؟ سرور_

 در چارچوب توی طوسی ای پارچه شلوار و سفید پوش تک با که میبینم را مهران.در سمت میگردم بر

 صندلی و آید می جلو نمیدهم که جوابی.پاشده خواب از تازه که است معلوم اش آلوده پف چشمان از.ایستاده

 نگاهم.کرده درازشان است ممکن تا که پاهایی و اش داده لم حالت به میشوم خیره.نشیند می و میکشد عقب را

 چیه؟:میگوید چشمش مالیدن با همزمان و میشود خارج لمیده حالت آن از میشود طوالنی که

 !هیچی:میکنم زمزمه است دستم روی سرم که همانطور

 !بریز م واسه چای لیوان یه پاشو_

 !االن میاد سرور:میرود هم توی اخمم و میکنم بلند را سرم سریع

 که دودی و گاز اجاق روی ی تابه به نگاهم.میگیرم صورتش از را چشمم باالخره عنقم ی قیافه همان با و

 همزمان تابه کردن بلند.میروم اجاق سما به و میپرم جا از سریع و میکشم هینی.افتد می میشود بلند آن از

 شدت به دستهایم.میزنم بلندتری جیغ شکه.زمین روی محتوایش با تابه شدن پخش و بلندم آخ با میشود

 .میکند تار را تصاویر تمام میگیرد را چشمانم جلوی که اشکی ی الیه و میسوزند

 .میکنم حس را خودم سمت به مهران خیز

 !که کردی تر داغون رو چی همه زدی...کردی کار چی_

 .آمده بند زبانم ملتهبم شدت به انگشتان به خیره و میگیرد راه صورتم روی همینطور اشک

 ...بدو...آب زیر بگیر بلندشو:میکند بلندم زمین روی از و میکند بند بازویم به را دستش

 .میزند صدا را سرور آشپزخانه درگاه از خودش و ظرفشویی سمت میدهد هلم

 .میگیرد قرار کتفم روی باریکش و بلند انگشتان که میشوم متوجه.دستم روی میکند سرخم و کنارم آید می

 شده؟ چی خانوم...وای ای_

 خاک...وای ای:میگوید تر بلند که میشود زمین کف پال و پخش های پیاز متوجه موقع همان سرور انگار

 !شده؟ اینجوری چرا!عالم

 !باشه بزار:میشنوم میزند لب گوشم کنار  راکه مهران صدای که بکشم بیرون میخواهم آب زیر از را دستم

 .میدارد نگه آب زیر همانطور و میگیرد را دستم مچ
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 هنوز اگر رفتیم نمی عمارت از مادر و من اگر افتاد نمی ها اتفاق آن اگر شاید.نیمرخش به شوم می خیره

 !میشدم شاهزاده عاشق هم من بودم ها گذشته"شیرینی" آن هم

 چیه؟ واسه سروصدا...سرور شده چی_

 .را هایش سندل ی پاشنه صدای هم بعد و شنوم می سر پشت از را خاتون صدای

 !مهران؟_

 دست گزارش دوباره خواهد نمی دلم.گردیم می بر سمتش به همزمان مهران و من.میشود سئوالی صدایش

 .کند خراب را چیز همه و بدهد آزاد

 .رساند می خاتون کنار را خودش و کند می رها را دستم آرام مهران

 کجاست؟ مامان_

 ...که نمیدونست اما...بود کرده خوف سروصداها ازین اونم...مهموناس پیش_

 !معلم خانوم ریختن هم به هارو کوزه کاسه زدن.نیست چیزی:برد می را حرفش مهران

 دل حتی دیگر.میزنم بیرون آشپزخانه از حرفی هیچ بدون و میبندم را آب شیر مهران حرف از زده حرص

 !میرسد جانم عمق تا سوزشش که سوخته انگشتان این با.ندارم هم را زدن سروکله آذر با دماغ و

*** 

 سرور که را یخی ی کیسه و خوانم می ام آورده مهران ی کتابخانه از که را کتابی تخت تاج به زده تکیه

 روی میشود باعث خورد می در به که هایی ضربه.میگیرم انگشتانم بین گاها را است کرده آماده برایم

 !بفرمایید:بنشینم تخت

 گذارد می داخل به قدم آرامی به که داریوش.نمیکنم باور میبینم که را چیزی من و میشود باز آرامی به در

 آرامی به را دستهایش.ام کرده گم هم را ها کلمه که ام زده حیرت چنان آن.بندد می سرش پشت را در و

 که دستش ساعت طالیی برق.آرام و بلند هایی قدم با!آید می جلو پنجره به خیره و برد می فرو جیبش توی

 .آیم می بیرون بهت از میزند را چشمم

 اتاقم؟ تو اومدین میکنی؟چرا چیکار جا این شما_

 !نیستی مادرت شبیه_

 ثانیه چند از بعد.گوید نمی چیزی و گویم نمی چیزی.میگیرد سکوت رنگ چیز همه جمله همین با انگار و

 .آیم می حرف به
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 هرزه آدمای دست از حداقل...عالیه واقعا!هرجهت از حاال نیستم مادرم مثل اینکه:میشوم بلند تخت روی از

 !امانم در کثیف و

 من منظورت مثال االن!کثیف؟ و هرزه:گوید می خونسردش و آرام همان با و میکند نگاه من به باالخره

 و هرزه موجود یه آدما ی همه وجود تو باشه اگه حداقل یا!نداره وجود کثیفی و هرزه جون بودم؟دختر

 قدیسه مادرت میکنی فک شاید!باشی خودت کافیه...بده نشون خودشو بزاری کافیه...کرده قایم خودشو کثیف

 نه؟ مگه!س

 .برو!بیرون برو...بشنوم نمیخوام,نمیکنم فکری هیچ من:میگذارم گوشم روی را دستم عصبی

 اون و کردم حمله بهش و آوردم گیرش تنها جا یه مثال!متجاوزم یه من میکنی فکر نکنه:آید می جلو دوباره

 !گرفته؟ قرار من ی ظالمانه تجاوز مورد معصومانه

 یه که پدر یه...دارم خانواده یه االن من!موقع اون شده چی و بودی چی تو نیست مهم برام:میخندم عصبی

 !کنم نمی عوض کس هیچ با رو موش تار

 چه میگذرد ذهنم از من و میگذارد ام شانه روی آرام را دستش.چیز هیچ نع و میزند پوزخند نه میخندد نه

 !باریک و بلند انگشتان همان با.است مهران دستهای شبیه دستانش قدر

 ازین داری هدفی هر...نزن دست من به:میکشم عقب را خودم و میکنم رها انگشتانش میان از را ام شانه

 اصال من...نشو نزدیک بهم پس.نداری و نداشتی زندگیم تو معنایی هیچ تو.نیست مهم م واسه گو و گفت

 !میدونی خودتم...نیستم مادرم شبیه

 .کند می انگشتانش اسیر بار این را پرپشتش جوگندمی موهای و کشد می موهایش بین دستی

 دونه؟ می جا؟سیمین این اومدی چرا میدونه دلسوزت پدر_

 !نیار زبونت رو منو مادر اسم:میغرم عصبی

 شبیهش خیلی آزاد اتاق توی دیشب...سیمینی شبیه لحاظی یه از اتفاقا:میکند زمزمه ام گفته به توجه بی

 !بودی

 کامال که راستی به میسنجد را هایم العمل عکس تمام و میکند نگاهم خیره خیره اش شده باریک چشمان با

 !بود کاری اش ضربه

 .گویم نمی چیزی و میدهم قورت را دهانم آب

 !باشه داشته بهت ای عالقه چندان آزاد نمیکنم اینجا؟مهمونی؟فک اومدی این واسه_

 !بهتر چه.ام آمده او خاطر به و آزادم عاشق میکند فکر پس

 !مادرم مثل منم کن فکر پس خب_
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 میکردیم؟ زندگی داشتیم خوشی و خوبی با االن میکردیم ازدواج هم با اگه میکنی فک:میزند پوزخند

 هزار خدارو.نمیکنم بودنتون هم کنار مورد در فکری هیچ اصال من که گفتم:میزنم پوزخندی افکارش به

 منم!مردتری خیلی مردای.... داره بهتری خیلی های موقعیت مادرهم!نیستی کنارمون که میکنم شکر مرتبه

 شدی؟ شد؟راضی خوب...نموندی که ممنونم پس!بهتری خیلی پدر

 هم ازدواج اگر!نیستم طوالنی روابط آدم من...شیرین نیستم و نبودم موندن جا یه آدم من:میشود سفت فکش

 اول سال همون باش مطمئن!بود نخواهد و نبوده انتخابم دهاتی دختر یه وقت هیچ باش مطمئن که...میکردیم

 !میکرد فرقی اینجوری؟چه یا اونجوری حاال...میکردم رهاش

 جالبت و خوب شخصیت از...نگو چیزا ازین م واسه پس نیست مهم برام که گفتم:میروم در سمت عصبی

 !نگو

 نامه و میومد عشوه که اونی!بوده؟ کاره هیچ وسط این مادرت میکنی فک گفتم:میشود بلندتر صدایش

 می اونم که کردم رو کاری من!من نه بود اون کرد شروع رو چیز همه اونکه!من نه بوده تو مادر میپروند

 !بودم نداده بهش تعهدی هیچ!خواست

 ما:آید می ام ایستاده در کنار حاال که من سمت به

 ...کثیفم ی هرزه یه من اگه بدون پس!!خواستیم می هردو که کردیم رو کاری

 ...هست مادرت وجود توی کثیفم ی هرزه زن یه:میدهد ادامه و میکند مکث

 کثیف ی هرزه...آدم دوتا سر بحث دیگه موقع نموندی؟اون س حامله فهمیدی وقتی چرا:میکنم زمزمه آرام

 !بود وسط گناه بی ی بچه یه پای دیگه!نبود

 حرومزاده یه:میکویم است چشمم جلوی اشک ی الیه کردن انکار برای که عصبی و کوتاه ی خنده با

 !کوچولو

 !خواستمش نمی چون:محکم و کوتاه.آید می حرف به که گوید نمی چیزی ثانیه چند

 !میشوم خارج اتاق از من او جای به میکنم باز را در.نیست خودم دست هایم اشک گلوله گلوله ریختن دیگر

 می در سر مهران کوچک عمارت از و کنم می ترک را اصلی عمارت سرعتی چه با و طور چه دانم نمی

 .نبودم چیز هیچ و کس هیچ متوجه تارم دید و آلود اشک چشمان با دانم می فقط.آورم

 می راحت خیالم بینم نمی را او که همین.میبینم مهران عمارت پذیرایی سالن وسط درست آن یک را خودم

 حرکت به ها کالویه روی را ام سوخته انگشتان و نشینم می پیانو پشت.روم می پیانو اتاق سمت به و شود

 .ریزد می جانم عمق به را دردی چنین این انگشتم فشار هر که است بار اولین.آورم می در
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 پدر.داشتم دیگری ی آینده و گذشته هم من آدم همه این مثل کاش کنم می فکر و نوازم می عصبی و وحشیانه

 داشتن گاه تکیه حس و بزنم حرف آن از بتوانم نفس به اعتماد با که ای خانواده...برادری و خواهر,مادری و

 اش پدری و باشد شده ثابت نیتش خلوص چند هر که ای شوهرعمه مثل نه!غصبی نه واقعی گاهی تکیه.

 !محرز

 میکنی؟ خبرته؟چیکار چه_

 می فرو سکوت در جا همه و برمیدارم ناگهان به را انگشتانم.شنوم می را مهران بلند نیمه و نگران صدای

 می زدن فریاد دلم.گیرم می دستانم بین را سرم.میشود شکسته من هق هق با ثانیه چند بعداز که رود

 بردارد را دستش که دهم می تکانی را خودم.میکنم حس شود می فشرده کتفم دو بین که را دستش.خواهد

 .نشیند می کنارم نیمکت روی عوض در.رفته فرو همانجا انگشتانش انگار اما

 ...شده؟داریوش چی_

 ...نیار...نیار عوضیو اون اسم...نیار اسمشو_

 میزنم هق دستانم وبین

 جانب.بزند حرفی,بگوید چیزی کاش...گوید نمی چیزی.آورد می ام شانه به آرامی فشار.نمیگوید چیزی

 و ننشیند کنارم اینطور اما.بدهد فحش مادرم و من به.کند بیرون اش خانه از را من.بگیرد را داریوش

 .ندهد قرار فقراتم ستون روی را بلندش انگشتان

 که بلندشوم خواهم می و میکنم پاک آستینم ی گوشه با را صورتم!کمی فقط...گیرم می آرام کمی وقتی

 !ور اون نرو...بمون همینجا:گیرد می را بازویم

 باشم تنها خوام می:گویم می توجه بی

 !اینجا اومدی نمی باشی تنها خواستی می اگه_

 !متنفرم تون همه از:میکند نگاهم زل زل که میکنم نگاهش و گردانم می بر را سرم

 از تونی نمی:میدارد نگه ام چانه زیر و دارد می بر فقراتم ستون روی از را دستش و میکند نگاهم زل زل

 !باشی متنفر خودت

 مانم می اش عسلی نگاه ی خیره

 بکشم ازت پرتره یه خوام می_

 رسوخ مغزم به و کند می عبور گوشم پرده از و شکافد می را بینمان سنگین سکوت آهنگین و آرام صدایش

 .میکند



 من لعنت خدا هستم

 

58 
 

 بکنم؟با توانم می چه بدنم داغی و التهاب با.میزنم بیرون اتاق از و شوم می بلند تنها و زنم نمی حرفی

 !قلبم ی شده تند ضربان

* 

 متوالی ی گریه همه این از بعد صورتم میمیک میکنم حس.کند می درد هایم شقیقه.سوزد می چشمهایم

 !شده وارفته خورشید تیغ زیر که برفی آدم یک صورت مثل چیزی

 همین ندارد اهمیت حاضر حال در برایم که چیزی تنها.ریخته هایم شانه روی پال و پخش و پریشان موهایم

 !است خودم کردن آالگارسون و موهایم کردن مرتب

 یک خوردن برای و گیرم می کلینکس دستمال با را چشمانم زیر احتمالی خیسی و کشم می باال را ام بینی

 سالن در از که میشوم رو به رو آزاد با  آیم می پایین ها پله از که همین.میزنم بیرون اتاق از آب لیوان

 .شنوم می را صدایش که دهم می ادامه را راهم و دهم نمی اهمیتی.میزند بیرون نشیمن

 !تقدیره قابل آذر واسه زحماتت واقعا...نباشی خسته!معلم خانوم_

 از را بازویم پشت از که شوم آشپزخانه وارد خواهم می.کنم نمی تمسخرش پر و زده خزان لحن به توجهی

 !دارد می نگهم,گیرد می سرشانه قسمت

 !برو و بنداز سرتو حیوون بالنسبت مثل نه...بده جواب و وایسا زنم می حرف باهات وقتی_

 .زد نمی را حرف این کاش ای که...لحظه همین...است من جوش نقطه جا همین دقیقا

 از دست:زنم می جیغ صورتش توی و چرخم می سمتش به است بعید نزارم روز و حال از که سرعتی با

 ...ندا چلتو و خل دختر ی حوصله...آره...بردار سرم

 صورت جلوی ام آشفته موهای.شود می خفه گلویم توی نطق ام گونه روی دستش کف محکم ی ضربه با

 .میکند لمس را اش سیلی جای آرام دستم.گیرد می را ام شده وری یک

 !خانوم سلیطه حالت به وای...حالت به وای:شود می باز زور به فکش انقباض زور از دهانش

 پیش در را اتاقم راه و میکنم عبور کنارش از آرامی به و ای عجله هیچ بی و میزنم را خوردن آب قید

 .میگیرم

 !حالت به وای...آزاد حالت به وای

** 

 !آذر مثل...آب مثل...آسمان مثل آ_

 !آذر:کند می تکرار دهانم به خیره
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 !آذر مثل...آره_

 .شود جلب اش توجه تا گویم می کشیده هارا الف

 چی؟ مثل دیگه_

 !آذر_

 داره؟ آ دیگه چی آذر جز به...عزیزم آره_

 !آزاد_

 شود می کج حرص از ناخودآگاه لبم

 !پدرت اسم مثل.آفرین_

 زدم حرف آزاد روی روبه اش درباره طور آن که این از.کشم می لختش العاده فوق موهای روی دستی

 حرام خودم روی به رو بودم ساله هشت وقتی آزاد اینکه نه مگر!کمی البته...کند می اذیتم وجدان عذاب

 !نه که بود؟البته آمده سراغش وجدان عذاب هیچ او آیا!کرد؟ خطابم زاده

 !است نامردی کمال بیاورم در آذر سر را دلیش و دق بخواهم اینکه خب اما

 ها خانزاده عمارت از را شومش سایه داریوش شکر را خدا و گذرد می شوم روز آن از روز سه

 تمام شمس یک عنوان به لحاظی هر از.میکند زندگی آنجا و خریده تهران توی ای خانه ظاهرا.برداشته

 فرانسه تدریس قصد و کرده ول را است تجارت که اجدادیش و آبا شغل اینکه.کرده شکنی سنت عمرش

 .است کوچکش ی نمونه یک دارد را تهران دانشگاه توی

 !رین..شیر_

 .کشاند می خودش به را فرش به ام زده مات نگاه آذر صدای

 جانم؟_

 نگاه.برده سر را اش حوصله حدم از بیش سکوت و است منتظر انگار.کند می نگاهم فقط و گوید نمی چیزی

 .آورد می لبم به لبخند اش خیره

* 

 می جارو و آب را باغ های سنگفرش سرور.روم می پنجره کنار.کور و سوت خانه و است صبح9 ساعت

 متنفرم گرما از که من برای مرداد اواسط هوای.دود می طرف آن و طرف این سرش پشت آذر و کند

 پنکه پی که نگاهم ماشین موتور صدای.کند نمی ای افاقه هم پنکه ناچیز و خشک باد و است گرم زیادی

 اندازم می را پرده.زند می بیرون باغ از قرمزش بنز سوار که است خاتون.میکند جلب باغ به را بود رفته
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 موهایم و میمالم لبهایم به سرخابی رژ کمی و میپوشم را سرخابیم شاپرکی آستین بلوز.میروم آینه سمت به و

 قرار حمله مورد را غرورم و اعصاب ای وحشیانه طرز به دارم رو پیش در که کاری فکر.بندم می شل را

 .دهم انجامش باید غرورم از دیگری های ویرانه گرفتن پس برای اما میدهد

 میشوم کارش اتاق وارد! تو بیا:جمله با همزمان و میزنم اتاقش در به ای ضربه

 دود سیگار با همزمان و داده لم میزش جلوی ی کاناپه روی.گیرد می ای خصمانه رنگ دیدنم با نگاهش

 می کامل را در و میروم جلوتر قدمی و میدهم قورت نامحسوس را دهانم آب.خواند می روزنامه کردن

 .بندم

 !میزدم رو حرف اون نباید...میخوام معذرت_

 !کرده تر سخت برایم را کار این و کند می نگاهم خیره خیره وفقط گوید نمی چیزی

 !دارم دوست رو آذر من...واقعا...آذر حال هر به...عذرخواهی بیام که بودم فرصت منتظر روز اون از_

 کرده عصبیم...داریوش حضور:گویم می آلود بغض کمی و میزنم پلک مظلومیت با چشمانش توی خیره

 ...کرده دور چشمام از خوابو وجدان عذاب روز اون از...زدم حرف اونطوری آذر مورد در اینکه از...بود

 ظاهر ظاهرا که دارد ها حرف اش خصمانه هنوز نگاه این.بروم جلوتر که کند می ترم جری نزدنش حرف

 !بود نکرده کم کیفیتش از چیزی ام عذرخواهانه

 .دارم بیشتری قدرت احساس نشسته او و ام ایستاده من که حاال.ایستم می جلویش دقیقا

 ...شما و...زدم بدی واقعا حرف...من...زدم داد من_

 با...شما و:گیرم می دستانم بین مانده هوا روی انگشتانش بین سیگار با که را دستش و میزنم زانو جلویش

 !عمه پسر زدین سیلی من به...این

 نمیدانم دارد آلرژی آن به میدانستم خوب که پسرعمه این!کار جای بهترین در درست...لعنت...کردم خراب

 .شد خارج دهانم از اراده بی و اجازه بی طور چه

 .میکند خاموش جاسیگاری توی را اش نشسته خاکستر به سیگار و کند می رها را دستش

 !میزنه سر ازت رفتار این که باشه باری آخرین...باشه بار آخرین_

 .کنم می نگاهش شده گشاد چشمان با.پرد می رخم از رنگ و میزند تند تند قلبم

 حرف طور این میکنه زندگی داره خونه این توی که دیگه هرکس یا آذر مورد در دیگه بار یک اگه_

 !فهمیدی؟.بیرون میکنم پرتت خودم دستای با خودم راست یک...بزنی

 .اندازم می استخر به پنجره از را نگاهم آمده لبم روی ناخودآگاه که لبخندی با و میکشم ای آسوده نفس
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* 

 را دیگران و خاتون تعجب انگار حتی این.شده بس آتش آزاد و من بین ظاهر به گفت بشود شاید

 دیگر که شده چه( بود طور این همیشه که او حداقل)میزدیم تیر با را هم ی سایه که مادونفر.برانگیخته

 ایم نداشته صحبتی گذشته ی هفته یک توی.پیچد نمی پروپایم به ها قبل مثل آزاد و نداریم هم کار به کاری

 اینجوری.بدوم آن دنبال من تا بیاید پیش خودش موقعیت دهم می ترجیح.باشد چه باید بعدی قدم دانم نمی من و

 صحبتهای به توجه بی و میدارم بر میز روی از را داغم چای لیوان.میگیرم کمتری وجدان عذاب انگار

 آالچیق از آید نمی هیچکدامشان به وجه هیچ به که خاتون و آزاد شوهری و زن عمه قول به و پرمحبت

 به.است تر دلنشین برایم مراتب به مهران با کردن صحبت.میروم کوچک عمارت سمت به.میزنم بیرون

 !میکردم عذرخواهی میز ترک هنگام شأنشان هم متمدن آدمهای مثل باید شاید هرحال

 را در زدن در بدون.دهم می تشخیص آید می اتاقش از که را سیناترا فرانک صدای.میروم باال را هارا پله

 !گسیخته گویند؟افسار می چه!ام آمده بار اینگونه چرا نمیدانم سرهنگ و عمه درست تربیت تحت.میکنم باز

 ریخته هم به تخت وسط ای سورمه راحتی شلوار یک با تنها.میزدم در ورود از قبل بود بهتر شاید خب اما

 اول ناگهانی طور این دیدنم با.گرفته قاب را سرش دور نامرتبش و بلند موهای و کشیده دراز طاقباز اش

 متوجه نیست آزاد به شباهت بی که مربعیش فک شدن منقبض از را این.میشود عصبانی بعد و متعجب

 .کند می خاموش را کنسول روی گرامافون و نشیند می تخت روی حرکت یک با.میشوم

 !بودم لخت شاید_

 !هستی تقریبا:میخندم

 .میدهد تکیه تختش تاج به بلوز پوشیدن بدون گستاخی با و بندد می سر پشت از کش با را موهایش

 چیه؟ مهمت کار حاال_

 .مینوشم چای از کمی و کنم می نگاه رویم پیش ی کاره نیمه تابلوی به و نشینم می تخت ی لبه.میزند طعنه

 !باتوام:زند می پهلویم به آرامی ی ضربه شده دراز پشتم که پایش انگشتان نک با

 

 !ب ک شی منو میخوای گفتی روز اون:گردانم می بر سمتش به را رخم نیم

 !نمیاد کی؟یادم:میدهد لم تخت روی تر ریلکس حالتی با و اندازد می پا پاروی

 !اینکه مثل ضعیفه ت حافظه ی قوه:میکنم نازک چشم پشت 

 !میکنم فکر هم تو به شد تموم این.م دیگه کار یه درگیر فعال:میکند ای خنده تک

 !باکالس چه...اوه!میکنی؟ فکر هم من به:میگذارم کنسول روی را لیوانم
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 که رنگ کلی.آورم نمی در سر آن از چیزی تقریبا که میروم تابلو سمت به.میشوم بلند و زنم می پوزخندی

 !پالست و پخش هم روی

 کشی؟ می داری چیه؟چی این_

 اسمشو؟ شنیدی!کوبیسم_

 بکشی؟ میخوای طوری این هم رو من...میرسه نظر به غریب و عجیب!نه:سمتش میگردم بر

 !کوبیسمه جوری همین ت قیافه که تو_

 شود دقیق هایم العمل عکس روی و کند پنهان را اش خنده میکند سعی

 !دارم ایمان جذابیتم به من چون کنی اذیت حرفا این با منو نکن سعی_

 .میگویم دارم سراغ خودم از که کاذبی نفس به اعتماد تمام با را این

 !!نچایی...اوهو_

 .مینشینم تخت لبه دوباره و میزنم کجی لبخند

 !بچرخ_

 چی؟:میگردم بر سمتش به متعجب

 فکر روش شاید!نیست بدک رخت سه...خب...بچرخون من سمت رو صورتت کم یه فقط!نه اینجوری_

 کردم

 .گردانم می بر کاره نیمه تابلوی به رو و مستقیم دوباره را صورتم و اندازم می باال ابرو

 میاد؟ بدت من از هم تو:میپرسم اما چرا نمیدانم.میکنیم سکوت لحظاتی برای

 .بریزد دلم توی چیزی شود می باعث سکوتش و گوید نمی چیزی

 ...قاتِ  یه قیامت قیام تا تون همه چشم به من!میپرسم سوالی چه_

 !بدی ش ادامه نخوای که بهتره و س شده تموم بحث یه اون!کن تمومش_

 با عمه بار هر بجوئه مو خرخره میخواد آزاد که نشده تموم...اینطوره من با رفتارتون که نیست شده تموم_

 ...کجدارومریز توهم...میکنه نگاهم اکراه

 هم حاال حتی...میشه حل زمان مرور به هم اتفاقات بدترین...میکنی تازه هی رو زخم این چرا نمیدونم_ 

 ...نیست میکنی فکر تو که اونطوری



 من لعنت خدا هستم

 

63 
 

 من...میدونن مقصر منو هنوز همه!افتاده ریزی خون به دوباره من حضور با که نشده خوب زخم این پس_

 !رو ساله هشت بچه دختر یه!نه

 خاموشش نمیشه جوره هیچ وقت اون...شیرین میندازی خرمن تو آتیش:گوید می طوالنی مکث یک از بعد

 !کرد

 !کنه؟ خاموش میخواد کی رو افتاده من زندگی خرمن تو که آتیشی_

 گیرد می را چپم بازوی سر پشت از میشود خم سمتم به و میگیرد تخت تاج از تکیه میفهمم تخت تکان با

 وجودت آتیش...نکردی انتخاب زندگیت آتیش کردن خاموش واسه درستی راه:میچرخاند خودش سمت به و

 مادرت و تو دید آسیب اتفاق اون از بعد که کسی!میگیره گر بیشتر فقط...نمیشه خاموش اینجا به اومدنت با

 !میدونی همه از بهتر خودتم...خوردین رودست دیگه جا یه از شما...اینو بفهم!نبودین

 که چیزی تنها واسه من حال هر به:میکشم بیرون انگشتانش حصار از را بازویم باالخره چندلحظه از بعد

 !بازیه آتیش نیستم اینجا

 .میگیرم پیانو از را ام رفته دست از آرامش سراغ.میروم بیرون اتاقش از و میشوم بلند

] 

 تصادف یک توی ها خانزاده عموی زن که دادند خبر مرداد اواخر گرم و داغ ظهر یک توی ناگهانی خیلی

 بوده زره فوالد خاتون مادر مثل ای ذره اگر اما ندارم یاد به خانم پروین از چیزی.داده دست از را جانش

 !کافیست ام دلسوزانه رقیق احساسات تمام سرکوب برای باشد

 تبریز به ای روزه چند سفر برای شدن آماده تکاپوی در خبر شنیدن با بالفاصله بانوسادات و آزاد و خاتون

 .بکشم راحتی نفس میتوانستم چندروز برای حداقل.شدند

 مشترکشان خواب اتاق از که میبینم را آزاد ایم نشسته سالن وسط شده پهن فرش روی آذر همراه که حالی در

 .اندازد می آذر و من به نگاهی اش مشکی کراوات با رفتن ور حال در و آید می بیرون

 !میدم...باد...به رو دودمانت بشه کم سرش از مو یه...باشه آذر به حواست_

 .میدهم ادامه آذر با زدن سروکله به و گویم نمی چیزی و میدهم بیرون را نفسم پرحرص

 .کشد می اش زده روغن موهای به دستی قدی آینه جلوی

 ...هست کارم میز کشو توی کافی اندازه به پول_

 شد الزم اگه اما...دارم پول مقدار یه خودم:مینشینم زانوانم روی صاف و میکنم نگاه آینه توی تصویرش به

 !میدارم بر
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 آینه توی از.میروم سمتش به و میشوم بلند.میرود ور کراواتش با دوباره و میدهد تکان تاکید نشانه به سری

 و میکنم باز را کراواتش و میشوم بلند پا پنجه روی کمی.چرخد می سمتم به و میشود شدنم نزدیک متوجه

 میزنم گره آرامش با.میشوم خیره چشمانش مطلق سیاهی به و میکنم لمس را ابریشمینش بافت.میبندم نو از

 .میکنم مرتبش و

 میشود جدا کراوات از انگشتانم که همین.پاید می را حرکانم ریز و میکند رو و زیر را چشمانم کنجکاو 

 بلد بهتر رو کردنش باز میاد نظر به اما,بلدی خوب رو بستن کراوات:میگوید و میزند آینه سمت چرخی نیم

 !باشی

 ک لوش دامن گذارم می و مینشینم زمین روی کنارش دوباره و میکنم گرد عقب آذر سمت به و میزنم لبخندی

 .دهد جلوه زیبایی به را پایم براق و گندمگون ساق رنگم طوسی

 زودتر.باشیم تبریز قراره تاریکی قبل جان خاتون:میگوید بلندی صدای با و اندازد می آینه به را نگاه آخرین

 .کن جور و جمع

 کنید؟ خداحافظی آذر از خواین نمی:میگویم میرود سالن خروجی سمت به که همین

 با.آید نمی خوش مذاقش به چندان بیاورد یادش به را هایش پدرانه کسی که این انگار.میگردد بر مکث با

 خم آذر موهای روی را سرش و آید می در نشسته نیمه حالت به.میرساند ما به را خودش بلند چندگام

 .میکنم حس شامپو با همراه را بادام روغن بوی من و زند می موهایش به ای بوسه.میکند

 پدرش به است وابسته خاتون به که آنقدر.دهد نمی نشان توجهی هیچ آذر اما و کشد می موهایش به دستی

 .دارد دوست بیشتر را مهران آید می نظر به حتی.ندارد چندانی حس انگار

 !باش مراقبش_

 .هستم_

 مراقب هم شما:بگویم لوندی با میکنم سعی و میکشم ام کرده لخت سشوار زور به که موهایم توی دستی

 !باشید خودتون

 توی را اعتمادی بی و سوظن میتوان بیشتر میخورد صورتم توی هایش نفس حتی که نزدیک فاصله این از

 رفتنشان موقع تا دیگر و برمیدارم عقب احتیاط با را ام گذاشته پیش پای همین برای.دید چشمانش نی نی

 !زنم نمی حرف کالمی

*** 

 عمارتم توی من تنها آید می یادم که همین. میشوم خواب بی صورتم روی خورشید نور و گرما حس با

 حرص بدون کردن بازی نقش بدون.دارم پیش در را خوبی روز کنم حس و بزنم لبخند میشود باعث
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 هرچند حسی...میکند سرازیر وجودم توی را حسی یک...او و من تنها...هست هم مهران اینکه.خوردن

 .میکند مکدر را خاطرم اما خوشایند

 ظاهرا.میکنم تیز صدایی شنیدن به را گوشم میروم دستشویی سمت به که همینطور.میزنم بیرون اتاق از

 استفاده زادگاهش به چندروزه سفری به رفتن برای آمده پیش فرصت از که هم سرور.هستم تنها تنهای

 .کرده

 آشپزی در هنرم تنها که من دست از کاری اال و گذاشته یخچال توی غذا قابلمه چندین حداقل که خداراشکر

 .آید نمی بر است بدمزه و نمک بی ی وارفته نیمروهای

 میشود نزدیک آشپزخانه به که محکمی های گام صدای با که میکنم خالی ظرفشویی توی را چایم لیوان

 .میکنم مرتب را موهایم کمی خیس انگشتان همان با.میمانم مهران ورود منتظر و میبندم را آب شیر

 صندلی اولین روی و صندلی و میز سمت آید می راست یک اش ژولیده سروریخت و آلود پف های چشم با

 و میگذارد هم روی را آلودش خواب های چشم صندلی پشتی به زده تکیه همانطور.میدهد لم دستش جلوی

 .میمانم خیره او به سینک به زده تکیه همانطور من

 !چیزی ای بدی؟صبحونه من  چای لیوان یه خوای نمی:میگوید بیداری و خواب حال همان در

 شد؟ چی:گوید می و کند می باز را چشمانش اینکه تا مانم می حرکت بی همانطور

 ...سرور نه!شیرینم ببینی که کنی وا چشماتو خواستم_

 .میزنم تکیه ظرفشویی سینک به بیشتر و اندازم می باال را ابرویم یک

 و قد مخصوصا...نداری سرور به شباهتی چندان خودت نظر برخالف!معلومه کامال شیرینی اینکه خب_

 !ت قواره

 ام متری سانتی شصت و صد قد به کسی که آید نمی خوشم اصال.میدهم فشار هم روی را لبهایم ناخودآگاه

 .کند اشاره

 خارج آشپزخانه از و میکنم عبور کنارش از لبخند با, میدهم قرار آبچکان توی را ام شده شسته فنجان

 اورا عمارت در کسی نبود با ترسیدم می.کنم بیدار ام خوابانده خودم اتاق توی که هم را آذر باید.میشوم

 .میشد حالل خونم احتماال آمد می آذر سر بالیی اگر بار این.بخوابانم تنها اتاقش توی

* 

 !عمو پیش بریم_

 .کنم می نگاه جمله همین به داده گیر بند یک که آذر به

 پیشش میریم برگشت.نیست خونه االن عمو!خانوم آذر_
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 ...رو عمومهران!خوام می رو عمو من...نه_

 .میدارم بر دستش جلوی از دارد را کردنش پاره قصد که نقاشی کاغذ و میکشم ای کالفه پوف

 !من به بدش...کنی ش پاره نباید آذر_

 و طرف این را هایش مداد و میکشد خودش سمت لجاجت با را کاغذ همچنان و کند نمی توجهی حرفم به

 باعث همین.میکند برخورد است من پلک پشت که هدف به ها مداد از یکی باالخره.میکند پرتاب طرف آن

 .بگیرم محکم را دستش هردو میشود

 !شوم نمی موفق خیلی هرچند کنم کنترل را صدایم میکنم سعی

 ...کن بس...کن بس...آذر_

 .کرده ناآرامش و کالفه طور این آزاد و خاتون نبود دانم می.بکشد بیرون را دستانش مچ که کند می تقال

 بریم؟.بازی تاب.باغ توی میریم االن ببین_

 ...میاد بدم تو از.عمو پیش برم خوام می من.نه_

 .گریه زیر میزند بندش پشت و

 ...مهران عمو...عمو پیش ببر رو من_

 خواد؟ می رو عموش کی_

 احتماال.نمیدانم را بود برگشته کی.کشم می بلندی هین ترس از سرم پشت از درست مهران صدای شنیدن با

 .بودم نشده اش متوجه آذر فریاد و داد خاطر به

 باز هم از دستان میان را خودش و جهد می مهران سمت به جایش از فشنگ مثل و میشود قطع آذر گریه

 .میدهد جا اش شده

 اومدی؟ کی_

 بینی؟ نمی مگه...االن_

 هم به موهای کردن مرتب از بعد و میگذارم هم روی لحظه چند آرامش کمی به رسیدن برای را چشمانم

 از دارد بغل به آذر که او به و مینشینم آذر تخت روی.ها رنگی مداد کردن جمع به میکنم شروع  ام ریخته

 میخوری؟ عصرونه:میگویم میرود بیرون اتاق

 !قهوه...آره:میگردد بر سمتم به نیمه و نصفه

* 
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 موهایش و کرده عوض را بیرونش لباس.میرسند سر هم آذر و مهران که میچینم آالچیق توی را عصرانه

 .مینشاند پایش روی راهم آذر و مینشیند صندلی روی.بسته سرش پشت شل را

 !آذر آموزش و کنترل تا داری بیشتری تبحر اینکار توی_

 .میکند اشاره ظهر ریخته هم به اوضاع به میدانم

 !خانزاده شدم متولد سمت همین با باشه هرچی!بله_

 بیاید پیش گذشته از بحثی بخواهد اینکه از قبل و میکشد هم در ابرو که آید نمی خوش مذاقش به جوابم

 .میگذارم جلویش و میکنم جدا آذر برای کیک برشی.میرساند لب به را اش قهوه فنجان

 روی بهتره همچنین...بخوره رو کیکش خودش بذارین:میگویم که بگذارد آذر دهان ای تکه خواهد می

 !آذر؟ نه مگه..شده بزرگ دیگه آذر!بشونیدش صندلیش

 .میکند قایم اش سینه توی سر و میکند لوس مهران برای را خودش و اندازد می من به نگاهی آذر

 .برسم تبحراتم دامنه در مهران حرف به و بدهم تکیه صندلیم به خورده شکست میشود باعث همین

 !کن امتحان خوای می...راحته جاش آذر_

 !چی؟:میماند باز طور همان دومش جمله گفتن با که بگویم چیزی تا ام کرده باز  را دهانم

 .میکند براندازم خیره و مینوشد اش قهوه از قلپی و میخندد ام تهاجمی حالت به

 ورای از.اش جمله به کردن فکر همچنین و میشوم خوردن سرگرم و گویم نمی چیزی طوالنی مدتی برای

 .میریزد دلم توی چیزی هربار مثل و افتد می استخر به چشمم سرو و کاج درختان تراکم

 کنه؟ نمی استفاده استخر از کسی_

 !نه:میگوید داری معنا مکث از بعد

 !بخشه لذت سال از فصل این توی تنی آب و کردن چرا؟شنا_

 .دارم استخر از وحشتناکی ترس و نیست اصال من خود برای گرچه

 !نیست بخش لذت ما برای:میکند اکتفا جمله یک گفتن به کالفگی با و کشد می موهایش توی دستی

 ...است ف استخر از که اتفاقه اون خاطر به_

 !میپرسی؟ سوال چرا میدونی وقتی_
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 می اینطوری چرا:میکوبم میز روی تقریبا را چایم فنجان.میکند عصبیم همین و رفته باال کمی صدایش

 قول به اینکه میشی؟با عصبانی انقدر ساده تنی آب یه مورد در زدن حرف از میگم؟چرا چی کنی؟مگه

 ... و گذشته سال ده خودتون

 !برسی؟هان؟ خوای می چی به گذشته مورد در زدن حرف از تو_

 این برسم؟مگه چیزی یه به خوام می میکنین فکر میگم چی هر,کنم می هرکاری چرا:میزنم فریاد تقریبا

 !رفتن دست از...دادنه دست از ش همه...داره وجود رسیدن واسه هم چیزی بین

 !آذر جلوی کن بس:میزند فریاد متقابال

 بلند صندلی روی از سریع جایش به.میکند قطع را صدایم است بعید او از که صدایش حد از بیش بلندی

 .دوم می عمارت سمت به آلود اشک چشمان با و میشوم

*** 

 لعاب و رنگ را لبهایم کمی رژ با.میکنم تن به خنکی و گشاد پیراهن و میپیچم حوله توی را خیسم موهای

 وضع و سر به کمی تا شد من نفع به شدت به این و نخورده تکان عمویش بغل از بعدازظهر از آذر. میدهم

 باید دانم نمی.میروم پایین و میکنم پا را سفیدم های سندل.بدهم سامان و سر ام ریخته هم به اتاق و خودم

 و میروم آشپزخانه سمت به راست یک.بدهم شام بین این آذر به باید که باالخره.نه یا بچینم را شام میز

 ساالد کردن درست مشغول هم خودم.میگذارم گاز اجاق روی و آورده بیرون یخچال توی از را ها قابلمه

 اگر شاید.میدهد قلقلک را وجودم چیزی و میکنم احساس را بودن خانه یک خانوم بار اولین برای.میشوم

 االن کردم می ازدواج بود فروغ عمه دوستان از یکی پسر که خواستگارم اولین با متوسطه اول سال همان

 کردن رد در هیچگاه من البته.بودم خانواده یک مادر و خانه یک خانم کوچک پسر یا دختر یک داشتن با

 روزانه های شدن فارغ و شبانه های شدن عاشق کمترینش  که فردش به منحصر های ویژگی آن با علیرضا

 وضعیتم مهران به شبیه کمی شاید...مثل بود دیگر کسی علیرضا جای اگر شاید هرحال به.نکردم تردید بود

 ی خانواده برای شام میز کردن آماده حال در لحظه همین در درست االن.نبود شکلی این وجه هیچ به

 !بودم مان نفره سه احتماال کوچک

 تاک تیک از اگر البته.شنید شود می که است صدایی تنها بشقاب با هایمان چنگال و قاشق برخورد صدای

 تنها نگاهش که پایم می را مهران چشمی زیر و نوشم می آب کمی.کنیم نظر صرف سالن توی بلند ساعت

 می چشم در چشم ای لحظه چنگالش بردن باال حین و میزند چنگال به را مرغ از ای تکه.است بشقابش به

 می داد طوری اون نباید عصر:میکند رها بشقاب توی را چنگالش.گیرم می را نگاهم سریع که شویم

 .نمیومد پیش حرفها اون بود بهتر واقع در...زدم

 .برم می دهان به پلو قاشقی بشقابم به خیره تنها و گویم نمی چیزی
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 نمیتونی...بود خونه تغاری ته کامران...کشیدی می پیش رو بحث اون نباید که میدونی کنم فکر هم خودت_

 ناراحتمون اتفاق اون به کردن فکر...بود داشتنی دوست و شیرین مون همه برای قدر چه بزنی حدس

 !بدی حق باید...میکنه

 !نشستم اینجا که میدم حق:میکنم رها بشقاب توی را قاشقم کالفه و آورم می باال را سرم

 به آذر لیوان برخورد صدای با.کنم می نگاهش و کند می نگاهم لحظه چند گفتم که ای جمله به نامطمین

 .میدهم بشقابم به مجددا و میگیرم را نگاهم میز

* 

 و است روشن تلویزیون.روم می پایین و میبندم آرامی به را اتاق در میشوم مطمئن که آذر بودن خواب از

 :کنم می همراهیش لب زیر من و خواند می گوگوش.میشود پخش رنگارنگ

 پاییز سرد روز یه

 شکستی گلدونتو

 گلها عروس مثل

 ...نشستی گلخونه تو

 که است فکر توی انقدر.است خیره تلویزیون از غیر جایی به و داده لم تلویزیون جلوی مبل روی مهران

 .بفهمم آید نمی بدم.کرده مشغول را فکرش چیزی چه دانم نمی.شود نمی ورودم متوجه حتی

 می نقش ذهنم توی عسلی مثال,روشن چشمهایی و کشیده پاهای و بلند قدی با باریک کمر و بلوند دختری

 آن از.باشد داشته ای قیافه چنین باید حتما کند مشغول را خانزاده این ذهن دختری باشد قرار اگر.بندد

 می ست روز هر را سرشان گل تا جوراب از که همانها.بودند کالسم هم مدرسه توی که باکالس دخترهای

 مهران آید نمی نظر به البته! خاتون مثل یکی. بود درجه نود از بیشتر خدا همیشه شان چانه زاویه و کردند

 شاید.شود می پیدا هخا و شمس خانواده در وفور به حداقل دانم می دخترها مدل این.کند انتخاب راحت انقدر

 بازیگر مثال.باشد هنر اهل شور و پرشر دخترهای آن از یکی کرده مشغول را فکرش اینطور که کسی

 .دارد بودن زنده حس کنارشان در انسان و خندند می پروا بی که آنها از.خواننده نیمچه یا تئاتر

 .مرده نه و ام زنده ها آنقدر نه.نمیگیرم قرار بین این ای دسته هیچ توی من هرحال به

 .میزنم خودم به پوزخندی ابلهانه خیال و فکر همه این از و کشم می پوفی

 تمرکز باالخره خوری میوه با دستم برخورد و میدارم بر میز روی ای جامیوه توی از گیالس ای دانه

 .میشکند درهم نمیدانم که چیزی روی را مهران

 خوابید؟_
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 .بود خوابش وقت...آره_

 نیست؟ تو خواب وقت_

 !خانزاده گرفتن شیر از رو من وقته خیلی:میزنم دستم توی گیالس به گازی.میکند نگاهم تفریح با

 میگردن؟ بر کی:اندازم می پا روی پا

 .میگرده بر هفتم از بعد احتماال هم آزاد.مونن می تبریز چهلم تا که خاتون و سادات بانو_

 !باشه سرد خیلی باید.نرفتم تبریز حال به تا من_

 !خنکه..نه االن_

 .میشوم تلویزیون های برنامه کردن نگاه مشغول

 !کنم شروع رو تو کار خوام می_

 چی؟_

 !ذهنمه توی چیزایی یه...دادم بهت قولشو که تابلویی_

* 

 تو شونه..مالفه به بزن چنگ رو چپت دست...من سمت بچرخ کمر از...تخت لبه روی...بشین جلوتر کم یه-

 !میخندی؟ چی به..نزن لبخند...پایین...باال نده

 بار اولین برای که عینکی با و کوتاهی پایه صندلی روی نشسته دارد قرار رویش بوم که ای چارپایه پشت

 !نکنم چه و کنم چه میگوید مدام میبینم صورتش روی

 !نمیشه خوشگل که نزنم لبخند:آیم می حرف به باالخره

 !نمیشه خوشگل بزنی حرف اگه_

 .نمیزنم حرفی دیگر و میشود گشاد زده که حرفی از چشمهایم

 سرش پشت که موهایی به.اش قیافه و ژست به میمانم خیره من و میکند زدن طرح به شروع باالفاصله

 ای لحظه را چشمم.روشنش پوست به.حالتش خوش بینی و لبها به.نشسته ابروهایش بین که اخمی به.بسته

 برای را هایم چشم.کنم فکر چیزها این به میرود پیش خوب نسبتا چیز همه که حاال خواهد نمی دلم.میبندم

 آرومت چرا...کنِ  وا چشماتو!دِ :آید می در صدایش که میگذارم هم روی چندلحظه شدن متمرکز

 !!میکنی وورجه ورجه مدام ساله سه,دو های بچه مثل!نمیگیره؟

 ...چشمم تو رفت چیزی یه!خانزاده نیستم که مجسمه_
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 انقدر.رسد می نظر به وکور سوت قبرستانی شبیه هم عمارت,سررفته بدجور ام حوصله و است غروب دم

 این بدجور سرورهم.نیست خانه معمول طبق مهران.شنوم می هم را خودم های نفس صدای که ساکت

 از بعد را آذر.برنگشته هم باز برگشتنش موعد فرارسیدن با که آمده خوش مذاقش به روزه چند مرخصی

 می داخل اتاقم باز پنجره میان از که خنکی نسیم با مرداد غروب رخوت خودم و. خواباندم زور به حمام

 مهران اینکه امید به.شنوم می را عمارت اصلی در شدن باز بعد و بوقی صدای.میکند سنگینی تنم برتمام آید

 و خاتون و تنهاست خودش.است آزاد مشکی بنز میبینم که چیزی اما میروم پنجره سمت به سریع است

 تحملش تنها و تک باید اینکه.کشم می کنار پنجره جلوی از را خودم حوصله بی.اند مانده تبریز بانوسادات

 اوقاتم هم کنم نگاه فرصت این به طالیی موقعیت چشم به باید اینکه فکر حتی.است دشوار برایم واقعا کنم

 قدم صدای.باشد ها پله از آمدن باال حال در باید حاال که میزنم تخمین و مینشینم تخت روی.کند می تلخ را

 می صدا را سرور دیگر دوبار حین همین.شنوم می را بلندش گفتن"سرور"سرش پشت و محکمش های

 که کشد نمی طول خیلی البته!نمونه پدر.میشنوم را است آذر اتاق که کناریم اتاق در شدن باز صدای.زند

 هایش قدم.بکشد آذر روی و سر به دستی نداده زحمت خودش به حتی احتماال.شود می بسته اتاقش در باز

 آن از سرعت به اتاقم در ناگهانی شدن باز با و آید نمی صدایی دیگر بعد و شود می رد اتاقم جلوی از

 مگه"بدهم تحویلش مواقع این در را خودش جمله خواهد می دلم.شوم می خارج تختم روی داده لم حالت

 !"س طویله

 .کنم خراب را نیمه و نصفه بس آتش این وجه هیچ به خواهم نمی اما

 !سالم_

 .روم می ایستاده در چارچوب توی که سمتش به قدمی و گویم می بلندشدنم با همزمان

 چرخاند می اتاقم توی را چشمش چیزی چه دنبال دانم نمی و دهد می تکان سالم معنای به کوتاه را سرش

 .نشسته اش چهره روی راه خستگی و شده پرپشت و بلند ریشش ته.میکند زوم من روی دوباره بعد و

 کجان؟ بقیه_

 عمارت برنگشتن هنوز سرورم و نیستن خونه خان مهران_

 انداخته؟ هنوز؟لنگر برنگشته_

 !ندارم اطالعی,دونم نمی_

 اگه:میدارم بر سرش پشت چندقدم.برود که در سمت میگردد بر و کشد می اش خسته چشمان روی دستانش با

 !میکنم آماده...دارین میل ای دیگه چیز یا چای

 .بگویم را جمله این تا کشتم را خودم
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 و اندازد می پایی به سرتا از نگاه میل بی و میزند سمتم به چرخی نیم میرود اتاقش در سمت به که حینی

 !کنم استراحت خوام می:گوید می مسیرش ادامه حال در

 .بشر این ندارد احترامی و توجه گونه هیچ لیاقت اصال.کنم می کج را دهانم سرش پشت اختیار بی

 که غذاهایی.شوم می آشپزخانه وارد و میروم پایین را ها پله.کور و سوت قبرستان این و میمانم من دوباره

 طور چه دانم نمی و ندارم آشپزی در استعدادی هیچ که هم من و کشیده ته بود کرده آماده برایمان سرور

 .درک به برود هم آزاد,کنم سیر را آذر و خودم شکم باید

 مرغ تخم.آورم می بیرون مرغ تخم چندتایی ناچاری سر از!خام صورت به اما هست چیز همه یخچال توی

 بیرون هم خیار و گوجه چندتا.آید می بر پسش از هم زمین روی آدم ترین ناشی که است این حداقلش,پخته

 ازدواجم به اصرار سرهنگ و عمه که است دار خنده واقعا.داد پایین را غذا بشود حداقل که آورم می

 .خانه به میشدم دیپورت هفته یک سر که است این حقیقتش!داشتند

*** 

 باغ تاریکی پنجره از بار یک لحظه چند هر ناخودآگاه من و برنگشته همچنان مهران و گذشته ده از ساعت

 خاموش را تلویزیون بالفاصله آزاد شود می پخش پایانش تیتراژ که شیرین و تلخ سلایر.کنم می رصد را

 می کنارم از شدن رد حین و شود می بلند و میکند خاموش سیگاری جا توی را اش نصفه سیگار کند می

 !کن خاموش هم رو برقا,اتاقش ببر رو آذر:گوید

 گوشه از دهانش آب و خوابیده آسوده و راحت و گذاشته رانم روی را سرش که آذر به اشاره انگشت با

 .کند می اشاره ریخته پیراهنم دامن روی مقداریش حتی و است روان دهانش

 .بکنم را کار این باید قواره و قد این با من و ببرد و کند بلند را آذر دهد نمی پیشنهاد حتی که است جالب

 گردن؟ برنمی خان مهران:پرد می دهانم از برود باال بخواهد و برسد ها پله به اینکه از قبل

 این.فرستد می باال آرامی به را ابرویش یک.گردد می بر سمتم به چندثانیه از بعد و شود می متوقف حرکتش

 را سرش.رسد می نظر به تر ترسناک همیشه از است خسته هنوز صورتش و درآمده ریشش ته که طور

 اینکه از قبل.ام زده گند میدانم هم خودم.دهد می تکان خواستن توضیح و نفهمیدن معنای به و کند می کج

 آزاد شود می باعث و آید می بیرون از خراشی گوش و ممتد بوق صدای.کنم جور و جمع را فکرم بتوانم

 .برود پنجره سمت به و کند کج را راهش بار این و بگیرد من از را چشمش

 پاک کلینکسی دستمال با را ریخته دامنم روی که دهانی آب چندش با و برمیدارم پایم روی از را آذر سر

 گوشم صدایش دوباره و شود می قطع ای لحظه بوق.روم می پنجره سمت به کنجکاوی با بالفاصله و میکنم

 توی بعد و کند می بازش و رود می آهنی در سمت به دوان دوان که میبینم را سرایدار.میدهد آزار را

 یک و میبینم ماشینش بر سوار اورا شده شکافته در سمت آن ماشینی های چراغ واسطه به که ای تاریکی



 من لعنت خدا هستم

 

73 
 

 رود می باغ سمت به سریعا آزاد.کند می برخورد در کنار بلند کاج درخت به که شود می چه دانم نمی آن

 .کنم می تماشا را مهران های بازی دیوانه ام گرفته دهانم جلوی که دستی با همچنان من و

 میرسم که ماشین به.شوم می روانه باغ سمت به هم من آزاد سر پشت و دهد نمی امانم کنجکاوی حس

 درخت به محکم ها انقدر ماشین البته.ترسم می لحظه یک.گذاشته فرمان روی را سرش که میبینم را مهران

 مهران؟چته؟:کند می باز را راننده سمت در سراسیمه آزاد.بیفتد اتفاقی بخواهد که بود نخورده

 خنده از سرخ ی قیافه با انتظار برخالف دهد می تکیه صندلی به و کند می بلند فرمان روی از را سرش

 مویش کش از شاخه شاخه بلندش موهای و زند می سرخی به روشنش پوست.میشوم رو به رو مهران

 .رسد می نظر به الیعقل و مست شدت به شاهزاده.ریخته صورتش توی و آمده بیرون

 سمت به را سوییچ همزمان.کشدش می بیرون ماشین از و کند می ای قروچه دندان مهران قیافه دیدن با آزاد

 .داخل بزن ماشینِ :کند می پرتاب سرایدار

 !کن ولم:شود می بلند مهران کشدار صدای

 !نزن حرف:گوید می بداخالقی با هم آزاد

 سمت اورا و بدهد سرعت نامتعادلش های قدم به میکند سعی و کند می حلقه مهران کمر دور را دستش

 .ببرد کوچک عمارت

 چیکار اینجا تو:میغرد تر بداخالق بار این.ام ایستاده آنجا مترسک مثل که میفتد من به نگاهش آن یک

 میکنی؟

 !هیچی:روم می عقب به قدمی

 آزاد.نشیند می لبش گوشه کجی لبخند و گذراند می نظر از را سرتاپایم مستش و خمار چشمهای با هم مهران

 اینجا:توپد می من به ظن سوء با و شود می فشرده فکش رسد می که مهران به و میگیرد را نگاهم رد

 .اتاقش ببر رو آذر برو!وانسا

 .میفتم راه عمارت سمت به شل هایی قدم با که کند می سنگینی رویم مهران غریب و عجیب نگاه همچنان

*** 

 پاورچین و میکنم پا از را سندلم را اتاقش المپ شدن خاموش بعد و میشنوم که را آزاد اتاق در صدای

 سعی.نخوابیده هنوز مهران است معلوم و است روشن کوچک عمارت چراغهای.آیم می بیرون پاورچین

  به.بیایم پایین هارا پله سروصدا کمترین با کنم می

 در میبینم سالن نفره سه مبل روی شده ولو را مهران میکنم باز را درعمارت و میرسم که کوچک عمارت

 امتداد اش سینه قفسه روی تا صورتش روی گرگرفتگی و قرمزی و است باز بلوزش های دکمه حالیکه

 و ول و شل صدایی با و شده خیره سقف به و گذاشته سیناترا فرانک از ای صفحه گرامافون توی.یافته
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 اصال انگار, نمیگردد بر من سمت نگاهش هم در شدن بسته صدای با حتی.کند می زمزمه را آهنگ کشدار

 .برگردد بخواهد که شنود نمی را در صدای

 و داد دستور قلبم میدانم فقط.شود خراب چیز همه تا ببیند مرا آزاد کافیست.اینجا ام آمده چرا دانم نمی اصال

 من به خیره و میگیرد سقف از را نگاهش باالخره میرسم که جلویش دقیقا.میروم جلوتر.کرد اطاعت بدنم

 .دهد می ادامه آهنگ ترانه کردن زمزمه به دهد تغییر را کشیدنش دراز حالت اینکه بدون

 

_St rummi ng my pai n wi th her f i ngers ... 

 خوبی؟_

_Si ngi ng my l i f e wi th her words ... 

 .صورتش به میشوم خیره و نشینم می کشیده دراز رویش که مبلی ی لبه حرفی هیچ بی

_ki l l i ng me sof t l y wi th her song, 

ki l l i ng me sof t l y wi t h her  song! 

 بیایم خودم به تا و میپرم جا از که است ناگهانی حرکتش آنقدر و آید می بیرون کشش دراز حالت از آن یک

 که من به زده زل طور همین.ببینم را العملش عکس تا میکنم نگاه او به سریع.ام افتاده زمین روی باسن با

 اشک!بشنود آزاد میترسم که بلند آنقدر.خنده زیر میزند تاخیر با و ثانیه چند بعد.ام افتاده زمین روی طور آن

 و مینشینم کنارش اینبار و میکشم باال را خودم.میفتم خنده به هم من ناخودآگاه و میفتد راه چشمش گوشه از

 .باشد مسری اش مستی که انگار.میشود بیشتر و بلندتر هم من خنده هرلحظه

 اینجا؟ اومدی چرا:پرسد می رود می باال و پایین که صدایی با و شود می قطع اش خنده ناگهانی

 .میمانم سوالش جواب در و شود می جمع لبهایم

 !باشه بد حالت شاید گفتم_

 .کند می بند ام چانه به را دستش و میکند تکرار را سوالش دوباره باشد نشنیده را جوابم اصال که انگار

 شوم می خیره و میدهم قورت را دهانم آب.کاود می را صورتم جزء به جزء نگاهش نزدیک فاصله این در

 بروم؟ و شوم بلند توانم نمی چرا.چشمانش به

 اومدی؟ چرا: کند می تکرار دوباره و دوباره و گیرد می قرار صورتم کنار دیگرش دست
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 تکان باشند کرده وصل برق به را تنم انگار آن یک.چسبد می لبانم روی لبهایش که شود می چه نمیدانم

 !وجدان عذاب,گناه,لذت,ترس.مختلف احساسات از قلمکاری شله آش.کنم بیان را احساساتم توانم نمی.میخورم

 نمی گرفته را صورتم طرف دو که دستانی با اما کند جدا را لبانش شاید تا کنم می متمایل عقب به را ام تنه

 حلق درون من از هرصدایی و کشد می خودش درون مرا مردابی مثل لحظه هر لبانش داغی و گرما.توانم

 این خاطر به:کند می زمزمه نزدیک فاصله همان در و کشد می کنار را لبهایش باالخره.شود می گم او

 اومدی؟

 !باشد تو با ام بوسه اولین روز یک نمیکردم فکر وقت هیچ شاهزاده

 که حرکتم به خیره.کنم می حس را الکلش طعم هنوز.کشم می لبهایم روی را دستم پشت و میزنم نفس نفس

 بلند تندی به آورد می جلو را صورتش دوباره که همین و خندد می کنم پاک را لبهایم دارم سعی شدت به

 که همین و میکنم باز را در سختی به مرتعشم دستان با.لرزند می زانوانم.روم می در سمت به و شوم می

 با نیمکت آن روی بندد می نقش ذهنم توی کوچکی دختر.شکند می بغضم میخورد صورتم به تازه هوای

 !نشود بلند دختربچه آن سوگ در ام گریه صدای که میگیرم دهانم جلوی را دستم.کوچکی ماهی تنگ

 کنم می سعی.شود می قطع گاه و بلند گاه که مهران های زمزمه با میرسد گوشم به همچنان موزیک صدای

 دلم.میچسبانم لبهایم به محکم را انگشتانم.بروم اصلی عمارت سمت به نامتعادلم های قدم با و بیایم خودم به

 می پایم قلم میخواهد دلم اصال.بشویم لبهایم روی از را جهنمی داغی و خیسی این زودتر هرچه خواهد می

 با.سمتش آمدم می نباید دیدم را عجیبش و متفاوت های نگاه و است مست مهران دانستم می وقتی.شکست

 عادی هنوز ضربانش که قلبی و شود می تنگتر هرلحظه که نفسی با.میروم اتاقم سمت به تری آرام های قدم

 .شده پخش لبم کنار صورتیم رژلب از کمی.اندازم می دستشویی توی را خودم نشده

 ...لعنتی...لعنتی...لعنتی_

 در را خودم پوچ و هیچ برای که دارم را دستی دم عروسکی حس. میپاشم آب صورتم به قدرت تمام با

 همان کاش اصال.بخواباند را التهابم سردیش کمی تا میدهم تکیه آینه به را سرم.ام گذاشته مهران اختیار

 همانها.شد می تکرار حرفها همان دوباره.بیرون کرد می پرت باروبندیلم با مرا و میرسید سر آزاد موقع

 .میشد تکرار ها بدبختی ی همه باز.اصال میشدم دوم مادر من.گفت مادر به که

 ...لعنتی_

*** 

 شدن بیدار قصد ظاهرا هم مهران.ام نشده خارج اتاق از اما و گذشته شدنم بیدار از که میشود ساعتی یک

 دیشب حرکت از چیزی زیاد احتمال به اینکه با.شوم رو روبه او با نمیخواهم وجه هیچ به.ندارد را رفتن و

 مظنون همیشه آزاد و میزند سر خودم از غیرعادی حرکتی ندارم شک.هست یادم که من اما نیاید یادش

 موهایم به دستی.شوم می بلند!بیایم بیرون اتاق از چه؟باید که باالخره که توجیه این با.ببرد بویی کافیست
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 خوشبختانه و است نیم و هشت ساعت.میفتد سالن توی ساعت به نگاهم.شوم می خارج اتاق از و میکشم

 دندانهایم و میفتد ریخته هم به میز به نگاهم.هستم تنها خودم و خورده را اش صبحانه سحرخیز همیشه آزاد

 را کتری زیر.کرده اشتباه واقعا میشویم را ظرفهایش من کرده فکر اگر خانزاده.میدهم فشار هم روی را

 از دوری مدت همه این طور چه خاتون واقعا.کنم بیدارش تا میروم آذر اتاق سمت به و میکنم روشن

 .انگیزند حیرت مهری بی در ذاتا خانواده این.کند می تحمل را دخترش

 شده صبح پاشو...خانوم پاشو...جون آذر_

 .میمالد را دماغش بادستش و میزند غلتی

 ...پاشو,آذر_

 میکنم بلندش تخت روی از و اندازم می بغلش زیر دست.میکند باز را اش کرده قی چشمان اینبار

 !خانوم تنبل پاشو_

 .میشنوم را آزاد صدای میشوم بلند که همین.کند می حلقه گردنم دور را دستانش بازش نیمه چشمان همان با

 بیاد امروز همین بگو سرور به_

 جا جابه بغلم توی کمی را آذر حین همین و میگردم بر ایستاده در چارچوب توی که سمتش به آرامی به

 .کنم می

 !ندارم ازش هم آدرسی یا ای شماره,کجاست نمیدونم اصال_

 میکردم فک:میگوید نیست معلوم بودنش غیرواقعی یا واقعی که متعجب ای قیافه با و میکند نگاهم کمی

 .دارین نزدیکی آشنایی االیام قدیم از باالخره.باشین جور و جفت خیلی

 .رود می و گردد برمی معطلی بدون

 !برود و بزند نیشی صبحی اول بود آمده فقط انگار

 پر را باریک کمر دواستکان.روم می ام کشیده دم چای و قوری سمت به خودم و مینشانم میز پشت را آذر

 آذر های گفتن"عمو"بعدش و شنوم می را هایی قدم صدای بردارم را ها استکان میخواهم که همین.میکنم

 .را

 دوباره.ریزد می دستم روی چای کمی و میلرزد دستم,میکنم حس لبهایم روی را لعنتی گرمی آن دوباره

 .گیرم می نفسی آنها به پشت و میگذارم کابینت روی را ها استکان

 .بریز من واسه استکانم یه معلم خانوم_

 .کنم می پرش و برمیدارم استکانی کنم نگاهش بخواهم و برگردم اینکه بدون
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 دوش است مشخص و میدهد الکل بوی کمی هنوز.نکنم نگاهش که هست حواسم مینشینم که میز پشت

 هوا بی و میکنم خیس کمی زبان با را استرسم از شده خشک لبهای.میلریزد دلم توی چیزی دوباره.نگرفته

 .زدنش هم به کنم می شروع و آذر استکان توی میکنم خالی را شکر

 .نشانده پایش روی را آذر چرا نمیکنم اعتراض معمول خالف بر حتی

 خشکیده های برگ از تلی زیرش و بگیری آفتاب نور جلوی را بینی ذره انگار.کنم می حس را نگاهش

 .میسوختم داشتم نگاهش زیر شده خشک های برگ آن مثل هم من.باشد

 اگر میدهم جواب خودم به سریع که البته!نبوده مست آنقدرها نکند!باشد؟ یادش نکند آمد ذهنم به لحظه یک

 .بوسید نمی مرا که نبود مست آنقدرها

 .نمیفهمم را کرده گیر من روی که نگاهش سوزن این حاال اما

 .افتد می نگاهش توی نگاهم باالخره و مینوشم چایم از کمی

 خوبی؟_

 من؟:گویم می باالخره و شود صاف گلویم که مینوشم دیگر کمی.شود می پرت گلویم تو چای از کمی

 !نشسته کنارت که اینی نه_

 .کند می اشاره فضا توی خیالی ای نقطه به و

 !خوب خیلی,خوبم:میدهم قورت را دهنم آب و اندازم می باال ای شانه

 .گذارد می دهانش توی پنیر و نان ای لقمه و میدارد بر چشمانم تخم از را نگاهش باالخره

 بی لبخند.میکند پاک دستمال با  بگویم چیزی من اینکه بدون ریخته لبش گوشه که را مربا از کمی آذر

 .میزنم حواسی

 !نیستی م فایده بی همچین...ها شده بهتر خیلی آذر...میدونی_

 .روم می سمتش به ای غره چشم شود می خارج دودوزن حالت آن از نگاهم

 ..راستی:میگذارم دهانم توی دیگر ای لقمه

 .میماند باز جویدن از دهانم

 برگشتم؟ اینکه پیشم؟بعد بودی اومده دیشب_

 زور به.میکنم حس را گوشهایم تا گونه شدن داغ.رود می باال آنی به قلبم ضربان و میشوند گشاد چشمانم

 .مینوشم چای قلپی شدن خفه از قبل سریع و میدهم قورت را لقمه
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 !بودم خواب برگشتی وقتی کنم فک...نه...نه...دیشب...دی_

 .شدند خارج دهانم از فکری هیچ بدون سرهم پشت کلمات

 !آهان_

 طور؟ چه_

 .میکنم آذر متوجه را نگاهن و باشم خونسرد میکنم سعی و

 !بودم کرده روی زیاده کم یه...میدونی...بردی عمارت تا منو تو بوده بد حالم شاید گفتم...همینطور...هیچی_

 !بردت آزاد...نه_

 .میگیرد خود به ای رندانه حالت نگاهش.رفت در دهانم از فکرانه بی هم باز

 !مشتی شایدم...بردت آزاد حتما.بودم خواب که من...خب_

 .میدهد تکان فهمیدن معنای به را سرش

 جور و جمع را میز تا شوم می بلند هم من شدنش بلند حین.میکنیم سکوت هردو صبحانه آخر تا دیگر

 لعنتی گیرسر.میخورد تکان مهران انگشتان بین گیرسرم.میخورد تکان چشمانم جلوی چیزی ناگهانی.کنم

 !ام

 .بیار رو بذرا آذر_

 من و است کثیف و خاکی سرتاپایش.میاورد کنارم را ظرف بلند های قدم با باغبانیش کوچک های چکمه با

 .نبرد چشمانش یا دهان سمت به را خاکیش دستان موقع یک که اوست به حواسم مدام

 گودال توی را بذر میخواهم همینکه و مینشیند گودال کنار دوپایش روی آذر.میگذارم کنار را باغبانی بیلچه

 .بریزم من...من:گوید می بریزم

 پرش خاک با دوباره که میگیرم سمتش را بیلچه هم بعد.میگیرم سمتش را ظرف و میکشم عقب را دستم

 .هاست درختچه کاشتن مشغول مشتی هم تر سمت آن.کند

 ...آذر و من واسه بذار رو آلبالو درختچه اون مشتی_

 می و میکند ریز را چشمانش زده چشمش توی آفتاب درحالیکه و میگیرد گوشش کنار را دستش مشتی

 خانوم؟ چی:گوید

 !بکارمش میخوام...منه واسه آلبالو:میدهد جواب اینبار آذر

 .خانوم آذر باشه:گوید می و میخندد مشتی
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 زمزمه و میچسبانم پیشانیش به را لبم نکند برخورد آذر و خودم به که ام گرفته طوری را دستانم حالیکه در

 !خانوم خوشگل:میکنم

 کثیف؟ دستای با...عه:عقب میکشم آید می سمتم به خاکیش دست که همین و میخندد

 بشورمش؟:میگوید و کند می جمع را لبش

 .حموم میریم باهم بعدش بکاریم رو درختچه بذار!نه_

 !نه حموم:میرود هم توی اخمش

 !میکردم بازی حموم تو کلی بودم تو سن هم نداری؟من دوس,بازی آب اونجا میریم_

 .نشده قانع اصال است معلوم و است هم توی هنوز هایش اخم

 بکاریم؟ کجا رو آلبالو مشتی_

 .خانوم اونجا:میکند اشاره کنارش گودال به و اندازد می آالچیق به نگاهی استکانیش ته عینک ورای از

* 

 .بیار رو آذر حوله و لباس سرور_

 کشیده طول حد از بیش مرخصی خاطر به آزاد تشرهای ماحصل که ای گرفته و مغموم ی چهره با سرور

 چندین خوشی است مشخص کامال.میکنم دنبالش نگاه با من و رود می آذر اتاق سمت به حرف بی است اش

 .بیچاره شده زهر کامش به چقدر اش تعطیلی روز

 با بورش موهای و است سفید شدت به بدنش.اندازم می سطل توی و کشم می بیرون را آذر خاکی لباسهای

 می فشار دندان روی دندان و میبندم چشم.رفته مهران به اینکه مثل خاتون و آزاد بودن مشکی مو وجود

 .بیایم بیرون مهران فکر تااز دهم

* 

 برق چشمانش و شده سرخ هایش گونه.قرمزش حوله توی هم را آذر و میپیچم موهایم دور را کوچک حوله

 نکند بداخالقی اینکه برای هم حمام توی.بوده برایش انگیزی هیجان خیلی روز امروز که میدانم.زنند می

 همه این اند پرسیده خان آزاد بود گفته و بود آمده حمام در پشت سرور بار یک حتی.بودیم کرده بازی مدام

 !چیست؟ برای صدا و سر

 .میخندد بلند بلند او و میبرم اتاق سمت به بدو بدو و میگیرم بغل را حوله در مچاله و خیس آذر

 خانه که مهران.میچینم نقشه سرم توی سرهم پشت باشم گرفته انرژی انگار هم من شادابیش از

 میکنم تنش را اذر لباسهای اینکه از بعد.نیست بدی موقعیت.اند تبریز هنوز که هم خاتون و بانوسادات.نیست

 .کنم استراحت کمی میخواهم که باشد او به حواسش ساعتی یک میگویم و میزنم صدا را سرور



 من لعنت خدا هستم

 

80 
 

 میگذارم باز را ام فرخورده و خیس موهای و میزنم تن را جین دمپاگشاد شلوار و نارنجی کوتاه آستین بلوز

 پوستم.میکشم لبهایم روی کمی را نارنجی رژ.میبندم موهایم به تل مثل را رنگی آبی کوتاه روسری تنها و

 .ندارد نیاز دیگری چیز به و است شاداب حمام خاطر به

 را شده گلدوزی دستمال.بیاورد و کند آماده برایم قهوه فنجان یک میگویم و میزنم صدا را سرور دوباره

 چیز هیچ.بگذارم مایه بیشتر کمی باید.میکنم باز را نازکم بلوز باالیی ی دکمه و میبرم فرو شلوار جیب توی

 !کس هیچ.کند دور هدفم از مرا نیست قرار

 خانوم بفرمایید_

 .میبینم را سرور آینه داخل از

 .نذاری کجاس؟تنهاش آذر.سرور میز روی بذارش.ممنون_

 .پیشش میرم االن.س آشپزخونه توی_

 خوبه_

 .میشوم خارج اتاق از و میدارم بر را فنجان میشوم مطمئن که رفتنش از و بیرون میرود

 به.کنم مخفی پلکهایم پشت بتوانم را اضطرابم که میبندم را چشمانم چندلحظه و میکنم مکثی اتاقش در جلوی

 .باشم داشته آزاد از را رفتاری هر انتظار باید که میکنم یادآوری خودم

 تشخیص را ویگن و موزیک صدای توانم می جا همین از.میزنم کارش اتاق در به ضربه چند آزادم دست با

 .بدهم

 .تو بیا_

 خواران می ساقی,کشان دامن"

 "گریزد می, گیسوافشان و مست,یاران کنار از

 .میزند تکیه صندلی پشتی به بیند می که مرا.است در به نگاهش.کنم می باز آرام را در

 !دارم دوست رو ویگن صدای_

 .کند می رها میز روی را دستش طالیی خودکار و گوید نمی چیزی

 .میچرخد خوشگلش گرامافون روی نگاهم و روم می جلوتر

 میخوای؟ چیزی_
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 فنجان است گرامافونش به توجهم تمام انگار حالیکه در و میروم میز پشت سمت به.کند می نگاهم دقت با

 .گیرم می سمتش را قهوه

 !آوردم براتون قهوه_

 .بگیرد را فنجان تا کند می دراز سمتم را دستش تعلل با

 خوام؟ می قهوه بودم گفته_

 !میخواین که دونم می:میگویم و شوم می خم گرامافون سمت به کمی شده دراز سمتش به دستم که حال همان

 "بیاید تا بشمارم شب و روز,رهش به گریان چشمی دارم"

 و فنجان و میکنم رها آرام را دستم میخورد فنجان دسته به که انگشتش نک.میپایم را حرکاتش چشمی زیر

 .افتد می دوختش خوش طوسی ای پارچه شلوار روی محتویاتش

 !وای ای_

 جای روی قهوه از کمی حتی و شده قرمز صورتش.ایستد می راست هم او و برمیگردم سمتش به سریع

 صورتم جلوی را دستم دو و میگیرم را لبخندم جلوی.کند می تحمل را زیادی درد مطمئنم که ریخته حساسی

 .میکنم متمایل پایین سمت به را ابروهایم ته.گیرم می

 سوختین؟...ببخشید...ببخشید_

 .میشوم متوجه را دهانش آب دادن قورت.رسد می نظر به تر مربعی همیشه از فکش

 !نگرفتمش نمیبینی میکنی؟مگه ول فنجونو چرا_

 .نشیند می صندلی روی همین برای سوزد می بیشتر انگار که کند حرکتی میخواهد

 .آورم می بیرون جیبم از را دستمال و روم می جلو

 برو...کن ولش:میغرد دندانهایش بین از و میگیرد را مچم بکشم رانش روی را دستمال تا میشوم خم که همین

 !بیرون

 ...ببخشید:میشوم خیره چشمانش توی

 و افتد می پایین چشمهایم از که نگاهش.گذاشته نمایش به برایش را مفرحی و زیبا منظره بازم یقه میدانم

 !بیرون برو گفتم:شود می شل کمی دستانش افتد می پرجاذبه دام آن توی درست

 شدنش بلند با همزمان و شود می بلند و میفشرد شستش و اشاره انگشت دو بین شدت به را دستم مچ ناگهان

 .آورد می در رویش شده خم حالت آن از هم مرا
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 هایم مردمک و میشود خشک دهانم ناخودآگاه.رسد می ذهنم به فکر جور هزار.خورم می یکه آن یک

 !دربیارم شلوارم ِ میخوام:میگوید کردنش باز با و میبرد اتاقش در سمت به مرا انتظار برخالف اما.گشاد

 زمزمه ویگن همراه لبخند با و میمانم در پشت همان.آید می کش لبهایم کم کم.میبندد صورتم توی را در و

 :میکنم

 رهش به گریان چشمی دارم"

 "بیاید تا بشمارم شب و روز

 بله؟:رسد می گوشم به بلند نیمه و عصبی صدایش.میزنم در به ای تقه چندلحظه بعد

 تو؟ پوشیدین؟بیام_

 !کارت رد برو...نه_

 .بیند نمی را ام قیافه و است بسته در که میکنم شکر خدارا و آید می کش بیشتر لحظه هر لبهایم

 ...روش بذارین چیزی یه الزمه کنم فک_

 خمیردندون؟ یا سوختگی پماد:گویم می سکوتش شنیدن و دار منظور مکث کمی بعد

 ناگهانی خیلی در که میگیرم گاز را لبم گوشه لبخند با!حالیست چه در است معلوم و کرده سکوت همچنان

 .شود می خشک لبهایم روی خنده حال همان در و شود می باز

 .اش سینه روی جایی شود می خشک نگاهم.کنم نگاه را صورتش و بگیرم باال را سرم نمیکنم جرأت

 همین.دهم می قورت سختی به شده سخت سنگ مثل که را دهانم آب و رود می بین از لبهایم انحنای کم کم

 شانه محکم کنم رجوع و رفع را قضیه و بگویم چیزی که کنم می باز را دهانم و برمیدارم عقب قدمی که

 .کشدم می اتاق داخل و میگیرد را بلوزم ی

 و میدهد م تکیه در کنار دیوار به.شود می گم اتاقش در محکم شدن بسته صدای توی که کشم می هینی

 و کند می رد را گوشتم و پوست آن هر انگشتانش میکنم حس که میدهد فشار دیوار به را ام شانه طوری

 .میرسد استخوانم به

 .چشمانم توی زده زل اش شده باریک چشمان با و شده چفت هم روی لبهایش

 کلته؟ تو خوای؟چی می چی_

 .بده گوش فقط...نگو هیچی...شش:میگیرد لبهایش جلوی را اش اشاره انگشت.میکنم باز که دهان

 نگرانتون فقط...من:میگویم کند قطع را حرفم که این از قبل تند تند و دهم نمی اهمیتی حرفش به

 !میشین عصبانی نمیدونستم...شدم
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 اون تو چی میفهمم...میگم چی ببین بده گوش خوب...بده گوش بار آخرین و اولین برای...نزن حرف گفتم_

 بازی بخوای...نیست تو قد هم و سن هم کردن بازی واسه کسی اینجا...میگذره معیوبت مغز و کوچیک کله

 مواظب,باش حرکاتت و رفتار مواظب!بده نجاتت میتونه خدا فقط و فقط که میخوری بازی جوری یه کنی

 !باش حرفات و دهنت

 هام؟ بچه بازی؟شبیه:شوم می خیره چشمانش توی.خورد می گره هم توی ناخودآگاه ابروهایم

 .کنم می تشکر میچکد ام گونه روی که اشکی قطره از دل در و میکنم کج را سرم

 !کردم ثابت بهتون رو نیتم حسن وضعیتش و آذر دیدن با کردم می فک_

 .کند می رهایم و دهد می تکان تاسف روی از سری اشکم قطره به خیره پوزخند با

 .میشوم خارج اتاق از و میکنم باز را در تپد می میان در یک ترس از که قلبی با خواسته خدا از

 مدام سرور.بیایند شام برای هم بقیه منتظرم.میگذارم دهانم توی و میدارم بر ساالد ظرف از کاهو ای تکه

 .شد کالمش هم نمیشود اصال و فرورفته خود در هنوز.است آمد و رفت در

 .ام گشنه بسیار و است نه ساعت.میکنم نگاه ساعت به

 نمیان؟ بقیه سرور_

 .خانوم میان االن_

 در چارچوب توی که افتد می آزاد به چشمم میگذارمش دهانم توی که همین و برمیدارم دیگری کاهوی

 .شود می وارد و است

 .میدهم ساالد ظرف به و میگیرم را نگاهم و میکنم صاف گلویی

 .شود می کامل شبم بزم دیگر بیاید که هم مهران

 با,میدهد انجام آزاد برای فقط کارها این از.بنشیند آزاد که کشد می عقب را میز رأس چوبی صندلی سرور

 .شده تر آمیز اغراق حدی تا کارهایش گرفته او از که هم زهرچشمی

 !دیگه بیار غذارو سرور:سمتش میچرخانم را سرم که است آشپزخانه توی رفتن درحال سرور

 .اوست دستور منتظر انگار و میکند نگاه آزاد به من جای به و ایستد می

 !میمونیم مهران منتظر:گوید می سرور روبه و کند می نگاهم تعجب از باالرفته ابروهای با ای لحظه آزاد

 را شلوارش آرام که میشوم دستش متوجه.مینشینم صاف سرجایم و چرخانم می حدقه توی را چشمم سیاهی

 شدین؟ بهتر:گویم می لب زیر و آرام و میگیرم را لبخندم جلوی.دهد می فاصله رانش باالی قسمت از
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 به متاثری و مظلوم قیافه و کنم می اشاره پایش به ابرو و چشم با.کند می نگاهم و میگیرد باال را سرش

 .باشد داشته تاثیری افتاد اتاقش در پشت که اتفاقی با دارم شک گرچه.میگیرم خود

 .شود می مانع مهران قدمهای صدای کند می باز را اش شده چفت هم به لبهای که همین

 .کند می معذبم هرچیزی از بیشتر مهران حضور میان این در

*** 

 من.رفت اتاقش به بالفاصله آزاد.شود شروع سلایر تا ماندم سالن توی شد صرف سکوت توی که شامی بعد

 .بزند آتش سیگاری تا بود آورده بیرون را سیگارش جعبه که مهران و ماندم

 .کذایی شب آن خاطره و میچسباند لبهایش به را نگاهم هم دهانش از دود شدن خارج و کشیدن سیگار همین

 .کرد گیر غافل را نگاهم که بودم کشیدنش سیگار به خیره لحظه چند نمیدانم

 کشی؟ می_

 !ندارم دوس,نه_

 کنه؟ می اذیتت دودش_

 !کنه اذیت منِ  بتونه که نداره وجود دنیا این توی چیزی دیگه:میدهم تکیه مبل پشتی به را سرم

 !میبینی؟ فیلم خیلی,دیالوگی چه,اوه_

تِ  که کجایی قیصر*_  !کشتن داش 

 .کند می له سیگاری زیر توی را سیگار و شود می جمع کم کم لبخندش

 برات؟ بگم!حفظم از خیلی دیالوگم.میبینم فیلم خیلی داری؟ماجراجویی؟ترسناک؟چی؟منم دوس سبکی چه_

 .نداشتم قصدی دیالوگ آن گفتن از واقعا

 چیزی همچین عمدا باید چرا...نداشتم گفتنش از قصدی کن باور.نیست میکنی فکر تو که اونجوری...مهران_

 بگم؟

 انگار بودم گفته خنده و تفریح با سهوا که دیالوگی. شود می خارج همیشگی خونسرد حالت آن از نگاهش

 .بود شده تمام گران خیلی برایش

 .رود می حرفی هیچ بی و شود می بلند. میگذارد میز روی را سیگاری زیر

 .کیمیایی مسعود کارگردانی به قیصر فیلم در مطیعی ملک ناصر معروف دیالوگ*
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 باغچه و حیاط برای,قلهک در زیبایمان خانه برای دلم.شده تنگ شدت به سرهنگ و عمه,مادر برای دلم

 .شده تنگ حیاط وسط ای فیروزه کاشی حوض,کوچکمان

 توی و میکرد آماده ای ساده عصرانه,باغچه و حیاط آبپاشی از بعد بود این عمه تابستان های عصر عادت

 .شده تنگ هم کوچک های شادی همان برای دلم.میشدیم جمع دورهم حیاط

 مشکل.نه یا بروم تهران و بگیرم مرخصی روز چند برای آزاد از میتوانم سرور خرابکاری از بعد نمیدانم

 را آذر راحت خیال با خاتون هم نبودم من اگر نیستم مطمئن.بسپرم کسی چه به را آذر نمیدانم اینجاست

 بوی و آغوش دلم فقط.کافیست برایم هم روز دو برای حتی.نه یا میکرد رها اینجا ماه یک به نزدیک برای

 بیش بود شده باعث و بود کرده گریه صدایم شنیدن با تلفن پشت ازاینکه بعد مخصوصا.میخواهد را مادر تن

 .کنم دلتنگی احساس پیش از

 بازی هایش عروسک با دارد آذر.بروم باید.ندارد ای فایده.میشوم بلند و میکنم رها تخت روی را کتاب

 به.ام ریخته هم به کمی.میکنم نگاه را خودم آینه جلوی.کنم رهایش خود حال به کمی ندارد اشکالی و میکند

 هیچ به و کرده پف موهایم بودم خوابیده خیس سر با همانطور بعدش و بودم گرفته دیشب که دوشی خاطر

 !شود نمی مستقیم صراطی

 تا میکشم محکم لبم روی را قرمز رژ و میکنم خالی خودم روی را عطر جایش به و میکنم رهایش بیخیال

 .نیاید چشم به خیلی موهایم شلخته حالت آن

 .بیام تا کن بازی و بمون همینجا.میام االن و میرم من آذر_

 .شود می اش بافتنی عروسک با رفتن ور مشغول دوباره و میدهد تکان باشه معنای به را سرش

 .خوابش اتاق بود رفته یکراست برگشتن از بعد ظهر.نیست کارش اتاق توی

 خاتون است تصور غیرقابل برایم که جایی.شوم خاتون و او خواب اتاق وارد میخواهم که است باری اولین

 .کنند بازی عشق باهم بتوانند خاصشان شخصیت با آزاد و

 .میزنم تر محکم بار این.آید نمی صدایی.میزنم در به ای ضربه

 !تو بیا:میشنوم بم و آلود خواب را صدایش

 و کشیده دراز زردار ای نقره های روتختی با چوبی ی دونفره تخت روی که میبینمش و میکنم باز را در

 .است چشمانش رو ساعد ناحیه از دستش یک

 .دارم بیدارین؟کارتون_

 .میپرسم همین برای و نمیبینم را چشمانش
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 را سرش و دهد می فاصله کمی چشمانش روی از را دستش باشد نداشته را من صدای شنیدن انتظار انگار

 .ریخته پیشانیش روی اش مشکی لخت موهای و است باز زور به چشمانش.چرخاند می من سمت

 میخوای؟ چی_

 همان و میکشدشان عقب و موهایش به میزند چنگ را دست همان آلودگی خواب و حوصلگی بی با بعد

 .میکند نگاهم منتظر طور

 .نشود منحرف پرمویش و برهنه سینه به نگاهم میکنم سعی و میدهم تکیه دیوار به

 ...میخوا...بگیرم مرخصی روز سه,دو واسه میخواستم...امممم_

 !نزن حرفشم_

 دلم!نداشتم مرخصی روزم یک حتی و اینجام که میشه ماه سه من...خان آزاد:برمیدارم دیوار از را ام تکیه

 .ببینم رو مادرم باید...شده تنگ

 !روز یه بگو حتی...بری بتونی نداره امکان خاتون اومدن کی؟تا پیش بمونه آذر_

 این نمیتونم...پیشش برم باید!میزنه شور دلم...مریضه کم یه,ظهر زد زنگ عمه...میکنم خواهش_

 .برمیگردم زود.میمونه سرور پیش آذرم.طوری

 .ندارد برایش اهمیتی کوچکترین مادر برای من دلتنگی مطئنم.رسید ذهنم به ناگهان که بود دروغی

 مریضه؟چشه؟ فروغ خاله:تخت پشتی به میزند تکیه و شود می خیز نیم

 .افتم می اش گوارشی مشکل یاد و میکنم مکث ای لحظه

 برم باید.میگرفته منو بهونه.ظاهرا بوده شدید بار این خب اما...قدیمی درد یه...داشته معده خونریزی_

 .کنم می خواهش.پیشش

 .میگیریم تصمیم تو واسه موقع اون.میپرسم حالشِ  و میگیرم تماس خاله با من خب_

 احوالپرسی برای باشد گرفته تماس هم بار یک آزاد بودم سرهنگ خانه که سالی ده در آید نمی یادم,لعنتی

 تماس,باشه:میگویم و نمیبازم را خودم.زده را حرف این من کردن ضایع برای ندارم شک حاال.فروغ عمه از

 !داره دوست خیلی رو شما,که میدونین.خوبه خیلی عمه حال واسه اتفاقا!بگیرین

 ار مرا و میکند تنش حرکت یک با و برمیدارد کنسول روی از را ایش سورمه دکمه سه دار یقه شرت تی

 .دهد می نجات منظره آن دیدن

 .سنجد می را امر جوانب ذهنش توی انگار و کند می مکث کمی

 فهمیدی؟,شدنت اخراج با میشه مصادف هم تاخیر روز یک.روز دو فقط_
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 .شود می گشوده واقعی لبخندی به لبم

 !ممنون خیلی_

 از خوش حال با است بار اولین برای عجیبی طرز به.آیم می بیرون اتاقش از و میزنم نمایی دندان لبخند

 .شوم می خارج اتاقش

 به ای تازه جان ببینم را مادر ماه سه از بعد اینکه تصور.شدم بیدار خواب از مضاعفی انرژی با صبح

 .بود کرده تزریق بدنم های یاخته

 بیدار میترسم.بروم آذر شدن بیدار از قبل میدهم ترجیح.میچینم ساکم توی را آرایشم لوازم و لباس دست دو

 .کند ممانعت رفتنم از تا بدهد آزاد دست بهانه و کند قراری بی و شود

 و بود کرده ذوق شدت به عمه.بفرستند دنبالم را ای راننده بودم گفته و بودم زده زنگ خانه به دیشب همان

 .بود داده را مخصوص سبزی قورمه یک قول

 .بمانم راننده منتظر پایین که برمیدارم را ساکم عمیق نفسی با و میبندم را دامنم کمربند

 میرین؟ خانوم؟جایی کجا:آید می بیرون آشپزخانه از دیدنم با سرور

 .میدهم جا موهایم روی را آفتابی عینک

 .تهران میرم روزی دو.سرور آره_

 ...چی آذر_

 .باشه بهش حواست!من اومدن از قبل مثل سرور؟خب چی آذر:میپرم حرفش میان

 دیر,خانوم:میگوید آرام دهدو می است بسته درش که آزاد خواب اتاق و باال طبقه به را نگاهش

 نه!زهرمار برج...رفته کی به نیس معلوم ماشاال!نکرد اخراجم که شد واسطه خدا کنم فک بار اون!برنگردینا

 ...شکرت خدایا...ای بزرگی کوچیکی

 یواشکی های زدن غر به آشپزخانه به برگشتن با همچنان باشد کرده پهن را دلش سفره تازه انگار که سرور

 قبل نمیخواهد دلم.کند می دنبال را ساعت های عقربه چشمانم و میدهم مبل به را ام تکیه.دهد می ادامه اش

 .شود تبدیل عصبانیت و حرص به صبحی اول شادیم و شوم رو روبه آزاد با رفتن از

 .دنبالتون اومده راننده خانوم:میگوید در جلوی همان از که میبینم را مشتی شود می باز که سالن در

 .اومدم.مشتی مرسی:میشوم بلند لبخند با

 .میدارم بر هم را ساکم و میشوم بلند



 من لعنت خدا هستم

 

88 
 

 بعد.میرود ماشینش سمت به که میبینم را مهران اصلی در به رسیدن تا درختها بین از عبور حین باغ توی

 ماشینش سوار میبیند مرا اینکه با و میکند باز برایش را در مشتی.بودیم نشده صحبت هم خیلی اتفاق آن از

 شیشه شوم می رد که کنارش از.باشیم قهر نانوشته قراردادی طی دو هر انگار.دهم نمی اهمیتی.شود می

 !بستی کجا؟باروبندیل سالمتی به:میدهد تر پایین را

 تهران!مرخصی:اندازم می صورتش به کوتاه نگاهی

 !واسا:میزند صدایم که بروم میخواهم

 .میگیرد سمتم را پاکتی.کنم می نگاهش کنجکاوی با.میکند باز را داشبوردش که میبینم

 !بالمانعه ها بچه حضور.بیا داشتی دوس اگه_

 .میرود و میگذارد ترمز روی را پایش و نشیند می صورتش رو کجی لبخند جمله این گفتن از بعد

 .در سمت آن راننده های بوق و دستم سفید پاکت به خیره میمانم من

*** 

 .بود شده ذره یه ت واسه دلم,شم فدات,عزیزدلم_

 !گرمه هوام,ای خسته.تو بیا بدو,بدو:دهد می هولم خانه داخل بعد و زند می ای بوسه صورتم به عمه

 .نبود بیشتر که راه ساعت دو.نیستم خسته جون عمه_

 .میپوشم گذاشته در دم برایم عمه که را خودم روفرشی دمپایی و آورم می در را گابورم بلند پاشنه های کفش

 نیست؟ خونه مادر_

 نیس؟ خوب خوردوخوراکت شدی؟اونجا الغر انقد چرا.خودتیم و خودم,سرکاره که سرهنگم,مدرسه رفته_

 خوبی بوی...همممم.سرور دستپخت مخصوصا,خوبه چی همه اونجام.بودم که شدم؟همونم الغر کجا:خندم می

 !میاد

 .میکنم سرخش دارم,سبزیه بوی_

 .شده ذره یه غذاهات واسه دلم,عمه وای_

 .است خریدار را نازم حسابی هم عمه میدانم و میکنم لوس بیشتر را خودم

 میمونی؟ روز چند,بره قربونت عمه_

 !روز دو:میدهم کش را خودم و مینشینم مبل روی

 !میمونی هفته یه بگو بزن روز؟زنگ چی؟دو:چرخد می سمتم به آشپزخانه درگاه توی
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 !میمونه تنها آذر.تبریزن بانوسادات و خاتون.گرفتم مرخصی بدبختی با روزم دو همین آزادخان از...عمه_

 !شده تموم هم رو بذاری چشم کرد؟تا میشه چی روز دو آخه_

 !خسیسه صاحبکارم,دیگه کنم چیکار_

 کنن؟ نمی که اذیتت:آید می جلو چندقدم نگرانی با

 !خوبن باهام خیلی,نه_

 .کنم نمی باور را هایم دروغ هم خودم!دارد حق.شود نمی باورش انگار.کند می نگاهم تردید با

* 

 برسونید؟ منو میشه.دعوتم موسیقی شب یه غروب پدر:میگویم و نوشم می دوغ از کمی

 بری و نمونی خونه میخوای حاال,خونه اومدی روز دو واسه ماه سه بعد!شیرین:گوید می سریع مادر

 !بیرون؟

 کنم می خواهش!نیست بیشتر ساعت چهار,سه!مامان_

 اصال؟ شدی؟کجاست دعوت کی طرف از:گوید می سرهنگ

 گالری.موسیقی با رسمی مهمونی یه,کاخه نزدیک!کردن دعوتم خان مهران:میدهم غذا ظرف به را نگاهم

 . هست نقاشیم

 .آقاس خیلی مهران پسرم:گوید می عمه

 هیچ بی و میشود مات من روی بعد و عمه صورت روی اول مادر نگاه.رود می ابرویی و چشم سمتم به و

 .دزدم می را چشمم و میفهمم را عمه منظور.دهد می ادامه خوردن به حرفی

 میچرخید مهران بودن آقا روی نظرش هم باز,بود میبوسید را لبانم آنطور که شب آن شاهد اگر نیستم مطمئن

 .نه یا

* 

 پشت و کرد صاف کامال برایم مادر را موهایم.مانده همینجا تعدادی بختانه خوش ام مجلسی لباسهای از

 انگار باز و زد نمی حرف خیلی.ریخت صورتم روی دوطرف از را تکه چند و بست گوجه شبیه سرم

 هایم زانو زیر تا بلندیش که پوشیدم را مشکیم تنگ ماکسی پیراهن.بود شده شروع اش افسردگی های دوره

 اشرافی چقدر که بودم شده متوجه کامال مهمانی آدرس دیدن با.کردم دست به هم را  ساتنم های دستکش.بود

 رژلب با مخصوصا.ترم زیبا همیشه از حداقل.ام شده زیبا.اندازم می گردنم به راهم مروارید گردنبند.است

 .ام مشکی تیپ با تضادش و ام زده لبهایم به که سرخی
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 زیادی اهمیت ها مهمانی به وقت هیچ.شوم ظاهر خوب مهمانی این در که است مهم برایم انقدر چرا نمیدانم

 .آوردم می در را عمه حرص و میرفتم آرایشی هیچ بدون گاها و نمیدادم

 !ها شده هشت شدی؟ساعت آماده شیرین_

 به شاهنامه و نشده آماده هنوز که شوم می رو روبه سرهنگ با انتظار برخالف و آیم می بیرون اتاقم از

 می نگاهم ش مطالعه عینک ورای از و میگیرد باال را سرش کفشم صدای شنیدن با.نشسته مبل روی دست

 .کند

 زدی؟ صدام چرا پس!که نشدی آماده عه؟بابا_

 .دره دم االنم,دنبالت بیاد راننده گفتم_

 .بریم باهم بود قرار ولی:میکنم اخم

 پشت نمیتونم,میکنه درد همینجوری ظهرم از,دیسکمه گفت رفتم دکترم,میکنه اذیت خیلی مدته یه کمرم_

 دخترم؟ بری راننده با که نداره اشکالی,بشینم ماشین

 ...نمیدادم پیشنهادشم اصال که میدونستم اگه.باشین خودتون مواظب شما.نه_

 خودش که است شدید خیلی دردش حتما.شود می قلبم شدن سوزن سوزن باعث سرهنگ کشیدن درد فکر

 .میکند اقرار هم

 بخورین؟ نیس چیزی پدر؟قرصی میکنه درد خیلی حاال_

 !میکنه کم دردم ِ چندساعت واسه فقط که مسکن مشت یه,عزیزم چرا_

 درده.باشی نگران نیست شد؟الزم طور این ت قیافه چرا حاال:خندد می میبیند که را ام گرفته ماتم قیافه

 .دخترم نشه دیر.برس مهمونیت به برو توام.کنم عادت بهش باید,دیگه

 خیلی.اومد در صداش!بفرما:کند می باز را اش شاهنامه دوباره سرهنگ آید می کوچه توی از که بوق صدای

 .شده معطل

*** 

 رنگ.قیمت گران و خوب بوهای.داد نوازش را روحم نوازی گوش موسیقی صدای شدم وارد که دم همان از

 سقف به که رنگی طالیی های چهلچراغ.خانه مرمر سنگفرش.بود العاده فوق حد از بیش چیز همه.نور و

 .تجمل همه این دیدن از میماند باز دهانم نمیگرفتم را خودم جلوی اگر.بودند آویزان

 !لطفا کارتتون,اومدین خوش_

 .میکشم بیرون دستی کیف توی از را کارت و میگیرم اطراف از را بدیدم ندید نگاه
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 بفرمایید_

 می شود می مطمئن بودنم مهمان از که بعد.اندازد می وضعم و سر به نگاهی و کند می باز را کارت

 .کنید استفاده میتونید,باالست طبقه رختکن:گوید

 ندیدید؟ رو هخا مهران آقای,مهران,ببخشید:گویم می رفتنش از قبل

 .هستن زیاد ها مهمون میبینید که طور همون,نمیشناسم رو همه اینجا من,خانوم ببخشید:میزند معذوری لبخند

 می گلویم به ناخواسته را بغضی غریبی احساس.شناسم نمی هیچ که جمعیتی میان میمانم من و رود می

 چه؟ باشد نیامده مهران اگر.نشاند

 .ببینم مهران از ای نشانه بلکه میکشم سرک جمعیت میان از

 .زیباییست شدت به و جوان دختر.برمیگردم سریع.نشیند می ام شانه روی دستی

 هستین؟ مهران مهمون شما:گوید می لبخند با

 !بله...همم:میکنم صاف را گلویم

 !بیا همراهم:گوید می و زند می چشمکی.است دلبرانه و شیرین حد از بیش لبخندش

 کمی رود می که طور همان.کنم می دنبالش سر پشت از من و میکند عبور جمعیت میان از جلوتر خودش

 بپره قفس از مرغ اینکه از قبل منم,گرفته رو مهران سراغ خانومی گفت ها خدمه از یکی:سمتم برمیگردد

 !بندازم دام به رو خانوم این اومدم

 .شود می متوجه ام قیافه از انگار و نمیفهمم را منظورش

 دعوت میخواد رو دوستاش از یکی بود گفته مهران.کردم شوخی:برمیگردد سمتم به دوباره و میخندد بلندتر

 .کنه

 شبیه کامال رنگش گلبهی پرنسسی لباس توی که او کنار.میگیرم قرار کنارش و میبخشم سرعت هایم قدم به

 .اروپاییست های پرنسس

 دوستی رسد می نظر به و است مهران دوست هست هرچه.رسیده سر کجا از و کیست غریبه این نمیدانم

 .دارند هم نزدیکی

 شما؟ و هستم شیرین_

 !ریتا:زند می را زیبایش لبخند دوباره و ایستد می

 تابلو از پر هایی دیوار با دوم طبقه در و رویم می باال که را سنگی پهن های پله.میفشرد محکم را دستم و

 پچ و اند ایستاده تابلوها جلوی گروه گروه مهمانان و است تر خلوت بسیار پایین به نسبت.میشوم رو روبه
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 و محکم سر پشت از که روشن و بلند موهای آن با را مهران موزون و بلند قامت ابتدا همان.کنند می پچ

 .دهم می تشخیص بسته مرتب

 .اونجاست مهران, آهان_

 را چیزی ای عده برای و ایستاده تابلویی روی روبه مهران که جایی سمت و افتد می جلو دوباره خودش

 .رود می دهد می توضیح دستش حرکات با

 .شما تحویل سالم و صحیح!آوردم رو مهمونمون,مهران موسیو_

 !نمیای میکردم اومدی؟فک:من هم بعد و چرخد می ریتا میکندوسمت تمام را جمع روبه صحبتش مهران

 نباید چرا,کردی دعوتم:ایستم می کنارش و جلوتر روم می.آید می ما سمت قدمی و میگیرد فاصله جمع از

 !میومدم

 میشه خطرناک چون بکنه غریبی نذار,میسپرمش تو به:میچرخد ریتا روی نگاهش و اندازد می باال ای شانه

 !موقع اون

 .دختر این جلوی هم آن,نکنم کج تمسخر به را دهانم که کنم می کنترل را خودم

 کنیم معاشرت میتونیم پس!خطرم اهل منم,خطرناکین خانوادگی ظاهرا:گوید می و میچرخاند چشم ریتا

 .شیرین

 .ندارم او با معاشرت به تمایلی اصال چرا نمیدانم من و

 ریتا روبه آرام بعد و میکند لمس را لبش گوشه زبان با و زند می مرموزی لبخند ریتا جمله از بعد مهران

 !خطری اهل پس:گوید می

 چیزی مهران روبه و میشود تبدیل بلند ای خنده به آرام آرام لبخندش هم بعد و مهران به میماند خیره دختر

 .میکنند القا من به بدی حس هایش خنده و او کم کم چرا نمیدانم وسط این و میکند زمزمه"ایمپلی"شبیه

 رسمش؟ فقط؟اینه میرسی اختصاصیت مهمونای به و میکنی رها رو اینجایی؟همه ریتا_

 .میشود نزدیک ما به و دارد قرار آخر پله روی که قدبلندیست و رو سبزه دختر

 .دیدار مشتاق,فروزان سالم:میگوید و میزند لبخندی مهران

 قراری یه کردم اصرار هم حسین به,بودم دلتنگت کلی جان مهران:میفشرد گرمی به را دستش فروزان

 !نشد جور اما,ببینیم همو بده ترتیب

 کدومتونه؟ دوست.حاال تا نمیکنین؟ندیدمشون معرفی:گوید می افتد می که من به چشمش
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 دیبا شیرین:میکنم دراز سمتش را دستم و برمیدارم جلو قدمی خودم کنند معرفی مرا بخواهند اینکه از قبل

 !هستم

 !داری؟ نسبتی شهبانو با:فشرد می را دستم و اندازد می باال را نازکش ابروی

 !نصر دیبا:میکنم تصحیح و میخندم

 چی؟_

 .فامیلیم ادامه_

 !نداره نسبتی هیچ هم شهبانو با,منه نزدیکان از:میپرد حرفمان میان به مهران

 !گرمه کم یه دربیارم؟اینجا میتونم کجا رو کتم_

 .میکشد دری سمت خودش دنبال و میگیرد را دستم ریتا

 این میدونی,پذیرایی واسه پیشمون بیا شد تموم که کارت,پایین میریم ما,بگو داشتی الزم هم چیزی,اتاق این_

 .نکنن وآمد رفت اینجا چیزا اینجور و خوراکی با خدمتکارا کردم تاکید و گالریه قسمت

 ی آینه جلوی رود می بیرون که همین.میزنم رویش به لبخندی زور به و میدهم تکان باشه معنای به سری

 جوانه درونم که را حسادت های نیشتر و میکنم مقایسه او با را خودم ناخودآگاه.ایستم می اتاق توی بزرگ

 لبهای و باریک چانه.بود کرده صرف او تراشیدن برای بیشتری وقت خدا انگار.میکنم حس زنند می

 انگار.داشتند خاصی رنگ که موهایش و رنگش طوسی و درشت چشمان,مرتبش و صاف بینی,کوچکش

 !مشکی نه باشند خاکستری یا طوسی

 نظر از زاویه این از را خودم میکنم سعی و ایستم می رخ نیم و میکشم ام بینی کوچک قوز روی را دستم

 .دارد ربطی چه من به!تیلور الیزابت او اصال.میگیرد ام خنده هایم بازی دیوانه از دفعه یک.بگذرانم

 می در را کتم.شوم دور مهمانی این از میخواهد دلم و شود نمی کاسته ام درونی آالم از چیزی اینحال با

 مچ به عطرم از کاری محکم برای و باشم نگرفته عرق بوی که میکشم بو را خودم گونه وسواس و آورم

 .نیست دوستانش و مهران از خبری دیگر اما میکنند بررسی را نقاشی تابلوهای ای عده هنوز.میمالم دستانم

 ایجاد سویی کم نور دیواری کوچک روشن چراغ چند تنها و شد خاموش ها چهلچراغ که بودم ها پله روی

 شنیدم را کسی صدای بعدش و گرفت فرا سکوت را جا همه و خوابید ها همهمه لحظه چند از پس.کردند

 .خواندن به کرد شروع که

 آمدی من دیار از تو"

 زدی برهم را جان سکوت

 باز دوباره شد غم کتاب
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 "زدی کم و بیش ای نغمه چو

 صدای,صدا اما.بودم شده عاشقش و بودم شنیده را فرخزاد فریدون آهنگ این بار چندین قبال.بودم شنیده

 .نبود فریدون

 بود صدایی فقط.نبود دید قابل چیزی و بودند ایستاده ای نقطه دورتادور جمعیت.آمدم پایین هم را آخر پله

 .فریدون صدای مثل درست.برد می خلسه به را روحم که

 تو صدای,شد من صدای"

 تو هوای,شد من هوای

 خاطرت به قلب تپیدن

 "تو برای درد کشیدن

 تاریکی آن توی.رفتم می جلو و زدم می کنار را جمعیت توجه بی که بودم صدا صاحب دیدن کنجکاو انقدر

 .کشید خودش کنار و گرفت را بازویم دستی

 اما نبود خبری فریدون انکار غیرقابل جذابیت آن از و داشت معمولی تیپی و قیافه که شدم خیره خواننده به

 .میکرد نوازش را قلبم و روح که بود دستی انگار صدایش

 میری؟ کجا_

 !ست العاده فوق کنم می زمزمه مهران روبه آرام و کنم کنترل را خودم نمیتوانم

 بلندتر کمی صدای.شود می باز جمعیت کردن همراهی به هم من دهان و میکنند زمزمه خواننده با جمعیت

 .شنوم می کنارم از هم را مهران

 عشق نفسم"

 عشق هوسم

 "عشق قفسم تاب و تب

 نذاره؟ غریب منو بود قرار اینجوری!اسمش؟ریتا بود کجان؟چی دوستات_

 .میکنم نگاهش سوالی و

 چقد میدونی بهتر ازهمه که تو,هستم که من,نیست اون:شود تر نزدیک گوشم به سرش که شود می خم کمی

 !نوازم غریب

 .کند می اشاره مجوج و عجوج قوم به نسبت مالیمترش رفتار به
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 است محال هم به ما رسیدن"

 "است خیال و خواب تو و من عشق

 دوستته؟_

 یه از بیشتر خیلی:گوید می بزند حرف باخودش انگار هم بعد و میماند خواننده به خیره ای لحظه نگاهش

 !خیلی!دوسته

 لبهایم روی گرمی همان خاطره.بودم دنبالش مهمانی ابتدای از که را چیزی.میگیرم را جوابم کامال من و

 مست که بزند داد اوهم البته و.بوسیدی مرا شب آن چرا پس بزنم داد صورتش توی میخواهد دلم.نشیند می

 !است خطر اهل هم خیلی که میدیده نامی ریتا هیبت در مرا مستی عالم توی احتماال و بوده

 .جلویم نامشخصی جای به میشوم خیره فقط.شود نمی باز آهنگ کردن زمزمه به دهانم حتی دیگر

 است عذاب و رنج عشق نهایت"

 "است آب بر نقشی,تو و من نقش

 به همچنان العملی عکس هیچ بدون من که چندلحظه از بعد و میشود خم سمتم کمی کنم می حس دوباره

 گند بوی همه این بین!بوئه خوش توئه؟خیلی عطر:کنم می حس گوشم کنار را صدایش ام زده زل جلویم

 .گرفتم سردرد

 .رود می باال که است قلبم ضربان فقط.گویم نمی چیزی و چرخانم می سمتش را مردمکم تنها

 است عذاب و رنج عشق نهایت"

 !"است آب بر نقشی,تو و من نقش

 دوستان صحبت به مثال و میکنم بازی بازی دستم نوشیدنی لیوان با فقط و ام فرورفته خودم الک توی

 !حرفی کم چقد شما:میدهم گوش مهران

 ما جمع توی!ساکته و حرف کم خیلی,آره:آید می بحث میانه به ریتا.گوید می را این مهران دوستان از یکی

 هستی؟ اینجوری کال یا شیرین نمیگذره خوش بهت

 !همینجوریم کال:میگویم و میکنم نگاه مهران به ای لحظه میمانم جوابش در

 .مینوشم دستم شربت از کمی و

 !سنت,تحصیالتت,بگو خودت از,کشید حرفشون به باید که آدمهایی دسته اون از پس خب_

 !سالمه نوزده,دارم طبیعی دیپلم_

 !همین:میزنم لبخندی
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 .کرده دعوت اینجا رو تو که دیده چیزی مهران هرحال بدی؟به انجام که هست همین؟هنری_

 باید زن یک که چیزهایی همه ته خودش و ام امی و هنر بی دختر یک کند می فکر خودش پیش حتما

 خیلی,تار هم کمی و میزدم پیانو بچگی از خب!نه یا گفت بشه نمیدونم...هنر:ایستم می تر راست باغرور.باشد

 .کم

 !بدی نشون ماهم به هنرتِ  شد الزم!خوبه خیلی پس,اوه_

 .دهم نشان او به الاقل را هنرم آید نمی بدم

 کردی؟ رهاش طوری چی؟همین درست_

 .بمانم خودم حال توی میگذاشت میدادم ترجیح.نمیدانم را چیست سواالت این از قصدش

 .میکنم کار فعال اما,بدم ادامه نزدیک آینده در دارم قصد,نه_

 چیه؟ شغلتون!تمومی چی همه پس!عالی چه_

 .کند خواستگاری میخواهد میکردم فکر بود مرد اگر

 جلوی هم آن.هستم مهران برادرزاده سرخانه معلم بگویم خواست نمی دلم.بپرسد را سوال این نداشتم دوست

 .آدمها این

 استثنائی کودکان به مؤسسه یک توی:گویم می آرامتر کمی نیست ما به حواسش مهران شوم می که مطمئن

 !میدم آموزش

 .قرارگرفته تاثیر تحت انگار که شود می طوری ش قیافه

 بده قول ولی کردم پیدا تو مثل جدیدی دوست خوشحالم.هستی ای قوی و َخیِّر آدم پس!العاده فوق چه!وای_

 .ببینم نزدیک از رو ها بچه این دارم دوست خیلی.کنی دعوت تون مؤسسه به منِ 

 ای؟ مؤسسه مؤسسه؟چه_

 و میبندم را مشتم.باشد کرده جلب را توجهش حرفهایمان انگار و برگشته ما سمت کمی که است مهران

 .میگردم فراری راه دنبال مغزم توی و میدهم فشار دستم کف به را انگشتانم

 .روز یه کنه دعوت منم خواستم ازش.استثناییه کودکان معلم مؤسسه یه توی گفت شیرین_

 راستش اگر مسلما.میکنم حس وضوح به را مهران نگاه سنگینی.میدهم فشار هم روی ای لحظه را چشمم

 .داشتم بهتری حس بودم گفته را

 !چشم روی قدمتون:گوید می وار طعنه مهران که میشنوم
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 !فضول دخترک.شود نمی پی پا دیگر ریتا شکر را خدا و

 اگه...کنم اجرا تون واسه قطعه یه نمیاد بدم:میگویم ریتا روبه دستپاچگی با آنجا سنگین جو از فرار برای

 !بشه

 االن اما خوندم موسیقی فرانسه توی منم کنم؟راستش همراهیت منم نداره اشکالی...حتما:زند می لبخندی

 .کنم واگذار تو به رو پیانو و بخونم کنارت میدم ترجیح

 .کند می هدایتم دارد قرار پیانو که جایی سمت به و گذارد می پشتم را دستش

 

 ما روبه و کنند می سکوت میبینند مارا که جمعیت.ایستد می کنارم ریتا و مینشینم نیمکت روی پیانو پشت

 کنی؟ اجرا چیو داری قصد خب:شود می خم سمتم کمی ریتا.ایستند می

 چالش به را ریتا کمی خواست دلم بعدش اما.کنم اجرا را روز یک,شب یک ملودی داشتم تصمیم اولش

 .کردم انتخاب را فرهاد جدید آهنگ همین برای بکشم

 که؟ نداری مشکلی...فرهاد ی آینه_

 ترانه کردم فراموش اگه جایی فقط...پس خوبه ت سلیقه,شنیدمش جدیدا,آهان:گوید می و ایستد می راست

 !کن همراهیم,رو

 .خورد می سنگ به تیرم ظاهرا

 آینه تو صورتم ِ میبینم"

 خودم از پرسم می خسته لبی با

 خواد می چی من از کیه غریبه این

 "شدم خیره اون به من یا من به اون

 بسیار که عادیش زدن حرف برخالف.خواند می محکم و خوب بسیار.خورم می یکه صدایش شنیدن با

 .خواند می پرقدرت و مهارت با را فرهاد آهنگ است لطیف

 میبینم هرچی نمیشه باورم"

 میذارم هم رو لحظه یه چشام ِ

 صورتکه این که میگم خودم به

 "دارم ورش صورتم از میتونم
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 مارا دقت با و کند می دود را پیپی و نشسته صندلی روی سالن ته بقیه برخالف که شوم می مردی متوجه

 .بودم نشده حضورش متوجه االن تا.کند می نگاه

 صورتم روی دستم ِ کشم می"

 میگه دستم بدونم باید هرچی

 میده نشون آینه توی منِ 

 "دیگه کس هیچ نه تویی این میگه

 می شروع بعد و بگذرد چندلحظه میگذارم.کرده فراموش را ترانه میزنم حدس و میشوم ریتا مکث متوجه

 .خواندن به کنم

 ها لحظه تموم تو غربت رنگ"

 بدونی تا صورتت روی مونده

 "جا به مونده ازت چی امروز حاال

 که میکنم را سعیم تمام و نشیند می لبم روی لبخندی.شود می شروع صدا یک جمعیت زدن دست صدای

 .افتد می مرد به نگاهم دوباره.دهم نشان را هنرم کل

 روز یه که همونی تو میگه آینه"

 بگیری دست با خورشیدِ  میخواستی

 شده ت خونه شب شهر امروز ولی

 "میمیری قلبت تو صدا بی داری

 محکم صدای میدهند ترجیح جمعیت که میدانم.نخوانم میدهم ترجیح دیگر من و گیرد می اوج ریتا صدای

 .بشنوند را او

 دوباره تا رو آینه میشکنم"

 بزنه حرف ها گذشته از نخواد

 میشه تیکه هزار میشکنه آینه

 "منه عکس ش تیکه هر تو باز اما
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 نگاهش با را ریتا و" شده چشم تن همه"مشیری فریدون قول به و داده تکیه ستونی به سینه به دست مهران

 جنس از است لبخندی.ندارد تمسخر و تفریح از نشانی هیچ نشسته لبش روی که لبخندی.کند می وجب

 .هایم کودکی مهربان شاهزاده لبخندهای

 وارد ها کالویه به ناخواسته که فشاری با ای لحظه حتی و میزنم جا جابه را نت چند که شود می چه نمیدانم

 .شود می خارج پیانو از گوشخراشی صدای میکنم

 "تمومشون میدن کهنگی بوی"

 هورای و دست با که بدی حال و قراری بی این.چیست گرفته فرا را وجودم تمام که قراری بی این نمیدانم

 و میزند کنار را جمعیت بعد و میزند دست محکم که مهران.کند نمی پیدا بهبود هیچ مهمانان صدای یک

 دیگری و زورکی یکی البته.میکنیم تشکر و میزنیم لبخند بقیه به و ایم ایستاده کنارهم که دوتا ما کنار آید می

 .واقعی

 .بود خوب خیلی_

 عبور بینشان از را خودم و کنم تحمل نمیتوانم دیگر.ریتاست سمت به نگاهش اما هستیم هردویمان مخاطبش

 را نگاهی سنگینی باز اما میشوم خارج جمعیت محاصره از اینکه با.میشوم خارج جمعیت حلقه از و میدهم

 .میگذرد کنارم از آبمیوه سینی با خدمتی پیش.میکنم حس

 ببخشید_

 سوزش از کمی اش خنکی با شاید.نوشم می یکسره را لیوان نصف تقریبا و برمیدارم لیوانی.آید می جلو

 .شود کم دلم

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند میشه_

 .بود نشسته سالن ته ریتا و من اجرای موقع که همانیست.میکنم نگاه مرد به و میگیرم باال را سرم

 لبخندی.کنم دور ام چهره از را خشم و قراری بی حالت آن میکنم سعی و ایستم می راست

 !بفرمایید,البته,بله:میزنم

 .صورتم به زند می زل سیاهش چشمان با بعد و اندازد می اطراف به نگاهی

 .بیاین همراهم لطفا پس_

 وجود صدایش توی چیزی اما.نیست اندام درشت خیلی حتی.باشد بلندتر من از سانت پانزده,ده تنها شاید

 طوالنی پیچ در پیچ داالن یک از صدایش انگار. میزند حرف شمرده و آرام.ترساند می را آدم که دارد

 .رسد می گوش به پژواکش بعد و میگذرد
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 هم طالیش ساعت و دستش انگشترهای از.دارد تناسب کامال مهمانی با و قیمت گران شدت به لباسهایش

 .شد بودنش متمول متوجه میتوان

 .بگین دارید؟همینجا چیکارم:برمیدارم عقب به قدمی

 که دارد قرار موقعیتی توی انگار است مشخص وجناتش در کالفگی.پاید می را اطراف نگاهش با دوباره

 بیشتر بلندش پیشانی. کشدشان می عقب وبه کشد می اش مشکی کوتاه و مرتب موهای توی دستی.باشد نباید

 .شود می نمایان

 !مهرانه مورد در_

 چی؟_

 !بیاین سرم پشت_

 .شود می خارج سالن در از بلند قدمهایی با خودش و

 به.میشوم روانه شده خارج دیدم از حال که مرد دنبال و میگذارم سالن گوشه میزی روی را دستم لیوان

 با و خورد می صورتم توی شب خنک هوای میروم بیرون که در از.بشنوم را حرفهایش  کنجکاوم شدت

 کشیک و ایستاده در جلوی تفنگ با شهربانی نگهبان.کشم می عمیقی نفس داخل سنگین هوای از خالصی

 می اطراف به نگاهی.زند می اشاره سمتی به سر با بعد و رود می نشانه ای لحظه را من نگاهش و میدهد

 را مرد شاید میزنم چرخی.میبینم اند شده پارک که را هایی ماشین فقط اطرافم تاریکی به توجه با.اندازم

 بزرگ باغ وسط ساختمان.بروم راه آرام مجبورم و نیست آسان چندان کفشم بلند پاشنه با رفتن راه.کنم پیدا

 کم روشنی.باشی داشته عقاب چشم باید شب وقت این آنهم چیزی کردن پیدا برای و دارد قرار درندشتی

 کاج درختان انبوه میان میبینم را مرد روم می که جلوتر...تنباکو بوی رد البته و میدهم تشخیص را سویی

 گوشه از را پیپ رسم می که جلویش و است من به نگاهش.زده تکیه ساختمان کناری دیواره به که سرو و

 .میکند جدا لبش

 اش ورزیده اما الغر هیکل کشانده اینجا را من چه برای و میخواهد چه بپرسم که میکنم باز دهان که همین

 !ریتا پسردایی.هستم زرگریان آبراهام من:چرخد می من به رو کامال و میکند جدا دیوار از را

 خب؟:میدهم تکان سری کنجکاوی با

 ریتا از رو مهران:گیرند می خود به ترسناکی حالت چشمانش,میدهد فشار هم روی را چشمهایش ای لحظه

 !کن دور

 !نمیشم منظورتون میگین؟متوجه چی:کنم می زمزمه,شوند می باز هم از لبهایم و خورم می یکه
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 مال هم باید,منه مال ریتا...بگم اینجوری بذار...خب:کشد می کوتاهش موهای توی دست کالفگی با دوباره

 که میکنه کاری!نمیمونه ساکت آبراهام!میاره در چنگم از رو منه مال که چیزی داره ت پسرعمه,بمونه من

 !نداره سودی پشیمونی دیگه موقع اون...بشه پشیمون ش نکرده و کرده از

 و اون بین نمیدونستم اصال!میبینم رو ریتا که باره اولین من...نداره ربطی من به اینا:روم می عقب قدمی

 !نیست مهم برامم...داره وجود چیزی مهران

 زنیِ  هر که کسیه مهران!داری دوست رو مهران میدونم:کند می میخکوبم صدایش اما بروم که برمیگردم

 !من حق روی...گذاشته اشتباهی مورد روی دست االن اما!کنه اغوا میتونه

 ...همین...مهرانم دایی دختر فقط من...میگین؟من چی:برمیگردم

 معامله باهات میخوام...اینجا بیای زدم صدات که هست:گوید می روحش بی چهره حفظ با لبخندی هیچ بدون

 اگه حتی!مهران به تو و ریتا به من.میرسیم میخوایم که چیزی به هردومون که ای معامله!بدم انجام ای

 مال از خودت بعد نسل هفت و خودت که میدم بهت اونقدری,نداری دوست رو مهران میگی که اونجور

 .بشین نیاز بی دنیا

 دارد سعی و میرسد مغزم به آنجا از و کند می نفوذ چشمانم تخم توی انگار مرموزش و سیاه چشمان با

 .کند غالب من به را نظرش

 رقیبت.باشی داشته خودت کنار رو مهران میتونی که فرصتیه تنها این:دهد می ادامه گویم نمی که چیزی

 نشون دندون و چنگ خودت باید.بشه دلزده ازش مهران روز یه کنی فک اگه باطله خیال,قدریه رقیب

 !بجنگی باید میخوای که چیزی واسه...بدی

 !قدریه رقیب هم تو رقیب:گویم می پورخند با و میکنم نگاه را سرتاپایش

 .میکند کنترل را خودش اما میفشارد هم روی دندان میبینم

 بندازی منِ  میخوای میخوابونی؟چرا منو چرا الالییات جنگی؟با نمی میخوای که چیزی واسه چرا خودت_

 احمقام؟ وسط؟شبیه

 نمیتونم...میاد بدش ازمن کافی اندازه به ریتا...نمیتونم...نمیتونم:گوید می شمرده و آرام و آید می جلو قدمی

 پسرعمه این سر دردسر بی که دارم آدم اونقدری وگرنه.کنم دورترش خودم از نمیخوام!بندازم جلو رو خودم

 !آب زیر بکنم رو تیپت خوش ی

 .زند می حرف مهران سر کردن زیرآب از راحتی این به که او از.ترسم می او از واقعا

 ریتا هرحال به میدونه...نکشیده کنار رو پاش ریتا و خودش دین تفاوت دیدن با که احمقه خیلی متاسفانه_

 !عیاره تمام به کودن یه نظرم به یعنی....کنار نمیکشه و نمیشه اون مال

 !بزنین حرف درست لطفا:میکشم هم توی ابرو
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 اون جز ریتا!میگیره من از رو ریتا داره فقط و نمیرسه بهش چیزی نیست؟میدونه احمق تو نظر به یعنی_

 !میکنه تباه داره دیوونه یه خاطر به رو خودش...نمیکنه فکر کسی هیچ به

 زبانم میدهم ترجیح نمیزند پر هم پرنده که گوشه این در اما هایی مجنون شبیه بیشتر تو بگویم میخواهد دلم

 .کنم غالف را

 !نداره ربطی من به مسایل این هرحال به_

 دیگه رسیده من قدمی یک و اینجا به پات وقتی:شود می خارج شمرده و آرام حالت آن از باالخره صدایش

 رو کاری نهایتش!ریتا با البته آویو تل برگردم میخوام زمستون اول تا من.میکنه پیدا ربط بهت ناخواه خواه

 .میکنم میکردم مهران با باید اول همون که

 .باشد زده بلوف که ندارم باور.لرزند می جدیتش از زانوانم

 !سخته چقدر خویشاوند دادن دست از غم میدونم من چون,باش تماس در باهام:میگیرد سمتم را کارتی

 ماشین میبینم.کنم می حرکت به شروع آهسته قدمهایی با سرش پشت شود می رد کنارم از و آید می جلو

 شود سوار که کند می باز برایش را در احترام با راننده و کند می ترمز جلویش براقی رنگ مشکی لوکس

 .میکند عبور چشمانم جلوی از باد و برق مثل و شود می کنده جا از ماشین هم بعد و

 .میکنم عبور کنارش از زیرلب سالمی با میبینم را سرهنگ و شود می باز در که همین

 .سالم علیک_

 مادر.میکنم طی ناموزون باقدمهایی و سرعت به را حیاط طول.میشنوم سرم پشت هم را در شدن بسته صدای

 .میکنم سالم لب زیر همانطور هم ها آن به.است جلویشان آجیل و میوه ظرف و اند نشسته حیاط توی عمه و

 خوبه؟ حالت:شود می بلند صندلی روی از مادر و ایستد می جویدن از عمه دهان

 خسته,نه:میگویم میماند جا سرم پشت که مادر به و میپوشم را هایم روفرشی سریع و درمیاورم را کفشم

 .بخوابم میرم,میترکه داره سرم,م

 !تو شده چت!ببینم واستا!نیستم خوب چی یعنی:شنوم می هم را عمه صدای بار این

 !س همهمه هنوز سرم توی,اونجا بود شلوغ خیلی!دیگه سردرده یه:میگردم بر میکشم پوفی

 دنیای خبری بی دنیای همیشه.پشیمانم مهمانی آن به رفتنم از.میروم اتاقم سمت سریع و نمیدهم مهلت دیگر

 .میکند برخورد صورتم به وضعیت بدترین در تلخیش تمام با حقیقت جا یک همیشه من متاسفانه و بهتریست

 خودنویس با که ایست شده بریده مرتب مقوای تکه واقع در.میگیرم دستم را کارت میکنم باز را کیفم در

 .امضایی با زرگریان آبراهام زیرش و شده نوشته رویش آدرسی و شماره زیبا خطی و مشکی
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 تا مهلتش,کرد خواهد آب زیر را مهران سر گفت که این,شود می تکرار اکووار مغزم توی آرامش صدای

 .آویو تل به ریتا با رفتنش,زمستان

 .نمیبرم جایی به راه طرف هیچ از و ام افتاده عمیق گودالی وسط درست کنم می حس

 .بود بهتری روز شاید,بردم یاد از هارا چیز این همه شاید فردا.میکنم پرت کیفم توی دوباره را کارت

*** 

 می خیره و میزنم غلتی.میکنم باز چشم سختی به شود می بلند که حیاط در شدن باز و ماشین موتور صدای

 ماشینش سوار سرهنگ.بود شده تنگ منظره این برای دلم چقدر.است معلوم پرده پس از که حیاط به شوم

 مدرسه به رفتن برای و شده بیدار هم مادر احتماال.باشد هفت باید ساعت پس زند می بیرون حیاط از دارد

 درست.میروم بیرون و میشوم بلند.بخورم مادر کنار مدتها از بعد را صبحانه یک میخواهد دلم شود می آماده

 خوب شدی؟حالت بیدار:گوید می میبیند که مرا مادر اند نشسته صبحانه میز پشت عمه و مادر میزدم حدس

 .کردی نگران رو همه شد؟دیشب

 .خوبم_

 شی؟ بیدار زود انقد میکنن مجبورت اونجا نکنه.شدی بیدار نخوابیدی؟زود بیشتر چرا:کشد می سرکی عمه

 که داغم نون...دیگه بخورم صبحونه بیام گفتم.شدم بیدار سرهنگ ماشین صدای با!عمه نه,وای ای:میخندم

 !داریم

 .بریزد چای برایم که شود می بلند مادر و کشد می عقب را کنارش صندلی عمه

 .جون مهری آرایشگاه برم صبحونه بعد میخوام_

 چی؟:چرخاند می سمتم را سرش مادر

 !داد وقت بهم شاید سروقتش میرم صبحی اول.کنه مرتب کم یه موهام ِ_

 !نباشه شاید اصال...زودی این به صبح...خب:گوید می مکث با عمه

 .سرش شلوغه چقد که میدونین!بده وقت که میرم زود_

 می نظر به مضطرب کمی.بخورد را اش صبحانه ادامه نمینشیند دیگر میگذارد جلویم که را استکان مادر

 .رسد

 حاضرشم برم من_

 .زند می بیرون آشپزخانه از و
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 مهمانی مورد در هم کمی سردربیاورد آنجا احوالم و اوضاع از دارد سعی و کند می پیچم سوال مدام عمه

 می که ایستم می عمه پایان بی های سوال از فرار برای صبحانه خوردن بعداز بالفاصله.میپرسد دیشب

 !که نداری عجله,بریزم ت واسه دیگه استکان یه کجا؟بشین:گوید

 !نکنه درد دستتون,سیرشدم,عمه نه_

 .زند می لبخندی میبیند که مرا.ایست شماره گرفتن مشغول و ایستاده تلفن کنار که میبینم را مادر هال توی

 مامان؟ شده چیزی_

 .نیست چیزی,عزیزم نه_

 میزنین؟ زنگ کجا به پس_

 !اداریه کار:میگوید و میکند مکث کمی

 برخالف.رود می اتاقش سمت هم مادر روم می اتاقم سمت به که من.کوبد می سرجایش را گوشی بعد و

 آماده و بود نکرده عوض را لباسهایش میخوردم صبحانه داشتم من که مدتی طول در بود گفته که چیزی

 .بود نشده

 از.میروم بیرون و برمیدارم را ام دستی کیف مختصری آرایش از بعد و میکنم تنم خنکی شلوار و بلوز

 .خداحافظ عمه,مامان:گویم می میپوشم را هایم کفش که در دم همان

 .باش خودت مواظب.عزیزم خداحافظ:شنوم می را عمه بلند صدای

 آواز و رودخانه صدای برای دلم.بکشم نفس فقط و بایستم نقطه یک میخواهد دلم و عالیست صبح اول هوا

 و آب به کمی و میکنم مکث همیشه عادت طبق پل روی میرسم که رودخانه کنار.بود شده تنگ پرندگانش

 .شوم می خیره اطرافش درختان

 خانه در جلوی دقیقا را سفیدی شورلت و برمیگردم کوچه سمت به لحظه یک ماشینی ترمز صدای با

 راننده کمک قسمت سوار و میرود ماشین سمت آن تند قدمهایی با, میبینم را مادر شود می باز که در.میبینم

 سر برمیدارم جلو سمت به که قدمی چند.باشد داشته ای شخصی راننده مادر آید نمی یادم ومن!شود می

 ماشین موقع همان اما میبخشم سرعت را هایم گام,میدهم تشخیش را جوگندمیش موهای و پشت از مردی

 .میرود و شود می کنده جا از

 !ام دیده را سفید شورلت,ام دیده را او بگویم و بزنم حرف مادر خود با باید.میگیرم را تصمیمم باالخره

 پاک چشمانم پیش از لحظه یک برای حتی مرد جوگندمی موهای و شورلت آن تصویر صبح از واقع در

 این از زودتر باید اتفاقا.نیست بدی و عجیب چیز اصال کند فکر اش آینده به بخواهد مادر که این.بود نشده

 .دهد می آزارم کند مخفی من از بخواهد که این اما شد می کار به دست ها
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 جونم:گذارد می کنارش را کتاب میبیند که مرا.است دستش کتابی و نشسته تختش روی میکنم باز را اتاقش در

 بری؟ چند ساعت باید مامان؟نخوابیدی؟صبح

 .میفرسته هشت ساعت رو راننده گفت سرهنگ!نمیبره خوابم:مینشینم تخت روی کنارش و میبندم را در

 .میکند باز را آغوشش و زند می کنار پایش روی از را نازک لحاف

 .خزم می آغوشش توی

 برگردی؟ نمیشی؟نمیخوای اذیت اونجا:میگوید گوشم دم

 !خوبه چی همه,نه_

 !میاد بهت,شده خوشگل چه:کشد می موهایم چتری توی دست

 مامان؟_

 جانم؟:چسباند می موهایم به را لبش

 .است تر سخت نگفتنش اما نیست راحت خیلی برایم کردنش عنوان

 !شدی سفید شورلت اون سوار دیدمت صبح_

 و برمیدارم اش سینه روی از را سرم.ایستد می حرکت از شد می کشیده موهایم بین وار نوازش که دستش

 .کنم می نگاهش

 زدن دو دو,هایش گونه سرخی.اندازد می من به و کند می سختی به شده رو روبه قفل که را نگاهش

 .شده پاچه دست طور این که هست چیزی یعنی همگی چشمانش

 دلم ولی...باشی داشته کنارت کسیِ  داری نیاز...بودی تنها خیلی تو...طبیعیته حق این که میدونم مامان_

 !بگی بهم که بود منم حق...کردی نمی مخفی ازم طوری این میخواست

 مسئله جون... چون...شه مشغول ذهنت خواستم نمی...خب:فرستد می بیرون تکه تکه را اش شده حبس نفس

 !مختصره آشنایی یه...نیست خاصیم

 میدونه؟ چیو داری؟همه بچه میدونه_

 !میدونه,آره:گیرد می چشمم از را نگاهش

 س؟ کاره کیه؟چی خب_

 !همین...اومده و رفت بار سه دو...نیست مهمی چیز...بازاریه...س مدرسه معلمای از یکی برادر_
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 کنی؟به نمی قبولش چرا خوبه اگه:زنم می دریا به را دلم باالخره اما نیستم مطمئن گویم می که چیزی از

 .ندارم مشکلی که من؟من خاطر

 کند صحبت اش درباره خواهد نمی این از بیشتر میفهمم.گوید نمی چیزی و فشرد می آغوشش توی مرا

 ریه به را بدنش خوب بوی و گذارم می اش شانه روی را سرم.دهم نمی قرارش فشار تحت همین برای

 اندازه به و افتاده بیرون بلوز یقه از که خورد می اش شانه روی ای نقطه به نگاهم لحظه یک.میفرستم هایم

 .گوید می لبی زیر وآخ میپرد کمی اش شانه که کشم می رویش آرام را انگشتم.شده کبود ای سکه

 ت؟ شونه شده چی_

 شده؟ چی:کند می تکرار

 .کند می لمسش و گذارد می ام گذاشته دست که جایی روی را دستش و

 .شده کبود_

 .برساند قسمت آن به را نگاهش میکند سعی و کند می کج را سرش

 !جایی خورده کنم فکر.نیست چیزی_

 چیزهارا از خیلی که کند می فکر!ام ساله دوازده یا ده,هشت بچه دختر همان من میکند فکر شاید,دانم نمی

 کبودی این به که بوده عمیق اندازه از بیش اتفاقا مختصر آشنایی.بزند گولم تواند می آبنبات یک با و نمیفهمم

 انگار.ببرم پناه خودم تخت و اتاق به و بزنم بیرون آغوشش توی از میخواهد دلم چرا نمیدانم فقط.شده ختم

 . شد خورد چشمانم جلوی درست داشتم ذهنم توی او از که مقدسی بت مثل چیزی

 ...شیرین_

 راه بین را عروسکش و دود می سمتم به سالن سمت آن از که میبینم و میپرم جا از آذر بلند و بم صدای با

 اصال که شوقی و ذوق همه این به نسبت دانم نمی.گذارم می زمین روی در دم همان را ساکم.کند می رها

  نهایتا.نداشتم من اقل ال نداشتیم عاطفی ارتباط هم با ها آنقدر واقع در.بدهم واکنشی چه باید ندارم را انتظارش

 .سالم کودک یک نه هم آن.میدیدم آذر و خاتون بچه را او

 قرار که بازوانم بین.شود جا درآغوشم کوچکش حجم که میکنم باز ازهم را بازوانم و مینشینم زانو روی

 رفتی؟ چرا:زند می چنگ لباسم به محکم گیرد می

 .که برگشتم:رسانم می پشتش به را دستم

 !نرو دیگه_
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 در که همانطور.بزند زار چنین این نبودنم روز دو خاطر به شود نمی باورم.گریه زیر میزند آغوشم توی و

 شده تنگ شون واسه دلم که کسایی پیش بودم رفته بود؟منم شده تنگ م واسه دلت:شوم می بلند است آغوشم

 ...دیگه نکن گریه.برگشتم االن که میبینی اما.بود

 !خیر به رسیدن,معلم خانوم,به به_

 .کشیدم می نبودنش در راحتی نفس بود؟داشتم برگشته کی

 .میبینمش ها پله روی و میچرخم

 گیری؟ می حقوق این میکردی؟واسه مواظبت من دختر از جوری این_

 .نزن سینه به را دخترت سنگ یکی تو بگویم میخواهد دلم

 !بود روزه دو مرخصی یه...هستن جریان در خان آزاد_

 به ماهه یک مسافرت است معلوم و رفته آب پوستش زیر,است مشهود وزنیش تغییرات هم جا همان از

 .گذشته خوش حسابی عمو زن فوت بهانه

 همان از.کند می تند پا آشپزخانه سمت به و آید می پایین تند را مانده باقی پله چند و گوید نمی دیگری چیز

 انداختی؟ راه چیه گند بوی این!سرور اه:گوید می در دم

 ...میپزم دارم رشته آش!خانوم داغه پیاز:گوید می و در دم آید می سرور

 !شه عوض هوا کن وا رو ها پنجره این بیا,خورد هم به حالم_

 سمتم به اش رفته هم در قیافه و داده چین که دماغی با رود می ها پنجره سمت به فرز و تند که سرور

 !دادی عادتش خودت به,میکرد قراری بی خیلی آذر:میچرخد

 .گوید می را این باشد زده سر ازمن اشتباهی کار که انگار

 !خوبه شون رابطه من با ها بچه_

 و چسبد می تر سفت که کند جدایش من از خواهد می و کند می آذر پهلوی بند را دستش و سمتم آید می

 !نه:گوید می بلند

 !کردی لوسشم:کشد می عقب اخم با

 بیماری بمانم که بیشتر کمی میترسم بیندازد من گردن را چیز همه میخواهد که پاشده چپ دنده از انگار

 .بیندازد من گردن هم را دخترش

 !باال؟ بریم آذر_

 .کند ام خفه شده حلقه گردنم دور حاال که دستانش با است مانده کم و آره گوید می
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 .اتاقم بیار رو ساکم بعدا سرور_

 می باال هارا پله خاتون عصبانی چشمان مقابل در و میخرم جان به را آذر وزن سنگینی خستگی تمام با

 .روم

* 

 نوشته؟ چی اینجا جون آذر خب_

 .کنم متمرکز شده نوشته کلمات به را حواسش میتوانم سختی به و بازیگوشیست حال در مدام

 !آمد...آذر_

 ...آف_

 انقدر.بود شده فراموشم چیز همه انگار روز دو این!است آزاد.کشاند می باغ به را نگاهم ماشین صدای

 به شروع آن برای و دارم بزرگتری رسالت من شود فراموشم که بود داده رخ غریبی و عجیب اتفاقات

 برای بازی یک.آزاد دیگر طرف از و مهران طرف یک از.ام کرده معصومیتم و پاکیم,جوانیم با قمار

 جدی بوی و شکل چیز همه!ندارد بازی  به شباهتی دیگری متاسفانه...برای دیگر بازی و غرورم احیای

 .دارد تری

 انتخاب بود خواسته و بود گذاشته دستم کف را مهران جان.بود داده قرار منگنه توی مرا بدجور مرد آن

 خودش قول به.بود ناعادالنه خیلی!بکشم کنار را خودم و کنم رهایش یا دارم نگهش و کنم مشت را دستم.کنم

 من مگر ولی بکشم کنار توانستم نمی جوره هیچ و بودم کرده را ام معامله دیگر حرفهایش شنیدن با من

 رقیب که کنم استفاده توانستم می ای حربه چه از.بود کرده باز را من پای که داشتم چیزی چه رقیب مقابل

 پیش را خودم بازی هم میتواستم طور چه بودم می هم هایم قدم مراقب خانه این توی باید که من.نباشد بلد

 !میکرد من با مرد آن که ای بازی هم و ببرم

* 

 آش کاسه توی را قاشقم.زند می ذوقم توی همیشه از بیش خالیش صندلی و نشده حاضر میز سر مهران

 به اصلی غذا سرو تا و کنم می رهایش کاسه توی دوباره همین برای ندارم آن به میلی هیچ,میبرم فرو

 هارا داغ پیاز.است متنفر حتی رسد می نظر به و است میل بی غذا به انگار هم خاتون.میدهم تکیه صندلی

 .خورد نمی چیزی بازهم و میزند کنار

 نمیخوری؟ چرا خاتون_

 !عزیزم ندارم میل:میزند گوشش پشت را صافش موهای دست با

 شبیه من چشم در که حالی در کنند رفتار عصریخبندان در منجمد عاشق کبوتر دو مثل میکنند سعی هنوز

 .است عاشقانه های لفظ این از استفاده آید نمی بهشان اصال که چیزی و!اند کرکس
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 افتاده؟ اتفاقی نبودم من...نبود طور این قبال...شده بداخالق خیلی آذر...آزاد_

 !بگیر تحویل!بفرما یعنی که اندازد می من به نگاهی و

 من به چیزی چه بچه قالب در رفته یادتان اینکه مثل بگویم میخواهم.شود می گرد اش شرمی بی از چشمانم

 !دادید تحویل

 شده؟ طور؟چیزی چه:اندازد می گذرایی نگاه من به هم آزاد

 تنها میگفت هم سرور...زاری و گریه...میزد سر ازش عجیبی رفتارای یه اصال برگشت صبح که معلمش_

 !کرده می کنترلش زور به و بوده قرار بی خیلی بوده که

 !نشسته میز پشت اش قدمی دو در که میکند صحبت کسی مورد در انگار نه معلمش؟انگار

 فراموش کل به رو آذر رفتارای نبودید ماهی یک چون میکنم فک:بگوید هذیان این از بیشتر دهم نمی اجازه

 .میدادن تذکر من به و میشدن متوجه میدن نشون آذر به خان آزاد که توجهی با بود چیزی اگه مسلما.کردید

 به بود دنیا غذای تربن بدطعم نظرم به لحظه آن تا که را آش از قاشقی لذت با و کشم می ای آسوده نفس

 .میگذارم دهانم

 می لذت غرق ندارند گفتن برای چیزی کدام هیچ اینکه از.میکنم حس خودم روی را هردویشان خیره نگاه

 .شوم

 بود تو با حق:گوید می است من به نگاهش غیض با حالیکه در شود می بلند آزاد صدای چندلحظه از بعد

 !ش واسه بوده زیادی مرخصی روز دو,خاتون

 !لذیذه واقعا!ایه مزه خوش آش چه:گویم می ربط بی و میزنم لبخند و چشمانش توی میشوم خیره هم من

*** 

 و شماره,کردم می باز را پول کیف میرفتم بار یک دقیقه چند,بودم گذاشته پولم کیف توی را آبراهام کارت

 که هم چقدر هر.اتاقم دور چرخیدن به کردم می شروع سرکنده مرغ مثل بعد و خواندم می را آدرسش

 ده ساعت.شوم می خارج اتاق از و کنم می حفظ را اش شماره.نکنم فکر مرد آن به توانستم نمی میخواستم

 کوچک عمارت توی که مهران جز همه البته.میبینند تلویزیون و اند شده جمع نشیمن توی همه و است

 صدای نرسیده بوق سه به.میگیرم را شماره و سالن توی تلفن سمت میروم و میدهم آب به سروگوشی.است

 .است خودش صدای شمرده و آرام صدای این میخورم قسم.میپیچد گوشم توی گفتنی بله

 ...سالم_

 .شوم می پشیمان زدنم زنگ از و شود می بریده کلمه یک همین گفتن از بعد درست صدایم و

 !شیرین خانوم سالم:دهد می جواب معطلی بی
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 می و میکنم پیدا را صدایم باالخره.شناخت را صدایم سریع انقدر که میماند باز ذکاوتش و هوش از دهانم

 !موافقم پیشنهادتون با بگم که زدم زنگ:گویم

 پذیرش به ناگزیر کردم انتخابتون من که لحظه همون از شما.خانوم نکرد عوض رو چیزی زدنت زنگ_

 !بودین

 ...زنین نمی آسیبی بهش بدین قول بهم باید اما!جونش خاطر به فقط!ندارم ای چاره که میدونستین_

 خودمم,بگیریم جشن آویو تل توی قراره را حنوکا ریتا و من!نرسونم آسیبی بهش مقرر موعد تا...میدم قول_

 !باشه همراه ریتا خاطری آزرده با جشنمون نمیخواد دلم

 واقعا که کنید؟روشی نمی انتخاب ریتا آوردن بدست برای ای دیگه روش چرا:میگذارم هم روی چشم

 ...میدین دستش از روزی یه طوری این باالخره چون!کلک و دوز با طوری این نه,بیارین بدستش

 .نبوده خوشایندش زیاد حرفم انگار و کند می مکثی

 طرفین تایید به و تنظیم قراردادم بندهای و شده بسته که روزه دو پایاپایمون ی معامله شیرین خانوم_

 !متاسفانه...بدین تغییر رو چیزی نمیتونین!رسیده

 !خداحافظ,کنم می قطع من پس_

 .کوبم می شاسی روی را گوشی تقی و

 ای دسته آن از مشخصا.است اطرافم مردان از تر متفاوت کمی آبراهام شدم متوجه اول ی لحظه همان از

 کند می فکر هدف یک به تنها,ها کرگدن شبیه.کرد منصرفشان تصمیمی از یا زد را رگشان شود نمی که

 !تازد می هدفش سمت به اطراف دیدن بدون و

* 

 شب و رفت می صبح.ندیدم را مهران هم بار یک حتی روز سه این تمام در و گذشته برگشتنم از روز سه

 باالخره اما.بروم کوچک عمارت به ترسیدم می هم بینش جهان چشم و خاتون حضور خاطر به.برمیگشت

 بافتن مشغول و ایم نشسته آالچیق توی آذر با.کنم مالقات را شاهزاده حیاط توی توانستم و شکست طلسم

 از آمدن بیرون حال در که مهران به چشمم.بافد می را عروسکش کاموایی موهای نیز او هستم موهایش

 !مهران عمو...آذر:گویم می آذر به رو.افتد می است عمارت

 نشان را هستم منتظرش که العملی عکس اما پرد می جایش از و نگرد می کنم می اشاره که جایی به آذر

 .دهد نمی

 !پیشت بیاد بزن کنی؟صداش بازی کم یه عمو با نمیخوای_

 !مهران...عمو:زند می صدا را مهران و اندازد می سرش روی را صدایش آذر باالخره
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 تکان آذر برای دستی و چرخاند می ما سمت به را نگاهش است ماشینش سمت به رفتن حال در که مهران

 !ندارد آمدن قصد انگار اما و دهد می

 ...بیاد بگو!میره داره:گویم می آذر روبه برود اینکه از قبل پاچه دست

 .دهم می نشان آذر وسایل آوری جمع مشغول را خودم برسد اینکه از قبل تا و چرخانم می را سرم

 عمو؟ خوبی!خانوم آذر سالم,به_

 .کشد می آغوش در را آذر دست یک با و

 کنیم؟ بازی عمو_

 !سالم_

 !استثنایی کودکان معلم خانوم سالم_

 شوم می متوجه ایستاده جلویم که االن درست.روم می ایستاده آالچیق طرف آن که سمتش به و شوم می بلند

 .ندارم گفتن برای حرفی هیچ

 !برم باید من,شیرین بغل برو خانوم آذر خب_

 .ندارد شدن جدا قصد و چسبیده او به چسبد می من به چسب مثل که هایی وقت مثل آذر خوشبختانه

 ...آذر!عه_

 !کنم؟ چیکارش:اندازم می باال ای شانه.کنم جدا را آذر گوید می سر اشاره با

 !شود می آذر کردن قانع مشغول خودش شود نمی گرم من از آبی میفهمد وقتی

 ! برداره دست تا کن بازی باهاش و بمون لحظه چند!نکن خسته خودتِ _

 خوبه؟ شم قایم من و بزاری کنیم؟چشاتو بازی چه خب:میگذارد میز روی را آذر و شود می آالچیق وارد

 !نیست شرافتمندانه خانزاده؟اصال بزاری کاله سرش میخوای:ایستم می کنارش

 هیچ:جود می را سیبیلش گوشه,من سمت ومیچرخد ایستد می راست و برمیدارد آذر دوطرف از را دستانش

 !برم که کن گرم سرشِ  جوری یه!دارم عجله میکنی؟من چیکار هست معلوم

 ریتا؟ پیش بری خوای می:گویم می سریع

 .میشه دیرم داره!دیگه هرجای یا ریتا پیش:دهد می چشمانم به را نگاهش و کند می مکثی

 بدی؟ سکته رو سادات بانو خوای می_
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 میگی؟ چی:رود می هم توی ابروهایش

 !یهودی دختر یه با غیرمعمول دوستی_

 می تکان وار تهدید را اش اشاره انگشت و فرستد می باال را ابروهایش.شود می جمع لبهایش ای لحظه

 !کنی می روی زیاده داری:دهد

 . زند می بیرون آالچیق از آذر هوار و داد به توجه بدون بعد و میدارد بر عقب عقب قدم چند

 

* 

 .است همزمان کریسمس با تقریبا زمانی نظر از که یهودیان اعیاد از:حنوکا*

 

 آن به و میکنیم جدا کوچکی های گلوله.میگذارم آذر و خودم جلوی کرده آماده سرور که را شیرینی خمیر

 کار از رسد می نظر به.است زده ذوق و خوشحال حد از بیش آذر.میچینیم فر سینی روی و دهیم می شکل

 .کند تهیه برایش تا بگویم خاتون به گیرم می تصمیم و بیاید خوشش باید هم سفال گل با

 می خوبی بوی.کشد می بیرون فر از را ایم کرده درست قبال که هایی شیرینی و کند می باز را فر سرور

 .کشم می کنارش بسوزاند را دستش اینکه از قبل رود می سینی کنار ذوق با آذر.دهد

 .لطفا بریز چای سرور_

 .خانوم باشه_

 .ظرفی توی چینم می را دارند غریبی عجیب های شکل که سینی به چسبیده های شیرینی

 بردارم؟ میشه_

 .نسوزه زبونت باش مواظب,داغه ولی بردار_

 !داغه.وای:گوید می خنده با و برمیدارد دانه یک

 .طوری این,شه سرد کن فوتش:میگیرم دهانم جلوی و برمیدارم یکی هم خودم

 .شده مزه خوش.میزنم شیرینی به گازی

 س؟ مزه آذر؟خوش خوبه_

 !میخوام بازم,س مزه خوش,آره:گوید می پر دهان با و شود می تر باریک خنده خاطر به چشمانش
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 منم ببر رو شیرینی ظرف!میخوریم چای با نشیمن توی میریم شو بقیه:دستش جلوی از برمیدارم را بشقاب

 .میارم رو چای

 .سرور میبرم خودم:میگیرم بسته اش پیشانی دور روسری سردرد خاطر به که سرور از را سینی

 .ندهد فنا به حرکت یک در را ها شیرینی و ظرف مواظبم و میکنم حرکت آذر سر پشت

 قرآنی کتاب بانو.کند می پخش را مهستی از آهنگی و است روشن رادیو و اند نشسته آزاد و خاتون و بانو

 زند می ورق را روز زن مجله هم خاتون و کشد می سیگار و است دستش در روزنامه آزاد.دارد دست در

 .میز روی بذار رو شیرینی ظرف جون آذر_

 .نخندم که کنم می را تالشم تمام. گیرند می باال باهم را سرشان سه هر

 می گربه یاد مرا و آید می کنارم دقیقا میروم هرجا هم آذر.میبرم سادات بانو سمت به را چای سینی اول

 .اندازد

 .سادات بانو بفرمایید_

 .میزند لبخندی چسبیده من به طور آن که آذر به و میدارد بر فنجانی

 شدی؟اگه مند عالقه سرور وظایف انجام به جدیدا:میدارد بر فنجانی آزاد.میروم خاتون و آزاد سمت به بعد

 مرخصی اینکه مخصوصا...بره میفرستیم رو سرور داری بیشتری استعداد ها زمینه این توی میکنی فکر

 !میشه زیاد داره هاشم

 !خانزاده جون نوش:کنم می حفظ تمام قدرت با را ام نشانده لبم به که ای مصنوعی لبخند

 .میخندد آزاد حرفهای از سرکیف و میدارد بر فنجانی هم خاتون

 !جونه آذر کار ها شیرینی:میدهم ادامه و نمیکنم توجهی

 دختر:رود می هم توی هایش اخم کم کم.افتد می ایستاده کنارم که آذر به اش روزنامه روی از آزاد نگاه

 یاد پارو و جارو و آشپزی بهش که نیاوردیم جا این رو تو!آشپزخونه؟ توی میبری رو هخا آزاد دختر...من

 هرکاری میکنی بیاری؟فک بارش کلفت خودت مثل کنی؟میخوای می مقایسه خودت با اونو شایدم!بدی

 ...جسارتی چنین که باشه آخرت بار...بدی انجام باهاش میتونی داری دوست

 !میترسونی رو آذر داری آزاد_

 می بسته آذر خیس چشمان و آلود بغض قیافه دیدن با مانده باز نیمه آزاد غیرمنتظره واکنش از که دهانم

 !میکنم بغض هم خودم اما چرا نمیدانم.شود
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 را زبانم حتی که میبندد طوری را نطقم.سوزاند می بدجور را دلم بکوبند سرم توی را من کودکی اینکه

 باالخره و گیرد می آغوش توی و کشد می پیش را آذر خاتون.زدن حرف به برسد چه بدهم تکان توانم نمی

 با و شود می ایجاد صندلی دسته به بانو دست ضربه از محکمی صدای.شود می بلند آذر گریه صدای

 میز روی را سینی.شود می سرازیر اشکم بمانم بیشتر ای لحظه اگر مطمئنم.کند می نگاه آزاد به غضب

 بعد اما کنم جمع را چمدانم میگیرم تصمیم لحظه یک در حتی.شوم می خارج نشیمن از و کوبانم می

 ...رو ش همه جواب...میگیری حرفاتِ  جواب:کنم می تکرار اتاق آینه مقابل تنها و شوم می منصرف

*** 

 کنار از رویشان جلوی درست و روم می پایین یعنی شوم نمی حاضر میز سر شام برای بار اولین برای

 اتفاق با حال این با میکند ام وسوسه کوچک عمارت روشن چراغ.روم می باغ به و کنم می عبور میز

 به خیره و مینشینم کوچک عمارت جلوی تاب روی.نیست من جای فعال هم آنجا انگار آالچیق توی دیروز

 که همین و میکنم نگاه اصلی عمارت های پنجره به.میگردم بهانه یک دنبال و میدهم تاب را خودم آسمان

 جلوی رو روبه مبل همین روی شب آن خاطره دقیقا.میکنم باز آرام را در.شوم می بلند نمیبینم را کسی

 بروم میکنم گرد عقب.شوم می منصرف تصمیمم از و دهم می فشار هم روی را لبهایم.گیرد می جان چشمم

 داری؟ کاری من با:ایستم می سرجایم مهران صدای با که

 .نشسته راکی صندلی روی شومینه کنار سالن ته

 طرف؟ اون نمیای قهری کی با تو!شام واسه نرفتم,قهرم باهاشون:میبندم سرم پشت را در و روم می جلو باز

 !میخورم بیرون رو شام,نیستم قهر کسی با_

 .ست عبثی انتظار انگار اما بپرسد را ماجرا چون و چند و قهرم آنها با چرا بگوید داشتم انتظار

 !سنگین و سرد قهری؟انقدر من با انگار ولی_

 !کنی باور نمیخوای تو,سنگینم کال من:میخندد

 حدس...طرف اون نمیای که هست چیزی یه مطمئنم ولی:مینشینم میز روی رویش به رو و روم می جلو

 !شدی مشکل دچار آزادخان با میزنم

 !زنکبازی خاله:میدهد تکان دستی

 .کند نزدیکم او به بیشتر که چیزی.گردم می گفتن برای حرفی دنبال.میکنیم سکوت دو هر ای لحظه

 نشده؟ تموم من تابلوی_

 تو؟ تابلوی:اندازد می باال ابرویی

 !بودم من زیباش مدل که همون_
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 !داری نفس به اعتماد انقدر که خوبه خیلی:خندد می

 !مونالیزا مثل...نمیکردی خودت مدل منو که نبودم زیبا اگه_

 اشتباه میکنم حس این از جدای ولی!وحش حیاط تابلوی همه میکشه؟این رو زیبا چیزای فقط آدم مگه_

 !شد نخواهد و نیست تو تابلوی تابلو اون,شدی متوجه

 خودم؟ به بدیش نمیخوای چی؟مگه یعنی_

 !بار یک جز به البته...نکردم تقدیم کسی به رو تابلویی حالم به تا!زنم نمی طرح کسی برای من!خیر نه_

 !بگوید را راستش صورت هر در است مجبور انگار.گوید می وار زمزمه را دومش جمله و

 !نمیدم اجازه اتاقت؟من دیوار به بزنی خوره؟میخوای می دردت چه به من چهره تابلوی خب_

 .اندازد می سفیهی اندر عاقل نگاه.اندازم می باال ابرویی و

 نشده؟ که ناراحت!کنم تشکر ازش نتونستم و نکردم پیدا رو ریتا رفتن موقع روز اون راستی...هممم_

 !نمیده اهمیت چیزا این به:کشد می سیبیلش به دستی

 باهاش میدم رو ش شماره داری دوست خیلی اگه ولی:آید می حرف به خودش که بگویم چه دانم نمی دیگر

 .بگیری تماس

 ازش ش العاده فوق مهمونی خاطر به باید میکرم فکر داشتم روز اون از ش همه راستش,میشه عالی,آره_

 .کنم تشکر

 !کردم دعوتت که کردی می تشکر من از باید قبلش میکنم فکر ولی_

 چیزیست.کنم نمی فکر کارم بودن غلط یا درست به.ایستم می جلویش درست و شوم می بلند میز روی از

 گونه به ای بوسه شوم می خم.است آبراهام حرفهای اش بهانه و میدهد دستور مغزم و عقل جز جایی که

 !پسرعمه ممنون:میزنم اش

 برگرد دیگه!دایی دختر کنم می خواهش:میبینم لبش گوشه لبخندی شوم می خارج که شدگی خم حالت از

 !آشتیه وقت.طرف اون

*** 

 برخالف.شوم می خارج گرفته فرا را دورم که مغناطیسی هاله و جادویی حالت آن از و آیم می خودم به

 این, کنی ثابت نتوانی را بودنش غیرواقعی یا واقعی و بترکد که بود حبابی انگار  چیز همه که قبل بار

 لمس و ام چانه روی روشنش و نرم های ریش حس.بود ماندگار و خواستنی و ملموس برایم کامال بوسه

 مغزم بعد و بینی توی عطری بقایای بوی پیچیدن.لبهایم با چپش چشم زیر درست اش گونه نقص بی پوست
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 زیادی چیز همه.هورمون زیادی مقدار فوران و عصبیم های پایانه روی حسها و لحظات تک تک اثبات و

 !بود اصول طبق و واقعی

*** 

 بفرمایید؟_

 .کنم صحبت باهاشون خواستم می,هستم ریتا دوست من,سالم_

 گرفتن؟ تماس کی بگم_

 !دیبا شیرین_

 ...بمونید منتظر_

 .میپیچد گوشم توی ریتا نازک صدای بعد لحظه چند و آید می خشی خش صدای و رود می زن

 سالم جان شیرین_

 شما؟ حال, ریتا سالم_

 هستین؟ خوب شما,عزیزم ممنون_

 .مچکرم_

 !بگیرن تماس من با و بدونن قابل شما مثل زیبایی خانوم شده باعث ای مسئله چه_

 .شود می کج اش زبانی چرب و گویی تملق از لبم گوشه

 پیداتون نتونستم رفتن موقع راستش,مهمونی بابت کنم تشکر ازتون میخواستم,گرفتم مهران از شمارتونو_

 ...کنم

 نگذشت؟ بد که بهتون شب اون,اتفاقا گرفتم مهران از رو سراغت منم!عزیزم اوه_

 بیشتر منو پسرداییتون  های تعریف راستش.شما با مصاحبت مخصوصا,بود عالی چی همه,نه که البته_

 .ببینم شمارو بتونم بازم امیدوارم.کرد ارتباط مشتاق

 .شود می برقرار سکوت ای چندلحظه

 پسرداییم؟آبراهام؟_

 ...و...شدیم صحبت هم کوتاه چندلحظه...دونم نمی رو اسمش راستش..هومم_

 تبریک بهتون.بود کافی شما به نسبت شیفتگیش میزان فهمیدن برای چندلحظه همون:میدهم ادامه و خندم می

 .میگم



 من لعنت خدا هستم

 

117 
 

 اون و من بین چیزی عزیزم:گوید می خفه صدایی با و شود می تکرار مکث چندلحظه همان دوباره

 .خویشاوندی مهرومحبت یک فقط.شدی متوجه اشتباه میکنم فکر.نیست

 به بازم...بگذریم...که بود واضح چنان شما به شون عالقه ابراز گرچه...شدم متوجه اشتباه من شاید...خب_

  ممنون چی همه خاطر

 دفعات افتخارمه باعث.عزیزم کنم می خواهش:شده سرد هم کمی و ندارد را اول لحظات شادابی صدایش

 .باشم میزبانتون بتونم هم بعد

 .نمیشم مزاحمتون این از بیشتر.مستدام لطفتون_

 !دیدار امید به_

 بیدار بعد به ده ریتا که توضیح این با هم مهران.بودم گرفته را شماره برود مهران اینکه از قبل زود صبح

 !بود شدنش بدخواب نگران شاید نمیدانم.بود داده را شماره شود می

 ناراحت آنقدر.شود می باز اتاقش در برسم آزاد اتاق به که این از قبل روم می باال هارا پله و شوم می بلند

 عبور ایستاده در چارچوب توی من دیدن با که رویش روبه از توجه بی.کنم تظاهر حتی نتوانم که هستم

 بیا:مالیمت بدون و جدی همیشه مثل,آید می صدایش خورد می اتاقم دستگیره به دستم که همین کنم می

 !دارم کارت,اتاقم

 سمتش به حرفی هیچ بدون.ندارم او با شدن صحبت هم به تمایلی هیچ,نکرده انتخاب را خوبی زمان

 قصد است معلوم و دارد دست به مشکی چرمی کیف و است تنش رنگی طوسی شلوار و کت.میچرخم

 من به توهین و تحقیر با رفتن بیرون از قبل گرفته تصمیم و شده پشیمان من دیدن با که داشته رفتن بیرون

 می ام شده خشک جایم توی که من به سرتاپایی نگاه.ایستم می جایم در تنها و نمیکنم حرکتی!شود ارضا

 !دارم عجله,بدو:میگردد بر اتاقش به دوباره و اندازد

 .شوم می اتاق وارد سرش پشت.بگذارم اتاقش به پا وضعیت این در نداشت امکان میتوانستم و میشد اگر

 !ببند رو در_

 تکیه بود زده حرف ازبازی و بود انداخته گیرم بار آن که جایی همان در کنار دیوار به و بندم می را در

 چیزی هم او.چرخد می سمتم به ناگهان و میگذارد میز روی را کیفش که میکنم نگاهش حرف بدون.میزنم

 فرو شلوارش جیب توی را دستانش و ایستد می ام چندقدمی در.شود می نزدیک قدم به قدم و گوید نمی

 .میبرد

 !بدی توضیح که اینجایی:آید می حرف به باالخره ندارم را سکوت شکستن قصد میبیند وقتی

 .زنم می زل چشمانش به تنها,بفهمم که نمخواهم و گوید می چه فهمم نمی
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 به احترامی بی کمال در و میز رو بکوبی رو سینی که این...آذری رفتاری الگوی االن تو:دهد می ادامه

 !نیست قبول قابل من برای کدوم هیچ...بیرون بری بزرگترن تو از همه که افرادی

 !زدین بدی حرف_

 .شنود می اما گویم می وار زمزمه

 می خواهی عذر,میدادی توضیح و میموندی!بوده محض حقیقت گفتم که هرچی کردی ثابت رفتارت با_

 به که ای تلخی خاطر به هم من...دیدی چی خدارو...موقع اون شاید,نمیشه تکرار دیگه که میگفتی و کردی

 !کردم می خواهی عذر ازت شده عارض بهت حقیقت گفتن خاطر

 شکست؟من قلبم طور شدم؟چه ناراحت چقدر که داره اهمیتی براتون اصال:آید می لبم روی پوزخندی

 ...عادی آدمای مثل که میخوام!آذره واسه میکنم هرکاری

 باشه که هم شرایطی و وضعیت هر توی!نیست عادی بچه دختر یه اون نفهمیدی هنوز تو که همینه مشکل_

 ...کن تکرار خودت با اینو!نیست عادی دختر یه پس!منه دختره

 دارین حق شما.جداس آذر از بحثش مسئله این:میگویم و میدهم فشار هم روی دندان کنم تحمل نمیتوانم

 من به,شه تکرار صحنه اون هم دیگه بار هزار اما کنم تجدیدنظر آذر به آموزشم ی نحوه مورد در بخواین

 که این مگر...کنم عذرخواهی که محاله.میدم نشون العملو عکس همون من,بخونین کلفت منِ ,کنین توهین

 ...شما قبلش

 من؟ که این مگر...بده ادامه...خب:شود می کور نطقم که جلو آید می قدمی

 عذر ازم قبلش:گویم می باشد داشته خوبی عاقبت دارم شک که این با و اندازم نمی تا و تک از را خودم

 !کنین خواهی

 تو با چرا دونم نمی:خورد می صورتم به نفسش گوید می که ای کلمه هر با دقیقا که طوری,آید می جلوتر

 برو؟حس و کن جمع رو وسایلت االن همین بگم داری دوست خیلی.برسم ای نتیجه به مالیمت با نمیتونم

 !شدم خسته تو با زدن کله و سر از منم!شدی خسته جا این از کنم می

 عمارت توی دیگر صبح فردا که باشد این بعدیش جمله که انگار.رسد نمی مشامم به خوبی بوی حرفهایش از

 !نبینمت

 یه فقط من:گویم می جور و جفت ام ریخته هم به و یاغی ذهن توی را کلمات و نشانم می گلویم به بغض

 تیشه حرفاتون با که طور این سالم میلیارد یک قدمت با کوه یه شما چشم به انگار اما.م ساله نوزده دختر

 ...میزنین وجودم به

 تموم چی همه من عذرخواهی با اگه:اش سینه به شوم می خیره و چکد می ام گونه روی اشکی قطره

 و میدم انجام آذر واسه میرسه نظرم به که رو کاری بهترین هرلحظه که میخوام عذر!میخوام عذر,میشه
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 ازم که میخوام عذر...کردین تحقیرم...همه جلوی طور اون که میخوام عذر.پسندین نمی رو کدوم هیچ شما

 ...میخوام عذر...خفیفه و خوار میدم انجام سروظیفه از و نیت حسن با که هرکاری چشمتون به و متنفرین

 سنگینی خاطر به!واقعیست کامال ریزند می فرو صورتم روی سرهم پشت که اشکی قطرات بار این

 با که ای روحی فشار سنگینی.آزاد جلوی غرورم کردن خورد سنگینی.ام گرفته قرار آن توی که موقعیتی

 !شود می ایجاد من در او در ترحم حس ایجاد

 !بری میتونی:کند می باز را در و دارد می بر عقب به قدمی

 انگار.دوزم می صورتش به و کنم می اش سینه از را نگاهم و میکنم پاک را خیسم صورت کمی دست با

 در هم تاسف و تاثر از حالتی هیچ انتظارم برخالف البته بزنم زار جلویش طور این نداشته انتظار هم او

 !کند دورش خود از بخواهد که دارم را زرویی زر ی بچه حکم برایش تنها شاید.نیست پیدا صورتش

 امیدوارم:گویم می چشمانش در خیره و گیرم می آرامی گاز لرزد می گریه خاطره به هنوز که را پایینم لب

 ...کنم جلب رضایتتونو بتونم شده بارهم یک برای هستم اینجا که وقتی تا باالخره

 !دارم شک:گوید می

 .شوم می خارج اتاقش از آرام هم من میدارد بر که را کیفش رود می میزش سمت به بالفاصله

*** 

 .دارن کار شما با تلفن خانوم شیرین_

 بود عمه اگر.روم می ایستاده در جلوی که سرور سمت به و شوم می خارج تخت روی لمیدگی حالت از

 .اند زده زنگ خانوم فروغ گفت می که

 نکرد؟ معرفی خودشِ _

 .نه_

 .رسد نمی ذهنم به دیگری ی گزینه.ریتاست شاید.شوم می خارج اتاق از سرش پشت

 الو_

 گرفتین؟ تماس ریتا با چرا_

 .پرد می باال ابروهایم متعجب نشیند می گوشم توی که آبراهام آرام صدای

 ...خانومی یه گفتن.سالم_

 .گرفتین تماس ریتا با من با هماهنگی بدون چرا بدونم میخوام فقط.نیست مهم االن اون شیرین خانوم_

 ...و کنم تشکر جشن خاطر به که گرفتم تماس باهاشون_
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 ...بردین رو من اسم و_

 ...میکنم چیکار میدونم من.باشین نگران خاطرش به که نیست چیزی_

 .باشه باخبر ما ارتباط از نباید ای دیگه بشر بنی هیچ نه و ریتا نه,مهران نه,دونین نمی که این مثل,نه_

 ...زرگریان آقای_

 میارین؟ زبون به رو من اسم راحت انقدر که نیست اونجا کسی_

 .دارم رو خودم روش من,میکنم چیکار میدونم,که گفتم,نیست نه:اندازم می اطراف و دور به نگاهی

 بهتون راحت خیلی نمیتونم دیگه که اونجایی از.خانوم بشه هماهنگ من با هرچیزی از قبل باید شما روش_

 !باشه خونه اون توی من چشم که میفرستم رو یکی کنم اعتماد

 الکیه؟ مگه...میفرستین رو کسی چی یعنی...نکردم اشتباهی کار میگین؟من چی...زرگریان آقای_

 !خوش روز,خانوم خداحافظ_

 ...اَلو...اَِ_

 ...دیوونه:میکنم تکرار زیرلب گوشی به خیره.آزاد بوق بعد و آید می گوشی کوبیدن صدای

 .بود چه میفرستد را کسی که این از منظورش نمیدانم واقعا

*** 

 

 خنکی از و مینشینم پنکه جلوی و میبرم پناه اتاقم به آورم می بدست که فرصتی هر.است گرم شدت به هوا

 زده زنگ پزشکی به آخرش.بوده گردش در دستشویی و خواب اتاق بین خاتون صبح از.میبرم لذت اش

 بود شده زرد رویش و رنگ.بود ترحم قابل شدت به حالش.شده زده گرما احتماال بود گفته و بود آمده,بودند

 گرفته او با سرور که تماسی از بعد بالفاصله هم آزاد.بود چسبیده عرقش از خیس صورت به موهایش و

 کنار از که بار یک حتی.بود نشده خارج خاتون اتاق از میگذشت ساعتی که االن تا و رسانده را خودش بود

 این دیدن.میدهد ماساژ را پشتش و گرفته آغوش در را خاتون طور چه دیدم در گوشه از شدم رد اتاقشان

 .بود نامأنوس و غیرعادی حد از بیش برایم آزاد روی

 آمد که اتاقم به.میکند نرم پنجه و دست شده تر طوالنی و بیشتر جدیدا که سردردهایی با همچنان هم سرور

 .میکردم درد احساس او جای به من که بود بسته محکم طوری را اش پیشانی بزند صدایم نهار برای تا
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 نهار برای نیست قرار خاتون که همین.میشوم خارج اتاق از و میکنم تن به زردی نازک حریر پیراهن

 موهایم به دستی ناخودآگاه.میبینم سرمیز را مهران انتظار برخالف.شده برابر چندین اشتهایم شود حاضر

 .برمیدارم تر آرام را هایم گام و میکشم

 .آورد می میز سر را سوپ ظرف سرور

 سرور؟ کجان بقیه_

 خانومم شیرین,اتاقشون میبرم رو خان آزاد و ایشون غذای,نیست مساعد حالشون خانوم نمیدونین؟خاتون_

 !سرتونه پشت

 .بود خوب دیدمش که چشه؟دیروز خاتون:شود می بلند متعجب و نگران صدایش

 !هوا این تو میپزه آدم واال,شده گرمازده احتماال گفت سرش باال اومد که طبیب_

 اومدین,عجب چه:رود می و ریزد می سوپ هایمان کاسه توی سرور.نشینم می و کشم می عقب ای صندلی

 !طرف این

 .نیست هیچکی,اومدم بدموقع ولی کنین دلتنگی رفع که اومدم_

 .میبرم دهان داخل را سوپ از قاشقی

 !هستن اتاقشون توی خاتون و خان آزاد,پیششون برین خب_

 !نمیزنم هم به خلوتشونو,کردن خلوت عشاقمون_

 !عشاق: کنم می زمزمه لب زیر و خنده زیر میزنم پقی

 ...یا داره خنده ت واسه عشق_

 !بشن عاشق بتونن خاتون و خان آزاد کنم باور نتونستم هنوزم,نیست دار خنده عشق:میپرم حرفش بین

 !فراق یا میشه ختم وصال به یا حاال,میشن عاشق باالخره آدما همه_

 بوده؟ عاشق هم هیتلر مثل آدمی نظرتون به همه؟یعنی_

 !نکن شک_

 چی؟عاشقی؟ شما:کنم می پاک را دهانم دور دستمال با

 !م؟مسلما بقیه از جدا من مگه_

 بهش که عشقی:گویم می لحظه چند از بعد و شوم می خیره ندارد شوخی از ای نشانه که چشمانش توی

 داره؟ ای فایده چه نرسی
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 !نمیکنی فکر بعدش به باشی عاشق وقتی_

 زندگی,خودتو زندگی!بریزی هم به چیزارو خیلی نکنی فکر بعدش به اگه ممکنه ولی:گویم می آرام

 !اطرافیانتِ 

 !داره رو ارزشش_

 !نداره رو ارزشش نباشی مطمئن ش دیگه روز دو به که چیزی_

 !نشدی عاشق_

 روشن چیز همه برایم نمیشد بهتر این از.نمیکنم نگاهش دیگر.میکنم خالی سوپم توی را نمکدان حرص با

 را خودم شانس آن همین و لحظه همین در!مهران و آبراهام,ام افتاده گیر دیوانه دو بین کنم می حس.شود

 نمی توهم,نمیتوانم من بگویم و بزنم زنگ آبراهام به باشد بهتر شاید میرسد ذهنم به.میبینم صفر معادل

 !توانی

 !کند نمی فکر بعدش به و است عاشق هم آبراهام که اینجاست مشکل البته

*** 

 خاتون. کند عوض را خانه هوای دستش در حوله دادن تکان با دارد سعی و کرده باز هارا پنجره سرور

 کارش دوباره شده سرخ سبزی بوی کردن حس و آشپزخانه توی گذاشتن قدم با بود شده بیدار خواب از که

 خانه توی زدن بال بال از سرور خاتون های قدم شنیدن با.بود رسیده پیاپی های زدن عق و دستشویی به

 به کند می شروع و کند می همراهی مبل روی نشستن در را او و رود می سمتش به سریع و ایستد می

 .هایش شانه دادن ماساژ

 ...نداشتین حساسیت سبزی بوی به که شدین؟قبال طوری این چرا خانوم_

 شاید خانوم:کند می تکرار خاتون برای بودم انداخته ذهنش به من که را چیزی و اندازد می من به نگاهی

 !این حامله

 چی؟:شود می باز آنی به خاتون چشم

 حامله نظرم به...شد بد حالتون داغ پیاز بوی با پیشم روز چند...س حامله خانومای شبیه...حاالتتون...میگم_

 !این

 ...حامله:کند می تکرار لب زیر و کند می دور خودش از را سرور دست با خاتون

 نظر به.رود می باال ها پله از او با نگاهم.رود می ها پله سمت به نامتعادل های قدم با و شود می بلند جا از

 !باشد شده خوشحال هم خیلی رسید نمی

* 
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 سمتم به کردن گریه حال در که میبینم را آذر.بپرم چرت از شود می باعث و شود می باز محکم اتاقم در

 !میکنن دعوا...پدر و مامان...شیرین:گوید می و دود می

 می بلند سراسیمه.آید می بلند خاتون ی گریه صدای.شنوم می وضوح به را صداها شده باز در که حاال

 .شوم

 .بیام تا اینجا بمون آذر_

 بلند فریاد صدای بعدش و آید می چیزی شکستن صدای.آید می سرم پشت و کند نمی توجهی حرفم به

 !خوام نمی...خوام نمی:خاتون

 !خاتون کن بس:شنوم می باالخره را آزاد بلند صدای

 !خوام نمی...کنم تصور حتی نمیتونم...آزاد میمیرم...میمیرم من...بشه آذر مثل اینم...اینم اگه_

 .چسبانم می گوشهایش روی را دستانم و کشم می بغلم توی را آذر

 چی دکتر که شنیدی...سالمه بچه اون...نمیشه چیزی همچین:رسد می گوش به تر آرام هم آزاد صدای

 دنیا به سالمم,میاد دنیا به بچه اون...خاتون...هامون بچه ی همه نیس قرار...احتماالته قانون...شانسه...گفت

 !کن اعتماد بهم,میدم قول بهت.میاد

* 

 آزاد و خاتون و بانوسادات.کنم می نگاهشان سالن ته از من و کند می تنظیم دستش توی را دوربین عکاس

 خاتون پای جلوی هم آذر و اند ایستاده هم مهران و مهندس آقای و آوا.اند نشسته سلطنتی نفره سه مبل روی

 چنگال به خیار ای تکه.پوشانده را صورتش از نصفی روشنش ای قهوه لخت موهای و نشسته زانو دو

 می دهانش جلو را دستش خاتون نرسیده یک به...دو,سه شمرد می که عکاس.میبرم دهانم سمت به و میزنم

 به سردرگمی نگاه و آورد می پایین چشمش جلوی از را دوربین عکاس.شود می بلند مبل روی از و گیرد

 خیار دیگر ای تکه.شوند می خارج داده قورت عصا حالتهای آن و ژستشان از.اندازد می مقابلش جمعیت

 صدای و سالن کف سنگهای روی میخورد سر میز روی از و خورد می نمکدان به دستم گوشه که برمیدارم

 انگار.شوم می خودم سمت به بانوسادات عالمت متوجه بردارم را نمکدان شوم می که خم.کند می ایجاد بلندی

 که بنشینم کنارش کند می اشاره دست با روم می سمتش به و شوم می بلند.بخواند خودش سمت به مرا که

 !مادر:شود می بلند آزاد معترض صدای

 !باشه خونوادگی عکسمون بود قرار,مادر:گوید می هم آوا که کنم چه میمانم مردد

 .برم من بهتره,بانوسادات:گویم می و برمیدارم عقب قدمی.اندازد می من به را آزادش شبیه شدیدا نگاه و

 .بنشینم کنارش زند می اشاره دستش با دوباره
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 خالی جای سمت را اش اشاره انگشت نیست نگاهش توی نرمشی هیچ و اندازد می بانو به را نگاهش آزاد

 !نداره ما خونوادگی عکس توی جایی دختر این و خاتونه جای اون:میگیرد بانوسادات کنار

 عکس یه باالخره تا بمونیم اینجا خشک چوب مثل باید دیگه ساعت چند تا:شود می بلند مهران صدای

 !میبنده چشاشو یا میاره باال یا که بگیریم؟خاتونم

 می رانم روی را چپش دست عمه.نشینم می خاتون جای درست و نشانم می صورت به لبخندی حرص با

 می آزاد به ای پیروزمندانه نگاه و برمیگردانم را صورتم.کند می اشاره عکاس به دیگرش دست با گذاردو

 را مشتش.آمده بد مذاقش به بدجور بانوسادات توسط حرفش زدن زمین و گرفتن نادیده این انگار که اندازم

 .چشمم پای مینشست نبود بینمان بانو اگر میکنم حس که زده گره طوری

 سر وقت هیچ:شده خم سمتم به و گذاشته مبل پشتی روی را دستش مهران.کنم می حس گوشم کنار را نفسی

 !نشین کسی جای

 دوباره و ایستد می راست که افتد می روشنش نگاه توی نگاهم ای لحظه.میچرخانم سمتش را سرم سریع

 .شود می دور نفسش

 .یک,دو,این؟سه آماده_

 ام نزده لبخند که شدم متوجه خورد چشمم توی دوربین نور که این از بعد درست.بزنم لبخند بود رفته یادم

 شنیدن با.بود مانده مهران و چپ سمت به متمایل کمی هنوز وصورتم گردن حتی.مهرانم جمله مات هنوز و

 عکاس.اندازم می پا پاروی و میدهم تکیه مبل پشتی به بیشتر کفشش ی پاشنه صدای و خاتون های قدم

 می همراه مکث با و تر آرام هایش قدم میکنم حس رسد می کنارمان خاتون که آورد می پایین را دوربین

 نگاه یعنی.من الخصوص علی و مقابلش صحنه به برده ماتش, میچرخانم سمتش به را سرم آرامی به.شود

 .ام زده تکیه مبل به آرامش با همچنان که من به شده خیره همه

 .باشین نشده ناراحت نشستم سرجاتون اینکه از امیدوارم.بندازم عکس یه باهاشون خواستن بانوسادات_

 شو نسخه یه باید حتما:شوم می چشم توی چشم آزاد با و میبوسم را بانو ی گونه و برمیگردانم را سرم

 !میزم روی بذارم و بگیرم

 گربه:شنوم می را آوا زیرلبی صدای.روم می سالن انتهای همان صندلیم سمت به و شوم می بلند جا از

 !آورده در دمی چه کوره

 .بشنوند همه که هست بلند آنقدری اما

*** 

 یعنی.آمد نمی آشپزخانه از صدایی.بود ساکت عجیبی طرز به جا همه شدم بیدار معمول از دیرتر کمی صبح

 آب یا ظرفها برخورد,زدن جارو صدای همیشه سکوت این زمینه پس در اما است ساکت همیشه عمارت
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 نمی هم آن صدای حتی صبح امروز اما.آید می است عمارت کردن تمیز برای سرور تالش حاصل که

 باز نکند که ترسیدم.نبود سرور از اثری اما بود شده چیده میز روی آماده و حاضر آذر و من صبحانه.آمد

 که اتاقش به.کند می اخراجش برگرد و برو بی آزاد بار این نداشتم شک چون باشد رفته مرخصی برای

 جایشان چمدانهایش توی دارد و چیده خودش دور پرت و خرت عالمه یک و نشسته اتاق وسط دیدم رفتم

 فرا هم او استراحت وقت دیگر.کند کار خیلی تواند نمی و پیرشده.همیشه برای.رود می دارد گفت.دهد می

 بود شده بزرگ جا این.نداشت هم را عمارت از کندن دل توان اش خستگی تمام با.کرد گریه و گفت.رسیده

 جای را اش زاده خواهر است قرار گفت.کند زندگی هخا عمارت جز جایی میتواند طور چه دانست نمی و

 !برگردی عمارت به روزی یک دوباره است ممکن,نباش ناراحت گفتم.بفرستد خودش

 و است سبزه کمی پوستش.ندارد سرور به شباهتی بلندش قد جز.ایستاده جلویم سرور خواهرزاده حاال

 انگشتش توی ای حلقه اما رسد می نظر به من از بزرگتر چندسالی.آیند می چشم به خیلی اش عسلی چشمان

 دستش.زده گره محکم گلویش زیر را ای قهوه روسری و دارد تن به مندرسی و رنگ کرم دامن و کت.نیست

 .دهم می فشارش و کند می دراز سمتم به را

 توی برگشتنشون تا میتونین.افتاده من گردن به شما همراهی ناخواه خواه,نیستن خانوم خاتون!بیا من دنبال_

 .کنید استراحت اتاقتون

 جا؟ این کنید می کار...شما.نیستم خسته:آید می سرم پشت

 گفت میشه بله!خان آزاد دختر معلم البته و هستم ها خانزاده دایی دختر من:برمیگردم سمتش به و ایستم می

 .میکنم کار اینجا

 .کنم مشخص برایش را حدودم و حد باید ابتدا همین از

 .ببخشید,بله_

 ...سرور...بوده ت خاله اتاق این:برود داخل که روم می کنار و میکنم باز را سرور سابق اتاق در

 .اینجا اومدم قبال باری سه دو.میدونم_

 .میشه تر راحت کارت.باشی آشنا باید هم همه اخالق با,خوبه پس_

 دختر.باشین خانوم شیرین باید هم شما.سرور خاله تعریفات از بیشتر البته.رو ها خانزاده میشناسم حدودی تا_

 .دیدم ها موقع اون  رو مادرتون.خانوم سیمین

 میگویم بدهم را جوابش که این بدون و میکشم پس پا.نمیشناخت کاملی و خوبی این به مرا میدادم ترجیح خب

 می ایستاده اتاق گوشه هنوز که او به و برمیگردم دوباره که شوم می خارج اتاق از قدمی و کند استراحت

 بود؟ چی اسمت...راستی:گویم

 !زینب_
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 چیزی...میشی ممنون ازم بعدا و میاد کارت به خیلی که بکنم نصیحتی یه کاری اول همین بذار...جان زینب_

 سرت باید فقط و فقط جا این...بود اینجا ماندگاریش واسه موفقیتش رمز همین و بود بلد خوبی به سرور که

 از خودتو کار بوده چیزا بقیه پرت حواست انقد میبینی و میای خودت به یهو چون...باشه خودت کار به

 ...آمدن و رفت در خونه این توی که کسایی رو حساسن خیلی ها خانزاده و خاتون!دادی دست

 .شوم می خارج اتاق از بمانم پاسخی منتظر اینکه بدون و میزنم لبخندی حرفم انتهای

*** 

 به را دستش اینکه بر مبنی تذکراتم به.شوم می روانه رود می پایین یکی تا دو را ها پله که آذر سر پشت

 را اش نقاشی تا ببرم عمویش پیش را او است قرار اینکه خوشحالی از و دهد نمی گوش بگیرد ها نرده

 .کشم می ای آسوده نفس میکنیم طی سالمت به که هارا پله.شناسد نمی پا از سر بدهد نشانش

 .باشه دستتون گوشی لحظه چند,هستن اینجا,بله_

 .چرخم می ایستاده تلفن کنار که سمتش به و ایستم می شنوم می سر پشت از که را زینب صدای

 .دارن کار شما با خانوم شیرین_

 به که چشمش.نکرده عوض را روسری و دامن و کت هنوز.روم می تلفن سمت به و کشم می را آذر دست

 آذر بکشد موهایش به دستی میخواهد که همین و گیرد می خود به ای دلسوزانه حالت نگاهش افتد می آذر

 ...الو:گیرم می دستش از را تلفن.میکند قایم شکمم توی را سرش

 !شیرین خانوم_

 وجه هیچ به انگیز دل عصر این توی,االن.دهم می فشار هم روی را چشمم میپیچد گوشم توی که صدایش

 ...لحظه چند:ایستاده کنارم همچنان زینب میبینم کنم می باز که را چشمم.بشنوم را صدایش نمیخواهم

 !بری میتونی:میگذارم دهنی روی را را دستم و آورم می پایین را گوشی

 .خانوم بله:کشد می اش روسری به دستی دستپاچه

 حس خودم روی شود می محو چشمم جلوی از که وقتی تا را نگاهش همچنان اما و شود می رد کنارم از

 .کنم می

 !کنید می عمل پروا بی خیلی دارین اما,نفهمه چیزی کسی بود قرار!زرگریان آقای_

 !هم به معرفیتون...گرفتم تماس همین واسه...نترسین_

 کی؟ به...چی؟معرفی_

 .باشه خونه اون توی من گوش و چشم قراره,بیشتر من همکار البته!جدیدمون همکار_
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 او مثل آدمی به را سرور خواهرزاده زینب,باشد او آدم زینب شود نمی باورم!شود می گشاد چشمانم

 و شود می روشن برایم مرموزش شخصیت از بیشتری زوایای هربار که آدم این از ترس!چه

 .دیوار به بدهم تکیه و بیفتد فشارم آن یک شود می باعث سربزند او از میتواند که کارهایی,کارهایش

 کنم می خواهش...کنم می خواهش.شدم پشیمون من:است عیان صدایم در بیچارگی میدانم و میلرزد صدایم

 هستین؟ کی شما اصال!میکنم خواهش...میترسم بازی این از من...میترسم کاراتون از...کنین تمومش

 کشدار نگاه آن هنوز.پریده رنگم میدانم.شود می خفه ام مری و نای و گلو بین جایی صدایم آخر کلمه از بعد

 .نیست اما.میزنم دید دنبالش را اطراف ناخودآگاه و میکنم حس خودم روی را زینب چسبناک و

 که بدونین حد همین در,بشناسین رو من خیلی نیست الزم!نترسین:نشیند می گوشم توی آرامش خنده صدای

 .کنم نفوذ خونه اون خوابای اتاق تک تک توی بتونم که حدی به...کارا خیلی...برمیاد دستم از کارا خیلی

 .شود می بدتر حالم هرلحظه.کشم می ام پیشانی به دستی

 دیگه که فرستادین؟این جاسوس خونه این توی حقی چه به شما,کنید دور اینجا از زودتر هرچی دخترو این_

 خواهش!نکنید مافیایی رو قضیه...اگه...بفهمن اگه!نبود بستین خودتون با خودتون که قراردادی بندای توی

 ...کنم می

 تمیز و درست رو کارتون میده انگیزه بهتون,میکنه تر راحت هم رو شما کار زینب بودن...شیرین خانوم_

 بودن خاطر آسوده محض...میگن چی...محض فقط زینب.شه تموم ضررمون به که نمیکنم کاری!بدین انجام

 مشترکمون هدف روی رو تالشتون تمام بعد به این از کردین پیدا من از که شناختی با مطمئنم البته!منه

 .میذارین

 دستم دو.کنم می قطع را تلفن گوید می که چیزهایی به توجه بی که شود می وارد رویم عصبی فشار انقدر

 .دارم تکشان تک کندن و موهایم کشیدن به شدیدی میل.میبرم فرو موهایم توی را

 صدای.میزند هم قابلمه توی را چیزی و ایستاده اجاق پای.روم می آشپزخانه سمت و کشم می را آذر دست

 بار چند و گیرم می باال را ام اشاره انگشت.کند می نگاهم و میگردد بر شنود می را محکمم های قدم

 می ام داشته نگهش آرام سختی به که صدایی با آورم می دست به که را تکلمم قدرت.میدهم تکانش جلویش

 !باشه یادت,نمیپیچی من پروپای به:گویم

 ناخنک میز رو های شیرینی به دارد که را آذر دست دوباره باشم جانبش از حرفی منتظر اینکه بدون و

 خودش میگردیم بر من اتاق به دوباره داریم میبیند که آذر.روم می بیرون آشپزخانه از و کشم می زند می

 !عمو بریم:میگوید و کشد می عقب را

 !بعدا:گویم می کوتاه

 !کشیدم نقاشی...عمو ببر منو:کند خارج انگشتانم بین از را دستش که زند می زور و دهد نمی گوش
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 .میریم بعدا گفتم آذر_

 چندلحظه...باشه...باشه:میگیرم دستانم بین را سرم و میکنم رها را دستش بزند جیغ کند می باز که دهان

 !چندلحظه...فقط

 .مینشینم پله اولین روی و میخورم سر

 سمت به و زند می بیرون در از من از تر زود آذر.شوم می بلند و میکنم جور و جمع سختی به را خودم

 در.میبینم را زینب اتاق ی پرده خوردن تکان و میچرخم کوچک عمارت در نزدیک.رود می کوچک عمارت

 می نگاه را اطرافش و ایستاده سالن وسط که آذری و شوم می مواجه خالی سالن با و کنم می باز را

 نیست؟ عمو:کند

 .باشه اتاقش توی شاید:اندازم می باال ای شانه

 !شیرین داخل بیا:میزنم در به ای ضربه.آید می اتاق داخل از موزیک صدای

 منم؟ فهمیدی کجا از:کنم می باز را در

 دست با و زده بغل زیر را دستش یک.است آن به خیره متفکر و نشسته سفید بوم روی روبه نیمکت روی

 !دارم غیب علم:کشد می دست سبیلش و ریش توی دیگر

 !کشیدم نقاشی... عمو_

 میگذارم آذر پشت را دستم.چرخد می ایم ایستاده در جلوی که ما سمت به باالخره شنود می که را آذر صدای

 .بده نشونش عمو به برو:میدهم هلش جلو به آرام و

 .نشاند می پایش روی را او هم مهران میدهدو مهران به را کاغذ و رود می جلو

 کشیدی؟ چی که میدی توضیح حاال.خوبه خیلی.آفرین_

 ها رنگ دارد سعی هم مهران و برساند ها روغن رنگ به را دستش دارد سعی و دهد نمی را جوابش آذر

 .کند دور دستش جلوی از را

 !هنرمنده عموش مثل_

  اشاره زده اتاقش دیوار به که نامفهموی و غریب عجیب تابلوی به بعد و آذر های خطی خط به چشمانم با

 .گذارد می پایین پایش روی از را آذر باالخره و اندازد می چپی نگاه.میکنم

 .شود می جلب است پخش حال در که آهنگی به توجهم

 

 کیست آیینه او چشم آسمان"
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 بود روبرو من با آیینه چون که آن

 باد سفر بر نفرین و درد نفرین و درد

 "بود او دست جدایی این سرنوشت

 

 .ازش نشنیدم حاال کیه؟تا این_

 .بکشد نقاشی آذر با دارد سعی و گذاشته آذر جلوی مدادی و کاغذ

 .ارمنیه ی خواننده یه.آرتوش_

 بدی؟ قرض بهم رو ش صفحه میشه.دارم دوست صداشو_

 !س هدیه,نکنی گورش و گم فقط,میدم_

 !ها نمیچکه دستت از آب_

 .میگردم بر اولم جای سر دوباره و میزنم اتاق توی چرخی.گوید نمی چیزی و است آذر به حواسش

 یادته؟,قرمز ماهی یه با,دادی بهم ها اونموقع که همون...کردم پیدا تنگمو وسایالش بین,سرور اتاق توی_

 چی؟ دادم؟واسه تو به...نمیاد یادم_

 .بماند یادش ای افتاده پا پیش ی مسئله چنین باید کردم فکر خودم پیش چرا

 اینجا,ببرمش خودم با که نشد اما,داشتم دوستش خیلی,دادیش بهم که بود عید:میگویم و میزنم پوزخندی

 !سرور پیش,جاموند

 !اومد یادم چیزایی یه کنم فک...آهان_گوید می حواس بی

 .باشد آمده یادش چیزی دارم شک

 .کردی خوشحالم خیلی.بود ارزش با خیلی م واسه چون یادمه من.موقع اون از گذشته خیلی...داری حق_

 لبخند کنم می نگاهش.آید می ام خیره گرامافون توی ی صفحه چرخش به که من سمت به و شود می بلند

 .شود می مشخص سبیلش روشن موهای میان از سفیدش دندانهای و میزند

 !بودی؟ عاشقم ها موقع اون توام دادمش؟نکنه بهت من چون بود ارزش با ت واسه_

 چیزا؟ این از میفهمه چی ساله هفت بچه:چرخانم می حدقه توی را چشمانم

 !چی؟ ساله هجده,نه ساله هفت بچه حاال_
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 .گیرم می پاسخ منتظر و جدیست کامال لبش روی لبخند برخالف که کنجکاوش ازچشمان را زنم دو دو نگاه

 بود؟ چی اسمش گفتی_

 !آرتوش:میگیرد  را ام شانه دستش با که بچرخم دیگری سمت به میخواهم و کنم می اشاره گرام به سر با

 هرچه.کرده یخ دستانم ولی شدنم ذوب حال در میکنم حس نگاهش ی اشعه زیر و ایستاده ام قدمی یک در

 .میتپد تند طور این که شده جمع قلبم توی است خون

 شانه روی و میگیرد را حرکتم بی و لخت دستان.مچ,آرنج,بازو.پایین سرمیخورد ام شانه از آرام دستانش

 چیکار...چی:کنم نگاه را صورتش بتوانم که بگیرم عقب کامل باید را سرم فاصله این توی.میگذارد هایش

 میکنی؟

 توام...خوبیه آهنگ...رقصیدیم موزیک این با خیلی ریتا و من...برقصیم:کند می کمرم بند را خودش دستان

 !اومده خوشت ازش که

 

 کیست آیینه اش چهره"

 بود روبرو من با که آن

 سفر بر ونفرین درد

 بود او دست از گناه این

 "بود او دست از گناه این

 

 !برقصم نمیخوام من:میگویم حرص با و کنم می مشتم را دستانم

 !میرقصیم...میخوام من:میگیرد محکم هایش شانه روی را دستانم مچ و دهد نمی کشیدن عقب اجازه

 !برقصم نمیخوام گفتم....کن ول:دهد نمی اجازه که بکشم عقب میکنم تقال

 شبیه خواهم نمی میکشم تقال از دست.دهد می تاب موسیقی با آرام را من و خودش و گوید نمی چیزی

 به سبیلش حتی که طوری.آورد می سرم کنار را سرش و کند می خم را گردنش.برسم نظر به ها دیوانه

 .میکنم کج کمی را سرم.دهد می قلقلکم و میخورد ام شقیقه

 !بده ادامه...دختردایی میگفتی داشتی خب_

 میگفتم؟ داشتم چی:میکنم نگاه رخش نیم به
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 !قلبیت مکنونات از_

 سردیشان اوهم حتی میکنم حس و اند زده یخ دستانم.میگیرم را نگاهم و میدهم قورت را دهانم شده خشک آب

 شدی؟ مند عالقه من قلبی مکنونات شنیدن به چرا:میکند حس اش سرشانه روی از را

 .میکنیم حل چیو همه زودتر طوری این...بشنوم خودت زبون از میخوام,شیرین بگو_

 !خالی بوم به بودی شده خیره همینجوری دیدم اومدنی!کوکائین کنی؟مثال می استفاده چیزی_

 .روند می کناری به ای لحظه هایم چتری که طوری.خنده زیر میزند بلند و ناگهانی

 !داشتم دوستت اونوقتا بودی؟یادمه جوری همین بودی ام بچه.شیرین ای دیوونه خیلی_

 !یادته اینو که خوبه_

 طور؟ چه_

 سوی و سمت گویمان و گفت به میکنم سعی و میابم باز را ام رفته دست از نفس به اعتماد و جسارت کم کم

 !نشده دیر خیلی هنوز پس.میکنه زایل عقلم,میذاره تاثیر حافظه و مغز روی کوکائین میگن:بدهم دیگری

 چه من که نمیداند حتما و میکشد هایم چتری به دستی انگشتش با و دهد می تکان آرام چندبار را سرش

 !دختردایی نرو طفره...بگو چیو همه حاال...خب:میکشم

 واقعیت و است تلخ همیشه مثل.گذرد می چه مغزش توی میدانم.است بس شوخی.میکنم جمع را لبخندم

 تر طرف آن متر چندین نفر یک.شود شروع باید هم جا یک از,زود یا دیر,بروم باید که است راهی.دارد

 گلوگاهم تا و گیرد می سرچشمه وجودم عمق از که لرزشی با.میزند چوب لحظات همین برای مرا سیاه زاغ

 میکنه؟ فرقی تو واسه نگفتنش یا گفتن مگه:میگویم میرسد

 است اش شانه روی هنوز که دستانم به را دستش.رسیده جوابش به.میدارد بر من دادن تاب از دست باالخره

 !میکنه فرق تو واسه اما,نه من واسه:کند نمی رها اما آورد می پایینشان و میرساند

 حلقه چشمانم توی اشک.گرفتم را جوابم هم من.کشم می بیرون اش کشیده انگشتان حلقه بین از را دستانم

 پریروز همین اما!داری دوست رو دختره اون میدونم,نداره فرقی منم واسه:شود می تار صورتش.زند می

 !نباشی مطمئن بعدشم روز دو به اگه حتی داره رو یادته؟ارزشش,گفتی نهار موقع

 

 خندان خورشید دلت ای"

 من تاریک سینه

 بود آرزو قبر سنگ 
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 بود آرزو قبر سنگ 

 بود آرزو قبر سنگ 

 بود آرزو قبر سنگ 

 "بود آرزو قبر سنگ

*** 

 حد تا بودمش دیده هربار هفته یک این.گویم می را مهران,کند نمی شوخی,زند نمی حرف,کند می دوری

 نمیپرسیدم اگر و میداد را جوابم کوتاه جمله یک با میپرسیدم سوالی اگر.بود گرفته کناره من از ممکن

 .آمد نمی پیش بینمان صحبتی

 روز چند که بود فرستاده پیام زینب طریق از بار یک تنها و بود نگرفته تماس خودم با دیگر هم آبراهام

 جلوگیری مهمانی آن به مهران آمدن از شده طور هر است وبهتر ریتاست تولد شهریور چهارم یعنی دیگر

 .کنم

 و بانو آور کسالت جمع از حوصله بی.شوند نمی تمام انگار تابستان بر سر حوصله و کشدار روزهای

 .برمیدارم قدم نشیمن بیرون سمت به و شوم می بلند خاتون

 !آخ:نفر یک ی سینه توی میخورم محکم میکنم باز را در که همین

 و تند چشمان.افتد می صورتش به اش خانه چهار مردانه پیراهن از چشمم و میگیرم دماغم جلوی را دستم

 شوم می متوجه رود نمی کنار که هم در جلوی از.گوید نمی چیزی و انداخته صورتم به را اش مشکی تیز

 برخالف هم خودم بعد و شود رد تا کشم می کنار را خودم.است بودنش خان جو در شدت به هنوز خانزاده

 .کنم می عبور در چارچوب بین از مسیرش

 !تون سینه تو شد خورد دماغم که ببخشید:گویم می بشنود که جوری اما آرام

 کجاست؟ سوویچت خاتون_

 .برمیدارم کندتر را هایم قدم.شنوم می را گویشان و گفت صدای

 طور؟ چه,کیفم تو_

 ...بیارش م واسه بگو زینب به.بیاد تعمیرکار میگم نشد درست که اگر,بهش بندازم نگاهی یه_

 هنوز که را دماغم استخوان دست با.روم می باغ سمت به و کنم می عوض آذر اتاق از را هایم قدم مسیر

 که میگیرم سایبان مثل را دیگرم دست. خورد می سرم توی خورشید نور.دهم می ماساژ میکشد تیر کمی

 .  میزنم قدم آرام آرام و نزند را چشمم
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 و میزنم چرخی.رود می ها ماشین سمت به احتماال که شنوم می را هایش قدم و عمارت اصلی در صدای

 چندلحظه.شده خم خاتون ماشین کاپوت روی و زده باال را هایش آستین.کنم می کج او سمت به را راهم کم کم

 و کند می نگاهم و میگیرد باال را سرش.شود می خم دوباره و کند می پاک دستمال با را دستش یکبار

 .ماشین گوشه به میزنم تکیه میرسم که کنارش به.شود می کارش متوجه نگاهش دوباره

 خواین؟ نمی کمک_

 میاری؟ در سر چیزی:کند می نگاهم چشم گوشه از است پایین سرش و شده خم که همانطور

 نظر زیر را ماشین دستگاه و دم کمی و کاپوت روی شوم می خم خودش مثل و روم می کنارش

 !نه...هممم:میگذرانم

 بلدی؟ رانندگی:ایستد می راه وسط که برود راننده در سمت میخواهد ایستد می راست و کشد می پوفی

 !نه_

 !اینجا کنی؟بیا کمکی چه اومدی پس:گیرد می شکل لبش روی پوزخندی

 !بشین:کند می اشاره راننده صندلی به.میروم سمتش و برمیدارم را ام تکیه

 بدین؟ یادم رانندگی میخواین:گویم می نشستن حین.دارد سر در چه نمیدانم.اندازم می باال را ابروهایم

 .بقیه گردن بندازی وظایفشو داری دوست خیلی!بوده پدرت وظیفه_

 دوان و نزنم کنارش در جلوی از لحظه همان و بماند لبم روی لبخندم که کنم می کنترل را خودم زور به

 .ندوم عمارت سمت به دوان

 چی؟ پس خب:صندلی به میزنم تکیه

 استارت:میدهد تکان جلویم را سوویچ.میچسبم صندلی به بیشتر واکنشی صورت به که سمتم شود می خم

 .بزن

 ماشین موقع یه:گویم می بکشد بیرون ماشین از را اش تنه و سر خواهد می که موقعی.کنم چه میدهد توضیح

 !شم رد روتون از,نکنه حرکت

 و میکاود نگاهش با را صورتم.شود می متوقف باالتر کمی و صورتم مقابل سرش و ایستد می حرکت از

 !نمیشه چیزی ندی فشار قدرتت آخرین با و نذاری اون روی رو پات اگه:گوید می بعد

 منتهای با و دهم فشار کرد اشاره چشمش با که جایی روی را پایم که داشتم جرأت انقدری میخواهد دلم من و

 .دهم فشارش توانم

 .ببینمش کاپوت بودن باز خاطر به نمیتوانم دیگر و کشد می بیرون را خودش
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 .بیایم بیرون و است بس گوید می میزنم که استارت چندباری

 شد؟ درست_

 می پاک را نشسته اش پیشانی روی که عرقی دست پشت با.گوید نمی چیزی و است کاپوت توی دستانش

 .میکنم حس فقراتم ستون راروی عرق قطرات لغزش هم من که است گرم هوا آنقدر.کند

 برو:میگردد بر سمتم به و ایستد می راست لحظه همان.میکنم حس لبم پشت را چیزی خیسی و گرمی

 ...دوباره

 خون داره:کنم می حس ام بینی و لب روی را نگاهش.میکند قطع را حرفش افتد می که صورتم به نگاهش

 !میاد

 .گوید می راست میبینم میگیرم چشمم جلوی و میکشم که ام بینی زیر به را دستم

 با که بروم میخواهم و میگیرم را دماغم وشصت اشاره انگشت دو با.میگیرم باال را سرم دستپاچه و هول

 !بردار,هست جیبم توی دستمال:گوید می اکراه

 پیراهنش به سرسری نگاهی.گرفتش نیک فال به باید و است بعید خانزاده از عطوفت و بخشندگی همه این

 چرا نمیدانم,متنفرم میکنم که کاری از.باشد شلوارش جیب منظورش باید پس ندارد جیبی که اندازم می

 نیست الزم بگویم میخواهم.بلرزد دستم و بیاید چشمم جلوی روسپی زن آن ی قیافه باید لحظه همین درست

 شلوارش جیب توی را دستم,کنم نمی معطل.خورد می سر لباسم روی و میلغزد دستم زیر خون ای قطره که

 .میگیرمش دماغم جلوی بالفاصله و کشم می بیرون سریع ای پارچه لمس با,میدهم سر

 دماغم فشردن خاطر به که صدایی با.بودم شده طور این چندبار هم قبال.است آفتاب و گرما خاطر به میدانم

 سنگ مثل...شد وارد بهش که ایه ضربه خاطر به کنم فک:گویم می شده مسخره زیادی اندازه تا و تودماغی

 !میمونین

 .میرسانم عمارت به را خودم ام گرفته باال سر با و میگردم بر

*** 

 توی که این اما,اش حاشیه صورتی گلدوزی با.بودم جاگذاشته اتاقش توی روز  آن که بود دستمالی همان

 رویم جلوی دقیقا حاال و کند اتویش و بشویدش زینب بودم گفته.نمیدانم را میکرد چه همراهش و جیبش

 را بویش بگیری بینیت جلوی اگر فقط که حدی در,کم خیلی.زنم می دستمال به بعد و گردنم به عطر از.بود

 میکشم لبم روی را صورتی رژ و کنم می مرتب را خیسند حمام خاطر به هنوز که هایم چتری.کنی حس

 بدون سندل آخر لحظه.میبرم فرو شلوارم جیب توی هم را خورده تا دستمال.میمالم هایم گونه به هم کمی و

 می که همین میرسم که کارش اتاق به شوم می خارج اتاق از و میکنم عوض بلند پاشنه سندل با را پاشنه

 نکن...نکن:برمیدارم عقب سمت به گامی سریع و رسد می گوشم به خاتون صدای بزنم در به ای ضربه آیم

 ...آزاد
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 را گوشم. است بار اولین واقعا اما برسد نظر به احمقانه شاید.شنوم می اول بار برای را آزاد خنده صدای

 .بوده مفرح برایش انقدر چیزی چه بفهمم که میکنم تیز

 یعنی؟ میشنوه صدامو_

 ...میاد قلقلکم!شد آب تنم گوشت.دیوونه...نیست مثقالم نیم هنوز.نمیشنوه.خیر نه_

 برم میخوام...کن ولم:شده آلود جیغ و بلند کم کم که صدایی با,شود می بلند هم خاتون خنده صدای بار این

 !دنبالم میاد ثریا االن,پایین

 آن که ای بوسه صدای مثل دقیقا یا.چیز دو شدن ساییده مثل.چرم روی بدن شدن کشیده مثل.میشنوم صدایی

 هایی قدم صدای که همین.رود می هم در صورتم و میکشم هم در ابرو چندش با.گرفت من از مهران شب

 از که میبینم را خاتون رسد می دستگیره به که دستم,میکنم تند پا خودم اتاق سمت به میشنوم در سمت را

 میبیند که مرا.رسد می نظر به آماده و حاضر کامال و دارد دست به دستی کیف.شود می خارج اتاق

 .بیرون میرم دارم,باش آذر مواظب:میگوید

 میروم نرده کنار.شود می محو چشمم جلوی از و رود می پایین هارا پله که ام نگفته را باشه ِِ " ب" هنوز

 !تو بیا:میزنم در به ضربه چند و روم می آزاد اتاق سمت به دوباره شوم می مطمئن که رفتنش از و

 می بیرون جیبم از را دستمال.را خاتون رفتن احتماال و کند می تماشا را بیرون و ایستاده پنجره جلوی

 !خانزاده:آورم

 .میگردد بر

 .تون واسه آوردم و کردم خشکش,شستمش.دستمال خاطر به مرسی_

 و میزنم گوشم پشت را نمدارم موهای از ای تکه.روم می جلویش تا خودم خورد نمی تکان که جایش از

 که االن شاید اینکه فکر با.میبرد فرو جیبش توی و گیرد می حرف بدون.کند می دراز سمتش به را دستمال

 یه:میگویم باشد درخواستم برای خوبی وقت داشته خاتون با خوشایندی خلوت و است کوک کیفش نسبت به

 افتاده استفاده اتاقم؟بی توی ببرمش هستم اینجا وقتی تا میشه...امم...هست آذر اتاق توی قدیمی گرامافون

 !اونجا

 !نیست مشکلی:میگوید کوتاهی مکث بعد

 ثواب و خدا رضای محض که شده کسانی شبیه اش قیافه,است همین واقعا یا است طور این حسم نمیدانم

 باز زور به را دهانم و آیم می خودم به شود می جمع ام قیافه که کمی!میبخشند نیازمندی به را چیزی

 .ممنون:میکنم

 که هست ام ای دیگه چیز:گوید می و رود می میزش پشت صندلی سمت به که ام ایستاده همانطور هنوز

 ایستادی؟ اینجا هنوز
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 !نه:اندازم می باال ای شانه و میزنم گوشم پشت را مویم دوباره عصبی

 روز اون!بود من دستمال...دستمال اون...راستی:میگردم بر سمتش به و ایستم می در کنار اما بروم میچرخم

 .بمونه شما پیش بوده قسمت اینکه مثل خب اما...بودم گذاشته جا اتاقتون توی

 را دستمال و میبرد جیبش توی را دستش. میرود درهم ابروهایش که میبینم.میکنم اشاره جیبش به انگشت با

 را کنارش و گوشه و کند می نگاهش باشد دستش توی آوری چندش چیز اینکه مثل و آورد می بیرون

 کنار آشغال سطل توی را دستمال من به خیره همانطور و اندازد می من به را نگاهش بعد. کند می وارسی

 !میرفت باید تر قبل که جایی اون میره پس:اندازد می میزش

 که نمایی دندان لبخند با و میزنم گوشم پشت را یاغی موی تار عصبی دوباره.زیاد هم خیلی.گرفته حرصم

 !گرامافون خاطر به...ممنون:گویم می است دادن نشان دندان و چنگ شبیه بیشتر

 .میشوم خارج اتاق از و

*** 

 ...بیا شیرین_

 کنارش.میزند رنگ را ام کشیده برایش که ای نقاشی, میچرخم آذر سمت به و میروم کنار پنجره جلوی از

 .شکسته نکش, میگیرد سمتم به را سبزش مداد.میزنم زانو زمین روی

 ...طوری این...آذر اینو بتراشی باید خب_

 .دهم می نشانش را تراشیدن نحوه و میگیرم جلویش را تراش

 کردی؟ سبز درختِ  تنه چرا_

 .ایه قهوه ش تنه...سبزه برگا فقط...ببین:میکنم اشاره درختان به پنجره از

 .دهم می دستش به و میکشم بیرون مدادهایش بین از را ای قهوه مداد

 .نمیخواهد اجازه من اتاق به آمدن برای زینب جز کسی چون,نیست زینب جز کسی.میخورد در به ای ضربه

 .تو بیا_

 .بندد می سرش پشت را در.است رویش میوه ظرف و گرفته دستش به را نقره سینی

 .میز روی بذارش_

 !آوردن تشریف مهران آقا...جسارتا...خانوم شیرین:گوید می آرام رفتن از قبل و میگذارد میز روی

 !خب؟:میگویم روشنش خیلی چشمان توی خیره و میکنم گشاد را چشمانم
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 فردا پس...باشه حواستون...گفتن...گفتن آقا حضرت:گوید می تر آرام و کند می بازی روسریش پر با

 !چهارمه

 !است پهلوی محمدرضای کرده فکر,را این اال بودم شنیده جوره همه!آقا؟ حضرت

 که ای دیگه هرچیز یا تاب عالم خورشید,حضرت واال,آقا حضرت تذکر به نیازی,چندمه امروز میدونم_

 !کنم چیکار میدونم خودم,نفرستن پسغوم پیغوم انقدر که بگو زرگریان آقای به.نیست میگی بهشون

 ...بله_

 از شده گرد های چشم با بپذیرد را آقایش حضرت مورد در کردن صحبت نحوه این نتواند مغزش انگار

 .شود می خارج اتاق از و گوید می را کلمه یک همین تنها من خشم

 بینمان خطوط و خط تمام,بود کرده مشخص را چیز همه او.نداشتم مهران برای ای ایده هیچ هم من واقع در

 قدر مورد در,زرگریان آبراهام,آقا حضرت مشخصا.بود نگذاشته باقی من برای ای شبهه و شک جای و را

 و بخورانم آور خواب قرص مهران به بود این آمد می بر من از که کاری تنها.بود گفته درست رقیب بودن

 !ببندمش صندلی به

 خوبه؟...شیرین_

 که را اش چانه و برمیدارم را دستمال.کند ای قهوه را درخت تنه کرده سعی که میکنم نگاه اش نقاشی به

 .بیام من تا.بزن رنگ هم رو بقیه.آفرین.آره:کنم می پاک شده خیس دهانش آب از

 فقط باورش و,عاقالنه نه منطقیست نه!میرسد خودم عقل به فقط که است چیزی رسیده ذهنم به که چیزی

 نمی صدایی,میزنم در به ای ضربه.روم می بانوسادات اتاق سمت به.برمیاید خرافاتی شخص یک پس از

 پزشک وحشتناکش سردردهای خاطر به.است مطلق تاریکی انتظارم طبق میکنم باز که را اتاقش در.آید

 اگر,کشیده دراز حرکت بی و راست تخت روی.باشد ساکت و تاریک اتاقش المقدور حتی بود کرده توصیه

 .است رفته دنیا از خواب توی میکردی گمان نمیدیدی را اش سینه رفتن پایین و باال و تنفس

 .چرخاند می سمتم به آرام را سرش.زده زل سقف به و است باز چشمانش میبینم روم می که جلوتر

 ...سالم_

 .مینشینم کنارش تخت روی و میبندم آرام را در

 بشینم؟ کنارتون میتونم_

 هم خیلی نمیخواهم.کنم شروع طور چه نمیدانم.مینشینم ای گوشه.میگذارد هم روی چشم اجازه معنای به

 !کنم ناراحتش خیلی خواهد نمی دلم که عمارت این توی کسیست تنها.کنم ناراحتش



 من لعنت خدا هستم

 

138 
 

 و میزنم دریا به دل.میکنم حس را نگاهش. میگیرم بازی به را دستم انگشتان

 فقط یعنی...بزارم درمیون کی با نمیدونستم که شده چیزی یه چون اینجا اومدم...راستش...بانوسادات:میگویم

 و نگران خیلی خب اما.نمیده گوش حرفم به...منو هیشکی...اینجا...که میدونید...بزارم درمیون میتونم باشما

 !ندارم شما جز ای چاره و ناراحتم

 بیرون کش دراز حالت آن از.دید صورتش در شود می را کنجکاوی و نگرانی و میشود بازتر چشمانش

 .کند می نگاهم ومنتظر میزند تکیه تخت پشتی به سختی به و آید می

 عمه حتی یعنی همگی...بودیم شده جمع سالن توی همگی دیدم خواب دیشب_

 .بود داریوشم حتی...حتی...مامان,سرهنگ,فروغ

 .دهد می تکانی را سرش میکنم که سکوت.رفته هم توی اخمهایش

 چیزی هیچکی.بودن چیزی منتظر انگار و بودن نشسته ناراحت همه.بود بد خیلی,بودیم پوشیده سیاه همه_

 پوشیده روشن لباسای.نبود تنشون سیاه.جمعیت بین اومد دفعه یک خان مهران بعد...گفت نمی

 کجا پرسیدین شما...کردن خداحافظی همه از...بود کادوپیچ جعبه یه دستشون.سفید کنم فک...اممم...بودن

 !آقا خان...کا پیش بعدشم و مهمونی میرن دارن...گفتن... گفتن...میره

 اشک دریای چشمانش هم طوری همین.گرفتم را خودم جلوی بالفاصله که کامران بگویم آمد دهانم توی

 .آوردم می را کامران اسم اگر برسد چه بود شده

 .میگیرد را چشمش گوشه خیسی.دهم می دستش به و میدارم بر کنسول روی از دستمالی

 دوستان از قضا از,ریتا,کرد دعوتم تولدش جشن برای و گرفت تماس باهام دوستی یک شدم بیدار که صبح_

 خوابی از بعد دقیقا ولی...ندارم رفتن قصد که من...کردن دعوت هم رو ایشون گفتن...هستن هم خان مهران

 ...اتفاقی...نکرده خدایی...نگرانم خان مهران برای...راستش...دیدم دیشب که

 دهانش جلوی را دستش و برده ماتش تولد دعوت و صبحش دقیقا هم بعد و خوابم بودن غریب و عجیب از

 شایدم...خوابه یه فقط خب...باشین آروم بانوسادات:میدهم فشار آرام و میرسانم اش شانه به را دستانم.گرفته

 درست اونم بعدش اتفاق و خواب این بود عجیب م واسه...بگم طور چه...حالم خیلی چون فقط...نباشه چیزی

 !نکنید ناراحت خودتونو شما,بشم سبک که بزارم درمیونش یکی با گفتم...شدم بیدار که صبح

*** 

 و سالن تا.میچرخیدم خودم دور مدام.بودم نشده بند پایم روی هم ثانیه یک برای استرس خاطر به صبح از

 به.شدم می خیره باغ به پنجره از.گذراندم می نظر زیر از را منزل اهل خیال بی های قیافه و میرفتم نشیمن

 ماشینش و رفت ظهر بعداز که این.باشد چشمم جلوی مهران حرکت هر کردم می سعی و کوچک عمارت

 دست یک و شد بزرگ عمارت وارد میداد که صابونی و شامپو بوی با رفت که حمامی از بعد یا.شست را
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 اتوش درست و تمیز زینب:که بود این دقیقش جمله و بزند اتویش تا داد زینب به را ای سورمه شلوار و کت

 !ها حالجی چندمرده ببینم,میکنی

 بوی و رنگ کمی حتی نگاهش.بود مانده رویم چندثانیه تا زینب زرد نگاه رفتنش از بعد و بود کوک کیفش

 به اشک که تراژیک ی قصه یک جز بانوسادات برای سوزناکم خواب رسید می نظر به.داشت تاسف

 !نداشته ارزشی آورده چشمانش

 همیشه عادت به که طوری شود می بدتر هم من ناخوش حال رود می مغرب سمت به کم کم که خورشید

 .شود کمتر ساعت روی تمرکزم تا هایم ناخن جان به میفتم الک با و تخت روی مینشینم

 گام اتاق در سمت به توجه بی.ریزد می تخت روی و میفتد دستم از الک ی شیشه بلندی فریاد صدای با

 می تر واضح هرلحظه صداها.نخورد جایی به دستم میکنم سعی و میکنم باز را در سختی به.برمیدارم

 از قبل.زند می خشکم سالن بزرگ در چارچوب میان همان و میروم پایین سمت به دوتایکی را ها پله.شود

 .میخورند چشمم به اند ایستاده هم روی روبه که آزاد و مهران چیزی هر

 توی راست و چپ انقد که نمیاد خوشم بفهم...اینو بفهم...نکن دخالت من زندگی توی...صدم بار برای...آزاد_

 .کنی می دخالت خصوصیم زندگی

 شود ور حمله آزاد سمت به دارد احتمال آن هر.ماند نمی همیشگی خونسرد مهران به اصال تهاجمیش حالت

 .بگیرد دست به را شرتش تی ی یقه و

 ...بکش خط دخترو اون دور,بودم گفته بهت,نیست سرت توی عقل چون میکنم دخالت...پایین بیار صداتو_

 خاتون جیغ صدای و دهد می انجام داشتم را انتظارش که را حرکتی همان و رود می جلو آنی به مهران

 میخوام من...نه:میغرد اش شده قفل دندانهای ازمیان.کند می اند نشسته زده وحشت که بانو و او متوجه مرا

 هستی؟ بگیری؟هان؟کی تصمیم من ی واسه میتونی میکنی فکر که هستی کی تو ببینم

 نفهم...کنار برو...مهران:آورد می باال باشد داشته مهران کردن جدا در سعی که این بدون را دستانش آزاد

 .میدونی دختر اون با ارتباطت قطع واسه اصرارمو دلیل خوب خودتم...بزرگترتم برادر من

 جدی حالت آن از صورتش حالت یا و بیاورد ابرو به خم آنکه بی آزاد و کشد می کنار را خودش مهران

 باره آخرین اینم:میگیرد مهران سمت را اش اشاره انگشت.کند می درست را شرتش تی ی یقه بیاید بیرون

 ...میبندم ِ چی همه رو چشامو چون میبینم ازت حرکتی چنین که

 شاید...بیا بیرون گرفتی خودت به که ایم مسخره ژست این از...کن بس...کن بس:میپرد حرفش میان مهران

 با...بگو چیه؟اینو من با مشکلت تو...نمیتونی من واسه...دربیاری رو سرا باال آقا ادای بتونی خاتون واسه

 !میگم؟ چی که میدونی...بزنم آخر سیم به نزار...بیرون نرو اون با...نرو این بر و دور...نزن حرف این

 شک بودند جلویش اش خانواده اعضای از یکی یا مهران جز هرکسی اگر.میبینم را آزاد فک شدن فشرده

 .میکرد برخورد مالیمت این به دارم



 من لعنت خدا هستم

 

140 
 

 .ریزد می اشک صورت پهنای به بانو و دهد می ماساژ را بانو های شانه خاتون

 افتادی؟تو در کیا با میدونی احمق آخه:آید می در فریادش صدای و میشود خارج حالت آن از هم آزاد باالخره

 بتونن آن یک در که هستن کین؟انقدری عموش و دایی میدونی.میشناسی دخترو اون کار و کس بهتر که

 !کنن نابودت و نیست

 !نه اون فقط...دختری هر...اون جز هرکی...بکش خط دورشو:شود می تر آرام صدایش

 رگ.زند می قرمزی به پوستش عصبانیت از.میبینم را رخش نیم.میدارد بر عقب سمت به قدمی مهران

 با دارد سعی که آزادی این ی اندازه به درست آشناست نا برایم عصبانی مهران این.شده متورم گردنش

 اما است آرام رسد می گوش به خش و خط پر و خشن صدایش.کند برخورد مالطفت با برادرش

 چشم به رو تو منم صورت اون در چون...کنی تکرار بحثِ  این دوباره خوام نمی حتی دیگه...آزاد:جدی

 ...میشه تموم چی همه.نمیبینم برادرم

 از ناامید و میگیرد کمرش به را دیگرش دست و زند می چنگ صافش مشکی موهای توی را دستش آزاد

 .چرخد می دیگری سمت به مهران

 خواستم کمک ازت بکنی؟فقط اینکارو تونستی طور چه...بودم کرده اعتماد نه؟بهت توئه خاطر به اینا همه_

 دادی؟اینجوری؟ منو جواب اینجوری...بخری کادو یه م واسه که

 بانو را تولد موضوع احتماال.دارد خبر او و مهران رابطه از و میشناسد را ریتا آزاد!شده چه دقیقا نمیفهمم

 .انداخته خروش و جوش به را همه طور این که نیست هم جدیدی داستان انگار و گذاشته میان در او با

 ...مهران نگفتم چیزی من...آذر جون به,خدا به نه:شود می بلند بانو کنار از شتابزاده خاتون

 و خاتون؟میدونستی میدونستی تو:چرخیده جمع سمت به دوباره که میرسد گوش به آزاد سرزنشگر صدای

 میکردی؟ مخفی من از

 !شدین؟ دعوت شماهم گفته؟نکنه کی پس نگفتی تو_

 کردی؟ مخفی من از توام؟چرا با خاتون_

 روبه و آید می حرف به باالخره مانده رویش به رو خشمگین شیر دو جواب سوال جواب در که خاتون

 عمو زن واسه و اومده سرت بالیی یه میدونم چه که بود دیده خواب شیرین,نگفتم من:گوید می مهران

 !شدین دعوت تولد که میگه اون,میکنه تعریف

 ...میشین نگران شمام و میبینه خواب اون,آخی:میبینم هم فاصله همین از را مهران پوزخند

 اهمیتی اینجا دخترم اون خیال و خواب,ندارم کاری مزخرفات این به من:میرسد گوشم به آزاد صدای

 ...کنی قطع دختر اون با ارتباطتِ  بود قرار...قدیمیه بحث یه هست که چیزی,نداره
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 ...قرار...قرار:کند می تکرار.برمیگردد خونسردش جلد به دارد دوباره و میشود تر پررنگ مهران پوزخند

 !گذشت خوش...همگی خداحافظ:میچرخد در سمت به و میبندد را کتش شده باز دکمه

 سرش بالیی یه:دهد می تکان را اش کذایی اشاره انگشت و چرخد می خاتون و بانو سمت به آزاد

 !گفتم کی ببینین...سرجاش میشینه,میشه راحت موقع اون...میارن

 .میگذارد لبش گوشه سیگاری و مینشیند است کنارش که مبلی اولین روی جمله این از بعد

 میخواهد.نیست من به حواسش و است فکر توی,شود می ظاهر جلویم دقیقا مهران و است دیر رفتن برای

 چندان نگاهش.میدهم قورت را دهانم آب.ایستد می و  افتد می من به نگاهش ای لحظه که شود رد کنارم از

 .نیست دوستانه

 باشه؟...نبین من واسه خوابا این از دیگه_

 ...من...مهران_

 سرم پشت را عمارت اصلی در شدن بسته صدای. شود می رد کنارم از سریع و بدهم ادامه دهد نمی اجازه

 .شنوم می

 اطراف زشتی طرز به که الکی و بلوزم روی قرمز های لکه به میخورد چشمم و اندازم می پایین را سرم

 .شده پخش هایم ناخن

*** 

 ساییده دست با انقدر.نمیشد پاک جوره هیچ که بود افتاده الک بزرگ لکه یک رنگم آبی تختی رو روی

 .بودند افتاده خون به ناخنم های ی گوشه که بودمش

 دقیقا وقتی نمیشد پاک چشمانم پیش از زینب آخر لحظه نگاه بود گذشته مهران رفتن از که مدتی تمام در

 حال در و بود ایستاده سالن گوشه عمارت در افتاده راه به هیاهوی از دور به که گرفتم را مچش ای لحظه

 گوشش توی بزنم,بگیرم دست به را لباسش ی یقه,بروم میتوانستم.بود شاسیش روی تلفن گوشی دادن قرار

 .بود داده گزارش آبراهام به را چیز همه.نداشت ای فایده ها این از کدام هیچ اما کنم بازخواستش و

 مهران به.مینشینم پنجره به رو تخت روی.میدهم قرار گرام توی بودم گرفته مهران از که را ای صفحه

 نسیم باوجود و میشود سیخ تنم به مو.میپیچد گوشم توی آبراهام آرام صدای.آبراهام به و ریتا به,میکنم فکر

 نمی را حرکتش اما نشست نخواهد ساکت آبراهام مطمئنم.میگیرد لرزم وزد می اتاق به پنجره از که گرمی

 هم روی چشم و میخزم تخت روی.ندهد انجام خطرناکی کار که کنم دعا میتوانم فقط بزنم حدس توانم

 دوست به من.بودیم کرده اعتراف نه که رقص,بودیم رقصیده آن با که شود می پخش آهنگی همان.میگذارم

 به دست.میکنم حس را دستش.مچ,آرنج,بازو.میکشم ام شانه روی دست!نداشتنم دوست به او و او داشتن
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 که میکنم حس دستانش بین را خودم و کنم می زمزمه آرتوش صدای با.کنم می حسش و میکشم هایم چتری

 .میخورد صورتم توی نفسش که.میدهد تابم

 !تر پیش خیلی از,االن که نه,بود ریتا به متعلق االن ها این ی همه اما

 تیر,سوزد می قلبش و کشد می پیپ دو آن به خیره و لعنتی مهمانی آن مثل,نشسته گوشه یک حتما هم آبراهام

 نمی نصیبش ریتا هم گونه این داند می اما,بزند,بکشد را مهران خواهد می,بزند فریاد خواهد می,کشد می

 .است تر بیچاره هم من از او.شود

* 

 تخت روی و میکنم باز چشم ضرب به.پیچید گوشم توی جیغی صدای که بودم بیداری و خواب بین

 کنم می حس را ای گریه صدای که,آمده جیغی صدای واقعا یا ام دیده خواب نمیدانم و گیجم هنوز.مینشینم

 که باغ تاریکی توی.روم می پنجره سمت و میشوم بلند عجله با.باغ توی کسی با را آزاد گوی و گفت و

 جوان.نیست مشتی.را غریبه مردی و میبینم را خاتون و آزاد شده روشن کمی شکل فانوسی چراغ دو با تنها

 باز نیمه در سمت به دوان دوان که خاتون و آزاد.نمیبینم را اش قیافه.دارد امروزی وضعی و سر و است

 آزاد.میچسبم پنجره به بیشتر و میدهم فشار ام سینه روی دست.میدهد بد گواهی دلم و میریزد قلبم روند می باغ

 مهران.میکشم بلندی هین و آورم نمی طاقت آوردش می باغ به و گرفته را کسی بغل زیر که میبینم را

 بسته سری با است خودش.نیست مهران جز کسی به متعلق بلند قد این,سبیل و ریش و بلند موهای این,است

 .گرفته گچ دستی و شده

 ...خدایا...خدایا:میگیرم دهانم جلوی دست

 روی بنشینم که کافیست تلنگر همین میکند گیر تخت ی لبه به پایم انگشت که میدوم و میچرخم در سمت به

 ...خدایا:لرزند می پایم و دست.بزنم گریه زیر و زمین

 ...کثافت...کثافت:میدهم فشار تخت ی لبه روی را سرم

 توی برهم درهم و شلخته موهایم.شوم می خارج اتاق از و کنم می پاک تازه تختی رو همان با را صورتم

 زینب اتاق در!ام دیوانه خودِ  خودِ ,نه که شبیه درواقع میرسم نظر به ها دیوانه شبیه میدانم و ریخته صورتم

 به.روم می کشیده دراز تشکش روی اتاق ی گوشه آسوده و راحت که سمتش به و کنم می باز ضرب به را

 بر خیز سمتش به,دهم نمی امان.شود می باز کمی هایش پلک الی و میخورد تکان کمی در صدای خاطر

 اونه؟هان؟ کار:میگیرم دستم توی را لباسش ی یقه و دارم می

 .جواب به چرخد نمی زبانش و شده گشاد چشمانش

 آورده؟ مهران سر رو بال این اونه؟اون کار...میارما سرت بالیی یه وگرنه زینب نشو الل...نشو الل_

 ...نمی شده؟من چی خان خانوم؟مهران میگی چی_
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 !بگو...اونه کار بگو فقط...نگو دروغ...شو خفه:میغرم دندانهایم الی از و میگیرم دستم توی را اش چانه

 شده؟ چی نمیدونم من...خانوم_

 بهش راپورتو تو کردی؟مگه زر زر چی بهش زدی زنگ پس:دهم می فشار بیشتر را دهانش طرف دو

 !خانوم زینب نزن راه اون به ندادی؟خودتو

 مهران گفتم فقط من...قرآن به...خدا به...خانوم:کند جدا را دستانم دارد سعی و میگذارد دستم روی را دستش_

 انجام کارمو فقط من!کنن چیکار میخوان نمیذارن درمیون من با که آقا حضرت...جشن میان دارن خان

 !میکنه چیکار کی,کجاس کی میگم...میدم

 !آقات حضرت اون و تو به لعنت:میکنم رها را صورتش ضرب به

 ...خدا رو تو نگین خانوم_

 .روم می در سمت به و شوم می بلند زمین روی از و کنم می نگاهش تیز و تند

 شدن؟ چی مهران آقا...حاال...خانوم شیرین_

 عمارت به وضعیت این توی االن توانم نمی حتی.روم می اتاقم سمت به منگ و گیج و نمیدهم را جوابش

 بیشتر را وحشت لحظه هر.میکنم پاک دستم پشت با را صورتم خیسی.شوم آگاه وضعیتش از و بروم کوچک

 .میپیچد گوشم توی دوباره آبراهام صدای.میکنم حس خونم و گوشت توی

 ...شو خفه...شو خفه_

* 

 بودم بیدار یا را شب تمام.برمیخیزم ها مالفه میان از چشمم توی میزند ها پرده الی از خورشید که همین

 فقط.نمیرسیدم کجا هیچ به اما فرارم حال در خودم و میدود دنبالم آبراهام که میدیدم.میدیدم کابوس یا

 حتی.میکردم ناامنی احساس باز اما تختم روی و اتاق توی که میدیدم, میکردم باز چشم هربار.میدویدیم

 .بخوابم میانشان بچه مثل و میترسم بگویم و بزنم را آزاد و خاتون اتاق در بروم داشتم را این توانایی

 به مژگانم و شده خشک چشمانم اطراف اشک رد.است قرمز و کرده پف چشمانم ایستم می که آینه جلوی

 پینه وصل و پاره تکه شیرین همان داخل از اما شود می بهتر ظاهریم حال فقط میگیرم که دوش.چسبیده هم

 روی را عینکم و اندازم می ام دستی کیف توی را پولم کیف.میپوشم را سفیدم بلوز و جین شلوار.ام شده

 آشپزخانه از صداهایی فقط و است کامل سکوت در جا همه.میزنم ام بسته محکم پشت از که نمدارم موهای

 متوجه دیدنم با و میگردد بر سمتم به سریع.کند می آب پر را سماور دارد.روم می آشپزخانه سمت به.آید می

 .خیر به صبح:بودم شده ظاهر سرش باالی جن مثل دیشب.دارد حق.شوم می ترسش

 .شوند می فعال هایش شاخک احتماال و اندازد می رفتنم بیرون آماده است معلوم که وضعم و سر به نگاهی
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 !میگردم بر زود بگو پرسیدن اگه,بیرون میرم دارم_

 دارم دقیقا چون...بدی راپورتمو نیست الزم...راستی:برمیگردم سمتش به راه نیمه اما بروم که میزنم چرخی

 عصبانیه و ناراحت خیلیم که ناخونده مهمون یه از پذیرایی آمادگی شاید...بگو...نه یا!...خودش پیش میرم

 !باشه نداشته رو

 !زینب_

 بروم صدا و سر بی میخواستم.خواهد نمی شدن بازخواست دلم.را شدنش نزدیک و میشنوم را آزاد صدای

 .برگردم و

 آقا؟ بله:میشود خارج آشپزخانه از و کند می عبور کنارم از سریع زینب

 !کن یادآوری قرصاشِ  و کن بیدار خانِ  مهران برو_

 !آقا چشم_

 می مکثی رویم نگاهش میبیند را من همینکه و اندازد می داخل به نگاهی آزاد باالخره رود می که زینب

 .کند

 !خیر به صبح,سالم_

 و اجازه بدون داشتی:زند می سرتاپایم به ای اشاره دست با.میکنم تعبیرش سالم به من و میدهد تکان سری

 میرفتی؟ کجا مرخصی

 .تهران برم باید.دارم خرید کمی...برمیگشتم آذر شدن بیدار از قبل:میچسبانم شکمم به را دستی کیف

 !نبود من جواب این_

 .کنم بیدارتون نمیخواستم!...ببخشید_

 شدن؟ مریض خان مهران...نده بد خدا:برمیدارم جلو به قدمی,برود که میچرخد

 !کرده تصادف:میشنوم را صدایش برگردد اینکه بدون

 اینکه مثل اما مقرر موعد تا حداقل,باشد نداشته مهران به کاری بود داده قول من به.شود می مشت دستم

 !بود کرده را جانش قصد

 هوای از میشویم که باغ وارد.دارد رفتن بیرون قصد هم او.سرش پشت من و کند می حرکت جلویم آزاد

 همین در میزند سرم به هربار چون نیفتد کوچک عمارت به نگاهم کنم می سعی و میگیرم نفسی تازه

 .بروم آنجا سمت به و بدهم مسیر تغییر هستم آزاد قدمی دو بافاصله که وضعیت
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 رو من میشه:گویم می عمیقی نفس از بعد میرود ماشینش سمت به و آورد می در جیب از که را سوویچش

 برسونید؟ جایی یه تا

 معلوم.ندارد کرد می بارم کنایه سرهم پشت و میشد تیز دندانهایش دیدنم با که همیشگی آزاد به شباهتی هیچ

 !است پریشان و ناراحت چقدر است

 !شو سوار_

 برساند تاجایی مرا بودم خواسته وقتی بشوم؟درواقع او ماشین سوار میخواستم واقعا.نیستم مطمئن کارم از

 بگوید جمله یک در و عادی خیلی اینکه نه داشتم را هایش کنایه سرش پشت و منفی جواب انتظار کامال

 !شو سوار

 .کند می خارج باغ از را ماشین.مینشینم صندلی روی نامطمئن و کنم می باز را جلو در

 !بدی گوش خوب میخوام,دارم حرف باهات_

 خانزاده.بیاید حرف به خودش تا شوم می خیره جاده به جلو شیشه از و چشمم روی میدهم سر را عینک

 .کند تحمل خودش کنار مرا شده باعث که هست مهم انقدر حتما باشد؟اما داشته تواند می من با حرفی چه

 ...آگاهی مهران و ریتا دوستی از که میدونم اما,هستی موضوع جریان در حد چه تا نمیدونم_

 می سیگار دیگر دست با و گرفته را فرمان دست یک با و است رو روبه به نگاهش.کند می مکث کمی

 می ناخودآگاه و کند می ترم کنجکاو سکوتش.ریزد می بیرون ماشین پایین شیشه از را سیگار خاکستر.کشد

 خب؟:گویم

 یه...نیست معمولی دوستی یه ریتا و مهران رابطه که شدی متوجه حتما:میزند سیگار به محکمی پک دوباره

 !کشیده طول سال چهار که ست احمقانه عاشقانه ی رابطه

 .است جدی خیلی چیز همه پس!نه را سال چهار اما,دانستم می هارا این همه,بله.گویم نمی چیزی

 روی فقط دارن دو هر,برسن هم به نیست قرار ای نقطه هیچ توی که موازین خط دوتا مثل ریتا و مهران_

 سنگ به سرشون جا یه باالخره خب میگفتم بود ای دیگه جور قضیه اگه شاید...کنن می پافشاری حماقتشون

 ...نیست بردار شوخی اینجا اما!میفته کار به عقلشون و میخوره

  باز من برای را دلش سفره وجه هیچ به مسلما,کند می تعریف من برای دارد هارا این چرا نمیدانم

 .باشد نداشته هدفی اینها گفتن از دارم شک.بیند نمی صبور سنگ شبیه مرا و کند نمی

 ریتا.مانعه وسط این که هست هم ای دیگه مسائل مذهبی تفاوت بر عالوه.مخالفن شدت به دختر ی خانواده_

 گردن خیلی پسردایی و دایی این.بوده خواستگارش پیش قبل خیلی از ظاهرا که داره دایی پسر یه
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 جوری یه که کردن تهدید مارو هم بار چندین...برمیاد دستشون از کاری هر!وصله جا همه به دستشون,کلفتن

 ...بگیریم رو مهران جلوی

 در آهنین میخ نرود اما:کند می رها بیرون به شیشه از را رسیده ته به سیگار و کشد می ای کالفه پوف

 !سنگ

 میگین؟ من به رو اینا چرا:چرخانم می سمتش به هم را ام تنه,سرم بر عالوه

 میزنم بال بال دارم حرفهایش ادامه دانستن برای که من به باالخره و گیرد می لبش جلوی را انگشتش

 !بده گوش فقط...شش:اندازد می نگاهی

 .کنم می نگاهش خیره و میزنم تکیه صندلی به ام چرخیده سمتش به که همانطور

 .دهد می رویش پیش ی جاده به را نگاهش دوباره

 آید می حرف به دوباره وقتی که طوری.میخورند گره هم به کم کم ابروهایش و شود می طوالنی سکوتش

 .کرده اخم کامال

 !بگیر مهرانِ  بر و دور کمی_

 چی؟_

 .باشم شنیده درست دارم شک و پرند می باال ابروهایم

 از کن کاری...باشه خدات از باید بالطبع توام...نمیاد بدش ازت...میکنه معاشرت,خوبه تو با مهران میدونم_

 !میرسه ذهنت به که هرکاری...بچرخ برش و دور...بیرون بیاد دختر این فکر

 گفتن چقدر است معلوم شده چروک و چین از پر صورتش و زند می حرف اکراه و نفرت با که طور این

 از را مهران اوایل آن بود کرده سعی که ای آکله همان به جمالت این گفتن.است سخت برایش جمالت این

 !دورکند او

 چشم با را کردنش عوض رنگ این میخواهد دلم.برمیدارم چشمم روی از را عینک و میزنم پوزخندی

 نیستم؟انقدر قبل ی آکله همون من مگه!خان؟ آزاد شده چی:ببینم حایلی و حجاب هیچ بدون و غیرمسلح

 نظرتون یا باشه دور دختر اون از فقط اینکه واسه کنه ازدواج من با خان مهران حاضرین که ترسیدین

 !شده؟ عوش من به نسبت

 چی؟ازدواج؟:روند می هم توی بیشتر هایش اخم چرخاند می سمتم به کندی به را سرش

 .کشد می پر لبم روی از پوزخند

 گرفتی؟ دور طور این که زد ازدواج از حرف کی_
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 ...چی منظورتون پس...االن همین...گفتین خودتون:نشینم می تر راست و کشم می عقب کمی

 !احمقی؟ مهران؟انقدر واسه میکنم خواستگاری ازت دارم کردی کردی؟فکر فکر خودت با چی_

 .دهم می تکان را سرم!دیگر بود گفته را همین.بیاورم یاد به را حرفهایش میکنم سعی دوباره

 !نیستم تون اندازه و قد هم بودین گفته میکنم میکنین؟فک بازی باهام دارین...خانزاده_

 اون از رو حواسش.باش برش و دور گفتم.همینه واسه بگیر گوش خوب میگم:گیرد می باالتری تن صدایش

 میکنی فکر و میکنی من واسه که کارایی همون!همین...بیاریمش سرعقل میتونیم ببینیم تا کن پرت دختر

 !نداره خرجی که ت واسه...بهتر و بیشتر...بده انجام اون واسه رو همونا,نمیفهمم

 باورم.برسد  سرم کف بعد و گوشهایم به تا شود می شروع ام سینه به نزدیک جایی از حرارت آرام آرام

 توی که میزنم چنگ راستم دست به چپ دست با.شود نمی باورم.بزند حرف وقاحت این با شود نمی

 که صدایی با باالخره.شود نمی خارج صدایی اما کنم می بسته و باز بار چند را دهانم.نخورد صورتش

 !دار نگه:گویم می آید می در چاه عمق از انگار

 چیه؟ شد؟نظرت چی_

 م؟ جنده من کردی کردی؟فکر فکر چی:زنم می جیغ و شود می تمام صبرم

 کرده فکر درموردم حقیر و پست انقدر که این.کنم نمی توجه آید می بیرون دهانم از که ای واژه به حتی

 که هربار دانست نمی و ندارد خرجی برایم میگفت من به که این.دید می فاحشه یک حد در مرا که این.بود

 از ای تکه هربار و میگذاشتم مایه جانم و روح تمام از شوم صحبتش هم میکردم سعی و میرفتم سمتش به

 .میدادم باد حراج به را روحم

 م؟ نده*ج من:میکنم تکرار دوباره و میکشم را بازویش

 م؟ نده*ج من مگه

 میکنی؟ چیکار:زند می داد.رود می راست و چپ به ماشین و شود می خارج دستش از فرمان

 .کند می متوقف کناری را ماشین ام زده چنگ دستش به هنوز که حالی در باالخره

 شدی؟ دیوونه:میخورد زنگ گوشم صدایش بلندی از و چرخد می سمتم به

 !هخا خان آزاد بکن را خودت گور که میخوانم دلم توی.چشمانش توی میزنم زل

 من.نمیاد خوشم ازش دیدی؟من مهران جلوی من از چیزی میگی؟مگه چیزی همچین که م فاحشه من مگه_

 خاله ی خونه توی که من به...من به میتونی طور چه...نگو چیزی همچین دیگه...نمیاد خوشم مردی هیچ از

 ...شدم بزرگ سادات بانو خواهر...مادرت خواهر دست زیر که بدی؟منی پیشنهادی همچین شدم بزرگ ت
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 های ناخن همین و دست همین با میخواست دلم چقدر.کند می نگاهم فقط او و میزنم چنگ دستش به بیشتر

 .نیست هیچی.نیست پشیمانی صورتش توی.میزدم چنگ صورتش به تیز

 !برادرتون بغل بفرستین منو که نیستم عروسک_

 بار برای.بودم نکرده حس حد این تا وقت هیچ را حقارت.شوم می خارج ماشین از و کنم می باز را در

 به شناسنامه در اسمی هیچ بدون مادرش که ام زاده حرام ی بچه همان من دنیاست دنیا تا شد ثابت هزارم

 را چاقو آزاد بار این. بیشتر نه و کمتر نه,همین,شهوت کمی و سلول دو از ناچیزی حاصل.آورده دنیایش

 حد در فقط مرا,باشم داشته دوستش که نمیبیند حدی در مرا حتی بود داده نشان.بود رسانده استخوانم به

 .ندارد خرجی هم برایش و کند می عوض را مردها تن به تن که میبیند ای فاحشه

 لعنتیم دوپای روی هنوز که بود کلفت پوستم خیلی.ایستم می ماشین منتظر و روم می خیابان سمت آن به

 چشم به دوباره را عینک.کشید می را آخرش های نفس داشت و بود شده مچاله روحم وقتی,بودم ایستاده

 .بریزند اشکهایم میگذارم و میزنم

*** 

 با که آدمهایی.کردم می نگاه ها آدم آمد و رفت به خیره و بودم نشسته خیابان جدول روی میشد ساعتی یک

 وقت این آشفته و حال پریشان اینگونه چرا بیاورند در سر داشتند سعی و میشدند رد کنارم از نگاهی نیم

 .ام نشسته جدول روی صبح

 باالخره خندانشان و شیطان نگاه دیدن و کنند می عبور کنارم از که نوجوانی پسر دو گفتن نباشی خسته با

 است بست بن که کوتاهی و پهن کوچه به.روم می خیابان انتهای سمت به و شوم می بلند جدول روی از

 .نیلوفر کوی.رسم می

 .دارد قرار بست بن ته بلندی های کشی نرده با ای قهوه آهنی بزرگ در یک تنها

 قلبم روی را دستم.میپراندم جا از در سمت آن از سگی پارس صدای, دهم می فشار زنگ روی را دستم

 .ندارد تمامی سگ وحشتناک و وار دیوانه های پارس انگار و دهم می قرار

 مجالی همین و شود می تر دور و دور پارس صدای.ایستم می عقب سریع سگ ترس از شود می باز که در

 .کنم تمرکز ایستاده جلویم که هیکلی قوی و شلواری و کت مرد روی تا دهد می

 امرتون؟_

 .دارم کار زرگریان آقای با_

 شما؟_

 !دیبا شیرین...شیرین_
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 .داخل بفرمایید_

 .کشد می کنار جلویم از را اش چهارشانه و قوی هیکل و کند می باز را در

 .میگذارم داخل به پا و میگذرم کنارش از تردید با

 ...سگ...اون_

 ...لحظه چند فقط...بردنش ها بچه نترسین_

 .میکشم عقب را خودم کمی ناخودآگاه و آید می جلو

 .بشید بازرسی ورود از قبل باید,دارین نگه باال دستاتونو_

 ...باز...چی_

 .کشد می بدنم روی را دستش ماهرانه و سریع خیلی و آید می جلوتر

 چیه؟ واسه بازرسی_

 کجاست؟ اینجا میدونین...ضروریه_

 .بیاین دنبالم:گوید می و ایستد می سرپا دوباره

 !ام آورده در سر نیاوران کاخ از اشتباهی نکند میگذرد ذهنم از لحظه یک و میکنم نگاه اطرافم به

 شبیه جایی درختان بین از کم کم و میزنیم دور را بزرگی ساختمان.تر باشکوه ریتا مهمانی محل از حتی

 زرگریان جناب...برین میتونین:میکند اشاره رویش روبه به دست با و ایستد می.شود می مشخص بازی زمین

 .هستن منتظرتون

 و سمت این به راکت با که نفری دو و است زمین وسط که توری.شوم می کند می اشاره که مسیری وارد

, میکنم عبور دارد قرار زمین دور تا دور شده کشیده سفید های نرده بین که دری از.جهند می سمت آن

 .شود می ظاهر جلویم دیگری مرد بالفاصله

 . کنید استراحت اینجا میتونید میشه تموم بازیشون تا...لطفا طرف این از_

 .برد می سفیدی صندلی و میز سمت به خودش با مرا و

 !فوریه کارم,دارم عجله میشه؟من تموم کی_

 !بشن خسته هروقت_

 کنارم کرده گره دستهای با همانطور مرد و مینشینم کشد می عقب برایم تعجب کمال در که ای صندلی روی

 به دوزم می چشم و میکنم ریز است دردناک و آزرده گریه و نور خاطر به که را چشمانم.ایستد می
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 ماهرانه.دارد قرار سرش روی که کالهی و سفید شرت تی و شلوارک با.دهم می تشخیص را آبراهام.زمین

 .شود جدا ای لحظه امروز و دیروز اتفاقات از ذهنم شود نمی باعث اما کند می بازی

 دارم؟ عجله اینجام؟واقعا من بگین بهشون نمیشه_

 !دیدنتون خودشون,خانوم خیر:گیرد می آنها از را نگاهش حالتش حفظ با مرد

 دیدم.برداشتند دست خیز و جست و حرکت از بازیکن دو باالخره که بودم نشسته همانطور دقیقه چند دانم نمی

 حال در.برداشت سرش روی از را کاله و داد مقابل بازیکن به را دستش تنیس توپ و راکت آبراهام که

 !بخیر صبحتون,شیرین خانوم:رسید جلویم که بود موهایش توی کشیدن دست

 داشتم را این توانایی.چرخید رویم تعجب با مرد نگاه.کردم عوض را پاهایم جای فقط و نشدم بلند جایم از

 .کنم خالی سرش هم را آزاد از عصبانیتم بلکه را خودش از عصبانیتم تنها نه لحظه همین

 !بیارن هم رو خانوم از پذیرایی وسایل بگو,بری میتونی_

 و باال ورزش خاطر به اش سینه.میکرد تماشایم ایستاده بنشیند اینکه بدون همچنان آبراهام و شد دور مرد

 باالخره.نداشت را همیشگی ی آمده در چاه ته از و آرام تن آن و بود زنان نفس نفس صدایش و میرفت پایین

 مچ به و برداشت را رنگ طالیی مچی ساعت میز روی از و کرد دراز دست من آمدن حرف به از امید نا

 !بودم منظرتون زودتر,کردین دیر:شد بلند صدایش دوباره اش صفحه به  کردن نگاه حین و بست دستش

 دیر کمی همین برای اومد پیش کاری خب ولی کردن مخابره بهتون همکارتون ببخشید...سگتون...آهان_

 !شد

 را کسیست چه به متعلق میکردم فکر داشتم بودم آمده وقتی از که میز روی شده چیده طالیی انگشترهای

 .چپ دست در عدد دو و راست دست در انگشتر چهار درست.برمیدارد

 .کردین هم گریه کرده؟انگار ناراحتتون چیزی!میاین عصبانی نظر به_

 کار به کاری گفتین شما...نبود این قرارمون:ایستم می ضرب به من نشیند می مقابلم صندلی روی که او

 ...زدین قرارمون و قول همه زیر شما...کنم کمکتون کردم قبول هم من ندارید مهران

 افتاده؟ خوشتیپمون پسر واسه اتفاقی!شدم ناراحت...اوه_

 !است فحش گوید می که خوشتیپ پسر این میرسد نظر به

 شانه به لرزانم و زور کم مشت با.گیرد می حرصم کند می شوخی و نشسته آرام و ریلکس انقدر اینکه از

 بازی دیگه کرده تصادف مهران با کشت قصد به که ماشینی!نکن بازی...نکن بازی من با:میزنم اش

 !قتله,جنایته,کشیه آدم.نیست
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 و گنده مرد همان سمت به را سرم و میکنم حس را آید می سمتمان که دوانی دوان و بلند های گام صدای

 و انگشتر چهار روی نور تاللو و گیرد می باال را دستش آبراهام.میچرخانم بودم دیده در دم که تشنی غول

 .آزارد می را حساسم چشمان طالیش ساعت

 ...بمونید عقب...نیست چیزی_

 هم توی هایش اخم کم کم,گرداند می ام شده خم تهاجمی حالت به رویش که من سمت به دوباره را رویش

 هم من و شود می بلند صندلی روی از آرام.کند می پیدا را مهمانی شب ترسناک حالت وهمان رود می

 .بایستد تا روم می عقب ناچارا

 چون...بگیرین تر جدی رو حرفام که کوچولو تنبیه یه!بود شما تنبیه,نبود مهران تنبیه این...شیرین خانوم_

 تموم قراردادمون ناخواه خواه!داشت نخواهد وجود بعدی بار راستش...بعد بار نگیرین جدی اگه

 !سنگینه و سخت خیلی آبراهام میبینید؟تنبیه...میشه

 بیچاره و آرام صدایم,بگیرم باال کمی را سرم صورتش دیدن برای مجبورم است پاشنه بدون کفشم که حاال

 من:میگیرند گریه حالت کالمش بودن واقعی و جدیت از عضالتم تمام.آید می بیرون ام حنجره از

 مردا دسته اون از...بشم نزدیکش نمیتونم...نداره دوست منو... منو اون...میکنم خواهش...نمیتونم...نمیتونم

 بشن؟ خسته هم از نمیکنید صبر کمی چرا...تونید نمی هم شما...نیست کرد خامش بشه که

 آدم خیلی,کردم صبر سال چهار من:دهد می نشان را چهار عدد دستش با و کند می کج کمی را گردنش

 !بشید اذیت راه این توی دیگه شما خواد نمی دلم...میکنه اذیت رو آدم زیادم صبر اما!صبوریم

 !ای دیوونه تو:دهم می تکان سری

 همین در که میبینم را خودم.بیاندازد جانم به را سگهایش آن از یکی حاال همین اگر نمیترسم حتی دیگر

 .میشوم گرفته زیر ماشین یک با روزها

 مثل حماقت و شجاعت بین بدونی الزمه شجاعی؟ولی خیلی میدونی هیچ:دهد می تکان را سرش هم او

 !باریکه مرز یه تنفر و عشق

 راه؟ این تو شدن طعمه واسه میکردین انتخاب منو بودمم ترسو اگه:میزنم پوزخند

 چشمش به را آفتابی عینک.ایستم می جا همان اما من اندازد می پا پاروی و مینشیند صندلی روی دوباره

 اما...میرسیم خوبی جاهای به بجنبونین دست هم شما اگه...کمکه قصدم فقط من!بدبینید طعمه؟خیلی:میزند

 !بشم شرمندتون بعدا و بگیرم جشن تنها پیروزیمونو که میکنید کاری شما

 و میچیند میز روی را وشیرینی میوه ظرف و آبمیوه لیوانهای و میرسد بزرگی سینی با زنی لحظه همان

 !اندازد می نگاهی من به هم چشمی زیر

 .میکند بلند را اش میوه آب لیوان
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 .نیستم دیگه من,شد تموم دیشب,معامله,قرار,قول,بود هرچی چون بگیرید جشن رو پیروزیتون تنهایی پس_

 !بشم شرمندتون بعدا نزارید,که گفتم:است خیره نقطه یک به,شود می بلند صدایش که بروم آیم می

 از که ماشینی تصویر دوباره.است من متوجه تنها تهدیدش بار این,میکنم حس کلماتش تک تک در را تهدید

 دستم.بندد می نقش چشمم جلوی ام شده لورده و له جسد و چندبار بلکه,دوبار نه,بار یک نه,شود می رد رویم

 را عینک حرص با میرسم عینک به همینکه میدهم امتدادش سرم کف تا و میکشم داغم پیشانی روی را

 توی صبح از هنوز که بغضی باالخره. نشینم می هستم که همانجا او به پشت و زمین روی کنم می پرت

 .ترکد می مانده گلویم

*** 

 سالم به شباهتی البته که آید می بیرون گلویم عمق از صدایی سالمش با کند می باز را در که مشتی

 حالتون:میپرسد متعجبی صدای با و میرود کنار در جلوی از سریع که بود شده طور چه ام قیافه نمیدانم.ندارد

 خانوم؟ خوبه

 س؟ خونه کی!خوبم...مشتی خوبم_

 سرش بالیی چه خانوم دیدین!کرده رحم خدا...هم خان مهران...هستن همه,فقط بیرونن خان آزاد واال_

 و آش مرم ِ جوون زدن,میشه همین سواری ماشین به میرسن روزه یه خرسواری از عده یه اومده؟وقتی

 !کردن الش

 با.کنم تحمل توانم نمی را خبری بی این از بیش, روم می کوچک عمارت سمت به و میدهم تکان سری

 تر سریع هرچه باید اما کنم می حس ام پیشانی توی را ای کشنده درد و است ترکیدن حال در سرم اینکه

 !شوم آگاه شده مهران جان متوجه که تنبیهم درجه از

 میبینمش.شده بانوسادات اتاق شبیه سالن,شده کشیده ها پرده همه,آید می تلویزیون صدای.کنم می باز را در

 صدای باشنیدن نه.بسته را چشمانش و داده تکیه عقب به کامل را سرش.نشسته تلویزیون جلوی مبل روی که

 .کفشم صدای با نه و کند می باز چشم در

 ریتم روی از.آورد می درد به را دلم اش گرفته گچ دست و سرش دور سفید باندپیچی,روم می جلویش تا

 خوبی؟:مینشینم فاصله کمی با و میکنم رها کنارش را دستی کیف.است بیدار میفهمم  هایش نفس

 .نه یا آره یعنی نمیفهمم که آید می بیرون حلقش ته از صدایی تنها و کند نمی باز چشم

 .افتد می آب پارچ و سوپ ظرف و ها قرص و جلویمان میز به نگاهم

 بستی؟ چشماتو چرا...خوردی؟ قرصاتو_

 درد از ابروهایش بالفاصله که بکشد باالتر را اش تنه تا میدهد خودش به تکانی و میکند باز چشم باالخره

 میکنه؟ درد شد؟کجات چی:رویش شوم می خم دستپاچه و هول.میرود هم توی
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 !خوبم:گوید می کردنم نگاه بدون و میکند رها کم کم را اش شده حبس نفس

 !مهمانی قضیه و دیروز خاطر به,است قهر,است دلخور که میدانم

 !شد تعبیر خوابم,که قهری؟دیدی چرا االن_

 که بشی چیزا سری یه متوجه میخواستم...میکردم دعوت مهمونی اون به رو تو نباید:کند می نگاهم باالخره

 !داد عکس نتیجه انگار

 !میکشه رو آدم وقتی یه هم درمونه هم...جالبه:شوم می خیره ها قرص به و میزنم تکیه مبل به

 چی؟_

 میمیره؟ آدم تاشون چند با نظرت به...میگم رو قرصا_

 !چندتا هر میگی؟با چیه مزخرفات این:شود می بلند ناباور صدایش چندی از بعد و کند می سکوت

 !داری؟ مسکن:میز سمت شوم می خم نشسته همانطور

 به جا تو مغز انگار ولی شیشه تو خورده سرم من:شود نمی جدا و صورتم به چسبیده نگاهش دیگر حاال

 حرف؟ اون از بود چی منظورت!شده جا

 داری؟ مسکن! پرسیدم کنجکاوی محض_

 !ایه قهوه اون:شود می بلند صدایش مکثی از بعد دوباره

 تو؟ خوای نمی!میکنه درد سرم خیلی:میکنم خارج جلد از قرصی

 .میفرستم پایین را قرص آب با و کنم می نگاهش.گوید نمی چیزی

 گناه آدم,جهنم ور اون,جهنم ور شه؟این بهتر نیست جوریه؟قرار همین بازم دنیا اون نظرت به...مهران_

 !داره

 خم مبل روی را پایم یک و برمیدارم میز روی از را اش نخورده دست سوپ ظرف.کند می نگاهم فقط

 بخوری؟ غذا قراره طور چه شکسته دست با نکرده فکر عقل بی دختر اون:میچرخم سمتش به و میکنم

 .کند می کنکاش را صورتم نگاهش چنان هم.میگیرم سمتش و کنم می سوپ از پر را قاشقی

 .بخوری قرصاتو تونی نمی خالی شکم با...بخور_

 .کند باز دهان شود می مجبور و میچسبانم لبش به تقریبا را قاشق

*** 
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 خاتون موردعالقه غذاهای پختن و آشپزی به مجبور شب تا صبح زینب,ندارند تمامی خاتون های ویار

 می آشپزخانه گرم را زینب سر که لحاظ این از البته.نمیخورد و میزند نکی تنها هم را ها همان که است

 کمی که وقتی تا بمانم دور آزاد از میکنم سعی امکان حد تا.متشکرم او از بچرخد من بر و دور کمتر تا کند

 .کنم کنترل مقابلش در را خودم بتوانم و شود برقرار تعادلم

 .میروم پایین و میکشم رویم و سر به دستی میز سر نشدن حاضر وعده دو از بعد

 دست با احتماال میز پشت افراد ی همه از اش دوباره دلخوری بر عالوه,مهران جز حاضرند میز سر همه

 .بخورد را غذایش تنها و عمارت توی میدهد ترجیح اش شکسته سر و

 .مینشینم میز پشت حرفی هیچ بی

 می دارد خودش پیش هم شاید نشوم حاضر میز سر دیگر داشته توقع انگار کند می نگاهم آزاد که طور این

 حاضر هم نهار میز سر حتی ام نرفته عمارت از روز همان اینکه بر عالوه که هستم عاری بی چه من گوید

 .شوم می

 میبری؟ رو مهران غذای داری زینب_

 را مرغ از ای تکه و نمیکنم بلند را سرم.مینگرد احتماال آشپرخانه ورودی و سالن انتهای به که است آزاد

 .میبرم دهن به

 !آقا بله_

 !میبره شیرین,اینجا بیا_

 .میپیچد گردنم توی شدیدی درد ای لحظه که میچرخانم سمتش به و میگیرم باال طوری را سرم

 .کنند می نگاهش متعجبی های قیافه با هم بانو و خاتون

 حداقل...و مشترک دوستای...دیگه دوستن باهم:چرخاند می بانو و خاتون بین و میگیرد زینب از را نگاهش

 !نمیره سر ش حوصله مهران میکنن صحبت باهم

 .ندارد را اش احمقانه بازی به دادن پایان قصد هنوز.میدهم فشار هم روی دندان

 !آقا بله_

 .بگوید آبراهام به و برود است االن همین آورد می یادم زینب صدای نمیروم بگویم میکنم باز دهان که همین

 !زینب بمون:میگویم برود خواهد می که همین و میگذارد میز روی کنارم را سینی

 .ایستد می و کند می نگاه را آزاد تردید با
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 رو تولد قضیه دادن لو همون...که گفتن خانوم خاتون اینکه...و پریروز اتفاق با...خان آزاد متاسفم_

 !باشه بهتر بره زینب کنم فکر!ندارن خوشی دل من از فعال...میگم

 زینب!آزاد میکنی کارایی چه...داشته ازت خوشی دل قبال مگه:میگوید و کند می نازک چشمی پشت خاتون

 .مهرانِ  غذای ببر

 .میبرم فرو مرغ ی تکه توی را چنگالم دوباره و دهم نمی حرفش به محلی

 .میرود و خودم روی میکنم حس را نگاهش سنگینی و میدارد بر کنارم از را سینی دوباره

 !بگوید آبراهام به,درک به اصال

 نظر تجدید من از توقعاتتون توی لطفا,فقط آذرم معلم من ضمنا خان آزاد:دهم می ادامه میرود که زینب

 !کنین

*** 

 

 الفبا تمرین حال در فعال بودم گفته,بروم اتاقش به و دارد کارم بود گفته,بودمش دیده ها اتاق راهروی توی

 !افتاد می من به کارش هروقتی از بیش جدیدا.روم می اتاقش به شد تمام آذر با کارم هروقت و آذرم با

 در به ضربه چند.نکند غافلگیرم خاتون روز آن مثل وقت یک که کنم می نزدیک اتاقش در به را گوشم

 میز روی بزرگ پوشه دو و نشسته میزش جلوی مبل روی.کنم می باز را در اش اجازه کسب با و میزنم

 جدا ها پوشه از را نگاهش.باشد چیزی کردن چک حال در انگار و شده خم میز روی. دارد قرار مقابلش

 حتی و خوانده وکالت تهران دانشگاه میگفت عمه,باشد وکالتش کارهای به مربوط شاید,دانم نمی.کند نمی

 .دارد تهران در وکالتی دفتر

 !داشتین کارم خانزاده:گویم می میدهد ادامه کارش به و گوید نمی که چیزی

 !دارم هنوزم_

 .مینشینم نفره تک مبل روی رویش به رو و روم می

 .شماست با گوشم!بفرمایید خب_

 حرکت من و باال سمت به را چشمش سیاهی تنها شده خم که  همانطور و برمیدارد ها پوشه از را نگاهش

 .دهم می تکیه مبل پشتی به و اندازم می پا روی پا اش خیره نگاه زیر.میدهد

 .اندازد می پا روی پا دهدو می تکیه مبل به هم او و میکند خارج شدگی خم حالت از را اش تنه

 !نکردی امیدم نا که خوشحالم_
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 میزنین؟ حرف چی چی؟از:دهم می تکان و کنم می کج کمی را سرم.زند می حرف چه از دانم نمی

 !مهران_

 را پاهایم جای.باشد شنیده چیزی نکند یا باشد دیده مهران اتاق در مرا نکند.رود می باال قلبم ضربان آنی به

 .شوم می جا جابه جایم در کمی و کنم می عوض

 ...چیزی اون من!موقع هموم دادم جوابتونو میکردم مهران؟فکر_

 که نبوده سنگین ت واسه هم خیلی!من حرفهای به بخشیدن حقیقت اونم,داره معنی یه فقط موندنت_

 !من اتاق توی االنم و خونه این تو..اینجایی...هنوزم

 برهم چشم در را من های حس تمام تواند می سریع انقدر که داده قرار او در قدرتی چه خداوند دانم نمی

 .االن مثل درست,کند تبدیل خشم به زدنی

 شونه و بزنم جا زود انقدر نمیتونم,شده بسته کاری قرارداد,میکنم کار دارم,باشم باید که چون اینجام...من_

 !کنم خالی

 دیدن!نبینمت دیگه داشتم انتظار,برخورده بهت خیلی انگار که کردی برخورد جوری یه ماشین توی اما_

 .داره معنی یه فقط خونه این توی ت دوباره

 !داره احتیاج بهم آذر که چون اینجام_

 جور نداشت واقعیت که میزد حرفی چنین بهم کسی و بودم دختر اگه من:میگوید و زند می آتش سیگاری

 هستی؟ دختری طور چه تو پس,کردم می برخورد ای دیگه

 هیچ شما که چیزایی!لزوم مواقع در گوشام بستن همه از تر مهم...و گرفتم یاد زندگی واسه جنگیدنِ  من_

 .نداشتین بهش احتیاجی وقت

 .بخوام عذرتِ  باید صورت هر در اما!میگی درست تو,باشه درست شاید...خب_

 بود؟ این گفتن برای چیدن کبرا صغرا همه این.ندارم اطمینان هایم گوش به

 چی؟برم؟ یعنی...چی؟چ_

 !االن همین...امروز همین_

 .شوم می بلند سریع.شد میخ از پر ای تخته به تبدیل انگار آنی به نمود می راحت بسیار لحظه آن تا که مبلی

 !کار این واسه ندارین دلیلی...نمیشه_

 !نیست احتیاجی بهت...اخراجی!خواد نمی هم دلیلی_
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 انجام نحو بهترین به آذر قبال در رو م وظیفه لحظه این تا من,داریم قرارداد ما,نمیشه که طوری همین_

 .دادم

 !نیست مهم:کند می نگاهم تفریح با

 !برم که نداره دلیلی چون,نمیرم من:روم می در سمت به

 !میشی مجبور,نمیمونه ت واسه اختیاری دیگه عمارت از بیرون کنم پرت وسایالتو تموم و خودت که وقتی_

 باهاش کاری چنین که هستین پدری طور چه,کنه تحمل نمیتونه دوریمو روز یک,کرده عادت من به آذر_

 .میکنین

 شیطانی از خوام می...هستم خوبی پدر:کند می قفل هم توی و میدارد بر مبل دسته روی از را دستهایش

 !کنم دورش تو مثل

 پبدا من کردن بیرون برای را الزم بهانه باالخره.ندارد هم آمدن کوتاه قصد و است جدی تصمیمش انگار

 !من برای باختی دوسر و او برای برد سر دو بازی!حتما مهران طریق از دادنم قرار فشار تحت.کرده

 جواب شما غیراخالقی پیشنهاد به که چون شیطانم؟شیطانم من!بکنی کارو این نمیتونی:رود می باال صدایم

 !بگم فروغ عمه یا بانوسادات به کافیه!دادم منفی

 پیشنهاد از براشون وقتی فقط!مقدسی و پاک فرشته یه نه:آید می سمتم به و خیزد برمی صندلی روی از

 میکنی راه به راه رو ت سینه فرق وقتی...بگو هم خودت اومدنای سوسه مورد در میگی من غیراخالقی

 که ای کوتاهی باالخره...میگم خودم من...هم نگی البته!میپیچی پام و دست بین شیطان مثل وقتی,چشمم توی

 ...بشن متوجه باید رو کردن تربیتت در

 چشم به حتما.آور تهوع وضع و سر آن با...روسپی زن آن تصویر دوباره.شود می جمع چشمانم توی اشک

 .کریه و آور چندش همانقدر.ام شکلی همان من هم او

 کنی؟ انکار چیه؟میخوای_

 ای خانه ساختن برای جایی یک بود گفته.میپیچد گوشم توی بار این لیلی صدای.ایستاده ام قدمی یک در

 هرچند,دردناک هرچند بود گفته.بسازی نو از بتوانی تا بریزی را قبلی کلنگی خانه میشوی مجبور جدید

 ...بود گفته.کن فکر هدفت به سخت

 .میشوم خیره چشمانش توی

 !نه_

 !حیایی بی نه؟خیلی_
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 میکشم کنار دستش زیر از سریع را خودم ببردم اتاق در سمت به تا میگیرد ام شانه گوشه به که را دستش

 .میروم دیگری سمت به و

 .چرخد می سمتم به

 .میگیرم میز های لبه به را دستانم و میدهم تکیه میزش به

 نمیدی؟ انجام خواستم ازت که کاریو کجاست؟چرا مشکل دیگه پس:میدهد ادامه

 !نه_

 .کنم می حس آورم می میز به که زیادی فشار خاطر به را انگشتانم سر شدن حس بی

 می خیره دارد قرار چشمم مقابل که ای دکمه به درست.گیرم نمی باال را سرم.ایستد می ام سینه به سینه

 ...و سوراخ چهار با رنگ ای سورمه ی دکمه.شوم

 نه؟ چی_

 !نمیتونم_

 ...نمیتونی_

 اما میکند خاموش را سیگارش جاسیگاری روی و میگذرد پهلویم کنار از.کند می دراز سمتم به را دستش

 .دهد می اش تکیه میز به پهلویم و دست بین همانجا و نمیدارد بر را دستش

 نداره؟ صرف ت واسه نمیتونی؟مهران چرا_

 توی کمی تعجب از هایش اخم و میزنم لبخند.میکنم حس وجودم توی که عذابی و درد تمام با.میزنم لبخندی

 .رود می هم

 !دارم دوستت چون_

 را دستش.زبانم نک تا آید می باال بودند آمده در کلمات این که جایی درست,ام حنجره از نجسی تلخی

 !هم من,نداشت انتظار.برمیدارد عقب قدمی.شوند می گشاد کمی چشمانش.ایستد می تر راست.برمیدارد

 میز روی راست سمت به چپم گونه روی سوزشی و گردنم و صورت شدن کج بیایم خودم به اینکه از قبل

 .میکشم ام بینی زیر به و میکنم جدا میز لبه از باالخره را دستم و دهم می قورت را دهانم آب.اندازدم می

 !لکاته...بیرون گمشو_

 .کنم می راست قامت آرام

 !دارم دوستت_
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 هنوز که زن این.ناآشناست هم خودم برای.نمیشناسم را غریبه این.رود می بیرون آرام آرام کالبدم از شیرین

 وجودم آوار زیر از که ایست لکاته همان شاید.است دریدن هوای و حال در و شده خیره مرد چشمان به

 .بود شده متوجهش من از زودتر او و آورده بر سر

 می تر آرام و رود می عقب دیگر قدم دو.نمیخورم تکان جایم از ای ذره و میشوم خیره چشمانش عمق توی

 !بیرون برو:گوید

 دیگه مرد سمت برم نمیتونم...مهران سمت برم نمیتونم!دارم دوستت:دهم می تکان راست و چپ به را سرم

 .ای

 به را اش پیشانی روی افتاده همیشه چندتار و کشد می موهایش توی دست.زنند می سرخی به هایش گوش

 با و گیرد می سمتم به میدهد هم سیگار بوی حتما که را اش لعنتی انگشت همان...انگشت.کشد می عقب

 میخورد در به که ای ضربه چند صدای کند می باز که دهان.رساند می جلویم را خودش دوباره بلند قدم یک

 میز از را ام تکیه هم من و رود می عقب سریع.اندازد می تکاپو به را من هم و کند می ساکت را او هم

 .میرانم عقب به را صورتم توی ریخته موهای و برمیدارم

 ...تو بیا_

 . میبینم دست به سینی را زینب و شود می باز در

 ...قهوه آقا_

 !بری میتونی توهم...میز روی بزار_

 چپم گونه احتمالی قرمزی و صورتم به که میخورد گره زینب کنجکاو نگاه توی نگاهم.گوید می را من

 .گذارد می میز روی را قهوه فنجان حواس بی,شده خیره

 درون از.نمیدارم بر قدم زمین روی انگار.آید می سرم پشت هم زینب و آیم می بیرون اتاق از حرف بی

 .دارم را هوا جریان در حبابی حس و ام شده خالی

 خانوم؟_

 .سمتش میگردم بر

 شده؟ چیزی_

 .کند می اشاره صورتم به نگاهش با

 !نیست مربوط تو به_

 .خان آزاد اتاق بیار م واسه چای فنجون یه زینب_
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 زمین سفتی پایم و شوم می خارج وار حباب حالت آن از باالخره.آید می باال آرام هارا پله که است خاتون

 .ترکد می حباب.میکند حس را

*** 

 میریزند هایم شانه روی ام فرخورده و خیس موهای.میکنم باز موهایم دور از را حوله و مینشینم آینه جلوی

 فریاد صدای میبرم سر کش سمت به که را دستم.میکند خیس را ام تابستانه گشاد پیراهن های سرشانه و

 به.بردارم خیز اتاق در سمت به و شوم بلند صندلی روی از ای ثانیه به که هست آشنا آنقدری,میشنوم را بمی

 زانوانش از تر پایین جایی دست با که حالی در میبینم سوم پله روی زده چمباتمه را آذر میرسم که ها پله سر

 .میزند صدا را اسمم بلند.کند می گریه و میفشارد را

 !آذر؟اینجام شده چی_

 .کند می مور مور را لختم پای کف سنگها سردی و میروم سمتش به یکی دوتا را ها پله

 .مینشینم کنارش

 شده؟ چی_

 سرش دیگرم دست با,بردارم را دستش میکنم سعی و میبرم چسبانده پایش روی که دستش سمت به را دستم

 .میکنم حس لباس نازکی روی از را اشکش خیسی و میگیرم بغلم توی را

 شده؟ چی...وای ای_

 می و میکنم نگاه آذر پای روی زخم به.کند می تکرار دوباره.آید می سمتمان به سریع که است خاتون

 ...ها پله تیزی به خورده پاش.نیست چیزی:گویم

 کجاست؟آذر حواست تو پس:کند جدا آغوشم از را آذر کند می سعی و نشیند می تر پایین پله یک و آید می

 !پاتو ببینم عزیزم...جون

 !بگیره یاد رفتنِ  راه درست تا زمین بخوره بار ده باید_

 بده بچه به را حواست کمی هم تو بگویم خواهد می دلم.بوسد می را سرش و نشاند می پایش روی را آذر

 !کند رشد چیزی به نیاز بدون که نیست سحرآمیز لوبیای,نکن رهایش هللا امان فی من بهانه به و

 .ببندد آذر زخم به تا بیاورد ای پارچه میگوید دارد قرار دیدم میدان در اوهم حاال که زینب به

 اینکه بدون و کند می پاک دست کف با را دخترک های اشک گرفته آغوشش توی را آذر که همانطور

 ...هستن دوستام...دارم مهمون عصر:گوید می بچرخاند سمتم به را سرش

 .میمانم حرفش ادامه منتظر و دهم می تکیه ها نرده به و شوم می بلند سرد و سنگی های پله روی از

 ...که نمیخوام...ساعته چند فقط...کنی سرگرم جوری یه رو آذر...میخوام...که میخوام_
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 نیست؟ دخترتون نبینن؟چرا؟مگه رو آذر که میخواین!میخواین چی شدم متوجه:نشیند می لبم روی پوزخندی

 دست جلوی میخوام میگی؟فقط چی هستی متوجه:کشد می هم در ابرو,چرخاند می سمتم به را سرش سریع

 !همین!نباشه پا و

 !داره جذام که انگار!ببینن رو آذر دوستاتون نمیخواین شما!آرومه هم خیلی,نیست پا و دست جلوی_

 که نیستی موقعیتی توی...میکنی رو کار همون توهم و کنی چیکار میگم بهت من!بدون رو خودت حد_

 !کنی تکلیف تعیین بخوای

 شما!کنم تکلیف تعیین آذر مورد در باید مسئولیتم به توجه با که هستم جایگاهی در اتفاقا:میشوم سینه به دست

 میکنین؟ قایم بقیه از رو بچه این طوری چه

 ...کن بس...نده ادامه_

 .لرزد می صدایش

 به ناقصشون عقل...نمیفهمن هیچی...نمیفهمن اونا!کنه ش مسخره کسی...نمیخوام فقط من...من_

 خیلی مثال که میدی من تحویل داری و خوندی سلمبه قلمبه حرف مشت یه فقط...نمیفهی توام...چشمشونه

 !دانایی

 نمی.ببینم  را هایش اشک خواهد نمی.چرخد می دیگری سمت به و کند می مخفی آذر موهای بین را سرش

 !خودش برای دلسوزی یا آذر خاطر به,چیست خاطر به هایش اشک دانم

* 

 می بدجور حتما,نالد می.بود شده زخم بد خیلی.داشت حق.گیرد می زخمش به پارچه روی از را دستش آذر

 هم بعد و همینجا های پله روی وقتی یک.کّرات به هم آن.داشتم را هایی زخم چنین تجربه هم من.سوخت

 و میبخشید التیامش افسون این با مثال و بوسید می را زخمم کنار همیشه هم مادر.سرهنگ ی خانه های پله

 .میشد خوب دردش گاهی حتی که است جالب

 !جادوئه یه,افسونه یه این,میشه خوب زخمتم و میره بین از فوری دردت,میبوسمش االن آذر_

 .میبوسم دوباره.میکند نگاه را حرکاتم تعجب با.میبوسم را پارچه روی میشوم خم

 ...میشه خوب االن_

 !دوباره:گوید می که میبوسم دوباره

 !نمیکنه درد...دیگه...خوب:اندازد می تخت روی هم را اش تنه پشت از.میبوسمش تند تند و دوباره و میخندم

 !عمو پیش بریم میخوایم شد خوب دردت که حاال...بریم پاشو پس...خوب دختر_
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 گفته.بودم ندیده دیروز از که هم را آزاد.است خاتون مهمانهای آمدن وقت دیگر.نشیند می تختم روی سریع

 ترکید که حباب.بودم نشده حاضر امروز نهار و دیروز شام میز سر و بیاورد اتاقم به را غذایم زینب بودم

 وجه هیچ به,بودم کرده رفتار مخدری ی ماده تاثیر تحت انگار اتاق توی لحظه آن,کردم چه فهمیدم تازه

 او به نمیخواستم من,نبود جمله این گفتن ام برنامه کجای هیچ اصل در و نداشتم را حرف آن زدن آمادگی

 .نداشت را شنیدنش لیاقت هم دروغ به حتی,بگویم را لعنتی ی کلمه دو آن

 و است زیاد برایم وزنش.بگیرم بغلش میخواهد.میکند دراز سمتم را دستش و شود می بلند تخت روی آذر

 روی هایش گریه با را اتاق تا کنم رد را پیشنهادش است کافی میدانم اما ندارم کار این به چندانی تمایل

 ...ها نریزی لباسم روی دهنتِ  آب فقط:گیرم می بغلش سختی به.بگذارد سرش

 .کن پاک این با:میدهم دستش به دستمالی

* 

 .میکنم باز را در سختی به بغل به آذر

 !شی؟ پیاده جون شیرین از نمیخوای,رسیدیم آذر_

 .بکشم موهایم به دستی حداقل که ندارد آمدن پایین قصد میفهمم و چسبد می بیشتر

 این که میفرستمش باالتر کمی و میگیرم تر محکم آذر باسن زیر را دستم.نیست,میچرخانم چشم سالن توی

 گردنم از را خودش نور سرعت به آذر اتاقش در قدمی چند.میروم اتاقش سمت به.نزند چنگ گردنم به طور

 چشمم.کند می باز ناگهانی را در و دود می اتاق در سمت به اش دیده آسیب پای به اهمیت بی و کند می جدا

 و میزنم جیغی بیشتر تفسیر و تحلیل بدون افتد می ماست به پشتش که اتاق داخل ای برهنه بدن به

 این بیا:شود می بلند مهران غرغر صدای. ایستاده همانجا احتماال که افتم می آذر یاد لحظه همان.میچرخم

 !ببر رو بچه

 می خودم دنبال را آذر و کنم می دراز دست داخل به نگاه بدون و میچرخم اتاق سمت به دوباره سرعت به

 .کشم

 .شود می بسته محکمی تق صدای با اتاق در

 میکنم سعی من و برود عمویش اتاق به دارد اصرار,میبرمش دیگری سمت به و گیرم می را آذر دست

 .رفت اتاقش به نباید است برهنه یا و کند می عوض لباس کسی وقتی که بدهم توضیح برایش

 !بزنین در حداقل نمیدین مریض؟خبر عیادت اومدین_

 با احتماال و است نامرتب لباسش ی یقه.دود می سمتش به که است آذر با نگاهش اما منم صحبتش روی

 بودم دیده که تصویری لحظه هر چون نمیکنم نگاهش.دهد می انجام سختی به هم را ها همین دست یک
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 باالخره.تواند نمی که است این دادن توضیح حال در هم او کند بغلش که زند می نق آذر.آید می چشمم جلوی

 .کند متقاعد را آذر بتواند نیست هم نفر یک خانه این توی که است عجیب.روم می جلو

 اگه,شده اونجوری عموهم...شد زخمی و ها پله به خورد که تو پای مثل...شیکسته دستش عمو...جون آذر_

 ...من بغل بیا!گریه میفته و میشه اذیت بغلش بری

 .گیرم می بغلش حرکت یک در

 میخوری؟ چی:رود می آشپزخانه سمت به که کنم می نگاهش

 بودی؟ رفته حموم_

 قهوه؟ یا چای,نمیتونم که وضعیت این با:میشنوم را صدایش

 ...میکنم درست خودم...بیا شما_

 آشپزخانه سمت به و میگیرم نفسی شود می کم که اش سنگینی.بگذارمش زمین که زند می پا و دست آذر

 او برای.میکنم حس را بودنش چرب کمی حتی و است باز موهایش.ایستاده گاز اجاق روی به رو.روم می

 .باشد سختی خیلی وضعیت باید است آراسته همیشه که

 قهوه؟ یا چای...نگفتی_

 !چای:برمیدارم را کتری و ایستم می اجاق جلوی کنارش

 میکنه؟ پذیرایی مهمون حاال تا کی از:چرخد می سمتم به کمی

 مثال!پیشش برو شما...سالنه توی کاری اصل مهمون!بوده ش وظیفه پذیرایی زمونی یه مهمون که وقتی از_

 !مریض عیادت اومده

 .میگذارمش گاز روی شود می پر که کتری

 کجاست؟ فندک_

 روی دستم و کند نمی رهایش,میبرم سمتش به را دستم.میگیرد سمتم به و میدارد برش میز دیگر سمت از

 !بدش:میکنم نگاهش و میگیرم باال سر.نشیند می دستش

 !شیرین...نده عذاب خودتِ _

 بیشتر را دستش.میکشم پس را نشسته دستش روی که دستی.بیشتر همه از,بهتر همه از,میفهمم را منظورش

 آشپزخانه در سمت به و میکند رها را فندک میگیرد گر که شعله.میبرد کتری زیر را فندک و میکند دراز

 .رود می

 !خان مهران نیستم تلخ هم اونقدرا_
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 .براند خود از مرا میکرد سعی که اینطور میداد دست من به بودن مار زهر حس اما شیرین میگفت من به

 افتادنش ی قضیه دارد سعی و کنارش هم آذر و نشسته مبلی روی.روم می بیرون هم من دقیقه چند از بعد

 .دهد شرح او برای را

 جادویم با طور چه میگوید و میکند نگاه من به.میکنم بند ام چانه زیر را دستم و مینشینم رویشان به رو

 .بودم کرده خوب را دردش

 بلدی؟ جمبلم جادو پس_

 ترسیدی؟!آره:گویم می است ام چانه زیر دستم که همانطور

 کارم که کنی استفاده ت الطبیعه ماوراء قدرتای از بخوای,انداختی وضع این به منو دیدی خواب نترسم؟یه_

 !ست ساخته

 !دعاست ت واسه من جادوی...نترس:میگویم آرام

 را آذر و شود بلند میخواهد همینکه.میشود جدی صورتش حالت و میچرخد صورتم اجزای بین نگاهش

 خارج اش شده کلید دندانهای بین از ای خفه ی نعره و آورد می فشار ش شکسته دست به آذر بگذارد زمین

 .شود می

 .میروم سمتشان به شوم می بلند سریع

 ...ببین, کردی اذیت رو عمو...پایین بیا...آذر_

 شد؟خوبی؟ چی:کنم می بغل را آذر.میدهد ماساژ کمی را گچش باالی دیگرش دست با

 !خوبم:گوید می زیرلب و آرام.رفته هم توی شدت به ابروهایش

 شد؟ درد عمو...عمو:کند می بغض مهران به خیره آذر

 !گرفت دردش دادی فشار دستشو...آره:میچرخاند سمتم به را سرش

 !شه خوب...کن بوسش_

 و دهد می تکیه مبل به هم مهران.کشد می پایین بغلم از را خودش آذر.میگیرم مهران از را نگاهم سریع

 .کشد می عمیق های نفس

 !ها میکنه گریه...من مثل...شیرین...کن بوسش_

 زده نشنیدن به را خودم اول بار من.میزد نشنیدن به را خودش داشت بار این اما بود نشنیده مهران قبل بار

 ...بار این اما بودم
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 !باشه...پس میشه؟خب خوب کنم بوسش_

 می باز را دردش از بسته چشمهای باالخره.مینشانم پایم روی هم را آذر و مینشینم مهران کنار مبل روی

 میکنی؟ شوخی:کند می نگاهمان حیرت با و کند

 ببوسیم؟ دستشو...آذر...خب!کنم جادوت میخوام...نه_

 ...شیرین_

 طور چه که کند می نگاه کنجکاو چشمانی با هم آذر.شوم می خم دستش روی و دهد ادامه نمیدهم اجازه

 سردی نم,میدهم قرار داخل از آرنجش مفصل روی درست,دستش گچ از باالتر را لبهایم.کنم می جادویش

 می بلند سریع و دهد می هول عقب به کمی را ام شانه,دهد نمی بیشتری فرصت.نشیند می لبهایم روی

 می منصرف اما بگوید چیزی کند می باز دهان,کند می باز و میگذارد هم روی ای لحظه را چشمانش.شود

 .رود می آشپزخانه سمت به و شود

 !کنم جادویش توانستم می کاش.بود پیچیده ام بینی توی ای اضافه بوی هیچ بدون,تنش بوی

*** 

 های مهمان اما است مشخص هوا تاریکی پنجره از,میشویم و آشپزخانه میبرم را چایی خالی های فنجان

 .میکرد شماری لحظه ما رفتن برای انگار و رسد می نظر به خسته هم مهران.اند نرفته هنوز خاتون

 کنار گربه بچه مثل هم آذر.است دستش کتابی حالیکه در میبینمش راکی صندلی روی آیم می که بیرون

 میروم که جلوتر.کند می سوراخ سوراخ مداد تیز نوک با را دستش زیر های کاغذ و زده چمباتمه پایش

 کالسم هم دخترهای از مخصوصا,بودم شنیده زیاد را اسمش!کور بوف,بخوانم هم را کتاب عنوان میتوانم

 وقت هیچ.بود فضل اظهار ش جمله یک شان جمله دو هر از و داشتند روشنفکری ادعای که دبیرستان در

 !بودم نکرده میل خواندنش به

 !بخونمش نخواست دلم وقت هیچ...نخوندمش_

 میشناسی؟ رو ش نویسنده:گیرد می باال کمی را سرش

 !ببری اسم ازش خیلی باید منورالفکری ژست گرفتن واسه هدایت؟_

 حرفارو این و نخوندی ازش چیزی,جنایت از قبل قصاص,کردن قضاوت,همینه ما مشکل_زند می پوزخندی

 !میزنی

 !گور به زنده...خوندم...جنایت از قبل قصاص,قضاوت...همینه ما مشکل_

 .گذارد می پایش روی برعکس را کتاب و گیرد می باال را سرش مکث با

 !هدایت داره کتاب همه اون؟این چرا حاال...خب:نشیند می لبش روی ای تصنعی لبخند
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 پونزده:دهم می قرار زانوهایم روی را ام چانه و میکنم جمع سینه توی را پاهایم,مینشینم زمین روی آذر کنار

 سرهنگ کتابخونه توی کتابِ ,کجان بقیه,کجام من,قراره چه از برم و دور میفهمیدم تازه,بود سالم

 خودم به روز یه بعدش...بودم حفظ از جمالتشِ  تک تک که طوری!بار ده,دوبار نه,بار یه نه,خوندمش,دیدم

 داستان خوندن.بود افیون مثل م واسه...بود اومده خوشم خیلی...میشم مرد اون مثل دارم دیدم....دیدم اومدم

 و بود خودم زندگی از رونوشت یه انگار...هیچی,نداره دادن دست از واسه چیزی من مثل اونم که کسی

 !حفظم جمالتشِ  تک تک هنوزم ولی...شد نابود...شومینه توی انداختم کتابو روز یه اما...میکرد آرومم همین

 !دانم ترحم؟نمی.کند می نگاهم عجیبی حالت با میبینم و میکنم کج زانو روی را سرم

 زنده,خب:آید می حرف به باالخره.کند می رهایش و کشد می دندان زیر ای لحظه را باالیش لب دندان با

 !بخونی ازش بیشتری کتابای باشه بهتر شاید,س کننده امید نا خیلی گور به

 بتونه که,برسه گور به زنده مثل چیزی به آخرش که میخونه کتاب تا هزار,تا دویست,صدتا آدم:میزنم لبخند

 !رفتم راه  آخر تا اول همون من,کنه هضمش,بفهمش

 تاثیر روت باید که اونچه از بیشتر خیلی,بودی بچه خیلی خوندیش که وقتی میکنم فکر:اندازد می باال ابرو

 هدایت,ن شکننده,ندارن رو امثالهم و هدایت ی جنبه خیلیا اینه واقعیت ولی نمیکنم قضاوتت بار این,گذاشته

 !داریم میرزا ایرج حتی,داریم حافظ,داریم موالنا ما طرف اون از,بیشتر نه,کمتر نه,تفکره یه

 !انگار ترسیده

 شومینه؟ تو انداختم کتابِ  نکردم؟چرا کاری وقت هیچ چرا میدونی ولی_

 .میدارد نگه اش چانه و پایین لب مابین جایی همانجا بعد و میکشد سیبیلش به دستی

 تو واسه که میشه پیدا ای نقطه یه حتما دنیا این توی که,داری ارزش اینا از بیشتر خیلی فهمیدی چون_

 !سرهنگ,فروغ خاله,مادرت,باشن زنده تو خاطر به که آدما سری یه,باشه

 نمی را آدم مرگ که وقتی است هولناک چقدر" بود نوشته!بزنه پسم مرگم ترسیدم چون...نه:میزنم پوزخند

 !"زند می پس و خواهد

 همه من جاش به...سوزوندی کتابِ  کردی خوب!دیگه کن تموم مصیبتِ  ذکر:کشد می داری صدا نفس

 ...حفظم رو میرزا ایرج شعرای

 اما کند پنهان را لبخندش میکند سعی.کنم بلند سر کنجکاو شود می باعث لبش گوشه بار شیطنت ی خنده

 .میبینم را لبش گوشه کوچک آمدن کش من

 یار زیر در دخترک و کار زیر در کارگر"
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 کجا آن و کجا این اما مینالند هردو

 

 پتو زیر منار یک و اصفهان در منار یک

 

 ..."کجا آن و کجا این اما جنبانند دو هر

 شعر,نباش امل میخندی؟انقد چی به:میگوید و دهد نمی ادامه.میزنم خنده زیر ناگهان و شود می گشاد چشمانم

 !سیاسیه

 .کند مخفی دیدم از شده تر عمیق من های خنده دیدن با که را لبخندش نتوانسته هنوز

 !فکریه مکتب خودش آقا این...میکنم قضاوتت میکنی فکر!ای جنبه بی میگم_

 ...اینجاس آذر...آذر:گویم می سختی به,میشود جاری چشمم گوشه از اشک و میخندم بیشتر

 :دهد می ادامه توجه بی و آورد می در حرکت به را راکی صندلی و نمیدهد گوش

 کنار دریا دختر و غار دروازه دختر"

 

 کجا آن و کجا این اما عریانند هردو

 

 کاروزار، در جنگجو و حجله در عروس نو

 

 "کجا آن و کجا این اما خونینند هردو

 سعی.خندد می و کند می نگاه را من های قهقهه تعجب با و برداشته دست ها برگه کردن خطی خط از آذر

 .خواند می انتها تا را شعر و دهد نمی اهمیتی اما کنم ساکت را مهران میکنم

*** 

 ها عقربه به را گیجم نگاه میکنم سعی و میگیرم باال را دستم.میگشایم را آلودم خواب چشمان در صدای با

 !ربع و هفت.کنم متمرکز

 !تو بیا_
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 صبح؟ وقت این اما است زینب پیداست گفته نا

 .میچرخم در سمت به و میگیرم عمیقی نفس و میگذارم چشمانم روی را دستم همان

 ...کار باهاتون تلفن...خانوم_

 !خوابم نمیبینی صبح؟مگه وقت این:رود می باال صدایم

 !آقاس حضرت_

 پایم به ملحفه حتی و شوم می بلند تلوخوران تلو.مینشینم تخت روی حرکت یک با و میزنم چنگ موهایم به

 .میخورم سکندری و میپیچد

 .میزنم بیرون اتاق از و میمالم را هایم چشم

 چقد معلومه بشه شروع شما آقای حضرت صدای با که روزی!پیداست بهارش از نکوست که سالی_

 ...افتضاحه

 مقر در روز آن اتفاق اگر.دیده برایم خوابی چه بار این آبراهام نمیدانم.روم می پایین هارا پله زنان غر غر

 را گربه اما,میدادم ادامه خوابم به و گرفت خواهم تماس او با بعدا که بگوید میگفتم حتما نبود فرماندهیش

 عالمه یک با آدمیست کردم می احساس.ترسیدم می او از واقعا و بود کشته اما,نه که حجله دم حاال,بود کشته

 از ابایی هیچ و دهد می تکان را ما بخواهد طور هر هم او!ریتا حتی و مهران,من,جلویش شطرنج مهره

 !ندارد گود از خارج ها مهره کردن پرت

 .برس ت دیگه کارای به برو!بایستی اینجا نیست الزم_

 خان آزاد!موقع یه نیاد کسی باشه حواسم باید:گوید می و میبرد داخل را روسریش از زده بیرون موی تکه

 .بیدارن

 .میدارم بر را گوشی و افتد می ها پله باالی به نگاهم

 !آقا حضرت بفرمایید:گویم می کشدارم و آلود خواب صدای با

 ! میگرفتم تماس دیرتر خوابین میدونستم اگر_

 .میکنم پشت اش خیره نگاه به و میکنم نگاه چپ چپ گوشی به زده زل که را زینب

 امرتون!است بدموقع زدن زنگ برای کال صبح هفت راستش,شدنم بدخواب برای نگرانیتون از ممنون_

 زرگریان؟ آقای

 !دیدار تجدید...شیرین خانوم دیدار تجدید_
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 و سرد نسیم مثل صدایش که طور این.کند پیدا دیدار برای دلیلی تا افتد می تکاپو به ذهنم.ریزد می قلبم

 .ترسم می گذرد می گوشم پرده از ای جهنمی

 شده؟تجدید چیزی:گویم می آرام و چسبم می دستی دو را گوشی و شوم می خارج خواب منگی حالت آن از

 چی؟ برای دیدار

 زود به زود داره میل آدم که هستین ها خانوم دسته اون از ذاتا باشه؟شما میتونه چی برای دیدار تجدید_

 !باشه داشته مالقات باهاشون

 .بترساند و بدهد بازی مرا دارد دوست انقدر چرا دانم نمی

 ...بیام بیرون اینجا از خواست دلم موقع هر نمیتونم من,باشین جدی,زرگریان آقای_

 !میبینمتون,باشین موفتار عصر پنج که میخوام,خانوم شماست مشکل دیگه این_

 الو؟...تو نمی_

 هیچکدام ما.است همین هم حقیقتش.شود ختم خدانگهدار به ما تلفنی های گو و گفت نیست قرار اصال انگار

 .خواهیم نمی را دیگری جان حفظ خدا از

 !دیوونه:گویم می حرص با و میکوبانم محکم را گوشی

 دیوونه؟همین گفتم بهش هان؟ناراحتی:میچرخم سمتش به پرخاش با.ایستاده کنارم همچنان مجسمه مثل زینب

 .بگو و بزن زنگ بهش االن

 !حرفیه چه این,خانوم نه_

 .رود می آشپزخانه سمت به تند های قدم با و

 است این منتظر تنها که بگویم؟او چه آزاد به.بزنم بیرون شده خراب این از میتوانم ای بهانه چه به حاال

 .بیرون کند پرت اینجا از مرا

 مرخصی گرفتن برای راهی دنبال به و گیرم می دستانم بین را سرم و نشینم می تلفن کنار صندلی تک روی

 به نگاهم و گیرم می باال را سرم آید می که ها پله سنگفرش با کفشی برخورد صدای.گردم می چندساعته

 ام تکیه.آید می پایین هارا پله آرام و است من به نگاهش.پرد می پلکم و میکشد تیر چپم گونه.افتد می آزاد

 می خارج عمارت از و کند می کج در سمت به را مسیرش اما.کنم می نگاهش خیره و میدهم صندلی به را

 .میکنم خارج قدرت با را ام شده حبس نفس هم من و شود

*** 

 و میمانم من و دهد نمی اجازه هم آزاد ندارم شک.ام نشسته تخت روی همچنان و است سه نزدیک ساعت

 .شکسته پای و دست با را خودم یا کند می له کامل اینبار را مهران یا که ماشینی احتماال و!آبراهام
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 باید بود گفته.بروم باید حتما و است ضروری کارم.برگردم و بروم تهران تا میخواهم بودم گفته خاتون به

 یخم روی سنگ هم آزاد آید نمی بدش و است بدجنسی روی از حرفش بودم مطمئن.کند صادر اجازه آزاد

 !است تام اختیار صاحب خودش دیگر موارد تمام در اال و کند

 !متنفرن موندن منتظر از آقا نمیرین؟حضرت!شده سه ساعت...خانوم_

 .است در چارچوب بین که میکنم نگاهش

 زدی؟ در_

 !بود باز_

 احتیاجی تو دینگ دینگ به!چنده ساعت میدونم و دارم ساعت:میگویم و کنم می نازک برایش چشمی پشت

 ...ندارم

 ...واسا:گویم می که برود کند می عقبگرد

 کجان؟ خان آزاد:میروم جلوتر و میشوم بلند

 .کارشون اتاق...اتاقشون:آید می حرف به مکث با و چرخد می صورتم توی نگاهش

 !برو...باشه_

 دوباره.میشوم خارج اتاق از عمیق های نفس با باالخره و میچرخم اتاق توی دوری چند رود می که بیرون

 خواب توی,روز چند این تمام مثل میپیچد گوشم توی صدایش و میکنم حس م گونه روی را سوزش همان

 !بود خوانده لکاته مرا که صدایی,بیداری و

 و نشسته مبل روی راحتی لباس با.کنم می باز را در صدایش شنیدن متعاقب و میزنم در به آرامی ضربه

 کند می که نگاهم.خواند می و کرده باز پاهایش روی هم ای روزنامه.ندارد رفتن بیرون قصد است معلوم

 مثل اش خیره نگاه.بفرستم ذهنم تاریکخانه به را روز آن خاطره کنم می سعی.کشد می تیر ام گونه دوباره

 .است منتظر.شود می قفل چشمم توی درست بعد و نوردد می در را پایینم تا باال از صبح

 !بگیرم مرخصی غروب از قبل تا...رو چندساعتی تا بشه اگه...خواستم_

 !ببند درم,نه:گوید می سریع نیامده در دهانم توی از حرف هنوز

 .میبندم را در و داخل آیم می چارچوب بین از اش خواسته برخالف

 !بفرمایید_

 به خودتو یا کری:چرخد می سمتم به کمی.میدارد بر مبل از تکیه و دهد می فشار هم روی را لبهایش

 کنم؟ تکرار بار صد چیزو یه باید زدی؟حتما نفهمی به خودتو یا میزنی؟نمیفهمی نشنیدن
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 !فرساست طاقت و سخت ماندن آرام چقدر.گیرم می گاز داخل از را لپم

 چیه؟_

 سر اگر اما,کنم التماسش خواهد نمی دلم,کنم خواهش نمیخواهد دلم.است م خیره همچنان نگاه منظورش

 .بود نخواهد انتظارم در بهتری چیز که میدانم هم نروم آبراهام با قرارم

 !دارم ضروری خرید یه,برم باید,فقط ساعت چند!لطفا_

 !بده انجام بره مشتی بگو هست خریدی:میگوید و میگیرد نگاه

 .نفهم زبان این دست از نکوبم زمین به پا میکنم را تالشم تمام

 ...بگم مشتی به نمیتونم...مشتی!نمیشه_

 .میکنم تراشی بهانه دارم میکند فکر میدانم.رود می نشانه سمتم به تیزش نگاه

 ...بدم انجام خودم باید,شخصیه خرید یه:میدهم ادامه

 .شود می دستگیرش چیزهایی یک کم کم دارد رسد می نظر به

 .برم خودم باید!بگم مشتی به کشم می خجالت_

 دیگری وقت هیچ.است سخت بسیار برایم,غیرعلنی هرچند,اشاره و ایما با هرچند,مورد این در زدن حرف

 .دهم قرار آویز دست را آن البته صد و!کنم صحبت مردی با ام ماهانه سیکل مورد در بود نیامده پیش

 ذهنم به ممکن های چیز ترین احمقانه.رود می فرو دیوار توی من رفته عقب قدم و میشود بلند جایش از

 حرفهایم اثبات برای نیست بعید اصال خانزاده از البته,کنم باور تا بده نشان بگوید که این مثال,کند می خطور

 !بخواهد مدرک

 چی؟ یعنی خجالت میدونی خجالت؟واقعا_

 ام نطفه که من نه باشد داشته شدن ریخته برای آبرویی که چیست خجالت میداند کسی.دانم نمی راستش,نه

 !شده بسته آبرویی بی با

 ...که چیه؟معلومه منظورتون_

 حریم مورد در که حالی در میکنی چیکار اینجا وگرنه...نمیدونی که معلومه...نه:حرفم میان میپرد

 !میکنی صحبت من با داری خصوصیت

 .بدهم ادامه گونه این را بازی نیست هم بد گردد نمی بر جوب به ریخته آب,میگیرم باالتر را سرم

 ...!کشم نمی خجالت شما از من_
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  شلوارش جیب توی را دستش دو

 !ای بیگانه حیا,شرم,خجالت با واقعا...نه:رویم به رو ایستد می و میبرد فرو

 !نمیکنه شرم داره دوستش که کسی...که کسی از آدم:میکند ام جری لحنش و آمیز تحقیر کالم

 !راست گونه شاید حاال,بکوبد صورتم توی دوباره میرود گمان,میبندم چشم

 .بروم کند می اشاره چشم با و کند می باز را در تنها اما

ن_  ...کن هماهنگ خونه این خانوم,خانوم خاتون با بود ای مسئله هر بعد م 

 پشت را در که حالی در اتاق از رفتن بیرون حین و کنم می برداشت مرخصی اجازه منزله به را حرفش

 !سرخود آستین:شنوم می را صدایش میبندد سرم

*** 

 رستوران رسد می نظر به.روم می خیابان سمت آن به.میکنم حساب را راننده پول و شوم می پیاده ماشین از

 را برم و دور و ایستم می در جلوی.گویند می را همین اش کشیده کرکره های پنجره و بسته در.است بسته

 نگاهی را داخل میکنم سعی و برمیدارم عقب به قدمی تعجب با.شود می باز آرام در که گذرانم می نظر از

 ست؟ بسته:گیرد می را دیدزدنم جلوی و میکند پر را در عرض تمام هیکلی مردی.بیندازم

 دیبا؟ شیرین خانوم_

 !بله_

 !هستند منتظرتون وقته خیلی زرگریان جناب...داخل بفرمایید_

 تاریک فضای و بسته در,افتاده های کرکره.زند می اشاره داخل به دستش با و رود می کنار در جلوی از

 و کشتنم از تصویری ذهنم میفهمد؟توی کسی چه کنند نیست به سر مرا اگر.میکند ام زده وحشت همه,داخل

 هم به تصورش از حالم خودم و بندد می نقش رستوران مصرفی گوشت برای بدنم کردن قطعه قطعه بعد

 باغچه در جسدم کردن چال و کشتن همان تهش.باشد دیوانه ها انقدر نمیرسد نظر به.میخورد

 !جاییست,باغی,ای

 داروخانه تمام ابتدا آزاد به کذبم اطالعات به توجه با شوند شدنم گم متوجه و برنگردم اگر جاست این مشکل

 .اند کرده پاک هم را جرم آثار همه اش دسته و دار و آبراهام موقع آن تا و گردند می را شهر های

 اس؟ شنبه چند تعطیله؟مگه چرا رستوران_

 .بشین بدنی بازرسی باید...لطفا بمونید لحظه چند...خواستن طور این زرگریان جناب_

 !میکشم ای کالفه پوف
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 !همراهمه سرد و گرم اسلحه نوع ده...کنید بازرسی,آره_

 .کشد می بدنم بر گذرا و سریع را دستش و میکند نگاهم چپ چپ

 ...بفرمایید_

 پشتش مردی که رستوران وسط میزی روی هم آن,شمع یک با تنها که ای تاریکی و مطلق سکوت

 زده یخ دستان.کند می مرعوبم است آبراهام ندارم شک پشت از وضعش و سر به توجه با که مردی,نشسته

 .اند شده داده قرار برعکس ها صندلی و خالی همه میزها.میزنم گره هم به را ام

 میرسیم که میز کنار به.میرسد نظر به ای زننده و ناموزون موسیقی سکوت این توی کفشم پاشنه صدای

 .میگیرم جا صندلی روی آبراهام حالت بی ی قیافه به خیره.کشد می عقب را صندلی مرد

 .برود که زند می اشاره مرد به دست با.دهد می قرار سیگاری جا توی را پیپش

 خانوم؟ بدقولین و نظم بی قدر همین همیشه_

 .ندارد ما قرار با سنخیتی هیچ که چرخد می رستوران هوای و حال و شمع روی نگاهم

 .بیرون بیام نمیتونم بخواد دلم موقع هر که بهتون گفتم,زرگریان آقای شد دیر دقیقه بیست فقط_

 !بتونین باید بخواد دلم من موقع هر اما_

 میشد هم تر عمومی مکان یه کردین؟توی شکلی این رو اینجا چرا:خاموشش لوستر و میکنم نگاه را سقف

 !کنیم مالقات باهم

 !کاریی_عاشقانه قرار هم اون,نمیذارم قرار عمومی مکان توی من باشین فهمیده باید_

 کاری؟_عاشقانه:میکنم نگاهش تعجب با و میگیرم سقف از را چشمم

 نمیومد پیش وقت هیچ شاید!کجا؟ کجا؟شما من وگرنه,دیگه عشقه داده قرار هم کنار در رو ما که چیزی_

 .بشیم کالم هم حتی که

 .ندارم وقت خیلی, کشوندین اینجا خاطرش به منو که رو چیزی بگید...خب_

 .افتد می انگشترهایش به نگاهم ناخودآگاه و میگذارد میز روی را دستانش

 !من نه,بگی باید تو_

 بگم؟ باید چی از_

 حال در سریاالی,هوا و آب:میگیرند خود به خاصی حالت لبهایش و دهد می تکان هوا توی را دستش

 !سینما,پخش
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 صندلی به دوباره و میدارد بر زدن حرف از دست شوم می بلند که همین.شوند می جمع نفرت از لبهایم

 پذیرایی هنوز!بشینید:میکند پیدا را خفه حالت آن صدایش و  زند می اشاره صندلی به دست با.میدهد تکیه

 !شده شروع تازه مهمونی,نشدین

 .مینشینم سرجایم حرص با و افتد می اند ایستاده ورودی در جلوی که مردی دو به نگاهم

 دارید؟ میل چی_

 هرچه میخوام!بخورم عصرونه شما با اینجا نیومدم من...زرگریان آقای:میغرم ام شده چفت دندانهای بین از

 !کنید عجله لطفا...برم تر سریع

 !کنیم می شروع,باشه..خب...اوهوم_

 .شود می خم کمی میز روی

 روندتون؟ س کننده رسیدین؟امیدوار کجا االن؟به تا کردین چیکار!اول سوال_

 !میکنم رو تالشم تمام دارم:گویم می غیض با و زنم می چنگ موهایم تو

 !میذارین کم خوشتیپمون پسر واسه دارین کنم می کردین؟حس تالشی چه دقیقا خب_

 دیگه که نمیده جوابی اگه,میدم انجام میاد بر ازم کاری هر کنم؟دارم چیکار:شوم می خم میز روی به هم من

 !شماست روی پری ی عمه دختر خاطر به,نیست من دست

 .بگویم تالشهایم از من است منتظر هنوز انگار و اندازد می باال ابرویی

 یه روز دو هر نیست الزم,مونده ماه چهار هنوزم,قرارمون طبق,دادین وقت زمستون تا من به شما اصال_

 !بازپرسی بکشونین منو بار

 بیچاره رو تون پسرعمه و خودتون,شین دچار چیزی نسیانی ای فراموشی به,بره یادتون میترسم آخه_

 !بیفته اتفاقی چنین نمیخواد دلم بودم گفته,کنین

 .میفتم لبم جان به ناخن با و شوم می خیره کناری خالی میز به چرخانم می را سرم

 !دوم سوال خب_

 .میکنم نگاهش و میچرخانم چشم تنها سرم چرخاندن بدون

 ! آزاد!بگو تون پسرعمه یکی اون از_

 چی؟:میروند فرو هم در ابروهایم

 !کردم تعجب خیلی کردی؟منم تعجب_
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 !نمیشم میگین؟متوجه چی:برمیدارم لبم پوست کندن از دست

 آزاد؟ هم و مهران هستین؟هم آدمی طور چه,کنم تفهیمتون بذارین واقعا؟خب_

 !شو خفه:میزنم داد بلند و میپرم جا از.ندارم را یکی این گویی درشت طاقت,آورم نمی طاقت

 !صحبتی طرز چنین نیست شما برازنده میدین؟اصال دست از کنترلتونو زود خیلی میدونین_

 !هست میکشه سرک دیگران زندگی توی که کسی ی برازنده:شوم می خم و میدهم تکیه میز به را دستم

 بعید.ام رفته تند زیادی شاید.آید می جلو مردان از یکی و میگیرد باال است انگشتر از پر که همان,را دستش

 مرد آمدن جلو زده وق چشمان با.میگرفتم را ام وامانده زبان جلوی باید.بدهد گوشمالیم حسابی بخواهد نیست

 .روم می عقب قدمی و میزنم چنگ است میز روی که دستیم کیف به.کنم می راست کمر و پایم می را

 آقا؟ بله_

 لیوان یک خانوم برای:چرخاند می مرد سمت را سرش بعد و کند می نگاه را سرتاپایم لحظه چند آبراهام

 !نمیرسه نظر به مساعد اوضاعشون,بیارین آب

 .مینشینم صندلی روی و رود می پاهایم از توان و میفرستم بیرون تکه تکه را ام شده حبس نفس

 !برم میخوام:کنم می باز زبان شود می دور که مرد

 .ندادین رو سوالم جواب که هنوز_

 !نمیشم سوال این از منظورتون متوجه بشنوین؟من میخواین چی_

 اطالعم به رو دیده چشماش با که چیزایی,نداره خالقی ذهن البته,میگه دروغ زینب بگین که میخوام_

 .رسونده

 آزاد اتاق در پشت روز آن نیست بعید.میفهمیدم اخیرش روز چند های نگاه از باید!کثافت زینب,زینب

 .بوده ایستاده فالگوش

 !زده غازی یه صدمن و مفت حرف چه ببینم,گفته چی بگین شما_

 !شنیده هم حرفایی البته و میپلکین زیاد بزرگتون پسرعموی اتاق توی میگه_

 !محضه مزخرف_

 قراره شما که رو خومون قرار و قول اگه حتی,داد قرار بررسی مورد مختلف ابعاد از میشه رو مسئله_

 ی پسرعمه که اینه مسئله دیگه طرف,بذاریم کنار رو بزرگتر نه و بیارین راه به رو کوچیکتر ی پسرعمه

 !خانوم نمیرسه نظر به اخالقی اصال,داره بچه و متأهله بزرگتر
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 !ندارم رو شما اساس و پایه بی اتهامات شنیدن ی حوصله,برم میخوام من:میزنم پوزخندی

 !برگردم رو رفته راه نمیاد خوشم من,میشه خراب کارمون,نمیشه که اینجوری...خب_

 !نکنید دخالت من خصوصی زندگی توی...زرگریان آقای:کشم می پلکهایم به دستی

 .میکشمش سر و برمیدارم سریع گیرد می قرار کنارم که آب لیوان

 فعال خصوصیتون زندگی از قسمت این شوربختانه ولی,کنم دخالت شما زندگی توی نمیخواد دلم هم من_

 !مربوطه هم من به

 .نیست میگذره زینب کوچیک مغز توی که اونچه قضیه:میدهم قرار پیشانیم گاه تکیه را دستم

 !نیست میرسه نظر به که طور اون هیچی:میکنم زمزمه تر آرام

 شما روی اخالقی لحاظ از من راستش,چیه قضیه که بدین توضیح میخواد دلم:کند می زمزمه من از تر آرام

 !شدم امید نا خودم از,خانوم بودم کرده باز ای دیگه حساب

 چه بودند نشسته میز این پشت من از قبل که آدمهایی نمیدانم,شوم می خیره چوبی میز روی های طرح به

 در و ام کرده گیر پرس دستگاه بین طرف دو از کنم می حس,بد خیلی,است بد حالم که من,اند داشته حالی

 .شدنم له حال

 گفته لیلی برای تنها این از قبل که میکنم باز حقایقی گفتن به دهان و میکشم میز خطوط و خط روی انگشت

 !بودم

 می شاید.دارد نمی بر دست چشمانم به کردن نگاه از ای لحظه و است صورتم به خیره همچنان نگاهش

 روی از را ام دستی کیف.دارم را ای مخروبه پل احساس دقیقا.بدهد تشخیص را دروغم و راست خواهد

 خورد,ریتاست آوردن دست به شما هدف تنها اگه,گرفتین رو سوالتون جواب کنم فک:میگویم و برمیدارم میز

 منصرف تصمیمتون از نمیشه رو شما که همونقدر,شده تبدیل من زنگی هدف تنها به هم هخا آزاد کردن

 !نمیشه هم رو من,کرد

 مرد دو.ماند می خیره ام خالی جای به و گوید نمی چیزی.میروم در سمت به و میشوم بلند صندلی روی از

 بدانم که میگفت چیزی الاقل کاش.کنند می باز برایم را در و روند می کنار در جلوی از پوش مشکی

 روی آبی قطره روم می بیرون در از که همین.رسید می نظر به غیرعادی سکوتش این.چیست تصمیمش

 داشته را انتظارش که نبود چیزی باران.شوند می بیشتر و بیشتر قطرات همینطور و چکد می صورتم

 تاکسی منتظر و میروم خیابان سمت آن به.گیرم می را هایم مژه روی خیسی و میکشم دست.باشم

 این که چیزی تنها. بگیرند پناه ها مغازه سایبان زیر میکنند سعی و میدارند بر قدم سرعت به عابرین.میمانم

 به زودتر میخواهم فقط, است وضعم و سر ریختن هم به و باران زیر شدن خیس نیست مهم برایم لحظه

 بیرون و افتد می رستوران به نگاهم.میماند نتیجه بی که میدهم تکان دست تاکسی چند برای.برسم عمارت
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 حرکتشان منتظر.شوند می بودم دیده شب آن که مشکی ماشین همان سوار, محافظش دو و آبراهام آمدن

 ناخودآگاه و دارد می برم ترس.کند می عبور خیابان عرض از و شود می پیاده محافظان از یکی ولی میمانم

 با.دهد می قرار سرم روی و میکند باز را است دستش که رنگی مشکی چتر میرسد که جلویم.روم می عقب

 .ببینم را صورتش که میگیرم سرباال تعجب

 .برسونیم مقصد تا شمارو که خواستن زرگریان جناب.دیبا خانوم بفرمایید_

 میدم ترجیح من ولی کنید تشکر ازشون:گویم می و آیم می بیرون چتر زیر از باران شدت به توجه بی

 .برگردم خودم

 آبراهام تشن غول محافظ دهم تکان دست برایش اینکه از قبل شود می رد مسافری بدون تاکسی لحظه همان

 .گیرد می سرم روی را چتر دوباره و گیرد می قرار جلویم

 جناب که همین,نکنید خسته رو من و خودتون خانوم:گوید می که برود بگویم و بزنم حرفی میخواهم

 !شه اجرا باید کنن امر زرگریان

 این زرگریانِ  جناب فرامین برابر در ام ایستادگی که میدانم و ببرد را من که است مصمم کامال ظاهرا

 جوار در نشستن از.بدهند تحویلش بسته کت را من باید و کرده امر او.ندارد ای فایده گوش به حلقه جماعت

 .آبراهام الخصوص علی.ندارم خوبی حس ابدا مرد سه این

 ماشین کنار به کند خیس را صورتم و سر باران گذارم می روم می خیابان سمت آن به مرد به توجه بدون

 از.میخورد آبراهام به نگاهم لحظه همان و مینشینم اکراه با.کند می باز برایم را پشت در مرد میرسم که

 اوج به شدتش حاال که بارانی از هیکلشان و سر پوشاندن در سعی که هایی آدم و بیرون کنارش پنجره

 .زند می دید را دارند رسیده

 !بودم تر راحت میرفتم خودم برسونین؟اگه منو خواستین چرا_

 !میباره بارون داره چون_

 .درآورد حرکت به را ماشین که میکند امر راننده به آرام و چرخاند می سمتم به را سرش

 به اند خورده فر بیشتر حاال که را خیسم موهای.گیرد می سمتم به و آورد می بیرون دستمالی جیبش از

 که دوباره.کنم می خشک را خیسم صورت و پیشانی و گیرم می دستش از را دستمال و میرانم گوشم پشت

 .گوید نمی چیزی کام تا الم را مسیر کل دیگر.شده خیره بیرون به پنجره از بازهم کنم می نگاهش

*** 

 .میدهم دستش به را چنگال و میگذارم آذر جلوی را شده خورد های میوه بشقاب
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 میدانم و شده سفره هم بعدازمدتها یعنی,نشسته آالچیق توی ما با خوردن عصرانه برای مهران مدتها از بعد

 بانوسادات و کشد می را نازش حسابی خاتون.هاست عصرانه برنامه در آزاد حضور عدم خاطر به هم این

 .گذارد می بشقاب توی میوه برایش و کند می نگاهش لبخند با مدام که هم

 چقدر نمیدانم.کرد حس کنارش از میشود را شامپو بوی و بسته پشت از را نمناکش موهای و رفته حمام

 باال را کیکش در فرورفته چنگال که همانطور.دهد می من به را نگاهش باالخره که بودم مانده اش خیره

 مثل.آمد کجا از وسط این لبهایم آمدن کش نمیدانم.خورد می تکان میخواهی چه معنای به سری برد می

 به را نگاهم و اندازم می پایین سر کنند قایم را هایشان گونه سرخی بخواهند که دهاتی نابلد های دختر

 .میدهم چایم فنجان

 !کردیم زیارت خانِ  مهران گل روی باالخره:شنوم می سرم پشت مسیر از را هایی قدم صدای

 که را مهران با نشینی هم خاطر به خوبم حال باید حتما.شوند می جمع حرص از لبهایم.است آزاد صدای

 سمت دارد که چرخد می سمتش به نشسته همانطور خاتون.کرد می خراب بود شده نصیبم روز دو از بعد

 ...جان آزاد:آید می آالچیق

 به حرصش پر زدن تکیه و بشقاب توی چنگالش کردن رها و شوم می مهران صورت رفتن هم در متوجه

 .صندلی پشتی

 ای وعده تنها این.کند همراهی عصرانه خوردن در مارا تا آمده و داده رویه تغییر آزاد که شده چه نمیدانم

ن غذایی عادت تغییر با آزاد امیدوارم و کنم میل میتوانستم راحت خیال با که بود  .نکند خرابش بعدش م 

 می حذر او به کردن نگاه از مطلقا که آید می مهرانی صندلی سمت به یکراست و شود می آالچیق وارد

 .شده کدر نگاهش و است چروک و چین از پر دارد صورت به که ای گنده اخم از مهران پیشانی.کند

 اما شود بلند میشود خیز نیم اش شده دوبرابر های اخم همان با و شود می سمتش به آزاد آمدن متوجه

 !مرد بشین:نشیند می اش شانه روی آزاد دست بالفاصله

 حس هایش ریش ورای از را فکش آلود حرص حرکت شود می جاگیر اش صندلی روی دوباره که مهران

 هم بعد و زند می پشتش به آرام ضربه چند مکث با آزاد.کند می پرهیز او به کردن نگاه از همچنان.کنم می

 .شود می جاگیر مانده خالی صندلی تک روی

 خط جزو هم مهران حتما و است قرمزش خط تنها ریتا ظاهرا,بودم ندیده را مهران ای کینه روی این

 .آمده آالچیق تا خاطرش به که است آزاد قرمزهای

 .بده رو چای قوری_

 مهران منظورش باشم داشته انتظار نباید مطمئنا و دارد قرار مهران و من بین قوری.گیرم می باال را سرم

 پر را فنجانش اجبارا و کند می دراز را خالی فنجان.گیرم می سمتش و کنم می بلند را قوری مکث با.باشد

 .میکنم چای از
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 به حتما و است ارزشمند برایم آمدنش چقدر کرد می حس مطمئنا و بار چند از بیش,دارم دوستش بودم گفته

 .نمیشناسم پا از سر حضورش خاطر

 که نیستم وضعیتی توی.میگیرم نگاه سریع میخورد گروه هم توی نگاهمان و کشد می عقب را فنجانش

 چیزی تنها کند نگاهم اگر یقینا و رویم روبه خاتون و نشسته کنارم مهران,دهم ادامه او با را بازیم بخواهم

 .بس و است تنفر دید خواهد نگاهم در که

*** 

 تولد امور کردن آماده و عمارت به رسیدگی مامور را دیگر زن دو زینب بر عالوه خاتون.است آزاد تولد

 چندباری هم خاتون ام گرفته سرسام میزنند حرف مدام کردن کار حین که زنها صدای و سر میان.کرده

 زدن حرف این اما داشتند هم شیرینی ی لهجه و بودند شمالی زن دو.انگار نه که انگار اما بود داده تذکر

 .بود کن خورد اعصاب پایانشان بی های غر غر و ها

 چه در میهمانی که این مورد در نظری.شوند خشک فر نیمه و مواج همانطور میگذارم را خیسم موهای

 که دارم همراهم مجالسی چنین برای پوشیدن قابل لباس دست دو تنها.ندارم شود برگزار است قرار ابعادی

 گزینه بین از خود به خود لختش ی سینه و سر خاطر به که لباسها از یکی.زنند نمی دل به هم چنگی البته

 پایین به کمر از و تنگ کمر تا که رنگی صورتی پیراهن و میمانم من نهایتا و شود می حذف انتخابی های

 الک را هایم ناخن و اندازم می تخت روی را لباس.است زانوانم زیر تا بلندیش و شود می کلوش

 فنگ و دنگ انقدر هم ولیعهد تولد جشن حقیقتا.نخوابیده سروصداها هنوز و گذشته ظهر از چندساعتی.میزنم

 .ندارد

 هیچ.ای اضافه چیز هیچ بی.بود عمه و سرهنگ کادوهای همان نهایتش.نداشتم تولدی وقت هیچ کال که من

 بوق توی بخواهند که نبود مبارکی و میمون اتفاق چندان,بگیرد جشن کسی را تولدم نداشتم انتظار هم وقت

 .بکنندش کرنا و

 تا میگفت چیزی بودم امیدوار.بود نزده کنم مخفی جایی,پستویی در را آذر اینکه از چیزی بار این خاتون

 .نباشم هخا آزاد تولد مزخرف جشن شاهد و ببرم پناه کوچک عمارت به خواسته خدا از

 چهارتاق ای مقدمه هیچ بی در که مینشینم الکهایم شدن خشک منتظر تخت روی گرفته هوا توی دستهای با

 .است خاتون در کردن باز نحوه این از انتظارم طبق.شود می باز

 !کن جمع خدمتکارا پای و دست بین از رو آذر چی؟بیا که نشستی اینجا_

 !بشه خشک الکم بذارید,میام االن:گویم می و مینشینم تر راست

 تشریف جایی:زند می اشاره هایم دست و تخت روی ساتن لباس به چشم و سر با و شود می کمر به دست

 میبرین؟

 .کند عصبی مرا تواند می آزاد خود اندازه به هم او.نگویم چیزی که میگیرم گاز داخل از را لپم گوشه
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 هوم؟:دهد می تکان را سرش دوباره گویم نمی که چیزی

 داری نگه جون آذر از خودتون میخواین اگه البته,شب جشن برای:گویم می و میکنم صاف کمی را گلویم

 !میکنم استقبال میل کمال با کنین

 با.بیفتم راه سرش پشت است منتظر احتماال و بندد نمی را در.چرخدد می عقب به و اندازد می چپی نگاه

 لباس به نگاهم.میشوم بلند نبودنشان تر از یافتن اطمینان از پس و میکنم چک را الک خشکی انگشت نک

 .اندازمش می کمد توی و میکنم گلوله حرکت یک در افتد می که تخت روی

 !خانوم خاتون بچرخیم تا بچرخ_

*** 

 تولد مهمانی در بار یک تنها که ام کرده تن را ام دکلته مشکی شب لباس.میکنم چک را سرتاپایم آینه جلوی

 مهمانی آخر تا اول از و بودم معذب پوشیدنش از هم موقع آن حتی.بودم پوشیده دبیرستانم دوستان از یکی

 صورتی رژ و کنم می مرتب را هایم چتری.بودم سینه قسمت از کشیدنش باال مشغول و بود لباس به دستم

 به رژلب با.کند می نگاه را حرکاتم دقت با که افتد می آذر به نگاهم آینه داخل از میکشم لبانم به دوبار را

 بزنم؟ ماتیک ت واسه کم یه میخوای:چرخم می سمتش

 .میزنم لبهایش روی کمی و میبرم جلو را رژ.دستم رژلب به شده خیره و است باز نیمه لبهایش

 !مهمونی برن خوشگل خانومای وقتشه دیگه_

 شادی موسیقی صدای میکنم باز که را در.میگیرم دستم توی را آذر دست و میکنم پا را مشکیم های کفش

 جیغ,خنده,ظروف و ظرف برخورد صدای,زدن حرف صدای.شود می تر واضح است پخش حال در که

 .مردها کلفت و بم صدای و ها زن جیغ

 سرشانه بودن پوشش بی این.میکشمش باال و میکنم لباسم بند را دستم ناخودآگاه آییم می پایین که را پله اولین

 می تنم توی لرزی نیست سرد اصال که هوایی توی.بود داده من به لختی حس امر اول همین هایم

 سن هم زن چند نگاه شوم می وارد که پذیرایی سالن به.میکنم جا جابه هایم سرشانه روی را موهایم.نشیند

 و آذر.است چیز دو نگاهشان هدف.شود می قطع هایشان صحبت و مینشیند آذر و من روی خاتون سال و

 .نمیدانم را است درگوشیشان های پچ پچ برای بهتری ی سوژه کدامشان حال!من ی سینه فرق

 .کن سالم خانوما به آذر:میچرخم آذر سمت به کمی و میزنم لبخندی رویشان به

 و کند می زمزمه سالم شبیه چیزی لب زیر.میچسباند من به را خودش شدت به و میفشرد را دستم آذر

 .کند می قایم لباسم دامن توی را سرش

 خاتونه؟ دختر_

 .اند ندیده آدمها این اکثر را او پس.گوید می زنها از یکی را این
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 !خجالتیه مقدار یه فقط,بله:میکنم حفظ را لبخندم

 ترسیده جمعیت سیل دیدن با گمانم.بیاورمش در حرکت به میکنم سعی و میکشم آذر موهای روی دستی آرام

 .شود می تر سنگین هایش گام لحظه هر که

 هم شاید.دارد دوستانه ی جنبه مهمانی.نیست ها خانزاده عموهای یا ها عمه از خبری.بینم نمی آشنایی هیچ

 .اند نکرده دعوت را کسی که هاست خانزاده عموی زن فوت خاطر به

 .میروم خالی صندلی دو سمت به جمعیت سنگین های نگاه مقابل در

 .نیست مهران از خبری اما میبینم سالن گوشه هم کنار ایستاده را خاتون و آزاد

 ...مامان_

 را خودش صندلی روی از.دیده شاپرکیش های آستین با بلند آبی پیراهن آن در را مادرش تازه که است آذر

 .میگیرم را دستش سریع.کشد می پایین

 .بریم هم با کن صبر_

 می را دارد قرار ما روبه و ایستاده آزاد و خاتون کنار که مردی صدای.میبرمش سمت آن به شوم می بلند

 .شده بزرگ نیست؟چقدر جان آذر اون:شنوم

 .چرخند می سمتمان به آرامی به آزاد و سریع خاتون

 تازه فرد این بفهمند کنجکاوند است معلوم و دهند می را جوابم کمابیش.میگویم بلندی سالم و میزنم لبخندی

 .کسیست چه وارد

 ...دختر و آذر معلم,دیبا شیرین,هستم شیرین_

 پذیرایی آذر و خودت از...جان شیرین:کشد می نشان و خط برایم ابرو و چشم با و آید می حرف به خاتون

 !کن

 !حتما_

 بیشتر را سرش و گذارم می لپش روی دست.شود می بلند آذر بم فریاد و کشد می را آذر لپ مردها از یکی

 .اومد دردش خیلی کنم فکر:دهم می فشار خودم به

 نگاه را آزاد و میچرخانم سر.چرخد می بدنم روی مدام نگاهش مشکیش و ریز چشمهای با وحشی مردک

 مبارک تولدتون:نگرد می ام انداخته جمعشان وسط تعارف بی را خودم که منی به حرص با که کنم می

 .شدن جمع جا این شما واسه آدم همه این که بختین خوش خیلی!خانزاده

 !ممنونم:گوید می مصنوعی لبخندی با و دهد می تکان سری کراهت با
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 !بدونین رو دارن دوستتون انقدر که آدمایی قدر_

 یک شود ختم کجا به است قرار نیست معلوم که بیشترم زدن حرف از جلوگیری برای آید نمی بدش مطمئنم

 گشاد کمی را چشمانش تنها.بسته را پایش و دست دوستانش حضور حیف اما کند نثارم جانانه شوی خفه

 .اندازد می باال را ابروهایش آرام و کند می

 !شده سرخ,بزن آبی هم صورتش به...بچرخون کمی رو آذر برو:چرخد می سمتم به بیشتر

 .دهد می عصبانیتش از خبر اش آمده جلو فک

 !چشم:میگذارم هم روی چشم

 را آذر و میزنم پوزخندی.شوم می چشم توی چشم خاتون با ای لحظه و گویم می ای اجازه با مرد سه روبه

 .میبرم شده چیده شربت و میوه و شیرینی انواع سرتاسرش که نهارخوری میز سمت به

* 

 نگاه باالخره که رقصند حال در سالن وسط جوان های زوج و است پخش حال در قلبها سلطان آهنگ

 ای قهوه شلوار و رنگ کرم مردانه بلوز.رسد می راه از مهران و رسد می اش خواسته به ام خشکیده

 برق.زند می ذوق توی کمال همه این میان دستش گچ اما.آید می رویش و رنگ به هم خیلی که پوشیده رنگی

 می پذیرایی داخل به پا مهمانان گرم احوالپرسی و حال میان.دید شود می دیدنش با را زنان و دختران نگاه

 را دستش.بیاید برادرش تولد جشن به نمیکرده گمان احتماال.رود می استقبالش به خوشحالی با خاتون.گذارد

 همه مهمانان.آورد می رویش روشن شمعهای با را کیک زینب هم بعد و بردش می آزاد سمت و گیرد می

 و خاتون های خنده صدای.کند می خاموش هارا برق کسی,میزنند حلقه تولد کیک و آزاد دور و ایستند می

 خودش شان در انگار اوهم و کند فوت هارا شمع آزاد دارند اصرار که آید می جمع مردان از تن چند

 نه و خاتون نه و هستیم ماجرا شاهد دور از آذر و من.میکند رد را پیشنهادشان که را کاری چنین نمیبیند

 وجه هیچ به که میمانیم ناکوکی ی وصله به هردو,ندارند جمع در حضورمان بر اصراری دیگری کس هیچ

 کیک روی های شمع حرکتی در و شود می خاتون مغلوب آزاد باالخره.شویم نمی خورده بر جماعت این با

 عده هم باز.میگویند تبریک را تولدش ترتیب به مهمانان و شود می بلند زدن دست صدای.میکند خاموش را

 به خاتون و آذر برای دارند که میشنوم را زن دو ی زمزمه.شوند می رقص مشغول و آیند می وسط ای

 را آذر دست.شود می قطع صدایشان که اندازم می تندی نگاه.سوزانند می دل فرزندی چنین داشتن خاطر

 .میکنم بلندش و میگیرم میدهد تکان را پاهایش و نشسته صندلی روی که

 !برقصیم بیا جون آذر_

 را ام خنده جلوی نمیتوانم که آورد می در خودش از حرکاتی گاها.بدهم یادش را آسانی حرکات میکنم سعی

 .کنم می وادارش زدن چرخ به و میگیرم سرش باالی را دستش.بگیرم

* 
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 شام از بعد برای که بود داده را فرصت این و بود برده خودش نزد را آذر لحظاتی برای خاتون باالخره

 .بگیرم آرام خودم خلوت در کمی

 .ریزد می صورتم توی را موهایم و آید می خنکی باد.میزنم گره هم توی ام سینه زیر را دستانم

 و زنم می تکیه بالکن های نرده به.ببرم لذت شب سکوت از دمی میتوانم و نیست بالکن توی کسی من جز

 .شوم می خیره آسمان به

 میتوانستم آذر مثل هم من کاش.شد می حسودیم بیخیالیشان و شادی به شاید.نداشتم خوبی حس جمع آن توی

 .بگیرم یاد را زندگی از نداشتن انتظار

 مشغول باشند دوستش میرسید نظر به که مرد چند با اول همان از,بود نیامده کنارم هم ای لحظه برای مهران

 .بود شده

 نگاه سالن داخل به و میچرخم.باشد داشته هم ستاره یک نبود قرار من زندگی آسمان,میدهم بیرون را نفسم

 میکنم دقت که دوباره اما میبینم خودم متوجه را آزاد نگاه ای لحظه.کنم پیدا را مهران میکنم سعی و میکنم

 یا بوده دید خطای نمیدانم.کند می صحبت او با دارد و است مقابلش مرد به نگاهش.شوم نمی چیزی متوجه

 می سالن وارد دوباره و میگیرم ها نرده از تکیه.نداشت توهم به شباهتی و بود واقعی کامال نگاهش اما نه

 کادویی باید هم من,دعوت بی هرچند,آمده تولدی مراسم به که باشعور و متشخص میهمان یک عنوان به.شوم

 .بدهم هخا آزاد یعنی مجلس صاحب به

*** 

 وجودم عمق تا را فلز سردی و میفشرم بیشتر را مشتم.شنوم می شود می نزدیک که را قدمهایش صدای

 می در میانه قامتش به چشمم و میخورد صورتم توی نور اتاق تاریکی توی شود می باز که در.میکنم حس

 .بندد می نقش چشمم جلوی کامران ترحیم شب,شب آن تصویر دقیقا.اش آمده کش سایه و افتد

 نبودن از. پاید می را اتاق بیرون بعد و کند می نگاهم فقط لحظه چند که ندارد اعتماد چشمانش به انگار

 .بندد می را در و شود می وارد شود می مطمئن که اطراف آن در کسی

 هر صدای با و چرخاند می قفل توی را کلید فقط اما,بیایم بیرون ظلمات این از و بزند را برق کلید منتظرم

 میان از مهتاب نور,شوم می بلند مبل روی از هم من آید می که جلو.ریزد می سینه توی بیشتر قلبم چرخش

 !متنفرم ها سایه بازی از چقدر من و کند می روشن را صورتش از نیمی تنها میتابدو ها پرده

 میکنی؟ غلطی چه جا این_

 !میغرد صورتم توی آرام را این و آید می حرف به باالخره

 .شوم می خیره چشمانش به

 !بگم تبریک تولدتونو تر خصوصی خواستم_
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 بین را بازویم سر و گیرد می ام شانه به را دستش اما.میکشم هینی ناخودآگاه آید می باال سریع که دستش

 .فشارد می انگشتانش

 ببریم؟ آبروتو امشب همین,االن همین میخواد دلت خیلی_

 .شود می بیشتر انگشتانش فشار حتی و کند نمی جدا را دستش اما کشم می عقب را ام شانه

 ...ولم...گرفت دردم_

 سرتو اگه االن تا,بپیچه صداش ورتر اون والیت صدتا که ببرم آبروتو میتونم جوری یه االن هوم؟همین_

 !نتونی بعد به این از داشتی نگه باال

 تولد؟ جرمی؟تبریک چه به وقت اون_

 آویزان انگشتم از فلزی گلوله گلوله زنجیر.کنم می باز چشمش جلوی و آورم می باال را ام شده بسته مشت

 .خورد می تکان تکان چشمانش جلوی پالکش و شود می

 .کنم می حس را انگشتاتش فشار شدن کم

 !خانزاده مبارک تولدت_

 !کن بس:زند می کمرش به کت زیر از را دستش و کند می رها صورتم توی خشم با را نفسش

 !میاره شانسی خوش نعل میگن:مینشانم لبم به لبخندی زور به

 لعنتی:گوید می شمرده شمرده و کشد می موهایش توی دست.میدارم نگه جلویش را پالک و زنجیر همچنان و

 میکنی؟ نگاه آذر چشمای توی,نه من چشمای توی طور چه اصال,دارم بچه,دارم زن من

 بشه چی قراره که بعدش به گناهه؟من شدن عاشق مگه:کنم می زمزمه و میکنم خم ام شانه روی را سرم

 ...داره ارزششو عشق میگفت نفر یه!نمیدم اهمیت

 میدم؟ اهمیتی تو لجن احساسات این به من میکنی فک واقعا_

 برین؟ نمی رو کادوتون:گویم می که در سمت برگردد میخواهد و میزند پوزخندی

 !همونجاست سرنوشتش هرحال به چون آشغال سطل همون توی بندازش:اندازد می پایینی به باال از نگاه

 می اش قدمی نیم در درست.روم می سمتش به و اندازم می پایین را دستم و شود می تر رنگ پر لبخندم

 !کنم می چه بداند است کنجکاو میدانم و خورد نمی تکان.ایستم

 ...نیست اونجا سرنوشتش:کنم می باز را زنجیر وقفل آورم می باال را دستم
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 دور را زنجیر قفل و میزنم حلقه گردنش دور و آورم می باال را دستانم اش زده حیرت چشمان مقابل در

 !اینجاست:بندم می گردنش

 .میخورد دماغم به موهایش به آغشته بادام روغن بوی

 گوشش زیر و میکنم مرتب را زنجیر راست دست با و میدارم نگه اش شانه روی همانجا را چپم دست

 !بیاره شانسی خوش تون واسه...همیشه ی همیشه...همیشه امیدوارم:میکنم زمزمه

 !گرفته بازی به را هایم چتری و شده تند هرحال به اما,نمیدانم دیگری چیز یا خشم از تندشده هایش نفس

 را دستی و آورد می باال را راستش دست.دارد قرار دیدش در هم دلچسبی ی منظره باال آن از میدانم البته

 اش سبابه و شست انگشت دو اسیر ام چانه بالفاصله و میزند کنار شدت به ام داده قرار اش شانه روی که

 کنی؟ می اضافه غلط داری متوجهی:کشم نمی عقب را سرم.شود می

 .گویم می آخی که دهد می فشار را ام چانه بیشتر.گوید می آرام

 بدم؟ من یا داده توضیح ت واسه نمیدونی؟مادرت و ای بچه هنوز میشه؟یا چی اضافه غلط عاقبت میدونی_

 .نباید.آورد می را مامان اسم نباید.ام شده خیره چشمانش تاریکی توی

 هیچ.ایم خیره هم چشم به هردو.کند رها را ام چانه که میکنم مچش بند را دستم.میدهم فشار دندان روی دندان

 از کدام هیچ که است معلوم.است نفرت نام به محکمی و ضخیم طناب ما میان.نداریم باور را دیگری کدام

 خیره چشمانم به پوزخند با چنین این که بگذارد سرپوش نگاهم راز روی نمیتواند من های کردن بازی نقش

 .شده

 با و روم می عقب بالفاصله.رود می پایین و باال چندبار در دستگیره و میخورد در به ای ضربه چند

 خاتون صدای که چرخد می در سمت به.میکنم رها را نفسم بود کرده قفل را در اول همان اینکه یادآوری

 کردی؟ قفل رو در تویی؟چرا اون آزاد:آید می

 تا گیس با مرا وقت فوت بدون ببیند موقعیت این در را من خاتون اگر ندارم شک شود می گشاد چشمانم

 .عمارت از بیرون تا هم بعد و کشاند می پایین

 باز االن:گوید می کردنش رها با و شود می دندانهایش اسیر ای لحظه باالیش لب.میکند نگاهم و برمیگردد

 !کنم می

 من.رود می ایستادن مرز تا قلبم شود می دستانش اسیر که بازوانم.نشیند می بدنم توی لرز و آید می سمتم به

 من آدم همه این جلوی بعدی ی فاحشه که این...حرفهایشان.ندارم را تاریخ شدن تکرار دوباره طاقت

 ...همه...مهران جلوی!سیمین دختر,باشم

 !توروخدا...کن ولم توروخدا:کنم می زمزمه



 من لعنت خدا هستم

 

186 
 

 توی اشک.کشد می را بازویم بیشتر و نمیدهد اهمیتی,کنم رها انگشتانش بین از را بازویم میکنم سعی

 !مانم نمی زنده برسد آبرویی بی این سرهنگ و عمه گوش به اگر,زند می حلقه چشمانم

 هرزگی اتهام,باشد کشانده اتاقش توی را من آزاد که شود نمی باورش کسی هم بکشم را خودم اگر حتی

 .رود می نشانه را من تنها

 !توروخدا...آزاد...توروخدا:میکنم زمزمه و غلتد می هایم گونه روی اشک.میکشاندم زمین روی تقریبا

 !بودم نکرده ببرد را آبرویم بخواهد واقعا که این فکر لعنتی من,بودم نکرده را اینجایش فکر

 

 بر.اند شده مماس استخوانم با انگشتانش  میکنم حس حتی و فشارد می را بازویم قدرت پر هایش پنجه

 و داخل به و کند می باز سریع را در.کشاند می اتاقش بزرگ دیواری کمد کنار تا تنها مرا انتظار خالف

 با که ام سینه روی را لرزانم دستان و نشینم می کمد کف.دهد می هول است وسیله از خالی که کمدی میان

 !نیاد در صدات:میگوید و میگیرد لبش جلوی را انگشتش.میدارم نگه رود می پایین و باال شدت

 رسد می نظر به اما نکشم نفس حتی میکنم سعی.روم می فرو مطلق تاریکی میان و بندد می رویم به را در

 .شده صدا و سر پر هم قلبم ضربان و هایم نفس حتی

 ...اتاق در شدن باز و کلید چرخش...بشنوم دیگری چیز قلبم تپش صدای جز بلکه میکنم تر تیز را گوشهایم

 ...نکردی روشن برقِ  چرا...باال؟ اومدی خوبی؟چرا عزیزم...جان آزاد_

 میام شم بهتر...بمونم اینجا کم یه اومدم...میکنه درد سرم:آید می در صدایش سکوت چندلحظه از بعد

 ...صداس و سر خاطر به کنم فک...پایین

 استراحت اصال بیارم؟میخوای قرص ت واسه عزیزم:تر نزدیک کمد به و شود می تر آرام خاتون صدای

 !شدی سردرد میگم....پایین نیا کن

 !پایین میام شدم بهتر که کمی,خوردم قرص,جان خاتون نیست الزم_

 چیه؟ این...هروقت توام پایین میرم,باشه_

 پاک به اهمیتی و فشرم می دهانم روی به بیشتر را دستم,باشد پالک و زنجیر همان منظورش ندارم شک

 .دهم نمی رژلبم شدن

 !گردنم انداختم بود جالب...کی طرف از نمیدونم...بود کادوها توی...این_

 !جالبه آره ولی...آخه؟ این چیه...هوم_

 .بیا شدی بهتر:شود می تر دور و دور دوباره خاتون کفش پاشنه تق تق صدای
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 دست.میزنم تکیه کمد دیواره به و شوم می خارج زانوهایم روی نشسته حالت از.در صدای دوباره بعد و

 خاتون جلوی قربانی گوشت مثل مرا آزاد شود نمی باورم هم هنوز.میفرستم موهایم میان را ام شده صورتی

 .باشد نینداخته

 بسته در روی روبه هنوز که میبینمش آیم می که بیرون.میکنم بازش و میدهم هول احتیاط با را کمد در

 به زده چنگ دیگر دستی و است کمرش بند که دستی,است باز شانه عرض به که پاهایی با.ایستاده اتاق

 .افتد می کنارش و شود می رها موهایش میان از دستش و گردد می بر سمتم به.موهایش

 بعد و خورده هم به های چتری به دستی ناخودآگاه کند می نگاهم خیره طور همان العملی عکس هیچ بدون

 .میکشم لباسم دکلته یقه

 مثل ناچیزی و پست آدم خاطر به خواسته نمی دلش هیچ مسلما.است طوفان از قبل آرامش شبیه اوضاع 

 .بگوید دروغ من

 هم سردرد نیست بعید اش پیشانی ی برآمده رگ از.آید می جلویم تا مصنوعی و ظاهری آرامش همان با

 !باشد گرفته

 جون این:کوبد می ام سرشانه به را انگشتش همان کلمه به کلمه و دهد می تکان جلویم را اش اشاره انگشت

 !باشه حواست,بود هفتمت

 گردنش دور از را زنجیر و میبرد دست.رود می اتاق چوبی تحریر میز سمت به و گذرد می کنارم از بعد

 این.پیچد می گوشم توی سطل کف با برخوردش وانعکاس سطل توی کند می رها معطلی بی و کند می باز

 پی و رگ و  صورتش سرخی تاریکی این توی حتی که حال عین در نیست خوبی نشانه او از آرامش همه

 !سگ توله بود آخرت جون:میکند تاکید و اندازد می من به نگاهی دوباره.است معلوم اش پیشانی و گردن

 .افتد می راه اتاق در سمت به

 است حمله آماده که هاری گرگ شبیه میکنم سعی حال عین در و شود می ساییده هم روی آسیابم دندانهای

 با,کند باور را لبخندها این اگر است احمق خیلی, میپاشم صورتش به را زن هم به حال لبخند همان.نشوم

 جمع جلوی رو کادوم که شدین ناراحت میکنم فکر:گویم می دارم سراغ خودم از که بودنی رو پر تمام

 میخواین و شده بهتر سردردتون اینکه مثل هم شما...هست وقت هنوزم...نداره اشکالی خب.نکردم تقدیم بهتون

 !بپیوندین جمع به

 دارد ذهنش توی حتما.ماند می دیوار خیره نگاهش و زند می سمتم به چرخی نیم و ایستد می حرکت از

 !باشد دلفریبی تصویر باید.کوبد می دیوار همان به برود بدنم از جان که آنجا تا و هم سر پشت را سرم

 آن کسی فاش نشود..."نترسین:گویم می کند تحلیل و تجزیه کامل را ام زده که حرفی ذهنش اینکه از قبل

 !"توست و من میان چه
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 را زنجیر و روم می آشغال سطل سمت به.زند می بیرون اتاق از و برمیدارد دیوار از را نگاهش مکث با

 من,آورد می شانسی خوش میگفت,بودم خریده دستفروش کولی یک از پیش سال چندین را آن.کشم می بیرون

 !بودم ندیده آن از خیری هیچ هم سر پشت های بدشانسی جز که

 باالخره هم این.میکنم رها داخلش های قلم و خودکار میان و میکنم باز را تحریرش میز کشویی در

 !شود آزاد حرام بود این سرنوشتش

 تری راحت خیال با میبینم را زینب که همین اما زند می خشکم جا در شود می باز دیگر بار که اتاق در

 برسونی؟ خبر جوری یه بیاد خواست هرکی نبود قرار مگه:گویم می و میبندم را کشو

 !شدم متوجه پایین اومدن ها پله از وقتی تازه...اصال ندیدمشون خدا به_

 گزارش واسه نمیمونه دور نظرت از خونه این های مورچه حرکت ولی ندیدی رو گندگی اون به خاتون_

 !زرگریان آقای به

 !خانوم؟ نیفتاد که اتفاقی...حاال_

 !میشوم خالص شده نفرین اتاق این از باالخره,میکشم راحتی نفس.افتم می راه اتاق در سمت به حرف بی

*** 

 هم بعد و میبینم را پزشک رفتن پنجره از,روز چهل از بعد,کرد باز را دستش گچ امروز مهران باالخره

 میکردم سعی و بودم گرفته جدی کمی را تولدش شب های حرف.را کوچک عمارت از آزاد آمدن بیرون

 خاتون وقتی حتی.شود می سیخ تنم به مو احتمالیم رسوایی و شب آن فکر از هنوز.نپلکم برش و دور خیلی

 حرفی بخواهد و بزند سرش به آنی در آزاد نکند که میشوم اضطراب دچار میبینم کنارهم و باهم را آزاد و

 !بزند مالم لجن احساسات و من از

 برای بودنش سرسخت همه این نمیدانم,باشد ها این از تر الوصول سهل آزاد میکردم فکر حقیقتا

 حس همین,همین.نیستم شأنش در طوره هیچ میکند حس اینکه و من از تنفرش یا خاتون به چیست؟عشقش

 .زنش هم به حال ی منشانه ارباب نگاه این.کند می مصمم پیش از بیش مرا هربار لعنتی

 روز همان و تصادفش از قبل که ای صفحه با بودم گرفته قرض مهران از که را کتابی.اندازم می را پرده

 .دیدنش برای ایست بهانه حداقل.میدارم بر را بودم گرفته او از داشتنش دوست به اعترافم

 .بدهد را جوابم و بزنم حرفی من مگر.گیرد می ام نادیده و کند می دوری من از شدت به

 من از شمسی  منظومه یک  اندازه به روز هر مهران.ام شده تنها دیگر بار بزرگی این به عمارت این توی

 .برسیم هم به ای نقطه در انتهایش انتهای و باشد گرد زمین مثل هم جهان دارم امید هنوز من و میشود دور

 هیچ اما و میخورد گره نگاهمان ای لحظه,میگذرم آزاد کنار از دقیقا ها پله روی و میزنم بیرون اتاق از

 .بفشرم ام سینه به بیشتر را صفحه و کتاب و بزنم کوچکی لبخند میکنم سعی تنها,نمیگوییم چیزی کدام
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 شنوم می را موزیک نشده کوچک عمارت وارد.میزنم بیرون عمارت از شنوم می که را اتاقش در صدای

 وضعیتی چه در ها ستاره نمیدانم که شب همان,بود سیناترا هم شب آن.دهم می تشخیص را سیناترا صدای و

 را سیناترا چقدر که میدانم.ببوسد مبل همین روی درست مرا مهران داد حکم سرنوشت که داشتند قرار

 دوستش و بیفتم بوسه آن یاد,باشم داشته دوستش ناخودآگاهم در هم من شود می باعث همین و دارد دوست

 .باشم داشته

 .میدارد بر دستش مالش از دست مییند که مرا.گذاشته میز روی را پایش معمول طبق و نشسته مبل روی

 شدت به اش دیده آسیب دست.است زننده و واضح دستش دو تفاوت است تنش که سفیدی رکابی زیرپوش با

 .گوید نمی چیزی و گیرد می سر از را ماساژ دوباره.شده الغرتر

 شاهکار,کنم لمس را الغرش و دیده آسیب دست میبرم جلو دست.نشینم می مبل روی کنارش و میروم جلو

 !شیرین:میکشد عقب را دستش سریع که را خودم تنبیه,را آبراهام

 .کشم می عقب را دستم و میگذارم هم روی چشم

 داری؟ کاری_

 !ببینم خودتو اومدم... و...آوردم هاتو امانتی:میمانم خیره دستش به و میکنم باز چشم

 .اندازدشان می میز روی و میگیردشان,میگیرم سمتش به و برمیدارم پایم روی از را گرام ی صفحه و کتاب

 گرمی دست این.مینشیند چشمم گوشه اشک.شود می قفل دستش روی دوباره و میخورد چرخ مدام نگاهم

 مات و کیش اگر بازی آخر,بود من برای کوچکی تلنگر فقط دلخراش وضعیت این با دست این,بود آبراهام

 .میکرد چه او با وقت آن میباختم و میشدم

 .بیندازد رد ام گونه روی میگذارم و نمیکنم مبارزه اشک قطره ریختن با

 میکنه؟ درد هنوز_

 ای" نه" لب زیر تنها,کند می بسته و باز محتاطانه و آرام را مشتش.است خیره دستش به و کند نمی نگاهم

 .گوید می

 دارم شک,باشد داشته را ارزشش ریتا دارم شک.کشت می را او ریتا خاطر به,کشت می را او آبراهام

 !باشد داشته را ارزشش عشق اصال

 مرا و میکند بلند سر باالخره.کشم می باال را ام بینی و کنم می پاک را ام گونه خیسی و میبرم دست

 کردی؟ گریه...شده؟ چی:گوید می آرام و میکند مکثی صورتم روی,میبیند
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 تنها او,است هایم کودکی خوب آدم تنها کنم؟او چه او با,شود سرازیر دوباره اشکم تا کافیست جمله همین

 چند با جهان این توی میخواهم که آدمیست تنها او.کند می زنده من در را داشتن دوست حس که مردیست

 .نیست زیادی ی خواسته.بماند من برای و باشد من برای آدم میلیارد

 چشمان بین مدام نگاهش,آمده بند زبانش انگار و میکند نگاهم متعجب,کنم می کنترل را ام گریه سختی به

 گرفتی؟ عزا مرده سر باال اومدی:آید می حرف به باالخره.گردد می لرزانم ی چانه و خیس

 !بده قول...باشی خودت مواظب بده قول...بده قول بهم_

 دیدی؟ خوابی چه میگی؟باز خوبه؟چی حالت_

 تکان آرام چندبار را سرم و کنم می خالی رویش را بغضم فشار و گیرم می دندان به را زیرینم لب

 !بده قول بهم فقط تو,دیدم بدی خیلی خواب,دیدم خواب,آره:گویم می و برمیدارم لبم کردن له از دست,میدهم

 نه؟,نمیشی آروم ندی کشتن به منِ  تا:کند می آرامی ی خنده تک

 مشت دستان بین و خودم برای و بدهم نجات را او میخواهم فقط من,نشیند می ام گونه روی دوباره اشک

 !همین,دارم نگه خودم ی شده

 !بده قول بهم...مهران:گویم می آلودم بغض و لرزان صدای با

 !تو شدی دیوونه:چرخاند می سمتم به را خودش و میخندد مبهوت

 خیسم گونه روی آرام اش اشاره انگشت با و آورد می باال شده دق ی آینه مثل که را اش لعنتی دست همان

 !نیستی خواب,بیداری بفهمی بزن صورتت به آبی یه برو...پاشو:کشد می

 درست,کنم می ثبت ذهنم توی را صورتش جزء به جزء و شوم می خیره شفافش و روشن چشمان توی

 روی آرام انگشتش که لحظه همین,کند نگاه چشمانم توی تا کرده خم را سرش هم کمی که را لحظه همین

 .لغزد می ام گونه

 میخواد دنیا از که چیزی هر به باید یکی چرا...مهران:میکنم زمزمه چشمانش مغناطیس توی کرده گیر

 اونو باشه داشته میخواد دنیا از که چیزیم تنها,بده دست از که باشه نداشته هیچی حتی من مثل یکی و برسه

 کجاست؟ پس خدا عدالت,بزنه پس

 دور دوباره گذارم نمی و میگیرم را دستش.میکند دور را انگشتش,میگیرد صورتم از نگاه و افتد می پلکش

 بگیرم؟ کی از رو حقم من پس!بده رو جوابم:شود

 .ام راضی هم نزدیک جسم همین به.شود نمی دور اما و کشد می بیرون انگشتانم بین از را دستش آرام

 .ارزد نمی هم خدا لعنت به انگار که من ی گرفته لجن احساسات همان برای جواب.گردد می جواب دنبال

 !شیرین دونم نمی...دونم نمی:گوید می تنها و دهد می تکان سری
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 دست کردنش نگاه از هم بگوید که هرچیزی,دارم دوست که چشمهایی.دارم نمی بر نگاه چشمانش از

 نگاه از و طلبم لذت,نمیتوانم من که حداقل,نشود خیره دارد دوست که چیزهایی به تواند نمی آدم.برنمیدارم

 .میبرم لذت او به کردن

 !نمیرسی جا هیچ به دختر اون با تو:کشم می تر نزدیک را خودم

 .گویم می را واقعیت,گویم نمی ورزانه غرض

 !ببین منِ _

 ثابت چشمانم توی را چشمها همان,کند می نگاهم باالخره.شده خیره بینمان حدفاصل و مبل روی جایی به

 .دارد می نگه

 !بفهم!شیرین نمیدم دست از رو عشقم تو دیدن خاطر به...دم نمی دستش از_

 .چرخاند می بار چند را اش دسته میبرد که فرو,میبرد فرو قلبم توی درست را خنجرش

 شاید,دیدی چه رو خدا:میکنم زمزمه.گذارم می صورتش طرف دو و آورم می باال را ام بسته یخ دستان

 !دندون و چنگ با,بگیرم خدا از شده که بارم یه حقم ِ تونستم

*** 

 جانم تمام بود رسیده موعدش که حاال و افتاده عقب روز چندین ام ماهانه عادت,میپیچم خودم به درد دل از

 که بود شدید آنقدر میشدم اگر اما و بشوم درد دچار که امد می پیش کم خیلی.آمد می باال دهانم از داشت

 .افتاد می ناقابلی آمپول کمش کم و درمانگاه به کارم

 آن هر میکنم حس که میدهم فشار انقدر و میگیرم دهان به را مالفه و کنم می جمع شکمم توی را پاهایم

 .شوند می متالشی هایم دندان و فک

 می سرما از حال عین در و گیرد می راه فقراتم ستون روی عرق.میکشمشان و میبرم موهایم توی دست

 از ندارم توان حتی.کند می بدتر را حالم کنم می حس زیرم لباس روی که آوری چندش خیسی حس.لرزم

 نیم و میکنم ای ناله حین همین در,نشده هفت هنوز,میکنم نگاه را ساعت و میزنم غلتی.شوم بلند تخت روی

 جیغی آید نمی بدم.شود می بلند ام ناله دوباره,برسانم آشپزخانه تا شده هرجور را خودم باید.شوم می خیز

 خوابشان زدن برهم خاطر به نهایتا و کشد نمی مرا ناز کسی اینجا میدانم اما بیاید کمکم به یکی بلکه بکشم

 .شد خواهم توبیخ

 بایستم راست توانم نمی و است دلم روی دستم که همانطور و میکنم رها شده مشت دستانم بین که را مالفه

 می رسم می که آشپزخانه درگاه به.خوابند زینب جز به همه انتظارم طبق.روم می پایین ی طبقه سمت به

 !بده من به مسکن یه:گویم

 خانوم؟ شده چیزی,سالم:گردد می بر سمتم به و ایستد می حرکت از
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 ...بد مسکن یه فقط,نه_

 چه از اوضاع شود می متوجه انگار.دهم می فشار دلم روی را دستم بیشتر و آید می بند نفسم درد از و

 کنم؟ دم تون واسه چیزی زبونی گاو گل یه میخواین:گوید می که است قرار

 یه فقط:میغرم و کنم می درشت را کند؟چشمانم کل کل من با انقدر نباید دارم هم درد که حاال فهمد نمی

 !زینب بده من به قرص

 می رو و زیر را ای جعبه و رود می ها کابینت سمت به و گوید می زیرلبی چشمی کوتاه مکثی بعد

 دهانم توی را قرص که وقتی تا آورد می ام داده تکیه دیوار به که سمتم به آب لیوان یک با را قرص.کند

 امروز خانوم:گوید می آرام شدت به صدایی با بالفاصله و ماند می همانجا دهم می پایینش آب با و میگذارم

 که میکردن صحبت ایشون با داشتن تلفنی دیشب...بیرون برن خانوم ریتا با خوان می خان مهران کنم فکر

 !شنیدم

 !کشید نمی پس پا,نبود بشو درست مهران,میدهم قورت را دهانم آب,ماند می ثابت صورتش روی نگاهم

 خب؟:گویم می صورتش توی طلبکار

 ...ایشونم...دادم اطالع آقا حضرت به من خب...خب_

 دردی با دوباره و میفشارم انگشت دو بین را بینیم ی تیغه.ندهم دستش کاری بلکه میگذارم چشم روی چشم

 آقات حضرت...لعنت,زینب بهت لعنت:شوم می خم و گویم می آخی میپیچد ام تنه پایین بعد و شکمم توی که

 !تو و میدونم من کنه کاری

 !نیفتن زحمت به آقا حضرت که کنین کاری پس:زند می برقی زردش چشمان

 .رود می گاز اجاق سمت به و گیرد می دستم از را لیوان

* 

 میهمانی یک به آزاد و خاتون.داشت یاری سر من با بخت شده هم بار یک برای که بود خبر چه دانم نمی

 ساعت پاندول مثل.بکنم مهران کردن منصرف برای را تالشم تمام بار این میتوانستم من و بودند شده دعوت

 .آزاد و خاتون رفتن منتظر و بودم گردش در ها راهرو توی

 مهران خاتون کردن فیسان چسان این با ترسیدم می.میکنم تیز را گوشهایم.میکنم مکثی اتاقشان در کنار

 .شود رفتن آماده زودتر

 !میشیم موندگار جا همین که میشی دلبر جوری این:نشیند می گوشم توی سختی به آزاد صدای

 .رود می هم توی چندش با صورتم.خاتون خنده صدای بعدش و
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 خاتون صدای دوباره لحظه همان.روم می اتاقم سمت به و میکشم پس پا شود می قطع که صحبتشان صدای

 بریم؟,م آماده من:شود می بلند

 همین.میمانم پنجره به خیره باغ از ماشینشان شدن خارج منتظر و شوم می اتاق وارد و میکشم ای آسوده نفس

 .میزنم صدا را زینب ها پله باالی همان از و شوم می خارج اتاق از دیگر بار روند می که

 خانوم؟ بله:آید می بیرون آشپزخانه از دستش دستمال با

 .باشه بهش حواست,منه اتاق توی آذر,بیرون میرم من_

 چی؟ خان مهران پس...خانوم_

 هر و کوچیک عمارت برو فعال:میدهم ادامه را حرفم و میگذرم کنارش از و میکنم نازک چشمی پشت

 !کن خبر رو من داشتن رفتن قصد خان مهران وقت

 .پرسد نمی سوالی دیگر و میفهمد کمابیش رفتن بیرون از را قصدم

* 

 کفش پاشنه صدای.برسند نظر به سفیدتر تا بودم زده لبهایم به را  پنکک از کمی فقط.بودم نکرده آرایشی

 .گردد می بر سمتم به  گذاشته ماشین داخل را پایش یک که حالی در شنود می که را هایم

 !سالم_

 ری؟ می جایی...سالم:گذراند می نظر زیر از رفتنم بیرون آماده که را من

 و ای سورمه مردانه بلوز.میدهد ماشین سقف به تکیه را دستش و میکشد بیرون ماشین داخل از را پایش

 .بودم دیده ریتا با مالقاتهایش در را تیپش ترین جذاب همیشه.پوشیده رنگ همان به شلواری

 .تهران میرم...آره_

 .میخوری شب به,غروبه نزدیک:چرخاند می چشم آسمان سمت به

 !دارم مهمی کار_

 .هستم تعارفش منتظر میفهمد شاید.بدهد را رساندنم پیشنهاد بلکه میکنم پا آن و پا این کمی

 !میرسونمت بشین,تهران میرم دارم منم_

 ماشینش توی هم من و بیرون میکنم فوت را نفسم نشیند می راننده صندلی روی و میکند من به که را پشتش

 .شوم می جاگیر

 روی را دستم.میکنم سکوت و پرسم نمی رفتنش تهران دلیل درباره چیزی مطلقا شویم می خارج که باغ از

 .میدهم فشارش نامحسوس بار یک هرچندلحظه و گذارم می شکمم
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 از که مسکنی دو به توجه با.میکنم شروع را ام نقشه واضحا میشویم خارج کافی اندازه به که عمارت از

 که ندهد اهمیتی مهران اینکه مگر نبود بدی ی نقشه خب اما نداشتم دردی گونه هیچ بودم خورده صبح

 بیاورد سرش آبراهام هربالیی اگر  صورت آن در اصال و بودم گرفته نظر در هم را اهمیتیش بی احتمال

 .نمیشوم ناراحت هم خیلی

 صدایم.ببیند خوردن تاب و پیچ هرحال در مرا تا اندازد نمی کنارش به نگاهی و میکند رانندگی سکوت در

 .کنم متوجهش تا میکنم ای ناله و اندازم می گلو توی را

 شده؟ چی:چرخاند می سمتم به را صورتش

 .بگیرم خودم به را ممکن قیافه ترین مظلومانه میکنم سعی و شوم می جمع خودم توی بیشتر و نمیزنم حرفی

 شیرین؟:کند می کم را ماشین سرعت

 !نیست چیزی:گویم می لرزانی و آرام صدای با

 .کنم می بلندتری ی ناله ام جمله پایان از بعد بالفاصله و

 چته؟...کردی یخ:دهد می قرار ام پیشانی روی هایم چتری بین از و آورد می پیش را راستش دست

 !خوبم,خوبم...نیست چیزی:گویم می شود می منتقل سردم واقعا پوست به دستش کف از گرما که همانطور

 .بنشینم سرجایم آرام میکنم سعی تهران به رسیدن تا دیگر

 !میشم پیاده...ممنون_

 اینجا؟:چرخاند می سمتم را سرش

 .آره:اندازم می اطراف به نگاهی

 !رسوندیم که ممنون:میگیرم دست به را کیفم.میکند پارک را ماشین خیابان گوشه

 .دارم مهمی کار چه اینجا من کند می فکر دارد احتماال و پاید می را اطراف نگاهش با هنوز

 .میشه تاریک داره برمیگردی؟هوا طور چه_

 !دیگه برمیگردم جوری یه:اندازم می باال ای شانه.باشد احوال ناخوش ام قیافه میکنم سعی

 روشن را ماشین هنوز.خیابانم عرض از گذر و ها ماشین عبور منتظر مثال.بندم می را در و شوم می پیاده

 !آزاد سقوط یک و میکنم بند سرم به را دستم و میخورم تلو تلو کمی.نکرده

 ...شیرین:را بلندش نیمه صدای و شنوم می را ماشین در شدن بسته و باز صدای
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 میترسم و دارم می نگه بسته را چشمانم.بود گرفته درد واقعا و خورده آسفالت به محکم کمی لعنتیم ی شقیقه

 .باشد مشخص پلکهایم زیر از چشمانم لرزش

 ...شیرین:زند می ام گونه به دستش کف با آرامی ضربه.دهد می تکانم آرام بار چند.زده زانو کنارم

 عطر بوی.میکشد باالیم اغوشش در و اندازد می ام شانه زیر دست شود می امید نا که کردنم باز چشم از

 می ریتمیک را قلبش ضربان صدای و افتد می اش سینه روی سرم.میپیچد ام بینی توی مالیمش و خنک

 .شنوم

 میخوای؟ شده؟کمک چیزی داداش_

 کجاست؟ درمونگاه:دهد می را رهگذر جواب

 .باشه پهلوی رضا کنم فک  درمونگاه نزدیکترین_

 .خواباندم می عقب صندلی و کند می باز را ماشین در سختی به

*** 

 برای.بودم کرده آمدنم هوش به متوجه ام ناله صدای با را مهران و  کرده باز چشم بیمارستان مسیر در

 و ام افتاده روز و حال این به چرا و شده چه که بودم پرسیده متحیری لحن با هم عریضه نبودن خالی

 به و بود نداده گوش اما.برسد کارش به خودش و کند پیاده جایی مرا و است خوب حالم کردم هم اصرار

 ریزش قطره قطره به ام خیره و ام کشیده دراز اورژانس تخت روی شود می ساعتی نیم که رسیدیم جا این

 مدام و بارد می صورتش از کالفگی اما گوید نمی چیزی.نشسته تختم کنار ای صندلی روی هم او و سرم

 هم به قرارش صورت هر در میدانم.کشد می دست سیبیلش و ریش به و کند می نگاه مچیش ساعت به

 .ام برده بار این و خورده

 بهتره؟ حالتون_

 !بهترم,بله:بردارم سرم از را نگاهم شود می باعث  پرستار صدای

 بریم؟ میتونیم کی_

 .پرسد می مهران را این

 .مرخصن شه تموم سرم وقت هر_

 !برو,این از بیشتر نمون کنم می خواهش...شدم دردسرت باعث که ببخشید_

 .کند رها طوری این مرا ندارد امکان,احوالم ناخوش مثال هم من و است تاریک هوا,نیست بیش تعارفی

 توفیری زودش و دیر دیگه:گوید می صورتش روی کشیدن دست حین و میفرستد بیرون محکم را نفسش

 !بگیره آرومت پس,االن تا خورده هم به قرارم,نداره
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 هم روی چشم و کنم می تنظیم بالش روی را سرم.ماند نمی دور نگاهش از که آید می لبم گوشه لبخندی

 .میگذارم

* 

 کنار.آید می من سمت به راست یک و شود می سالن وارد زینب که میکنم خورشت و برنج از پر را قاشقم

 !دارن کار شما با تلفن خانوم:گوید می و شود می خم گوشم

 من با مستقیما است وقت خیلی که آبراهام جز کسی ندارم شک گوید می خاص لحن این با طوری این وقتی

 یعنی,میز پشت افراد تک تک صورت تا آید می کش نگاهم و افتد می جانم به اضطراب.نیست نگرفته تماس

 دهانم گوشه دستمال با.کنند می نگاه را زینب و من و کشیده خوردن عذا از دست که بانو و آزاد و خاتون

 که کافی اندازه به.شوم می خارج سالن از زینب سر پشت و شوم می بلند میز پشت از و میکنم تمیز را

 !میخورم غذا دارم بگی میتونستی:گویم می میشویم دور

 !خانوم شیرین بیارم اما و ولی شون خواسته مقابل در نمیتونم من:گردد می بر سمتم به و ایستد می

 !برو,نمون اینجا:گویم می بایستد کنارم ابولهول مثل و بیاید اینکه از قبل

 زرگریان؟ آقای بله:برمیدارم را گوشی

 من با که االن نمیفهمم.برد احساساتش به لحنش و صدا از شود نمی,نافذ و آرام,است همیشه مثل صدایش

 !نه یا است عصبانی گرفته تماس

 !شیرین خانوم خیر به ظهر_

 !بگذره خیر به چندان شما تماس از بعد نکنم گمون:گویم می حوصله بی و شود می کج دهانم

 می بیشتر طوری این,بشین ترس دچار من تماس هر با طور همین همیشه:میپیچد گوشم توی اش خنده

 !بمونیم خوبی همکارای میشه باعث,پسندم

 .شود می باز دهانم اراده بی.برد می لذت من ترس و قدرتش از انقدر که گیرد می حرصم

 ...مخا بی شعبون شما امثال,نیست ماللی میبرین لذت من ترس از که اگر_

 ...ششش_

 ای کرده تحصیل و مدرن مخ بی شعبان واقعا او.ام کرده روی زیاده شوم می متوجه و شود می بسته دهانم

 .کند ریزی پی را کردنم نیست به سر برنامه توهین این از بعد نیست بعید که است

 چرکین دل اگر من,خانوم کنید کنترل خودتونو کنید سعی کنیم خداحافظی هم از دلخوری با اینکه از قبل_

 !خون با مگه...نمیشه پاک دلم جوره هیچ,بشم
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 بدنم کل توی مرگباری و سرد نسیم شنواییم مجرای از و میچسبم را گوشی دستی دو و میگیرم گاز را لبم

 .میپیچد

 !منتظرتونم,بیرون بیاید باغ خانه از هفت ساعت_

 نقشه چه و بود خبر چه بود؟بیرون؟باز گفته چه او.برد می خشکم همانجا دست به گوشی کند می که قطع

 شوم؟ بازپرسی مورد چه در بود قرار و داشت ای

 پشت زینب,روم می آشپزخانه سمت به.بیایم بیرون بتوانم بار این ندارد امکان بگویم تا بود نداده مجالی حتی

 بلند صندلی روی از و دهد می فرو را اش لقمه میبیند که مرا.میخورد غذا و نشسته آشپزخانه کوچک میز

 ...الزم چیزی,خانوم بفرمایید:شود می

 میگه؟ چی این_

 خانوم؟ کی:گوید می و کند می مکثی

 !آقا حضرت:گویم می پوزخند با میرسم که رویش روبه و برمیدارم قدم چند

 ...ن جریان در,خانوم نمیدونم..من_

 ...برم جایی نمیتونم امروز من که میگی و میگیری تماس باهاش حاال همین_

 ...نمی من..خانوم اما:گوید می کنان من من

 !نمیرم جایی مطلقا من بگو و بگیر تماس باهاش گفتم_

 !بکنم کاری چنین نمیتونم من..خانوم متاسفم:گوید می قاطعانه

 خواهم سگش سر بالیی قطعا بیاورم آبراهام سر بالیی نتوانم اگر.میفشارم هم روی دندان صورتش به خیره

 .آورد

* 

 .میمونم آذر کنار من,بشین رد میتونین...میبینن سلایر دارن,نیست حواسشون_

 آینه توی نگاهی نیم.میشوم بلند کند می بازی عروسکهایش با دارد که آذر کنار و تخت روی از استرس با

 کمی را ام شقیقه روی کبودی میکنم سعی و کنم می مرتب را هایم چتری.اندازم می وضعم و سر به

 زینب متعحب نگاه قفل نگاهم آینه توی و میکشم رنگم بی لبهای روی را لب رژ از کمی آخر لحظه.بپوشانم

 .شود می

 چیه؟_

 !خانوم هیچی:رود می آذر سمت به و گیرد می را نگاهش سریع
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 می پایین را ها پله احتیاط با.گیرم می دست به و آورم می در پا از را هایم سندل.میکنم عبور کنارش از

 .روم

 عمارت در سمت به سریع میبینم تلویزیون به را خاتون و آزاد توجه که همین و میکشم سالن توی سرکی

 .کنم می بازش آرام و روم می

 این اش کله و سر ابدا که میکند حکم احتیاط,نمیفهمم را است آمده عمارت جلوی تا که این از آبراهام قصد

 !هیچ...که هم من و میریخت هم به او برای چی همه دید می هم با را ما کسی اگر.نشود پیدا اطراف

 می طی اصلی در تا را باغ سنگفرش سروصدا کمترین و سرعت بیشترین با و میزنم پا را ها سندل

 .بشنوم سرم پشت را خاتون یا آزاد صدای منتظرم هرلحظه ولی نیست عمارت که مهران.کنم

 عمارت از تر پایین کمی ماشینی چراغ نور خروج محض به.میگذارم هم روی تنها و نمیبندم کامل را در

 .میزند چشمم توی چندبار

 و اندازم می عمارت در و سر پشت به نگاهی.کند می باز برایم را عقب در و شود می پیاده سریع راننده

 .میشوم سوار تعلل با

 سرش و گذاشته کشیده پایین که پنجره لبه روی را چپش دست آرنج که آبراهام نگاه توی نگاهم بالفاصله

 دستانم و میدهم رو به رو به را نگاهم شود می بسته تقی صدا با که در. خورد می گره چرخانده سمتم به را

 .دهم می قرار ام شده چفت زانوهای روی را

 .میکنم حس رخم نیم روی کامال را نگاهش سنگینی اما گوید نمی چیزی

 بذاریم؟ سکوت مسابقه که کشوندین بیرون دردسر هزار با منِ :آیم می حرف وبه شوم می خسته باالخره

 معاشرتتون آداب...من خدای:نشیند می صورتش توی تصنعی تعجبی و بهت.میچرخانم سمتش به را سرم

 !ضعیفه خیلی

 متوجه...بزرگه خیلی دلم من,نیست مهم اما:دهد می تکان هوا توی را راستش دست.کنم می نگاهش کالفگی با

 !میشد تبدیل بسته پرونده یه به قبل مدتها خان مهران صورت این غیر در...که ای

 !متوجهم:میدهم تکان سری چشمانش به خیره

 !بود خوب کارت_

 چی؟:دهم می تکان را سرم.گوید می مقدمه بی

 !ریتا و تیپ خوش ی پسرعمه قرار زدن برهم_

 نشده از گناه احساس و وجدان عذاب دچار کند می تعریف کارم و من از لحن این با او که لحظه این به تا

 .بودم
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 .شوم می خیره انگشتانم و ها ناخن به و اندازم می زیر را سرم

 !کنی تعریف مو به مو م واسه میخواد دلم:شود می تر مخوف و تر آرام صدایش

 با.بودم داشته نگه را مهران طور چه کنم تعریف او برای خواهد نمی دلم من اما.بندم می ای لحظه را چشمم

 !خفتی چه

 !شنوم می:گوید می گویم نمی که چیزی

 به هم شما و دادم انجام درستی به بودین خواسته که کاریو:چرخانم می سمتش به را سرم سریع حرکتی با

 !مونه نمی حرفی مورد این در پس...رسیدین هدفتون

 درستی به که بدونیم کجا از خب:شود می حرکتم مانع صدایش که میبرم در دستگیره سمت به را دستم

 دادی؟ انجامش

 .آیم می در قبلی حالت به دوباره.کند می داری معنا مکث" درستی"ی کلمه روی

 !باشد من زمین و من تیم توی هم او خود گرچه,میماند گناهان به اعتراف شبیه,میگیرم بازی به را انگشتانم

 !برسه ریتا با قرارش به نتونه که کردم گرم سرشِ  کم یه و تهران اومدم باهاش ای بهونه یه به منم_

 !مو به مو...کامل_

 موقع بعد...زدم مریضی به خودمو کم یه راه وسطای:میرانم کناری به را هایم چتری و میبرم دست کالفه

 خیلی که بعدشم...بمونه پیشم و بیمارستان ببره منو شد مجبور اونم و کردم غش به خودمو نمایشی شدن پیاده

 !بود شده دیر

 !ناراضی تماشاچیای کردن پرتاب گوجه و نمایشه اثرات از البد هم کبودی اون_

 .کنم می لمسش و میبرم باال دست.کند می اشاره پیشانیم گوشه به چشم با

 بعدی دفعات اما,نیومدی بیرون سرافکنده مرحله این از حال هر به ولی بود ای هوشمندانه چندان نه نقشه_

 !باشی داشته بهتری ریزی برنامه کنی؟بهتره چیکار میخوای

 دست و ببرین کار به خودتون دارین سراغ ای هوشمندانه ی نقشه که اگر:کنم می جمع را لبهایم غیض با

 !بردارین من سر از

 چیزی همچین خواستن شاید:گوید می و کند می نگاهم کمی گیرد نمی خود به خاصی حالت هیچ صورتش

 ! میکنم اجرا گرم های سالح با رو م هوشمندانه های نقشه من اصوال چون,نباشه عاقالنه خیلی من از

 جناب:بندد می را دهانم گوید می که ای جمله و راننده رسای و بم صدای که بگویم چیزی میکنم باز دهان

 ...میشه نزدیک داره!هخاست مهران ماشین اون...زرگریان
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 آبراهام که کنم نگاه را رو روبه جلو پنجره از تا میکشم کله شده درشت چشمان با.پرد می ام کله از برق

 مطمئنی؟...بمون عقب:میگیرد سمتم به را انگشتش شده جمع حاال حواسش که هم

 قربان؟ کارکنیم چه میشن نزدیک دارن...مطمئنم...خودشونن,آره_

 !میبینه منو...میبینه منو االن:میپرم بحثشان میان سریع

 .شنوم می هم را صدایش که شده نزدیک مهران ماشین قدری به حاال.کشد می فکش به دستی آبراهام

 ...شو خم_

 را هرچیزی انتظار.کشاند می پایش روی تقریبا و پایین به و میکند بند بازویم به را دستش جمله گفتن حین

 به را دستم آخر لحظه نخورد پایش روی سرم اینکه برای و میکشم بلندی هین.او از حرکت این جز داشتم

 به همچنان را دستش که نیست حواسش اینکه مثل.شود می خم من روی هم خودش.میفشرم صندلی چرم

 لحظه همان.کنم می جمع کمی را هایم شانه.آید می قلقلکم و میخورد گردنم پشت به هایش نفس.گرفته بازویم

 میکشم پایین بیشتر را خودم طور چه و چرا بفهمم اینکه بدون و شنوم می کنارم از درست را ماشین صدای

 .شود می مماس زانویش از باالتر کمی با ام گونه و

 رفت؟:میپرسم ای خفه صدای با آید نمی که الستیک صدای

 طوره؟ چه اوضاع:میشنوم سرم باالی از درست را صدایش

 .میپیچد ام بینی توی قلیان و توتون بوی شبیه بویی

 !آقا داخل میزنن رو ماشین دارن_

 .اندازم می دستانم روی را فشارم و دهم می فاصله زانویش روی از کمی را سرم معذب

 فلزی در شدن چفت و شدن بسته صدای باالخره گذرد می چندساعت اندازه به برایم که ای دقیقه چند از بعد

 !راهه روبه اوضاع زرگریان جناب:راننده صدای و آید می عمارت

 بالفاصله.شود می برداشته دوربازویم از آبراهام انگشترهای و انگشتان فشار باالخره که است موقع آن

 .میکنم نگاه را عمارت بسته در پشت شیشه از و میچرخم و کنم می راست را ام شده خشک کمر

 !خدایا:چسبانم می ام پیشانی به را دستانم و میدهم بیرون را ام شده حبس نفس

 جعبه که چرخانم می آبراهام سمت به را سرم و گیرم می عمارت در از را نگاهم.آید می خشی خش صدای

 .گرفته سمتم را مخملی ای

 .میکشم پس بالفاصله اما بگیرمش تا میبرم جعبه سمت ناخودآگاه را دستم

 چیه؟ این_
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 دراز سمتم به آبراهام که ای جعبه هم آن,ندارم باشد چه جعبه داخل که این مورد در ای ایده هیچ واقعا

 .کرده

 .میشی متوجه بگیرش_

 .دارد نظر زیر را بدنم و چهره حرکات تک تک سیاهش حد از بیش چشمهای با

 .کنم کار چه باید نمیدانم و ام نیامده بیرون قبلی اتفاق ش ک از هنوز.میکشم تر عقب صندلی روی را خودم

 ...برم میخوام_

 صورتش از نگاهم.کند می باز را گرفته رویم به رو که ای جعبه در من به خیره همانطور و نمیدهد جوابی

 های سنگ با.است گردنبند حد از بیش زیبایی آید می ذهنم به که چیزی تنها.افتد می گردنبند روی و پایین

 .ست سلطنتی جواهرات شبیه براقش زمرد

 چیه؟...این_

 !توئه مال,بگیرش...نمیمونه جواب بی کاری هیچ من جزای و پاداش سیستم توی بودم گفته_

 کند تکرار مدام سرم توی یکی انگار...بپذیرم را پستی از حد این توانم نمی.آورم می باال دوباره را نگاهم

 !پولی ی بدکاره

 همون...ندارم نیاز بخششا و بذل این به کردین؟من من مورد در فکری چه:رود می هم توی هایم اخم کم کم

 ...هست وجودم توی شرافت اونقدر هنوز!نمیکنم کاری هیچ پول واسه من...گفتم اولم

 .رود می دستگیره سمت به دستم دوباره

 باید هرحال به مون معامله...مزدته بخشش؟این و بذل...نشدم منظورتون متوجه اما بود پرشوری سخنرانی_

 !شیرین خانوم...بپذیرین من از هدیه عنوان به میتونین نخواین هم طوری این اگه حاال...باشه برد دوسر

 را استحقاقش کبود پیشانی این با که گردنبند حد از بیش زیبایی طرف یک...دلم دو نگرفتنش یا گرفتن در

 .کار این از هدفش دیگر طرف و دارم

 حرف به کند حلول بدنم توی دیگر یکی انگار.میکنم لمس را اش آویخته سنگهای و میکنم دراز را دستم

 !زیباست خیلی:گویم می وار زمزمه و آیم می

 ...کنم قبولش تونم نمی ولی:میکشمش عقب سریع بخورد آتش به انگار دستم

 خانوم؟ طوره همین...بشم ناراحت که خواد نمی دلتون...میشم ناراحت من نکنید قبول اگر_

 !کنم ناراحتش نباید میدانم,میکند جعبه به اشاره چشم با

 .میگذارد پایم روی و بندد می صدا با را جعبه در,کرده اش خواسته تسلیم را من همیشه مثل که میفهمد
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 !برین میتونین_

 .برمیدارم پایم روی از را جعبه

 به خیره و لبش روی وسطش و اشاره انگشت دو و شیشه روی آرنجش,برگشته اش اولیه حالت به دوباره

 .جلو

 قالده شبیه بیشتر,کند می سنگینی دستانم بین اجباری مزد این.شوم می پیاده حرف بی و میکنم باز را در

 جمع حرص با لبهایم فکر این با.بسازد زینب خودش برای من از میخواهد حتما.است رنگ و آب خوش ای

 .نباید...کردم می قبولش نباید.شود می

 عقب باز و دهم می هل را در کمی مستأصل.میشوم در بودن بسته متوجه تازه ایستم می که در روی به رو

 .نبود مشکل این به حواسم من و بود بسته را بودم کرده چفت هم روی که دری مهران.روم می

 پشت خیلی توانم نمی مسلما و است غروب حال در آفتاب.کند می کجی دهن ماشینش و آبراهام خالی جای

 .بشوند نبودنم متوجه آزاد یا خاتون است ممکن دیگر طرف از.کنم پا آن و پا این در

 چند.بشنود است اطراف آن مشتی اگر که حدی در.میزنم در به آرام ضربه چند و میزنم دریا به را دل

 حلی راه دنبال به و میدهم تکیه در به را ام پیشانی افتد نمی که اتفاقی.میزنم دیگر آرام خیلی ضربه

 .بروم باال ها آن از نمیتوانم مسلما و هستند بلند ها دیوار.میگردم

 نیفتادن برای.میشوم پرت جلو به کمی ام چسبیده در به چون و میشود باز که ام داده تکیه در به همانطور

 .میگیرم را در لبه محکم

 !خانوم...وای ای_

 .است زینب محتاط و آرام صدای

 .میکنم راست کمر

 .ست بسته در دیدم اومدم...کردین دیر...خانوم_

 که؟ نفهمید کسی:شوم می باغ وارد سریع

 .نه_

 همین انگار, میرسم اتاقم به.میکنم حرکت عمارت سمت به و چسبانم می شکمم به دستی دو را کذایی جعبه

 بازش دوباره و میگذارم میز روی را جعبه و ایستم می آینه جلوی.کند پیدا را بهشت حکم لعنتی عمارت

 نظر به هست که چیزی از زیباتر پوست روی حتی,میگیرم ام سینه جلوی آورم می باال را گردنبند,میکنم

 گردنبندرا سمتش به برگشتن بدون.شده من خیره در میانه از که زینب و افتد می عقب به نگاهم.رسد می

 .اندازم می جایش توی و آورم می پایین
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*** 

 طوریه؟ چه مصرفش نوشته؟روش چی جا این ببین...آزاد_

 .گوید می داروییست ی جعبه کردن رو و زیر حال در که خاتون را این

 در و دارد دست به بزرگی ای قهوه شکاری تفنگ,نشسته ای نفره تک مبل روی نشیمن دیگر سمت آزاد

 اصال؟ چیه:گوید می است تفنگ جمع حواسش که همانطور.است کردنش چک و کردن تمیز حال

 !خوبه خیلی میگفت...بود آورده بسته دو منم واسه,تقویتیه داروهای این از,آورده سوئیس از ثریا_

 .روم می خاتون سمت به و میدهم آذر دست به را خیار تکه آخرین.دهم می جعبه به را نگاهم کنجکاو

 ببینم؟ میشه_

 .میدهد دستم به را دارو اکراه با

 باردار خانومهای در نوشته البته...ام...و بخورین باید دونه یه غذایی ی وعده هر با همراه نوشته...همم_

 نیستین؟ بلد یعنی...خب...شده نوشته انگلیسی به که این...بشه استفاده باید پزشک نظر زیر

 .میپرسم ساختگی تعجبی با را این

 به هایم توانایی دادن نشان از من.دهد می فشار هم روی را لبهایش و کند می نگاهم خشم و حرص با

 !باشد هخا خاتون فرد آن اگر مخصوصا,میبرم لذت شدت به دیگران

 دادین؟هیچ تحصیل ادامه مقطعی چه تا راستی:گویم می میگیرد که همین,میکنم دراز سمتش به را دارو

 !نپرسیدم ازتون وقت

 !گذرانده را ابتدایی مقطع تنها میدانستم چون بودم نپرسیده او از وقت هیچ

 !داشتم خوندن درس از تری مهم کارای من:گوید می دهانش کردن بسته و باز چندبار از بعد باالخره

 .دهم ادامه را بحث این خواهد نمی دلش

 ...زاییدن و شوهرداری از تر مهم یعنی!باشم داشته مهمی کارای میخواست دلم همیشه منم,حالتون به خوش_

 سنگین کافی اندازه به ام ضربه خب.شود می مشت دستانش,گیرد می گر صورتش,پرد می پلکش میبینم

 !است زیاد همیشه من به کنایه و طعنه برای جا برود یادش که انقدر,بود

 نگاه را رفتنش و میچرخم.رود می بیرون نشیمن از محکمی های قدم با و شود می بلند مبل روی از

 .کند می نگاه را من واضحی اخم با و گذاشته پایش روی حاال را تفنگ که افتد می آزاد به نگاهم.مینم

 پرورش که شیرده من ده گاو,میدی خوراکی بچه این به داری بند یه میبینم فقط صبح نداری؟از کاری تو_

 !نمیدی
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 گفتم؟ بدی چیز,شدن ناراحت کنم فک:میکنم گرد را چشمانم و میفرستم پایین را ابروهایم ته

 ولی کنه ناراحت رو خاتون که نیست مهم اونقدری میبافی هم به که خزعبالتی:گوید می و میکند مکثی

 !میکنه عصبانی منِ  چون باش زدنت حرف مراقب

 بشین؟ عصبانی که گفتم چی مگه:گیرم می آذر دست از را خالی بشقاب و میفرستم باال را هایم شانه

 و تو خدا رضای محض من ی خاله و سرهنگ اگه بدونی الزمه خب ولی,بگی که نداری حق چیزیم_

 آباد ناکجا یه آغل توی داشتی حالت بهترین در خارجه متون کردن ترجمه جای االن نمیداشتن نگه مادرتِ 

 !میکردی پاک رو گوسفندا و گاو زیر

 خاتون واسه باشه سنگین انقدر نباید کماالت از سطح این با من دیدن...حال هر به خب...من عمه...شما خاله_

 خبر من که دیگه چیزای خیلی احتماال و نمونه همسر و مادر یه!هستن کماالتی با بسیار زن ایشونم,خانوم

 !ندارم

 یک همان به اما,برندارم عقب سمت به قدمی و نترسم نمیتوانم میشود بلند که جا از که ناگهانی طور این

 می بند کمرش به را دستانش ایستد می که جلویم و آید می سمتم به آرام,ایستم می سرجایم و میکنم اکتفا قدم

 !نمیبینم بالهت جز چیزی که مینازی؟کو؟من کماالتت به خیلی:کند

 !بخواین باید فقط...بشین متوجه کنین نگاه بیشتر اگه شاید:میزنم ای مسخره لبخند سختی به چشمانش خیره

*** 

 را کتاب متن خوردن تاب حین بودم کرده باز آذر و خودم پاهای روی را ماه کره هدف و تن تن کتاب

 را تن تن کتاب جلد دو این برایش آزاد پیش هفته.بود جالب و کننده سرگرم هم خودم برای.میخواندم برایش

 هم آذر.بخوانم بار دو را متن یا بدهم ای اضافه توضیحات آذر فهم برای میشدم مجبور بعضا.بود خریده

 .نمیکرد قراری بی خیلی و دارد عالقه ها کتاب این به بود داده نشان

 دهانش جلوی تا هم را اذر گردن شال و میپیچم خودم دور بیشتر را بافتنی شال وزد می که پاییزی سرد باد

 .آورم می باال

 شیرین؟_

 جونم؟:میگویم حواس بی و میزنم ورق را کتاب

 !نرو...وقت هیچ_

 آذر وابستگی این به.میکنم حالجی ذهنم توی را اش جمله.شود می خشک کتاب های عکس روی نگاهم

 .شود گونه این نمیخواست دلم اصال.کنم عادت نمیتوانستم

 .گیرم می سر از را قصه خواندن و چسبانم می ام سینه به را سرش و اندازم می اش شانه دور را دستم
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 .میبینم را مهران ماشین میکشم که سرک.زند می هم به را هردویمان تمرکز ماشین و باغ در صدای

 محکم را ماشین در انقدر شدن پیاده حین و کند می خاموش راه وسط را ماشین کوله و کج تعجب کمال در

 بلند هایش قدم.میمانم کوچک عمارت تا رفتنش مسیر به خیره.میخورم تکانی صدایش بلندی از که میکوبد

 خیره خالیش جای به زیادی مدت میفهمم میخورد سر پایم روی از که کتاب.است غضب روی از و محکم و

 .ام مانده

 !میخوری سرما که تو بریم...شده سرد هوا آذر:

 .آورمش می پایین تاب روی از و میگیرم دست توی را تپلش و نرم دست

 داری؟ دوست...کنه درست شیرداغ لیوان یه ت واسه میگیم زینب به_

 ...آره:گیرد می باال را سرش و کند می نگاهم

 خانه آزاد.است خوردن میوه حال در و نشسته تلفن کنار صندلی روی که میکنم پیدا سالن توی را زینب

 خودش برای خوب زینب بین این و است زدن چرت حال در مدام بارداریش خاطر به هم خاتون و نیست

 !دهد می جوالن

 ...بجوشون آذر واسه شیر لیوان یه بیا:روم می آشپزخانه سمت به.شود می سرپا دیدنم با

 برم لحظه چند میخوام,باشه آذر به حواست:میگویم آرام شود می که وارد میمانم منتظرش آشپزخانه توی

 ...عمارت یکی اون

 آقای:برمیگردم سمتش به و ایستم می راه وسط.میروم آشپزخانه در سمت به و مینشانم صندلی روی را آذر

 امروز؟ نگرفته تماس زرگریان

 طور؟ چه...خانوم نه_

 !کند می ام دیوانه نیست مربوط او به ابدا که چیزهایی دانستن برای حدش از بیش کنجکاوی این

 .شوم می خارج آشپزخانه از و دهم نمی را جوابش

 سینه زیر را دستانم میشود باعث میدهد سختی زمستان از خبر که هوا سردی دوبار میشوم که باغ وارد

 را صدایش نه و میبینم را مهران خود نه کنم می باز را که کوچک عمارت در.کنم حلقه خودم دور

 اتاقش سمت به.آید نمی صدایی میکنم تیز گوش که هم آب صدای شنیدن برای.است مطلق سکوت.میشنوم

 همان.میکنم باز را در و میچرخانم آرام را دستگیره نمیگیرم که جوابی میزنم در به آرامی ضربه.روم می

 زانوانش روی دستش دو آرنج و برده فرو موهایش توی را هایش پنجه.نشسته تخت لبه که میبینمش اول

 .کشد می را موهایش دارد قدرتی چه با فهمید شود می انگشتانش بند سفیدی از.است

 !مهران:میزنم صدایش آرام
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 !بیرون برو_

 شده؟ چی...مهران؟:ایستم می جلویش بار این و برمیدارم جلو به قدمی.گوید می پرحرص اما آرام

 .شنوم می را گردنش صدای کند می نگاه را من و برمیدارد اتاق کف از را نگاهش سریع که انقدر

 چی من جون از ها شما:میکند میخکوب دیوار به مرا دارم انتظار که چیزی از بلندتر فریادش صدای

 نمیدارین؟ بر من سر از دست میخواین؟هان؟چرا

 !ام گرفته قرار ترکشهایش هدف چرا نمیدانم ام شده گیج.آید می سمتم به و شود می بلند حرکتی در

 .شود نمی گشاد این از بیش چشمانم تعجب و ترس از

 !میفهمی؟خسته...م خسته...کن ولم دیگه جهنم؟تو این وسط شد پیدات کجا از دیگه تو_

 مگه؟ شده چی...میکنی طوری این چرا!میترسونیم...نزن انقدداد...مهران باش آروم:میکنم باز زبان باالخره

 شده؟ شده؟چی چی_

 می پرقدرتی نفس.کند آرام را خودش بخواهد که انگار.کشد می صورتش روی آورد می باال را دستانش

 !انداخت گیرمون ریتا پدر:گیرد

 چی؟ انداخت؟یعنی چی؟گیرتون:مینالم

 کرده عصبانی را او اینگونه که انداختنی گیر.بندد می نقش سرم توی جمله این از ممکن تصورات تمام

 !نیست ای ساده انداختن گیر مسلما

 انداخت؟ گیرتون چی یعنی...مهران:مینالم که گوید نمی چیزی

 متوجهی؟...دید باهم تختش روی,ریتا اتاق توی رو ما که این یعنی:گوید می شمرده شمرده

 زمین روی گرام های صفحه تمام و کند می پرت میز روی از را چیزی دست با و چرخد می آن یک

 نظر به روح سوهان مثل حاال که سیناترایی صدای که بود خورده گرامافامون به هم دستش احتماال.میغلتند

 .میپیچد گوشم توی میرسید

" 

I f  you go away 

On t hi s  summer day  

Then you mi ght  as  wel l   
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Take t he sun away 

 

" 

 تنها احتماال که بود رسیده جایی به و بود گذشته هم ممنوعه از شان رابطه.میگیرم دهانم جلوی را دستانم

 اش تکه هر و کند می تکه تکه اورا آبراهام که بزنم حدس میتوانستم.باشد میتوانست مهران مرگ جزایش

 !گذارد می کوهی سر بر را

 !خدایا تونستین؟وای طور کردی؟چه کار چی مهران...مهران_

 .آیم می ستوه به سکوتش از.رود می راه اتاق توی عصبی فقط و گوید نمی چیزی

 آسودگی با نمیتونین دوتا شما بگذره هم دیگه سال هزار....میکنی چیکار نمیای؟داری خودت به چرا مهران_

 !ترکستانه به رو میری داری که راهی این...مهران بیا خودت به...یهودی اون مسلمونی تو...باشین هم کنار

 !میکنم خالی تو سر عصبانیتمه هرچی که نکن شروع تو شیرین...نکن شروع یکی تو_

 نگرانتم؟چقدر چقد نمیبینی...میمیرم دارم تو واسه نگرانی از که من...نکن میگم بهت دارم که من؟من سر_

 دارم؟ دوستت

 پوست توی سیبیلش و ریش و ام رفته فرو دیوار توی پیش از بیش میبینم و آیم می خودم به لحظه یک در

 .آمده در دهانش تاراج به لبهایم و فرورفته ام چانه و لبها,صورتم

" 

But if you stay  

I'll make you a day  

Like no day has been  

Or will be again 

" 

 بینی کنار اش بینی نک حتی که حد از بیش نزدیکی این از ام شده گشاد چشمان با و شده قفل هم به لبهایم

 چسبیده لبهایم به محکم که لبهایش داغی جز نمیکنم حس چیزی.نمیبینم سیاهی جز چیزی کند می لمس را ام

 خاموش در سعی کنی خاموشش بخواهی و بدهی فشارش جاسیگاری توی که اتمام روبه سیگاری مثل و

 نمیدانم.نازکم پوست توی سیبیلش روشن تارهای رفتن فرو جز نمیفهمم چیزی.دارد لبهایم روی التهابش کردن

 هوا و میگشایم را لبهایم بالفاصله من و میکند جدا را خودش باالخره که بودیم مانده وضعیت این در چقد

 .سوزد می و کند می گز گز پوستم.فرستم می هایم ریه به را
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 که میخوای میخوای؟همینِ  همینِ :کند می زمزمه لبهایم به خیره.میگذارم لبهایم روی و میبرم باال را دستم

 اینو فقط...ازم شو دور,برو پس گرفتی رو اومدی سراغش و میخواستی که چیزیِ  نمیذاری؟حاال راحتم

 !صالحته به,شیرین بمون دور ازم پس,نیست مهم م واسه دیگه هیچی بعد به االن از بدون

 می صورتش توی و برد می باال را راستم دست خودم جز کسی انگار و کنم می نگاهش مبهوت و مات

 .کوبد

 طلب شهر این مردان تمام از میشد را همین وگرنه نمیخواستم بوسه مهران از من,خواستم نمی را این من

 بودند کرده تجربه را آن دوستانم تمام که چیزی,بودم محروم آن از همیشه که میخواستم را چیزی من,کرد

 .رسید می نظر به غیرممکن من برای و

 لبهایم.گویم نمی چیزی.گوید نمی چیزی.دهد می قرار اش شده کج صورت روی و آورد می باال را دستش

 شیرین,کند درک را شیرین,بفهمد را شیرین نمیخواست اوهم,بفهمد خواست نمی هم او.آیند می در لرزه به

 این که,گرفت می بازی به مرا طور این که بود مقابلم ی جبهه توی درست هم او.باشد داشته دوست را

 .گرفت می سخره به را غرورم و شخصیت طور

 گناه نمیخواستم که کردم می اشتباه همیشه من...همه,آزاد,خاتون...دارن حق همه میبینم میکنم فکر که حاال_

 ...میگم مادرتِ  و پدر...تا دو اون عین هستی یکی دقیقا توام,بنویسم تو پای به رو بقیه

 بس:هم من برای,نداشت اهمیتی چیزی هیچ او برای اگر بعد به این از,لرزد می زانوانم,لرزد می دستانم

 ...کن

 ...هستن و بودن اونا که هستی اونچه هر تبلور دقیقا تو_

 نهفته واقعیت یا بود عصبانیت از داشته؟حرفهایش ذهنش توی همیشه که بود چیزهایی این بود؟یا شده دیوانه

 دلش؟ در

 تاریکی و پستی از نادر نمونه یه...داریوشی میدم؟تو ترجیح ریتا به رو تو مثل یکی من کردی فک چرا_

 میدم؟ ترجیح ریتا به رو تو من میکنی فک چرا...دنیا این توی

 ...کن بس:میزنم جیغ

 جیغ و میبندم چشم.کنم هضم را حرفها این نمیتوانم.میدهم قرار گوشهایم روی را لرزانم دستان

 ...کن تمومش...نگو:میزنم

 ...بده گوش خوب...بده گوش...نه_

 سنگینی سرم روی اش سایه و کوبد می سرم پشت دیوار به و کند می جدا هایم گوش از را دستانم زور به

 .کند می
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 تختی اون توی و بشی تر پست بودنم هیچ اون از بخوای که این مگه...نیستی هیچی من برای تو...شیرین_

 مادرت؟هان؟ مثل میخوای؟یکی اینو...بشی کلینکسم دستمال روته جلوی که

 !کنم می خواهش...مهران کن بس:میزنم هق و میخورد سر چشمم گوشه از اشک

 هدفش سیبل به مرا طور این و است وجودش در خفته عصبانیت از نشان که تمسخری,میخندد تمسخر با

 .کرده تبدیل

 هرجور میخوای که ای فرومایه و پست انقدر...بدبخت کنم می باز برات. هار واقعیت دارم...نکن گریه_

 یه...دلته توی که شهوتی و هوس اون جز...تخته اون جز دنیا...کن وا چشاتِ ...کنی من آویزون خودتِ  شده

 که اونی,نکن کثیف عشقِ ,نکن تبدیل آشغال به اونو من به دارم دوستت گفتن با,عشق اسم به هست چیزی

 !من نه تویی بیاد خودش به باید

 اما کند رهایم تا میدهم تکان را دستانم.شوم رها وضعیت این از میخواهم تنها گوید می چه نمیفهمم اصال

 .شده اسیر کامل سرم پشت دیوار و اش استخوانی انگشتان بین مچم

 !دیوونه کن ولم...کن ولم...نیست خوب حالت تو...مهران_

 .ریزند می بیشتری شدت با اشکهایم.میترسم واقعا میزند قهقهه که طور این

 !داشتی؟احمق بودم؟دوست عاقل موقع چی؟اون بودم ت... حال در االن ام؟اگه دیوونه من_

 توی را دهانم آب و ایستم می پایم نک روی آنی در و کند می استفاده که ای کلمه از شود می تمام تحملم

 را ملتهبش پلکهای و بندد می را دهانش باالخره.بودم زده سیلی که همانجایی درست.اندازم می صورتش

 .میکند رها را دستانم و اندازد می هم روی

 !حرومزاده:عصبانیت با.حرص با.شنوم می را لبش زیر زمزمه

 .شوم می خارج اتاق از بالفاصله و میدهم هولش عقب به

 یک انگار که کنم می حس درد وجودم تمام در انقدر.میزنم هق بلند.شود می خارج کنترلم از اشکهایم

 عمارت از را خودم اطرافم دیدن بدون.کنم راست توانم نمی کمر.باشد شده رد رویم از سنگ بار با کامیون

 وحشتناک کابوس یک زده من به که حرفهایی تمام شاید...ام دیده خواب شاید میکنم حس.اندازم می بیرون

 محکم هربار کنم می تکرار دیگر بار چند.میزنم صورتم به ای ضربه دست با.است طور همین حتما...بوده

 رها نمیتوانم جوره هیچ وحشت تونل این از.است من زندگی اندازه به عمقش انگار کابوس این اما.تر

 نمیبینم حتی و رسد می کجا به نمیدانم که مسیری توی و شود می قاطی صورتم توی اشک و بینی آب.شوم

 نه.خراشند می را گردنم و صورت بار و برگ بی های شاخه.میکنم برخورد درختان به.میکنم حرکت

 فقط.میکند پخش صورتم توی را موهایم و میپیچد درختان بین که بادی هوهوی نه میکنم حس را سرمایی

 جمالتش.بود شده چه نمیفهمم اصال.رود می گیج سرم.باغ دور شاید خودم دور شاید.دوم می شده خم کمری با
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 فروریخته آجر تکه چند حال میدانم فقط.را کردنم تخریب بود کرده شروع کجا از آید نمی یادم.آید نمی یادم

 .شدن آسیاب جز نمیخورد چیزی هیچ درد به که,خراب,شکسته,ام

 می پایین سر.شود می سیخ بدنم موهای.کذایی استخر,خالی استخر,استخرم ی لبه میبینم آیم می که خودم به

 کند می نگاه را من بازش چشمان با,میبینم را کامران آلود خون جسد.کنم می نگاه را استخر کف و اندازم

 .است دستش توی عروسکم و

 ...کامران_

 قهقهه ناگهانی خیلی,بازش چشمان توی درست افتد می و چکد می گرفته راه صورتم روی که اشکی قطره

 روی و میکند گیر چیزی به پایم که روم می عقب و میزنم جیغی.میپیچد گوشم توی خراشش گوش و بلند ی

 اندازم می نگاهی و میروم استخر ی لبه پا و دست چهار شده حبس نفسی با دوباره.آیم می فرود ها چمن

 حالی؟آره؟ خوش...کامران:اندازم می ها چمن روی را خودم پشت از و میکشم نفسی نمیبینم که چیزی

 شوری طعم دوباره.من جز دارد ستاره همه اندازه به و هست همه مال که آسمانی.شوم می خیره آسمان به

 مال:شوم می خیره است دیدم توی که زنی چشمک و درخشان ی ستاره به.میکنم حس لبهایم بین را اشک

 ...توروخدا...شو من مال تو...توروخدا...شو من

 بغلش میتوانستم که بود کسی کاش.کنم می گریه و میزنم حرف.دهم می قسمش و کنم می تکرار لب زیر

 !بود پیشم عمه کاش,کند آرامم که,کنم گریه که,کنم

* 

 ...خوابیدی؟پاشو اینجا چرا...بیدارشو_

 رویم پیش تصویر.کنم می باز سختی به اند چسبانده هم به چسب با انگار که را پلکهایم.میدهد تکانم دستی

 .است گنگ و مغشوش

 خوابیدی؟ استخر لب که دادی دست از عقلتِ ...بیدارشو_

 پس از نگاهم.میدهم تشخیص رویم جلوی را آزاد صورت و میزنم پلک سرهم پشت چندبار گنگ و گیج

 حال در سرم میدانم فقط است چند ساعت یا هستم کجا نمیفهمم.افتد می اطراف تاریکی و آسمان به سرش

 .شده لمس پایم و دست سرما از و است انفجار

 خوابیدی؟ اینجا چرا_

 سعی.میکنم حس گلویم توی سوزشی و میدهم قورت را دهانم نداشته آب.شود نمی باز خشکم دهان و لبها

 شانه دستش با.کند می حس را زمین سرم دوباره و میرود در ام شده حس بی دست که شوم خیز نیم میکنم

 لمس را صورتم و آورم می باال دست مینشینم که زمین روی.میکند جدا زمین از را ام تنه و میگیرد را ام

 چنده؟ ساعت:میپرسم آمده در چاه ته از صدایی با.میمالم را چشمانم و میکنم
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 !استخر؟ لب میگرفتی آفتاب...نیم و نه:گوید می و ایستد می

 غروب اتفاقات آید می یادم کم کم.شنوم می را نیمش و نه فقط و کنم نمی توجهی آلودش تمسخر جمله به

 با میکند نگاهم که آزادی به توجه بدون و شوم می بلند سختی به مینشیند گلویم توی دوباره که بغض,را

 می استخر کف به نگاهم آخر لحظه.روم می ساختمان سمت به و میکنم عبور کنارش از افکنده سری

 !رسید می نظر به خودکشی برای خوبی راه,افتد

 خیره همانطور اما,بود شده باز چشمانم هم خورشید های اشعه اولین با و بود برده خوابم صبح پنج نزدیک

 مورچه گزش خاطر به دستانم پشت.شوم بلند بعد و بگذرد دیگر ساعتی تا بودم مانده حرکت بی سقف به

 .بود شده زخم که بودم خارانده را جایش خشم و حرص با انقدر و خارید می و بود زده کهیر شدت به ها

 به که دیشب.شدم می خالص شرشان از باید و بودند کثیف و خاکی موهایم و لباسها.شوم می بلند سستی به

 روی و بودم آمده اتاقم به راست یک متحرکی جسد مثل.بود خودم کردن تمیز نمیکردم فکر چیزی تنها

 .بودم کشیده دراز تخت

 اوضاع وخامت به پی ایستم می که حمام آینه جلوی.شوم می خارج اتاق از و برمیدارم را لباسهایم و حوله

 و کثیف و ژولیده موهایم.است قرمز و آلود پف شدت به چشمانم و کرده ورم زیاد گریه از صورتم.میبرم

 .زند می ذوق توی گردنم روی سطحی خراشی ممتد رد

 بود بوسیده را لبهایم مهران.میکنم بازسازی بار ده بلکه بار یک نه را اتفاقات ذهنم توی دوباره دوش زیر

 توی من.داریوشم از انعکاسی من بود گفته.بود داده نسبت من به نمیکردم فکرش که را هرآنچه بعد و

 را سیلی آن باید درواقع.نداشتم شدن عاشق حق لعنتی من,بودم انداخته تف صورتش توی,بودم زده گوشش

 از و رود می باال قلبم ضربان که دوباره.انداختم می خودم صورت به را تف آینه جلوی و میزدم خودم به

 باید.میپوشم خیس بدن با همانطور را لباسها و میبندم را دوش سریع میگیرد نفسم حمام توی شده جمع بخار

 .میدیدم اورا باید,میزدم زنگ آبراهام به

 تلفن و سالن سمت به چکد می آن از آب قطره قطره که ای آشفته و خیس موهای با ها دیوانه مثل درست

 کسی و کشد می طول انتظارم.میمانم منتظر و میگیرم ام کرده حفظ آبراهام از که را ای شماره.روم می

 شاسی روی را گوشی.دهد نمی خوبی نوید دلم.میگیرم را شماره چندباره و دوباره.دهد نمی پاسخ را تلفن

 .روم می آشپزخانه سمت به و کوبم می

 .است زدن چرت درحال و گذاشته میز روی را سرش زینب

 ...زینب...زینب_

 خانوم؟ بله:کند می بلند ضرب به را سرش

 نداری؟ خبری زرگریان آقای از تو...ببینم...زینب_
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 ...نداشتم تماسی باهاشون که میشه روزی چند...خانوم نه:گوید می کوتاهی مکث بعد

 ژاکت.برگردم ده تا میتوانم و است هفت ساعت.شوم می خارج آشپزخانه از و میگزم محکم را پایینم لب

 به و میگیرم دست به را هایم کفش.میبندم سرم پشت محکم را موهایم و پوشم می بلوزم روی را ام بافتنی

 خانوم؟ کجا:میشنوم سرم پشت از را زینب متعجب صدای در کردن باز حین.روم می پایین هارا پله سرعت

 شدن رد حین که میکنم را تالشم تمام.میدوم باغ در سمت به و میکنم پا به را کفشهایم,نمیدهم را جوابش

 و اندازم می انداخته های پرده به نگاهی نیم چشم گوشه از همه این با اما.نیفتد کوچک عمارت به نگاهم

 .جوشد می چشمم گوشه در اشک و میکند عبور ام سینه میان از تیزی درد

 !چیز همه...شد می تمام چیز همه

*** 

 جا قبل مثل در آنطرف سگ پارس از اینبار و میزنم ضربه محکم دست کف با آهنی در به چندبار

 برایم را در و بودم کرده برخورد او با بار آن که میبینم را مردی همان و شود می باز در باالخره.نمیخورم

 .بود کرده باز

 !دارم کار زرگریان آقای با:کند می نگاهم منتظر

 !خانوم ندارند تشریف زرگریان جناب_

 ...هست کجا_

 دیگر؟ بود برخوردی چه این.میمانم مبهوت و شود می بسته صورتم توی در

 ناامید.شود نمی نصیبم چیزی سگ پارس جز بار این اما در به زدن ضربه میکنم شروع دستم با دوباره

 دیگری آدرس به میگیرم تصمیم و آورم می بیرون بود داده من به اول بار که را کارتی و روم می عقب

 .بروم شده نوشته که

 مقابلم که رنگی سفید و بزرگ ساختمان به کنارم شیشه از و میچرخانم چشم همینجاست گوید می که راننده

 عده یک و دارد اداری حالت ساختمان.شوم می پیاده سریع و دهم می دستش به را پول.شوم می خیره است

 ...آقا ببخشید:روم می دارد قرار که استیشنی سمت به.آمدند و رفت حال در

 .بفرمایید:است نوشتن حال در کند نگاهم اینکه بدون

 کجاست؟ اتاقشون...دارم کار زرگریان آقای با_

 !کنن قبول مالقات نکنم فکر البته...آخر طبقه برین باید خانوم_

 .ممنون_
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 سمت به.آید می بند نفسم میرسم سوم طبقه به وقتی که طوری, روم می باال سمت به یکی دوتا را ها پله

 .زیباییست و مانتال سانتی دختر که میروم منشی میز

 ...بفرمایید_

 .ببینم رو زرگریان آقای میخوام_

 میخوان که هستن اینجا خانومی زرگریان جناب:برمیدارد را گوشی بعد و کند می نگاهم بر و بر کمی

 ...لحظه چند...ببینن شمارو

؟:میگوید من روبه  خانوم 

 ...شیرین_

 ...بله...بله...هستن شیرین خانوم میگن_

 ....مالقات به تمایلی زرگریان جناب...خانوم متاسفم:گذارد می سرجایش را گوشی

 سردرش که را دری سریع.بود انداخته راه آبراهام که بود ای بازی چه این,کند کامل را حرفش تا نمیمانم

 متری شش شاید خالی و کوچک سالن با.نمیدهم اهمیتی دختر های جیغ جیغ به و میکنم باز مدیرعامل نوشته

 باز را در میخورد بازویم به دستش دختر که همین.دارد قرار انتهایش که دیگری در و شوم می مواجه ای

 میخورد آبراهام به نگاهم و شده کشیده ها پرده ی همه.شوم می رو روبه تاریکی نیمه فضای با و کنم می

 .کند می نگاه را من و گرفته باال را سرش حاال که

 .کنم خارج منشی انگشتان حصار از را دستم میکنم سعی

 به تمایلی گفتم بهشون...اتاقتون سمت اومدن طور چه نشدم متوجه اصال...زرگریان جناب میخوام عذر_

 ...ندارین مالقات

 بعد شود می ساکت دختر و آورد می باال را دستش سریع آبراهام که دارد توجیه در سعی ریز یک دختر

 گرد عقب,کند می رها را بازویم منشی بالفاصله,دهد می تکانی را دستش است من به خیره که همانطور هم

 .رود می و میکند

 عقب کمی میز پشت از را ایش قهوه چرم صندلی.کنم می رها دستگیره از را دستم و کشم می عمیقی نفس

 .اندازد می پا روی پا و زند می تکیه آن به کامال و دهد می

 روم می داخل اما داخل بروم کند نمی دعوت.کند می نگاهم نمیفهمم آن از چیزی که نگاهی با سکوت در

 اتفاقات ریزِ  از هم او ندارم شک.است پایان به رو چیز همه.رسد نمی مشامم به خوبی بوی.میبندم را در و

ترتون دیگه؟به بازیه چه این...این...زرگریان آقای:ایستم می میزش روی روبه.است باخبر دیروز  سکر 

 نده؟ راه منِ  گفتین
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 .کند مطمئنم و بگوید چیزی باید.کنم می نگاهش منتظر

 !خانوم شد فسخ معامله_

 کند می عبور تنم از سوزان و سرد نسیم همان,میپیچد گوشم توی دیدمش که اولی بار مثل درست صدایش

 .اش خفه و آرام صدای با بندد می یخ شنواییم عصب میکنم حس و

 ادامه واسه جونی دیگه منم چون...بهتر چه:گویم می و اندازم می باال ای شانه,میدهم قورت را دهانم آب

 .بیفته اتفاقاتی چه قراره این از بعد بدونم نمیاد بدم خب اما!ندارم

 !دید خواهیم...دید خواهیم:برنمیدارد را نگاهش ای لحظه و گذاشته صندلی های دسته روی را دستانش

 ندارد باور که انگار.میبینم کامل ناباوری حالت در را آبراهام من و کند می زمزمه را جمله این خودش با

 .است آرام همچنان انقدر که شده چه

 کنید؟ کار چه باهاش میخواین:میگویم و میزنم زبانی را پایینم لب,نپرسم توانم نمی

 از ای گوشه که باشه دردناک انقدری مرگش اومد نمی بدم خودم,باشه داشته تری آروم مرگ میتونه_

 پیشونیش توی گلوله یه با و شم قائل تخفیف براش شما خاطر به میتونم اما...بشه جبران م چندساله دردای

 چیه؟ شما نظر...بکنم رو قضیه قال

 .چیست امروز هوای و آب مورد در نظرم پرسد می دارد انگار

 من برای:شود می جمع صورتم حلقم ته سوزش خاطر به و میدهم قورت را دهانم شده خشک آب دوباره

 !نداره اهمیتی دیگه...کنید تمومش میتونین دارین دوست که هرجور...نیست مهم

 بیرون بود داده هدیه من به که را افساری تر درست یا گردنبند و میبرم فرو ام دستی کیف داخل را دستم

 ...کنید صبر:میشنوم را صدایش میچرخم در سمت به که همین.میدهم قرار مقابلش,میز روی و آورم می

 .ایستم می

 چیه؟ این_

 !بمونه من پیش نداره دلیلی,شد خراب چی همه,خورد هم به معامله_

 .اتاق کف سنگفرش با اش پاشنه برخورد بعد و شنوم می را چرم شدن ساییده و صندلی صدای

 .بندد می گردنم دور را گردنبند و ایستاده پشتم.میخورم یکه میگیرد قرار ام سینه جلوی که چیزی

 کنید؟ می چیکار:نمیدهد اجازه که برگردم میخواهم
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 شب خراشیدگی همان میزنم حدس که را جایی انگشت نک با و کند نمی رها را دستش اما میبندد را قفل

 زمزمه و شود می خم گوشم کنار.بردارد را دستش شاید تا کنم می جمع را ام شانه.کند می لمس است قبل

 .شیرین خانوم قیامت به دیدار:شنوم می را اش

 خارج اتاقش از و میروم در سمت به سریع برگردم آنکه بی.رفته که میفهمم شود می خالی که سرم پشت

 جای.کنم می لمس را لعنتی گردنبند و آورم می باال را دستم.بیاید جا نفسم کمی تا ایستم می در پشت.شوم می

 بعد و میکشم گردنم روی محکم دست با.مانست می عزرائیل دست لمس مثل,میکند درد انگشتهایش لمس

 .میکنم مخفی لباسم بسته ی یقه زیر را گردنبند هم

 ...الو_

 .چسبانم می دیوار به را سرم و شوند می تیز گوشهایم

 !زودتر هرچه...کن تموم رو کارش_

 خودم دور بیشتر را ژاکتم شود می باعث و میگیرد را سرتاپایم لرزی.شود می چنگ ام سینه روی دستم

 کوتاهیش خاطر به نیست بعید دانم می کند می نگاهم چپ چپ منشی.میکنم پاتند در سمت به سریع.بپیچم

 بی.ماند نمی جواب بی کاری هیچ زرگریان آبراهام جزای و پاداش سیستم در,باشد انتظارش در سختی تنبیه

 !لطفا...بدین من به سفید برگه یه:میگویم و روم می سمتش به معطلی

 و بلند های قدم با و میگیرم را برگه.میگیرد سمتم ای برگه و میبرد میزش داخل دست کراهت و کندی به

 سرش به رفتن بیرون هوس و باشد عمارت توی هنوز مهران که میکنم دعا.شوم می خارج ساختمان از تند

 خودکار با و میگذارم پایم روی را کاغذ مینشینم که همین.میدهم تکان دست تاکسی اولین برای.باشد نزده

 تمام فقط.برگه شدن سوراخ گاهی نه و است مهم برایم شدنش بدخط نه.میکنم نوشتن به شروع تند و تند

 .دیگری ی اضافه چیز نه آیم می بر خودم توجیه به نه.دهم شرح را اوضاع وخامت که میکنم را سعیم

 میبینم را ماشین دو میکنم نگاه را اطراف که پنجره از.شود می تمام نوشتنم باالخره که عمارتیم نزدیکی در

 نگاهمان ها راننده از یکی با اتفاقا و نشسته مرد دو هرکدام در و اند داشته نگه جاده گوشه سرهم پشت که

 و خانه افراد مرور و عبور اینجا از که هستند آبراهام آدمهای از ندارم شک.شود می قفل هم به ای لحظه

 است بهتر و است آبراهام های آدم محاصره در عمارت که مینویسم.اند گرفته نظر زیر را مهران باالخص

 همین ماجرا سخت قسمت.اندازمش می کیفم توی و شیرین میزنم امضا برگه انتهای. کند انتخاب درستی راه

 دستش به شوم رو روبه او با خواهد نمی دلم وجه هیچ به اینکه به باتوجه را نامه باید طور چه که است جا

 .زینب چشم از دور هم آن بدهم

 جز نیست دیگری خبرخاص.اندازم می نگاهی دوباره را برم و دور و شوم می پیاده ایستد می که ماشین

 مشتی صدای و میزنم در به ضربه چند.نشوند حساس که نکنم نگاهشان دوباره میکنم سعی.ماشین دو همان

 ...اومدم...اومدم:میشنوم را
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 از که شوم می زینب متوجه.میکنم طی را اصلی عمارت تا سنگفرش مسیر و میدهم را مشتی سالم جواب

 می عقب به آنی در.رود می و کند می رها را پرده سریع شوم می که در نزدیک کند می نگاهم پنجره

 می در کیفم داخل از را نامه.دوم می رود می سرایداریش اتاق سمت به دارد که مشتی سمت به و چرخم

 !نفهمه کسی فقط...بدین خان مهران به سریعا اینو:گویم می سریع و آرام و آورم

 سمت به دوان دوان و میگذارم تنها بگوید چیزی تا کرده باز دهان و شده گشاد بهت از چشمانش که را او

 و آید می بند نفسم لحظه همان گرچه.برسم نظر به آرام کنم می سعی میکنم باز که را در.روم می عمارت

 از زینب.کنم می پیدا تهوع حالت و شود می جمع چشمانم توی اشک که آنقدر.زدن سرفه به کنم می شروع

 خوبه؟ برگشتین؟حالتون خانوم...عه:پرسد می که ندیده باغ توی مرا انگار.آید می بیرون آشپزخانه

 هایم گونه روی اشک حالیکه در و شود می تمام ام سرفه باالخره.بود کرده را خودش کار دیشب سرمای

 ...اتاقم بیار م واسه چای لیوان یه...نه:گویم می گرفته راه

 خراب چیز همه اال و بگذارم تنهایش نباید هم لحظه یک,باشد او به حواسم باید.میکنم ای سرفه تک دوباره

 .شد می

 شده؟ کجاست؟بیدار آذر...آشپزخونه میام میکنم عوض لباس...نه_

 ...بیاین شما گذاشتم...خانوم نه_

 نیستم؟ نفهمید که کسی ببینم!...نیمه و ده ساعت_

 ...کجایین پرسیدن خانوم خاتون...کردین دیر خیلی...خانوم_

 گفتی؟ چی تو:میپرم حرفش وسط

 !نمیدونم گفتم_

 !میام کن آماده چایم ِ برو...باشه_

 در که ام ایستاده پله اولین همان روی.روم می باال را ها پله هم من و شود آشپزخانه وارد تا میمانم منتظر

 آرام.نگرد می را سرتاپایم و ایستاده در چهارچوب توی حرف بدون سینه به دست.شود می باز آزاد کار اتاق

 .سالم:گویم می هم تر آرام و دهم می تکان سری

 ساعت و آورد می باال را دستش ای لحظه دهد می ادامه منتظرش و طلبکار نگاه به و دهد نمی جوابی

 .ام مرخصی بدون رفتن بیرون خاطر به است من توضیح منتظر میدانم.اندازد می نگاهی را مچیش

 ته از و نمایشی ی سرفه چند سختی به.شود نمی خبری چرا نیست معلوم دارم احتیاج ها سرفه به که حاال

 می که ها پله باالی به.آورمش می پایین سریعا گردنبند لمس با که میپیچم گلویم دور را دستم.کنم می حلق

 دیشب خاطر به...بود بد خیلی حالم شدم بیدار که صبح...بودم درمونگاه:گویم می و ایستم می رسم

 !متاسفم...که
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 را ژاکتم و روم می اتاقم سمت به.گذارد می جا اتاقش در پشت مرا خالی و خشک ی" نشه تکرار" یک با

 قرمز چشمانم هنوز.روم می آشپزخانه سمت به دوباره و کنم می آزاد کش بند از را موهایم و کنم می تن از

 و میرسم که میکند پر سماور آب از را قوری زینب.نکنم فکر روزم و حال دلیل به میکنم سعی و است

 .شوم می جاگیر میز پشت

 چه آقا خانوم؟حضرت کنین می چیکار حاال:گوید می و گذارد می جلویم نبات با را چای باریک کمر لیوان

 دارن؟ تصمیمی

 نمیدونی؟ تو یعنی:شود سرد کمی چای تا میدهم تکیه صندلی به

 !خانوم نمیذارن میون در من با تصمیماتشونو آقا حضرت_

 !نداره اهمیتی برام دیگه درواقع...نمیذارن میون در هم من با:اندازم می باال ای شانه

*** 

 فکر,بردارد خودش نجات برای قدمی مهران که میشدم امید نا داشتم دیگر.بودم باغ رصد حال در مدت تمام

 خطر در جانش که را این نگرفته جدی شاید یا ندارد اهمیتی مهران برای موضوع اصال شاید میکردم

 دایم و رفت نمی پایین گلویم از غذا ای ذره ابدا و بودم غذایم با بازی حال در مدت تمام نهار موقع.است

 چشمم اما.نبیند را ام شده ریز و سرخ چشمان او و نیفتد مهران به چشمم ای لحظه برای که بود پایین سرم

 کسی با کوتاهی تماس مهران بود آشپزخانه توی زینب که زمانی شدم متوجه فقط.بود زینب دنبال دائم

 .گرفت

 مهران متوجه ای لحظه میکنم درست کاردستی آذر برای و ام نشسته پنجره روبه تخت روی که همانطور

 تمام و پنجره سمت برمیدارم خیز تخت روی از سرعت به.آید می بیرون کوچک عمارت از که شوم می

 .میریزند زمین روی کاغذها

 ...شیرین_

 آنجا از مدام زینب بودم گفته که هایی پنجره و اطرافش به.کنم نمی توجهی زند می صدایم که آذر به

 عالمتی دستش با.ایستد می اتاقم پنجره زیر آید می دقیقا.اندازد می نگاهی دقت به داشت خواهد زیرنظرش

 شکسته قلبم.باشم داشته صحبتی او با خواهد نمی دلم واقعا,کنم چه که مرددم کنم باز را پنجره که دهد می

 پشت از:میگوید برسد گوشم به که حالتی آرامترین در. میکنم باز را پنجره باالخره اما.بدجور هم آن,است

 ...بوم پشت بیا ساختمون

 .رود می و کند می نگاه هارا پنجره دوباره دیگری حرف بدون

 خودم به آذر باصدای که چرخم می خودم دور و روم می اتاق در دم تا حواس بی و میبندم را پنجره سریع

 ...کاردستی...شیرین:آیم می
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 به.کنم گرم ای دقیقه چند برای را سرش باید طور چه دانم نمی.پاید می و کند می دنبال مرا سایه مثل خاتون

 میگیم...کنیم استراحت کمی بریم...جون آذر:آورمش می پایین و میگیرم را آذر دست و روم می تخت سمت

 بخوری؟ داری میل چی...مون واسه زینب

 ...کیک:گوید می میکشانمش در سمت به و ام گرفته محکم را دستش که همانطور

 خوبه؟...میخوریم چای و کیک...باشه_

 ...آره_

 می پوست میوه خاتون برای زینب و هستند پذیرایی سالن توی خاتون و زینب.رویم می پایین را ها پله

 .گیرد

 ...زینب_

 .میگیرد ها میوه و بشقاب از را نگاهش

 خانوم؟ بله_

 .میدهم نیست من به حواسش انگار و است تلویزیون به نگاهش که خاتون به نگاهی نیم

 .کنم استراحت کمی باید,بده حالم,باشه جون آذر به حواست ساعتی یک لطفا_

 ...چشم:میگوید و اندازد می خاتون به نگاهی هم زینب

 کنارش فقط...بده بهش کیک کمی و چای فنجان یه:میگویم و مینشانم پنجره از دور کامال مبلی روی را آذر

 .اتاقم بیار جوش آب لیوان یه منم واسه...میشم بیدار تا بمون

 خارج پذیرایی از و زنم می مصلحتی ی سرفه چند.آورد می درد به را گلویم هم عادی زدن حرف همین

 چرت و تو به میسپره رو همینه؟آذر کارش همیشه این:میشنوم را خاتون صدای شدن خارج حین.شوم می

 میزنه؟

 !خانوم نه:میکنم تیز زینب جواب برای را گوشم

 نمیبینم که را مهران,اندازم می بیرون به نگاهی پنجره از.روم می باال سریع هارا پله و میکشم راحتی نفس

 خش ی بله  در صدای با که میگذرد ای دقیقه ده.کشم می باال ام چانه زیر تا را پتو و دراز تخت روی

 .آید می در گلویم از داری

 ...خانوم_

 .بیایم نظر به هستم که چیزی از تر احوال مریض و آلود خواب میکنم سعی و میکنم باز را چشمانم

 ...زینب من به بدش:میشوم خیز نیم تخت روی
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 .میزنم همی را داخلش نبات و میگیرم دستش از را ای شیشه لیوان

 باالست؟ تبم خیلی ببین...زینب_

 !خانوم آتیشین پارچه یه:میگذارد ام پیشانی روی را سردش دست پشت و آید می جلو

 .است استاد کردن مبالغه در هم او انگار

 ...برو...باشه...بده حالم خیلی کنم فک...آره_

 سریع و میکنم تمام نصفه تا را لیوان.میشود خارج اتاق از حین همین و میکنم گلویم راهی را آب از کمی

 روی حالیکه در و میشوم خارج اتاق از همانطور.آورم می در را هایم سندل.شوم می بلند تخت روی از

 لحظه را چشمانم روم می در سمت به.نکنم ایجاد صدایی کمترین که میکنم را تالشم تمام میروم راه انگشت

 لنگه دو بین که ای فاصله کمترین با میکشم عقب و میگیرم را دستگیره دستی دو و میگذارم هم روی ای

 سنگفرش روی که پاهایم.بندم می را در دوباره آرامی همان به و میکنم عبور بینشان از شود می ایجاد در ی

 دو میکنم حس گلویم توی را ای سرفه فشار لحظه همان و نشیند می تنم توی لرزی میگیرد قرار باغ سرد

 است غروب.کنم خفه گلویم توی و دستانم بین را صدایش میکنم سعی و میگیرم دهانم جلوی محکم را دستم

 دور را دستم.نیست تنم چیزی نازک شلوار و بلوز یک جز بد حال این با هم من و شدن سرد روبه هوا و

 به که ساختمان پشت پیچ در پیچ های پله.میزنم دور را ساختمان پاورچین پاورچین و میکنم حلقه خودم

 دیواره به زده تکیه که میبینمش میگذارم بام پشت روی را پایم که همین.روم می باال را رسد می بام پشت

 !شو خم:میگوید نباشد بلند دارد سعی که صدایی با میبیند مرا تا و بام پشت کوتاه ی

 چیزی.مینشینم کنارش فاصله با دیواره به زده تکیه و روم می کنارش تا حالت همان با و میشوم خم سریعا

 !من نه اوست بزند حرف است قرار که کسی,ندارم گفتن برای چیزی,گویم نمی

 .میفتد خارش به دستم پشت و میدهم کوچکشان ی النه و ها مورچه به را نگاهم

 واقعا:شد بلند صدایش باالخره که بودیم کرده سکوت هردو چقدر نمیدانم.نکنم نگاهش که میکنم را تالشم تمام

 کاری چنین من با تونستی طور چه و کردی کارِ  اون که شد چی که این...بپرسم چیزی ازت خوام نمی

 ...بکنی

 تیره هوا بودن روشن نیمه خاطر به حاال که چشمانش به و میگیرم ها مورچه لشکر از را نگاهم باالخره

 زدی؟ صدام چی واسه پس:میدوزم چشم رسد می نظر به تر

 رو تصمیمم...میرم دارم:دهد می بیرون مانند آه را نفسش و دهد می آسمات به و میگیرد را نگاهش

 !میگذره که عمره فقط,نمیشه درست هیچی اینجا,گرفتم

 سرفه به که است این خاطر به,فریاد از پر,بغض از پر,چرکین ای غده,میکنم حس گلویم توی را ای غده

 !سالمت به:میگویم و دهم می قورت درد با را دهانم آب.ام بیماری نه افتم می
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 میدهم تکانی را بازویم.نشیند می بازویم روی دستش شوم خیز نیم میخواهم و میگیرم را ام تکیه که همین

 .کند می رها را دستم که

 ...میخوام معذرت_

 و میدهم تکیه دیواره به دوباره.ندارد جنگیدن برای توانی دیگر که دارم را خورده شکست لشکری حال

 .میگذارم زانوانم روی را ام چانه و میکنم جمع ام سینه توی را پاهایم

 .کنند نمی تنهایی احساس وقت هیچ که اند زمین روی موجودات تنها ها مورچه

 ...میکردم دوری ازت اول همون از باید منم شاید...اولش از یعنی...بود بد باهات رفتارم_

 .میگذارم هم روی را چشمانم حرص با

 ...اما...نمیزدم بهت آسیبی وقت هیچ جوری اون_

 فقط:میزنم کنار دست با رود می رژه پایم انگشتان روی که را ای مورچه,آید می باال گلویم تا بغض

 !نگو هیچی...برو

 ...میدونی بهتر خودت...کردم رو تالشم تمام...بشه جوری این خواستم نمی:گوید می کوتاهی مکث از بعد

 ...بودم احمق من,آره_

 .میگیرد را قبلی جای دیگری ی مورچه

 !تهران برگرد...شیرین_

 .کنم می نگاهش و میکنم خم زانو روی را سرم

 !برگردم میری وقتی که بودم نیومده تو خاطر به_

 !نزن دست من به:بگیرد را بازوهایم که آورد می پیش دست و میگذارد هم روی را چشمش

 ...وقت هیچ...برنمیگردم من...شیرین:کشد می پس را دستش

 میری؟ کجا...ک:میدهم چپش ی شانه به صورتش از را نگاهم

 !مینویسم نامه تون واسه افتاد آسیاب از که آبا_...

 داشتنش و جانش برای که را من,ندارد اعتماد من به,آید می باالتر بغض آن و مینشیند لبم روی پوزخندی

 .داند می یکی آبراهام با را من!خودم با همه از اول,جنگیدم

 .چرخانم می مخالفش سمت به را سرم

 !خداحافظ_
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 .آورده درد به را ام حنجره و کرده گیر صوتیم تارهای بین حاال و آید می باالتر هرلحظه بغض

 درونیم التهاب کمی تا میدهم تکان را خودم.میکنم حس گلویم تا بینی از را سوزشی و وزد می سردی باد

 .بخوابد

 !خداحافظ_

 فراق تنها,ندارد مجدد دیدار از نشانی هیچ که را لعنتی ی کلمه این,میگویم را خونین ی کلمه این باالخره

 !فراق و است

 می سمتش به را سرم.برمیدارد را اش تکیه که میفهمم.نچکد اشکی تا نمیزنم پلک شده گشاد چشمهای با

 میتونم:گویم می شود بلند اینکه از قبل.شده سردش حتما.پوشد می و برمیدارد کنارش از را کتش.چرخانم

 ؟...کنم استفاده موسیقیت های صفحه و ت کتابخونه از

 واسه شون همه...البته:گوید می سریع که بخواهم او از چیزی چنین جمله آخرین برای ندارد انتظار انگار

 ...برسن دستم به وقت هیچ نکنم فک هرحال به...خودت

 بلند,میکشد ریشش به دستی کالفه.ندارد معروف منحنی آن به شباهتی هیچ اما.بزند لبخند رویم به میکند سعی

 .رود می پلکان سمت به خموده و شود می

 راست سمت دیواره از بعد و رود می پایین هارا پله,میکنم نگاه را رفتنش و میگیرم گلویم به را دستم

 شود می منتهی همسایه متروکه باغ به که ساختمان

 .کشد می باال

 نیش به را پوستم که میدهم زردی ی مورچه به و میگیرم را نگاهم میکنم حس پایم روی که سوزشی

 حس پایم زیر را آوری چندش خیسی.کنم می لهش پا ی پاشنه با و پایین میکنم پرتش انگشت دو با.کشیده

 .میکنم

 .میزنم گریه زیر و شکند می بغضم

*** 

 هربار با و میدهد تلخی ی مزه و شده خشک گلویم.میمیرم دارم گرما از.میکنم باز را سوزانم های چشم

 .کند می طی را ام نای تا گلو مسیر خنجری انگار دهانم آب دادن قورت

 اش تجربه حال به تا که ام گرفته قرار ای وزنی بی و کرختی حالت در ندارم هم را بدنم دادن تکان توان

 آور رقت حد از بیش احتماال که حالم و وضع دیدن با و بود شده اتاقم وارد باری یک خاتون.ام نداشته را

 هیچ البته که بود آورده برایم بری تب و بود آمده زینب هم آن از بعد.بود کرده ترک را اتاق حرف بی بود

 به من.بود کشیده جانم به آتش غیرمادی منبع یک.بود بدنم جز جایی تب و گرما منشا انگار.بود نکرده افاقه

 !رود می جانم که بودم دیده خویشتن چشم
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 فکر چیزی هیچ به.بودند داده دست از را اهمیتشان و شده ای ذره ی اندازه به دنیا بزرگ های چیز ی همه

 .بمیرم مرض و تب همین از اینکه جز کردم نمی

 میخواست دلم همیشه,ای غریبانه مرگ چه...بمیرم تخت همین روی جا همین اگر.تخت روی شوم می خیز نیم

 .بکشد رویم به محبت از دستی کسی آخر های لحظه.بشوم جوانمرگ آشنایی آغوش در الاقل

 .میکشم دندان به را پایینم لب خشم با...کنند می سوختن به شروع لبهایم...از دستی...محبت از دستی

 چشمم توی خواب و پرم می جا از بلندی صدای با که شوم می غرق خواب منگ و گیج دنیای توی دوباره

 .شود می اتاق وارد در زیر درز از نور از ای باریکه تنها و شده تاریک کامل هوا.شکند می

 آخه؟ طور چه...میشه آزاد؟مگه چی یعنی_

 مگه؟ بعیده نادون اون از_

 میگفت؟ چی مرده این حاال_

 زیرپا تهرانِ  کل من!شده گور و گم کجا نیست معلوم اصال...میکنه پیداش شده سنگم زیر از گفت_

 ...پاتوقاشون,دوستاش ی خونه...دیگه طرف از اونام,گذاشتم

 !داشت کم همینِ ...بیچاره...بگیم چی عمو زن به_

 .میکنند عبور اتاقم در کنار از میفهمم پایشان صدای از و آید نمی دیگر آزاد صدای

 بود نتوانسته کسی هنوز اینکه مثل و بود رفته که بود موقع همین دیروز.زدند می حرف مهران مورد در

 .کند پیدایش

 را ام خال لیوان.شوم می بلند تخت روی از گیرم می آرام که کمی و میکنم خفگی مرز تا بلند ی سرفه چند

 و رود می گیج سرم.آید می آزاد و خاتون زدن حرف صدای هنوز.روم می آشپزخانه سمت به و برمیدارم

 .رسانم می ها پله پایین تا را خودم دیوار گرفتن با

 که غرق انقدر و است خواندنش حال در که کاغذی.است انگشتانش بین چیزی و نشسته میز پشت زینب

 و خودم دستخط یا.ندهم تشخیص را آبی های حاشیه با کاغد آن است محال.شود نمی ورودم متوجه حتی

 .خودکار نوک فشار از ناشی های سوراخ

 داغم پیشانی به را دستم.کند می مخفی پشتش را کاغذ و گیرد می باال سریع را سرش کنم می که سرفه

 .اندازم می صندلی ترین نزدیک روی را خودم و میفشرم

 .بود داده دست از را اهمیتش چیز همه بودم گفته

 .میدهم تکیه دستم به را ام پیشانی
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 ...بکش م واسه غذا کمی_

 .کند می نگاهم شده گشاد چشمان با و دارد قرار پشتش هنوز دستش

 .دارد ارزشی کوچکترین دیگر نامه آن میکرد فکر اگر بود احمق.گویم نمی چیزی و میزنم پوزخندی

 ...کنم می ضعف دارم,نیست خوب حالم...برده ماتت چرا_

 .کند می قایم دامنش کش زیر نفهمم مثال که طوری را نامه و برمیخزد سریع

*** 

 گرچه.بزنم تنم به آبی و بروم حمام تا, شوم بلند خواب رخت از بودم توانسته باالخره اما بود بد همچنان حالم

 دور که ای حوله همان با و بود شده بد حالم هم حمام از بعد و بودم زده سرفه آوردن باال مرز تا حمام توی

 انگار نه انگار که انقدر نبود خبری عمارت در.بودم کرده لرز سگ و رفته پتو زیر بودم پیچیده موهایم

 آدم رفتن کردم می فکر همیشه ذهنم توی.رفته همیشه برای کرد می زندگی کوچک عمارت توی که مردی

 میز سر بودم دیده اما.کند فرق بعد به ان از چیز همه باید.باشد تحمل غیرقابل و غیرعادی خیلی باید ها

 مهران رفتن.بود نشده باورشان هنوز هم شاید.خوردند می صبحانه آرامش کمال در و بودند نشسته صبحانه

 را آخرش نگاه که آنها.بودم کرده باور برنمیگردد دیگر بود گفته و بود زده زل چشمانم توی که منی را

 !بود آخر واژه عین دقیقا که بودند ندیده

 همان توی ابد تا میخواست دلم بودم شده اطرافم متوجه و بود افتاده کار به مغزم بود شده بهتر حالم که حاال

 .میماندم بودند حواسم و هوش خوردن حال در ها باکتری که حالت

 .کنم می تیز را گوشم اما برنمیگردم در سمت به شود می باز ضربه چند از بعد که اتاق در

 بیدارین؟...خانوم_

 به نمیدانستم بود این اش خوبی.میکنم پاک را یافته امتداد بالش روی تا که چشمانم ی گوشه خیسی دست با

 .دیگری چیز یا است سرماخوردگی خاطر

 .برود تر سریع و بزند را حرفش که میدهم بیرون حلقم ته از صدایی

 ...هستن منتظرتون آقا حضرت...خانوم_

 با را نامه ی قضیه زینب اینکه از بعد دیشب همان که همین اصال.شوم نمی غافلگیر و داشتم را انتظارش

 .داشت تعجب جای بود نیامده بود گذاشته میان در او

 اطراف ام ریخته هم به و خشک نیمه موهای و میکنم باز موهایم دور از را حوله و شوم می بلند کرختی با

 نظر به مفلوک و بدبخت,آور رقت چقدر میبینم آینه جلوی.پوشم می و برمیدارم را ژاکتم.ریزد می صورتم
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 هیچکدام دیگر انگار.شوم می خارج میپلکد اتاقم توی هنوز که زینب به توجه بی و نمیدهم اهمیتی اما میرسم

 .شکست با البته.بود رسیده اتمام به نحوی به نیز او ماموریت.نداریم دادن دست از برای چیزی

 این اند داده دست از را خود عقل که هستم کسانی شبیه انگار و شود می کشیده زمین روی ناخودآگاه پاهایم

 ماشین سمت به راست یک و میبندم سرم پشت را باغ در.کند می نگاه را سرتاپایم تعجب با مشتی که طور

 کمی را فرمانش اگر و شود می رد کنارم از که سبزی جیپ.روم می است خیابان سمت آن که رنگ سیاه

 .زند می سرهم پشت بوق چند بودم زیرش االن بود نکرده مایل

 و میدهم تکیه در به.گوید نمی چیزی.مینشینم و کنم می باز را در.کند باز برایم را در آید نمی بیرون کسی

 .شوم می خیره میکنند عبور که هایی ماشین توک و تک و بیرون به شیشه از

 داری؟ حسی چه_

 قلبی مکنونات از شود نمی چیزی هیچ که خونسرد همیشه آبراهام آن از.چرخانم می سمتش به آرام را سرم

 روبرویش فرضی ای نقطه به کماکان.است ملتهب و سرخ گوشهایش تا.نیست خبری فهمید احوالش و حال و

 .شده خیره

 به که صدایی با و میکنم ای سرفه.چرخم می سمتش به و دارم می نگه شیشه به زده تکیه را سرم پشت

 میکنه درد کمی هم سرم,دارم تب,میکنه درد گلوم:گویم می آید می بیرون متورمم های لوزه بین از سختی

 ...و

 فک دوطرف راستش دست با و میدارد بر خیز سمتم به کوچک فضای همان توی و چرخد می ناگهانی

 .فشرد می انگشتانش بین و گیرد می را پایینم

 .دارد تب هم او انگار که داغ انقدر.خورد می صورتم توی میدهد توتون بوی که هایش نفس

 .میدارم نگه خیره چشمانش به را بیمارم چشمان

 ...کردی خیانت هم بدجور...کردی خیانت من به_

 .شود می تر آرام و آرام هرلحظه اش گونه فریاد صدای

 ...کردی فرو قلبم توی تا پشت از رو خنجر_

 .گویم نمی چیزی

 .شود می بیشتر فکم استخوان روی هرلحظه انگشتانش فشار

 تاوانشِ  کنی؟اینکه تحمل خودت اونارو عذاب که قیمتی؟این چه به اما,گرفتی ازم رو ریتا,دادی نجات اونِ _

 داره؟ رو بدی؟ارزشش پس خودت
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 روز چندین شاید.آلود خون و ملتهب چشمهایش.میرسند نظر به خشک و شده باریک لبهایش

 ...زده بیرون اند متحمل که فشاری از فکش های استخوان.نخوابیده

 به پس...بشی ای دیگه کس پیشمرگ میخوای که حاال,شیرین خانوم کردی انتخاب که راهیه حال هر به_

 !نیست این از کمتر من به خیانت جزای حداقلش,میزارم احترام انتخابت

 !است ترسناک و جدی خیلی چیز همه میفهمم,میکند لمس را جناغم زیر که چیزی

 .میبینم بدنم با شده مماس که را رنگی مشکی کوچک اسلحه و اندازم می پایین را نگاهم

 .خفه گلویم توی آورد می صورتم به که فشاری از و شود می سرفه که میگیرم نفسی

 اشکی برق یا کنم جلوگیری لبهایم لرزیدن از نمیتوانم.نترسم که نمیتوانم اما ندارم گفتن برای چیزی چنان هم

 .افتاده چشمانم توی حتما که

 .میشنوم را گلنگدن شدن کشیده صدای.دهد می فشار تنم به بیشتر را اسلحه سر

 از فکم روی دستش حرکت با که میبرم اسلحه سمت به را دستم.شود می تر تیره لحظه به لحظه چشمانش

 شده بسته ای لحظه برای که را چشمانم.میکند برخورد سرم پشت شیشه به سرم و میکشم عمیقی نفس درد

 خودم سمت به بیشتر  و میدهم قرار گرفته را اسلحه که دستی روی را دستم و میکنم باز دوباره

 .گیرد می درد و شود می فشرده اسلحه زیر تنم پوست که طوری.میکشم

 !نیست خوب حالم اصال,کن شلیک زودتر_

 اول نیمه درستی در اما است واقعیت مطلقا که دومش ی نیمه دارد حقیقت چقدر میگویم که چیزی نمیدانم

 .دارم شک ام ایستاده مرگ قدمی یک در که حاال ام جمله

 ی لحظه همان کنی خودکشی بخواهی که ای لحظه حتی.چسبیده آدمی هر تن به وصله مثل زندگی به میل

 میل.نجات سوی کور یک,هستی ناجی یک منتظر میکشی رگت روی را تیغ یا میبلعی را ها قرص که آخر

 .بشر انواع اشتراک نقطه تنها و آدمیست طبع در ماندن زنده و بقا به

 فقط.کشد نمی را ماشه چرا نمیدانم.شود می ساعت یک انگار دقیقه هر و  ثانیه صد ثانیه هر چرا نمیدانم

 رها را فکم و شود می کم اسلحه فشار لحظه در و میگردد صورتم اجزای بین چشمانش ای لحظه میدانم

 !بمون منتظر...رو کارت نمیذارم جواب بی:کند می زمزمه صورتم به خیره و کند می

 باالی ی دکمه دو عصبانیت و حرص با و میدهد تکیه کامل صندلی چرم به و کشد می عقب را خودش

 .کند می باز را پیراهنش

 قرار میشد متالشی باید که جایی همان روی را دستم.نیست شکمم روی سوراخی هیچ االن شود نمی باورم

 و خارج دردناک ی سرفه چند با را ام شده حبس نفس و شوم می خارج در به چسبیده حالت آن از.میدهم

 .کنم می پاک ژاکت آستین با را پیشانیم روی نشسته عرق



 من لعنت خدا هستم

 

226 
 

 کذایی ماشین این داخل از هرجایی حال هر به اما ندارم هم رفتن برای توانی حتی نیست ماندن برای دلیلی

 را پیپش.چرخانم می سمتش به را ام تنه نیم.کند می لمس را زمین پایم یک و میکشم را دستگیره.است بهتر

 .شده خیره ماشین سقف به و گرفته باال را سرش.شود می خارج دهانش از غلیظی دود و کرده روشن

 !نبودم بازنده الاقل اما,نشدم پیروز هم من,باختین شما,دارین نگه رو ریتا نمیتونین اینجوری بودم گفته_

 .میزنند سفیدی به و شود می چنگ اسلحه دور انگشتانش میبینم

 یادت...میگیری رو کارت این جواب:کند می زمزمه خودش با انگار شنوم می را صدایش شدن خارج حین

 !حرفم باشه

*** 

 بیشتری سبکی احساس میگیرم که نفسی با و میدارم بر پوشانده را جوش آب از پر لگن و سرم که را حوله

 .شوند می خارج گرفتگی حالت از کمی ام بینی و گلو و میکنم حس

 !میخوام منم...شیرین_

 .اندازم می سرم روی را حوله و میگیرم لگن روی را سرم دوباره

 ...آذر میسوزه پوستت_

 .شده ایجاد فضای داخل آورد می را سرش و  رود می باال حوله از قسمتی

 ...میشی مریض,طرف اون برو...آذر_

 .میکشد عقب سریع کند می برخورد صورتش با که بخار

 آرام السابق فی کما عمارت وضع.مانده باقی خشکی و گاه به گاه های سرفه تنها و است بهتر کمی حالم

 تجربه شود می قبرستان توی که چیزی عین آرامش یک.است آرام ای زننده و عجیب طور به یعنی است

 را آن چنگالم و قاشق برخورد با میکنم جمع را حواسم حتی که است عمیق سکوت انقدر شام میز سر.کرد

 .شو خفه زند می فریاد سرم و شود می بلند کسی صورت این در میکنم گمان.نزنم هم به

 آن دیگرش پسر رفتن فهمیدن با دارم شک.نکرده فرقی وضعیتش که نمیداند چیزی هنوز سادات بانو انگار

 .بماند آرام همچنان بتواند ای رسوایی چنین با هم

 توی دلهره و ترس صدالبته و امید از برقی تلفن خوردن زنگ بار هر با که است روشن برایم چیز یک اما

 .مینشیند خاتون و آزاد نگاه

 خبر منتظرم آن هر.بشکافد را ام سینه قفسه میخواهد انگار که تپیدن به میکند شروع طوری قلبم هم خودم

 آشپزخانه چاقوی بزرگترین روم می خبر این از پس ذهنم توی بعد.اند کرده پیدا را مهران جسد که بدهند
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 اصل پیِ  و میکنم رها را او,آقاست حضرت سگ تنها که او اما.روم می زینب سوی به و برمیدارم را

 .روم می کاری

 که روز چند این مثل.افتد می کنارم حوله و آورم می باال را سرم سریعا میشنوم که بلندی ی گریه صدای

 زمین روی از سریع.رود می باال کننده کر قلبم ضربان میشوم قلب تپش و اضطراب دچار محرکی هر با

 .روم می اتاق در سمت به و شوم می بلند

 وارد و میدهم فشار نشده بسته کامل که را اتاق در.میرسم بانوسادات اتاق به دقیقا میکنم دنبال که را صدا

 و کشیده دراز خیز نیم تختش روی بانوسادات.است تاریک تقریبا اتاق و افتاده ها پرده همیشه مثل.میشوم

 تخت لبه هم خاتون.گرید می های های و است اشک خیس صورتش.داده قرار پیشانیش روی را دستش

 .میفشرد را دیگرش دست و نشسته

 شده؟ چی_

 !بذار تنهامون:میگرداند بر سمتم به را سرش خاتون

 ...خوبه؟چرا حالش سادات بانو:میگذارم جلو دیگر قدمی

 !اصال عالیه...خوبه چقدر حالش نمیبینی مگه...آره_

 هایی چیز لب زیر و گرید می مافیها و جهان از رها همچنان بانو.میگیرد من از را نگاهش آلود حرص

 .گوید می

 .میدهم تکیه دیوار به باز نیمه در کنار همانجا و شوم می خارج اتاق از عقب عقب

 !چیم همه...جوونیم...زندگیم...هام بچه...شوهرم...رفت دستم از چی همه...دادم دست از چیم ِ همه_

 .بود محکم لطافت عین در که را صدایش.بودم کرده فراموش را صدایش...بغض پر شنوم می را صدایش

 .میدهم تکیه دیوار به را سرم

 ...جهنمم توی انگار...خاتون شدم خسته...میده عذابم انقدر چرا...داشته نگه منِ  چرا خدا نمیدونم_

 پلک روی پلک و میفشرم دندان به را لبم.شود می قاطی هق هق با نفسش دوباره کلمه چند همین با

 موهایی با,دیوار به زده تکیه,رویم به رو درست,میبینم را آزاد و میکنم باز چشم آید می که پا صدای.میفشرم

 .آمده در وضعیت این به تا شده چنگ دستش میان بار چندین انگار و ریخته هم به که

 خودم چشم دو با باید رو عزیزام تک تک رفتن اینطور که میسوزم گناهم کدوم آتیش توی میدونستم کاش_

 میگیره آتیش داره قلبم....آذر,اجاقش بودن کور و آوا...مهران حاال,کامرانم,محمدعلی,داریوش...ببینم

 ...خاتون برو...شم راحت و بمیرم زودتر کن دعا م واسه جایی,ای امامزاده,سیدی یه پیش برو...خاتون
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 زمین کف را خاکستر ریختن.میفشرد را چشمش گوشه دو گرفته را سیگارش که دستی همان با آزاد

 تمام قدرت با را دودش و گیرد می عمیقی کام و رساند می لبش ی گوشه به را سیگار ای لحظه.میبینم

 .نریزد اشکم که میکنم له دندان زیر بیشتر را لبم.میکند خارج

 ...برمیگرده مدت یه بعد حتما...نشده که چیزی...باش آروم عمو زن_

 میخواست اگر مهران.است نامطمئن لحنش که اینطور,ندارد ایمان گوید می که چیزی به هم خاتون خود

 .رفت نمی اصال برگردد

 بعد.بدهم تشخیص را آذر صدای بتوانم تا کشد می طول لحظه چند میشنوم که بلندی نیمه و بم فریاد صدای

 صدای از حواسش هم او انگار که آزاد به کوتاهی نگاه با و میگیرم دیوار از را ام تکیه سریع کوتاه مکثی

 .میکنم تند پا اتاقم سمت به شده پرت بانوسادات

 آذر؟ کردی چیکار...وای ای...وای ای_

 آب لگن.کند می گریه بلند بلند و شده سرخ مچ تا پایش.میزنم زانو کنارش زمین روی و میدوم سمتش به

 .میزند باال آن از بخار و است آب خیس اتاق فرش,شده برعکس جوش

 شده؟ چی_

 .میبینم گردن و پیشانی برافراشته همچنان های رگ و هم در های اخم با را آزاد

 که من صدای با و رود می هوا به جیغش میخورد پایش به که انگشتم, میبرم آذر پای سمت به را دستم

 .شود می قاطی! نیست چیزی:میگویم

 نکن گریه...میشی خوب االن...نیست چیزی...نکن گریه...آذر:اندازم می آذر بغل زیر دست.سمتمان آید می

 .عزیزم

 وضعیتیه؟ چه جوش؟این آب لگن کنار گذاشتی منو دختر...لگن وضعیتیه؟اون چه این_

 می خالی من سر را عصبانیتش تمام دارد انگار.است خراش گوش و دهنده آزار بسیار فریادش صدای

 به را دلم ملتهبش و تپل کوچک پای.میشوم بلند زمین روی از و میگیرم آغوش در سختی به را آذر.کند

 .آورد می درد

 واسه میره یکی...میکنه میخواد هرکاری هرکی...س طویله جا این کردین فکر شما...نه...دختر توام با_

 ...ریخته هم به خونه این نظم...میاد یکی...خودش

 .رفته فرو هم توی شدت به ابروهایش و شده خیره آذر پای به که میکنم نگاهش

 ...سرد آب با االنم...بکشه سرک هرچیزی توی نباید یادبگیره تا بسوزه باید...نشده چیزی_

 !اتاق؟ توی گذاشتی تنها چرا جوش آب لگن با منِ  دختر بدونم میخوام:میغرد شمرده شمرده
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 .نکشم فریاد که میگیرم نفسی

 ...متاسفم...اومدم بیرون اتاق از طور چه نفهمیدم شنیدم که رو بانوسادات صدای...میگرفتم ب خور داشتم_

 آغوشم از میخواهد و گرفته را آذر بازوی.شوم می کشیده عقب به نیرویی توسط که شوم می خارج اتاق از

 اینکه از قبل و کنم می دنبالش رود می که حمام سمت به.کند بغلش او گذارم می,نمیکنم مقاومت.بگیردش

 بدین:میکنم باز را سرد آب.میشوم وارد جلوتر و میکنم باز را در بگیرد را دستگیره و کند جا به جا را دستش

 ...دارم نگه اینجا پاشِ  من

 .آید می جلو و کند نمی توجهی

 ...میشین خیس_

 !باال بکش رو شلوارش_

 .میکشم باال زانو تا را آذر شلوار پاچه شوم می خم,میگیرم صورتش از را نگاهم

 میریزه داره سیگارتون خاکستر...بدین رو آذر:میفتد مانده انگشتانش الی هنوز که سیگاری به نگاهم تازه

 ...لباسش روی

 اشکش داغی و میبرد فرو ام شانه گودی توی را سرش.میگیرم سرد آب زیر را پایش و میگیرم را آذر

 .کند می تر را پوستم

 .نامعلومیست ی نقطه به نگاهش و گرفته لبهایش بین دوباره را سیگار

 ...متاسفم_

 .بسوزاند دل برایش من مثل کسی خواهد نمی مسلما.رود می هم توی هایش اخم دوباره

 ...بانوسادات...ببخشید...عم و برادرتون واسه_

 این از حالی خوش میکنم حس چرا نمیدونم ولی:میدهد من به و گیرد می فرضی نقطه آن از را نگاهش

 !وضعیت

 نبودم حال خوش مهران رفتن از شخصی کامال دالیلی به...نبودم حال خوش دالیلی به واقعا بار این خب

 .آمد نمی بدم چندان هم آزاد ریختگی هم به این از آمده پیش موقعیت این توی اما

 باالخره...نداره وجود حالی خوش واسه دلیلی:گویم می و میبرم فرو وار نوازش آذر موهای توی را دستم

 !میکنم درک کامال...داره رو خودش مشکالت ای خونواده هر

 چی؟ یعنی خونواده میدونی مگه تو:میگیرد شکل لبش روی پوزخندی کم کم میکند نگاهم خیره لحظه چند
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 عقب سریع شود چنگ رود می آذر موهای الی که را دستی.میدهم قورت را دهانم آب.شود می تند نفسم

 .کشم می

 را رسیده فیلتر به سیگار آخر ی لحظه و میکند گرد عقب حمام در سمت به,میگیرد را تمسخرش پر نگاه

 .اندازد می آشغالی توی

*** 

 

 از و اند برگشته سفر از مهندس و آوا.خوانم می تن تن برایش و ایم نشسته سالن از ای گوشه آذر همراه

 خبری دیگر اند شده" جهود ی دختره اون"با آوا خود قول به هم آن مهران گریختن جریان متوجه که وقتی

 بی ای نفره تک مبل روی,برادرش نمای تمام آینه دقیقا,مار زهر برج مثل آوا.نیست شادابشان ی قیافه از

 کفش توی که را پاهایش.نشسته بدهد را حرفهایش جواب ای کلمه اینکه بدون خاتون حرفهای به اهمیت

 .دهد می تکان تند و تند فرورفته مشکی براق بلند پاشنه

 میدی؟ رو سیگاری زیر خاتون:گوید می خاتون های پرحرفی جواب در مدتی از بعد باالخره

 زیر عسلی روی از و میشود بلند سپس, میشود درهم عیار تمام محلی بی این از صورتش ای لحظه خاتون

 .آورد می آوا برای را سیگاری

 بیرون پرصدا را نفسش مهندس که آورد می در را سیگارش ی جعبه و میبرد اش دستی کیف توی دست

 ...بیرون میرم من:شود می بلند مبل روی از و میدهد

 کجاست؟ نداده خبری هنوز:آید می حرف به باالخره, میزند سیگارش به پکی چند آوا و میرود که مهندس

 ...نمیدونیم هیچی...نه شاید...کشور از باشه شده خارج شاید...گشته رو جا همه آزادم...نه_

 چی؟ دختر اون خانواده_

 گمونم به واال,بوده خاطرخواهش ظاهرا دختره پسردایی...میکنن رو و زیر رو جا همه دارن هم اونا_

 !نشه پیداش فعال بهتره...بکشش کنه پیدا رو مهران

 .کند می زمزمه را احمق ی واژه لب زیر بار وچندین دهد می تکان را سرش عصبی آوا

 را نگاهش.چسباند می اش خورده رژ لبهای به و کند می روشن دیگری سیگار شود می تمام که سیگارش

 سوژه سال چندین تا حاال,کرد شادمون دشمن خوب...مریزاد دست:میگوید و چرخاند می من سمت به کمی

 !باجیاییم خان خاله کردنای پاک سبزی

 .میکنم ای قروچه دندان و میگیرم را چشمیم زیر نگاه

 ...دختر ببینمت_
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 .کنم می نگاهش تنها و میگیرم باال را سرم.میزند صدا آمیز تحقیر اینگونه که است من با حتما

 !بیار در کنار از رو چمدونم_

 دوباره.شود می چنگ انگشتانم الی کتاب ی صفحه.میکنم حس صورتم سمت به را خون جهنده و داغ جریان

 کنم کمک بهتون میشدم خوشحال خانوم آوا:گویم می و زنم می ورق را کتاب و اندازم می پایین را سرم

 !بخواید,زینب,خونه خدمتکار از, نیست من های مسئولیت ی حوزه در اما

 نگه اینجا چرا اینو!ام کی من و کجاست نمیدونه انگار,کرده باز زبونی چه:شنوم می را حرصش پر صدای

 !میشم عصبی خاتون؟میبینمش داشتین

 !عمه دختر اجازه با:میکنم بلند هم را آذر و شوم می بلند جایم از آنی به

 !بود انگیز نفرت زن این.روم می ها پله سمت به راست یک و شوم می خارج نشیمن از

 آشپزخانه از سریع زینب.میچرخم سمتش به و میکنم مکثی ها پله روی ناخودآگاه شود می بلند که تلفن زنگ

 .میزنم صداشون,باشه خدمتتون گوشی...شما...بله...الو:میدارد بر را گوشی و شود می خارج

 دارن؟ کار من با:گویم می آید می که پله سمت به

 !خانوم نه:میکند عبور کنارم از

 سمت به و چرخم می تلفن به دیگری نگاه با.اند داشته کار آزاد با میفهمم رود می که آزاد کار اتاق سمت به

 !هستن تلفن پشت تون خاله خان آزاد:شنوم می را زینب صدای.میروم اتاقم

 توانم نمی ابدا که بودم گفته من و برگردم روزی چند که بود خواسته و بود گرفته تماس صبح!فروغ؟ عمه

 .آمده پیش اتفاقات با خصوصا,داد نخواهد را اجازه این آزاد و

 !انداخت خواهد زمین را عمه روی آزاد ندارم شک.میبندم را در و شوم می اتاق وارد

*** 

 گرفته عزا هم من.تهران بود برگشته شام صرف از بعد هم مهندس و بماند عمارت را مدتی آوا بود قرار

 این در میدانستم!من برسد چه,بود سخت هم دیگران برای آوا پرده بی و رک و تلخ و تند زبان تحمل.بودم

 .کرد خواهد جهنم برایم را عمارت مدت

 بار که بود آهنگی همان.شود پخش اول از آهنگ میگذارم و برمیدارم را گرامافون سوزن چندم بار برای

 میکشید تیر ام سینه شنیدنش با که صدایی همان,انگیز نفرت آهنگ همان.شنیدم کوچک عمارت توی آخر

 .افتاد می سوزش به لبهایم و

 .لبهایم شدن سوزن سوزن و پوست الیه یک شدن کنده و میکنم حس انگشتم روی را خون گرمی
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 فقط که چیزی.بودند بازی عشق حال در حتما,بودند هم آغوش در حتما,بوسید می را ریتا داشت حتما االن

 .بود شده من نصیب اش بازی

 خان آزاد خانوم:گوید می در دم همان از زینب گویم می که ای" تو بیا" با و میخورد در به ای ضربه

 .دارن کارتون

 کجا:میفشرم لبم روی را دستمال و میکنم پاک را انگشتم روی نشسته خون و میدارم بر لبهایم جان از دست

 هستن؟

 .اتاقشون_

 !وایسا:میگویم سریع که کند گرد عقب میخواهد

 خانوم؟ بله:میگوید و ایستد می مردد

 نداری؟ خبری زرگریان آقای از...ببینم:روم می سمتش و میشوم بلند

 ...خبر چه...خانوم نه:گوید می سریع

 ...نگو دروغ من به:گویم می شده بلند کمی که صدایی با

 میکنه؟کجاست؟ چیکار داره...بگو رو نداری؟نه؟راستش خبر هیچی از که همیشه مثل:میدهم ادامه آرامتر

 !نمیدونم چیزی واقعا من خانوم:گوید می کنان من من

 می لنگ جلویش باید وفاداری در سگ.میروم آزاد اتاق سمت به و میزنم کنارش جلویم از و میکشم آهی

 !انداخت

 .گذاشته هم روی را چشمهایش و است دستش فنجانی و زده تکیه اش صندلی پشتی به کامل میشوم که وارد

 حمام توی که حرفی,کند می باز را چشمش باالخره ام ایستاده در جلوی بالتکلیف که ای دقیقه چند از بعد

 .شود نمی دور ذهنم از لحظه یک و رود می رژه ذهنم توی مدام بود زده

 !داخل بیا ببند رو در_

 .نشینم می میزش جلوی مبل روی حرف بی و میندم را در ام شانه با

 دارین؟ کاری زدین؟بامن صدا منِ  چرا_

 دونی؟ نمی یعنی:میکند زمزمه. نوشد می,چای یا است قهوه نمیدانم که فنجانش از کمی

 رو؟ چی:اندازم می باال ای شانه
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 گره هم به میز روی را دستهایش و میکشد جلو را اش صندلی و میکوبد میز روی تقریبا را فنجان

 !میکنی واسطه غیرمعقولت های خواسته برای رو خاله نمیاد خوشم اصال:میزند

 واسطه رو کسی:میدهم رویم روبه به را نگاهم حوصله بی.شوم مؤاخذه عمه تماس برای بود قرار پس

 !برگردم نمیتونم که گفتم هم عمه به...نکردم

 حتما...میگرفت تماس من با خاله که بود بار اولین راستش خب...بگیره تماس بامن خواستی ازش بعدش و_

 !شده نصیبم افتخاری همچین که بوده مهم خیلی براش

 هم داشت من به عمه که محبتی همین به.بود حرص جمالتش ته.برمیگردانم سمتش را نگاهم تعجب با

 .بود ناراحت بود شده او با گرفتن تماس به حاضر عمه من خاطر به تنها اینکه از.نبود راضی

 ...من خاطر به عمه ناراحتین؟اینکه این از_

 ...شششش:میگوید و میفشرد هم روی را چشمش

 .شود می رها فضا توی نیمه و نصفه ام جمله

 غیرقابل و آور عذاب میکنی فکر اونکه از بیشتر صدات...میکنه درد سرم:میفشرد را چشمانش گوشه

 !تحمله

 تا,آید می سمتش به که هایم قدم صدای.شوم می بلند مبل روی از و کنم می لمس را آسیابم دندانهای زبان با

 .کند می باز چشم شنود می را کنارش درست و میز پشت

 صورت توی و کنده آوا صورت وسط از درست انگار که چشمانی همان با,اندازد می سرتاپایم به نگاهی

 .اند چسبانده او

 را انگشتانم تا میکنم متقاعد سختی به را خودم.برم می صورتش سمت به را دستهایم و میدهم تکیه میز به

 !ببرم گیجگاهش سمت به کشیدنشان و موهایش میان رفتن جای به

 چیکار:شوند می باریک و تیز و تند چشمانش.کشد می عقب کمی و زند می تکیه صندلی پشتی به را سرش

 کنی؟ می

 واسه تشکرم پای بذارین...سردرد برای شفابخش ی نسخه یه:گویم می خورد می پوستش به که انگشتانم سر

 !مرخصی

*** 

 داخل به نگاهی و آیم می پایین ها پله از.میزنم موهایم روی را آفتابی عینک و میکنم بلند را ام دستی ساک

 قدمی و میگذارم در کنار را ساکم.خوردن صبحانه مشغول و میزند پشت آزاد و خاتون, آوا.اندازم می سالن

 !خوش روز,میرم دارم من:میدارم بر جلو به
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 هیچ از گفتن خداحافظی انتظار.میدوزند من به را نگاهشان و شود می خشک دستانشان میان لقمه که میبینم

 ساک.شوم می خارج سالن از ماتشان و شکل یک های نگاه بین ما و مینشانم لبم به لبخندی تنها.ندارم را کدام

 .رویش کمرنگ کبودی و افتد می مچم به نگاهم و برمیدارم را

 طوالنی انتظارم اما کند دور را دستانم زودتر خیلی داشتم انتظار.بودم رسانده گیجگاهش به را انگشتانم

 و آورده باال دست باالخره که بودم پوستش دورانی لمس مشغول و بودند شده بدل دقیقه به ها ثانیه.بود شده

 با هم من.نشوم نزدیکش بود کرده تاکید تیزش نگاه با و بود فشرده انگشتانش میان محکم را چپم دست مچ

 بعد جواب در! نیست خودم دست بودم گفته و انداخته باال ای شانه داشتم سراغ خودم در که ای لوندی تمام

 گفته دربیاورد را جیغم بود ممکن هرآن و میشد فشرده انگشتانش میان مچم همچنان که طوالنی مکثی از

 !میشکنمش بعد بار چون باشه خودت دست کن سعی:بود

 و کوه آواره و دهد می فراری اش کاشانه و خانه از را آدم حتی,کند می دیوانه را انسان عشق بودم گفته

 جلوی مهران ی چهره مدت تمام در و آید می بر دیوانگی تنها عاشق انسان از بودم گفته,کند می بیابان

 .بودم شده خارج اتاقش از بعد و بودم گفته.بود چشمانم

 می سردی باد.افتد می مهران ماشین به چشمم.کنم می حرکت درختان بین ماشین رسیدن منتظر زنان قدم

 .بندم می را ژاکتم های دکمه,وزد

 کردی؟ جمع وسایالتِ  ی همه_

 ممکن حد تا ماشین از را خودم و برمیگردم عقب به سریع دستپاچه و برمیدارم ماشین از را ام خیره نگاه

 .میکنم دور

 به برازنده خیلی مشکی بلند پاشنه های کفش آن با,پوشیده مشکی اسکی یقه بلوز و کرم شلوار.میبینم را آوا

 .رسد می نظر

 ای لحظه حتی را او نداشت امکان.بود معروف تیپی خوش به هم ها موقع آن,بود گونه این همیشه آوا

 .ببینی شلخته یا نامرتب

 چی؟_

 .آید می سمتم محکم قدمهایی با.کند می روشنش فندک با و میگذارد لبش گوشه را سیگارش

 برجستگی و کرده پیدا وزن اضافه کمی.نیست خبری مانند اسکارلت و باریک هیکل آن از دیگر االن

 .ماند خواهد همانطور ابد تا آوا میکردم فکر بچگی عالم در.است مشهود کامال کمرش اطراف

 .کنم حفظ را گاردم باید میدهم عقب را هایم شانه

 هیچ.کند می رها صورتم توی تقریبا را دودش و برمیدارد لب گوشه از را سیگارش رسد می که نزدیک

 .ایستم می تر راست,آید نمی خوشم بینمان قدی تفاوت این از



 من لعنت خدا هستم

 

235 
 

 جمع وسایالتِ  تموم میری داری گفتم:اندازد می اطراف به نگاهی و زند می چرخی کفشش پاشنه روی

 کردی؟

 کفایت میکنم فکر هستم که روزی دو اندازه به...برداشتم رو آرایشم وسایل و زیر لباس دست یک...بله_

 !کنه

 بر عقب سمت به قدمی دهد خوردم به را سیگارش دود دوباره اینکه از قبل کنم می نازک چشمی پشت

 .میدارم

 !افسوس...کنی خوشحالمون موقعیت این توی و بری میخوای کال میکردم فک...اوه_

 !افسوس:میگویم لحظه چند از بعد و شود می جمع نفرت از لبهایم

 به کامال و میدارد نگه دهانش نزدیک را سیگار دیگر دست با و کند می جمع اش سینه زیر را چپش دست

 دهنتِ  زیپ بگم اومدم...بریزم آب سرت پشت یا کنم راهیت نیومدم...هرحال به:گردد می بر سمتم

 سرهنگ نه,فروغ خاله نه!میکنم قلفتی پوستتِ  خودم برده بو اومده پیش قضیه از احدی فهمیدی؟بفهمم,ببندی

 متوجهی؟...دیگه کس هیچ نه

 !باشین داشته اطمینان میتونین...البته:اندازم می باال را ابروهایم و شوم می خیره سیگارش نارنجی سر به

 .میزنم پوزخندی و شوم می خیره چشمانش به بعد و

 سیمین به خیلی راستی:گوید می چرخیدن حین.کند می له اش پاشنه زیر و اندازد می زمین روی را سیگار

 !کنم احوالپرسی باهاش و جلو برم نیومد پیش مجالی اما دیدمش سینما توی پیش وقت چند...برسون سالم

 .گذارد می تمسخرآمیزش و بلند ی خنده و حرف بهت در مرا و میخندد حرف این از بعد

* 

 بادکنک و دیوار و در از آویزان های کاغذرنگی از پر ای خانه با کرد باز را در عمه و رسیدم که خانه به

 عمه...آذر یک.است تولدم افتاد یادم که بود موقع آن و شدم رو روبه بود کرده پر را خانه جای جای که هایی

 شده رو روبه هایشان جیغ و باز های آغوش با در دم همان از و بودند کرده دعوت را دوستانم تمام مادر و

 !بود بلد کامال را من قلق عمه و کند حالم خوش توانست نمی اندازه این به اتفاقی هیچ.بودم

 لباس هم من دهند اجازه بودم خواسته.کشم می لبم روی را قرمز لب رژ و میکشم پایین را لباس تنگ دامن

 .بنشینم میانشان زمستانی  ضخیم شلوار و بلوز آن با اینکه نه بپوشم مرتبی

 دستم.وسط برد می و کشد می را دستم ام ساله چند دوست فوزیه اول همان از که شوم می خارج اتاق از

 !مخصوص آهنگ...فریبا:چرخد می فریبا سمت به و گیرد می تانگو حالت به را

 دیوونه؟ میکنی چیکار:گیرد می ام خنده حرکاتش از
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 !برقص...نزن حرف:گذارد می اش شانه روی را دستم

When Marimba Rhythms start 

 

to play 

Dance with me, make me sway 

Like a lazy ocean hugs the shore 

Hold me close, sway me more 

 این همیشه بود پاتوقمان که ای کافه توی.میزنم چرخی دهد می کمرم به که فشاری با و افتم می قهقهه به

 .داشتیم خاطره آن با همگی و شد می پخش آهنگ

Like a flower bending in the breeze 

Bend with me, sway with ease 

When we dance you have a way with me 

Stay with me, sway with me 

 تشکیل ما گرد گردتا که ای حلقه توی و آیند می بیرون آشپزخانه از مادر و عمه ما های خنده با لحظه همان

 .شوند می خیره فوزیه و من مضحک نمایش به و ایستند می شده

 کاش ای که میخورم حسرت و میزنم چرخی ایستم می که دوباره و شوم می خم عقب به فوزیه دست روی

 .را ترش و تنگ دامن این نه بودم پوشیده کلوشی دامن

 ...میاد ای عشوه چه...وای:شود می بلند فریبا صدای

 مادر دست توی عکاسی دوربین متوجه و خورد می توصورتم نوری ای لحظه.خندند می قهقه به ها بچه

 .شوم می

Other dancers may be on the floor 

Dear, but my eyes will see only you 

Only you have the magic technique 

When we sway I go weak 
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 سیبیل و ریش با.بسته پشت از که روشن موهای همان با.میبینم رویم جلوی را مهران بار این اما,میچرخم

 می را دستم.کشد می پر من لبان از خنده اما زند می لبخند.براق و سفید دندانهای و مالیم لبخند آن و بورش

 توی را خون که میماند سرما توی گرمی و مالیم نسیم مثل دستانش لمس.را کمرم دیگرش دست با و گیرد

 .آورد در جریان به ات زده یخ رگهای

 !بود شده تنگ ت واسه دلم:کنم می زمزمه

 حلقه دورش را دستانم و کنم می باز آغوش خواسته خدا از جلو کشدم می و شود می تر رنگ پر لبخندش

 .زنم می

 !شوهرشه وقت...خدا تورو ببین خاله...رفته دست از دیگه شیرین...وای ای_

 به.کشم می عقب دهد می تکانم آرام که فوزیه آغوش از را خودم و کنم می باز چشم فریبا جیغ جیغ با

 .وسط میکشمش و میروم فریبا سمت به و نشانم می لبم به لبخندی سختی

* 

 باید.شوم می خیره رقصان های شعله به زده ذوق من و کند می روشن برایم را کیک روی های شمع عمه

 !داشتم نیافته دست های آرزو شهر یک ی اندازه به,کردم می آرزو

 می عمه صدای که کنم فوت را سالگی نوزده شمع و شوم خم میخواهم دخترها زدن دست صدای با

 کجاست؟ سیمین:آید

 صداش میرم:آیم می بیرون میز پشت از و شوم می بلند.نیست مادر از خبری میبینم و آورم می باال را سرم

 ...بزنم

 اتاقش توی از را مادر صدای.روم می اتاقها راهروی سمت به و کنم می رها خود حال به هارا شمع

 حرفی با رسد می دستگیره به که دستم.است کردن صحبت تلفنی حال در رسد می نظر به.میدهم تشخیص

 تولد...تونم نمی امروز:خورد می سر دستگیره روی از دستم و شود می جلب توجهم زند می که

 .باشم کنارش میخوام برگشته روز دو واسه...شیرینه

 بیای؟ میگی؟کجا چی...نه_

 شدی؟ دیوونه:شود می خفه صدایش

 ...میام فردا...باشه گفتم...باشه...باشه:میپیچد گوشم توی اش زنانه و لطیف صدای دوباره مکثی از بعد

 با که است گوشش کنار گوشی و نشسته تخت ی لبه.کنم می باز را در و گیرم می دندان به را لبم گوشه

 توی,بودم دیده بار آن که است مردی همان میدانم.شود می هول انگار و گیرد می باال سر در صدای شنیدن

 !سفید شورلت آن
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 !خداحافظ,برم باید...کنم می صحبت باهات بعدا:گوید می سریع

 توی دستهای با و میدهد قرار شاسی روی را گوشی که کنم می نگاهش و میدهم تکیه در به سینه به دست

 درخشان را چشمانش سبزی که سبز لباس این توی,نپوشیده مشکی همیشه مثل.کند می نگاهم زده گره هم

 !انتها بی و نقص بی زیبایی یک,زیباست ی واژه الیق کامال کرده تر

 داری؟ کاری...جان شیرین_

 نمیای؟...کنم فوت رو شمعا میخوام:کنم می باز را ام شده چفت لبهای

 تنهات ببخشید..عزیزم آره:شود می بلند تخت روی از و کشد می صافش و بور موهای به دستی

 ...بود ضروری...گذاشتم

 از سرش پشت و میدارم بر تلفن از را ام خیره نگاه سختی به من و شود می خارج اتاق از من از جلوتر

 .شوم می خارج اتاق

*** 

 می بیدار خواب از شود می خارج خانه از که سرهنگ ماشین صدای با خانه این های صبح معمولِ  طبق

 هنوز.کشم می سرم روی را پتو و میپیچم خودم به.است چند ساعت بزنم حدس میتوانم هم بسته چشم و شوم

 هم صبح اول سرمای.ندارم را شدن بیدار توان و حوصله اصال و است بدنم توی دیروز مهمانی خستگی

 مادر صدای خودپیچیدن به ربع یک حدود از بعد.پرانده سرم از را خواب و آورده درد به را ام روده و دل

 .میشنوم را

 .برگردم دیرتر کمی شاید ظهر_

 .است لغزنده ها جاده میاد بارون...باشین مواظب,سالمت به_

 .بود زده گوشی پشت که حرفهایی همان.شود می تکرار ذهنم توی مادر های حرف

 های بوت و ای قهوه پالتوی با.میبینمش اتاق توری ی پرده ورای از.نشینم می تخت روی سرعت به

 چشمم به شده پارک خانه جلوی درست که را ماشین سفیدی از قسمتی کند می باز که را حیاط در.کرمش

 .میزنم بیرون اتاق از و شوم می بلند سریع.خورد می

 :میشنوم سر پشت از را عمه هول صدای کفشهایم پوشیدن حال در

 شیرین؟ کجا

 !میام...نیست چیزی_

 ...میری کجا وضع و سر این با...شیرین:میرسانم در به را خودم برسد من به دستش اینکه از قبل

 .کنم می باز را حیاط در و دهم نمی گوش حرفش به
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 و شده خم راننده کمک صندلی سمت به و است دیدم میدان در سرش پشت که مردی در شدن باز صدای با

 .گردد می بر سمتم به خورده گره موهایش توی مادر سفید و ظریف دستهای

 سرک او سر کنار از که افتد می مادر به چشمم.میزنم تکیه حیاط در به و میکنم سقوط احساس لحظه در

 .پرد می پلکم.است معلوم هم فاصله این از لبهایش آور چندش تری و کشد می

 !بگیم بهت میخواستیم برم قربونت...عزیزم...شیرین_

 با یکی.کنم می نگاه اند من خیره که دو آن به تنها.میرسد گوشم به دیگری دنیای از انگار عمه صدای

 ...دیگری و لرزان لبهایی و شده گشاد چشمانی

 .رسانم می ماشین به را خودم و میکشم زمین روی را پاهایم

 آماده اول میخواستم...میدم توضیح...برات...دخترم:رساند می من به را خودش و شود می پیاده سریع مادر

 شیرین؟...کنم ت

 قرار رویم روبه که زنی به و برمیدارم خالی گودال دو آن از را نگاهم دهد می هایم شانه به که تکانی با

 .نمیشناسمش اصال کنم می فکر حاال که زنی.کنم می نگاه دارد

 تونستی؟ طور طور؟چه چه_

 .است خورده باران و خیس انقدر که حاال حتی.ندارم دوست دیگر را سبزش چشمهای...سبزش چشمهای

 کردی؟ کارِ  این خودت با,من با طور چه_

 میبوسی؟ اینِ  راحت...انقدر...انقدر طور چه:شود می تر بلند هرلحظه صدایم

 .نیست میکنی فکر که جوری اون...میزنیم حرف...تو بریم...میکنم خواهش...شیرین:زند می صدایم ناله با

 ...میبوسیدی اونو داشتی...دیدم خودم_

 یه اندازه که اونِ ...بگیریم باال سر نمیتونیم خاطرش به که اونِ ...آورد سرت بال همه این که اونِ :میزنم جیغ

 ...نیست قائل ارزش مون واسه حیوون

 ...کوچه تو نکن آبروریزی...باش آروم توروخدا...شیرین:میفشرد زده چنگ مادر پالتوی به که را دستانم عمه

 ...اینِ  بفهمی کن سعی شیرین..داره دوستم اون...دارم دوستش من_

 .شود می بلند آید نمی مضطربش و خورده شکست ی قیافه به هیچ که تحکمی با مادر صدای

 داری؟ دوستش_

 به کرد ول رو ما سال بیست باشی؟اون خودخواه انقدر میتونی طور داری؟چه دوستش:میزنم داد تر بلند

 داری؟ دوس آشغال  تو؟اون داری دوستش...خدا امون
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 !داره دوستم...آره:شنوم می را ماشین در شدن بسته و باز صدای.شود می فشرده هم روی مادر های پلک

 ی مردانه بلوز و تیره آبی جین شلوار.چرخد می عقب سمت به کمی و رود می کنار رویم جلوی از مادر

 باز باالییش دکمه چند و برده فرو شلوارش توی هالیوودی بازیگرهای رسم به که است تنش رنگی آبی

 با را ذاتش نمیتواند جوره هیچ مرد این بودم گفته.زند می برق دور این از ایش قهوه چرم های کفش.است

 .کند پنهان ظاهرش

 گفته:میدهم قورت سختی به را دهانم آب.آید نمی آمده پیش موقعیت به اصال است لبش روی که لبخندی

 !بودم گفته...بمون دور مامانم و من از بودم

 محکم دورم بردارم خیز سمتش به اینکه از قبل عمه دستهای.میدارد بر خش گلویم میزنم که فریادی از

 !خدا رو تو...رفت آبرومون...بسه شیرین:میپیچد

 !داره دوست منِ  خانوم فرشته که بمونم؟چرا؟شنیدی دور_

 !کنم صحبت تنهایی شیرین با باید...برو تو فعال میکنم خواهش...داریوش:آید می مادر صدای

 اختالط کمی دخترم با میخوام...باشم میخوام عزیزم؟منم چرا:ایستد می مادر ی شانه به شانه درست داریوش

 بودیم؟ کجا...خب!کنم

 را؟ حاالتش و چشمان توی تفریح و تمسخر نمیفهمند؟نمیفهمند عمه و مادر یعنی.میکنم نگاهش نفرت با

 دیگه...اومد پیش زودتر موقعیت این که شد خوب...خب:آورد می جلو و چسباند می هم به را دستش دو کف

 !میشدم خسته داشتم بازی گربه و موش این از

 گردنش روی و مادر موهای زیر و آورد می باال را دستش و خورد می چرخ مادر صورت روی نگاهش

 میگم اینو که متاسفم:گوید می وار زمزمه بگیرد قرار مادر گونه روی لبهایش اینکه از قبل.میدهد قرار

 !میشدی آور کسالت م واسه داشتی واقعا دیگه اما...عزیزم

 داریوش؟ میگی چی:شود می بلند عمه متعجب صدای و چرخد می سمتش به سریع مادر

 چیه چته؟اینا هست معلوم:میدهد ادامه عمه و کند می نگاه عمه به لبخندی با تنها و نمیدهد جوابی داریوش

 میگی؟

 میگه؟ چی نیست معلوم واقعا:گویم می من و خندد می بلند

 شیرینم که وقتی تا خوندی محرمیت ی صیغه رفتی...تونو رابطه کنین رسمی میخواین گفتی تو...داریوش_

 میگی؟ که چیه اینا پس...کنه پیدا آمادگیشو

 بریم گفتی که کاظم حاج همون...صیغه؟آهان:اندازد می باال را ابروهایش  داریوش.میخورد را خونم خون

 ...محرمیت واسه
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 باشیم؟ رفته نمیاد یادم من سیمین؟چرا رفتیم:اندازد می مادر به نگاهی بعد

 .زند می صدا را اسمش لب زیر و میگیرد را دستش و کند می نگاهش شده گشاد چشمهایی با مادر

 .میگیرد درد فکم که انقدر.میدهم فشار هم روی را دندانهایم

 طور؟ کردین؟چه اعتماد بهش طور چه_

 سیمین؟:کند می زمزمه ناباور مادر به رو من به توجه بی شده گشاد چشمهایی با عمه

 .میزند صدا را داریوش اسم وار زمزمه دوباره.است اشک از لبریز مادر چشمان

 نه مگه!زد گولش کسی نه,کرد مجبورش کسی نه...من سمت اومد خودش رغبت و میل با خانوم فرشته_

 تختم؟ تو نیومدی مگه خودت میل با هربار عزیزم؟تو

 من!داریوش داری دوستم گفتی...گفتی:گوید می لرزد می شدت به که صدایی با و میبندد را چشمهایش مادر

 میکنی؟ کارو این باهام طور چه...بودم عاشقت

 می و میدارد نگه همانجا را دستش و زند می گوشش پشت را مادر  موهای از ای تکه دست با داریوش

 و کردین رها فرانسه توی منِ  زن این خاطر به سال بیست...کردین رها منو خانوم این خاطر به:گوید

 ...برادرتونو تک...نگرفتین ازم سراغی

 فقط!نبود سخت م واسه چندانم شماها ندیدن...نگذشت سخت خیلیم البته:دهد می تکان هوا توی را دستش

 پاکدامنی زن اون خانوم سیمین...نیست توش ای مرده میکردین گریه سرش باال که قبری که بدونین میخوام

 عزیزم؟ نه مگه...نیست میکنین فک که

 گفتی تو:زند می داد و میگیرد مشت توی را داریوش بلوز طرف دو.میبینم را مادر خشم بار اولین برای

 !بیشتر همیشه از,بیشتر پیش سال هجده از!متنفرم...متنفرم ازت...داری دوستم

 قبول با اونم!کنارم نیای,بیا بگم بهت هم دیگه روز ده اگه کنم باور نمیتونم:رود می باال لبخندی به لبش

 ...شرایطم تموم کردن

 !شیطان:میزنم داد

 به را دستهایش داریوش.میکند حلقه ام سینه دور را دستش عمه بردارم خیز سمتش به میخواهم که همین

 !باباش بغل بیاد بذارین:کند می خم کمی عقب به را اش تنه و کند می باز دوطرف

 !کثافت:میزنم جیغ

 ...خیلی...داره دوست خیلی مامانت کثافتِ  این:میگیرد اش سینه سمت به را انگشتش

 !متنفرم هردوتون از...دوتاتون هر...کثافتین هردوتون:میکشم تقال از دست
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 لبهایش.ایستاده ای گوشه خورده شکست سربازی مثل و انداخته پایین را سرش که اندازم می مادر به نگاهی

 و میدهد قرار سرم کنار را دستش عمه.گرفته قرار بدنش طرف دو اش شده مشت دستهای و لرزند می

 !متنفرم تون همه از:میزنم داد و میزنم پس را دستش که بچسباند اش سینه به را سرم میخواهد

 !خودم دستای با...میکشم رو تو باشه مونده مرگمم به روز یه:میزنم فریاد و برمیدارم جلو به قدمی

 کدومتونه؟از فرزندی مهر همه این مسبب:گوید می مادر و عمه به رو و رود می باال و پایین ابروهایش

 کنم؟ تشکر باید کی

 من از ش واسه,مکیده رو خونواده یه خون که ساختین زالو یه من از:میشود محو لبش روی از لبخند کم کم

 من ننه خوب خانومم این,کردین سرهم داستان تا هزار,زده گول مادرشِ  که ساختین خط هفت جونور یه

 کنی؟هان؟ تعریف نمیخوای خورده گول مظلوم مادر...بگیرین تحویل خب...بلده رو بازی غریبم

 .شده خیره کوچه کف به براقش چشمان با تنها,نمیگوید چیزی مادر

 چی همه,چیزی نه...خوندم باهاش محرمیتی نه,دادم قولی خانوم این به نه من,عزیزم خواهر,خانوم فروغ_

 !بمونه من با بتونه که خودشه پرداخته و ساخته

 من میدونه سیمین,بوده دلی بوده بینمون هرچی:زند می اشاره مادر به چشم ی گوشه با و میزند چشمکی

 !زد دلم ِ...خب ولی...میگم چی

 جلو قدمی و چرخد می من سمت به بار این.کنم جلوگیری لرزیدنم از تا میکنم حلقه ام سینه دور را دستهایم

 !میکشمت خدا به...میکشمت:میکنم زمزمه و شوم می خیره صورتش توی.آید می

 امیدوارم:بکشم عقب را خودم تا نمانده بدنم در توانی حتی میگذارد هایم شانه روی را دستهایش و جلو آید می

 ...کنم آشنا دوروبرت واقعیتای با تورو کم یه باشم تونسته

 !داشتم که چیزی تنها...گرفتی ازم مادرمو فقط تو_

 می ماشینش سمت به و میکشد پایینش لب به زبانی.برمیدارد هایم شانه روی از را هایش دست مکث با

 میکردم فکر...متاسفم واقعا...شیرین متاسفم:میکند زمزمه گوشم زیر.میکنم حس را عمه دستهای گرمی.رود

 ...عقله بی بچه پسر همون هنوزم...شده عاقل دیگه شده سالش چهل

 !عمه میذاشتی نباید_

 ...داریوش:برمیدارد قدم ماشین سمت به حال بی و شل قدم چند مادر میبینم.میکنم زمزمه خودش مثل

 بیای؟اشکالی میخوای هنوزم واقعا:میدهد تکان سری و اندازد می مادر به نگاهی نیم شدن سوار حین

 !دارم نگهت خوشحال بتونم امروزم شاید,نداره

 .ندارد حرفش با سنخیتی هیچ زمین از ماشین شدن کنده و میدهد فشار گاز روی که پایی اما
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 !حیا بی:شود می بلند عمه آلود حرص صدای

 .زده خشکش ماشین رد به خیره همانجا مادر

* 

 روی تا را پتو و میچرخم پنجره سمت به سریع.میبینم را مادر شود می که باز و میخورد در به تقه چند

 .کشم می باال سرم

 !بزنیم حرف باید...شیرین_

 .بود نمانده چیزی دیگر,بود زده داریوش را حرفها.دهم نمی جوابی

 شیرین؟_

 .گفت اون رو چی همه!نگو چیزی_

 بدی؟ دفاع فرصت بهم خوای نمی_

 تنها االن!سوزوندیش چندماه توی...دادم فرصت سال هجده:برمیگردم سمتش به و مینشینم تخت روی سریع

 توام,کنی حملم نبودی مجبور و نبودم شیکمت توی اضافی جسم یه,بختک یه مثل اگه اینه فهمیدم که چیزی

 !اون مثل..میکردی رهام

 همه تو,کنم فکر کردنت رها به که نبوده هم ثانیه یک,لحظه یک حتی:میگیرد صورتم طرف دو را دستانش

 ...دارم من که هستی چیزی اون

 !دادی دستم از ولی:شوم می خیره روتختی های طرح به.میزنم عقب سریع را دستانش

 و نبوده خودم دست که چیزی میکنی؟برای سرزنشم چی برای:گیرد می اش زده یخ دستان توی را دستهایم

 نیست؟

 خودت دست هیچی که هستی چیزی ای آهنی آدم,عروسکی مگه:میدهم تکان سری و کنم می نگاهش

 چیزی هیچ و کس هیچ واسه تو,بوده حقیقت گفته هرچی که دارم یقین بار این کیه؟متاسفانم دست نیست؟پس

 !میشم؟ داغون طور چه که نکردی فکر من به,نکردی فکر هم لحظه یه حتی...خودت جز نیستی قائل ارزش

 فقط که چی؟این یعنی داشتن دوست میدونی تو:است خیس میکند که باز و بندد می ای لحظه را چشمهایش

 که باشه نفر یه,کنه تند نفساتو که باشه نفر یه فقط,کنه نفوذ توش بتونه و بشکافه قلبتو که باشه نفر یه فقط و

 داری و میدونی رو شیرین؟اینا چی یعنی اینا بشه؟میدونی تند قلبت ضربان دیدنش با بگذره سالم هزار اگه

 میکنی؟ قصاصم جوری این

 .است گریه از ای یافته جهش نوع تنها که ای خنده,میخندم

 ...فروختی شیطان اون به روحتِ ,فروختی روحتِ  تو_
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 کم خیلی,ارزون خیلی,فروختم اون به چیمو همه من,توئه با حق شاید:ریزد می چشمانش گوشه از اشک

 ...اما...ناچیز و قیمت

 را دستانش و گوید نمی چیزی.شکند می گلویش توی صدا انگار.کند می باز و میبندد دوباره را چشمانش

 .فشرد می لرزانش لبهای به

 و بذاری منِ  نمیذارم,کنی خوردم و کنی داغون زندگیم ِ توام نمیذارم,نمیمونم اونجا دیگه,تهران برمیگردم_

 !باشه زهر من کام به فقط دنیا و باشین خوش شما نمیذارم,اون دنبال بری

* 

 سرهنگ دختر از را ای محله چنین به آمدن انتظار است مشخص.میدارم نگه تر پایین کوچه چند را راننده

 شده تمام را چیز همه دیگر بود خورده اینجا به پایم که قبلی بار.میرسم خورده زنگ در همان به.ندارد دیبا

 داده دست از را بیشتری چیزهای حاال.بودم خورده گره هم به دیگری جور چیز همه حاال اما پنداشتم می

 !را مادر.بودم

 توی رنگش پر و غلیظ آرایش.شود می باز مسنی زن توسط در ثانیه چند از بعد.میزنم در به ضربه چند

 را پایم و دست سریع که ببندد را در میخواهد و میدهد چاقش بازوی به تکانی میبیند را من تا.زند می ذوق

 .گذارم می در بین

 میخوای؟ چی_

 !دارم کار لیلی با:برمیدارم را عینکم

 چیکار؟:زند می کمرش به را دستش

 !اومده شیرین بگو بهش,میشناسه منو!خصوصیه کارم_

 !بمون جا همین:گوید می و اندازد می من به پایی به تا سر نگاه

 !تو بیا:کند می باز برایم را در دوباره دقیقه چند بعد.کوبد می صورتم توی را در

 .دهم می عبور در لنگه دو بین از را خودم و کنم می نازک برایش چشمی پشت

 وارد.کنند می رصد را من متعجبشان های نگاه با و اند نشسته صندلی روی حیاط توی تر جوان زن دو

 را در.برد می اتاقی سمت به و میگیرد را بازویم بود کرده باز برایم را در که زنی همان شوم می که خانه

 چشمش آینه توی از.است چشم خط کشیدن حال در و نشسته توالت میز آینه جلوی.میبینم را لیلی و میکند باز

 .شود می مشغول دوباره در شدن بسته با اما آورد می پایین را مداد ای لحظه میافتد من به که

 سالم_

 .اندازد می نگاهی پلکش پشت به باز چشم یک با و میبرد جلو را صورتش
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 داری؟ چیکار!اینجا اومدی که باز_

 .چرخد می سمتم به و شود می بلند صندلی روی از,کند می رها میز روی را مداد

 !کنی کمکم باید,کنم تمومش میخوام:ایستم می رویش به رو و روم می جلو

* 

 تکان سری ایستاده ها پله روی که آوایی به رو و میکنم باز گردنم دور از سختی به را آذر تپل دستهای

 !سالم:میدهم

 ...خیر به رسیدن_

 !ممنون_

 توی توانستم نمی این از بیشتر,میکردم تمام باید را چیز همه.شوم می اتاقم وارد و کنم می عبور کنارش از

 .بود شده سیاهچاله شبیه برایم جا این.بمانم عمارت این

* 

 می آزاد اتاق سمت به و میدارم بر را ادکلن مقوایی ی جعبه.کشم می باال آذر ی چانه زیر تا را پتو

 میکنم باز را در ش"داخل بیا" با.میزنم در به ضربه چند و میمالم هم به چندبار را ام خورده رژ لبهای.روم

 زیر تنها و گیرد نمی باال را سرش.است باز دستش جلوی ای چرمی جلد قطور کتاب.شوم می وارد و

 .کند می کتاب متمرکز را نگاهش دوباره و اندازد می کوتاهی نگاه چشمی

 را نگاهش دوباره.دهم می هل دستش کنار تا و میدهم قرار میزش روی را جعبه و میروم میزش جلوی تا

 چیه؟ این:کند می نگاه من به و گیرد می کتاب از

 .کند می نگاه جعبه به چشم با و

 !نداره قابلی:گویم می و نشانم می لب به لبخندی

 نداره؟ قابلی:اندازد می نگاهی را تهش و سر و کند می بلند را جعبه

 .اندازد می من به پایی سرتابه نگاه راستا همین در

 !باشین داشته دوست امیدوارم,بخرمش شما واسه داشتم دوست,بود بو خوش خیلی_

 ...کن صبر:شنوم می را صدایش که بروم برمیگردم

 همه این حق بهت کی:ایستد می جلویم و زند می دورم.شده بلند جایش از که میفهمم صندلی صدای از

 اینجا؟ بذاری پاتِ  جسارت این با میتونی میکنی فکر داده؟چرا رو گستاخی

 .زنم می زل چشمانش به تنها و میزنم گره سینه زیر را دستم
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 دور و ببرش بردار:آید می حرف به دوباره لبم روی مکثی از بعد و زند می چرخی صورتم توی نگاهش

 ...نپلک من بر و

 !نمیاد بر ازم که نخواین رو چیزی:دهم می تکان سری

 خوشش بوی و میگیرم ام بینی کنار.آورم می بیرون اش جعبه توی از را ادکلن و چرخم می میز سمت به

 ...افتادم شما یاد بوییدمش تا:میبندم را چشمانم.میکشم مشام به را

 .میپاشم گردنش به عطر از کمی و میکنم دراز را دستم

 دارین؟ دوست بوشِ _

 گردنش توی را بازدمم.شده قاطی عطر بوی با بادام تلخی.میگیرم نفسی و میبرم گردنش نزدیک تا را سرم

 صدایش.بود آبی و سبز هنوز که همانجایی درست.شود می فشرده انگشتانش بین دستم مچ که دهم می بیرون

 !سگ توله:آید می بیرون هایش دندان بین از

 فشار اینا از بیشتر بشکنین؟باید رو مچم کردین قصد:میدهم قرار انگشتانش راروی دیگرم دست و میخندم

 !میشه کبود فقط طوری این,بدین

 !گویی مزخرف به ایستادی کی جلوی میفهمی سگ جلوی انداختم کندم درازتِ  قرمز زبون این وقتی_

 اینجا ابد تا میخواد دلم...بوشم عاشق:میکشم نفسی و میبرم گردنش نزدیک دوباره را سرم چشمانش به خیره

 ...وبوبکشم بمونم

 .میکنم تر نزدیک را خودم

 کنم؟ ابدی برات رو لحظه این ای دیگه جور میخواد دلت_

 در سمت به و میکند رها را مچم.میدهم در به سریع را نگاهم بیرون از صدایی باشنیدن که میکنم باز دهان

 در به را خودش بلند های قدم با.میبرم پناه اتاق گوشه به و میدهم قرار میز روی سریع را ادکلن.چرخد می

 می سمتم به ببندد را در اینکه بی و اندازد می نگاهی را اتاق اطراف.کند می بازش سریع و رساند می

 واسه گفتم که طور همون چون...نبینمت اتاقم توی دیگه:میبرد در سمت به و میگیرد بازویم به را دستش.آید

 !کنی حظ که میسازم ابدیتی ت

 ...ندارم حرفی باشین شما ابدیت اون از قسمتی اگه:گویم می و میکنم خمار را چشمانم

" احمق"یک به انتها در که گردد می خاصی کلمه دنبال به انگار و اندازد می صورتم به نگاهی نیم حرص با

 .دهد می رضایت گفتن

 .کشم می موهایم به دستی و دهم می بیرون شدت به را نفسم کوبد می که را اتاق در

 ...داره کار شما با تلفن آقا_
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 .دهد می زینب به و میگیرد تلویزیون از را نگاهش

 کیه؟_

 !خان مهران:گوید می من و من با و چرخد می من روی ای لحظه زینب نگاه

 آید می یادم بعد و رود می گیج ای لحظه سرم.گذرد می بدنم تمام از برقی.ایستد می زمان انگار لحظه یک

 !بکشم نفس باید

 مهران؟:گوید می و چرخد می سمتش به شده خشک اش برآمده شکم روی که دستی همان با خاتون

 !خانوم بله_

 می حرکت سرشان وپشت ایستم می لرزانم زانوهای روی.خیزند می بر جایشان از ضرب به هردو

 .بزن صدا رو خانوم آوا:گردد می بر زینب سمت به ای لحظه خاتون.کنم

 تکمیل آبراهام برای را گزارشش و بماند جا همین دهد می ترجیح میدانم که کند می دنبال را زینب نگاهم

 .کند

 الو:شوند می چنگ موهایش بین خشم با طور چه دستانش میبینم و برمیدارد را تلفن گوشی سریع آزاد

 ...مهران

 اش برافروخته صورت وجنات از.دهد می مالشش آرام و دهد می قرار ازاد بازوی روی را دستش خاتون

 .عصبانیست چقدر است مشخص

 رفتی؟ گوری کدوم هست معلوم هیچ...احمق پسره_

 .میفشرد پلک روی پلک بعد و زند می فریاد گوشی توی را این

 .بشنوم را صدایش ای لحظه بود امکانش کاش.میدهم تکیه در چارچوب به را دستم

 رفته؟ کجا کجایی؟عقلت بگی نمیتونی چی یعنی:گوید می و دهد می تکیه دیوار به را اش شده مشت دست

 باهاته؟ اونم...دختره اون_

 !احمق:غرد می حلقش ته از دوباره و برجسته فکش و شود می نازک خط دو لبهایش

 ...من بده مهرانه؟گوشیِ _

 کنار به و کند می پرواز پایین تا را ها پله انگار.آورد می خودم به مرا آوا کفش های پاشنه برخورد صدای

 بود کاری چه این نادون:قاپد می دستش از را گوشی بیاید خودش به آزاد اینکه از قبل رسد می که تلفن

 کردی؟

 .گیرد می مالمت باد به را مهران وقت فوت بی و هم سر پشت.خورم می تکانی ناگهانیش فریاد صدای از
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 !نمیشه دستگیرت چیزی:گیرد می قرار کنارم درست و آید می زینب

 .دوزد می من به را زردش نگاه

 !نیست تر احمق نباشه خانتون آبراهام از تر باهوش اگه...کجاست نگفت برادراشم خواهر به حتی_

 .کند می ترک اشپزخانه مقصد به را سالن حرفی هیچ بی و میگیرد را نگاهش

*** 

 بود او اگر...سیناترا,فرهاد,فروغی,فرخزاد.میچینم خودم دور را موسیقی های صفحه و مینشینم تخت وسط

 رو و زیر انگشتم دو بین را مشکی صفحه.صدایش از بودم متنفر من اما,کرد می انتخاب را سیناترا حتما

 روی و بندم می چشم.بندم می چشم و آورم می پایین را گرام سوزن.آیم می پایین تخت روی از و میکنم

 !دهد می را او بوی چیز همه و میکشم دراز,کشم می دراز شده پال و پخش گرام های صفحه بین تخت

 میشه تنها آدم که وقتی چرا"

 میشه دنیا یک قد ش وغصه غم

 میشینه پنهون گوشه یک میره

 "میبینه زندون یه مثل رو جا اون

 انگشتان اگر تنها و اگر,سوزد می شده لمس مسیر,انگشتانم تا میکشمش و میدهم قرار بازویم روی را دستم

 !بود او

 .خواند می فروغی خوشش صدای آن با ریتا و زند می گیتار دارد االن همین شاید اصال

 میکنه اسیرت تنهایی غم"

 "میکنه پیرت بجنبی بخوای تا

 تمامش تا فرصتم منتظر دیروز از دقیقا و دیروز از.بودم گذاشته تخت گوشه و بودم کرده جمع را چمدانم

 .کنم

 نمی عادت من به بود بهتر که آذری البته و درندشت ای خانه و آزاد و منم,تهران اند رفته خاتون و آوا

 .کرد

 پیش و پس را هایش دکمه و میپوشم ساتنم جگری خواب لباس روی را پالتو و میکنم جور و جمع را خودم

 کفش با که بودم نیامده کفش با.آورم می بیرون را صفحه و میبرم دست.خواند می همچنان فروغی.میبندم

 نگاهم.گذارم می خیس و بسته یخ سنگفرش روی را لختم پاهای شوم می خارج کوچک عمارت از.برگردم

 طورش چه اما شود تمام بود قرار چیز همه,لغزد می پایم,زنند می یخ دستهایم,اتاقش پنجره تا,میکشانم باال را

 .نمیدانم را
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 را پاهایش.داده لم مبل روی,نمیزنم در.روم می اتاقش به شده جمع انگشتان و سرما از سرخ پاهای همان با

 را چشمانش و کرده قفل سینه زیر را دستانش.داده قرار هم روی اریب را پاهایش مچ و کرده دراز کامال

 همانطور را در.دهد نمی نشان العملی عکس ورودم به اما.نمیدانم را نه یا است خواب.داده قرار هم روی

 .آورم می پایین را سوزن و میگذارم گرام روی را صفحه.روم می گرامافون سمت به و بندم می آرام

 میزنه پر چشام تو اشک میشم تنها که وقتی"

 "میزنه در دل خونه یواش یواش میاد غم

 

 باال مبل روی را خودش.کند می باز را چشمانش و خورد می ناگهانی تکانی که میپرد خواب از انگار

 .کشد می صورتش به دستی و میکشد

 هنوز.رود می فرو هم توی کم کم هایش ابرو.کنم می نگاهش میز به زده تکیه که منی.افتد می من به نگاهش

 به حضورم مورد در باالخره که کند می تا چهار دوتا دو ذهنش توی احتماال و است خواب خمار چشمانش

 .برسد ای نتیجه

 اینجایی؟ چرا:چرخد می سمتم به کامل و برمیدارد مبل از را اش تکیه

 و زنم می لب آهنگ با.ایستد می رویم روبه درست و آید می جلو.خیزد برمی مبل روی از بالفاصله و

 .چرخانم می صورتش توی را نگاهم

 میکنه اسیرت تنهایی غم"

 "کنه می پیرت بجنبی بخوای تا

 !ماییم فقط...نیست خونه کسی:میزنم لبخندی.روند می هم توی صورتش خطوط و خط

 نفس هم از توانند می انسان دو که جایی.ایستد می ام نفسی یک در ودرست نشیند می میز روی دستش

 .رسید تعادل به او با و کرد حس را دیگری بدن سرخ مادون امواج میتوان که جایی.بگیرند

 ما؟_

 تاثیر روانم و روح روی ای صفحه هزار کتاب یک اندازه که کند می ادا آمیز تمسخر را ما این انقدر

 .میگذارد

 !ما:فشرم می پلک روی پلک

 .شود می برجسته گردنش و صورت پی و رگ

 !نیستم طبعی شوخ آدم ابدا باشی شده متوجه میکردم میگیری؟فکر شوخی به رو حرفهام ی همه_
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 !نیست طور این اصال:میکنم کج را سرم

 !نیست مهم برات شاید پس_

 !برود در است ممکن آن هر خشمش ضامن و است انفجار حال در

 ...میکنه اذیتتون من احساسات چرا نمیدونم فقط!خیلی..مهمه برام_

 .کند می رها سریع و گزد می ای لحظه را پایینش لب,آید می جلو فکش

 او نگاه و میکنم بازشان سرهم پشت و یک یک و میبرم پالتو بزرگ و گرد های دکمه سمت به را دستم

 ...بیرون برو:میافتد صورتم روی دوباره و کند می دنبال ای لحظه را انگشتانم مسیر

 ام سینه روی پالتو یقه بازی میان از و گیرم می را دستش کند ترک را مقابلم جبهه بخواهد اینکه از قبل

 ...کن حسش:میکنم زمزمه و گذارم می

 دستش.افتد می گرفته قرار لباس سرخ ساتن روی که مان تنیده هم در دستان روی صورتم روی از نگاهش

 .میغلتد پایین به هایم سرشانه روی از پالتو و کنم می باز را دکمه آخرین و کنم می رها آرام را

 میبینی؟:میکنم زمزمه دوباره

 پاهای و هایم شانه روی نگاهش و پرد می پلکش.گوید نمی چیزی.کشد می عقبش و شود می مشت دستش

 می هم خودم پلک.شود می دشوار برایم کشیدن نفس اصال,شود می سنگین نفسم.چرخد می عریانم نیمه

 !بیاید باید.میگیرم سمتش را لرزانم دستان.پرد

 را انگشتانش.گیرد می قرار ام شانه و گردن بین جایی دستش و برمیدارد جلو به را اش رفته عقب قدم

 !بودم متنفر میدادند سیگار بوی که انگشتها این از.کنم می حس گردنم های مهره روی

 و کشم می سمتش را گردنم و ایستم می پا پنجه روی.دهم می قرار اش شانه روی و آورم می باال را دستم

 .کنم می متوقف لبهایش جلوی را لبهایم

 گوشواره و گوشم ی الله که سریع و تند انقدر.میبرد فرو موهایم توی و آورد می باال هم را دیگرش دست

 .کنم می خفه گلو توی را دردناکم آخ.شوند می کشیده دستش با ام

 هر:کند می زمزمه بشود ساییده لبهایم به لبهایش حرف هر با که طوری,لبهایم با مماس درست و لب زیر

 فهمیدی؟...میمونه اتاق این توی بشه چی

 دستش.شوند می جدا هم از لبهایم که میدهد فشار انقدر.میزند مهر را لبم روی درست او و میزنم پوزخندی

 انجام جاذبه را کار بقیه و کشدشان می پایین بازوهایم روی تا و گیرد می قرار لباس نازک بندهای روی

 به محکم. لرزد می زانوانم.آید می چشمم گوشه تا اشک,افتد می پایم پایین سرخ ای پیله مثل لباس. دهد می
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 تا میکنم مشت بدنم به چسبیده را دستهایم.رود می عقب قدمی و کند می جدا را لبش.دهم می فشارشان هم

 .نرود ام سینه دور پیچیدن سمت به

 .آیم می فرود پایم کف روی دوباره و کنم می راست گردن

 دوستم و داری حسی بهم ای ذره فقط اگه...بدونم که بگو بهم فقط...بده ادامه داری دوستم ای ذره تنها اگه_

 ...بگو بهم...کم خیلی حتی...داری

 !تو فقط...توئه مال چی همه وقت اون:میکنم زمزمه

 آید می جلو دوباره.رفته پیش اش شقیقه تا و شده قرمز گوشهایش.رود می باالیش دکمه دو سمت به دستش

 تا.کردم می تمامش تا میگفت,میگفت باید,کنم می حس را تنش داغی.میگیرد بر در را هایم شانه دستانش و

 .میرفتم و خندیدم می حماقتش به تا.زدم می گوشش به محکمی سیلی

 .میپیچد دهانم توی خنکش نفس و شود می فشرده لبانم روی دوباره لبهایش

 بهار مهتاب زیر افتم می ها شب اون یاد"

 "یار و من نشستیم می چشمه لب جنگل توی

 نبردی حال در و باشم هخا آزاد آغوش توی عور و لخت من که این.بود غیرواقعی حد از بیش چیز همه

 چنگ را رانم کنار انگشتانم با گیرد می قرار ام سینه برجستگی روی که دستش.تن به تن و عاشقانه نیمه

 .ندارد ای فایده اش سینه و دستان از ساخته قفس میان اما کشم می عقب را خودم کمی.میزنم

 !آزاد بگو بهم:میکنم زمزمه لبهایش جلوی.کشد می عقب سر و فشرد می دندان بین را پایینم لب

 .میپیچد گوشم توی آرام و بم صدایش

 !میمونه دلت به ای جمله چنین حسرت عمرت آخر تا متاسفانه_

 که بود دیوانه او.گیرند می لبخند طرح کم کم لبهایم.صورتش روی شود می مات چشمانم ای لحظه برای

 دیوونه...تون همه...شما:میکنم خم عقب به را سرم.شود می بدل قهقهه به لبخندم! گذشت می موقعیتی چنین از

 ...همه...تون همه!این

 دیوانه خنده انگار.فشرد می هم روی را لبهایم شستش و اشاره انگشت دو با.گویم می بریده بریده را این

 به بزن:شود می بیشتر انگشتانش فشار و رود می فرو هم توی ابروهایش.آید نمی خوش مذاقش به وارم

 !چاک

 .کند می اشاره در به ابرو و چشم با و

 .میکنم آزاد را خودم و کشم می عقب شدت به را سرم
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 از باشی داشته منِ  عشق اینکه فرصت خان آزاد:میکنم باریک را چشمانم و دهم می تکان تاسف به سری

 !پسرعمه...باشین ای دیگه معلم دنبال...بمونم اینجا نمیخوام دیگه بگم باید...و!متاسفانه...دادی دست

 داشتم نمیدانم که نجابتی,را غرورم,بودم باخته,بودم باخته همیشه مثل.بود شده تمام چیز همه.میزنم نیشخندی

 .را چیزم همه,نبود یا بود وجودم خمیره در اصال و نداشتم یا

 تنها.دارم حسی چه نمیدانم که است بد حالم انقدر.بردارم را افتاده لباسهای تا شوم می خم لرزانم پاهای روی

 .شوم دور عمارت این از و بپوشانم را خودم میخواهم

 هستم متعفنی لجن همان بودم کرده ثابت خودم به تنها.بود شده آب بر نقش هایم نقشه تمام...بروم کجا نمیدانم

 .پندارد می ایستاده روبرویم که آزادی همین که

 .همین,میرفتم و برمیداشتم را چمدانم باید

 .بودم داده باد دست به خودم دستهای با را چیزم همه و احساس,غرور,شرافت عمارت این توی

 بازوانم پوست و گوشت شدن فشرده و میکنم حس را اش سایه شدن خم میخورد پارچه گوشه به که دستم

 .انگشتانش بین

 پلک.میدهد ام تکیه میز به ندارد مالیمتی کوچکترین که حرکتی با.میدهم فشار هم روی درد از را دندانهایم

 نیست نوازی مهمون رسم...نرو خالی دست,میری داری واقعا اگه:کند می زمزمه او و میفشرم هم روی

 !بری ناراحتی و کدورت با بذارم

 اینکه از قبل,فشرده بدنم به بدنش و شود می چنگ مجعدم موهای مابین,سرم طرف دو دیگر بار که دستش

 بلندی هین و شود می کوبیده کنارش دیوار به ضرب به اتاق در,شود باز فریادی یا کن ولم گفتن به دهانم

 .آید می بیرون گلویم از

 .میکشم سرک افتاده جانم به که لرزی با تنش کنار از هم من و چرخد می عقب به سرعت به آزاد سر

 تا ترشی ی ماده.است گداخته زغال روی انگار,نه زمین روی پاهایم.چرخد می سرم دور زمان و زمین

 انقدر ام جمجمه روی انگشتانش سر فشار.برود پایین تا میدهم قورت چندبار را دهانم آب و آید می باال حلقم

 خودش به من از زودتر اما زده خشکش در به خیره همانطور. کند خوردش میخواهد انگار که شود می زیاد

 مویم تار چند و چرخاند می در سمت به کامل را بدنش و آورد می بیرون موهایم بین از را دستش, آید می

 .میماند انگشتانش بین احتماال,شود می کنده و شود می کشیده دستش با

 میکنین؟ غلطی چه_

 بالفاصله. آورد می خود به نیز مرا سنگی پتکی مثل که شود می خارج آوا دهان از غلیظ انقدر جمله این

 .میزنم حلقه ام سینه دور را دستانم
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 سرم روی عمارت سقف.ندارم زدن حرف یا حرکت توانایی اما,کنم حس,بشنوم,ببینم میتوانم ناظری مثل

 وق چشمهایی و پریده رنگی با دو هر.بگیرم کمک نجاتم برای کسی از و کنم کاری نمیتوانم و شده خراب

 .تر عقب قدم چند خاتون و جلوتر آوا.اند ایستاده در جلوی زده

 ...میدم توضیح_

 روی بیشتر نگاهش و گوید می را این دو آن روبه و برده باال آرامش ی نشانه به را دستش که است آزاد

 .چرخد می خاتون

 پسراشِ  روز این و مرد آقا خان شد شدی؟خوب پست انقدر...سرت بر خاک...هخا آزاد سرت بر خاک_

 ...ندید

 ...میدم توضیح میگم:لرزاند می را ها شیشه بلندش و بم فریاد

 این!بدی توضیح م واسه چیزی بخوای تو نیستم میدی؟کور توضیح رو چی:میپیچد آوا آلود جیغ صدای

 ش؟اونم کاسه تو بذاری اینجوری تو که میده سختی خودش به ماه نه میکنی؟اون تا ت حامله زن با جوری

 ...داریوش مرتیکه اون حروم تخم بردارت؟با قاتل با...نسوزه اینجور دلم که یکی با ده؟حداقل...ج این با,کی با

 آن با دستش.شوم می خم و میکنم حلقه خودم دور بیشتر را لرزانم دستان.  آورد می یورش سمتم به آنی به

 گفتن به دهانم.بیفتم خس خس به که انقدر فشرد می را نایم و شود می حلقه گردنم دور بزرگ انگشترهای

 .شود نمی باز نجات برای حتی ای کلمه

 می عقب به همزمان و اتاق توی پیچد می بلندی فریاد که کشد می گلویم فشردن از دست وقتی تنها

 ها سرپله آوا و آزاد.برمیدارم جلو به چندقدم مبهوت و مات.میپیچد گوشم توی آزاد گفتن خاتون فریاد.چرخد

 پرواز انگار پایین تا را ها پله.شود می خارج بهت از...آزاد و پوشانده را دهانش که دستانی با آوا.اند ایستاده

 همانطور دیوار به زده تکیه پنجره کنار و میکنم گرد عقب نرسیده اتاق درگاه به,ندارم رفتن جلو جان.کند می

 رویش کنترلی انگار که چیزی,پیماید می را رانم مسیر داغی خیسی.میزنم چمباتمه عور و لخت

 !کودکی از آوری تهوع یادگاریِ ,ندارم

 وهم نمیدانم.چرخد می رویم زردش چشمان و آید می اتاق در جلوی تا که افتد می زینب به نگاهم ای لحظه

 برق همیشه از زردتر چشمانش و رود می باال کمی روزم و حال دیدن با لبش گوشه که واقعیت یا است

 .زند می

 که است من جهان این,خواند می دارد همچنان فروغی احتماال و چرخد می همچنان گرامافون ی صفحه

 !نگاه من...هیچ من اصال و میماند تصویرش تنها و دهد می دست از را صداها
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 آورم می در هم را مشکی کت.اندازم می صندلی دسته روی و میکشم سرم روی از را مشکی حریر شال

 به قلبم ضربان و خون فشار و ام گرفته گر.پایم جلوی افتد می و میخورد سر که اندازم می پایم روی و

 می دستم توی کارت به نگاهی دوباره و کشم می شده مرطوب کمی که گردنم به دستی.رفته باال شدت

 را کارت و آورم نمی طاقت,باشد دستم توی آتش ای گلوله انگار.رقصند می چشمم جلوی کلمات.اندازم

 توی سختی به را بزرگ سبدگل چند.میبینم را مرجان و شود می باز در.کنم می پرت گریمور میز روی

 ...موند جا اینا:است پنهان گلها برگ و شاخ بین صورتش از نیمی و داشته نگاه دستانش

 جون؟ شیرین شده چی:دارد می بر سمتم به قدمی و گذارد می ای گوشه سبدهارا حالیم پریشان دیدن با

 !داخل بیاد کسی نذار فقط,نیست چیزی:گویم می و گیرم می باال را دستم

 توضیح برایش را چیز همه نیست نیاز است این اش ویژگی بهترین.ببینم را کسی خواهم نمی که فهمد می

 نمی تحمل را وزنم پاهایم,نه که اختیار به,نشینم می گردان صندلی روی دوباره رود می که بیرون.بدهم

 گوشه های چروک بدون اما میبینم آینه توی را خودم اتاق قرمز و کم نور زیر.چرخم می آینه سمت به.کنند

 خودم.گذرند می اسالید مثل چشمم جلوی تصاویر,بلوند لخت موهای این نه,مجعد ای قهوه موهای با,چشم

 را کارت دوباره...را خودم,نشسته برف رویش که ترکمنی شال با را خودم,خوره چاک لبی با میبینم را

 پخش خودنویس مشکی جوهر و میخورد سر چشمانم از اشک و کشم می کلمات روی را دستم.برمیدارم

 می بدل معنی بی چیزی به مبارک ات سالگی نه و چهل ی جمله و مبارک ی نقطه روی درست.شود می

 .شود

 حرف شرمین با و شدم می وصل اینترنت به باید.برمیدارم کارت از را نگاهم میخورد زنگ که ساعت

 پاک دستمال با را چشمم زیر.شوم" آن" یاهو حساب با شد خلوت که سرم بالفاصله بود گرفته قول.میزدم

 .روم می اتاق گوشه کامپیوتر سمت به و کنم می

 طبق.کنم رهایش توانم نمی ای لحظه که طور این باشد چسبیده ام کرده عرق دست کف به انگار کارت

 که بود داده قول.شود می خاموش شایان بالفاصله.است روشن چراغشان شایان هم و شرمین هم انتظارم

 شکلک عالم یک با که باالیی بلند سالم و شود می باز شرمین با چتم صفحه.بخواند را درسش فقط مدت این

 .فرستاده

 یک و میبینمش.کند می روشن نیز او و میکنم روشن.کنم روشن را کم وب مینویسد و دهم می را جوابش

 تنگ برایش دلم روز سه همین توی چقدر که میکنم تایپ برایش.رود می بین از به اضطرابم و غم تمام آن

 سرش باالی را اش مشکی فر موهای و کرده جمع سینه توی را پاهایش صندلی رو عادت طبق.شده

 نخندم دارم که بدی حال همین توی توانم نمی.آورد می در را بوسیدن ادای و کند می غنچه را لبهایش.بسته

 علیرضا حال.کنم ایمیل برایش امشب همین را اجرا های عکس و فیلم نویسد می.نروم اش صدقه قربان و

 و زند می نمایی دندان لبخند و کاری اصل جز ام پرسیده را همه حال مینویسد.میزند لبخند که میپرسم را
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 باور,است خوب چیز همه آری که دهم می دلش به دل مواقع این در که  همیشه مثل.اندازد می باال ابرو

 و اندازد می نیست دیدم میدان در که جایی به نگاه!را کاری اصل حال.میپرسم را حالش و میخندم! کن

 و تولد کیک.میگیرد قرار دیدم میدان توی و آید می لحظه همان.میبینمش و آید می خودش کند می تایپ

 دست از کنم تایپ شرمین برای سریع و بگیرم دهانم جلوی دست شود می باعث رویش روشن های شمع

 می چشمش توی از را دروغش همیشه مثل من و.است پدرش کار و نیست او کار که بنویسد او و تو

 حتما و است باخبر ما روابط بودن غیرعادی از همه از بهتر او,انکار برای تالشش همه خالف بر.خوانم

 که جوگندمیش موهای.خورد می سر او روی مدام نگاهم.کند می نزدیک هم به مارا اینجوری فکرش توی

 او.دارد وسواس بودنشان مرتب روی چقدر میدانم من که تیزش نک های سبیل,دهد می نشان کمتر را سنش

 می قهقهه شرمین که میزنم لبخندی و کشم می موهایم میان دستی ناخودآگاه.است مانیتور به نگاهش هم

 پروایی بی از چشمانم.دیده که هستم زنی ترین سکسی که کند می تایپ و اندازد می پدرش به نگاهی زندو

 صندلی روی از.افتد می قهقهه به دوباره و کشد می را گوشش او که میبینم و شود می گشاد اش همیشگی

 کنارش االن تا که دهد می او به را جایش و آید می دوباره و میرود چندلحظه میکند تایپ و میشود بلند

 زیادی سالهای ما میگذارد تنها باهم مارا چرا دانم نمی.بود داده تکیه کامپیوتر میز به را دستش و ایستاده

 !ایم بوده تنها ولی درکنارهم همیشه ما که بود اینجا مشکل,ایم بوده تنها هم با را

 و شد کوچکتر ذره ذره که شیرینی مثل!شود می کوچکتر ذره ذره که شمعی, افتد می شمع شعله به نگاهم

 و کند می جمع سینه در را دستانش و میدهد تکیه صندلی پشتی به!شده تمام دیدم و آمدم خودم به آن یک

 حرکت یک در و خواند می,شود می آب کیک روی دارد شمع که میکنم تایپ.کند می نگاه مانیتور به فقط

 و من.زند می زل مانیتور به تنها نویسد نمی چیزی گوید نمی تبریک.کند می فوت هارا شمع و آید می جلو

 .بلدیم خوب را هم به کردن نگاه رسم اقل ال,حرف بدون,زدیم زل هم به فقط سالها او

 در انگار اما هم درکنار ماهمیشه,میبینیم را همدیگر داریم دوری این به ای فاصله در است باری اولین

 را وبکم.است بد حالم چقدر که آید می یادم نشیند می گلویم توی که بغض.بودیم هم از دوری ای فاصله

 .کند خداحافظی شرمین از من جای به و نیست خوش حالم کنم می تایپ و کنم می خاموش

 میان در ساله هجده شیرین همان دوباره انگار.افتد می تاخورده ام کرده عرق مشت بین که کارتی به نگاهم

 !شود می متولد وجودم خاکستر

 چهارم فصل

 1353پاییز

 روی میفتد اتاق تاریکی توی بیرون نور با که بلندی سایه...پرم می جا از شود می باز ضرب به که در

 ...است آزاد!گیرم می دهانم جلوی را دستم و میلرزم خود به سرم
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 سرم پشت دیوار به پیش از بیش زده چمباتمه همانطور را خودم.میفتم تهوع حالت به ترس شدت از

 لباس یقه و آورم می پایین را دستم.کند خالصم گلوله یک با همینجا که نیست دستش ای اسلحه.میفشرم

 .میزنم زل حرکاتش تک تک به گشاد چشمانی با و کنم می مچاله مشتم توی را خواب

 کجاست؟...خاتون...خا_

 جلویم.شود می نزدیکتر هرلحظه اش سایه و میدارد بر چندقدم آهسته.میچسبانم هم به را کلمات سختی به

 .نیست معلوم چندان تاریکی توی که صورتش تا آورم می باال و میگیرم پایش ساق از را نگاهم.ایستد می

 می کشیده دنبالش عروسکی مثل و نمیکنم ممانعت.کند می بلندم و گیرد می محکم را بازویم و شود می خم

 که پله آخرین به.خورد می ها پله تیز ی لبه به پایم ساق و میخورم سکندری بار چندین ها پله روی.شوم

 ی دایره آن از نمیتوانم را ناباورم چشمان.میگیرد قرار رویش درست پایم کف و میبینم را خون رد میرسم

 افتاده دست.میمانم نقطه آن به خیره میشویم باغ وارد که وقتی تا چرخیده سری با و بگیرم خیس و قرمز

 نیمه و نصفه که لباسی.کنم می نگاه آزاد ی آشفته وضع و سر به.میفشرم را گلویم و آورم می باال را کنارم

 به دوباره و میزنم چنگ دستش به.اش ریخته هم به موهای.اش خاکی شلوار.آمده بیرون شلوارش داخل از

 کجاست؟ ک جاست؟خاتون...کِ :میچینم هم کنار را کلمات سختی

 و چشم.ندارد وجود چهره این پس در روحی هیچ انگار.شود می چرخیده سمتم به صورتش ای لحظه تنها

 ...سنگ روی شده حکاکی دهانی و لب

 .لبم روی تا میخورد سر چشمانم از اشک

 داخل به طوری و کند می باز را راننده کمک سمت در.شده پارک در جلوی ماشینش.میزنیم بیرون باغ از

 ببندد را در اینکه از قبل.کند می نفوذ مغزاستخوانم تا درد و میخورد ماشین سقف به سرم که دهد می هلم

 از ماشین دهد می گاز پدال به که فشاری با و مینشیند راننده صندلی روی.کشم می عقب سریع را انگشتم

 .شوم می پرت جلو ی شیشه سمت به و شود می کنده جا

  میریم؟ کجا_

 زدن گول به الزم.میخورند هم به دندانهایم.میشود بیشتر سرعتش هرلحظه و است رویش روبه میخ نگاهش

 !است سرش در چه میدانم,نیست

 کند؟ آرامش تواند می من کشتن جز چیزی چه

 ...چیز همه.شود تمام چیز همه بود قرار.میدهم شب سیاهی به را نگاهم

*** 

 کوه طرفش یک.خم و پیچ از پر,آشنایست نا ی جاده.شده لمس انگشتانم نک.کنم می باز را چشمانم سرما از

 پاهایم هرچقدر.فراگرفته را جاده غلیظ مهی و است صبح اول.نشسته برف طرف دو هر.دره دیگر طرف و
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 می صورتش به را چشمانم.ندارد ای فایده میفشرم ام سینه دور را دستانم و میدهم فشار هم به را

 .بینند نمی را جاده واقعا انگار که چشمانی و اش افتاده ابروهای.اندازم

 خواب چیز همه میکنم باز که چشم کردم می دعا.کشم می باال را ام بینی.کرد نمی خالصم جا همین چرا

 .باشد

 .بود ناگوار زیادی بود هرچه اما,فرزندش یا است حال چه در خاتون.شده چه دانم نمی دقیقا

 ...سردمه:مینالم و آورم نمی طاقت

 !سرده...میزنم یخ دارم:مینالم بلندتر دوباره.شنود نمی انگار

 ...گرم خیلی...میشه گرم:شوند می بسته و باز خشکش لبهای تنها.دهد نمی سرش به حرکتی حتی

 من با کنی؟میخوای چیکار میخوای:افتم می هق هق به و شوند می کشیده پایین به ترسناکش لحن از لبهایم

 کنی؟ چیکار

 .میپیچد فرعی یک توی تنها و گوید نمی چیزی

 ...خواستم نمی خدا به...بشه جوری این خواستم نمی...خواستم نمی...من_

 جاده و کوهستان میان کم کم.شود می خیس صورتم بالفاصله اما.میکنم پاک را صورتم خیسی دست پشت با

 توک و تک.لرزد می سرما از بدنم و خورند می هم به دندانهایم.شود می مشخص شهری بافت برف و

 آمد و رفت راه حال در ها کوچه توی محلی لباسهای با صبح اول میش و گرگ توی که میبینم را آدمهایی

 میانسال مردی.شده سر کامال پاهایم انگشتان و سوزد می سرما از استخوانم تا.پوشانده برف را جا همه.اند

 و کند می عبور ماشین کنار از دارد تن به که سبزی اورکت و بسته سرش دور که چهارخانه ای پارچه با

 ماشین.بریزند صورتم توی موهایم میگذارم و اندازم می پایین را سرم.چرخد می من روی تعجب با نگاهش

 پیاده و میفشرد انگشتانش بین را ام زده یخ بازوی و شود می پیاده.میدارد نگه ناهموار ای کوچه توی را

 .کنند تکه تکه را پاهایم چاقو با انگار.کند می لمس را زده یخ زمین پایم.کند می ام

 آزاد که ای خانه سالخ.است بازی ی خانه آخرین,خانه همین,اینجا میدانم.کند می باز را آهنی در کلیدش با

 .کند تکه تکه درآن مرا میخواهد

 توروخدا...خواستم نمی خدا به...خواستم نمی من...آزاد نه....نه:کنم می مقاومت شدن داخل برای

 ...توروخدا...برگردیم

 ...توروخدا...کن ولم:اندازم می چنگ دستهایش به ناخن با و میفشرم زمین به را لمسم پاهای و میزنم جیغ

 ...میکنم خواهش...توروخدا:میزنم جیغ.شود می موفق باالخره و کشد می خانه سمت به مرا بیشتر
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 در به تا کشاندم می باال سنگی پله دوازده تا ده از.میدهد عبور کوچک حیاط از مرا کشان کشان همانطور

 هرچه میدانم اما شوم خانه وارد میخواهد دلم و دارم مرگ حس سرما از اینکه با.برسیم ساختمان ای شیشه

 !دارد بهتری سرنوشت و وضعیت سرد العاده فوق هوای این توی زده یخ جسم همین باشد

 همان در.افتند می سوزش به زانوهایم و افتم می الکی دستباف فرش روی زانو با.میدهد هلم خانه داخل

 احتماال.میکند نگاهم سنگی صورت همان با و ایستاده همانجا میبینم و میگردانم بر سر زانو چهار وضعیت

 .آورده قربانگاه به که میبیند را گوسفندی من جای

 ...آزاد:میگویم و میکنم جمع را خودم اش گوشه و میروم دیوار سمت به سریع زانو چهار

 .افتم می سرفه به و میبرد گلویم توی صدایم

 !باشد شده مسخ انگار.نیست عادی آدم نگاه نگاهش

 به و میدهم بیرون تکه تکه را نفسم.رود می بیرون در از و کشد می قرمزش چشمان روی دست کف با

 خشک خونهای و پایم کف به نگاهی.میبندد نقش رویم پیش قرمز دایره آن تنها میبندم که چشم.میفتم گریه

 ...را آزاد باردار زن,بودم کشته را خاتون...بودم کشته.اندازم می شده

 !بودم شده زاده نجس اصال.شدم نمی تمیز و بودم نجس.شود نمی.شود تمیز تا میسایم فرش به را پایم

 مرگش به ابدا اما بودم متنفر خاتون از هرچند,خواستم نمی.میکنم پاک را چشمم و بینی آب دست پشت با

 شود می بزرگتر لحظه به لحظه سرخ دایره آن.میبندم چشم و میگذارم زانوهایم روی را سرم.نبودم راضی

 .شود می تبدیل خون از استخری به کم کم و تر عمیق و

 تا میکنم ها و میگیرم دهانم جلوی را دستم.میبینم را آزاد و آورم می باال سر ای شیشه در شدن کوبیده با

 می چپم پلک.دستش سبزرنگ ی دبه و افتد می دستش به نگاهم.بیایند بیرون زدگی یخ از کمی انگشتانم

 می متمایل پایین به لبهایم گوشه و افتد می شکمم روی ضرب به دستم.رود می باال قلبم ضربان.پرد

 کنی؟ چیکار...چی...میخوای تو...تِ :شود

 .میگیرد نفسم جمله تک همین گفتن با و افتم می لکنت به

 زانو روی.کند می پرتم فرش وسط و میکند جدایم دیوار از, میگیرد را دردناکم بازوی دوباره.آید می جلو

 ...نکرد کاری که من...آزاد:میگویم و نشینم می

 را خون داغی.افتم می زمین روی پشت از و میخورد دهانم توی ضرب به دستش نگفته را نکردم" میم"

 همین من سرنوشت شاید.مانم می سقف به خیره همانطور.میکنم حس دهانم توی را اش شوری و لبم روی

 !بود
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 آب.شوم می جزغاله آتش حلقه توی بود قرار.دورم تا دور.میریزد بدبو شفاف مایع آن از را دورم تا دور

 قرمز رنگ به سقف کل اینکه تا میشود بزرگتر لحظه هر سقف روی قرمز ی لکه.میدهم قورت را دهانم

 .آید می در

 به را ام زده یخ جسم آتش های شعله گرمای.میمانم شدن خاکستر منتظر و میفشرم هم روی را پلکهایم

 هرلحظه گرما و شود می تر نزدیک لحظه هر آتش های زبانه که میکنم حس.برد می ناخوشایند رخوتی

 بلند و کوتاه های شعله میان از و میکنم باز چشم آید می که فریادی و داد صدای با.کند می ام احاطه بیشتر

 از غلیظی حجم اما بخواهم کمک تا میکنم باز دهان.درگیرند که میبینم را چندنفر آیند می سمتم به که آتش

 و کرده حلقه آزاد دور را دستش مردها از یکی میبینم.افتم می سرفه به و شود می هایم ریه وارد دود

 بریده و میکنم جمع را توانم.دهد نمی دیدن بیشتر ی اجازه چشمهایم سوزش اما ببردش بیرون میخواهد

 ...ک مک...مک...کِ :گویم می بریده

 می مچاله خودم توی کنان سرفه من و شود می خالی آب سطل سطل.بگذارند تنها مرا و بروند میترسم

 که ها زبانه آخرین.شنوم می اصواتی تنها من و گوید می چیزی نمیفهمم که زبانی به مردها از یکی.شوم

 کسی,میزنم زجه و مینالم و میکنم جمع شده پخش اطرافم که دودی میان را خیسم تن شوند می خاموش

 می چه نمیفهمم.میپیچد گوشم توی زنی صدای.نشیند می ام پیشانی روی دستی و اندازد می رویم چیزی

 دستش.لرزد می بدنم جزء جزء و کنم می پنهان دستانم بین را سرم.شوم می جمع خودم توی بیشتر و گوید

 رویم که سبزی اورکت.افتد می زن به نگاهم باالجبار.کند می بلندم زمین از و گیرد می قرار هایم شانه زیر

 از نگاهم.میبینم را زن لبهای خوردن تکان تنها بازم نیمه پلکهای بین از و میپیچم خودم به بیشتر را افتاده

 سیاه جا همه هم بعد و اش بافته گیس دو تا آید می پایین کم کم و افتد می اش مشکی موهای به صورتش

 .شود می

* 

 روی نگاهم.خاکستری آسمان و افتد می پنجره به مستقیم نگاهم.کنم می باز چشم سرما و لرز احساس با

 و شوم می خیز نیم سریع و تند.شده ساخته انگار درخت ی تنه از که سقفی و چرخد می خالی دیوارهای

 لرز و گلیم روی سرمیخورد تنم روی از قرمز پرزدار و زبر پتوی.نشینم می زانوهایم روی زنان نفس

 آورم می باال را دستهایم.آید می یادم چیز همه افتد می که تنم خواب لباس به نگاهم.نشیند می تنم به دوباره

 دو گوی و گفت صدای.است خون قرمزی سیاهی این پس در و شده سیاه دوده از.میگیرم چشمم مقابل و

 می بسته و باز جیری جیر صدای با در.شوم می خارج و ایستم می پا دو روی.دهم می تشخیص را زن

 وارد ای شیشه در از آزاد منتظرم هرآن.میدهم قورت را دهانم آب.افتد می سوخته نیمه فرش به نگاهم.شود

 قدم از قدم و میسایم زمین روی را لختم پاهای.بزند آتشم و کند خالی خودم روی نفت سطلی بار این و شود

 جلو قدم.گیرد می قرار شود می باز کجا به نمیدانم که دری چارچوب توی زنی نشده قدم یک.میدارم بر

 .آید می جلو و نشیند می لبش روی لبخندی.نمیفهمم که گوید می چیزی زن و میدارم بر عقب به را ام آمده

 هستی؟ فارس_
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 .دارد لهجه و کند می ادا غلیظ را"ه" حرف.گوید می را جمله این سختی به انگار

 ضربان.گوید می چیزی کسی به و چرخاند می عقب به را سرش.میزند لبخندی دوباره.میدهم تکان را سرم

 زن لحظه همان رسد می در دستگیره به که لرزانم دست.است آزاد آید می ذهنم به و شود می تند قلبم

 و سن و است تیره لباسش اما.پوشیده محلی لباس اوهم.افتد می کنارم دستم.گیرد می قرار کنارش دیگری

 .رسد می نظر به تر دار سال

 .بیارم غذا براتون بکشین دراز برین:گوید می زن و گوید می تر جوان زن به چیزی

 کجاست؟ اینجا_

 ...شما خانه:گوید می تر جوان زن و اندازند می هم به تعجب روی از نگاهی زن دو

 .اندازد می کناری زن به گیجی نگاه دوباره بعد و

 ...شهر این...نه_

 ...َسق زه جا این...سقز_

 دهانم توی که دردی و سوزش از و میفشرم دندان به را زیرینم لب.ام نشنیده را اسمش حتی حال به تا

 جوان زن که کشم می لبهایم به را دستم پشت.میکنم حس را خون شوری و گرمی و میکشم آهی میپیچد

 را اتاق در.دهد نمی اجازه که بکشم عقب میخواهم.گذارد می ام شانه روی را دستش و آید می جلو سریع

 .بردم می اتاق سمت به و میکند باز

 ندارید؟ گرم لباس...میارم غذا االن...کنید استراحت کمی_

 اتاق از میخواهد.میپیچد دورم را پتو و نشاندم می زمین روی.شوم می روانه دنبالش کوکی عروسکی مثل

 کجاست؟ اون...اون:گویم می باالخره که برود بیرون

 شوهرتون؟:چرخد می سمتم

 دادن جواب بدون و اندازد می زیر به سر.شود می ترحم از پر نگاهش.بگویم جوابش در که ندارم چیزی

 روشن سقف از آویزان المپ تک و میفشارد را برق کلید رفتن بیرون حین.شود می خارج اتاق از سوالم به

 بغض.شود می درد از ماالمال ام سینه.بشود توأمان ترسم و اضطراب حجم شدنش روشن با انگار.میشود

 ندارم آشنایی حس و انس هیچ آن با که دنیا از ای نقطه توی تنها و تک را خودم.نشیند می گلویم توی

 رفته دست از چیزم همه.میسوختم آتش میان,همانجا باید.افتند می لرزه به لبهایم و ترکد می بغضم.میبینم

 سوخته آتش ی حلقه همان توی ام آینده و گذشته.قبر توی مگر نمیگرفتم آرام جهان این کجای هیچ دیگر.بود

 .پیش نه و داشتم پس راه نه.بود

* 
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 پنجره و بودم مانده من.سردش زمین و کوچک ی خانه و بودم مانده من. بود گذشته زن دو رفتن از ساعتها

 .اش ستاره بی و ابری آسمان و میشد تر سیاه لحظه هر که ای

 نمی کفاف کنم می پنهان پتو خم و پیچ بین را خودم هرچقدر دیگر و شود می سردتر لحظه به لحظه هوا

 و دوباره و کنم می ها دستانم بین را نفسم.میکشم دراز وار جنین و میگذارم زمین سفتی روی را سرم.دهد

 .میکنم تکرار را چیز همه صدباره

 و جلوتر کمی آوا.بودند ایستاده در جلوی خاتون و آوا.آمد در صدای.بودم آزاد دستان مابین عور و لخت

 که بود بعد.بود شده ور حمله سمتم به آوا.بزند بیرون حدقه از بود نزدیک چشمهایشان.تر عقب خاتون

 می تهوع احساس و میفشارم هم روی را پلکهایم...آزاد فریاد بعدش.بود خاتون فریاد.آمد فریادی صدای

 ...خون بزرگ لکه آن.کنم

 تاریکی توی.آدمی شدن نزدیک مثل.پارچه ساییدن خش خش مثل.در شدن بسته و باز مثل.میشنوم صدایی

 در.میمانم خیره در به بدهم ام زنده جسد به تکانی اینکه بدون اضطراب از پر و میکنم باز را چشمانم اتاق

 .شود می وارد تمام هرچه قدرت با سرد هوای موج.شود می باز آرام و جیر جیر با اتاق

 شود می نزدیک.ندارم خوردن تکان توان اما پرد می پلکم و کشد می تیر ام سینه جناغ میان جایی دیدنش با

 بی.نیست مشخص چندان اش چهره خطوط و خط تاریکی توی.نشیند می زانواش یک روی ام قدمی یک و

 می بیشتر لحظه هر من ترس و کند حرکتی یا بزند حرفی اینکه بی گذرد می ها لحظه کند می نگاهم حرف

 .میفشرم شکمم توی را زانوهایم و کشم می باال چشمهایم زیر تا دقیقا پتورا. شود

 از توشِ  و بکنم رو پوستت میخواد دلم,کنم خورد استخوناتِ  دونه به دونه خودم دستای با میخواد دلم خیلی_

 پرنده بیارن جا حالتِ  جوری که ندیده زن مرد تا ده دست بدمت میخواد دلم,دیگران عبرت بشی و پرکنم کاه

 یار باهات بخت کنی فکر شاید...ببینم خودم چشم دو با مرگتِ  میخواد دلم...کنن گریه حالت به آسمون های

 تو مثل کثافتی خون به دستم ِ اینکه فکر...بود یار من با بخت اما,نیستی کثافت خاکستر مشت یه االن که بود

 بچه و زن مرگ تاوان...میگیرم پس ازت ای دیگه جور کارتِ  تاوان...اما...بود آور عذاب خیلی کنم آلوده

 باید همینجا عمرت آخر تا االن از...دونه به دونه...رو همه...بدی پس باید رو همه...برادرم ِ مرگ تاوان...م ِ

 میدمت اول,بفهمم فقط...ای نامه,پسغومی پیغوم,تلفنی...گذاشتی بیرون شهر ازین قدم یه پاتِ  بفهمم...بپوسی

 پر کاه توشِ  و میکنم قلفتی پوستتِ  بعدشم,میکنم خورد خودم استخوناتِ  تک تک بعد,مرد تا ده همون دست

 ...بدی پس باید رو چی همه تاوان چون...کن فرو گوشت تو اینارو...میکنم

 خش گاهی,شود می بم گاهی,لرزد می گاهی صدایش.میزند حرف نفس یک اش طوالنی سکوت از بعد

 خم قامتش انگار میشود که بلند.شود می َتر تر و تر چشمانم.شود می خفه گلویش توی گاهی و برمیدارد

 باز جیر جیر همان با دوباره در.میدارد بر قدم نامتعادل حتی.نیست قبال محکمی به قدمایش دیگر.برداشته

 دورتر و دورتر قدمهایش صدای.لرزم می خودم به و میشود وارد دوباره سرد هوای موج.شود می بسته و

 .شود می
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 !را چیز همه تاوان...میدادم تاوان باید

* 

 خانه از.کنم پیدا را دستشویی باید.است پر ام مثانه و میکند درد کمرم.شوم می بلند پتو در پیچیده همانطور

 پایین احتیاط با را سنگی های پله.باشد دستشویی یکی میزنم حدس که است حیاط توی در دو.شوم می خارج

 خم.اندازم می در روی را پتو.است حمام دیگری و دستشویی درها از یکی میزدم حدس که همانطور.روم می

 حال به هم زده یخ آب.کنم می تمام را کارم بدبختی و درد با و شود می بیشتر پشتم و کمر درد شوم می که

 دوان دوان حیاط از و میپیچم دورم را پتو.خوردن بهم به کند می شروع دندانهایم سرما از و میزند دامن بدم

 فرود پایینی ی پله روی بازنو و میشوم ملق کله ای لحظه که روم می باال سریع انقدر هارا پله.میکنم عبور

 می خانه وارد و میکنم جور و جمع را خودم دوباره.نمیکنم حس چیزی است سردم قدری به اما آیم می

 به.نیست خبری باد هوهوی از فقط ندارد بیرون با چندانی فرق هم خانه هوای.بندم می محکم را در و شوم

 چیزی شده کشیده پارچه زیرش که ظرفشویی یک و نیک پیک یک جز.روم می کوچک آشپزخانه سمت

 شود می بیشتر لحظه به لحظه درد.شوم می خم و شود می حبس نفسم کشد می کمرم که تیری با.نمیبینم

 جان سرما از برود پیش منوال همین به اگر میدانم.شود می جمع صورتم و نشینم می زمین روی همانجا

 را اطرافش کبریت دنبال به.است همین دارم که راهی تنها روم می نیک پیک سمت به زانو با.داد خواهم

 آشپزخانه کوچک طاق روی را کبریت ی بسته و شوم می بلند سختی به.نیست چیزی.میکنم رو و زیر

 روشنش میکنم سعی چندبار. برمیگردم نیک پیک سمت به دوباره و میگیرمش لرزانم دستان توی.میبینم

 !لعنتی:میکشم جیغ.توانم نمی لرزد می دستانم انقدر اما کنم

 گرمایش حس با اما.کشم می عقب ترس با.گیرد می گر ای لحظه نیک پیک ی شعله و میکنم روشن دوباره

 چشمانم.کشم می دراز نیک پیک کنار و آشپزخانه کف کثیف فرش روی همانجا.میکنم رها را ام آسوده نفس

 .روم می خواب به و شود می گرم

* 

 پاشیده خانه داخل به پاییز کمرنگ و سو کم آفتاب.میپرم خواب از خورد می در به که هایی ضربه با

 بدنم الینفک جزء انگار که پتو باهمان.است قبل از تر گرم کمی بدنم و است روشن هنوز نیکی پیک.شده

 میبینم محلی لباس با زنی.اندازم می کوچه به نگاهی ای شیشه در از و میکنم رد را هال.برمیخیزم شده

 سرش که شود می حضورم متوجه انگار.ایستم می ها پله روی و میکنم باز را در.نیست مشخص صورتش,

 .بود کرده آماده غذا برایم گذشته روز که جوانیست زن همان.گیرد می باال را

 ...سالم_

 .سالم:دهم می تکان و کنم می باز ازهم را خشکم لبهای سختی به بعد و میکنم نگاهش لحظه چند

 !آوردم تازه نون براتون...کنین باز درِ :میگیرد چشمانش روی سایبان صورت به را دستش
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 بالفاصله.میکنم باز را آهنی در و میگذرم حیاط از.روم می پایین ها پله از.شوم می ام گرسنگی متوجه تازه

 سردتونه؟:کند می نگاه ام ایستاده مقابلش پتوپیچ اینطور که مرا تعجب با,میبینم را صورتش

 ...سرده خیلی جا این_

 ...نیست خونه شوهرتون اگه:گوید می و میزند لبخندی

 !تنهام:میبرم را حرفش

 !س تازه,بفرمایید:میگیرد سمتم را ای بقچه.شود می وارد و روم می کنار در جلوی از

 .کند کمک من به باید چرا وگرنه بیاورد در سر چیزها خیلی از میخواهد دلش که میدانم

 .ممنون_

 اینجا؟ نظامیه نه؟شوهرتون مگه... باره اولین و اومدین تازه:روم می باال هارا پله و کنم می حرکت جلویش

 .خودم از حداقل.بزنم حرف خواهد نمی دلم.آید می باال هارا پله سرم پشت.اندازم می عقب به نگاهی نیم

 .اومدم تازه...بله_

 !یخبندونه زمستون نداری؟اینجا الدین عالء...سرده چقدر:گوید می شویم می که خانه وارد

 !گرمتره...اینجا: شوم می آشپزخانه وارد

 بی و میپیچد مشامم توی خوشش بوی.میبینم را نان گرد های قرص و کنم می باز را پارچه گره مقدمه بی

 .گذارم می دهان به ای تکه تعارف

 روشنش و استخوانی صورت به نگاهی.میدهد سر سمتم به است دستش که را دیگر ای بقچه و نشیند می

 .اندازم می

 ...تمیزن خدا به...نپوشیدم بیشتر چندبار...باشه پیشتون میکنین تهیه که وقتی تا گفتم...لباسه چندتیکه...ناقابله_

 ...که بودم شده برانگیز ترحم انقدر.مینشیند گلویم توی بغض.آورم می پایین را نان تکه

 .دهم می قورت سختی به را نان.دانم می,آورم رقت.خورد می سر چشمم گوشه از اشک قطره

 چیه؟ شما اسم...َبیانه اسمم من_

 ...شیرین:کنم می صاف را گلویم و پاک را اشکم دست با

 هم برای خوبی مونس بتونیم امیدوارم.ایم همسایه راستش خانوم شیرین:خندد می مصنوعی و تأثر با

 ...راحت بابت ازین خیالتون قرصه من دهن...باشیم

 .دوزم می قالی های نقش به را نگاهم
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 بهتره؟ حالتون االن:گوید می تعلل کمی با

 این  و میگیرم را نگاهم دوباره.بود بدتر نه که بهتر حالم.دوزم می اش تیره ای قهوه چشمان به را نگاهم

 .بهترم...بله:میدهم هایم ناخن به بار

 حتما داشتین کاری اگه...بزنم بهتون سری اومدم فقط:شود می بلند که بگوید چه این از بیشتر داند نمی انگار

 .سبزه درش که همون.س کوچه ته م خونه.کنین خبرم

*** 

 میرسد نظر به که میشود ساعتی.ام کرده پیدا هم تهوع حالت که شدید انقدر.شده شروع هایم پهلو درد دوباره

 .لرزم می خودم به شده مچاله سرما شدت از من و نمیشود روشن دیگر.رسیده پایان به سوختش نیکی پیک

 و سبز محلی لباس.ام پوشیده را آورده برایم زن که لباسی.شوم می بلند دوباره و میگیرم کمرم به را دستم

 ضخیم شال.است بهتر خواب لباس ال یک آن از صورت هر در اما است سنگین و پاگیر و دست.بلندیست

 نشسته رویی روبه خانه بام پشت روی زن چند.روم می پایین را حیاط های پله و میپیچم سرم دور را گلدار

 بدتر حالی با.روم می دستشویی سمت به درد از شده خم کمر همان با.کنند می نگاه مرا تعجب با و اند

 .شود می سرازیر اشکم درد از و میغلتم پتویم توی یکراست.برمیگردم

 ....کن راحتم و بکش...خدایا...خدایا_

 درد از ای لحظه.پیداکنم تسکین کمی تا بکشم عمیقی های نفس میکنم سعی.میکشم دراز پشت به و مینالم

 مزه دهانم و اند شده خشک کویر مثل لبهایم.نشیند می ام پیشانی روی عرق.گردد می بر و رود می نفسم

 ام شانه به زده شانه.کنم می حس کنارم را عزرائیل حضور اصال که انگار...مرد خواهم.گرفته تلخی ی

 .کند می تماشا را دادنم جان و کشیده دراز

 بلندی ای لحظه.شوم می بلند و گیرم می زمین به دست.شده بیشتر هم سرما و رود می تاریکی به رو هوا

 با.میپیچم پتو توی را خودم و شوم می بلند دوباره.آیم می فرود زانو روی و کند می گیر پایم زیر لباس

 می بیشتر لحظه به لحظه تهوعم حالت.کنم می باز را در و روم می پایین را حیاط های پله خمیده کمری

 نگاهی.کرده روشن کمی را کوچه و است روشن ها خانه چراغ اما.زند نمی پر هم پرنده کوچه توی.شود

 .سبز در بود گفته,اندازم می کوچه ته به

 کسی...نداشتم را کس هیچ.چکد می صورتم روی اشک و ایستم می درد از لحظه همان که میدارم بر قدمی

 .دانستم نمی او از اسمی جز که بود ای غریبه داشتم که کسی تنها.باشد دردم روی مرهمی که

 .روم می کوچه انتهای سمت به کوتاه هایی قدم با و دهم می بیرون تکه تکه را دردناکم نفس

 * 
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 که پیرزنی.ام گرفته آرام غریبه پیرزنی جوار در و غریبه ای خانه در,غریبه اتاقی در که شود می ساعتی

 زن.خورده سرما هایم کلیه گوید می که بود کرده ترجمه برایم بیان و نمیفهمیدم را حرفهایش از ای کلمه

 دارم بهتری روز و حال اش کرسی کنار حاال و بود داده خوردم به و کرده تهیه تلخ و بدمزه معجونی برایم

 .بگذارم هم روی درد بدون را چشمهایم میتوانم و

 میخواد...بشین میگه:گوید می که کنم می نگاه بیان به سوالی.گوید می چیزی و آید می بالینم به دوباره زن

 .ببنده کمرت دور رو شال این

 و گوید می چیزی دوباره.بندد می هایم پهلو و کمر دور لباس روی از را مشکی ضخیم شال زن و مینشینم

 دور از بیداری چه و خواب چه فعال رو شال این.داری نگه گرم رو خودت باید:کند می ترجمه برایم بیان

 .بخوری خواب از قبل و بکنی دم باید که میذاره هم دارو مقدار یه برات...نکن باز کمرت

 می بازویم زیر دست بیان و شود می خارج اتاق از حرف بی زن.دهم می تکان فهمیدن معنای به سری

 ...بریم باید.شو بلند:اندازد

* 

 ...بخور اینِ  خواب از قبل بیا_

 از بخار که را لیوان و میکنم دراز را دستم.زنم می تکیه پشتی به و شوم می بلند سفید تشک روی از

 .گیرم می زند می بیرون باالیش

 ...ممنون_

 .بخورم باید خواب از قبل بود گفته زن که معجونیست همان میفهمم بویش از

 دورش شکن و چین از پر بلندش و تیره موهای.میکند باز را موهایش بافت و نشیند می خودش تشک روی

 .ریزد می

 ظاهرا و بود ارتشی شوهرش.نباشم سرد ی بیغوله آن توی بود خدایم از.بمانم پیشش را امشب بود گفته

 شش دیگری و بود ساله پونزده,چهارده پسرهایش از یکی.داشت پسر دو.میماند باید پاسگاه توی را امشب

 .ساله

 که را نگاهم و گیرم می سرباال.میکنم حس را نگاهش سنگینی که دهم می قورت سختی به را مایع از کمی

 چندسالته؟...شیرین کن تعریف خودت از:گوید می میبیند

 را لبهایم.ندارم جوابی کدام هیچ برای که دارد وجود پرسیدن برای ناتمامی سوالهای حتما پرسش این بعداز

 !نوزده:گویم می و دهم می حرکت

 چندسالتونه؟ شما:گویم می بپرسد دیگری سوال نخواهد اینکه برای
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 .سالمه یک و سی:گوید می چراغ کردن خاموش حین.شود می بلند و میزند لبخندی

 .دهد ادامه را پرسیدن سوال میخواهد میدانم و من به رو نشیند می تشکش روی دوباره و آید می

 امشب؟ گرده برنمی شوهرت_

 دادین؟ نجاتم طوری کردین؟چه پیدام جوری چه:گویم می و میگذارم کنارم رسیده نصفه به حاال که را لیوان

 بود دیده طال تاتی شوهر:است سخت واقعه آن از گفتن هم او برای حتی.اندازد می پایین ای لحظه را سرش

 که بعدشم...کردی دادوهوار خیلی میگفت....بود اومده دنبالتون و بود شده مشکوک...ماشین توی.. رو شما

 !باشه جوری اون نمیکردیم فکر واقعا...ولی...سراغتون بودن اومده من شوهر با

 .شود می خیس چشمهایم و کنم می تر زبان با را لبم

 !شی سبک که شده چی کن تعریف_

 ...نمیتونم االن...میکنم تعریف...بعدا:شوم اشکهایم ریختن مانع تا میزنم پلک تند و تند چندبار

 چه. کشم می باال سرم ی رو تا را لحاف و پتو و کشم می دراز بالفاصله و بگویم را این تا کنم می جان

 آن از را دوجان من.بود ام عمه پسر ازقضا که بودم؟مردی کشته را مرد آن بچه و زن که گفتم؟این می

 ! جان سه,نه...بودم گرفته خانواده

 چه.بود شده کشته دیگری جور هم او بین کرد؟این می چه آذر.بندد می نقش چشمم جلوی خاتون تصویر

 کرده نابود را آجرش به آجر من.بود فروریخته عمارت چه؟آن کرد؟بانوسادات می مواظبت او از کسی

 .بودم

*** 

 1353زمستان

 .میدهم بیان پسر,محمود دست به و میکنم جدا ای پارچه ی کیسه توی از را سکه چند

 !نداره قابلی خانوم شیرین_

 .افتادی زحمت,جان محمود مرسی:گیرم می دستش از را نفت ی دبه

 .کنم می بلندش شده هرجور اما است سنگین ام شده ضعیف جسم برای کمی

 خونه؟ تا بیارم براتون خانوم شیرین_

 را نفت ی تهیه مسئولیت پیش ماه دو از.است رو خوش و ادب با بسیار پسرک.زنم می رویش به لبخندی

 .بودم ندیده صورتش روی به اخم هم بار یک حتی و بود گرفته عهده به برایم



 من لعنت خدا هستم

 

267 
 

 .داخل ببرمش میتونم,نیست سنگین,کردی لطف جاشم همین تا_

 خداحافظ.میرم من پس:دهد می قرار اش سینه روی را دستش بعد و کشد می اش تراشیده سر به دستی

 خداحافظ.دردنکنه دستت_

 بودم شده مجبور ماندن زنده برای.میبرم باال ها پله از را پالستیکی دبه کشان کشان و میبندم را خانه در

 تهیه وسیله سری یک ودرعوض بفروشد برایم تا بدهم بیان به را انگشترم و هایم گوشواره, گردنبندم

 .کردم می مصرف خوراک و خورد برای محتاطانه هربار هم را اش باقی.کند

 سعی و بشمرم را پولهایم باشم مجبور هردفعه بود سخت برایم و بودم نگرفته یاد وقت هیچ را حسابگری

 .کنم بندی جیره را چیز همه و باشم نداشته ای اضافی خرج هیچ کنم

 باید نمیدانستم موقع آن و شود تمام زودی به هم ناچیز ذخیره همین که میترساند مرا این هرچیزی از بیش

 .کنم سر طور چه

 رسیده عجیبی آرامش به هایم ترس و ها تنهایی,ها سختی تمام با جا این کردم می فکر که چیزی برخالف

 چیز هیچ انگار مطلق خبری بی این توی.بردم می لذت آن از و آمده کنار خوبی به تنهایی این با حتی.بودم

 .خودم و بودم خودم.نداشت وجود برایم اهمیتی با

 نیکی پیک روی,بکشم محقرم خانه گوش و سر به دستی شوم بیدار زود صبح,شده این ام زندگی روتین

 و ظهر تا بخوابم باشم حوصله بی اگر یا کنم درست خودم برای ای سرگرمی هم بعد,بگذارم  بار چیزی

 .آید می پیشم او یا روم می بیان خانه به گاهی شود می که عصر.نهار موقع

 هم من و ام خانواده از,بزند آتش مرا میخواست که مردی از,بگویم خودم از تا کند می فشاری پا هم هنوز

 هم را دارم غریبه شهر این توی که کسی تنها خواهم نمی.روم می طفره و کنم می عوض را بحث هربار

 .بدهم دست از

 و میکنم له آهنی کاسه توی را شده پخته زمینی سیب.کنم می پر نفت از را نیکی پیک و الدین عالء داخل

 تهیه طرز و کنم سر مرغ و گوشت بدون میتوانم که جایی تا بودم گرفته یاد.کنم می مخلوطش مرغ تخم با

 خام یا میسوخت یا,نمک بی یا شد می شور یا غذاهایم اول دفعات.بودم گرفته یاد بیان از را غذا سری یک

 .آوردم در سر آشپزی چندوچون از کمی رفته رفته اینکه تا ماند می

 از روم می.کنم می پهن را کوچکم سفره و اندازم می مالمین بشقاب توی را شده سرخ های کوکو دانه دانه

 شدن باز مثل صدایی.کنم می تیز را گوشم و ایستم می حرکت از.شنوم می صدایی که بیاورم آب آشپزخانه

 می نفوذ تنم تمام توی ترس و پرند می باال ابروهایم.دیگری کس نه دارد را در کلید بیان نه.آید می در

 که میبینم را مردی ها پله باالی از و کنم می باز را ای شیشه در.رود می باالتر و باال قلبم ضربان.کند

 سبیل و ریش انبوه بین از و گیرد می باال را سرش.آید می ها پله سمت به یکراست و شود می حیاط وارد

 بر عقب به قدمی.دهم می تشخیصش ابرویی و چشم بادیدن تنها,اش شلخته و بلند نیمه موهای,اش مشکی
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 که لباس بلندی وجود با و کنم می باز را در سریع و دهم می قورت را دهانم آب.در به میخورم و میدارم

 وارد اش گلی های کفش همان با.چسبانم می هال سیمانی دیوار به را خودم خورد می پیچ پایم و دست بین

 دیوار به بیشتر را خودم.میبینم بودم کرده تمیزش کندن جان به که فرشی روی را هایش کفش رد و شود می

 چرخی ودیوار در روی نگاهش.دهم می فشار سیمان زبری به را ام کرده عرق دستان کف و چسبانم می

 .افتد می شده پهن سفره به و زند می

 جامعه از زیادی مدتهای که شده کسی شبیه بیشتر.ندارد هخا عمارت خانزاده به,آزاد آن به شباهتی هیچ

 .زده بیابان و کوه به و بوده دور انسانی

 لب.رسد می نظر به چرب کمی حتی و ریخته هم به موهایش.گلیست شلوارش پایین و اتونخورده لباسهایش

 می احیانا که ای قتاله آلت تا چرخد می دستانش روی چشمانم.شده مخفی مو از انبوهی زیر اش چانه و

 .کنم پیدا را بیفتد جانم به آن با خواهد

 !نمیگذره هم بد بهت اینکه مثل اما ببرم رو جسدت بودم اومده:دهد می من به و میگیرد سفره از را نگاهش

 به محکم کفشش با آنی به و زند می خودش دور چرخی.چیزی نه کشد می فریاد نه.است آرام صدایش

 .اطراف و دور به شوند می پرت کوکوها و زند می لگدی بشقاب

 .شود نمی باز ای کلمه گفتن به زبانم

 !میده تطبیق موقعیتی هر با خودشِ  خوب داریوش سگ توله_

 .اندازد می کناری به سفره روی از را هایم نان و میزند دیگر لگد

 .کنم می دنبال را حرکاتش تک تک باز کامال چشمهایی با

 قراره تک تک,رو ما همه چهلم نون تو اینکه مثل...نه اما!کنن شرکت چهلمت تو بتونن الاقل که بیام گفتم_

 ...بمکی قراره زالو مثل مونو همه خون و بکشی نیش به پوستمونو و گوشت,بخوری

 ایستاده مقابلش که منی شود می متوجه بیشتر لحظه هر انگار.شود می تر سرخ لحظه به لحظه اش چهره

 .باشد گرفته هم سردردی بین این نیست بعید اصال.میبینم را اش پیشانی رگ زدن نبض.هستم کسی چه ام

 همینجا و میمونی:چرخد می عقب به و اندازد می است ریخته هم به و گلی حاال که ای سفره به دیگری نگاه

 !خودم...بکنم قبرتِ  باید خودم...میدی جون

 .خواستم نمی من_

 می خارج در از و دهد نمی نشان العملی عکس اما نه یا میشنود نمیدانم.گویم می و مینالم.گویم می آرام

 می حیاط توی حمام سمت به انتظارم برخالف.میبینم را رفتنش مسیر و برمیدارم قدمی سرش پشت.شود

 از و شود می خارج حمام از ببینم تا ایستم می در پشت ربع یک به نزدیک شاید,ایستم می همانجا.رود

 .زند می بیرون حیاط
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 عجله با شدیدی سوختگی بوی حس با, افتد می کار به حسهایم تازه انگار و میکنم خارج ترس با را نفسم

 کرده آماده خودم برای که دلچسبی نهار از و اند شده زغال به تبدیل کوکوهایم.روم می نیکی پیک سمت به

 !نمانده چیزی بودم

*** 

 شدن باز مثل صدایی.میبندم شود می خارج که بخاری روی را قابلمه در و میگذارم بشقاب روی را مالقه

 لشکرکشی مثل که صداهایی.نفر چند محکم و تند رفتن راه صدای بندش پشت و آید می در شدن کوبیده و

 !است

 نه.میبینم را نفر چندین قامت در های شیشه پشت از بردارم قدم از قدم اینکه از قبل و شوم می بلند سریع

 می شل پاهایم.شود نمی خارج گلویم از صدایی.کنند می حرکتی آنها نه دارم را پایم جلوگذاشتن توان من

 چه نمیدانم.میرسانم سرم پشت دیوار تا را خودم کشان کشان نشسته همانطور.مینشینم زمین روی و شود

 آبراهام.شوم می شوکه میبینم که چیزی از.آید می داخل مردی و کنند می باز را در باالخره اما گذرد می قدر

 می در پشت همانجا و میگیرد باال را دستش که بیایند داخل میخواهند سرش پشت مرد چند.است زرگریان

 .من به خیره,ایستند

 می دستش پیپ از کامی.است لبش ی گوشه پوزخندی.افتد می سرم روی اش سایه.آید می جلو چندگام با

 زانویش روی و شود می خم.افتد می من روی دوباره انتها در و چرخد می خانه بر و دور نگاهش و گیرد

 از تر تاریک.است همیشه از تر بدجنس گذشته؟نگاهش چقدر مگر شده سفید کمی موهایش.نشیند می مقابلم

 .هربار

 !شیرین خانوم سالم_

 می عقب را خودم ممکن جای تا آید می جلو که سرش.شود نمی باز کوتاه هرچند ای کلمه گفتن به دهانم

 .کنم گریه میخواهد دلم.تنگناست در حضورش از وجودم تمام.کشم

 ته از رو ت ریشه طور چه میبینی؟میبینی...سنگینه و سخت چقدر ابراهام مجازات بودم گفته...بودم گفته_

 توجیه رو وسیله هدف همیشه,نیست مهم اما,دادن تاوان هم ای دیگه کسان وسط این خب ولی...سوزوندم

 !میکنه

 او نقشه چیز همه بودم مطمئن.بود او کار.افتند می لرزه به لبهایم.میپیچد گوشم توی زده یخ و آرام صدایش

 سنگین زیادی آبراهام به خیانتم تاوان.بود گرفته من از را انتقامش.بود درآمده اجرا به زینب توسط و بود

 .بود

 گوشش کنار سیاه و سفید موهای جز اش چهره از چیزی برده فرو گوشم توی را سرش که طور این

 سال؟ گذشته؟چند چقدر مگر.نمیبینم

 .دارد می نگه ام وجبی یک در و کشد می عقب را سرش
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 چی...نشدی تنبیه بوده خائن یه حق که اونجور میکنم حس هنوز...چرکینم دل هنوز...شیرین خانوم اما_

 !شتری؟ کینه...میگن

 مردی پنج و خودش رویم جلوی و است دیوار پشتم اما.رسد نمی مشامم به خوبی بوی.کنم فرار میخواهم

 .دهند می کشیک در پشت که

 را سرم.کند می لمس آید می کمرم نزدیکی تا که را تابم و پیچ پر موهای بلندی و میکند بلند را چپش دست

 مثل طور این که اند خورانده من به چیزی افیونی,دارویی انگار که است عجیب.میچسبانم دیوار به محکم

 می باال موهایم از آرام آرام دستش.کنم بلند را دستم نمیتوانم حتی و ام افتاده گوشه این قربانی گوشت

 حال در شوم می متوجه انتظارم برخالف و اندازم می پایین را نگاهم.است موهایم متوجه تنها نگاهش.آید

 می صورتم به و میگیرد مکث با را نگاهش رسد می که انتها به.میبافد تمام دقت با.است بافتنشان

 راستم گوش کنار.رود نمی فرو دیوار توی این از بیشتر سرم.آورد می جلو را صورتش دوباره.اندازد

 !افسوس...اما...شدی زیبا خیلی:میکند زمزمه

 دست انگشت چهار پشت و کشد می عقب سر.قلیان بوی مثل بویی.کنم می حس را نعنا و توتون بوی دوباره

 می شکل لبهایش روی لبخندی.نشیند می ام گونه روی وار نوازش انگشترهایش فلز سردی با راستش

 .است آور رعب باشد آمیز محبت که این از بیشتر که لبخندی.گیرد

 حلقه گردنم دور محکم و گیرد می را موهایم ی شده بافته انتهای آنی و سریع حرکتی در بیایم خودم به تا

 نمی خارج دهانم از ای کلمه میکنم باز دهان هرچقدر.شوند می گشاد چشمانم و میخورد تکانی بدنم.زند می

 روی و رنگ شوم می کبودتر من هرچه انگار که دوزم می چشم صورتش به تنها.چیزی نه,فریادی نه.شود

 و رود می پایین که نفسی.کنم می حس هایم گونه روی را اشک خیسی.شود می تر خوشحال و تر باز او

 زینب پنجره پشت از شود بسته چشمهایم اینکه از قبل.شود می بیشتر لحظه هر که قلبی ضربان.آید نمی باال

 چیزی انگار.زنند می برق گربه مثل که چشمانی با.ایستد می جلویشان و میزند کنار را مرد پنج.میبینم را

 می کش لبخندش و گوید می!هرزه گوید می.کنم می خوانی لب راحت اما شنوم نمی را صدایش,گوید می

 .شود می تر تنگ و تنگ موهایم ی حلقه.آید

 خیره مقابلم دیوار به چندلحظه تشک روی و شوم می خیز نیم.میپرم خواب از سگها پارس صدای با

 انگشتانم.کنم احساس میتوانم را دردش هنوز.میکنم لمس را گردنم دور و آروم می باال آهسته را دستم.میمانم

 کرده گریه خواب توی حتما.زده شوره اشک که میکشم صورتم پوست روی و آورم می باالتر آرام آرام را

 .میکنم حس گلویم به چسبیده را بغض مانده باقی حتی,بودم

 .میکشم سرم روی پتورا و میکشم دراز دوباره

 مانده عمرم به روز یک صورت این در.باشد آبراهام سر زیر چیز همه و صادقه رویای خوابم نبود بعید

 .بود کرده شروع من با را بدی بازی.میگیرم پس کرده که را کاری تقاص و میکنم پیدایش

*** 
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 تا میرفت پیش که طور این.ریزمشان می کیسه توی دوباره یأس با و شمارم می چندم بار برای هارا سکه

 کردن گرم برای احتماال و ماند نمی برایم هم پاپاسی یک حتی و کشید می ته هایم اندوخته نشده ماه این آخر

 صدای.چرخم می اتاق دور اضطراب با و میکشم ای کالفه پوف.گدایی میرفتم باید خوراکم و خورد و خودم

 از قلبم در به ای ضربه هر با پیش چندشب خواب از.پراندم می جا از میخورد خانه در به که هایی ضربه

 .داشتم خانه کنار و گوشه از را آبراهام سررسیدن اضطراب مدام و شد می کنده جا

 عجله با هارا پله.گرفته دستش توی هم کوچکی سبد,میبینم است در پشت که را بیان و ایستم می ها پله روی

 نمیخوای؟ مهمون گیان شیرین:میگوید و میزند لبخندی.میکنم باز برایش را در و میروم پایین

 .نهفته خودش توی مهرومحبت چقدر آورند می اسم از بعد که گیان این میدانم مثال.ام گرفته یاد ای کلمه چند

 .اومدی کردی خوب.تو بیا:میگویم و میکنم باز بیشتر را در

 .میاد بهت چقدر لباس این,شدی خوشگل چقد...بخوریم باهم اینجا آوردم رو عصرونه_

 گوید می را ام تازه و جدید محلی پیراهن.میگیرد ام خنده ذوقش از

 .میشد بسته کمرش دور رنگی مشکی پهن شال و بود قرمز.بدوزد برایم بودم داده خیاط به که

 .افتد می راه خانه سمت به من از جلوتر

 .شده سرد خیلی هوا...بیاد برف امشب کنم فک:گوید می همزمان و کند می پهن خودش را سفره

 !نیاد کاش:میگویم ناخودآگاه و مینشیند بدنم توی لرزی

 ...خداس رحمت...استغفرهللا:میگیرد عالالدین روی کمی را دستش

 فرقی ش واسه که ما نزده یخ و زده یخ:میگویم زیرلب و اندازم می ابری آسمان به نگاهی پنجره از دوباره

 !نداره

 !نداره فایده دیگه شه سرد...بشین بیا_

 می اضافه آن به محلی کره مقداری و میکند له کاسه توی و میکند پوست را پز آب محلی های مرغ تخم

 لقمه و مینشینم.میگیرد سمتم به ای لقمه و برمیدارد شود داغ تا گذاشته عالالدین روی که را هایی نان.کند

 ...عالیه:رود می زبانم زیر کره خوش طعم.میگیرم ازدستش را

 ...خانوم بیان:گویم می مانده دلم توی صبح از که را چیزی باالخره.گذرد می سکوت به ای دقیقه چند

 .دهد می تکان سری است دهانش گوشه لقمه که همانطور و میگیرد باال را سرش

 کنم؟ کار بتونم من که نیست جایی...جا این_

 کاری؟ کار؟چه:ایستد می جویدن از دهانش
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 تلف گرسنگی و سرما از,وقت اون بمیرم و بذارم سرم ِ باید,نمیمونه م واسه هیچی!میشه تموم داره پوالم_

 ...بیارم در خودم ِ خرج و پاکنم و دست شغلی یه باید!میشم

 شیرین:دهد می کاسه توی محتویات به تابی چنگال با و اندازد می پایین را سرش ای لحظه

 کنی؟ کار میذاره...شوهرت...گیان

 و گذاشته جا این منِ !نمیاد اصال اون...اون...نیست ای مسئله:میکنم باز و میبندم ای لحظه را هایم پلک

 تهران؟ ت خونواده پیش برنمیگردی چرا:اندازد می پایین را سرش دوباره! تنهام من...رفته

 به...ترن بدبخت من از اونا اصال...تازه...خودم حال به کردن رها منِ  ام اونا:میکنم تکه تکه را دستم توی نان

 کجا؟ برم...محتاجن شبشونم نون

 !زن یه واسه اونم...نداره هیچی...کوچیکه خیلی شهر این:اندازد می صورتم به نگاهی ترحم با

 !هرکاری...میکنم باشه هرکاری_

 !واال نمیرسه عقلم به چیزی که من_

 .گذارم می دهانم توی ای لقمه حوصله بی!گدایی همان ماند می پس.اندازم می پایین را سرم ناامیدی با

 ...هست جا یه البته_

 تو خب....نکنم فکر خب...اما...داریم بافی فرش کارگاه یه:میکنم نگاهش و آورم می باال را سرم شدت به

 ...فارسی

 ...میکنن قبولم شده هرجور...میرم...نداره اشکالی:گویم می تند تند.زند می برق چشمانم میدانم

 داشته نیازی میدونم بعید:شود فرجی نیست امیدوار زیاد که انگار نشیند می لبش روی تصنعی لبخندی

 ...باشن

 بلدی؟ بافتن فرش مگه اصال:رود می هم توی هایش اخم ای لحظه

 تکان نه معنای به سری و میکنم پرت سفره توی را دستم نان تکه و شود می خاموش سریع چشمانم برق

 !بگیرم یاد میتونم ولی:دهم می

 !بیرون بنداز سرت از رو کارگاه اون فکر پس:اندازد می باال را سرش و کند می جمع را لبهایش

 ...شاید,بریم حاال:کنم می خم شانه روی کمی را سرم

 با را مهمی موضوع خواهد می انگار که شود می جوری صورتش حالت و آورد می جلو کمی را سرش

 من اهل اصال...میشناسمش منم,میشناسنش سقز ی همه,سیروانه کاک مال کارگاه اون:بگذارد میان در من

 !نیست بمیری تو بمیرم
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 مردایی میدونی بهتر کردی زندگی پایتخت خودت دیگه,هست دموکراتم میگن:آورد می تر پایین را صدایش

 !محاله...فارسی تو...دموکرات اینم حاال!نمیشه سرشون مروت و رحم,جورین چه سیاست بر و دور میرن که

 .رود می بین از داشتم ذهنم ته که هم امیدی ذره یک همان توضیحات این با

*** 

 توی که پاهایم اما میدهد دستهایم به خوبی حس درجه چند منفی سوزان سرمای توی تازه های نان داغی

 .است کشنده همچنان انگشتانم نک گز گز و روند می فرو برف

 به زودتر و کنم تر تند را قدمهایم میکنم سعی و گذارم می دهانم توی و کنم می جدا را تازه نان از ای تکه

 پشمی روسری ی گوشه دوباره.است تحمل غیرقابل جورابم خیسی و شده پر آب از کفشم تمام.برسم خانه

 که راننده.میپیچد ای کوچه توی و کند می عبور جلویم از رنگی مشکی جیپ.میکشم دهانم و بینی جلوی را

 میکنم که دقت,کشد می بیرون بسته یکسری ماشین پشت از و شود می پیاده سریع است تنش محلی لباس

 از مرد.کشم می سرکی و برمیگردم را ام رفته قدم و ایستم می حرکت از.میبینم را نخ رنگی های کالف

 حیاط.کشم می سرکی در الی از و روم می خانه سمت به.کند می عبور است باز نیمه که بزرگی آهنی در

 ای دقیقه چند.برگردد دوباره مرد تا میمانم همانجا.شده جمع گوشه یک همه هایش برف که میبینم بزرگی

 حرکاتش.رود می ماشین پشت بارهای سمت به شود من متوجه اینکه بی و کند می باز را در مرد و میگذرد

 پایین ابروهایش روی تا را رنگی ماشی بافتنی کاله.شده قرمز سرما از دستانش و صورت و است عجوالنه

 !آقا ببخشید:روم می سمتش به.کشیده

 متعجب غیرکرد زنی هم آن ایستاده جلویش زن یک اینکه از انگار,چرخاند می سمتم به را سرش سریع

 .شده

 !نمیفهمم کردی من...ببخشید:نمیفهمم که گوید می چیزی

 میخوای؟ چی:گوید می لهجه ال و رود می هم توی ابروهایش

 بافی؟ فرش کارگاهه؟کارگاه...اینجا:میزنم اشاره خانه باز در به سرم با

 .آره:کند می باز لب تردید و شک با

 .ممنون:میدهم تکان فهمیدن معنای به را سرم

 ی باغچه.کنم می عبور در میان از و روم می خانه سمت به وقت فوت بی مرد کنجکاو چشمان مقابل در

 را خانه در.مانده برف بقایای هنوز هایشان شاخه روی که باری بی درختان با است حیاط ی گوشه بزرگی

 کفش ردیف چندین.ایستد می لرزیدن از بدنم و میخورد صورتم به مطبوعی و گرم هوای و کنم می باز

 با.افتد می است آب خیس که جورابم به نگاهم و آورم می در ایستاده همانطور را هایم کفش.شده چیده جلویم

 آن از تا میدهم حرکت پایم کبود انگشتان به.میگذارم کفش توی و آورم می در هم را هایم جوراب تردید
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 ردیف با میپیچم چپ سمت به که همین و گذرم می شده موکت راهروی از.شوند خارج حسی بی حالت

 .شوم می رو روبه کارند مشغول که زنانی و دارقالی سرهم پشت های

 می سمتش به کامل.باشد بزرگتر سال سه دو خودم از رسد می نظر به.آید می سمتم دختری شوم می متوجه

 ...با...با من,سالم:میگویم بیاید حرف به نمیشناسم که زبانی به اینکه از قبل.چرخم

 !دارم کار سیروان کاک با:بیاورم یاد به بود گفته بیان که را اسمی کنم می سعی

 فارسی؟:میرود باال زدنم حرف فارسی از ابروهایش

 !تازه نون بفرمایید...اممم!بله_

 .گیرم می سمتش به را دستم های نان

 !داری؟ کارش چه_

 !کنم کار جا این میخوام:میچرخانم سالن توی را نگاهم

 !نمیخوایم بافنده_

 !میدم انجام باشه هرکاری,هرکاری یا...یا بافندگی:کنم می بسته و باز ای لحظه را چشمانم

 !نداریم احتیاج کاری؟واقعا چه:زند می لبخندی

 من...دارم احتیاج کار این به من,کنم می خواهش:بریزم صدایم توی را مظلومیتم و التماس تمام کنم می سعی

 خودشون با کنم؟بذارین زندگی طور چه دربیارم رو خوراکم و خورد  پول نتونم اگه,موندم تنها و تک جا این

 !کنم صحبت

 !حاال تا سقز؟ندیدمت اومدی تازه:اندازد می نگاهی را پایم سرتا

 .آید نمی خوشم کند می عوض را بحث اینکه از

 !میشه چندماهی,بله_

 نداری؟ شوهر_

 !داده طالقم یعنی...شدم جدا:میدهم جواب مکث کمی با

 کاک پیش میبرمت...بیا من با:میکند نگاهم ثانیه چند سکوت توی و شود می سخت فورا اش چهره خطوط

 ...نکنم گمان...اما...سیروان

 تمام هرحال به...کار این به داری احتیاج خیلی بگو بهش...ولی,کنی کار جا این بده اجازه:سمتم برمیگردد

 !بکن رو تالشت
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 که بود کمکی تمام این:آورد می پایین را صدایش و برسم کنارش میگذارد رسیم می که چوبی دری جلوی

 ...خودته با ش بقیه اما!همدردیم...که این خاطر به اونم,بکنم بهت میتونستم

 .برمیگردد را آمده راه و کند می رهایم همانجا

 و میکوبم در به آرام ضربه چند.میکنم مرتب را ام شده شاخ و زده بیرون موهای و روسری آزادم دست با

 باز آرام را در و میکشم پایین را دستگیره.داخل بیا یعنی میدانم که گوید می کردی زبان به ای جمله مرد

 چیزی.است کتاب و حساب حال در میرسد نظر به,دارد قرار مقابلش ای چرتکه و نشسته میز پشت.میکنم

 سرش دور که را ای پارچه تنها لحظه آن تا.آورد می باال را سرش و نویسد می مقابلش کاهی کاغذ روی

 سی حدودا مردی ی چهره.را اش چهره حاال میدیدم بود افتاده سرش کنار آزادانه طرف یک از و بود بسته

 .ساله

 !دیبا شیرین,هستم شیرین من...سالم:میدهم تکان سری آرام.بگویم چیزی تا است منتظر و کند می نگاهم

 !داری؟ کاری اینجا:گوید می و رود می هم توی کم کم هایش اخم

 .نیست دوستانه ابدا نگاهش و است اش چهره توی غیض جور یک

 تنها و است گرم نفتی بخاری لطف به اتاقش.روم می جلو میزش جلوی تا قدم چند و زنم می زبان را لبهایم

 .دارد تن به رنگی ای قهوه ی چوخه

 !اومدم جا این کار برای...من...من_

 نیازی جا این...آمدی اشتباه:میدهد قرار هم به زده گره میز روی را دستش هردو.گویم می تند را ام جمله

 !نداریم جدید بافنده به

 ...اینجا زمینای کردن تمیز حتی,میدم انجام باشه هرکاری...میکنم خواهش:بزنم لبخندی میکنم سعی

 میدم؟ کار بهت من اینجا گفته کی:میرود هم توی بیشتر اش تیره و پرپشت ابروهای

... کنم امتحان رو شانسم اومدم من اما...کردن منعم همه برعکس اتفاقا,نگفته کسی:میدهم قورت را دهانم آب

 !اینجاست به امیدم تنها,ندارم درآمدی هیچ,ندارم رو کس هیچ

 هستی؟ کجایی:میدهد تکان سری

 ...تهران_

 !نداریم احتیاجی فارسا شما به اینجا ما:کند می پایین و باال را سرش

 ...اما...میدونم,بله:میکنم حس را هایم شانه افتادگی
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 پرپشت های سبیل میان از.شود می مشغول انداختن چرتکه و مقابلش های برگه با دوباره و میگیرد نفسی

 کارخونه و کار کافی اندازه به تهران...نداره اگر و اما:میکنم حس را پوزخندی به لبش شدن کج اش مشکی

 !بفرمایید.هست

 نگاه بهم خارجی یه مث که برم کنم؟کجا چیکار شهر این توی من پس:کنم می پا آن و پا این رفتن برای

 !نکنن؟

 !زادگاهتون برگردین:میدهد جواب پایین سر با همانطور

 !بگیرم یاد زود رو چی همه میتونم,نیستم سواد بی!دارم دیپلم من...من...کنم می خواهش_

 میکنی؟ کار چه تنها و تک جا داری؟این دیپلم:میگیرد باال را سرش دوباره

 .دهد نمی کش را حرفی هیچ و زند می حرف تند.است محکم و قاطع لحنش

 ...دارم دیپلم,بله_

 .بگویم باید چه دانم نمی.میمانم دومش سوال جواب در

 !نگفتی_

 !کرده رها منِ ...همسرم_

 !شهرت برگرد خب:روند می هم توی چشمانش باالی ی تیره راست و کشیده خط دو آن دوباره

 میز روی که دستانش به و میگیرم بیرون میکشد را دروغم و راست میکنم حس که چشمانش از را نگاهم

 !ندارم رو هیچکس ام اونجا:دوزم می گرفته قرار

 !کنید کمکم لطفا:دهم می صورتش به دوباره را نگاهم لحظه چند از بعد گوید نمی که چیزی

* 

 با.شود نمی پاک لبم روی از لبخند.گرفته شکل وجودم در ای تازه نیروی انگار.کنم می باز را خانه در

 چند آزمایشی صورت به میتوانم بود گفته.میکنم باز را خانه در و روم می باال را زده یخ های پله احتیاط

 .شوم مشغول آنجا بقیه مثل داد خواهد اجازه باشد باال ام یادگیری سرعت اگر و بمانم روزی

 با و میبینم عالالدین کنار را مردی میگیرم باال سر همینکه و میزنم لبخندی ام پیروزی یادآوری با دوباره

 .شود می پرت ام ریه به دهانم آب میکشم که بلندی هین

 موهای با که میبینمش و میبندم را در.کنم کنترل را هایم سرفه میکنم سعی و میگذارم ام سینه روی دست

 .میکنم پا از را هایم کفش.است خودش کردن گرم مشغول عالالدین کنار خیس

 !سالم:روم می جلو او به خیره کبودم و خیس پاهای با
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 شده سرد های نان احتیاط با.دهد نمی نشان العملی عکس اما نمیدانم را شنود نمی یا شنود می.گویم می آرام

 اینکه مثل اما بگوید چیزی حضورش علت از تا کنم می پا آن و پا این.دهم می قرار عالالدین روی را

 .گرفته سکوت ی روزه

 چشم به هم را سلمانی رنگ حادثه آن از بعد از میکنم گمان و شده تر نامرتب و تر بلند هایش ریش

 !ناخوانا اش چهره و است آتش های شعله به خیره نگاهش.ندیده

 بیشتری امنیت باشم دورتر او از هرچه.روم می آشپزخانه سمت به شود می گرم کمی که پایم و دست

 تسخیر به را روحم و کند تمام را ناتمامش کار؟کار چه بود آمده.میدهم تکیه دیوار به و نشینم می.دارم

 !میرساند؟ لب به را جانم ترس از هربار و میداد کشش انقدر چرا درآورد؟پس عزرائیل حضرت

 نگاهش و نخورده تکان جایش از متر سانتی یک حتی.میکشم هال به سرکی در گوشه از نشسته همانطور

 می نظر به اینطور رنگش مشکی لباسهای خاطر به یا شده الغر نمیدانم.است نقطه یک همان گیر هنوز

 همه من.بودیم می دیگری جای باید االن ما هردوی.مینشیند گلویم ته بغض و چشمم گوشه دوباره اشک.رسد

 .بودم کرده خراب را چیز

 و میریزم کاسه توی عدس پیمانه یک.میروم هایم ظرف سمت به و کنم می پاک را چشمم دست کف با

 .میکنم اضافه دیگر پیمانه نیم آخر ی لحظه

* 

 .بود نخورده تکان جایش از مدت تمام.هال توی او و بودم کرده حبس را خودم آشپزخانه توی من

 .میترساند مرا بیشتر حالتش این و رفته بدنشان از روح که شده کسانی شبیه اش قیافه

 ...یا میکند واژگون را سفره بار آن مثل بود خواهد چه العملش عکس نمیدانم.میکنم خاموش را نیکی پیک

 عالالدین از چشم ام برگشته که وقتی از بار اولین برای.شوم می خارج آشپزخانه از و برمیدارم را سفره

 را دستم.برمیگردم آشپزخانه به دوباره و میکنم پهن را کوچک سفره احتیاط با.کند می نگاه مرا و برمیدارد

 !میترسیدم آلودش وهم سکوت این از.میگذارم ام سینه روی

 می دستم ناخودآگاه  و خورد می جایش توی تکانی.برمیگردم هال به دوباره و میکنم پر غذا از را کاسه دو

 .شود می متمایل عقب به ام تنه و لرزد

 کاسه محتویات به همی قاشق با و مینشینم نکنم نگاهش خیره خیره خیلی میکنم سعی که درحالی و احتیاط با

 .میزنم

 !بخور غذا بیا_

 .شده خیره من به سکوت در اینبار که میکنم نگاهش چشمی زیر.میگویم محتاطانه و آرام
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 .کنم می لمس را جلویم های دندان پشت زبان با

 عذاب دارم شما اندازه به منم...بیفته اتفاقی نمیخواستم فروغ عمه جون به,مامانم جون به,خدا به,متاسفم...من_

 ...میکشم

 کردی؟ کارِ  این چرا_

 بودم؟ کرده شروع را بازی این بودم؟چرا کرده را کار این چرا

 !کردی نابود زندگیم ِ لجنت و آشغال عشق اون خاطر به_

 اش پیشانی روی برجسته رگ آن دوباره, میکنم نگاهش و گیرم می باال را سرم.ایستد می حرکت از دستم

 .گرفته نبض

 چه بوده نفرت بوده اگر چیزی و نداشته وجود هم عشقی حتی بداند دوغ؟اگر و کشک عشق؟کدام کدام

 کرد؟ خواهد

 .کنم می نگاهش تنها و گویم نمی چیزی

 می عبور سفره کنار از کاپشنش پوشیدن حال در.شوم می جمع خودم توی که شود می بلند جا از ضرب به

 انتقامم,نمانده زیادی چیز آزاد آن از.کنم می تماشا را رفتنش و میچرخانم سر.شود می خارج در از و کند

 .بودم گرفته خونش و گوشت از را

 دست از برای چیزی دیگر که کسی از گویند می,رسد می نظر به آزار بی که شده عجیب انقدر حتی اصال

 !ترسید بیشتر باید ندارد دادن

* 

 چهار.بدوزد برایم تا بودم داده او به را لباسم.هست هم خیاط چیمن.میکنم اجرا تک به تک را چیمن دستورات

 میکند خیاطی اش خانه توی اینجا بر عالوه.داده دست از را شوهرش شود می سالی سه و دارد یتیم فرزند

 جامعی اطالعات از را ها این ی همه.بیاورد در هستند دختر چهارتا هر که را فرزندانش و خودش خرج تا

 .بودم فهمیده بود داده اول همان که

 .است چروک و چین از پر چشمانش اطراف و بسته پینه ندارد سنی که این با دستش پوست

 انگشت از استفاده.بگیرم کار به را هوشم تمام یادگیری در میکنم سعی.مشغولم کارگاه توی که روزیست چند

 .دارم را استعدادش که میدانم و است بخش لذت برایم بافتن همین برای بلدم خوب را هایم

 در سر ام زندگی از کنند می سعی اینجا زنهای اکثر که است این میریزد هم به را اعصابم که چیزی تنها

 مدام.ندارم برایشان درستی جواب هیچ هم خودم که هایی سوال.کنند می ام کالفه هایشان سوال با و بیاورند

 !چیست اسمش,کجاست که این,کرده رهایم چرا که این.پرسند می سوال ام نداشته شوهر از
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 کنه؟ پادرمیونی نمیگین بزرگتر یه به چرا خب_

 نمیشه درست کنن پادرمیونی هم ایل یه اگه که تاره و تیره انقدر ما رابطه: میبندم چشم ای لحظه حوصله بی

 !خانوم چیمن

 !بودی خودت خونه خانوم االن...نمیشد اینجوری میاوردی بچه ش واسه اگه_

 االنم هرچند...کنه ش بیچاره من مثل که آوردم می بچه یه:میگویم ام فرضی شوهر از و میزنم ای گره

 !اینه غیراز مگه,خودمم ی خونه خانوم

 !ناقصه مردش بی زن:میزند غر

 .میماند باز دهانم ساالریش مرد از حجم این از

 چشم....شه یکی روزش و شب که برش و دور بنداز بچه ام تا پنج,چهار!بچسبش و دنبالش برو...گفتن من از_

 !شده تموم دارقالی این پای عمرت میبینی واکنی

 بیست,دیگر سال ده.وجودم پیکره بر بود چکش ضربه مثل آخرش ی جمله.میکشم بافتن از دست ای لحظه 

 چه؟با داشتم ذهنم توی خودم از من که چیزی!برسم؟ میتوانستم کجا به دار این پشت از من...دیگر سال

 می چه میخواند گلشیری و اورول جورج و میزد پیانو کودکی از,بود دنیا روز موسیقی پیگیر که شیرینی

 !میکشیدم دار به قالی دار همین پای را کردم؟او

 .میزند دو دو آویزان رنگی های نخ روی چشمانم و مینشیند چشمم ی گوشه اشک و میگزم را لبم

 مردش بی زن بدونی که میگم اینو,خودم دخترای مثل توام.نداشتم بدی کردم؟قصد ناراحتت....خدا ای_

 !هیچی باشم داشته دنیارم دارم؟مال چی االن من!من مثل...ناقصه

 راست شما...شدم یعنی...نشدم ناراحت:سمتش میچرخانم سر.دهد می نوازش را کتفم دو بین دستش

 !دنبالش میندازم ام بچه تا ده...دنبالش میرم...میگین

 سبزها زدن گره میان,دار همین پای دارم نیاز.ندهد ادامه این از بیشتر تا گویم می فقط.گویم می چه دانم نمی

 .کنم فکر,شیرین,ام رفته دست از دختر به,ها آبی و

* 

 خانه بروم ها عصر تا بود داده پیشنهاد.شود می جدا راه بین او و شوم می همراه چیمن با را راه از نیمی

 .کنم کمکش حین همین در هم و یادبگیرم خیاطی هم.اش

 .بود خوبی پیشنهاد گرفتم می سرسام خانه سکوت در گاها که منی برای

 میدانم.ایستم می حرکت از ای لحظه.است روشن خانه چراغ.شوم می حیاط وارد و کنم می باز را خانه در

 شیشه ورای از کنم باز را در که این از قبل.روم می باال هارا پله و میبندم را در آرام.است آزاد که
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 دیوار به را سرش.جمع سینه توی را دیگر پای و کرده دراز را راستش پای,دیوار به زده تکیه,میبینمش

 .است سقف از آویزان المپ تک به نگاهش و زده تکیه

 جدا سرم از را گلدار روسری و روم می جلو قدم چند.کنم می پا از را هایم کفش و میکنم باز را در آرام

 .است المپ به همچنان سمجش نگاه,میکنم عبور جلویش از و کنم می

 !سالم_

 و روم می اتاق سمت به جوابش از امید نا.شنیده را حرفم بفهمم تا نمیزند پلکی حتی نمیگیرد را نگاهش

 می خارج اتاق از دوباره و میکنم باز هم را کمرم دور رنگی شال.میگذارم ای گوشه را پالتوام و روسری

 .شوم

 اومدی؟...کی:میکنم تر زبان با را لبهایم

 .رود می اش تنیده درهم ی تیره های ریش روی و آید می پایین چشمانش از نگاهم.دهد نمی را جوابم

 !مونده چیزایی یه دیشب کنم؟از گرم رو غذا_

 .شنود می نه و میبیند مرا نه,هستم روح انگار اما.دارد سر در چه بفهمم حداقل تا بزند حرفی باید

 نیکی پیک روی و آورم می بیرون را استانبولی قابلمه.روم می آشپزخانه سمت به و میگیرم را نگاهم

 .میدهد را خودم معده کفاف تنها که ایست اندازه به,نمانده غذا از زیادی چیز.شود گرم تا میگذارم

 .برمیگردم هال به دوباره و میخورم آب لیوانی

 !آزاد؟:میزنم صدایش

 .مینشینم زانوهایم روی رویش روبه احتیاط با و میروم جلو.است آور رقت روزش و حال

 میمونی؟ نهار واسه_

 چیکار؟ اینجا تهران؟موندی برنمیگردی چرا:آیم می حرف به دوباره.نمیدهد جوابی انتظارم طبق

 اینجا؟ موندی که ببینی چی میخوای:کند می نگاه من به و گیرد می المپ از چشم

 ... که...که بدم باید منم...بدی تاوان باید تو اگه...گناهکارم منم...منم:کند می باز دهان باالخره

 خیلی خطارفته ای لحظه برای و لغزیده پایش که این باور انگار.میگذارد هم روی چشم و نمیدهد ادامه

 اش زندگی و زن رفتن دست از خطارفتنش ی نتیجه که این مخصوصا باشد سخت هم باید.است سخت

 ...اما بیرون میکرد پرت اتاقش از و میگرفت را دمم هربار مثل باید.بداند مقصر را خودش داشت حق...بود

 ...کشتم زندگیم ِ,کشتم جونم ِ,کشتم عمرم ِ من...س آلوده مونده تو دستای روی که خونی اون به دستم منم_
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ِ آنقدر  .کنم می باز دهان گرفتن نفس برای که است حجیم گلویم توی بغض 

 !دختردایی...ایم نقطه یه تو دومون هر تو و من روزگار بد از_

 !میگیرم خودت و خودم از اونارو انتقام:ندارم گفتن برای چیزی دیگر که منم بار این

 .میبینم را گلویش سیب شدن جا جابه و افتد می هم روی دوباره پلکهایش

 ...که نمیخواستیم کدوممون هیچ...بود اتفاق یه اون اما...اما_

 !شششش:شود می جمع سریع صورتش بسته چشمان همان با

 .فرومیبندم لب و خشکد می دهانم در حرف

 .بود خودش از گرفتن انتقام مشغول ریخت و سر این با پس

 بشقاب دو توی را اندکم غذای.روم می آشپزخانه به و شوم می بلند سریع کنم می حس که سوختن بوی

 .برمیگردم هال به نان تکه چند با و میکنم خالی

 ...بخور غذا بیا:مینشینم سفره کنار

 !س سیرکننده نون با ولی کمه:شود می بلند و گیرد می دیوار از تکیه

 از قاشق بندد می سرش پشت که را در کند می عبور کنارم از و زند می دور را سفره روز آن مثل دقیقا

 .کشم می ای کالفه پوف و بشقاب توی میخورد سر دستم توی

 !بردارد سرم از دست و نیاید دیگر کاش

*** 

 ...شیرین_

 مرا بودم آمده اینجا که اولی بار که دختریست همان.گیرم می قالی دار از را نگاهم و آورم می باال را سرم

 !فرمیسک.بود کرده راهنمایی

 بله؟_

 جدا هم از شود می سالی دو ظاهرا و بوده حزب باالی های رده از شوهرش.است سیروان کاک خواهر

 همذات حس.بود چه برای ام مطلقه گفتم اینکه از بعد روز آن موضعش تغییر دلیل میدانم حاال.اند شده

 !پنداری

 ...اتاقش برو...داره کارت سیروان_
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 از!من مخصوصا,اتاقش توی بزند صدا را کسی سیروان کاک نداشت سابقه.شوند می گشاد کمی چشمهایم

 .بخواهد را عذرم و باشد زده سر خطایی میترسم.بود نخورده اتاقش به پایم روز آن

 افتاده؟ اتفاقی:گویم می ایستاده پشتم همچنان که فرمیسکی روبه و گیرم می باال سر نشسته همانطور

 !برو...نباش نگران:گوید می کوتاه مکثی با و میخواند را نگاهم نگرانی

 .شوم می بلند ضرب به و میکنم رها را مانده انگشتانم بین که را نخی

 .روم می اتاقش سمت به و شوم می بلند اند نشسته اطرافم که زنی چند کنجکاو چشمان مقابل در

 .شوم می وارد اش اجازه با و میزنم در به ضربه چند

 ای؟ دیپلمه گفتی:گوید می و شود می بلند اش صندلی روی از بزنم حرف اینکه از قبل

 طور؟ چه...بله_

 ...میز طرف این بیا:بیایم جلو میزند اشاره

 کنارش میز پشت و میروم جلو و میمالم لباس پارچه به است رنگی های تاروپود از پر که را دستانم کف

 !کن جور و جفت رو حسابا و اینجا بیا شد تموم کاریت ساعت ازاینکه بعد:میگیرم قرار

 بعدش!رقم یه حتی...بده رخ اشتباهی اصال نمیخوام:میدهد قرار جلویم است رقم و عدد از پر که را برگه چند

 توی و بده رو کسی هر حقوق,اینجا بیان بگو کاری ساعت از بعد فردا و کن بندی دسته رو خانوما حقوق

 فهمیدی؟...بگیر انگشت اثر دفتر این

 دیدنش برای را سرم باید و است بلند خیلی قدش.میدهم صورتش به و میگیرم کاغذها و دفتر از را نگاهم

 !شدم متوجه,بله:میگویم آرام.بگیرم باال کامال

 .میگیری اضافه حقوق کارت این برای...خوبه:میدهد تکان سری

 .میفهمم کامال را پول ارزش وضعیت این در حاال.میگیرد شکل لبم روی لبخندی ناخواسته

 .ممنونم_

 بره کج دستت بخواد اینکه فکر:گوید می دهنده هشدار و میزند میز به ضربه چند دستش توی دفتر با آرام

 .میکنم پیدات و میام دنیا ور اون تا حتی باشه قرونم یه,کن بیرون ذهنت از هم رو

 !نخوردم حروم پول ولی شدم بزرگ فقیری ی خانواده توی...راحت خیالتون:میگویم سریع

 ...کارت سر برو!باریکال...آ:مینشیند صندلی روی و میدهد تکان تایید نشانه به سری

 کاک:برمیگردم عقب به نرسیده و میروم در سمت به.میفهمم اش کشیده چشمان گوشه های چین از را لبخندش

 سیروان؟
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 بله؟:است من با نگاهش

 !چیز همه خاطر به...ممنون_

 

 

* 

 ...جاهارو این بزن کوک_

 .میگیرد سمتم را مشکی ساتن پارچه تکه دو

 .کنم می زدن کوک به شروع کشیده صابون با که خطوطی روی

 !تر درشت کمی...نه ریز انقدر_

 ...باشه_

 بیرون هایش دندان چفت بین از صدایش و است نخ بریدن حال در و دارد لبش گوشه سوزنی که حالی در

 ...میزد حرف فارسی تو مثل...نانوایی دم بود اومده ای غریبه مرد یه صبح امروز:گوید می آید می

 نگاهم چشمی زیر و کند می رد سوزن ریز سوراخ از را نخ.میکنم نگاهش و گیرم می باال سریع را سرم

 ...و داشت بلندی ریش...بشناسیش شاید...گفتم:پاید می را العملم عکس و کند می

 ..آخ...بشناسم کجا از,نه:میپرم حرفش میان

 دهن به انگشت.میبینم سرانگشتم را زده شبنم خون قطره و آورم می بیرون پارچه زیر از را دستم سریع

 !تهران رفته شوهرم...تنهام جا این...که گفتم:میبرم

 شوهرت شاید کردم فکر واال...بگم چی:شود می پارچه زدن کوک مشغول و اندازد می پایین را سرش

 ...بود عجیب وضعشم و سر اصال...برگشته

 !گفت خودش...رفت همیشه واسه...برنمیگرده وقت هیچ یعنی!برنگشته...نه:گویم می وار زمزمه

 !نذار تنها رو زنی هیچ...خدا ای:گیرد می ترحم رنگ نگاهش

 .نشیند می لبم گوشه لبخندی ناخواسته.گوید می را این و گیرد می سقف سمت را دستش دو

* 

 سقز.گذرد می سقز به شدنم پرت بگویم است بهتر یا آمدنم از ماه سه و کارگاه در شدنم مشغول از ماه یک

 این به تنم پوست, اند کرده عادت سردش هوای و آب به هم هایم استخوان حتی دیگر! برفی و سرد همیشه
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 باید مثال,شدگی دور خود از و شدن گم این به هم خودم و کردی زبان به گوشم, محلی سنگین لباسهای

 کار چه دنیا از گوشه این و هستم کسی چه واقعا بیاید یادم تا کنم فکر کلی شدن بیدار از پس هرصبح

 رابرایم چیز همه سرگردان روح مثل درست آزاد گاه بی و گاه حضور نکنم فکر هم خودم اگر حتی.میکنم

 .میزنم پا و دست جهنمی چه توی آورد می یادم کم کم و کند می یادآوری

 دلچسبش بخار تا میگیرم ام بینی زیر را چای لیوان.میکنم نگاه را باران شرشر و ایستم می پنجره پشت

 هوای و حال چیز همه امشب اصال.کند می روشن را جا همه برقی و رعد دقیقه هرچند.شود هایم ریه وارد

 پنجره پشت دست به لیوان شب وقت این و بزند سرم به خوابی بی شده باعث که انقدر دارد ای کننده دیوانه

 می شیشه روی بازدمم بخار و میچسبانم زده یخ شیشه به را ام پیشانی و مینوشم چای از کمی.بایستم

 به دور خیلی چیز همه,بندد می نقش چشمانم جلوی یک به یک همه,سرهنگ,فروغ عمه,مادر قیافه.نشیند

 .میرسید نظر

 کف با اند گرفته را دیدم جلوی که شیشه روی های بخار و کنم می جدا پنجره از را سرم صدایی شنیدن با

 .میکنم پاک دست

 بود نیامده پیش شب وقت این هرگز ولی,نیست سخت میچرخاند در قفل توی کلید کسی چه که این حدس

 .میرفت و میگفت ای جمله نهایتا یا ای گوشه نشست می بکم صم ِ آمد می روز وسط همیشه,بیاید

 .فرورفته محض خاموشی توی سقز کل و باشد نیم و یازده یا یازده شاید ساعت االن اما

 ترس.میزنم دور را هال پاچه دست و گذارم می پنجره ی لبه میزند بیرون سرش از بخار هنوز که را لیوان

 .رود نمی بیرون و کرده خانه دلم توی

 شلیک یا چاقو با,نه آتش با بار این.بگیرد را انتقامش آمده و شده خسته.نیست دلیل بی شب وقت این آمدنش

 .باشد نداشته برگردی و برو که چیزی,اسلحه

 باز را در.میکشم اضطرابم از شده خشک لبهای روی زبان.میمانم منتظرش هال میان ایستاده همانطور

 جای من و چکد می آب رویش و سر از.چسبیده پیشانیش روی باران خیس موهایش.شود می وارد و میکند

 ماهوتش پالتو جیبهای توی که دستانش به نگاهم.میکنم نزدیک عالالدین به را خودم.گیرد می لرزم او

 .بزند را شاهرگم آن با که تیغی یا کوچک جیبی چاقوی یک شاید.افتد می فرورفته

 می پا از در دم همان را اش گلی کفشهای.دهم می بیرون را سنگینم نفس.کنم می مشتش و لرزد می دستم

 و ایستد می عالالدین دیگر طرف رویم روبه و آید می.گلیست و خیس شلوارش پایین از سانت چند.کند

 چکه هایش ریش انتهای از آب.گیرد می عالالدین روی و کشد می بیرون جیب از را اش شده کبود دستان

 .کند نمی نگاه مرا.شود می بلند ولزش جلز صدای و میکند

 جا؟ این اومدی چرا...شده؟ چیزی:روم می عقب قدم چند

 .راند می عقب به را خیسش موهای چنگی با و آورد می باال شده گرمتر حاال که را دستانش
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 !کردی پیدا خونه این به مالکیت احساس خیلی:صورتم توی تا کشد می باال ناگهانی را نگاهش

 آسا سیل باران و سرما این توی شب وقت این بخواهد اگر.بفهمم را منظورش تا میکنم نگاه چشمانش توی

 میدهم ترجیح و نمیدهم ادامه را بحث.مرد خواهم نکشیده صبح بکنم؟به میتوانم کار چه کند بیرونم خانه از

 .نشوم اش شتابدهنده خودم بیاورد سرم بالیی است قرار اگر و ببندم را دهانم

 و است فکر توی,زند می خانه توی دوری,اندازد می زمین روی و کند می تنش از را پالتو حرکتی توی

 .است ذهنش توی ای نقشه چه نمیدانم

 سرده؟ خیلی هوا...بیرون_

 .دربیاورد بالتکلیفی این از مرا و بزند حرفی میخواهم.شود می جاری زبانم بر طور چه جمله این نمیدانم

 .زده یخ حاال که چایی لیوان کنار و پنجره پشت,ایستد می حرکت از

 !داره جون صدتا داریوش سگ توله...میاری دووم صبح تا میبندم کنی؟شرط امتحانش میخوای_

 .است احساس بی و عادی صدایش که انقدر زند می حرف هوا و آب مورد در دارد واقعا انگار

 جون یه فقط داریوش سگ توله:بچسبم دیوار به که روم می تاجایی عقب عقب و میدهم قورت را دهانم آب

 !چسبیده بهش دستی دو کنه مثل که داشته جون یه همیشه,داره

 باید پس:چرخد می سمتم به اتاق شدن خاموش و روشن میان و میپراندم جا از که زند می برقی و رعد

 !ببری لذت زندگی ازین که کرد کاری

 !نمیکشم دیگه...نمیکشم,کن تمومش باره کنی؟یه چیکار میخوای:میفشرم را پلکهایم و میگذارم هم روی چشم

 روی دست.میدارد بر عالالدین کنار از را اش افتاده پالتوی.میفشرم دندان به را پایینم لب و آید می جلو

 نور توی صورتش فندک تیک با و گذارد می لبش گوشه سیگاری.کشد می بیرون چیزی و میکشد جیبهایش

 !بکشم سیگار میخوام فعال:شود می روشن آتش

 .داشت خواهد ادامه ابد تا انگار فرسایشی بازی این.رود می پنجره سمت به دوباره

 !نکن بیدارم...بکشم خواب همون توی نمیکنه ناراحتت اگه...بخوابم میرم من:میکنم دیوار از را تنم

 پتو زیر بلندم زیرپیراهن با و آورم می در تنم از را سنگین پیراهن.کنم می پهن پنجره روی روبه را تشکم

 .میخزم

 را گلویم و بیاید لحظه هر منتظرم.ندارم خوبی حس اصال ایستاده هال توی او که طور این.لرزد می دستانم

 .بگیرد چنگ به
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 و پانزنم و دست میدهم قول بیاید اگر.بستاند را جانم و بدهد انجام کامل را کارش بار این میگذارم بیاید اگر

 سنگین مراتب به باخت جز عایدی برایم تقدیر با جنگیدن داده نشان تجربه,نکنم مبارزه این از بیش تقدیر با

 !ندارد تری

 رعد.بگذارم هم روی چشم راحت خیال با و بشنوم را حیاط در شدن کوبیده صدای تا میکنم تیز را گوشهایم

 می خیز نیم و میزنم جیغی میبینم اتاق شدن روشن توی که چیزی با,میزنم غلتی تشک توی, زند می برق و

 .شوم

 باز شانه عرض به را پاهایش.است شلوارش جیبهای توی دستش و ایستاده من به خیره در چهارچوب بین

 .رسد می نظر به انسان یک از جانی بی ی سایه شبیه و کرده

 .کشم می باال ام چانه تا را پتو و میزنم تکیه دیوار به, گذارم می ام سینه روی را دستم

 راهش سر از را زمین روی شده کشیده پتوی پا ی پنجه با.آید می تشکم کنار تا دقیقا, قدم به قدم,آید می جلو

 .زند می کنار

 تقال بودم داده قول.کنم کنترل را بدنم لرزش توانم نمی.دهم می فشار هم روی شدت به و میبندم را چشمهایم

 .بگیرد را جانم راحت بار این بگذارم,نکنم

 دراز او به پشت و خورم می سر تشک روی.نشسته زانوهایش روی فهمم می ومفصلش پارچه صدای از

 را لبهایم.میخورد سر صورتم روی اشک و زند می کنار را پتو,کشم می باال سرم روی تا را پتو,کشم می

 .باشد نداشته درد که چیزی.کند تمام را کار رگ بریدن با حداقل کاش.نیاید در صدایم تا گیرم می دندان به

 میبینم و چرخانم می عقب به کمی را سرم.کنم می باز چشم سرم پشت گرمای و بالش فرورفتن حس با

 سردش ی پنجه بچرخم سمتش به میخواهم که همین و شود می حبس نفسم متعجب.کشیده دراز سرم پشت

 .دارد می نگه حالت همان به مرا و رود می فرو ام شانه توی

 دستش.شوم می خیره پنجره به وارش شالق های ضربه و باران شرشر به پنجره از و میمانم حرکت بی

 خورد می سر لباس پارچه روی آرام آرام انگشتانش.گیرد می قرار پهلویم روی و شود می جدا ام شانه از

 .پایین

 که باشد مکیده وجودم از را جانم و روح همزمان نفر یک انگار بردارم پنجره از نمیتوانم را ام خیره نگاه

 .ام افتاده تشک توی لخت گوشت مثل جور این

 .گذارم می هم روی چشم محکم من و کمرم روی تا کشد می باال حرکت یک در را لباس

 و زیرم لباس شدن کشیده با اما باشد شده آفتابی هوا کنم می باز که چشم زدن پلک این پس در میکنم دعا

 برق و رعد هنوز,میبارد باران هنوز,کنم می باز چشم و میخورد تکانی جانم بی بدن پارچه دریدن صدای

 .است سیاه سیاه آسمان و زند می
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 .سیگار بوی با آمیخته سرم پشت از درست,آید نمی وبازدم دم صدای جز ای انسانی طنین

 .رود می فرو تشک توی هایم پنجه و شنوم می را زیپ شدن کشیده صدای

 به او یا بودم زده او باغ به و بودم آفت من نمیدانم,بودیم شده مبتال هم به که مایی,بود ما خط آخر جا این

 این هرچیزی دیگر نداشت وجود برایمان تری خراب این از و بودیم کرده نابود را همدیگر ما.من مزرعه

 .کردیم می باهم که رسید می نظر به ای احمقانه شوخی شبیه وسط

 تکانی,گیرم می کار به را رمقم آخرین بدنش گوشت و پوست گرمی حس با,زنم می زبان را اشک شوری

 می ام شانه روی را قبلی جای دوباره سریع حرکتی با بچرخم سمتش به میخواهم که همین, دهم می تنم به

 سرم.شود می فشرده زمین به سنگین و سخت ام سینه.رود می فرو بالش توی صورتم کامل بار این و فشرد

 .شوم می خیره پنجره به لجوجانه و دهم می فاصله بالش از سختی به را

 !نداشتم سهمی آسمان های ستاره از وقت هیچ من,بزند آفتاب باید

 می ابری آسمان کوچک تکه یک همان از را سهمم و گیرد می قرار دیدم میدان توی راستش دست مچ

 .گیرد

 نصفه فریاد, شود می حبس سینه توی ای لحظه برای نفسم بعد و زند می چنگ پهلویم توی دیگرش پنجه

 و میپیمایند را ام بینی پل و تیغه,کنند می مسیر طی تندتر اشکهایم و کنم می خفه گلو توی را ام نیمه و

 بیشتر که دردی,شود می تر بزرگ و بزرگ که ای دایره.شود می تشکیل خیس دایره یک سرم زیر درست

 .شود می بیشتر و

 !نیست کوچکی ی فاجعه همین و شدیم نمی این از تر خراب,بود این ما رنج

*** 

 چشم دو با را هوا شدن روشن و خورشید طلوع.کنم باز بخواهم که بودم نبسته ای لحظه حتی را هایم چشم

 آمده سراغم به نسیان نه و بود شده ناگهانی زوالی دچار عقلم نه بودم رفته هوش از نه.بودم دیده خودم

 در شدن کوبیده,رفتنش,بود کرده ام احاطه که سیگاری غلیظ دود,بودم کرده حس را چیز همه.بود

 رد پنجره زیر و کوچه توی از صبح اول که هایی آدم صدای,ها سگ و ها خروس و مرغ صدای,حیاط

 .شدند می

 .بود نبرده خوابم ای لحظه اما بود گرفته درد و بود درآمده سوزش به چشمهایم

 تمام.میخورم تلو تلو و رود می سیاهی چشمانم ای لحظه,ایستم می و کنم می جدا تشک از را بدنم آرام آرام

 روی شده خشک خون های لکه به نگاهم و میکنم بسته و باز را چشمانم.افتاده فشارم میدانم و زده یخ تنم

 روی را پتو پا پنجه با.ام کرده گریه بس از ندارم اشکی...اشک و پیچد می کمرم توی درد.افتد می تشک

 .شوم می خارج اتاق از و اندازم می ها لکه
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 می جلو,پنجره کنار ام خورده نیمه چای لیوان حتی,است دیشب مثل چیز همه...نکرده تغییر چیزی اصال

 که منی...من مثل,معلق سیگارهای ته و خاکستر از شده پر,نیست دیشب مثل نه,میدارم بر را لیوان و روم

 همان مثل شاید...بود جامانده من در او از چیزی...نبودم این از قبل روزی هر یا دیروز,دیشب مثل دیگر

 این مثل,ماند خواهد بویش بودم مطمئن اما,گرفت اش نادیده راحتی به میشد شاید,ارزش بی ها سیگار ته

 !ماند می آن با ابد تا ها سیگار بوی میشستمش دیگر بار هزار اگر که لیوان

 سیمانی دیوار به میزنم زل و مینشینم کنارش و شود گرم آبش تا میگذارم نیک پیک روی را آب ی قابلمه

 .آشپزخانه

 آهنگ مثل هایش نفس صدای,دستانش سردی,میکنم حس کمرم روی را انگشتانش فشار نقطه به نقطه هنوز

 .آید می و رود می گوشم توی فیلم زمینه پس

 .روم می حیاط سمت به و کنم می بلندش سختی به, شوم می بلند افتد می قل قل به آب

 نبرد میدان,بازی عشق جز بود هرچیزی دیشب بازی,نبود این بود ذهنم توی زناشویی رابطه از که چیزی

 نبود چیزی هیچ شبیه بودم کرده تجربه که چیزی.بودم گرفته باال را سفیدم پرچم ابتدا از من که چرا,نبود هم

 یازده در که ای دزدانه نگاه جنس از نه بود مدرسه توی مان دخترانه های درگوشی جنس از نه,انگار

 !بودم انداخته سرهنگ و عمه اتاق به سالگی

 را زیرپیراهنم و کنم می اضافه هم حمام سرد آب از,میکنم خالی تشت توی را آب و شوم می حمام وارد

 !خاتون شوهر,آذر پدر,مهران برادر,گرفته را او بوی چیز همه,آورم می در

 .میریزم بدنم روی و کنم می آب از پر را کاسه

*** 

 آمده کارگاه به معطلی بی حمام از بعد.میکوبم دفتین رابا شده بافته های گره ردیف سستی و رخوت با

 !عادی صبح یک..باشد عادی چیز همه بود قرار.بودم

 به.بردارد سرم از دست تا ام شده عادت بگویم بودم شده مجبور و شده دیوار گچ مثل رنگم بود گفته چیمن

 اتاقش به کاری ساعت از بعد بود گفته و بودم شده توبیخ سیروان کاک توسط هم تاخیرم ساعت یک خاطر

 سروکله ها گره همین با میخواست دلم فقط.نداشتم را چیزی هیچ حوصله,نداشتم هم اورا ی حوصله.بروم

 .شوم دور لحظاتی برای اطرافم محیط از و بزنم

 می است من  کنار دارقالی که سرجایش و آید می است دستش در که قندی حبه چند و چای لیوانی با چیمن

 .نشیند

 ...دیدم دوباره رو فارس مردِ  اون دیروز شیرین_

 .میکنم نگاهش و گیرم می سمتش بالفاصله را سرم
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 کدوم؟_

 ...دیدمش نانوایی توی گفتم که همون:کشد می هورت را چای و اندازد می لپش گوشه را قند

 خب؟...بله...آها_

 ...اونجا داره کوچیک خونه یه...سقزه ته ش خونه:بزند را حرفش ادامه تا کنم می نگاهش کنجکاوی با

 اینجا؟تنهاست؟ اومده چرا:دارد شک من به هنوز که میدانم

 !سقز میاد داره کم کم پایتخت انگار_

 !تنهاست...خاموشه همیشه ش خونه چراغهای:میدهد ادامه و میخندد خودش حرف به

 به سرش که این و خیاطی به را بحث و پرسم نمی سوالی نشود حساس که این برای و میدهم تکان سری

 .کشم می شده شلوغ عید بودن نزدیک و اسفند خاطر

 سیروان کاک اتاق سمت به هم من بقیه رفتن با و میکنم کار وقفه بی اذان صدای شدن بلند و نماز وقت تا

 رادیوی.میبینم رنگش خاکی چوخه در پوشیده قامت با را او در الی از.است باز نیمه اتاقش در.میروم

 به مشغول کامال که وضعیت این در نمیدانم.میدهد گوش تمام جدیت با و گرفته گوشش کنار را کوچکی

 .دهد می نشان العملی عکس چه بروم داخل اگر میرسد نظر

 باال بالفاصله نگاهش.شوم می وارد و میکنم باز بیشتر را در و میزنم در به کوتاهی ضربه انگشت نک با

 .گیرد می دهانش جلوی را دستش سکوت معنای به و آید می

 کمرم میکنم تالش ولی ندارم مساعدی حال چندان که این با.میمانم در کنار همان و میدهم تکان را سرم آرام

 روی ی آینه به نگاهم میکنم وارسی را اطراف نگاه با که همانطور.کنم حفظ را قامتم راستی و نخورد خم

 .افتد می ام ریخته هم به موهای و ام پریده رنگ,قرمزم و فروغ بی چشمهای و دیوار

 خانم؟ شیرین کردی دیر چرا امروز_

 بله؟:میگیرم آینه از را نگاهم

 می عبور حیاط از داشتم کشان کشان که صبح مثل چشمانش.گذراند می نظر از را روزم و حال نگاهش با

 ...بنده مویی به اینجا حضورتون نمیدونین تاخیرداشتین؟مگه چرا گفتم:است حرف از پر کردم

 ام؟ ماهانه عادت بگویم اوهم به میتوانم دارم؟مگر توجیهی چه

 !نمیشم تکرار دیگه...موندم خواب...ببخشید_

 یه باید تو جای چون میکنم خیانت سرزمینم به دارم تو استخدام با من:گیرد می ای شرمنده حالت اش چهره

 !نکن بدترش کارشکنی با پس...ایستاد می روم روبه االن کرد



 من لعنت خدا هستم

 

290 
 

 .گیرد می تعجب رنگ انگار نگاهش.گویم می آرامی چشم تنها

 ...بده اطالع قبل از نیای خواستی روزی اگر_

 !چشم:رود می ضعف دلم و ندارم ایستادن رمق.کند نمی تمامش چرا نمیدانم

 دستهاتم,نداری رو به که هم رنگ!میشه چیزیت یک اینکه مثل نه:آید می بیرون میز پشت از و ایستد می

 ...میلرزه

 مریض دارم حتما...م خسته کمی فقط یعنی...خوبم:میزنم لبخند سختی به و کنم می مشت را دستهایم بالفاصله

 !میشم

 کسی...خانم شیرین نیست مریضی عالمت اینا:دهد می قرار پشتش را دستهایش و ایستد می رویم روبه

 کرده؟ اذیتتون

 ...و دارم کسالت کمی فقط...نه:میفهمد و میبیند حتما شود می گشاد چشمهایم

 ...بگو من به میکنه اذیتت داره کسی اگر...نداری هم رو کسی...تنهایی اینجا:رود می هم توی ابروهایش

 دهد؟ می کش را بحث این چرا بگویم؟نمیدانم او به باید چرا نمیدانم

 برم؟ میشه,نخوردم چیزی دیشب از,گشنمه...نکرده اذیت رو من کسی_

 وضعیت این در حرفهایش و آورم نمی در سر هایش گفته از چیزی.بدهد رفتن اجازه تا میگویم ناچاری با

 .کند می سردرگمم فقط

 .آید می پایین ناخودآگاه هم من نگاه و افتد می دستانم روی به چشمانم از دیگر بار نگاهش

 !گوید می راست

*** 

 خود دور...ایستم می برنداشته قدم دو.شوم می وارد دربرگرفته را خانه کوچک حیاط که ای تاریکی میان

 کردم؟ می چه اینجا من...میزنم چرخی

 کف شدن کشیده از که صدایی با همانطور.بردارم زمین روی از برداشتن گام موقع را پاهایم ندارم نا حتی

 شیشه پشت از در کردن باز از قبل.روم می ها پله سمت به میشود ایجاد حیاط های موزاییک روی کفشم

 کنم می باز را در.باشد داخل کسی آید نمی نظر به و است خاموش ها برق.اندازم می نگاهی را هال داخل

 سرم از را روسری حتی اینکه بدون و برمیدارم را پتو.روم می اتاق سمت به چراغها کردن روشن بدون و

 را پتو.میکنم خارج ریه اعماق از را نفسم.شوم می جمع خودم توی و کشم می دراز اتاق گوشه بردارم

 باز چه؟اگر آمد می سرشب باز اگر.شوم می خیره سرم روی پرزهای به تاریکی توی و میکشم سرم روی
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 حالش,بود منزجر,بود متنفر من از که بود؟اویی کرده را کار آن من با دیشب چه میبرد؟برای یغما به را تنم

 !میزدم هم به را

 .انداختم نمی هوس به ابدا را او من,بود واقعیت یک این,هوس جز میکرد پیدا معنا وسط این هرچیزی

 میتوانستم کار مینشست؟چه پهلویم روی دستش دوباره و میگذاشت بالشم روی را سرش,آمد می باز اگر

 !بکنم؟

 مرد یک همیشه من برای او!شود صاحب را تنم روزی که این اال بودم کرده تصور او با را هرچیزی من

 لمس را قلبم که مهرانی,بود مهران برادر او,بریزم فرو را اش یاخته به یاخته میخواستم که بود انگیز نفرت

 کنارش عروسی رخت توی را خودم خواب از قبل شبها که مهرانی,بود انداخته تپش به را قلبم,بود کرده

 .دانستم می او به متعلق تنها را بدنم که مهرانی,میکردم تصور

 نقش ذهنم توی حتی,نداشت نقشی هیچ وقت هیچ,نبود چیزی هیچ ولی و بود همیشه من زندگی توی او اما

 شد؟ می چنین این باید چرا.بود ام زندگی آدم ترین نقش بی او,نداشت را پسرعمه همان

*** 

 همه پنجره از کردم وا که چشم.مانده فروردین به روز بیست تنها و است سفید جا همه, باریده برف دوباره

 !عزا,میداد معنی یک تنها نداشتم حسابی و درست کفش که منی برای این و بود پوش سپید جا

 .کشاند می باال تا را خودش پاهایم از سرما و شده کرخت کفش توی انگشتهایم

 سنندج از بود گفته که را سفارشاتی چیمن با.است وسیله از پر دستمان دو هر و رود می تاریکی روبه هوا

 و نداشت را کسی من مثل اوهم.پارچه و خیاطی وسایل مقداری,بودیم گرفته عثمان کاک از بیاورند برایش

 .بیاورد میخواهیم که را وسایلی سنندج از برایمان تا بدهیم اضافه پول کسی به بودیم مجبور

 شیرین؟ ببین رو جا اون_

 خانوم؟ چیمن کجا:میدهم چیمن به و برمیدارم پاهایم و زمین از را نگاهم

 ...اونجا:است چپمان سمت به نگاهش

 .میکنم دنبال را نگاهش مسیر و چرخانم می سر

 ...چوبی کوچیک خونه اون_

 .دو هر ایستیم می حرکت از.شوم می گوید می که جایی متوجه

 خب؟_

 .گفتم که مردیه همون خونه_
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 اش شاهانه تخت توی دادن لم به که اویی,کنم می نگاه را خانه بیشتری دقت با و شود می گشاد چشمهایم

 کرد؟ می چه چوبی ی دخمه این توی داشت عادت

 !محقرانه چه_

 می دوباره صدایش شدن بلند با که آورم می در حرکت به را برفم در رفته فرو ساق وسط تا پاهای

 ..اومد هم خودش:ایستم

 .بیرون زند می کلبه در از که میبینم و چرخانم می سر سریع

 !سرده هوا...خانوم چیمن بریم:گویم می بالفاصله

 !میره کجا ببینم میخوام_

 .گیرد می نظر زیر را آزاد کنجکاوی با همچنان من حرف به اهمیت بی و

 !میشه تاریک داره هم هوا,سردمه خیلی...خانوم چیمن_

 .کنم می نگاه دهد نمی حرفهایم به اهمیتی تمام آسودگی با که چیمن به حرص با

 دلم.بودمش ندیده دیگر مدت این در و گذرد می شب آن از ای هفته یک,ببیند مرا آزاد خواهد نمی دلم اصال

 .بخورد هم به آرامشم همین دوباره و ببیند مرا نمیخواست

 دور آن از هم آزاد لحظه یک میبینم میچرخانم که را سرم و افتم می راه به خودم چیمن به توجه بی بار این

 ای کالفه پوف و بندم می کوتاه را چشمانم.رود می باال قلبم ضربان.افتد می من به نگاهش و میچرخاند سر

 بدوم؟ هم را خانه خود تا داشت اهمیتی چه دیگر.کرد را خودش کار عاقبت.میکشم

 خانوم؟ چیمن_

 !اومدم...اومدم...اکبر هللا_

 در اضطراب از.کنم نمی قبول بمانم شام برای کند می اصرار هرچه و گذارم می چیمن خانه را وسایل

 !است انتظارم در چه ببینم و برگردم خانه به زودتر هرچه میخواهد دلم و مرگم حال

 .کشم می ای آسوده نفس خانه خاموش های چراغ بادیدن و کنم می باز را خانه در

 مینشینم همانجا و کنم می روشنش.روم می عالالدین سمت به سریع و آورم می در را خیسم جوراب و کفش

 .برسم کارهایم بقیه به بعد و شود گرم کمی ام زده یخ تن تا

 .کنم می گرسنگی احساس شدت به و ام نخورده چیزی نهار بعد از,شوم بلند میکند مجبورم شکمم صدای
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 چند را غذا آشپزخانه توی همانجا.شود عسلی تا گذارم می نیک پیک روی و میشکنم تابه توی مرغی تخم

 را ام روسری و ژاکت.روم می هال سمت به خوردن حال در و میریزم آب لیوانی. میخورم و میکنم لقمه

 .میخواست سحر ی کله تا راحت خواب یک دلم فقط.میدارم بر بودم کرده پرت هوا بی که

 که چیزی.کنم می تیز دیگر صدایی شنیدن برای را گوشم و میکنم دور لبم از را لیوان تیکی تیک صدای با

 .میخورم هم را لیوان توی آب بقیه شنوم نمی

 بخورد برق کلید به دستم اینکه از قبل. کنم می باز را اتاق در و میگذارم عالالدین کنار همان را لیوان

 نفسم و روم می عقب قدم یک دیدنش با و کنم می روشن را برق سریع.بینم می پنجره کنار ایستاده را قامتی

 .شود می حبس

 !لعنتی_

 و است انگشتانش بین سیگاری گردد می بر سمتم به.است کسی چه مخاطبم نمیدانم و گویم می لب زیر

 .دیگرش دست در فندکی

 .میگردم بر هال به دوباره و میکنم رها در کنار همان را وسایلم سریع,  گیرم می صورتش از را نگاهم

 .کنم چه نمیدانم و میپیچد هم به ام روده و دل

 !پاهایم,دستانم,لرزد می لبم

 .نباید,آمد می نباید.زنم می تکیه دیوار به و روم می آشپزخانه به حواس بی

 چنگ پهلوهایم به طور چه دستانش,بالش به را سرم,بود فشرده تشک به طور چه را بدنم که آید می یادم

 .بود گرفته قرار خیسم چشمان جلوی که است یادم هنوز مچش اطراف ی برجسته های رگ.بود زده

 شب آن ی لحظه به لحظه من.بودم شنیده را فندکش تیک صدای بار یازده سحر تا بعدش,بود کشیده سیگار

 !بود آمده چرا پس,است یادش اوهم که میدانم خوب,بود یادم را

 ناچیز متر چند این توانست نمی مگر,سیمانی دیوار این به چسبیده,بمانم وضعیت این توی میتوانستم کی تا

 بپیماید؟ را

 زانوهایم به را لرزانم دستان و مینشینم عالالدین کنار.مانده اتاق توی هنوز او و برمیگردم هال به هدف بی

 .میفشرم

 .کنم می خالی لیوانم توی و برمیدارم را قوری لباس ی گوشه با.کند می بخار فلزی قوری

 دفعات تعداد حتی را چیز همه میماند یادم باید,میماندم هشیار باید,میماندم بیدار صبح تا بازهم باید شاید

 !را فندکش شدن روشن و خاموش



 من لعنت خدا هستم

 

294 
 

 این در.دارد باریدن به میل هم باز انگار و است قرمز آسمان,میمانم جایم در چنان هم,شود می تمام چایم

 .شوند خشک صبح فردا برای که ام نشسته را جورابهایم آید می یادم ای لحظه ذهنم شلوغی بین,میان

 !دومیست,آید می فندک دوباره صدای

 !بار یک مرگ,دهم می تکان استرس با را پایم انگشتهای

 نگاه آسمان قرمزی به و ایستاده پنجره کنار همچنان نیز او,روم می اتاق سمت به و شوم می بلند ضرب به

 .کند می

 !بخوابم خوام می_

 .گیرد می بخار و شیشه به میخورد دودش پر نفس,خورد نمی تکان حتی

 .گیرد می ام نادیده مصرانه ولی میکنم پا آن و پا این

 !بخوابم میخوام,شده ت؟شب خونه نمیری چرا_

 !بخواب_

 .میگردد بر سمتم به و کند می خاموش پنجره لبه را رسیده فیلتر به سیگار

 هستی؟ چی منتظر...یاال_

 و ریش به.اش پیشانی برآمده های رگ به,شوم می خیره صورتش به تنها,نمیخورم تکان که منم بار این

 از.دهد می اش چهره به ای درویشانه هیبت و شکل و شود می تر بلند هرروز که اش مشکی پرپشت سبیل

 !برید؟ نمی چرا من بود؟از بریده چیز همه و دنیا

 .گیرد نمی را نگاهش هم او

 ...بود پسر م بچه_

 می پهنش و روم می اتاق گوشه ام شده جمع تشک سمت به صورتش به خیره و دهم می پاهایم به تکانی

 .پنجره به رو دیوار,همیشگی جای همان.کنم

 ...میزد گردنش نبض,کشید می نفس تهران رسوندمش تا...بود زنده خاتون_

 .آورم می در را لباس ی رویه و کمرم دور شال و ایستم می تشک روی

 ...کرد تموم برانکارد روی میذاشتمش داشتم وقتی,بغلم توی,بیمارستان توی_

 .شکند می صدایش انگار

 ...بذاره رو پسرمون اسم میخواست_
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 !کن خاموش چراغِ :گوید می که بنشینم میخواهم

 هوا قرمزی خاطر به فقط و رود می فرو تاریکی در خانه,میبندمش و روم می برق کلید سمت به حرف بی

 .شود می پاشیده اتاق به روشنی کمی

 .کنم می نگاهش بکشم خودم روی را پتو اینکه بی و کشم می دراز چپم شانه روی

 صورتش از نگاهم.ایستد می صورتم سانتی چند در و آید می جلو و خورد می تکان پنجره کنار از باالخره

 رو تلخی لبخند.شده پاره جورابش نک.شود می قفل جورابش روی و پاهایش,شکمش,اش سینه,میخورد سر

 !شده پاره جورابت:نشیند می لبم

 پشتم و زند می دور را تشک.اندازد می رویم پیش و آورد می در را اش مشکی ماهوت پالتوی جواب در

 .میبندم چشم و میدهم قورت را دهانم آب,میکشم نفسی.گیرد می قرار

 .بود کشیده را آخر نفس بغلش توی خاتونش,بود مرده,بود پسر فرزندش

 .کنم می نگاه آسمان قرمزی به و کنم می باز چشم

 بارقبل مثل و مینشیند لباس پایینی لبه روی دستش.گرفته قرار پشتم میفهمم آید می که شدیدی سیگار بوی از

 .شود می جمع هم توی ناخودآگاه پایم انگشتان و شود می سردم.کشدش می باال کمر روی تا

 پول.کشمش می بیرون تن از و میکنم تقال کش دراز همانطور بخورد زیرم لباس به دستش که ازاین قبل

 !بخرم نو لباس دوباره بخواهم که نداشتم زیادی

 ببینی؟ رو صورتم نمیخوای چرا_

 .کند می سیخ تنم به مو زیپش صدای و گویم می آرام

 نمیتونی؟ کنم نگاهت اگه_

 .شود می فشرده لگنم برآمده استخوان روی انگشتانش و گویم می آرام

 میزنی دست داریوشم و سیمین حرومزاده دختر...که منی...من به داری کشی؟که می خجالت خودت از_

 ...یا

 .زنم می چنگ تشک های لبه به و شود می حبس سینه توی ای لحظه دردآلودم نفس

 .میدهم ادامه اما لرزد می صدایم

 ...خیانت خاتون...خا...به...داری اینکه از یا...یا_

 .بندد می را دهانم و شود می فشرده لبم روی انگشتانش نشده تمام ام جمله
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 .دهد می سیگار بوی انگشتانش

*** 

 

 .بود کشیده دراز سرم پشت همان و بود نرفته بار این

 .اند مشخص که رنگی ای قهوه های الوار و سقف به زده زل میچرخم که سمتش به

 کیه؟کجاست؟ پیش االن آذر_

 جمله تنها همین برای,است تر تنها همیشه از حاال که آذری.بود رویم جلوی آذر ی چهره مدام روزها این

 .است ربط بی سوال همین  آید می دهانم به خانزاده بالین در و عجیب موقعیت این در که ای

 زنم می زل سقف به هم من و کشم می دراز پشت به کامل شده جمع کمرم دور هنوز که لباسی به توجه بی

 .میکنم قفل ام سینه زیر را دستانم و

 !شناسم نمی را آزاد این.نمیدهد جوابی انتظارم طبق

 عرق تن دست کمک به,میزند سرم به خیال و فکر بدتر بگذارم هم روی چشم هرچه و پریده کامال خوابم

 .نشینم می هدف بی و میکنم جدا تشک از را ام کرده

 لبهایم پشت تا خنده دوباره هستم اسیرش که وزنی بی این میان و افتد می سوراخش جوراب روی نگاهم

 .زند می نیش چشمانم گوشه تا اشک و آید می

 کنی؟ می کار چی:دهم می باال را شلوارش ی پاچه آرام.پایش کنار تا کشم می جلو را خودم پا و چهاردست

 گیرم می را جوراب طرف دو.کند می نگاه مرا و گرفته سقف از را نگاهش.چرخانم می عقب به را سرم

 ...شده سوراخ:کشم می پایین کمی و

 !بپوشه سوراخ جوراب که نیست هخا عمارت خانزاده شأن در:شود می تلخ دوباره زبانم

 شأنی؟ عمارتی؟چه ای؟چه خانزاده چه

 شسته باید میکنم فکر:اندازم می تهش سرو به نگاهی و آورم می در را جوراب.کند می نگاهم حرف بی

 !بشه هم

 تشک توی دوباره و آورم می بیرون را سوزن و نخ وسایلم توی از.میکنم روشن را برق و شوم می بلند

 .کند می نفوذ تنم به سرما دوباره...گردم می بر

 .شده خیره سقف به دوباره نگاهش.کشم می پاهایم روی را پتور و دهم می تکیه دیوار به
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 !بخشیه لذت کار,گرفتم یاد خیاطی جا این:زنم می کوک را پارگی

 تا شود می تر بزرگ و بزرگ نرسم دادش به االن همین اگر که است جوراب کف دیگری کوچک پارگی

 .رسید دادش به نشود که جایی

 چرخ یه بتونم شاید کنم جمع پوالم ِ اگه:کنم می دیگر پارگی زدن کوک به شروع و میبرم را نخ دندان با

 !بخرم خیاطی

 !نمیشم خم اما بشکنم شاید,صنوبرم مثل من...میدونی:زنم می گره را انتهایش و میبرم دندان با را نخ دوباره

 .شنود می که میدانم اما باشد دیگر جای مات چشمش شاید,کنم می نگاهش چشم گوشه از

 !زود خیلی...خان آزاد میشین خم زود خیلی تو امثال و تو اما_

 !شه شسته باید حتما:گذارم می اش سینه روی را جوراب

 .کنم می خاموش را برق دیگر بار و شوم می بلند

*** 

 هیچ...نوروز.میفهمم را نوروز ی کلمه تنها من و شود می پخش سیروان کاک رادیوی از کردی آهنگی

 و عمه کنار,بودم مادر آغوش در تحویل سال موقع,قبل عید آید می یادم!ندارم برایش خاصی هیجان

 برای فقط نوروز...حاال اما...توپ ترکیدن زنگ به گوش,بود چیده عمه که زیبایی سین هفت پشت,سرهنگ

 زمستانش؟ و بهار دارد اهمیتی چه نیستم چیزی منتظر که منی برای,زیباست و انگیز هیجان منتظر آدمهای

 کجاست؟ حواست خانم شیرین_

 بله؟_

 گیرم می است کارگاه های خانوم عیدی و حقوق به مربوط که رویم روبه ی برگه از را نگاهم حواس بی

 .دهم می میخواند کتاب دقت با و نشسته کناری صندلی روی که سیروان کاک صورت به و

 کم کم باید...ظهره نزدیک!رقما و عدد این به زدین زل فقط که است دقیقه چند:کند می نگاه چشمانم توی

 !بزنی صدا رو خانوما

 !شد پرت حواسم چندلحظه...میخوام معذرت:میدهم صورتم به ای شرمنده حالت و زنم می لبخندی

 !نمونده چیزیش:کنم می اشاره میز روی های اسکناس و ها برگه به

 با و فرورفته فکر به چیمن خانه یا کارگاه توی,روزمره کارهای وسط که بود آمده پیش بارها روزها این

 .بودم آمده بیرون خیاالت و فکر از بقیه تشر
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 اسم...قشنگیه آهنگ:گویم می شود برداشته رویم از سیروان کاک سنگین نگاه و باشم گفته چیزی که این برای

 چیه؟ ش خواننده

 !مادها تاریخ,میخوانم را جلدش,زند می ورقی را کتاب و گیرد می را نگاهش باالخره

 !زیرک حسن_

 می تاشده کاغذی بین را هرکسی حقوق و نویسم می ترتیب به حقوقشان مبلغ با را خانومها اسم خودکار با

 .گذارم

 ...بابا ای:کشم می کاغذ روی چندبار را خودکار

 !شد تموم خودکارم سیروان کاک:گیرم می باال را سرم

 جوهر لوله به دقت با و گیرد می چشمانش جلوی.گیرم می سمتش به را خودکار و کند می دراز را دستش

 !کرد استفاده ازش میشه...نشده تموم:کند می نگاه

 !واقعا شده تموم جوهرش کنم فک...نمینویسه اما:اندازم می باال را ابروهایم

 دونست رو قلما این قدر باید:گیرد می نفتی بخاری روی را خودکار و چرخاند می عقب به را اش صندلی

 !ارزشن با خیلی,خانوم شیرین

 میکنید؟ کار چی:میچرخانم را صندلیم هم من تعجب با

 !میشه روان بگیریم آتیش روی اگه کمی,شده خشک جوهرش فقط_

 قلمامون از باید بودیم که دانشجو:میشوم خیره بخاری روی دستانش حرکت به و گذارم می ام چانه زیر دست

 !سخت خیلی...بود سخت تهران توی زندگی...کردیم می رو استفاده نهایت

 تهران؟ رفتین؟اونم دانشگاه شما...چی؟شما:گویم می سریع و پرند می باال ابروهایم

 !سرمونه توی مغز ها شما اندازه به ماهم کنید باور...خانوم شیرین بله:کند می نگاهم چشم گوشه از

 !کردم تعجب...راستش فقط,نداشتم منظوری_

 !ممنون:گیرم می دستش از را خودکار.گیرد می سمتم را خودکار و گوید نمی چیزی

 فرو مغرورش جلد توی دوباره است معلوم اش انداخته باال ابروی تک و درهم صورت از.گوید نمی چیزی

 .رفته

 را خودش طور چه که میبینم چشم گوشه از.کنم می نوشتن به شروع و چرخم می دوباره پشیمان و نادم

 .کرده بیشتر ام صندلی از را اش فاصله کمی حتی و دهد می نشان کتاب در غرق
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 می سمتش به و کشم می عقب کمی را صندلی.کنم تمرکز نمیتوانم رویم پیش های رقم و عدد روی

 خوندین؟ چی راستی:چرخم

 !صنعت و علم معماری مهندسی_

 برم میخواست دلم خیلی منم:چرخاند نمی سمتم به را سرش حتی و میدهد را جوابم ای جمله تک

 !نشد یعنی...نتونستم,دانشگاه

 !اختیارتونه تحت که امکاناتی همه اون نشد؟با چرا_

 !خنگم خیلی من...اممم...خب:گیرد نمی ای لحظه برای اش لعنتی کتاب از را نگاهش

 توپ اندازه ناگهان چشمانم.چرخم می میز سمت به دوباره و آید می کش لبهایم,میخورد تکانی لبش گوشه

 !وای ای:کشم می هین بلندی نسبتا صدای با و شود می گرد

 !شد خراب چی همه...اه_

 !بود شده کشیده گند به چیز همه و داده پس جوهر بودم کرده رها ها برگه روی که را خودکارم

 !وای...شد خراب همه کتابام شد؟حساب اینجوری چرا:گویم می ترس با و شوم می بلند صندلی روی از

 !داشتم نگهش بخاری روی حد از بیش...کنم فکر:اندازد می صورتم به نگاهی و جود می را سبیلش

 رها صندلی روی را خودم و کشم می ای کالفه پوف!بود آن خاطر به پس,شوم می صورتش مات

 !بکند زده که گندی حال به فکری باید خودش,میکنم

*** 

 .پاشد می عدس آورده بر سر تازه های جوانه روی آب مقداری دستش با بیان

 تو؟ نکاشتی سبزه_

 !نکاشتم وقت هیچ...نه:دهم می قرار هم روی را لباس آستین آزاد طرف دو و زنم می گره را نخ انتهای

 .مینشیند و گذارد می کنارم را قند و چای سینی

 ...خانوم بیان لحظه یه_

 نظرتون؟ به خوبه تنگیش:گیرم می اش شانه مقابل را سرشانه و شوم می بلند زانو روی

 !میشم اذیت باشه تر تنگ,آره_

 .کنم می فرو پارچه توی را سوزن و نشینم می دوباره

 نمیشی؟ خوبه؟خسته کارگاه_
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 نمی بر دستم از کاری نبود هم خوب اگه گرچه.خوبه خیلی:گویم می بگیرم باال را سرم اینکه بدون

 !کنم جور و جفت خودم واسه کاری اونجا تونستم که بود یار باهام شانس واقعا...اومد

 ...نمیکنن فرار اینام,هستم من...بخور چایتِ  کنار بذار رو پارچه لحظه چند حاال_

 !میزنه یخ چای اما:برمیدارم را فنجانم و میزنم کنار را پارچه

 باهات؟ طوره چه سیروان کاک_

 زنانه های حساسیت آن از متاثر بیانش طرز اما بود عادی اش جمله,گلویم شود می پرت چای از کمی

 !بود پشتش

 شدی؟ هول شد؟چرا چی:زند می پشتم چندبار

 !میبینم را لبش گوشه لبخند و روم می شدن خفه حد تا

 !سختگیر و جدی...اما!ان بزرگواری خیلی مرد...خب_

 .رود می فرو هم توی ناخودآگاه ابروهایم.خندد می ریز فنجانش برداشتن حین و اندازد می پایین را سرش

 !اتاقش توی میزنه صدات مدام گفت می چیمن_

 ...خانوم؟واقعا چیمن:شود می گشاد چشمهایم

 پارچه و میگذارم سینی توی دوباره را پر نیمه فنجان.کشم می عمیقی نفس و بندم می ای لحظه را چشمهایم

 چون!میزنه صدا اتاقشون توی منو چرا سیروان کاک میدونه خودش خانوم چیمن:گیرم می دستم توی را

 این خاطر به...میدم من رو حقوقاشون اصال!میدونن همه...میدم انجام رو کارگاه کتابای حساب دارم سواد

 !میدن اضافه حقوق بهم هم کاری اضافه

 ...باشه هم چیزی اگه...یعنی...نداره ناراحتی...خب_

 !خانوم بیان:گویم می اعتراضی و میگیرم باال سریع را سرم

 ...که بخواد تورو اگه اما...عجیبه که درسته!خوبیه خیلی مرد سیروان کاک خب_

 سرم پشت که بگین هم خانوم چیمن چرا؟به شما!خانوم بیان میکنم خواهش:شود نمی این از گشادتر چشمانم

 و ماده تا هزار با االنشم همین من...برسه سیروان کاک گوش به یکیش کافیه...نکنن درست چیزا این از

 !ام کارگاه اون توی تبصره

 !نخوردی که چایتِ :میدهم ادامه کارم به دوباره و دهم می بیرون مانند پوف را نفسم

 .میدارم بر کنارم از را قیچی و کنم می نگاهش دلخور
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 کجا او,بود دار خنده حتی یعنی.است سیروان کاک و من بین چیزی کردند می فکر که این,بود عجیب برایم

 صندلی روی وقتی,شده چفت چوبی در پشت,اتاقش توی گاها گرچه!متفاوت کامال دنیای کجا؟دو من و

 ای انرژی,ای نیرو,ای جاذبه,کردی موسیقی نواهای میان,زد می باال را رادیو صدای او و مینشستم کنارش

 !انداخت می وحشت به مرا همین و کردم می حس

 !مردم یه ی کرده عقد هنوز من...تازه_

*** 

 !آشغال کثافت...کثافت_ 

 می قرار ام سینه روی را دستم.مینشینم تشک روی و کنم می باز چشم قلب تپش احساس با,بلندی هین با

 .رود می پایین و باال تند که دهم

 تماما دیروز.کشانم می صبحگاهی آفتاب و پنجره سمت به را سرم.آید می جایی از توپ ترکیدن صدای

 .رسید می نظر به پاک و درخشان زبادی امروز آفتاب و بود باریده باران

 ... شمسی چهارهجری و پنجاه و سیصد و هزار یک سال آغاز_

 کوچکی رادیوی از,آید می اتاق بیرون از صدا.رود می فرو هم توی ابروهایم و گیرم می پنجره از را نگاهم

 .بود شهر این از خارج با ام ارتباطی وسیله تنها که

 .شوم می بلند و میزنم کنار را پتو.گوید می تبریک را جدید سال رسایش و محکم صدای با مردی

 گوشه را پتویم و تشک و کنم می تن زیرپیراهنم روی را محلی پیراهن.بود نشده آفتابی که میشد روزی چند

 .کنم می جمع اتاق

 .میبندم و کنم می جمع را همه و میبرم موهایم زیر دست

 .است دستش کنار رادیو و داده تکیه دیوار به میبینم و کنم می باز را اتاق در

 "یار هجر شد طی ، نوبهار آمد"

 !داشت دوست را آهنگ این مادر.میدهم تکیه در چارچوب به و ایستم می پخش حال در آهنگ شنیدن با

 .میکنم زمزمه دلکش با و میدهم قورت را دهانم آب و میبندم فرو چشم

 " بیار می ساقی,بزن نی مطرب"

 .خورد می سر چشمم گوشه از اشک

 .کند می گریه دخترکش برای دارد,کند می گریه دارد,دهد می گوش را آهنگ این دارد حتما

 "بیار می ساقی,بزن نی مطرب"



 من لعنت خدا هستم

 

302 
 

 .کنم می قفل زانوانم دور را دستم و میخورم سر

 سر دستانش.کشد می موهایش توی را دستش دو و گذارد می لبش گوشه را اش رسیده نصفه به سیگار

 !کند می پاک را اشکش شاید...چشمانش,ابروهایش,اش پیشانی روی میخورد

 را تلویزیون و رادیو آنجا کس هیچ اصال شاید,اند پوش سیاه همه عید این.شود می بلند ام گریه صدای

 چه نباشم که من,میریختم نان خورده ها گلی ماهی برای من,نخریده ماهی,نچیده سفره عمه!نکرده روشن

 میداد؟ غذا ها ماهی به کسی

 .ریزد می صورتم پهنای به اشک و میزنم هق

 !شو خفه_

 .شنوم می را وارش زمزمه صدای

 تر بیچاره من از که او,کرد می گریه هم او بود تنها اگر میدانم که حالی نکنم؟در گریه شوم؟چرا خفه چرا

 !است

 !شو خفه گفتم_

 مثل,میمالد را آنجا آهسته و شده بان سایه اش پیشانی روی جایی دستش هنوز.گوید می تر بلند کمی بار این

 .ترسم می اش پیشانی برآمده های رگ این از من...بکند درد سرش اینکه

 من بختِ  رمیده ای بازا"

 مشکن مرا دلِ  ده بوسی

 میگونت لبانِ  آن از تا

ی  "خوردن خون جایِ  به نوشم م 

 خودتم شم؟چشمای خفه و نکنم گریه طور چه...طور چه:گویم می شده مخلوط گریه با که صدایی با

 نمیبینم؟ یا نمیفهمم میکنی فکر...خیسه

 و جهد می سمتم به نشسته همانطور و میدارد بر دیوار از را اش تکیه بینی پیش غیرقابل و تند حرکتی در

 .شده حلقه گلویم دور دستانش بیایم خودم به تا

 ...ببر میبری؟لذت لذت...کن نگاه خوب...ببین پس_

 .میرقصد آلودش خون تاالب بین سیاه گوی دو و است خیس و قرمز چشمانش

 .میزنم زل چشمانش به تنها و کشم نمی نفس حتی
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 من موقع اون!میفتی ذلت به زودی به اما...کردی نابودمون که ببر لذت...ببر لذت االن!دورانه دوران دنیا_

 می م بچه و زن خون از نکن فک,شدم خاموش نکن فک آرومم اگه!میکنم کیف و میکنم نگاه چشمات تو

 به ولی,هخا عمارت به برمیگردم دوباره من...من...هنوز رگهامه تو خون اون....م خونواده خون از...گذرم

 وجودمو عمق تا که آتیشی این که وقتی!شه صاف باهات حسابم که برمیگردم وقتی...نه راحتی همین

 ...شه خنک سوزونده

 جنازه گندیدن از و بکش!کن تمامش و بکش بگویم هزارم بار بگویم؟برای چه,آید نمی در دهانم از ای کلمه

 ببر؟ لذت زده یخ آلونک این توی ام

 !بودم پیموده او با انتهایش تا را چیز همه که است؟من چه در من ذلت میپرسیدم باید اصال

 .نمیزنم دامن چشمانش آتش به و گویم نمی چیزی

 سیگار به نگاهم تازه.رود می آشپزخانه سمت به و ایستد می پاهایش روی و شود می جدا گلویم از دستش

 و نقش روی که رنگی سیاه و کوچک سوراخ و روم می سیگار سمت به نشسته.افتد می قالی روی افتاده

 .کنم می وته سر دستانم بین و برمیدارم را سبگار.افتاده فرش نگار

 !عمارتت به برگرد...آزاد بکش دست من از_

 چرا؟چون,وقت هیچ...نمیبینی منِ  ذلت:کاریست چه مشغول کوچک آشپزخانه آن توی نمیدانم,آید نمی صدایش

 جونم ِ و روح بتونه,کنه م شرمنده این از بیشتر بتونه که,کنه بد حالم ِ بتونه که نیست دنیا این توی چیزی دیگه

 جسمم آره,خونه همین وسط بار یه...زدی آتیشم تو,آزاد نمیشم خم من که میدونی خودتم...ببره قهقرا به

 دیگه شیرین یه خاکستر اون بین از دوباره ققنوس مث دیدی ولی...سوخت روحم اما نسوخت

 تو...تو!میشم بلند و ایستم می پاهام روی مصیبتی هر بعد بار هر طور چه من که شاهدی خودت!سرکشید؟

 من کنار...کن رها منِ  و بزن تکیه پادشاهیت تخت اون به برو...عمارتت به برگرد...نیستی جوری این که

 !نمیشه عوض چیزی بمونی

 که را پایم صدای,ایستاده آشپزخانه وسط هدف بی.روم می آشپزخانه سمت به و میکنم خاموش را رادیو

 !مرده سیاه ماهی دو آن با,است خون تاالب هنوز چشمانش و میگردد بر سمتم به شنود می

 خوردی؟ صبحونه:میگذارم نیک پیک روی و میکنم پر آب از را کتری

 .رود می بیرون آشپزخانه از بلندی های قدم با و گیرد می صورتم از را خشمگینش نگاه

*** 

 شبیه و است دار زر اش پارچه.کنم می تن ام دوخته خودم برای عیدی عنوان به که را رنگی زرد لباس

 .میدرخشم خورشید

 ...کمی ولی...شیرین میاد بهت خیلی_
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 میشه نیست؟کشیده بلند:کند می نگاه لباس پایین به اخم با و گیرد می خودش به ای متخصصانه ژست چیمن

 !خل و خاک توی

 میخوام...نمیشه کشیده زمین رو و کفش رو میفته بپوشم بلند پاشنه کفش اگه:ایستم می پا ی پنجه روی

 !بپوشمش َرژیا عروسی

 به هم بهتر بپوشم رویش را جلیقه اگر.بیاندازم نگاهی را لباس پشت میکنم سعی و دهم می ام تنه به چرخی

 .رسید خواهم نظر

 کرده؟ دعوتت مگه_

 ...دعوت شما مگه..اممم...آره:رفته فرو هم در اش قیافه.آیم می فرود پا کف روی دوباره و میگردم بر

 !برخورده قبایش تیریج به و نشده دعوت است معلوم

 این...رفتم نمی صورت هر در که من:رود می اش خیاطی چرخ سمت دوباره و میچرخد عقب به اخم از پر

 !سرم رو ریخته کار همه

 .کند می اشاره است پارچه از پر که اتاق از ای گوشه به دست با و

 !کرده دعوتم همین واسه...شدیم رفیق جورایی یه و کارگاه توی میزنیم حرف باهم خیلی ما خب_

 فرداست پس!باشی آماده جشن واسه که بهش بزنم دوخت یه بده تو جلیقه:میگوید و نشیند می چرخ پشت

 دیگه؟

 !آره:گیرم می سمتش به و برمیدارم را مشکی پارچه

نه س؟شنیدم کاره چی داماد_  میکنه؟ کار س 

 .میکشم بیرون تنم از را لباس و میبرم دست

 !خوبه مالیش وضع میگفت که خودش...داره مغازه,سنندجه آره_

 یکی دخترام واسه من!داره که داره مغازه,نمیشم راضی چیزا این به که من...شعوره و شخصیت مهم واال_

 !تموم چی همه...آقا!ماشاهللا...سیروان کاک...همین مثل میخوام

 را اش جدی و شوخی یا دروغ و راست تا میچرخانم سمتش به کمی را سرم ایستد می حرکت از دستم

 مهتاب آفتاب دخترامم:است چرخ سوزن از نخ کردن رد حال در و آورده پایین را سرش.شوم متوجه

 !رسید راه از هرکی با نه کنه شوهر جوری این باید آدم!خانوم پارچه یه...ندیده

 تو اینه مهم میخوایم چی ما نیست مهم,باشه هرچی قسمت:میگذارم ایم پارچه کیسه توی و میزنم تا را لباس

 !میذارن چی مون کاسه
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 .کند می راست کمر و رد را نخ باالخره

* 

 تا,میکشم پاهایم ساق روی دستی.کنم می جمع سرم باال را خیسم موهای و نشینم می پالستیکی چهارپایه روی

 !روییده مو حدامکان

 و کشم می پاهایم روی را تیغ!ای انگیزه اواخر این و نداشتم اصالح برای ای وسیله هیچ که اوایل آن

 .آید می در ابر پشت از و شود می نمایان باالخره پوستم روشنی

* 

 !چشم خط یک و ماتیک یک.دارم اندکی آرایش لوازم.میکشم جلو سر و میکنم تنظیم طاق جلوی را آینه

 رنگ دارد صورتم مدتها از بعد.میمالم لبهایم به چندبار را رژ.میکشم چشمم زیر و پلکها پشت را چشم خط

 !شده چال شیرین همان,میشوم شیرین شبیه کمی دارم تازه.گیرد می خود به رویی و

 میبافم را موهایم تمام,خاصی ی وسیله نه و دارم سشواری نه,میکشم دست بالتکلیف دارم نم موهای میان

 .میبندم کاموا با را پایینش و اندازم می ام شانه طرف یک و

 نکرده لمسش بود مدتها که آید؟حسی می بدش رسیدن نظر به زیبا از کسی چه,مینشیند لبم روی لبخندی

 !بودم

 انگار لبخند.اندازم می پشتم و میزنم گره را آستینهایم های ادامه و میبندم ام سینه زیر را جلیقه جلوی قزن

 میخواهد دلم سقز قدبلند زنان میان.میپوشم ام گرفته بیان از که را هایی کفش.شود نمی پاک لبم از جوره هیچ

 !بیایم چشم به هم من

 ایم قهوه ی رفته رو و رنگ ژاکت با را لباسم زیبایی نیستم حاضر اما دارد سرما و سوز کمی هنوز هوا

 می بیرون خانه از و اندازم می هایم شانه و موها روی را ضخیمم و بزرگ روسری تنها.ببرم بین از

 و عجیب احساس کوچه های سنگریزه روی کفشم پاشنه صدای!شادم کمی حتی دارم خوبی احساس.زنم

 حنا هایم ناخن به حتی.زند نمی یخ انگشتانم.رود نمی فرو برف و گل توی مچ تا پاهایم اینکه.میدهد خوبی

 !است شیک و قشنگ هم خیلی نظرم به حاال رسید می نظر به مسخره تهران توی که چیزی,ام زده

*** 

 زن و مرد و زده حلقه دورشان جمعیت و زنند می دهل و ساز نفر دو.اند چیده صندلی را باغ دور تا دور

 روی شادی لبخند اوهم و میبینم رقصنده جمعیت در را سیروان کاک حتی و رقصند می هم دست در دست

 .است لبانش

 دست ناخواگاه,دیدنیست و جالب هماهنگیشان.است انگیز هیجان و تازه برایم پایکوبیشان و رقص ی نحوه

 .بیاورم در سر چیزی تا حرکاتشان به ام زده زل دقت با و گذاشته چانه زیر
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 !برقص پاشو خانوم شیرین_

 .شده متمایز همه از که گل تاج و قرمز محلی لباس آن در زیبا عروس,رژیاست بزرگتر خواهر

 !نیستم بلد...ممنون:گویم می دستپاچه

 !میگیری یاد,نداره اشکال:اندازد می ام شانه زیر دست و زند می لبخندی

 در دست و میفتم خنده به ناخودآگاه.کند می بلندم کشدو می را بازویم و دهد نمی را کالمش کردن رد اجازه

 .رویم می جمعیت زنجیره انتهای  سمت به دستش

 !ببین...راحته...بده انجام کردم هرکاری و کن نگاه منو پاهای_

 رقصی همچین باره اولین من,راحته شما برای:بردارم گام او مثل کنم می سعی و شوم می خیره پاهایش به

 !سخته واقعا...میبینم

 به بیشتر بخورم سر کله با اینکه از قبل و رود می ام پاشنه زیر لباس پایین ی پارچه از کمی لحظه همان

 .میزنم چنگ عروس خواهر دست

 !بشه پاره ممکنه,نکنه گیر که بکشی باال کمی دست با باید...بلنده کمی لباست:گوید می و مبخندد

 .دهم می انجام گوید می که را کاری و میزنم لبخندی ناجورم وصله یک مثل اینکه از خجالت با

 پای به فقط که را نگاهم باالخره.رسم می نظر به ها احمق مثل کمتر و میفهمم را رقص روش کم کم

 زنجیره سر به و میگیرم,نکنم وادار خنده به را بقیه و نیندازم قلم از را چیزی تا بودم دوخته ها رقصنده

 را لبخندم.دوزم می میدهد تکانش هوا توی و گرفته دستش در ای پارچه حاال که سیروانی کاک و بلند

 !برقصد اصال او مثل مردی نمیکردم فکر.گیرم می را نگاهم و میخورم

 ؟"سرچوپی"بری میخوای خانوم شیرین_

 چی؟_

 بدی؟ تکون فقط و بگیری رو پارچه سیروان کاک مثل باید!اونجا:زند می اشاره سیروان کاک به

 ...میشم ملق کله اصال!میشم خنده باعث...اصال,نه:گیرم می سفت را بدنم و شود می گشاد چشمهایم

 .میخندم گیرد می شکل ذهنم توی که چیزی به خودم و

 !بکشی چوپی باید همزمان فقط!نداره کاری_

 !میشه زشت...نیستم بلد اصال!توروخدا نه:گویم می جدیتش از ناباور_

 !وای ای:کشد می و میگیرد دارد را تامش اختیار که ای دستگیره مثل را بازویم و دهد نمی گوش
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 تا همراهش وار بره و مطیع بنابراین کند رها را بازویم تا عقب بکشم را خودم نمیتوانم چشم همه این بین

 و شویم می چشم در چشم,گیرد می سیروان کاک از را پارچه و کند می دراز دست,روم می زنجیره سر

 .میدهیم تکان سالم معنای به سری دو هر

 .خودت دست میدم بعدش...من به کن نگاه_

 می فشرده سیروان کاک دست انگشتان بین انگشتانم طبعا و گیرم می قرار سیروان کاک و او بین من و

 !نیستم بلد واقعا:گویم می خنده با,چرخاند می سر هم او و چرخانم می سمتش به را سرم.شود

 !میگیری یاد:دهم می تشخیص سبیلش زیر از را لبخندش

  .میکنم فکر اینطور من یا, میفشرد را انگشتانم واقعا نمیدانم و

 می خارج زنجیره از هم خودش, آید نمی کوتاه جوره هیچ و دهد می دستم رابه پارچه رژیا خواهر

 من؟خنده!بگیرم دست در را رهبریشان تا اند شده خیره من به جدیت به که اندازم می بقیه به نگاهی.شود

 .دهم می تکان هوا توی را پارچه و گیرد می ام

 .است وحشتناک چقدر که شوم می متوجه گیرد می شکل همه لب بر که لبخندهایی روی از

 وضعیت این از منِ  میشه:میکنم نگاهش مظلومیتش با و میچرخانم سیروان کاک سمت به کمی را سرم

 بدین؟ نجات

 !فاجعه عمق یعنی این و گرفته را اش خنده جلوی سختی به است معلوم و دهد می تکان سری

 !کنم می خواهش:گزم می لب

 می باعث و گیرد می قرار دیگرم وطرف گیرد می دستم از را چوپی, کند می رها حرکتی در را دستم

 .بکشم راحتی نفس شود

* 

 خوشم حال و شود می آوار سرم روی چیز همه دوباره کردنش پاک با میدانم,کنم پاک را آرایشم آید نمی دلم

 گرفته حالت موهای و میکنم باز را موهایم بافت.دربیاورم تن از را زیبایم لباس نمیخواهد دلم حتی,خراب

 .ریزد می ام شانه دور ام

 !کنم کامل خوشمزه میوه ساالد یک با را جشنم تا روم می آشپزخانه سمت به

 . رود می تاریکی و غروب روبه هوا.ایستم می پنجره کنار و میریزم کاسه توی را شده خورد های میوه

 پیدایش هنوز که این.بود پرسیده ام شوهرخیالی از دوباره و بود رسانده خانه تا مرا جشن بعد سیروان کاک

 جواب یک تنها من و برگردم ام خانواده پیش است بهتر و نیست درست کردن زندگی تنها که این,نشده

 .بود فشرده رقص مدت تمام مثل را دستم دوباره خداحافظی موقع!توانم نمی که داشتم
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 راحت که کسی,مهران با,بودم خورده را احساساتم چوب بار یک من,فراموشی برای,میگذارم هم روی چشم

 !بود گریخته اش معشوقه با و کرده رها ها سیاهی و مشکالت از خرواری بین مرا

 بلند های ریش بین که صورتی و موها بلندی از.میبینم آید می ام خانه در سمت به که را قامتی پنجره از

 .نیست سخت باشد نمیتواند آزاد جز کسی که این فهمیدن شده پنهان

 های کفش.سرمیچرخاند اینکه تا نمیبیند مرا اول شود می که وارد.میمانم ورودش منتظر پنجره کنار همان

 از میدانم.کند می پایین و باال را سرتاپایم نگاهش.میگذارد فرش روی قدم و آورد می در را آلودش خاک

 .کرده تعجب ام آراسته وضع و سر

 !بودم عروسی:میدهم را جوابش بپرسد سوالی اینکه بدون و مینشینم اش لبه و میزنم تکیه پنجره به

 !میگفتم نباید شاید.شود می سخت و سفت جانش بی نگاه

 می سمتش به را کاسه.نمیدارد بر همچنان را اش خیره نگاه.میگذارم دهان توی و برمیدارم سیب ای تکه

 میخوری؟:گیرم

 می نگه باال را کاسه بخورد چیزی دستم از بار اولین برای میخواهد اینکه هوای به و آید می جلو قدم یک

 .دارم

 .میچسبانم پنجره به را خودم بیشتر و میکشم بلندی هین,خورد می کاسه توی محکم دستش پشت

 .خورد می کنارم دیوار به بدی صدای با فلزی کاسه

 صورتش از را نگاهم.کند می عبور ام مری از سختی به و میدهم قورت نجویده را دهانم توی سیب تکه

 .اندازم می زمین رو پال و پخش های میوه تکه به و میگیرم

 .شوم می بلند پنجره ی لبه از

 !اینجا؟ گذره می خوش بهت بودی؟خیلی عروسی_

 .میخورد ام بسته حنا انگشتهای به پایش انگشتان نک که ای اندازه به.آید می جلو و گویم نمی چیزی

 پاشوندی هم از رو خونواده تو؟یه داری وجدان اسم به چیزی کشتی؟اصال آدم ِ نفر دو که نیست؟این حالیت_

 پستی؟ و کثافت انقدر طور چه میدی؟حرومزاده قر عروسیا توی میری و

 دهانم که گزم می داخل از را پایینم لب.گیرم می باال را ام چانه و میدهم قورت را ام شده گلوله دهن آب

 .نیفتم گریه به که,نشود باز

 اسیر بازوانم که ام نشده رد هنوز,زنم می تنش به محکمی ی تنه قصد بدون و شوم می رد کنارش از

 .شده خشک دستش پوست,شود می انگشتانش
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 !نزن...تنه...من به...نزن تنه من به_

 !کن ولم:میچرخانم سمتش به را رخم نیم

 !شو خفه:میفشرد انگشتانش بین همانطور را بازویم

 .شود می خاموش سقف از آویزان المپ تک و شود می فشرده برق کلید روی انگشتانش,میکشدم سمتی به

 عمر مثل من های خوشی عمر.است انتظارم در چیزی چه ها المپ شدن خاموش این پس از میدانم خوب

 !بود کوتاه حباب

 تنش.بندم می چشم.شود می فشرده دیوار سردی به چپم گونه.چسباند می دیوار به را تنم ایستاده همانطور

 یه چون...برو مهمونی و عروسی میتونی که جایی تا:زند می لب گوشم کنار میکنم حس بدنم به چسبیده را

 !خانوم شیرین بره پایین گلوت از خوش آب نمیذارم بعد به جایی

 عقب سر و میدهم باال شانه.میدهد قلقلک را گوشم کنار نازک پوست صورتش ضخیم موهای و میزند حرف

 بیرون تنم از و کند می باز ام زیرسینه و جلو از را جلیقه قزنِ  و میشود حلقه بدنم دور دستانش.کشد می

 .کشدش می

 !بیار در_

 بی بازوانم و شود می قفل زمین به نگاهم.میکنم جدا دیوار از را صورتم دهد می ام شانه به که فشاری با

 .افتد می بدنم طرف دو حرکت

 درخشیده آن با عروسی توی که لباسی,زیبایم لباس و میخورم تکانی.زند می کتفم به ای ضربه پشت از

 .شود می مچاله پایش زیر و افتد می زمین روی کرد می کور هارا چشم زرهایش روی نور تاللو و بودم

* 

 

 .کنم کنترل توانم نمی را کشدارم و تند های نفس.سقف به ام زده زل و است گشاد هنوز هایم چشم

 .نبود قبل دفعات مثل بار این اما بود نکرده تغییر چیزی,نبود قبل بار مثل

 از تر تند و هربار از تر محکم را قلبم ضربان.گذارم می رود می باال و پایین تند که ام سینه روی دست

 .کنم می حس همیشه

 پرمو ی چانه وقتی,هایمان تن کلنجار میان در.بود غیرواقعی و عجیب یعنی,بود شده چه نیستم مطمئن حتی

 و چرخ با باالرفتن مثل,بخش لذت و آور دلهره,پریدن حس شبیه حسی,بود خراشیده را کتفم روی زبرش و

 یک.بود آورده در رعشه به را تنم تمام,پایین سرمیخورد احشایت دیگر میان از قلبت میکنی حس که فلک
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 لحظه آن به جسمش کشیدن کنار تا مبهوت و خاموش من و شد تمام شده چه بدانم آنکه از پیش که ای لحظه

 .میکردم فکر

 پنهان دیوار پشت و رود می آشپزخانه سمت به.کنم می حس کنارم از را شدنش بلند اما است سقف به چشمم

 .میدهم فاصله زمین از را کمرم و گیرم می نفسی.شود می

* 

 .زده هم به را تمرکزم و پیچیده اتاق توی گوشخراشی صدای و رادیوست فرکانس کردن تنظیم حال در

 می سمتش به و میکنم پرت ها برگه روی را خودکار کالفه.کنم می عددها زدن جمع به شروع دوباره

 همچنان اتاق نفتی بخاری و است سرد کمی هنوز هوا گذرد می بهار شروع از روزی پونزده اینکه با.چرخم

 .است درگیر رادیو با کامال و چرخانده بخاری سمت به را اش صندلی هم سیروان کاک.سوزد می

 !انگار نه انگار اصال اما کنم اش متوجه که کنم می اهمی

 سیروان؟ کاک_

 !سیروان؟ کاک:میزنم صدایش بلندتر.شنود نمی اینکه مثل اما گویم می آرام

 یعنی...میشه:گویم می اش سوالی نگاه روبه.آورد می پایین را رادیو صدای و چرخاند می سمتم به را سرش

 !کنم می تفریق و جمع اشتباه ش همه,ندارم تمرکز من...کنید کم رو رادیو صدای کمی ممکنه اگه

 !شنیدیم امروز رو شما صدای عجب چه_

 نیست؟ خوش حالم امروز بود شده متوجه یعنی پرد می باال ابروهایم

 !باشه مهم براتون نمیکردم فکر_

 صورتم تمام و گزم می را لبم تنها.رفته در دستم از جمله بگیرم را دهانم جلوی بخواهم اینکه از قبل و

 .شود می چشم ام نسنجیده حرف به العملش عکس دیدن برای

 خب:گذارد می میز روی را رادیو.کند می نگاهم و انداخته باال را اش کشیده و پشت پر ابروی تای یک

 ساکتی؟ انقدر چرا امروز بگی نمیخوای حاال

 می خم ها برگه روی و برمیدارم را خودکار.میچرخم میز سمت به دوباره و میگیرم صورتش از را نگاهم

 !طورم همین همیشه من:کنم می زمزمه.شوم

 !گاهی...نه همیشه_

 !طبیعیه,ست حوصله بی آدم روزایی یه...خب:میگویم و میزنم زبان را پایینم لب

 !این حوصله بی وقتایی یه هم شما:میدهم ادامه مکثی بعد
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 !واقعا؟_

 دنده از اینکه نه باشد کوک کیفش خیلی روزی آید می پیش نه,است جور یک اخالقش همیشه او راستش

 !باشد شده بلند چپ

 !نه واقعا:اندازم می باال ای شانه

 !خانوم شیرین ندادی رو سوالم جواب اما:خندد می و دهد می تکان سری

 !ندارم جوابی چون شاید:میزنم لبخندی

 !شده تنگ دلت حتما_

 درهم ابرو کمی.است صورتم تماشای حال در دقت با که دهم می او به و میگیرم ها برگه از را نگاهم

 کی؟ باشه؟واسه شده تنگ دلم:میکشم

 !ت خانواده...شوهرت:کند می رها و میبرد دندان زیر را سبیلش ای لحظه مکثی بعد

 کردم؟ می چه باید وقت آن و شود رو هایم دروغ میترسیدم.میگیرم را نگاهم دستپاچه

 !نه_

 .بگویم میتوانم را کلمه همین تنها

 !نشه؟ دلتنگ داره دوستشون که کسایی واسه آدم میشه نه؟مگه_

 دارم؟ دوسشون گفته کی:میدهم تکیه صندلی به بار این و میکنم رها را خودکار دوباره

 دوباره من و میگیریم هم از نگاه دو هر خورد می در به که ای ضربه با شود می خیره من به سکوت در

 !شوم می خم میز روی

* 

 اصال هم شاید.آمده او میدانم و است روشن ها چراغ.میبرم باال ها پله از سختی به را مرغ و برنج کیسه

 .بود هال توی هنوز شدم بیدار که صبح و بودم خوابیده اتاقم توی دیشب.بود نرفته

 صدایش میدانم.شود می پخش ویگن از آهنگی.کشیده دراز کنارش و کرده روشن را رادیو میکنم باز را در

 .شنیدم می اتاقش از را ویگن صدای زیاد عمارت توی.دارد دوست را

 ..."من انتظار شبهای رنج ببینی شاید,بیایی شاید"

 .نیست من به انگار حواسش و زند می لب آهنگ با

 ..."من قرار بی دل از رازی,من چهره از,بخوانی وانگه"
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 موندی؟ اینجا دیشب از_

 .دهد می سقف به دوباره و گیرد می را نگاهش تفاوت بی,میدهد من به و گیرد می سقف از را نگاهش

 میدهم هل دیوار کنار پا با هم را او خاکی های کفش همزمان.میکنم جفت در کنار و آورم می در را کفشهایم

 .کنم می جفتش و

 .کند می زمزمه ویگن با پیش و پس,ندارد آهنگ ریتم به ربطی اصال ریتمی با و خشدارش صدای با هنوز

 آرزویم ای آخر,تنها شب یک خواهم"

 سویم به گشایی پر,جستجویم پی در

 من بستر در گلها بوی ریزد تو گیسوی

" 

 میخونی؟ داری من واسه:گویم می و روم می آشپزخانه سمت به

 !تو؟ بستر در گلها بوی ریزد من گیسوی:خوانم می ریتمیک صورت به

 .چرخانم می سمتش به را سرم شوم آشپزخانه وارد اینکه از قبل

 .برداشته کردن زمزمه از دست و کند می نگاهم

 کنم فک دارم حق...بودم بسترت توی من دیشب خب آخه_

 نه؟!دیگه میخونی من واسه

 متمایل پایین به لبم طرف دو و پاک لبم روی از کم کم پوزخند.شوم می آشپزخانه وارد سریع و میگیرم رو

 تکه تا آورم می بیرون کیسه توی از را ها مرغ و ریزم می آب توی برنج پیمانه دو معطلی بی.شود می

 مینشینم آشپزخانه قالیچه روی.بگذارد یخچالش توی برایم تا بدهم بیان به باید و ندارم یخچالی اینجا.کنم تکه

 سر افتد می سرم روی کوچک متری شش آشپزخانه آن توی که ای سایه.کنم می بندی بسته گوشتهارا و

 .ایستاده در دم میبینمش و گیرم می باال

 

 میخری؟ رو اینا میاری در پول کجا از_

 

 .شوم می بعدی ی تکه بندی بسته مشغول و میگذارم کناری و میزنم گره هارا کیسه از یکی
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 شنوی؟ توام؟نمی با_

 

 !کنم می کار:میکنم زمزمه و کنم می نگاهش چشمی زیر

 

 !کااار...ه ه...کار_

 

 .کند می تلفظ تر تمسخر پر و کشدار را دوم کار

 

 میده؟ کار پاپتی توی به کی آخه:کند می من به را رویش دوباره و زند می خودش دور چرخی

 

 .کوبم می ها کیسه دیگر کنار را دستم ی زده گره کیسه پرحرص و میفشارم هم روی را دندانهایم

 

 باور اینِ  کنم فکر!میروشم برنج و گوشت کیلو یک اندازه بدنم ِ و تن شهر این مردای به دارم کن فکر پس_

 طبق در برادرت واسه خودم ِ میخواستی ازم یادته...موقع همون مثل...کنی باور داری دوست یعنی!کنی

 بذارم؟ اخالص

 

 .شود کم خشمم شدت از تا میکشم عمیقی نفس تنها و نمیدهم ادامه

 

 شغل...خوبه...خب:دهد می تکان و کند می دراز سمتم به را انگشتش و کشد می ریشش توی دستی

 !خیلی,میاد بهت خیلی,شریفیه

 

 کردن پرت به دستم تا میفشارم دستم کف را انگشتانم سختی به من و شود می خارج و کند می گرد عقب

 !نرود هرز سمتش مرغها
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 می خارج آشپزخانه از و برمیدارم را ها بسته,اندازم می سرم روی افتاده هایم شانه روی که را شال

 .کند می نگاه را کوچه و ایستاده پنجره کنار.شوم

 

 همچنان.کنم می نگاه پنجره به دوباره ها پله از آمدن پایین حین.شوم می خارج در از و میپوشم را کفشهایم

 خیره و ایستم می آخر به مانده یکی پله روی,جایم در.است رفتنم مسیر و من به نگاهش بار این اما ایستاده

 .رود می کنار پنجره پشت از و میدارد بر کردن نگاه از دست اما گذرد می چندثانیه نمیدانم.میکنم نگاهش

 

*** 

 

 کنار از و خورد نمی که هربار مثل,نمیکشم را آمدنش انتطار.گذارم می بشقاب دو و اندازم می را سفره

 خیلی,شده الغر هرچند,مانده زنده طور چه و کند می تغذیه چه از نمیدانم.کند می عبور تفاوت بی سفره

 !نمیدانم را غذایش یا غصه از,الغر

 

 می سفره دیگر سمت دقیقا و آید می انتظارم برخالف.مرغ ی سینه ای تکه و کشم می برنج خودم برای

 .نشیند

 

 !باشه دلچسب م واسه خیلی باید توئه تن رفتن حراج به از که برنجی و گوشت_

 

 چندبار دهانم و زنم می زبان را لبم.ماند می راه وسط پرشده قاشق با دستم و شود می صورتش مات نگاهم

 !جان نوش پس:کنم می زمزمه آرام باالخره و شود می بسته و باز ماهی مثل

 

 آرامش با بار اولین برای او و دهم می فرو آب با را ها لقمه!شده تلخ دهانم یا گرفته زهر ی مزه غذا نمیدانم

 لبخندی میکنم حس حتی,جوید می بار بیست را ای لقمه هر انگار که هخا خانزاده همان مثل!میخورد غذا
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 این حتما است بخش لذت و کننده حال خوش برایش انقدر من فروشی تن میدانستم اگر.است لبش گوشه

 .نگیرد گر دیدنم باهربار انقدر اش کینه های شعله شاید تا گذاشتم می درمیان او با زودتر را موضوع

 

 آید نمی بدم.خورد می بال فراغ و راحت خیال با بندش پشت هم آب لیوان یک شود می تمام که غذایش

 !بیاورم یا هست همراهت دندان خالل بگویم

 رویش روبه باالخره.ندارد رفتن قصد همچنان او و آیم روم،می میزنم،می جارو را میشویم،خانه هارا ظرف

 میمونی؟ اینجا امشبم:گویم می و ایستم می

 برم؟ میشی ناراحت:کند می زمزمه زیرلب کند،تقریبا نگاهم تا آورد نمی باال را نگاهش

 !بمونی میشم ناراحت_

 هخا خانزاده واسه خونه این:میدهم ادامه طعنه به اما ندارم اصالحش بر اصراری و رود می در دهانم از

 !کوچیکه و محقر خیلی

 !کنم شک خودم به اساطیریت عشق به نذار:شود می آلود طعنه هم او صدای

 که وقتی کنم تصور نمیتوانم!او؟ به من اساطیری عشق.شود می جمع آنی به لبم گوشه تمسخرآمیز لبخند

 ! کرد خواهد چه من با بوده من ی احمقانه و شده ریزی برنامه بازی از ناشی اتفاقات ی همه بفهمد

 به یعنی...بکند شک من عشق به نباید.میبندم راهم در و اندازم می اتاق توی را خودم گویم نمی چیزی

 !نمیشود تعریف ما برای هستیم،احساس متحرک جسدهایی هردو که االن!داشتم او به که عشقی

 .کشم می دراز پنجره به رو و کنم می پهن را خوابم رخت

 که زیپ،دستش صدای سرم،شنیدن پشت کشیدنش اتاق،دراز در شدن بازوبسته شنیدن میمانم،منتظر منتظر

 مدتی از بعد و شنوم می اتاق بسته در پس از را فندک تیک تیک صدای تنها اما...نشیند می کمرم روی

 .شود می بسته چشمانم

 می سپری ام تازه خیاطی چرخ یا قالی دار پشت را عمرم های لحظه من و گذرند می معمول طبق روزها

 و رود می میماند،گاهی خانه توی سرهم پشت روز چندین آزاد روز،گاهی شب و شود می شب روز.کنم

 شود می باز خوابم رخت به پایش گاهی.رود می کوچک کلبه آن به میدانم و شود نمی پیدایش مدتی برای

 تا منتظر و شوم می طرف آن و طرف این زندگی طوفان زرد،در نیمی و سبز برگی،نیمی مثل من و

 .بگیرم آرام و بیفتم زمین روی باالخره روزی

 روی و شده سرسبز دشت و کوه.کند می سقز به دادن جان برای را تالشش تمام آفتاب دیگر و شده گرم هوا

 .نمایان شهر های زیبایی از دیگری
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 تند قدم.میبینم در پشت را بیان.روم می پنجره سمت به و شوم می بلند خیاطی چرخ پشت از در صدای با

 .روم می پایین ها پله از و کنم می

 کمتر روم می کارگاه به که وقتی از.شوم می رو روبه اش گشاده لبخند با همیشه مثل کنم می باز که را در

 .نشده خانه به آزاد شد و آمد متوجه هنوز طور این که دارد شکر جای و میبینمش

 !داخل خانوم،بیا بیان سالم_

 .شود داخل تا روم می کنار در کنار از

 گیان،خوبی؟ شیرین سالم_

 تو؟ نمیاین مرسی،چرا:ندارد شدن داخل قصد است معلوم

 شده تموم هم ها بچه شهرم،مدرسه میرم شهریور تا دارم:گیرد می سمتم را است دستش که ای قابلمه

 .کنم خداحافظی میمونم،اومدم سنندج رو ماهی دیگه،دو

 متمایل پایین به ناخودآگاه لبهایم.کننده ناراحت رفتنش و است من دوست گیرم،تنها می دستش از را قابلمه

 !برگردین زود اما بگذره میشه،خوش تنگ ت واسه دلم:شود می

 !کردم درست بادمجون خورش ت واسه:گوید می و خندد می

 .رود می ضعف گرسنگی از دلم جا در و کند می اشاره قابلمه به سر با

 !کنم درست نهار نرسیدم بودم خیاطی سرگرم مرسی،اتفاقا_

 !باش خودت عزیزم،مراقب:بوسد می را ام گونه و کشد می جلو سر

 سرد نیمه به اهمیتی بدون و میکنم پهن را سفره.میبندم را در خداحافظی بعد و میبوسم را اش گونه متقابال

 .میشوم خوردن مشغول خانه عمیق سکوت در و میریزم بشقاب ی گوشه را قسمتی غذا بودن

 برای.کشم می غذا از دست باشد مانده ام معده سر همچنان غذا اینکه ام،حس معده خوردن تاب و پیچ حس با 

 ته تا ترش ای ماده ای لحظه.شود می نه،بدتر که بهتر حالم و نوشم می آب از کمی بدم حال کردن فروکش

 همان که گذارم می دهانم توی دیگری قاشق.میدهمش فرو پی در پی و عمیق های نفس با که آید می زبانم

 بلند سفره پشت از و کشم می ام کرده عرق پیشانی به دستی.خورد می هم به ام معده پیش از بیش لحظه

 کشم می ام معده روی دورانی را دستم.ندارم محبوبم بادمجان خورش خوردن به میلی هیچ دیگر.شوم می

 نگه را خودم دیوار به زدن چنگ با و رود می گیج سرم کمی ها پله روی.شوم می خارج هال از و

 و خورده غذاهای از آتشفشانی و ترکد می ام معده توی بمب مثل چیزی دستشویی به نرسیده.میدارم

 تا پی در پی های زدن عق با و زنم می چمباتمه توالت سنگ روی.کند می فوران لباسم نخورده،روی

 .شود می خاموش بود شده کشیده جانم به انگار که آتشی وقت آن و آورم می باال را مغزاستخوانم
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*** 

 این از خصوصا.زنم می چنگ سرد نیمه آب زیر و تشت توی حوصلگی بی با را ام شده کثیف های لباس

 و کرم نوع هزار بود عمه اگر.بودم متنفر میماند ساعتها تا که دستانم خارش و سوزش و ام زندگی قسمت

 بود؟ کجا حاال.نشود خراب خودش تعبیر به گلم برگ مثل پوست تا کرد می تجویز برایم روغن

 سرم باالی را ام کرده کف موهای.است تحمل قابل اما نیست گرم هرچند.روم می آب زیر خودم بار این

 آب و ایستم می حرکت از ای لحظه و شنوم می را خانه در صدای.کشم می لیف را بدنم و تن و میکنم جمع

 آب زیر و میکنم باز را دوش دوباره.بود نکرده اجالل نزول و نیامده که میشد روزی ده نزدیک.میبندم را

 !بود شده پیدایش بودم احوال مریض که حاال.روم می

 روی آب و کف و میبرم آب زیر را سرم.گذرد می حمام در کنار از که بشنوم میتوانم را قدمهایش صدای

 هین با و میپرم جا از غیرارادی در شدن باز صدای با و زنم می چنگ موهایم بین.میخورد سر صورتم

 سوزش حس و چشمانم توی آب و کف ریختن با و میکنم باز پلک.میزنم حلقه ام سینه دور را دستم بلندی

 .میبندم چشم مجددا

 !حمومم من_

 .میمانم رفتنش منتظر معذب و گیرم می آب زیر سر

 .ایستاده در جلوی هنوز که میبینم و میکنم باز آرام را پلکهایم الی

 جورابهایش ایستاده همانطور و برمیدارد قدم یک.آید می سمتم به و آورد می در پا نک با را هایش کفش

 .بودم کرده رفو را اش پارگی خودم که جورابی آورد،همان می در را

 .برمیدارد نم شلوارش پایین و میگیرد قرار حمام خیس و سفید و سبز های کاشی روی پاهایش

 .میرانم عقب به ریخته صورتم توی که را خیسی موهای و میبندم را آب دوش شده خم های شانه با

 !کنی حموم میتونی میشه،بعد تموم حمومم االن من_

 و سرد دیوار به پشتم.کند می باز تک به تک را تنش مشکی مردانه پیراهن های دکمه و گوید نمی چیزی

 هیچ که صورتی با است بدنم و تن به کنم،خیره می نگاهش زده وق چشمهایی با و میخورد حمام خیس

 ! ناخوانا ندارد،چشمانی خاصی حالت

 .رود می کمربندش سمت به دستش و کند می آویزان ام حوله دیوار،کنار روی میخ به را پیراهنش

 !آزاد:مینالم
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 سینه دور از آید،دستانم می جلو گام چند با معطلی بی بار این.کند می آویزان و آورد می در هم را شلوارش

 می سیخ تنم به مو ازصدایش و کشیده کاشی روی هایم ناخن.میزنم چنگ پشتم دیوار به و میشود جدا ام

 .شود

 دوش اهرم دستش حرکت با و گذرد می کنارم از اما آید می چسبانم،جلو می دیوار به ممکن جای تا را سرم

 .صورتش و سر روی کند می شره آب و دهد می فشار را

 باال را سرش و بسته را چشمانش که کنم می نگاهش و دهم می بیرون آرام متعجب،آرام را نفسم

 .چسبیده صورتش و پیشانی روی صاف و خیس اش مشکی بلند موهای.گرفته

 زیرش لباس پا لنگه یک.برمیدارد را صابونم و لیف و میدهد فشار را اهرم.کنم می جدا ها کاشی از را تنم

 !بود شب تاریکی ای،توی قصه داشتیم،هر هرچه ما.گیرم می نگاه آورد،سریع می بیرون هم را

 می بدنم روی آب.گیرم می قرار زیرش و میکنم باز را دوش و روم می جلو مستاصل و آرام قدمهایی با

 گوشه از و زنم می شانه عقب به انگشت با را موهایم.شود می ناپدید و سرمیخورد ها کف بقیه و ریزد

 !اندازد می بدنم و تن به نگاهی نیم گاهی طور چه که کنم می نگاهش چشم

 زیر رویم روبه.افتاده رویم اش سایه کنم می باز که چشم و بریزد صورتم توی آب تا گیرم می باال سر

 هایش ریش بین و صورتش روی میگیرد راه موهایش از آب و بسته،کف را چشمهایش.گرفته قرار دوش

 .میپیماید را پرمویش سینه تا گردن مسیر دوباره بعد و پنهان

 نگاه و دوش زیر از کشم می عقب تن.میراندشان عقب به و موهایش توی شود می شانه هم او انگشتان

 کند می لمس را حوله پارچه که دستم.روم می ام حوله سمت به و گیرم می بازش چشمهای از را ام خیره

 می سمتش به را ام تنه نیم و شود می جدا حوله از کنم،دستم می مکثی.شود می حلقه بازویم دور انگشتانش

 جدا اش سینه از را نگاهم.افتم می خیسش آغوش توی صاف و کشد می پیش حرکتی در را دستم.چرخانم

 !من نه است دیوار به میچرخانم،نگاهش صورتش توی چشم و گیرم می باال سر و کنم می

 .محکم و فشارد،دردناک می را بازویم هنور انگشتانش

 !بپوشم لباس و کنم خشک خودمو میخوام:میزنم لب

 پاهایم زیر دستانش شده چه بدانم اینکه از قبل و میبینم پایینش لب روی را دندانهایش شدن فشرده ای لحظه

 .کنم می حلقه گردنش دور را بازوهایم و زنم می چنگ اش شانه به افتادن ترس از و میزنم جیغی.گرفته را

 میپیمایدو و کاود می را تنم ی سوخته سرزمین نترس سربازی مثل او شود،و می کوبیده ها کاشی به پشتم

 .آورد می در خودش تاراج به

 .شود می چنگ کتفش توی هایم ناخن و میفشرم گردنش و شانه بین گودی توی بیشتر را سرم

*** 
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 بین از کمی برتنم نشسته رخوت این تا هم سر پشت میکشم،چندبار صورتم روی را دستانم کف

 و خیس های کاشی از را تنم کشدارش و بلند های نفس صدای میان و میدهم فشار محکم را چشمهایم.برود

 را تنم التهاب آب خنکی میگذارم و روم می دوش سمت به پا و دست زانوهایم،چهار روی.میکنم جدا سرد

 پایش ،یک کشیده دراز ها کاشی روی هنوز.دهم می او به را نگاهم شود می منظم که قلبم ضربان.کند کم

 روم می ام حوله سمت به شوم می میبندم،بلند را آب.فشارد می را اش پیشانی دست کف با و کرده جمع را

 را ها همین دوباره دارد قصد دانم افتد،نمی می اش خورده تن لباسهای به نگاهم.میکنم خشک را بدنم و

 طبق.میکنم نزدیک لباسش به را ام بینی و میپیچم تنم دور را حوله.شود می جمع صورتم فکرش بپوشد؟از

 .رسد نمی مشام به هم خوبی چندان بوی انتظارم

 لحظه.رود می آب دوش سمت به و شده میچرخانم،بلند سر.شنوم می ها کاشی به را بدنش شدن کشیده صدای

 .میدهد فشار را اهرم خستگی با و میگیرد نگاه بیخیال.افتد می چشمم توی نگاهش ای

 .میکند خیس را دارش نم بدن دوباره آب

 دور از را میکنم،حوله مکثی نرسیده در به.پیچم می موهایم دور را حوله و میپوشم را بلندم پیراهن زیر

 آویزان میخ به ،دوباره ایستاده من به پشت دوش زیر مجسمه مثل که او به نگاهی نیم با و میکنم جدا سرم

 .میکنم

* 

 چند با سرش پشت کارگاه فرهاد،راننده شد،کاک کارگاه وارد که شده،صبح تر مهربان همیشه از امروز 

 سیروان کاک بزرگتر برادر گفت پرسیدیم که را دلیلش.کرد تقسیم ها خانوم بین هارا وجعبه آمد شیرینی بسته

 !شده پسردار دختر دو بعد و شده روشن اش خانه چراغ

 گذاشتین؟ چی رو اسمش:گویم می و گذارم می کنارم را چرتکه

 ...وریا!دیگه شده زیاد حاجی بدهی:اندازد می نگاهی ام گذاشته جلویش که را ای برگه

 چی؟:شود می گرد هایم جشم

 ...حاجی گفتم:کشد می سیبیلش به دستی

 !برادرزادتون اسم...نه_

 !وریا:دهد می تکیه صندلی به و میکند ای خنده تک

 !دارین عجیبی اسمای چی؟چه یعنی:میچرخم سمتش به و میدهم تکیه صندلی به هم من

 !باهوش،دانا یعنی_

 چی؟ یعنی خودتون اسم...اممم:نشیند می لبهایم روی لبخندی



 من لعنت خدا هستم

 

320 
 

 !روده یه اسم:کند می دسته و مرتب را میز روی های برگه و آید می کش لبهایش

 !قشنگه خیلی_

 .گیرم می گاز را لبم بالفاصله

 !زیباست و پرابهت خیلی م رودخونه خود_

 !میاد بهت خیلی یعنی...قشنگه هم تو اسم:اندازد می ام شرمنده صورت به نگاهی نیم زیرچشمی

 .شود می رها دندانم زیر از لبم و آید می کش لبخندی به دهانم

 !ممنونم میگین،واقعا اینو که هستین کسی اولین شما_

 قشنگه؟ اسمت که این_

 !میاد بهم اسمم که این...نه:میکنم زمزمه و میکنم درست را روسری گوشه

 !هستی خوبی دختر تو:میکند نگاهم خیره چندلحظه

 کسی حال بودم،تابه نشنیده کسی از را جمله این حال به تا من اما بود مسخره شاید.اندازم می زیر به سر

 .شود می جمع چشمم گوشه اشک!هستم خوبی دختر بود نگفته من به

 ...اما بیاد پیش زندگیش توی مشکالتی ممکنه آدمی هر_

 !نه_

 .گویم می قاطع و بلند

 به دنیا خوشبختن،همیشه خیلیا:میدهم ادامه.نگرد می را سریعم العمل عکس متعجب میگیرم باال را سرم

 !زندگی فدای اونا نه شده خوشیاشون فدای زندگی خیلیا...بوده کامشون

 !نمیچرخه شکل یه همه برای زندگی_

 

 روی سوزنش که بود خراب گرامافون ی صفحه یک روی شده ضبط ی قصه یک به شبیه من زندگی اما

 !بود کرده گیر ها روزی تیره و ها بدبختی قسمت

* 

 !کند می پرت را زده،حواسم زل طور این چه به نمیدانم

 پارچه.کنم می شده دوخته های قسمت کردن باز به شروع و کشم می بیرون چرخ زیر از را پارچه حرص با

 !بودم گذاشته برعکس را
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 می یادم را صدایش گاهی.میکنم رها را پارچه و میدهم بیرون کالفه را نفسم.است من به نگاهش همچنان

 !بکم است،صم طور همین رود،اغلب

 بشقاب توی و کشم می بیرون را ام محلی های شیرینی روم،ظرف می آشپزخانه سمت به و شوم می بلند

 .برمیگردم چرخم کنار دوباره و میچینم

 مدت تمام در اصال میدانم بعید!نکرده تغییر چشمهایش جهت ای ذره حتی و است من خالی جای به نگاهش

 .باشد دیده مرا

 .میبرم چرخ زیر را پارچه دوباره و میزنم شیرینی به نشینم،گازی می جایم سر

 میخوری؟:میگویم پا آن و پا این کمی از بعد

 !آزاد:زنم می صدایش تر شنود،بلند نمی انگار

 چه به زند می زل نقطه یک به ساعتها طور این وقتی بفهمم میتوانستم آید،کاش می خودش به انگار تازه

 !میکند فکر

 .کند می نگاهم سوالی

 خوری؟ می_

 را دستم و شوم می بلند بودم،سریع آورده باال هم صبح.آید می باال گلویم تا ترشی نشده،مایع کامل سوالم

 ام معده محتویات تمام برسد ها پله به پایم اینکه از قبل و میبرم یورش در سمت به.گیرم می دهانم جلوی

 .نشینم می پله اولین روی جان بی.آورم می باال را

 ام؟مادر؟عمه؟سرهنگ؟ مرده میفهمید کسی رسید؟اصال می دادم به کسی چه میمردم شهر این توی اگر

 با.میشد متقبل را زحمتش میل کمال با آزاد میکندند،حتما اینجا اطراف های تپه از یکی روی را قبرم شاید

 پنجره میچرخانم،پشت پنجره سمت به را میکنم،سرم حس را نگاهی.میکنم پاک را دهانم اطراف دست پشت

 !ایستاده

 !میریزد،سمی،دارویی غذاهایم توی چیزی شاید اصال

 در بکشد را من ای بزدالنه های روش چنین با بخواهد که است،این دار خنده و احمقانه هم فکرش گرچه

 میتواند،هرجا که بار چند تنم،هر توی را آن ام زده زل چشمانش به وقتی و بردارد چاقویی میتواند که حالی

 !کند فرو میخواهد که

*** 

 بدتر خوردن با که حالی.آمد می سراغم به تهوع حالت شدن بیدار از پس بالفاصله که بود صبح چندین

 حال به گرسنگی.خوردم نمی چیزی اصال حتی گاهی و بودم کرده نصف را هایم وعده امکان حد تا. میشد
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 آوردن باال مرز تا بادمجان بوی و رنگ با بادمجان،حتی خورشت وعده آن بعد از.ارزید می داشتم که بدی

 .رفتم می هم

 چه که میبرد فرو فکر به مرا این و بود گذشته ام ماهانه عادت ی وعده از هم روز چندین دیگر طرف از

 فاجعه انکار...بود انکار حال در ساعته چهار و بیست ذهنم گوشه یک!باشد داده رخ میتواند بدنم توی اتفاقی

 !هخا آزاد از بارداری؛بارداری نام به ای

 می اش،پلکم برآمده شکم با افتد می حامله جوان مریم،زن و طرف آن دار چند به نگاهم چشم گوشه از

 میکنم رها زمین روی را کاردک میدزدم،سریع نگاه میکنم حس ام اشاره انگشت توی که سوزشی پرد،با

 .میگیرم دهان به را انگشتم و

 شیرین؟ شد چی_

 !بریدم رو خانوم،دستم چیمن نیست چیزی:است چیمن

 فهمید؟ می آزاد خود اصال فهمیدند؟اگر می اینها بودم؟اگر باردار اگر

 .آید می سراغم به تهوع حالت دوباره و افتد می جانم به دلشوره

 .شوم می بلند جا از

 سیروان؟ کاک پیش کجا؟میری_

 !بخورم هوایی یه نیومدن،میرم اصال که امروز:مینالم تقریبا بدم حال با و میکنم نثارش حرصی پر نگاه نیم

 چند.است بهتر خیلی کارگاه داخل ی کرده دم هوای از اما است گرم هم بیرون هوای.میزنم بیرون کارگاه از

 بزرگ زرد های انجیر.ایستم می انجیر بار و پربرگ درخت زیر.میچرخم حیاط داخل و میکشم عمیق نفس

 به.شود می جدا شاخته از آسانی به ایستم،انجیر می پا پنجه روی.زنند می چشمک شان بازشده های دهان با

 عجیب حس این!میکنم لذت احساس شدت به میگذارم که دهانم توی.میشویمش آب با و میروم حوض سمت

 !ام نبوده شکمو وقت هیچ که منی است،برای

*** 

 می پا آن و پا این بود آورده پیشش بدم حال خاطر به مرا بیان اوایل آن که پیرزنی ی خانه دم دودل

 !بپیوندد حقیقت به کابوسم واقعا اینکه از.چیز همه میترسم،از.کنم

 بمانم صف در باید گوید می.ندارد خانه مریض از کم و است شلوغ اش خانه.میکند باز را در و میزنم در

 .میگذرند کشدار و کند دقایق!برسد نوبتم تا

 پشت پیرزن.رسانم می هال گوشه اتاق تا را ام خسته تن.شود می نوبتم که رود می خاموشی به رو خورشید

 کنه؟ می درد کجات:میپرسد کردی به نشده وارد.نشسته کوچکی و کوتاه میز
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 !میخوره هم به حالم روزه چندین:میدهم را جوابش فارسی به

 استرس از.کند می لمس را نبضم انگار و گیرد می دست در را ام زده یخ دست.بنشینم جلویش میزند اشاره

 .گذارد می نظر زیر را صورتم دقت با و میپرسد را ام قاعدگی آخرین تاریخ.کنم غش است نزدیک

 !ای حامله_

 .مینشیند چشمانم توی اشک و گوید می.ریزد می دلم و گوید می

 باشین؟ کرده اشتباه ممکنه...ممکنه:میافتم پته تته به

 !باشه،ضعیفی خودت به حواست!ای نه،حامله:گوید می شده الهی وحی او به انگار که عجیبی قاطعیت با

 می بلند حرف بی.گذارم می میزش روی را پول مقداری و میبرم مانندم کیف کیسه داخل را لرزانم دستان

 و ننگ بودم،با حامله من.خورد می چرخ مدام سرم توی که اش جمله مثل چرخد می سرم دور دنیا.شوم

 !آبروریزی

 گرفته جان رحمم در ای نطفه.کشم می شکمم روی دست.گیرم می پیش را خانه راه نامتعادل هایی قدم با

 مثل بود،موجودی گرفته جان بطنم در چیزی.دل خون و انتقام از ای عشق،نطفه نه نفرت از ای بود،نطفه

 !باشد من تکرار که تا ای حرامزاده ی شده،نطفه لعنت خودم،همانقدر

 فصل این میشد تمام نمیخواستم،باید هم خواست،من نمی دیگری شیرین میریزد،دنیا صورتم روی اشک

 تکرار لب زیر و شود می تکرار مغزم توی مدام زن قاطع ی گفته و ریزد می صورتم روی اشک.لعنتی

 !نه...نه...نه میکنم

 به چشمانم که حالی در هارا پله.نه یا میبندمش خودم از بعد که نیست حواسم اصال و میکنم باز را خانه در

 وبه سرمیخورم زانوهایم روی در کنار همان شوم می که هال وارد.روم می باال نمیبیند خوب اشک خاطر

 نمی صاف شده خم سر این دیگر.شود می خم ام سینه توی سرم و میزنم چنگ موهایم به.افتم می هق هق

 !شد

 حفظم،حتی از دیگر را تنش بوی.نشیند می ام شانه روی دستی و ریزد می اشک چشمانم از آبشار مثل

 !میدهم تشخیص را انگشتانش لمس حس

 ی پنجه روی رویم میکنم،جلوی باز چشم.آورد می باال را سرم و نشیند می ام چانه زیر دیگرش دست

 کوه،هرچقدر چقدر هر پناه بی من زدم؟این می چنگ چه به باید.شود می چشمانم قفل نگاهش.نشسته پاهایش

 زدم؟ می چنگ چیزی چه به باید!بود گسل روی سنگ،اما از

 چته؟:خورد می تکان لبهایش

 دستان.دهد می تکان را ام شانه دستش.شود می فشرده ام چانه روی بیشتر سکوتم جواب در انگشتانش

 .سفیدش پیراهن زیر به زنم می چنگ و کنم می بلند زانوانم روی از را دامنم به شده چنگ
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 ذره گیرد،حتی نمی درآغوش کشد،مرا نمی پیش مرا او.میزنم هق دوباره و گردد می چشمش دو بین نگاهم

 ...ام ترسیده.هاست حرف این از تر برانداز خانمان زلزله این اما نیست کننده دعوت صورتش حالت ای

 و تلخ اندازه همان به هم تکرارش ، تراژیک اولش بار هرچقدر اما.شود می تکرار دوبار تاریخ راستی به

 .است گزنده

 آغوشش توی و لباسش به میزنم چنگ ای ترسیده ی گربه مثل.میکشم جلو دستانش بین را خودم و ام ترسیده

 !م حامله من...م،آزاد حامله:کنم می زمزمه راستش گوش زیر هقم،درست هق میان.کنم می کز

 نگاه صورتش به و گیرم می باال افتد،سر می بدنش کنار و شود می جدا بود ام شانه روی هنوز که دستی

 .کند می رو و زیر را دلم که است،برقی چشمانش توی ایست،برقی نقطه مات کنم،نگاهش می

 تا میچرخانم را صورتش و میگیرم دستانم بین را صورتش دوطرف و میکنم جدا پیراهنش از را دستانم

 .افتد می چشمانم به مکث با نگاهش.کند نگاه مرا

 حامله گفتم؟من چی شنیدی:گویم می تودماغی صدایی با و کشم می خیسم صورت روی را دستم کف

 !م حامله من لعنتی...م

 یا ام شده دیوانه دانم نمی.کند می جدا خودش از مرا و گیرد می را بازوهایم.گویم می جیغ با را آخر جمله

 !باشه مبارک:رفته باال لبش گوشه واقعا

 و شود می بلند کنم تحلیل و تجزیه را حرفش بتوانم اینکه از قبل و گذرد می ام شنوایی کانال از اش جمله

 .زند می بیرون خانه از

*** 

 پایین که شود می شکمم پوست مات چشمانم و میزنم باال را لباسم.میکنم حس پوستم زیر را چیزی حرکت

 لمس دست و دهم می قورت را دهانم آب.زند می پا و دست زیر آن مدام موجودی انگار و رود می باال و

 .اش شده رگ به رگ و کبود پوست و شکمم روی تا آورم می باال را ام شده

 میکنی؟ چیکار اینجا...خاتون_

 .آید می سمتم به.میبینم را آزاد و عقب به میچرخانم را سرم

 دره مثل شکمم میبینم و میچرخانم دوباره را سرم کندی به.شود می خیس ام داده قرار شکمم روی که دستی

 نمی تر گشاد این از چشمانم.شود می سرازیر خون گوشتش و پوست گسستن هم از حین و کرده باز دهان

 شکاف میان از پرمویی سر ناگهان.آید نمی در ام حنجره از صدایی کنم می بسته و باز دهان هرچه.شوند

 جیغ توانم تمام کشم،با می جیغ.میبینم را آذر گیرد می باال سر که همین و شود می خارج عمیق و آلود حون

 .صدایی از دریغ اما کشم می
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 می شکمم روی ناخودآگاه دستم.شوم می خیز نیم تشک روی درجا و میپرم خواب از تنگی نفس حس با

 و گردن روی.کشم می عمیق نفس چند.کنم می نگاه را صافم پوست و زنم می باال سریع را لباسم.رود

 کابوس آن و رود نمی کنار چشمانم پیش از آذر نگاه.زند می تند هنوز قلبم و شده خیس عرق از صورتم

 !عجیب

 صدای اما میکنم بازش آرام.روم می اتاق در سمت به و برمیخیزم نشسته زانوهایم توی که لرزشی با

 روشنی و داده تکیه دیوار به هال تاریکی توی که مردی اما بود رفته موقع همان.شود می بلند جیرجیرش

 !باشد تواند می او جز کسی چه میشکافد را تاریکی سیگارش سر رنگ نارنجی

 .میبندم جیرجیر صدای همان با را میکنم،در عقبگرد

 .رود می فرو بالش توی سرم و تشک روی میکنم رها را خودم دوباره

 هم بیفتد،تا جانم به لگد و مشت با داشتم توقع.ام حامله گفتم که این از بعد آزاد عجیب رفتار میکنم،به فکر

 ی هخا،نقطه ی آزاد،خانزاده و من که این نبود کمی چیز!ببرد بین از را منحوس ی نطفه آن هم و من

 !چندیاخته ی اندازه به کوچک خیلی باشیم،هرچند داشته مشترکی

 باال لبش گوشه ها ماه از بعد.بود شده پدیدار صورتش توی که عجیبی حالت با!باشد مبارک بود گفته او اما

 .بود زده برق چشمانش و رفته

 .کردم می فکری باید.میبرم مالفه زیر را خیالم و فکر از پر سر

*** 

 ظاهرم.میزنند حرف من مورد در دارند همه میکنم حس.شده دیگری طور من به ها نگاه  میکنم فکر مدام

 !باردارم که میفهمند ها آن میکنم حس ولی نکرده تغییری

 !ها؟ گل افشانی گرده و هوا باد از یا کرده رهایم بودم گفته که شوهری کسی؟از چه از

 از که است سیروان کاک.چرخانم می عقب به سر و میگیرم قالی دار از نگاه سریع در شدن باز صدای با

 زند می اشاره دست با میبیند خودش متوجه را من تا و دارد می بر جلو به دیگر قدمی.آمده بیرون اتاقش

 میکنم رها را دستم توی میدهم،نخ تکان سری.است من روی ها نگاه ی همه میکنم حس.بروم سمتش به که

 .شوم می اتاق وارد سرش پشت و

 در جلوی همان و میبندم سرم پشت را در آرام.میکند ام پاچه دست همین و است عصبی کمی اش قیافه

 .کند آرام را خودش دارد سعی انگار و ایستاده پنجره به رو من به پشت.میمانم

 شده؟ چیزی... سیروان کاک:درآمده چاه ته از صدایی آیم،با می حرف به خودم باالخره

 دارم را خطاکاری کودک حال.افتد می جانم به دلهره.جود می و گرفته دندان به را سبیلش برمیگردد،گوشه

 .است توبیخ و دستش روشدن منتظر هرآن که
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 !بخون رو برگه این بار یه بگیر_

 خوردگی تا و گیرم می دستش از مکث با گرفته سمتم که را خطی بی کاغذ.روم می جلو و گزم می لب

 !لرزد می دستانم چرا نمیدانم.کنم می باز را اش

 کارگاه ی گنده کله مشتریان از یکی های حساب میکنم دقت که رقم و عدد سری یک.است خودم خط

 .آورم نمی سردر چیزی کفری و عصبی انقدر هم داده،آن دستم به را آن اینکه از اما.است

 !خب؟:میزنم لب نامطمئن

 !جا این  بیا:کشد می عقب صدا و سر پر را میز پشت صندلی

 تقریبا رویم جلوی و کشد می پیش را چرتکه.نشینم می گفته که جایی و روم می جلو ندارد،سریع شوخی

 !ام عصبی انقدر چرا بفهمی که کن تفریق و جمع عددارو این دوباره:کوبد می میز روی

 شده کمتر خشمش از میکند باز که چشم.گذارد می هم روی چشم و کشد می موهایش روی را دستش کف

 .دهد می بیشتری جرات من به این و

 !این؟ آشفته انقدر شده؟چرا چی نمیگین چرا خب_

 !شیرین؟ کجاست حواست معلومه!رفت سوال زیر همه جلوی اعتبارم و آبرو چون م آشفته_

 !پیشوندی و پسوند گوید،بدون می شیرین

 .کند می لمس را چرتکه هدف بی دستم و اندازم می پایین سر

 چی بهت اول روز من!شدی هوا به نیست؟سر هیچی به حواست اصال مدته یه نیستم متوجه میکنی فکر_

 گفتم؟

 می ادامه همچنان او و زند می نیش چشمم گوشه اشک تیزش و تند چندان نه هرچند توبیخ از ناخودآگاه

 !سالمت به کارگاه واسه نکنی کار خوب قراره اگه که گفتم:دهد

 !بنداز نگاه یه فقط:دهد می تکان را آن و آید می برگه سمت به دستش دوباره

 تا کشم می دست عصبانی.خورد می سر چشمم گوشه از ای قطره و شود می شکسته اشکم سد باالخره

 شود می خم سرم روی و میدهد تکیه میز به را دستش.گیرد می را لباسم گوشه راه بین دستش که کنم پاکش

 شده؟ چی:کند می نگاه صورتم به دقت با و

 عقب را دستم میکنم سعی و گزم می لب بیشتر.اندازند می رد صورتم روی وار قطار اشک های قطره

 .کند نمی رها و گرفته مشتش بین را لباس ی پارچه محکم اما بکشم

 !باشه که هرچی...میکنم شده؟کمکت چی بگو من به_
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 نیست،منو چیزی:گویم می نلرزد کنم می تالش که صدایی با و دهم می تکان نه معنای به بار چندین را سرم

 !اشتباهم خاطر به ببخشید

 .کنم می خشک را صورتم آستین گوشه با و آورم می باال را دیگرم دست

 چیزی شیرین،اگه نگو دروغ:گوید می و دهم می شلوارش به را کنم،نگاهم نگاه را چشمانش نمیخواهم

 عدد یه حتی نداشت سابقه!چیه خاطر به حواسی بی این پس نیست چیزی کردی؟اگه گریه االن چرا...نیست

 ...روزه چند این اما کنی اشتباه و رقم و

 !زدین داد سرم چون کردم گریه:کنم می رها انگشتانش بین از را آستینم باالخره و پرم می حرفش میان

 کردی؟ گریه این خاطر به:شود می صورتم مات

 تیزی همچنان اما و کند می راست کمر نیز او.چرخم می میز سمت به صندلی با همراه و میگیرم رو

 .کنم می حس رخم نیم روی را نگاهش

 ...شیرین_

 می سبیلش به دستی کالفه.میبندد دوباره اما بگوید چیزی تا کند می باز دهان.چرخانم می سمتش به سر

 !بگی من به شد هرچه میخوام:شود می خم سرم روی دوباره و آورد نمی طاقت.کشد

 !ناتوانم پاک و لطیف هایی،انقدر نگاه گونه حرفهایی،این چنین خواندن در دارد،من حرف نگاهش

 .دهم می تکان سری شده مشت میز روی که دستهایم به خیره و میگیرم نگاه پاچه دست

*** 

 روی های گل طرح نگاهم قرمز،با های مخده به داده ام،تکیه نشسته پیرزن مراجعان صف توی دوباره

 .نافم به شکمم،چسبیده نیست،توی دور که جایی.دیگریست جای فکرم و کنم می دنبال را قالی

 وارد ببندد را در که این از قبل و شوم می اتاق،بلند از میانسال زن آمدن بیرون و در شدن باز صدای با

 .شوم می پیرزن اتاق

 .شناسدم می دیگر انگار و کند می نگاهم چشمی زیر

 گوید می خودش زبان به.گذارم می لباس دامن روی را ام شده مشت دستان.مینشینم میزش جلوی حرف بی

 و پرچین صورت و کند می نگاه را سکوتم تعجب با.چرخد نمی دادن پاسخ به زبانم من و شده چه باز که

 پرسد می.کنم می نگاه را اتاق طرف دو چشمی زیر.شود می جمع هم در اش بسته حنا ابروهای و چروکش

 حرکتی با آخر در و گذارم می هم روی پلک.میکشم عمیق نفس چند.زنم نمی حرف چرا و است خوب حالم

 او از بودم آمده.مینشیند گلویم توی بغض.روم می در سمت به سر پشت به نگاه بی و شوم می بلند جا از
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 چندین که بدهم،کابوسی پایان کابوس این به تا بودم آمده!کنم خفه نطفه در را بچه تا بدهد چیزی بخواهم

 !آمد،خاتون،آذر،بانوسادات،کامران می در هیبت یک به هربار.بخوابم ای لحظه گذاشت نمی بود روز

 می عقب به صدایی شنیدن با اندازم می قفل توی که کلید.گیرم می پیش در را خانه راه سست هایی قدم با

 و بازکنم را در تا ایستد می حرف بی.شود می نزدیک شب تاریکی در که میدهم تشخیص را آزاد.چرخم

 نه،طوفان که نسیم حرف،شبیه ام،بی کرده عادت مانندش سایه حضور این به.شود می وارد سرم پشت

 .گذرد می روزی که میدانم اما کوبد می هم در را چیز همه سکوت در که مخربی

 آرامی به و گیرد می را بازویم دستش کنم می باز سرم دور از را نازک روسری و آورم می در کفش تا

 .کوبد می دیوار به

 نشانه را چشمانم پایینش به باال از نگاه کنم روشن را المپ تک ام نکرده وقت حتی که خانه تاریکی توی

 را هایم شانه و میآید باال بازوهایم از دستش هردو.دوزم می چشمانش به را حالم بی و خسته نگاه.رود می

 و کردن فکر حوصله حتی است وقت ندارم،خیلی جنگیدن حوصله.میکند قفل دیوار به دردناک و محکم

 !کند مشخص را قوانینش و مبارزه زمین خودش تا میمانم حرکت بی.ندارم هم استدالل

 !بیرون بنداز سرت از بردنشو بین از فکر:دهد می تکان صورتم جلوی را اش اشاره انگشت

 .پرد می باال ناخودآگاه ابروهایم

 !میری کی میری،با میری،کی کجا...هست بهت حواسم:میدهد ادامه

 ریش ی شده بلند و زبر موهای.گوشم نزدیک تا آورد می پایین را صورتش و کند می ریز را هایش چشم

 !نکن شک...میکشمت اال و میشه زندگیت میاد،ضامن دنیا به بچه اون:خورد می ام گونه به سبیلش و

 چرا؟:میکنم زمزمه.ندارد ای فایده تقال اما برهانم را خودم میکنم سعی.زنم می یخ کالمش جدیت از

 .گوید نمی چیزی

 میخوای؟ منو ی من؟بچه از میخوای داره؟چی چی...بچه اون_

 کراهت ت واسه باید تصورشم حتی!داره معنایی ت واسه منه از که ای بچه که نگو!هه:آید می کش لبم

 !باشه داشته

 !داره کراهت م واسه آره،تصورشم:شود می جمع نفرت مثل حالتی از اش چهره و آورد می باال را سرش

 یقه به خورده گره دستهای چشم با خورده جا.گیرم می را اش یقه ی گوشه سریع که بکشد عقب خواهد می

 .اندازد می صورتم به را نگاهش سوالی و کج سری با بعد و اندازد می نگاهی را اش

 ...دنیا این تو میشه بدبخت...اون...اون...آزاد...بیاد دنیا نباید اون...بچه اون_
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 بین از صدایم لرزش تا میدهم قورت را دهانم آب.شوم مسلط خودم بر کمی تا گذارم می هم روی چشم

 کنی؟ چیکار باهام میخوای:برود

 می عقب به حرفی هیچ بدون.اندازد می پایین شدت به و کند می جدا اش یقه از رحمانه بی را دستهایم

 نمیتونم من:زنم می چنگ را ساعدش و روم می دنبالش سریع.رود می هال از ای گوشه سمت به و چرخد

 اون...جداس بحثش این اما...بکن کنی اذیت منو میخوای چیه؟اگه کار این از قصدت بگو...آزاد...بیاد بذارم

 ...اون...بده تاوان بخواد که نداره گناهی

 داد؟ چیو تاوان من ی بچه:مانند نعره صدایی پرد،با می حرفم میان

 !بود اتفاق یه اون:مینالم خاموشی روبه صدایی با. جدا ساعدش از دستم و شود می بسته دهانم

 !بود اتفاق یه اون:میزنم جیغ

 !خواستم نمی...نمیخواستم...بشه طوری این نمیخواستم من:میزنم جیغ تر بلند

 سیمین نمیخواستم.میزنم جیغ و کنم می حس را موهایم تار شدن کنده.کشم می و اندازم می موهایم بین دست

 صورتم توی و کشم می را موهایم تر محکم.بدهم تحویل سیاه دنیای این به دیگر شیرینی نمیخواستم.باشم

 .افتد می راه صورتم روی اشک.میزنم

 !شو خفه:شنوم می را مانندش نعره صدای

 ...نمیذارم...اونو هم خودم هم!اونو هم میکشم خودمو هم:میزنم جیغ

 لعنتی برق آن از.میدانستم هم اول از.است سرش در چه ام،میدانم دیوانگی مرز در میفهمم و میزنم هق

 !بدنامی.اول خانه.برگرداند اول جای همان به مرا که همین.میخواست را همین.بودم فهمیده چشمانش

 !کثافت:میزنم جیغ و شوم می ور حمله سمتش به وار دیوانه

 سمتش به وقتی اما!باشند آورده آوری کسالت سیرک به را او شده،انگار جمع نفرت از همچنان اش قیافه

 .آورد می جلو را دستانش و میخورد جا میکنم حمله

 ...کثافت...کثافت_

 توی را بلندم نیمه های ناخن!باشد کشیده سرک بطنم از گرگی ماده انگار.دهم می فحشش و میزنم داد

 بهت حالت آن از.کنم می حس را خون زدن نیش و پوستش شدن کنده.اندازم می چنگ و میبرم فرو بازویش

 !روانی؟ میکنی چیکار:شود می خارج

 !کشمت می...کثافت:اندازم می چنگ گردنش روی که کند دور مرا کند می سعی

 خورد استخوناتو...سگ توله:شود می خارج دندانهایش بین از که را صدایش و شنوم می را آلودش درد آخ

 !کنم می
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 توی را دندانهایم و ایستم می پا پنجه روی شده برابر چندین انگار که قدرتی با اما گیرد می را دستم دو مچ

 .میبرم فرو گردنش

 .کرده خطر احساس همیشه از بیش که ای ماده گرگ.کند محافظت حریمش از میخواهد که ای ماده گرگ

 می فریاد.کند می پر را ام بینی تنش بوی و نشیند می زبانم زیر خونش شوری و میدهم فشار را دندانهایم

 !وحشی:زند

 آزادم دست.بکشد عقب را سرم تا موهایم پرپشت حجم به میزند چنگ و کند می رها را شکستنم روبه مچ

 .چسبم می بدنش به زالو مثل و میزنم چنگ اش شانه آورم،به می باال هم را

 .دهم می ادامه دندانهایم فشردن به حریصانه و کند نمی بد را حالم ابدا خونش مانند آهن طعم

 !میمانم متصل تنش به سمجانه و کشد می تر محکم را موهایم

 !دیوونه احمق...گردنمو کن ول سگ توله_

 وحشی دومار محکم،مثل را دستانم.کند می کردنم جدا برای را تالشش تمام و کند می رها هم را دیگرم مچ

 داشتم من.کند می سرایت گردنش به لبهایم از و اندازد می رد صورتم روی اشک.کنم می چفت گردنش دور

 .کردند می زنجیرم باید وحشی حیوانی مثل!شدم می دیوانه

 .کنم می حس را کشد می که ای آسوده نفس و میکنم جدا را زنم،دندانهایم می هق

 .دارم می نگه خونش و بزاق از خیس و دیده آسیب پوست با اتصال در را لبهایم و میزنم هق

 !شدی؟ هار:میغرد بلند

 !نکن:گویم می گرفته صدایی با و دهم نمی اجازه که کند جدایم میخواهد

 .فشارم می گردنش دور بیشتر را بازوهایم

 !زد می هم  مالقه با را مغزم کاسه داشت کسی انگار اصال

 !س خوشمزه میکنه؟خونت درد:میکنم زمزمه

 تند های نفس.میفشارم زخمش جای به را لبهایم دوباره و میمالم لباسش پارچه به را اشکم از خیس صورت

 .کنم می حس را خشمگینش و

 .چسبانم می پوستش به زالو مثل را لبهایم و کشم می آلودش خون زخم روی زبان

 !باشه بخش لذت انقدر خونت خوردن نمیکردم فکر:کنم می زمزمه

 !سوزه؟ می:کنم می فوت را زخمش
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 .شنوم می نزدیک فاصله این از را دندانهایش شدن ساییده صدای

 .میبرم فرو سرش پشت موهای الی را انگشتانم

 بایک را اش پارچه تازه که تشک همان ببرد،روی اتاق آن به مرا میخواهم که ام داده دست از را عقلم حتما

 را خونش شوری طعم هنوز که دهانی با که ام شده دیوانه.ام کرده عوض سفید و صورتی گلی گل پارچه

 .بشنوم را ها پارچه سایش صدای سکوت در میخواهم دهد می

 در از بلند هایی قدم با.ام افتاده زمین روی آیم می که خودم به و کنم می باز را ام بسته چشمان تکانی با

 .لرزیم می خود به ها پنجره و در،من محکم شدن کوبیده از و رود می بیرون

*** 

 

 عمیق خط چند و رود می باال ابروهایش.شده رو به رو ای دیوانه با انگار افتد می من به نگاهش که بار این
 .افتد می اش پیشانی روی

 .مینشینم اتاق الکی فرش روی کوتاهش و کوچک میز جلوی قبل بار هرچند مثل و بندم می آرام را در

 است منتظر.میدارد بر میز روی از و زند می گره معطریست ی شده خشک سبزی داخلش که را ای کیسه
 .بیایم حرف به

 میخوام...بشم دار بچه نمیخوام من...میخوام.م حامله گفتین و اومدم پیش روز چند باشه یادتون اگه...من_

 !کنم سقطش کنین کمکم

 .اندازد می نگاهی را سرتاپایم

 رو؟چرا؟ ت بچه بندازی_

 !خواهم نمی را بچه این چرا بگویم طور چرا؟چه

 !خواد نمی بچه شوهرم:گویم می کنان من من

 خواد؟ نمی بچه چرا_

 !شیم جدا میخوایم خب یعنی!نیستیم خوب هم با...راستش:کند می ام پاچه دست و پرسید می سوال سوظن با

 سربندش و کشد می است مشخص اش دسته هر درون سفیدی های رگه که اش خورده حنا موهای به دستی
 !اومده؟ کجا از بچه این پس نیستین خوب باهم و بده طالقت میخواد اگه:کند می مرتب را

 .خارانم می را ام شقیقه گوشه و آورم می باال دست کالفه
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 !بیای شوهرت با فردا باید ولی راحته، کوچیکه ،چون میدم معجون یه بهت_

 .رود می نابودی به رو اش جمله اتمام با بود شده روشن دلم توی که امیدی کورسوی

 .نیست اینجا شوهرم االن...اممم_

 ت واسه معجونو تا بیای شوهرت با باید...نیست مربوط من به ایناش دیگه:میدهد تکان هوا توی را دستش
 !بسازم

 خواهش!میشه بزرگ بچه موقع اون تا...میاد دیگه چندهفته...نیست شوهرم میگم خب:میکنم ملتمسانه را لحنم
 ...میکنم

 به...نمیگردم شر دنبال من!راضیه بگه و اینجا بیاد شوهرت باید گفتم:دهد می باال نه معنای به را سرش
 !سالمت

 کندن جان با و میگیرم گاز داخل از را ام گونه.گذارد نمی باقی برایم بیشتر اصرار جای کالمش قاطعیت
 .میدهم تکان فهمیدن معنای به سری

* 

 در که افسوس.کنم جویی کنم،چاره بزنم،دردل حرف او با ترس بی میتوانستم که بود نفر یک حداقل کاش
 .همیشه از تر تنها.خودم و بودم خودم زمان از برهه این

 هنوز که شکمی.میکنم حساب را مترش میلی به متر میلی و میگیرم شکمم دور را متر وار دیوانه صبح هر
 دلم به خانه آور جنون و انگیز وهم سکوت هاتوی شب.آید می باال رسوایی با زودی به اما و است صاف
 و بمانم من نه که طوری.اندازم بی پایین را خودم حیاط حفاظ بی های پله باالی از.کنم تمام را کار افتد می
 .سوزاندم نمی شومینه آتش توی را صادق کتاب بودم اگر نبودم،که آدمش من او،اما نه

 !شده وصل اش سگی زندگی به دندان و چنگ با که آدمیست من شجاع،در یا ترسو

 چرخاندن به شروع دوباره و شود رفع تهوعم حالت کمی تا میکنم مزه را لیمویم آب و آب ترش مخلوط از
 .میکنم پارچه روی خیاطی چرخ دسته

 قدرتی که بختی نگون کودک با.بگیرد من از جا یک را همه تقاص کند،میخواهد گورم به زنده میخواهد آزاد
 .ندارد دنیا این به گفتن نه برای

 روی و میکنم باز را هال در.شوم می بلند زمین روی از جهش یک با و میکنم رها را پارچه زده حرص
 .ایستم می پله اولین

_  !نمیذارم...کنی نابودم نمیذارم...احمق...احمق 
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 صورتم توی را موهایم شبانگاهی خنک نسیم.بندم می چشم و میفشرم زیرینم لب به را هایم دندان محکم
 نم گردن دست با.کشم می عمیقی نفس.رساند می مشامم به را همسایه باغچه های گل عطر و ریزد می

 !توانستم کشم،نه،نمی می عقب پا...را گردنم ی تپنده نبض.کنم می لمس را ام برداشته

 !افتاده شود می تر بزرگ و بزرگ مدام که قرمز لکه یک جهان های پله تمام پایین ابد تا من برای هرچند

 .کشم می عقب ریخته صورتم توی که را موهایی و خانه داخل کنم می گرد عقب

 باید.میخریدم چایی و برنج و گوشت ماه آخر باید.دادم می تحویل را لباسها باید.نشینم می خیاطی چرخ پشت
 .میکردم عوض را هال ی کهنه فرش

* 

 حال تعجب با و شوند می وارد یکی یکی خانومها.میکنم گز را کارگاه حیاط و زنم می باد را خودم دست با
 .شوند می جویا را حالم بعضا و کنند می نگاه را بدم

 .نشسته فقراتم ستون تا گردن روی سردی عرق.روم می زدن عق مرز تا بار چندین

 زنبوری دو به توجه بی و روم می سمتشان به.افتد می درخت روی ی کرده باز دهان های انجیر به نگاهم
 حس همان زنم می که را گاز اولین.کنم می را نزدیکترین اند درخت برگ و شاخ دور چرخیدن حال در که

 سیروانی کاک با کنم می باز که چشم.نشیند می لبم روی لبخندی ناخودآگاه و دود می پوستم زیر بخش لذت
 دهانم جلوی نصفه انجیر با دستم.است لبش روی کوچکی لبخند.شوم می رو روبه ایستاده پنجره پشت که

 ساعتش به انگشت با و آورد می باال را دستش که دهم می تکان سالم معنای به را سرم.شود می خشک
 توی اش عسلی طعم با را انجیر باقی سریع چرخد می که پشت به.کارم سر بروم یعنی که کند می اشاره
 .کنم می پاتند کارگاه سمت به و گذارم می دهانم

*** 

 تا آورم می بیرون ام کیسه از نانی تکه.بندم می سرم پشت را در و شوم می خارج کارگاه از نفر آخرین
 خودم اش گوشه با و کنم می باز را ام روسری گره گرما از کالفه.کند رفع را ام گشنگی خانه به رسیدن

 .گذرد می کنارم از شده چیده طالبی رویش که چوبی دستی چرخ.زنم می باد را

 قند

 آقا؟:میزنم صدایش و شود می آب دلم توی

 دونه یه:چرخد می سمتم به فروشنده و شود می متوقف کوچه ناهموار زمین روی درشکه های چرخ صدای
 بدین؟ بهم طالبی

 .زنم می زیربغلم همانطور را طالبی و کنم می حساب را پول
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 راهم ها درخت جان کم سایه توی و کشم می کوچه کنار را خودم آید می سرم پشت از که ماشین صدای
 مشکی جیپ توی را سیروان کاک و چرخانم می سر سریع آید می که بوقی صدای با اما دهم می ادامه را
 .بینم می اش

 گرما خاطر به احتماال را سرش دور دستمال.کند می کم امکان حد تا را ماشین سرعت و ایستم می
 !شود دیگران و من نصیب پرپشتش و مشکی موهای دیدن سعادت همیشه نیست قرار.برداشته

 خانوم؟ شیرین میری خونه_

 .سیروان کاک بله:کنم می چشمانم محافظ سایبان صورت به را دستم و میزنم لبخندی

 .رسونمت شو،می سوار:گوید می چندلحظه از بعد اندازد می نگاهی را سرش پشت جلو آینه از

 ...هم ممنون،همینجوری نه:روم می عقب قدمی

 !کنند؟ می پچ پچ سرمان پشت همه که گفتم؟این می چه داشتم.کنم می قطع را ام جمله راه ی نصفه و

 !نیست ممنون،راهی:دهم می ادامه

 !داری که گرمه،بارم شو،هوا سوار:کشد می سبیلش به دستی

 متوجه که را نگاهش اما کنند می خالی سرم روی سرد آب شوم،انگار می متوجه بد را اش جمله لحظه یک
 .روم می ماشین سمت به و کشم می ای آسوده نفس بینم می است طالبی

 بوی مثل پیچیده خاصی بوی ماشین توی.کنم می نگاه رو روبه به سکوت در.افتد می راه شوم می که سوار
 چیزی.افتد می آینه آویز به نگاهم.دارد خاصی و عجیب بوی اما باشد عطر رسد نمی نظر به که چوب،چیزی

 !چوبی گردنبند یا دستبند شبیه

 چی؟ گفتی_

 !نگفتم چیزی:کند می رانندگی دقت با که سمتش چرخانم می سر متعجب

 ای؟ کوچه کدوم_

 .نونوایی سمت.میدون از باالتر کوچه دو_

 چی؟ هم همینجوری گفتی شو سوار گفتم وقتی_

 گفته؟ چیزی کسی:رود می باال کمی رود،ابرویش می نشانه سمتم به را اش مشکی ی کشیده چشمان

 !نه:باشد شده متوجه کردم نمی فکر

 !خوبه:گوید می طوالنی مکثی بعد
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 بین ارزش با ای شی مثل که ای طالبی با اینکه از قبل و زند می دور را میدان و چرخاند می را فرمان
 .گیرم می در به را دستم بیفتم رویش ام گرفته دستانم

 ...ببر خودت واسه داری دوست انجیر اگه_

 !ن خوشمزه خیلی:کشم می ام روسری ی شده رها پرهای به دستی و افتم می خنده به ناخودآگاه

 !ببر بیار خودت با کیسه فردا:خندد می چشمانش و سمتم چرخاند می سر

 !ممنون_

 !حیاط کردن کثیف جز داره ای فایده یه اینجوری حداقل...میشه له زمین رو میفته_

 !دارین نگه کوچه همین سر:دهم می رو روبه به و گیرم می رخش نیم از نگاه و شود می جمع ام خنده

 ای؟ کوچه همین_

 !بله_

 !خونه؟ کدوم:پیچد می کوچه داخل و چرخاند می را فرمان

 پنجره و باال به نگاهی تا چرخانم می سر.دارد می نگه را ماشین در جلوی و زنم می ای اشاره دست با
 .بیاندازم خانه های

 میکنی؟ چیکار...تنهایی_

 می باال ای شانه.میچرخانم سمتش به را سرم دوباره سریع و پرسد می سوال شوم متمرکز اینکه از قبل
 !کنم می هم خیاطی!...زندگی:اندازم

 واقعا؟:دهد می تکان سری

 !نیست خوب کارم کارم،خیلی تازه البته!بله،واقعا:زنم می لبخند

 دوزی؟ می هم مردونه_

 !باشه سخت البته،نباید...اممم:بگویم چه که میمانم مردد

 !افتادین زحمت رسوندین،توی منو که ممنون خیلی:گیرم می دستگیره به را دستم

 !خواستم خودم:خندد می چشمانش دوباره

 .حافظ خدا:چرخم می سمتش به گیرد می قرار زمین روی که پاهایم
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 صدای خانه در بستن از بعد و گیرد می اش پیشانی روی جالبی ژست با خداحافظی معنای به را دستانش
 .شنوم می را ماشینش شدن کنده جا از

 !گرفت می یاد را ام خانه نباید

 نگاهش و زده گره هم به کمرش پشت را ام،دستهایش ایستاده آزاد جلوی درست میکنم باز که را هال در
 .افتد می صورتم روی دوباره و چرخد می دستم طالبی روی ای لحظه

 سروکله باید حاال  وحتما نبود پیدایش که میشد ای هفته ام،یک شده پیاده سیروان جیپ از که دیده مرا حتما
 !میشد پیدا اش

 برایش که ندارم شک باشم،یعنی داشته مراوده مردی با من باشد داشته اهمیتی برایش کنم نمی هم گمان البته
 !است بخش لذت برایش حتی بود گفته.ندارد اهمیتی

 به نگاهم آخر لحظه.روم می آشپزخانه سمت به و میزنم دورش.کنم می جفت را هایم کفش و میبندم را در
 .است کبود هنوز تیزم،که دندانهای گردی،حاصل یک و شده خشک زخم مورب خط یک افتد می گردنش

 روی به نگاهم متوجه خوبی به اما کنم می راجمع لبهایم نفهمد اینکه برای و افتم می خنده به ناخودآگاه
 .شود می گردنش

 آورم می در همانجا را سنگینم پیراهن.دهم می قرار نیک پیک روی را پر کتری و میخورم آب لیوان یک
 فرضی هایی خط انگشت با پایش ران روی و داده تکیه دیوار به نشسته.روم می بیرون زیرپیراهن با و

 و است،شلوار تنش جدیدی لباسهای میکنم که دقت.گرفته بازی به را دیگرش دست های مفصل و کشد می
 !نیست شده نما نخ های لباس آن از ای،خبری سورمه پیراهن

 می سنگین و چرخانم،سبک می ذهنم توی را بزنم میخواهم که حرفی ایستم می رویش روبه و میکنم مکث
 !آدمهایش و تهران اسم به تلخی فرارم،واقعیت در آن از مدام که چیزی گفتن به میکنم باز دهان باالخره و کنم

 تهران؟ رفتی_

 .آورد می باال سر و شود می متوقف دستش حرکت

 !نمیدی؟ جوابمو چرا_

 !کنی فراموشش باید حال هر نکن،به فکر بهش:میدهد تکیه دیوار به را سرش

 .کند می اشاره شکمم به چشم با

 ....چه...اونجا:آید می جلو کمی فکم

 !طوره؟ چه اوضاع:گویم می سریع و میبندم چشم
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 نگران باید که قدری از بیشتر کمی:ندارد اش خالی چشمهای با تناسبی هیچ البته که آید می کش لبهایش
 !نگرانتن باشن کرده فرار رسوایی با که دختری

 !کردم؟ فرار رسوایی با چی؟فرار؟من...چی؟:آیم می جلو قدمی و لرزد می لبهایم

 !پیچید جا همه کنی فکرشو اینکه از قبل رسواییتم!میکردی فرار موندی،باید نمی راحت هرحال به_

 !پس؟ چی من؟تو من؟فقط رسوایی:نشینم می اش چندقدمی در رود،همانجا می گیج سرم و گیرد می نفسم

 چی!کردی چیکار میدونی خوب خودت اما!مرداست دست دنیا که میبینی:گوید می و کند می باز را دستانش
 !میدونی خوب خودت...رسیدیم اینجا به که شد

 و...قدره چه ماجرا و رسوایی این از سهمت میدونی خوب خودت توام:گیرم می سمتش را ام اشاره انگشت
 !نبودی اینجا اال

 !برجسته اش پیشانی رگ و شده برافروخته صورتش

 ...شروع هایش طعنه میدانم بپرسم اگر دارد؟حتی اهمیتی چه او برای اما بپرسم مادر از میخواهم

 بودم من!...بگیر دخترو و ببین اومد،مادرو در آب از خودش مث سیمینم دختر پیچیده جا همه...میدونی_

 ...مینداختم سرم از تهرونم فکر

 رفته؟ داییش به زاده حالل نمیگن:میپرم کالمش میان و میزنم زهرخندی

 فراموش وجدانتو عذاب بار نکن سعی:گوید می صورتم جلوی و شود می خیز نیم.شود می مات صورتش
 !دیبا شیرین منه توجهنم درست جات!تو...کشتی نفرو دو تو...کنی

 و درهم های چشمانش،ریش اش،روی پیشانی برآمده رگ از نگاهم.گرفته را چشمم جلوی اشک الیه یک
 کجاست،میدونم جام میدونم،میدونم:میکنم زمزمه.شود می ثابت گردنش زخم رو نهایت در و اش شده بلند
 کنم فک!خانزاده کجاست جات میدونی چون میکنی تحمل منو داری میکنم،توام تحمل رو جهنمت دارم که

 !نکنیم هم دل به خون این از بیشتر و کنیم قبول خودمونو سهم االن از باشه بهتر

 راحت هردومون...کشیدیم عذاب کافی اندازه به که وقتی جایی،یه یه:میدهم ادامه و میدهم قورت را دهانم آب
 !میشیم

 دارم!تو از بهتر کردم،خیلی کار چی میدونم من:نریزد پایین اشک ای قطره تا کنم می گشاد را چشمهایم
 ...من به تو...بهم تو...میدم پس تاوانشم

 ...آزا کردی تجاوز من به تو:میفشرم دندان روی گیرم،دندان می گاز را لبم

 اینشو از بدتر باید:چشمم،میغرد توی زند می دارد،زل می باز حرکت از را فکم دستش نگفته را دال هنوز
 !شو خفه...پس...کردم می باهات
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 ...کردم تحمل همین کشیدم،واسه می عذاب باید کشیدی،میدونم عذاب من با هم خودت_

 !کنم می تحمل:اندازم می چشمانش به دوباره و گیرم می گردنش از را چشمانم

 ...نداره جایی بچه این...توئه و من واسه سهم این اما:کنم نمی رها اما و میکنم دور فکم از را دستش

 .دهد می تکان را سرش چندبار.چرخاند می راست سمت به را سرش و کشد می عقب را دستش

 ...نداره جایی دنیا این نداره،توی جایی اون گروکشیا این بین_

 !توئه سهم اون:کند می تمام را سرش عصبی حرکت

 !بمونی زنده که این واسه:میدهد ادامه

 !بمونم زنده نمیخوام_

 !حریص آدم...بودی پوسونده کفن تا هفت االن تا نمیخواستی اگه_

 .نداشت بحث گرفتن باال جز ای نتیجه هیچ او با زدن حرف

 !بندازمش کوچیکه که فعال میتونم...بیای باهام اگه:کشم می ای کالفه پوف

 !خودم فقط...بکن من با میکنی کاری هر!آزاد کنم می خواهش:مینالم

 پریش تارهای و میکشم دست موهایم توی کالفه.دهد می پنجره به و گیرد می را نگاهش

 .میزنم گوشم پشت را ان

 !بمیری امیدوارم:مینالم عاقبت

*** 

 کرده سکوت هردو ظهر های صحبت از بعد.رویم به رو دهد،درست می گوش و کرده روشن را رادیو
 .بودیم

 گلهای با رنگی مشکی کردی پیراهن.بودم دوخته بیان برای که لباسی.تمام و میدوزم را پارچه درز آخرین
 .قرمز بزرگ

 دهم،لیوان می ماساژ دست با را شود،گردنم می جمع صورتم.پیچد می شکمم زیر دردی و میکنم راست کمر
 بروم اتاق به میخواهم.ایستم می ام رفته خواب پای روی سختی به و مینوشم نصفه تا را لیمویم آب شربت

 .کنم پرو را لباس و
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 اعصابم و کند بحث بزند،حتی حرفی میدادم ترجیح.نیست من به حواسش و کند می عوض را رادیو فرکانس
 !بنشیند مقابلم خانه صامت اشیای از یکی مثل اینکه بریزد،نه هم به را

 خبیث،یاغی،عصیان آید،نیرویی می در خارجی نیرویی فرمان تحت انگار مغزم.شوم می پشیمان راه وسط
 !بوالهوس و گر

 زیر و میبرم دست آورده در را رادیو گوشخراش صدای و نیست من روبه که درهمش صورت به خیره
 و دارم می نگه صاف را گردنم.اندازد می نگاهی چشمی زیر پارچه صدای با.آورم می در را بلند پیراهن

 کنی؟ می نگاه چی چیه؟به:گویم می چرخد می ام سینه قفسه روی ای لحظه که نگاهش به رو

 به دستی.ببینم پنجره توی را تصویرم تاللو تا چرخم می و کنم می تنم را دوخته تازه لباسهای معطلی بی
 دوباره و کشم می عقب پنجره جلوی از.گشاد هم و است بلند من برای هم طبیعتا.کشم می لباس طرف دو

 .شود می کشیده اش چهره العمل عکس و او سمت به ناخودآگاه کشم،نگاهم می بیرون تنم از را لباسها

 روی خورد می سر صورتم از دوباره نگاهش.آورده باال کامل را کند،سرش نمی نگاهم چشمی زیر بار این
 .بدنم

 عربی غلیظ ای لهجه با که مردی صدای به گاهی که آید می بیرون رادیو از مفهومی بی و بلند صدای
 .شود می تبدیل زند می حرف

 رادیو خاموش ی دکمه روی دست و سمتش شوم می خم.نشینم می زانو روی و  روم می رویش جلوی تا
 می آرامش به مغزم رادیو بودن روشن وقفه بی دوساعت از بعد و شود می سکوت نهایت گذارم،در می
 .رسد

 .است رادیو روی که دستی با ام شده خم سمتش به کمی که وضعیتی همان در من.کنیم می نگاه هم به خیره

 !بود وحشتناک خیلی صداش:گویم می آرام

 دکمه کند می وارد که فشاری با و اندازد می چنگ به رادیو همان روی را دستم که شوم بلند میخواهم
 .شود می فشرده دوباره خاموش و روشن

 است هم روی دندانهایش فشردن حاصل که اش شقیقه عضالت انقباض.کند می لمس را زمین کف زانوهایم
 .میبینم را

 حلقه کبودی آن و گردنش کنار تا میبرم جلو سر کرده حبس اینگونه رادیو و مشتش بین را دستم که حاال
 .مانند

 !دارم دوست را بدنش بکنم،بوی اعترافی باید

 میکنه؟ درد:کنم می لمسش انگشت با و میبرم باال دست
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 می فشرده بیشتر و بیشتر انگشتانش بین دستم و رفته هم توی شدت به هایش اخم.کشد می عقب را گردنش
 .شود

 قسمتی که قدری به.خودم صورت به بازتابش و بخورد پوستش به نفسم که قدری به میبرم جلوتر را سرم
 حس لبهایم زیر را نبضش و میرسانم کبودی به را لبهایم.برود فرو هایش ریش حجم توی صورتم از

 می کشیده عقب به تکانی با و کشد می را گرفتارم دست سریع لبهایم تماس شدن عمیق از قبل.میکنم
 .فرومیبرم دهانم توی را خطاکارم لب و کشم می عمیقی نفس.شوم

 و کند می رها ضرب به را دستم آخر دست.بگوید چیزی خواهد می انگار و گردد می چشمانم بین نگاهش
 !احمقی خیلی:گوید می لب زیر انگیزی نفرت پوزخند با

 .دهم می باال چانه و افتد می سوزش به چشمانم

 میخواستمو که بزنم؟چیزی دست بهت حاضرم بازم کردی فک:گوید می بعد و دهد می تکان سر بار چند
 !رسیدم بهش

 .بیفتد سوزش به که انقدر میکشم دندان به را زیرینم لب

 میدونی خودت هرصورت در:گوید می است فرورفته درهم و جدی که صورتی با و میکند ای خنده تک
 !ست احمقانه...هه...بخوابم باهاش حاضربودم که بودی نفری آخرین

 زمین روی میزنم،از چنگ لباسم به!بود بهتر میماند ساکت که شوم،همان می بلند زمین روی از حرص با
 .بکاهم درونم آتش از آب لیوانی با تا روم می آشپزخانه سمت به و کنم می بلندش

* 

 جلوی های نخ به گرهی گاهی و مینوشم را چایم من و میزند حرف دری هر از او.ام نشسته چیمن کنار
 از دهد می توضیح تاب و آب با او و میپرسم دخترهایش کنم،از می تعجب و میخندم پایش هم.میزنم دستم

 .خواستگارانشان

 .آید می میان به نحوی به هم سیروان کاک اسم همیشه شود می که دخترانش بحث

 لحنم میکنم سعی.میپرسم مانده دلم توی مدتهاست که را سوالی باالخره و میخورم ام شده سرد چای از قلپی
 .باشد کنجکاو فقط

 !گذشته ازشون سالی و هنوز؟سن نکردن ازدواج طور چه سیروان کاک_

 !کشیده زیاد درد...جوونیش برای بمیرم:شود می ناراحت ناگاه به اش قیافه

 !طور؟ چه:روند می باال ابروهایم

 !بود شده مثل آگرین و سیروان میدونن،عشق سقز توی همه رو ش قصه_
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 .میگردم بر سمتش به کامل و افتد می زانویم روی ناخودآگاه دستم"!آگرین"

 .کند می باز دهان میبیند که را کنجکاوم قیافه

 مثل موهاش.سفید شیر مثل پوستش.سبز زمرد دوتا چشماش!زیبا خیلی....زیبا.بود دخترعموش آگرین_

 !بیامرزش خدا...طال

 .میبینم ریخته هم به و ناراحت انقدر را چیمن است بار اولین برای

 خب؟_

 .کوبد می رانش روی آرام دست با و گوید می بلندی نچ

 تر کوچیک سیروان کاک از سالی دو...هی.بود خوبی خیلی داشتیم،دختر آمد و رفت بودیم،باهم همسایه_

 !بودن داده شوهرش برگشت ماه چند بعد و دانشگاه رفت که سیروان کاک.بودن هم عاشق.بود

 .شود می متمایل پایین به ابروهایم و جمع ناخودآگاه لبهایم

 !شد خاکستر همه دیدنش،جلوی شهر همه...سوزوند شوهرش خونه بوم پشت روی خودشو_

 .میگیرم دهانم جلوی دست و میکشم بلندی هین

 !کردی بود کاری چه این...بیامرزدت خدا آگرین...میگیره قلبم افتم می یادش وقتایی یه هنوزم...خدا هی_

 این.کند می پاک شده خیس اشک از احتماال که را چشمش گوشه دست با و میدهد تکان چندبار را سرش
 است این گواه میکشد قلبم که تیری گرچه بوده، وحشتناک خیلی حتما پس است بعید او از احساسات از حجم
 .باشد وحشتناک میتواند قدر چه بکشی را کبریتش خودت که آتشی با جسمت زدن آتش که

 نداشت؟ بچه_

 ساعتها نقاشی تابلوی مثل و جلوش مینشستی باید...معصوم طفل...بود شده عروس نبود سالم یک هنوز...نه_

 !بود زیبا بس از میشدی خیره بهش

 !بود اسمش مثل تقدیرشم:گوید می و لرزد می صدایش

 اسمش؟_

 !آگرین_

 !شد؟ چی سیروان کاک...بعدش...خب:میپرسم تردید با
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 و مرد مادرشم!نکرد ازدواج...میبینی که همین:اندازد می باال را هایش شانه و کند می باز هم از را دستش
 !برازندگیش و جوانی از حیف...نکرد که نکرد ازدواج

 !افسانه و قصه و نبودن؟مثل هم عاشق کرد؟مگه ازدواج...آگرین...چرا خب_

 !کردن خواستگاری ازش ماموستا پسر برای:گوید می مکثی با

 !کی؟_

 ...بزرگیه مرد ماموستا!بدن رد جواب نمیشد...یعنی...ماموستا:گوید می کنان من من

 !بیچاره:آید می زبانم به کلمه یک تنها و نمیدانم و نمیفهمم ماموستا از چیزی

* 

 خیسم موهای توی دست.کرده خیس را گردنم و نشسته صورتم سرو روی سرد عرقی.میکشم فریاد درد از
 و آورم نمی طاقت.شود می فرساتر طاقت و بیشتر هرلحظه درد.کنم می جمعشان ام شانه گوشه و کشم می

 صدایم که بسته را گلویم راه چیزی انگار اما زنم می فریاد توانم تمام با و زنم می چنگ مشتم بین را مالفه
 بار این که جیری جیر با اتاق در.کشم می جیغ و کوبم می زمین به محکم بار چندین دست با.آید نمی در

 .شود می باز میریزد هم به را اعصابم همیشه از بیشتر

 دستش که ای قابلمه با پیرزن

 .بزرگیست چاقوی دیگرش دست توی.شود می وارد است

 کل صدای.شوم می تهی درون از انگار ناگاه به و شود می خم پاهایم بین.لرزد می بدنم کل درد و ترس از
 .میشنوم را کشیدنش

 تن لمس از گذارد می آغوشم توی را کودک.آورد می رویم جلوی دستانش بین را خونی و کبود کودکی
 !است آذر.دوزم می صورتش به را نگاهم ترسیده و شوم می منزجر لزجش

 !خانوم خاتون باشه مبارک_

 حس گوشم تا صورتم طرف دو را اشک داغی.است تاریک جا همه کنم می باز که چشم و میکشم فریادی
 .کنم می

 و شود می باز جیرجیر با اتاق در.میگرفت را جانم داشت ها کابوس گذارم،این می شکمم روی را دستم
 .شوم می خیز نیم سریع خودآگاه شود،نا می سیخ تنم به مو

 شجاع فرد از کنایه.آتشین معنای به کردی اسمی:آگرین*

 میگویند دین عالم به کردی استاد،در:ماموستا*
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 ام چسبیده پلکهای.میدهم عمق هایم نفس به و میگذارم متالطمم ی سینه روی را دستم.شود می اتاق وارد
 ی اندازه به چشمانم و میبرد نفسم غریبه مردی هیبت دیدن از آید می که جلوتر و دارم می نگه بار را

 .گیرد می را دهانم جلوی محکم دستش و برمیدارد خیز سمتم به بزنم جیغ آیم می تا شود، می باز گردو

 ام حافظه به و چرخد می صورتش اجزا بین نگاهم.اش تیغه سه اش،صورت گنده آشناست،هیکل اش قیافه
 .ام دیده کجا را او بیاورم یاد به تا میکنم رجوع

 نامفهوم اصواتی به تنها بیاورم،گرچه در صدایی فشرده هم به را لبهایم محکم که دستانی بین از میکنم سعی
 .شود می بدل

 چرخانم می سر سریع.شود می بلند در جیر جیر صدای دوباره حین همان در که زنم می چنگ دستش به
 کرده خالی بدنم روی سرد آب کاسه کاسه انگار.رود می بین از تقالیم تمام و در ناهنجار آوای سمت به

 .باشند

 از مرا که کابوسی همان ی باشد،ادامه کابوس میتواند ایستاده در چوب چهار توی زرگریان آبراهام که این
 !بود پرانده خواب

 برمیدارد را دستش کرده رسوخ من در انگار نگاهش که آبراهام سر اشاره با ام افتاده تقال از میبیند که مرد
 .شود می خارج اتاق از و

 .کنم می حفظ را شده پیچیده پاهایم دور که ای مالفه با خیزم نیم حالت همان منگ و گیج

 شانه عقب سمت به را موهایش.آید می جلو اش طوسی شلوار و کت اتوکشیده،توی و شیک همیشه مثل
 !انگشتر دو چپ دست و انگشتر چهار راست است،دست دستش به انگشترها زده،همان

 کجا آزاد.کنم می نگاه باز نیمه در به و میبلعم را ام شده خشک دهان آب.آید می جلو آرام صورتم به خیره
 بود؟

 پاهایش روی نگاهم.شود می تر نه،واضح که محو میمالم،تصویر را چشمهایم دست با و میزنم پلک بار چند
 !بود آمده داخل کفش با.افتد می فرورفته براقش و زده واکس چرم های کفش توی که

 !شیرین؟:گوید می پرسشی که متعجب اما!عمیق و آرام میپیچد،همانطور گوشم توی صدایش

 می هایش کفش به خیره گرفته شدت به صدایی با و میچینم هم کنار گریخته و جسته را کلمات
 میکنی؟ چیکار اینجا...تو...تو:گویم

 در وضعیتم و صورتم بین مدام نگاهش.است گیج دارد،اوهم فرق همیشه با نگاهش گیرم،اما می باال سر
 .است نوسان

 جلوی ناگهانی بعد و میزند چرخی اتاق دهد،توی می فشار را گردنش پشت و آید می باال راستش دست
 .نشیند می پاهایش پنجه روی رویم
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 !شد؟ چی_

 حاال که بود کرده ته و سر او را بود،دنیایم ریخته هم به او را چیز بود،همه آورده سرم او را بال همه این
 !شد؟ چه بپرسد متعجب لحنی با و بنشیند رویم جلوی

 میزنم کنار را مالفه حرکت یک با.کافیست خشمم کردن ور شعله برای پرسش همین و زنم می پوزخندی
 !خواستین می که شد همونطوری چیز همه...باش حال خوش:میزنم پوزخندی.مینشینم زانوهایم روی و

 عالیه،نه؟:میدهم نشانش را اطراف دست با

 آبراهام به خیانت بود،تاوان شما با حق!نمیره،ببینید درزش ال مو هاتون نقشه:میکنم اشاره سروضعم به
 !سنگینه خیلی زرگریان

 وسط بود،این زینب و تو کار میدونم:میدهم ادامه بریده بریده و افتم می گریه به رویش جلوی بندش پشت و
 !داشت؟نه اهمیتی!مردن آدم تا دو

 .گذارد می هم روی چشم ای لحظه و صورتش به کشد می دست

 !بود بچه و مادر یه مرگ شما به خیانت تاوان_

 !بشه طوری این نبود قرار:گوید می و کنم می پاک دست با را چشمهایم عصبی

 شن رد روم از ماشین یه با میدادی دستور اگه!رفت چیم همه!رفت حیثیتم و آبرو:کشم می باال را ام بینی
 ...کردی نابود منو!بود تر منصفانه

 خودت!بشه طوری این که خواستی خودت تو:گیرد می باال سکوت معنای به را دستش و کند می باز چشم
 !نیست؟ یادت بشی ت پسرعمه پیشمرگ کردی قبول

 .دارد می نگه را خودش اما ندارد را گوبم،انتظارش می اش شانه با محکم را مشتم

 ش بچه و میفهمی؟خاتون...نفر دو قاتل شدم من!نهایتش...بود پستی نهایت کردین من با که کاری_

 میفهمی؟...مردن

 .گیرد می راه صورتم روی اشک دوباره

 .ام داده فراری را مهران فهمید که روزی همان میبینمش،مثل پریشان بار دومین برای

 !شد خارج کنترل از چیز همه...بدم تو به کوچولو درس یه بود قرار فقط...بیفته اتفاق اون نبود قرار میگم_

 های راه وگرنه بمیره کسی نمیخواستم من...شد قربونی زن اون خاطرت به...اما میدادی کارتو تاوان باید تو
 !دارم آدما کشتن واسه بهتری
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 تصورش از روزو،حتما اون کرده تعریف ت واسه سگت حتما!کشتمشون من اینجوری اما:میخندم گریه میان
 آبروش بیچاره میفته،دختر سیاه خاک به بزنه ضربه من به شد،هرکی بیچاره شیرین...شدی لذت غرق

 !مردن خورده گول مرد طفلک بچه و زن سیاهش سق خاطر بود،به ای هرزه چه میگن رفت،همه

 فرقی جوریش چه...شد نیست سربه جوری یه دختره بعدشم...حالت به خوش!بود عالی خیلی:میخندم تر بلند
 !شد حذف اینه نداره،مهم

 بود قرار فقط:بفهمم تا میکند میدهد،هجی تکانم و گیرد می را ام شانه طرف دو وارم دیوانه های خنده میان
 می پس زدی بهم پشت از که رو خنجری...تاوان...باید...تو!بیرون کنن پرت خونه اون از اردنگی با رو تو

 !دادی

 دادم،پس شو همه تاوان!دادم:میگویم مکثی بعد و ایستم می باز خنده از میدهد ام شانه به که هایی تکان با
 بشه چی که جا این اومدی

 ؟

 .دهد می ادامه نافذش نگاه به دوباره و کند می دور هایم شانه از را دستش

 بشه که جایی تا هم اون!میگم رو بزرگم ،پسرعمه خان آزاد!بشید تر مسرور که بگم چیزی یه بذارین_

 !باشه راحت خیالتون پس...دنیا دورافتاده گوشه این...که میببنید!آورد در پدرمو

 طوری برنامه که گفتم بار یک:رود می فرو گوشم توی سرد نسیمی قبلها،عین مثل صدایش و میزند پلکی
 رو جا همه...بگردن دنبالت رو جا همه شدی،فرستادم غیب توهم.نداشتم رو انتظارش که رفت پیش

 ...میزد غیبش هفته به هفته که بود ت پسرعمه به هم شکم!کردن نیستت به سر شاید...میکردم گشتن،فکر

 رو برد؟راستش عمارت از کشون کشون وضعیتی چه با منو آزاد بود ندیده زینب:میپرم حرفش بین
 کار؟ چه اینجا بگین؟اومدین

 باید...برسونه من به رو خودش و شه خارج عمارت از گفتم بهش افتاده اتفاق اون گفت وقتی...بود ندیده!نه_

 !شده چی دقیقا میداد توضیح م واسه

 میخواین بار میخواین؟این چی ازم دیگه!خب؟:گویم می گرفته صدای همان با و اندازم می باال ای شانه
 !برگشته عزیزتون ریتای نکنه...بندازین؟هه منو هزارتو کدوم توی

 ...بشه روشن هوا که این قبل بلندشو!تهران برمت می_

 بکنین؟ حقم در لطفو این میخواین چرا!تهران؟:مینشیند لبم روی پوزخند

 باید که ای اندازه همون هرکی من پاداش و جزا سیستم توی:گوید می جانب به حق و میدهد تکان سری
 !کمتر نه بیشتر میگیره،نه حقشو
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 آقای نکرد عمل درست بار این شما سیستم...خب:گزم می دندان به را لبم بغض شود،با می عمیق پوزخندم
 ...شدم پار و لت وسط این باید که چه اون از بیشتر خیلی من!زرگریان

 !شیرین خانوم نباش بین خوش خودت به هم خیلی...شو بلند:شود می باریک نگاهش

 چیش، همه ی پیه میکردی،باید در به راه از رو متاهل مرد یه داشتی هرحال به:میدهد ادامه مکثی بعد
 !میمالوندی تنت به رو آبروییش بی مخصوصا

 رد اومد؟چیارو سرم بالهایی چه دوزاریتون سیستم این توی میدونی...مالید تنم به چیش همه ی پیه_

 !کرد؟ کار چی من با آزاد کردم؟میدونین

 .شود می جلب توجهش انگار و میگیرد فاصله کمی هم از لبهایش

 کپه یه االن من خونه تو نمیومدن مردم جاروجنجال صدای با خونه،اگه همین بزنه،وسط آتیشم میخواست_

 !بودم هال اون وسط خاکستر

 .شود می تنگ نفسم و شود می سیخ تنم به مو وحشتناک روز چند آن یادآوری از

 !گردم می برازنده و خوب اسم یه دنبال در دربه که االنم:کند می پر را چشمم کاسه دوباره اشک و میخندم

 .میکنند زخمی را دستم کف هایم ناخن و میکنم مشت را دستم

 .افتاده بینشان موازی خط دو و شده نزدیک هم به ابروهایش

 !باردارم آخه...امممم...م بچه واسه_

 !شدی؟ میگی؟دیوونه چی:کنم نگاهش تا گیرد می باال را ام چانه انگشتش با و آید می جلو دستش

 بچه و زن قاتل از تر مناسب کسی چه بود مناسب همسر یه دنبال خاتون مرگ از بعد!نشدم دیوونه...نه_

 !ش؟

 دقیقه چند نمیدانم.آید می پایین شکمم روی تا نگاهش.رود می فرو هم توی بیشتر لحظه به لحظه هایش اخم
 تجاوز بهت:نه یا واقعیست میکنم شک که است آرام انقدر صدایش.شود شکسته سکوت دوباره تا میگذرد
 !کرد؟

 بدنامی و حقارت این بار زیر نمیرم،تا تا میکشم نفس سختی به سنگینش نگاه زیر تنها و گویم نمی چیزی
 !نایستد قلبم

 !کشمش می...کشمش می:شود می بلند نرسیده صورتم به و آید می باال را گردنم تا شکم مسیر دوباره نگاهش
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 گفته قاطعیت با که را ای جمله.رود می در سمت به بلند هایی قدم با.ایستم می هم من ناگهانیش حرکت از
 .نداشت شوخی زرگریان آبراهام!کشتن...میکنم تکرار خودم با بود

 بین چشمانش دوباره.است قرمز و برافروخته صورتش.گردد می بر سمتم به و گیرم می را مچش سریع
 .گیرد می را نگاهش سریع اما و میزند دو دو چشمانم

 !نمیخوره بهش انگشتت_

 !مغزش توی میکنم خالی گلوله یه...نمیخوره بهش انگشتم:کند می زمزمه

 !کردی بدبخت تو اونو و من...آوردی سرم تو بالهارو این همه:گویم می بلندتر

 ازم شو بچه و زن مرگ تاوان باید اونم:گویم می شده جمع بغض از صورتی با و اندازم می باال ای شانه
 .گردد می بر سمتم به کامل...رو مهران با ریتا رفتن تاوان توام...بگیره

 این ش بچه و زن گرفتن خاطر به نمیدین حق کردین،بهش آبروم بی و گرفتم ازتون رو عشقتون،ریتا من_

 !بکنه؟ باهام کارو

 .شود نمی جدا هم از اش چسبیده هم به لبهای و شده منقبض فکش

 ...قربونی گوشت ازاین سهمشونو همه بذارین...نباشید خودخواه_

 !کن بس_

 !نه،طوفانی گوید،نسیم می بلند

 نگاه مرا که ای گونه همان.است پشتش نقشه یک و هزار میدانی که ای گونه شده،همان وحشتناک نگاهش
 !انداخت روز این به و کرد

 .کند می باز را سفیدش پیراهن باالی ی دکمه

 !برو زندگیم از همیشه برای!برو_

 .بنددش می تقی با و اندازد می است باز نیمه که اتاق در به نگاهی نیم

 .خورد می پوششم بی انگشتان به کفشش نک که آید می جلو قدری به

 بدنم به لرز و کنم می حس پوستم روی را انگشترهایش سردی.گیرد می قاب را صورتم دوطرف دستهایش
 گوشم توی و آورد می پایین گوشم کنار تا را سرش و کشد می ام گونه روی شستش انگشت دو با.نشیند می
 .کند می زمزمه آورده دست به باالخره که همیشگی خونسردی با و آرام

 !شیرین خانوم میریم باهم...میریم_
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 توی دوباره صدایش که آیم می خودم به وقتی و شوم می زمین میخکوب انگشتش نوک نوازش از مبهوت
 !تهران برمیگردی:پیچد می گوشم

 آقای نمیام جهنمم شما با من:کند رهایم تا کوبم می دستش دو ساعد به پرقدرت و آورم می باال را دستهایم
 !نمیفتم چاه توی دوباره تون پوسیده طناب با...زرگریان

 کجا؟ بیام اومده باال شکم یه کجا؟تهران؟با بیام:کند می حفظ را نگاهش اتصال اما شود می جدا دستانش

 زده روغن و مرتب موهای توی دست.خاراند می را دهانش گوشه و آید می پایین شکمم تا نگاهش دوباره
 .دهد می بیرون صدا با را نفسش و کشد می اش

 !فرزندم،ببخشید ببخشید.کشم می شکمم روی را دستم

 !شم خالص دستش از که...که...که کن کمک بهم_

 . شود می گشاد ام جمله از بعد گونه این او چشمان چرا نمیدانم اما.گیرد می زبانم که نیست خودم دست

 !چی؟_

 .کنم می تر را پایینم لب.نمیدانم کرده، حیرت چیز چه از!باور گوید،نا می را همین

 !شه کم کمی گذاشتی هام شونه روی که باری از شاید اینجوری_

 کشوری هر...باشی داشته دوست که هرجا...کنم می خارجت ایران از:گوید می و آورد می باال را دستش
 !بخوای که

 !معتقدیست آدم چه او بودم کرده آه،فراموش

 بهم نمیتونی هرگز چیزارو سری یه:کنم می خارج سینه از آمیز تمسخر ای خنده با را نفسم
 آقای دادم دست از زپرتیتون سیستم همون سیستم؟آره...چی چی و شما خاطر به که چیزایی...برگردونی
 !زرگریان

 خیلی...اون:زند می لب مانند نسیم صدای گشاید،باهمان می را اش فشرده هم به های لب.میمانیم خیره هم به
 میکنه؟ اذیتت

 تنها.آید نمی او به اصال که چیزی.آورد می در را خیر و دلسوز آدمهای ادای که آمده برسرش چه نمیفهمم
 خرخره تا که حاال!خواست؟ می که نبود چیزی من بدبختی مگر.میزنم آورش تهوع دلسوزی به پوزخندی

 .بود چه اداها این بودم مرداب توی

 مهمه؟_

 !نمیکنم تلف وقت نباشه مهم م واسه که چیزی برای_
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 و چیه؟رک کردنا بازی تئاتر این از منظورتون نمیفهمم....اصال...اصال!برید و نکنید تلف رو وقتتون پس_

 دنبالم؟چرا اومدین چرا!گیرین نمی موش خدا رضای محض مطمئنن!خواین می چی ازم بگین راست
 !بخوام که هرجایی یا تهران برگردونین منو میخواین اینجایین؟چرا

 .آید می جلو دوباره را اش رفته عقب چندقدم و چرخاند می اتاق توی را نگاهش

 !نمیگیرم موش خدا رضای محض وقت هیچ فهمیدی،من درست_

  زود به زود داره دوست آدم که هستی دخترهایی دسته اون از بودم گفته:چرخد می صورتم توی نگاهش
 !شیرین خانوم کنه مالقاتشون

 می جمع را دهانم آب.چرخد می مرموز های سیاهچاله سیاهش،آن عمیق نگاه بین دهم،نگاهم می باال چانه
 خنک دلم.اش چانه کنار به کند می اصابت و کنم می پرت صورتش توی بیاید خودش به اینکه از قبل و کنم
 صورتش روی خیسی دستمال با و میبرد جیبش توی دست و میبندد را چشمانش.سفت او فک و شود می
 .کند می پاک را

 بازش اینکه از چرخد،قبل می در سمت به پاشنه روی و شود می چروک اش کرده گره مشت بین دستمال
 !برسونی ما به خودتو داری فرصت دقیقه ده تا کنی استفاده کمکم از میخوای اگه:شنوم می را صدایش کند

 !دقیقه ده فقط:گوید می بیشتری تاکید با و

 نگاهش.چرخاند می سمتم بیشتر را اش تنه و گردن بگذارد بیرون در چهارچوب از را پایش اینکه از قبل
 !منتظرتم:زند می لب آخر و گوید نمی چیزی ای لحظه چند.شود می خاصی جور

 .اند رفته میفهمم و آید می درها خوردن برهم صدای بار سه

 را تازه ای عاریه زندگی این طور کردم؟چه می جمع را باروبندیلم باید طور داشتم؟چه فرصت قدر چه
 کردم؟ می جا نداشتم که چمدانی توی

 دوست را کجا.میرفتم ایران از همیشه برای بعد و میبردم بین از را بچه و کرد می کمکم
 !داشتم؟فرانسه؟نه،ابدا

 اسپانیا؟ایتالیا؟آمریکا؟.متنفرم باشد کشیده نفس آن در داریوش که جایی از

 چیز همه از تا دارم فرصت دقیقه ده بود گفته.دیگر کشور یک به میبردم خودم با را عاریه زندگی همین
 !شوم خالص

 مهمان این از که آیم،همین می بر پسش از ،اما ریخته برایم ای میخواهد،نقشه چیزی من از او میدانم
 !رساند خواهم لبش به را او آمد،جان برخواهم چیز همه پس از شوم خالص ناخوانده

 !پرت و خرت و لباس تکه چند.وسایلم سمت کنم می پاتند
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 اصال!کرده رهایم که شوهری کرد؟با خواهم چه دهد می لو را چیز همه که شکمی دیگر،با چندماه بمانم اگر
 زنده به کردنش گور به زنده!کردم؟ می چه بچه این با باشد آمده خوابم رخت به شبی شوهرم که گیرم

 !چه؟ را کردم؟خودم می چه را شناسنامه بی ی بچه.ارزید می بودنش

 کیسه تو و میبرم دست دوباره.گذارم می سرجایشان حواس بی و برمیدارم را وسایل.کنم می چه دانم نمی
 .آورم می بیرون دوباره و میریزمشان ای پارچه ی

 !آمریکا،نیویورک،واشنگتن میرفتم

 !من بود،به باخته را چیزش همه مفت شد،چه می مواجه خالی خانه با آمد می آزاد وقتی بعد

 مان او

 !هیچ و بود ده

 کار؟ چه میبردم را ها سوزن و نخ عقب،این دهم می هل میخورد دستم به که هارا نخ ی جعبه

 .گذارمش می کیسه توی!ام داشتنی دوست زرد پیراهن

 بپوشم؟ توانستم می کجا را ها لباس این دیگر اصال

 .کنم می پرتش ای گوشه و آورم می بیرون پوزخند با

 موقع همان را آن شود،چرا می جمع صورتم!لعنتی زرشکی ساتن خواب لباس.میخورد چیزی به دستم
 .شود می مشت چنگم توی اش پارچه!بودم نسوزانده

 دیگر دنیای یک توی را میشدم،خودم دور آدم و عالم گذاشتم،از می سرم پشت را چیز میرفتم،همه اگر
 آویزی رخت به مغزم ی گوشه یک ابد تا لباس کنم؟این فراموش را لباس این میتوانستم کردم می غرق
 .میخورد تکان نسیمی هر با و بود شده آویخته

 آن ای پله هر پایین دیگر که میشد میرفتم اگر.شد می بزرگتر لحظه هر که قرمز ی دایره آن و لباس این
 نبینم؟ را خون های لکه

 .شود می فشرده هایم ناخن زیر بیشتر و بیشتر پارچه

 توی گاهی گه که را خودم وجدان عذاب بار این گذاشتم می تنها ناکامی همه این با را آزاد و میرفتم اگر
 کردم؟ می چه میشد فراموشم خانه این

 توی رفت می که او و میشدم دوست پوست سیاه مرد یک با کردم،شاید می مست ها دیسکو توی و میرفتم
 !رویم روشن،پیش روز چیز،مثل همه و ماندم می من کهنه،باز آپارتمان یک چندم طبقه در کوچکم سوییت

 .میکنم رها وار جنین را خودم اتاق کف و میزنم هق.هایشان ریشه به میزنم چنگ و موهایم بین میبرم دست

 .شوم رها تا کشیدم می را حبسم باید!وضعیت این به بودم محکوم من!بروم نمیشد
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 !بکشم؟ را او میتوانستم طور کشم،چه می شکمم روی دست

 شوم؟ خالص تو از میتوانم طور چه

 من.کشت می مرا دردسری بی جور یک خودش خدا اصال بار،کاش ام،چند پیشانی به کوبم می دست کف با
 .بود فرستاده گود این توی خودش که را را،منی دیوانه

 !هیچ که دقیقه ده

*** 

  !اتفاق یک منتظری،منتظر آید،مدام می سراغت به دلشوره که هست روزهایی یک 

 انتظارش که بود شده نازل سرم وقتی بالها همیشه حال این با باشم،اما منتظر را عمرم تمام بودم آموخته من
 !کشیدم نمی را

 و دبدبه همه آن با زرگریان آبراهام به چشمم شود می باز که اتاق در شب آن کشیدم نمی را انتظارش مثال
 برای قانونی باشم،گرچه باید که جایی به برگرداند مرا تا باشد آمده کشیدم نمی را بخورد،انتظارش کبکبه
 که کوچک شهرستان یک جا،توی این من جای میدانستم من اما ندارد وجود باشی کجا لحظه در باید اینکه

 .نیست بودم نشنیده هم را اسمش حتی گذشته سال تا

 پس راه نه که گیرد،طوری می را گریبانت بزنگاه سر که ایست ناخواسته اتفاقات از پر زندگی هرحال به
 !پیش نه باشی داشته

 می گز گز به کوبم،انگشتهایم می رانم روی دست کف با بار چند و کنم می دراز را ام رفته خواب پای
 .شود می جمع درد از ابروهایم و افتند

 ساعتی نیم و بود سوخته دلش زیادی شاید و ربع دقیقه،یک بود،ده مانده منتظرم قدر چه دانم نمی آبراهام
 پر هم پرنده پاییدم را خانه اطراف پنجره از و شدم بلند که وقتی!بود رفته هرحال به اما بود شده معطلم
 تا و بودم چیده سابق مثل و کرده جمع اتاق وسط از را پالیم و پخش وسایل و بودم نشسته هم بعد.نمیزد
 میکردم فکر.بودم شده شانه آن به شانه این از تشکم روی ها خروس صدای بلندشدن و آسمان شدن روشن

 !رفت می یادش باالخره هم آزاد میشدم گور و گم من اگر شاید بشود،اصال چه که نرفتم،ماندم چرا که

 !گذشت؟ من بر چه که رفت یادم من مگر ولی

 کاک ورود متوجه و بچرخانم سر شود می باعث کناری های ردیف در خانوم چند گفتن سالم صدای
 بار این ها پچ پچ.شود می پنهان اتاقش در پشت باد و برق مثل و دهد می تکان سری تنها.بشوم سیروان
 !شود می گرفته سر از سیروان کاک عجیب رفتار هول

 روی را چیمن نگاه میچرخانم که سر و کنم می جمع دوباره شده خارج کرختی حالت از کمی که را پایم
 .شود می زدن گره مشغول و دزدد می نگاه میبینم،سریع خودم
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 .نیست خبری میچرخانم سر که هربار و کنم می حس رخم نیم روی را چیمن نگاه سنگینی گره به گره

 شیرین؟_

 خانم؟ فرمیسک بله:میبینم سرم باالی را فرمیسک و میچرخانم را تنم

 .داره کارت_

 .ایستم می اند رفته خواب دوباره که پاهایی روی و شوم می بلند

 .کنم می حس میبندم سرم پشت را سیروان کاک اتاق در که ای لحظه تا را چیمن ی آمده کش نگاه

 .سالم:میرانم عقب به گرفته چشمم جلوی که را مویی تار

 .سالم:اندازد می نگاهی نیم و کند می بلند را سرش

 .اندازد می پایین را سرش دوباره و گوید می کوتاه و آرام

 سیروان؟ کاک شده چیزی:کنم می باز دهان کردن پا آن و پا این از بعد و گوید نمی چیزی

 !بشین:چرخاند می باال سمت را چشمانش حدقه تنها بگیرد باال را سرش که این بدون دوباره

 !سرزنشم منتظر خرابکار کودک همان ابد تا شود،من می تندتر قلبم ضربان

 برای ام شامه دیگر.میکنم راست و خم را انگشتهایم استرس با.مینشینم چوبی صندلی روی و میروم جلو
 .اندازد می خش اتاق سکوت به مفاصلم تروق ترق ناهنجار صدای.شده قوی حادثه بوی کردن حس

 گوید؟ نمی چیزی چرا

 !خوام می معذرت...شدم حواسپرت اومده؟واقعا پیش مشکلی کتابا حساب توی...اممم_

 .دهد می سر سمتم به میز روی را دستش جلوی دفتر

 تفریق و جمع چند دور.شوم می خارج رق و شق ی خشکیده حالت آن از کمی و دهم می بیرون را نفسم
 .کشیده خط

 گرفته را دیگرش گوشه که دستش با که بکشم خودم سمت میخواهم و میگیرم دفتر دیگر طرف به را دستم
 .شود می مانعم

 !شده،میدانم چیزی

 !خانوم شیرین نیستی تنها دیگه که خوشحالم_

 !باشم نشنیده درست کشد،شاید می تیر گردنم و آورم می باال ضرب به را سرم
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 چی؟_

 .شود می خارج دهانم از پرتابی و ارادی غیر صورتی به کلمه

 برین،نه؟ اینجا از بخواین هم زندگیش،شاید و زن سر باال برگشته شوهرت باالخره_

 ندارم،چه ای جمله یا حرفی اما و میزنم لب چندبار ماهی مثل!بود دیده بود؟حتما دیده را میماند،آزاد باز دهانم
 بکنم؟ توانستم می چه را بعدش نیست؟آبروریزی شوهرم او یا کند می اشتباه بگویم؟که توانم می

 .شوند می جدا دفتر گوشه از کم کم انگشتانم و شود می خیس سرعت به چشمانم

 ...کنی کار همه این و بدی سختی خودت به انقدر نباشه الزم دیگه حاال شاید_

 .بچینم هم کنار را الفبا نمیتوانم من و بافد می جمله او

 نگفتی،چرا؟...اما...بگی بهم داشتم برگشته،انتظار شوهرت وقته خیلی اینکه مثل میگفت خانوم چیمن_

 !است است،عصبانیست،ناراحت دلخور شده،لحنش بم صدایش

 نمی من و زند می حرف هنوز شاید آید،یا نمی صدایش شوم،دیگر می بلند صندلی روی از حرف بی
 حق شاید افتد،نمیدانم می چیمن خطاکار نگاه به نگاهم و روم می وسایلم کیسه سمت به شده مسخ.شنوم
 .داشت

 !داریم خوبی توجیهات بدمان کارهای برای آدمها ما همه

*** 

 که بکشم را پارچه طرف دو انقدر دارم میکنم،دوست محکمتر ام بسته سرم دور که را ای پارچه گره 
 .برسد دردناکم مغز به و کند له را استخوانم و گوشت

 می تیک تیک ، اند گذاشته کار ساعتی بمب مغزم توی انگار.کشم می درد و میپیچم خودم دور به مار مثل
 م آن هر و کند

 .زند می نبض تند تند و است سرم تو تپنده قلب هزار واحد آن در اینکه یا شود منفجر است مکن

 قدر بودم،چه تنها قدر چه.افتم می گریه به و کنم می ناله.میزنم زبان را ام شده خشک لبهای و مینالم درد از
 !بودم تنها درد و بیچارگی از حجم این حمل برای

 می کنارم تا سایه.میکنم حس  تنم رو را ای سایه سنگینی بیداری،افتادن و روشن،خواب و تاریک میان
 .شود می دور سپس و ایستد می سرم باالی لحظه آید،چند

* 
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 محاصره را ام شده پیچ پتو بدن که ای کننده کالفه گرمای و هایم پلک پشت خورشید تیز پرتوهای تابیدن با
 میکنم لمس انگشتانم زیر را پارچه بافت و کشم می ام پیشانی روی که دست.شوم می بیدار خواب از کرده
 اولین در رسانم می اتاق باز نیمه در به را خودم خیزان و افتان.بودم خوابیده بدی حال چه با آید می یادم
 را بالشش نقش بازویش و خوابیده پهلو روی سفید زیرپوش یک با بلوز بدون که افتد می او به چشمم نگاه
 .کند می ایفا

 بود؟چرا دیده را آزاد کی چیمن یعنی.شوم می خارج خانه از میکشم زمین روی که پاهایی با و میگیرم نگاه
 !باز حقه بود؟چیمن گذاشته سیروان کاک دست کف صاف و بود نیاورده خودم روی به

 می باز هم از ام زده شوره پلکهای و کاهد می ام گیجی از کمی اش خنکی که میزنم رویم و دست به آبی
 بروم؟اگر کارگاه به نیست الزم بود؟دیگر گفته چه.کنم می مرور را سیروان کاک های جمله باره صد.شوند

 کردم؟ می چه پس نمیرفتم

 روی و میکنم آب از پر را کتری.زده زل سقف به و کرده باز را چشمهایش.میگردم بر خانه به دوباره
 .میزنم تکیه دیوار به کنارش کرده بغ و کسل هم خودم و گذارم می نیک پیک ی شعله

 شد می بزرگ شکمم دیگر که وقتی وقت آن اما!گوید؟ می دروغ چیمن و کند می اشتباه بودم نگفته چرا
 !بودم شده باردار دروغ کدام از کردم؟من می چه

 به نشسته ابرویم دو بین دیگری هرچیز یا سردرد خاطر به که اخمی با است دقیقه چندین که نیستم متوجه
 می آب از پر را ،قوری میگیرم پاید می مرا متقابال که او از را نگاهم آب قل قل صدای با.ام شده خیره او

 گویم می آرامی آخ. سوزد می انگشتانم نک و میگیرم پوششم بی دست با را کتری که حواس بی کنم،انقدر
 .کنم می کتری دستگیره و دستم حایل را لباسم ی گوشه و

 فکر و خورم می کرده گوشه،کز همان را ام صبحانه او به توجه بی و میریزم چای استکانی خودم برای
 انگشتانم بین پنیر و نان ی لقمه روی کنم؟نگاهم تهیه طور چه باید را نانم و آب کردن کار بدون حاال میکنم
 !بود مسخره هم تصورش حتی کرد،درواقع نمی برایم کاری هم میمردم اگر که آزاد.میماند

 درازکش حالت از حرکت یک با شوم می متوجه.میگیرم لقمه تر محتاطانه ناخودآگاه و میزنم پوزخندی
 !ست مزخرفی صبح.نشیند می و شود می خارج

 آشپزخانه وارد و زند می شود،دورم می بلند کشد می که بلندی نفس با.جوم می را لقمه حوصلگی بی با
 .شود می

 بشنود دیوار پس از که طوری اما آرام و میزنم ام لقمه به گازی حرص با.شنوم می را آب شرشر صدای
 !میشورم ظرف اونجا من:میگویم

 صدایم انگار.آید می بیرون آشپزخانه از خیس سروصورت با شود، می قطع لحظه چند از پس آب صدای
 !نشنیده را

 .خورم می ام شده شیرین چای از قلپی و زنم می ام لقمه به دیگری گاز مضاعف حرصی با
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 دهانم توی لقمه.کند می پر غلیظ چای از را دستش استکان و مینشیند نیمه و نصفه پا پنجه روی کنارم
 بردارد را استکانش میخواهد که همین و برمیدارد قند ای دانه.دهم می فشار هم روی را دندانهایم و میماند

 .چسبانم می زمین به و کنم می قفل استکان دور محکم را انگشتهایم شود بلند و

 .میدهم قورت نجویده جویده را ام لقمه.شود می خیره صورتم به استفهامی و میگیرد استکان از را نگاهش

 جون با من که ای چای از که نشدی بیچاره انقدر!کنی استفاده ازش میتونی خریدی خودت چیزیو وقت هر_

 !بخوری؟ میخرم کندن

 !نیست مهم.میبینم مو همه آن پشت از حتی را فکش عصبانی آمدن جلو

 می را پوستم داغ چای بکشم عقب را دستم اینکه از قبل و دهد می هول را استکان انگشتهایش پشت با
 !دیوونه:کشم می آرامی جیغ.سوزاند

 .نکند سرایت هم پایم پوست به قالی روی شده جاری چای تا کنم می جمع را پاهایم

 خوابیده که جایی حوالی را اش شده چروک پیراهن و شود می بلند.است من روی هنوز اش عصبی نگاه
 .کوبد می هم به محکم سرش پشت را در و رود می بیرون نگاهی نیم بدون.زند می تن و میدارد بر بود

 !کردم خوب

* 

 و دارم واکنشی هر انتظار.شد خواهم رو به رو چیزی چه با نمیدانم.است درست میکنم که کاری دانم نمی
 !نباشد کننده شوکه هم خیلی امیدوارم اما

 را ات محکم،چانه و برو،راست راه و بگیر باال را گفت؟سرت می چه عمه.دهم می قورت را دهانم آب
 !طلبکار و جانب به بده،حق باال

 داخل ی همهمه و کنم می پا از در دم را هایم کفش.دهم می هول را کارگاه در و زنم می لبهایم به زبانی
 می ام قالی دار سمت مستقیم توجه بی.اند شده خبر با داستان از همه حتما!شود می ساکت ورودم با کارگاه
 !کشد می را انتظارم و است خالی که ام همیشگی جای.روم

 را قالی نقشه.اندازم نمی نگاهی نیم حتی و دهم نمی نشان العملی عکس اما میبینم را چیمن چشم گوشه از
 .میکنم کار به شروع  غیرواقعی و تصنعی ای خیالی بی با و برمیدارم

 !دادم نمی دست از وجه هیچ به را جا این

 انگار.شود می گرفته سر از ها زمزمه کم کم.شوم می بافتن مشغول و کنم می زمزمه لب زیر را آهنگی
 .کنم می حس خودم روی را همه نگاه سنگینی

 ای خونسردی حفظ با اما 



 من لعنت خدا هستم

 

356 
 

 به دوبار یک.کنم می درازش بار یک دقیقه چند رود می خواب که پایم.میریزم چای خودم برای بین ن
 تا روم می حیاط

 .زنم نمی حرف کسی با ای کلمه حتی و بخورد سرم به هوایی

 به اند کرده رفتن عزم کم کم که جمعیتی بین و میکنم جمع را وسایلم حرف بی شود می که رفتن موقع
 .شوم می روانه در سمت

 سریع چرا نمیدانم و شود می نزدیک سر پشت از که هایی قدم صدای.بزنم پا را هایم کفش تا شوم می خم
 .چرخانم می عقب به سر و میگیرم دلشوره

 می سریع و دارم برمی ها کفش پوشیدن از دست.شده خیره من به دقیقا اتفاقا که است سیروان کاک
 !کنم می چه جا این بگوید خواهد می حتما.ایستم

 !اتاقم بیا:گوید می لب زیر نهایت در و شود می کشدار نگاهش و ایستد می

 سمت به دوباره و اندازد می اند گرفته نظر زیر را دونفر ما کنجکاو که هایی خانوم به سرسری نگاهی
 .چرخد می اتاقش

 موقعیت این در تا بودم کرده آماده که جمالتی تمام.شوم می روانه دنبالش و دهم می بیرون آرام را نفسم
 .بود گریخته ذهنم از بگویم،همه

 بدبختی عمق از چه؟اگر گفتم می را حقیقت اگر.کنم می مچاله انگشتانم بین را روسری گوشه اضطراب با
 میداشتم؟ بر پرده ام

 !زرگریان آبراهام هم او نبود تهران جا شد،این می بدتر چیز همه کشم،میدانم می آهی

 !ببند سرت پشت رو در_

 .ندارد حضیضی و اوج هیچ که صدایی با.گوید می آرام

 .ایستم می جا همان و بندم می آرام را چوبی در

 !نیای دیگه شد قرار_

 زیر شده خشک استرس از حاال که را لبم ی گوشه.بود گرفته پر سرم از کلمات تمام.گویم نمی چیزی
 .میفشرم دندانهایم

 خانوم؟ شیرین ام شما با_

 !میفهمم.بدهم توضیح برایش اول اول از را چیز همه که است منتظر

 !منه کار...جا این...من...من_
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 .کنم می تر زبان با را ام شده خشک لبهای

 این...بدم انجام مو وظیفه نحو بهترین به کردم گذاشتم،سعی توانمو گذاشتم،تموم وقتمو جا این ماه چندین من_

 !کنین اخراجم اینجا از جمله یک با که نیست من حق

 می کند می باز چشم که دوباره و کشد می عمیقی نفس.میفشرد انگشت بین ای لحظه را اش بینی پل
 کی نمیدونم که وضع؟شمایی این با کنم اعتماد بهت باید طور گفتین؟چه بزرگی دروغ چنین چرا:گوید
 ...هستی

 هستم؟ کی من نمیدونین:میپرم حرفش میان

 !نمیدونم...نه:گوید می قاطع و کند می مکث ای لحظه.گویم می گرفته صدایی با

 !هستم که نمیدانستم هم خودم من.کند می ام خفه دارد میفشرم،بغض را پلکهایم انگشت با

 .نیندازد خش این از بیش را صدایم دردناکم چشمان پشت شده تلنبار های اشک این تا میکنم صاف گلویی

 ...سیروان کاک میشناسین خوب شیرینو این شما!بس و همین...شیرینم منم!اسمه یه فقط بقیه واسه آدمی هر_

 س خونه یه زندگیم چون...کردم مخفی اگه...نگفتم اگه من:میکنم لمس را گلویم روسری زیر از دستم با
 تن هرچیزی به شم مجبور زندگیم خرج واسه میخواین اگه!نه دیگه روز دو اما...هست امروز!آب روی
 ...سیروان کاک میخوره نوعاشم هم گوشت باشه گرسنه اگه آدم میگن!نیست،میرم حرفی...باشه...بدم

 !نیست آدم دیگه اون_

 !بکنه میتونه کارایی چه آدم یه میدونم من!هرگز نبودین موقعیتش توی:مینالم و اندازم می باال ای شانه

 .دهد انجام میتواند کارهایی چه رویش روبه خطاکار آدم من،این شود نمی باورش گوید،انگار نمی چیزی

 ...بمونم بدین اجازه که میخوام_

 !همه به...شیرین گفتی دروغ من به تو_

 شما از فقط...کنم تعریفش بتونم که نیست هم چیزی!نیست رسیده شما گوش به که این هم واقعیتش_

 !سیروان کاک...بکنید حقم در رو لطف این...میخوام...میخوام

 من منتظرند شاید و اند ایستاده حیاط توی هنوز نفر سه دو.چرخد می پنجره سمت به و میگیرد را نگاهش
 .بدهند آب گوشی و سر و بیایم بیرون اتاق این از

 .کرده اختیار سکوت اما شود خارج سیروان کاک دهان از کننده امیدوار کالمی تا منتظرم
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 سهم بود حیاط،قرار توی بار و برگ پر انجیر درخت به زده زل او و آید می کش سکوت این توی زمان
 !بردارم ها انجیر این از را خودم

 !ام نبوده وقت هیچ که انگار.شوم می خارج اتاق از وار روح و آرام و میکشم پس پا

*** 

 آدم حضور بیاید نظر به شاید.آدمی حضور صدای نه و آید می رادیو صدای است،نه مطلق سکوت خانه
 می خوبی به را کشیدن نفس صدای که ام بوده خانه این سکوت توی انقدر من اما ندارد صدایی ها

 !سیروان کاک حتی و آزاد،چیمن،بیان های نفس شنوم،صدای

 !است خودشان مخصوص هرکدام

 !بود برخورده او به برنگشته،حتما رفته که صبح از دهد،آزاد نمی نفسی صدای خانه حاال اما

 ی لقمه به ام کرده جمع سینه توی که باپاهایی و دیوار به زده تکیه همانطور و گویم می درکی به لب زیر
 .میزنم دندان ام سبزی و گوجه و کوکو پروپیمان

 زیر دردی.شوم می بلند و میکشم سر انتها تا را دوغ لیوان!شوم قابلی آشپز چنین نمیکردم فکر وقت هیچ
 .میپیچد شکمم

 هم یک کنم فکر نمیخواست دلم!داشتم خواستمش نمی که او با حرفی چه من.میگذارم شکمم روی را دستم
 .کنم فکر فاجعه این به نمیخواست دلم.هست هایم تنهایی تمام توی نفس

 بیرون تاریکی و پنجره میان از.آید می حیاط در شدن بازوبسته صدای آشپزخانه توی میپیچم که همین
  .کنم می ها ظرف شستن مشغول را خودم و کشم می عقب پنجره پشت از.آید می باال هارا پله که میبینمش

 قدم صدای بعد و!آورد می در را هایش کفش دارد مکث،حتما یک.شنوم می را هال در شدن باز صدای
 !نکنم خطا پا از دست تا بماند سرم باالی خواهد می چون رود نمی!هایش

 های دکمه کردن باز حال در.میکنم خشک زیرپیراهنم با حواس بی را خیسم دستهای و بندم می را آب
 کنارم از نگاه بی هم خودش و کند می رهایش ام داده اش تکیه دیوار به که بالشی روی و است لباسش
 .شود می آشپزخانه وارد و کند می عبور

 دندان روی دندان.شوید می را رویش و دست دارد شنوم می را شدنش پاشیده مشت مشت و آب صدای
 چرخاندن با درنگ بی و ایستم می کنارش.شوم می آشپزخانه وارد سرش پشت کمر به دست و دهم می فشار

 از آب.کند می نگاهم باالخره و کند می راست را اش شده خم ی تنه.کنم می قطع را آب جریان سرشیر
 .آفریند می اش سینه روی رنگی بی های لکه و سفیدش زیرپوش روی تا میگیرد راه رویش و سر موهای

 شدت به آهنی سرشیر و انگشتانش بین انگشتانم و میکند دراز دست صورتم توی زده زل و حرف بی
 !گذارم نمی قدرتم و توان تمام با اما کند باز را آب دارد سعی.شود می فشرده



 من لعنت خدا هستم

 

359 
 

 ...نداری حق ظرفشویی توی گفتم_

 .ماند می ناتمام ام جمله مشتش بین لباسم گرد ی یقه طرف دو شدن فشرده و اش ناگهانی حرکت با

 بکشی؟ نشون و خط من واسه میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر:معنا تمام میغرد،به

 برجسته پی و رگ و کرده ریز را چشمانش

 .زند می نبض اش پیشانی و گردن ی

 !ت بچه مادر_

 دهد می تکان محکم چندبار را ام یقه کند،بعد هضم را حرفم بخواهد که انگار گوید نمی چیزی لحظه چند
 .کند رهایم تا میفشرم مچش به را دستم.خورد می تاب دستانش بین بدنم و

 هستی؟ کی کی؟تو_

 !ت چه...بچ...ر...د..ما:را ام جمله کنم می بخش صورتش برافروختگی به توجه بی

 نسبتی من با بخوای که نیستی گوهی هیچ تو:نیفتم تا کنم می بند دیوار به را دستم و کند می رهایم ضرب به
 !باشی داشته هم

 !گیرد می درد خودم دست که محکم شود،انقدر می کوبیده صورتش توی و آید می باال دستم

 این با و شد می دیوانه جا همین اگر.شوم می پشیمان بالفاصله!بسته را چشمانش و شده کج کمی صورتش
 رسید؟ می دادم به کسی چه افتاد می جانم به بزرگ چاقوی

 !آید می مشامم به دردسر بد بوی.رود می باالتر لحظه هر قلبم ضربان

 توی کنم پرتت و بگیرم ازت سقفم یه و دیوار چهارتا همین میخوای:کند می باز دهان و میغرد خشم با
 کنی؟ سر شبو ها گربه و سگ پهلوی تا کوچه

 .خورد می صورتم به التهاب و خشم پر داغش نفس.میکنم نگاه خیره خیره اش سینه به

 فهمیدی؟!نپیچه من پروپای به که کن جمع درازتو زبون_

 !کن نگاه منو:دهد می تکان را ام یقه دوباره و

 میکرد؟ بیرون مرا اگر

 لباسم روی انگشتانش خیسی و کند می چکه چکه موهایش از همچنان آب قطرات و گیرم می باال را سرم
 .اندازد می لک

 فهمیدی؟_
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 !باشم فهمیده باید من و کند می تکرار دوباره

 !کن فهمیدم،ولم:گویم می کوتاه و آرام

 می سرم پشت سیمانی دیوار به بیشتر من و آید می جلو قدمی و کند می جدا ام یقه از تعلل با را دستش
 می خیره چشمهایم تخم به پایین به باال از نگاه آن با و دهد می تکیه دیوار به طرف دو را دستش دو.چسبم
 .شود

 کجاست؟ اینجا میدونی_

 سوالش از شوم،متعجب می خیره چشمانش به متقابال و گیرم می باال را سرم دیوار و تنش میان محبوس
 .کنم می راست و چپ نه نشانه به را سرم

 !بدونی نبایدم:کند می پایین و باال تایید ی نشانه به را سرش

 ...خونه همین تو!دنیا اومدی جا این تو:شود می خیره دیوار از ای گوشه به و گیرد می صورتم از چشم

 .رود می فرو هم توی کم کم ابروهایم

 بچه:پاید می را العملم عکس تفریح چشمانش،با در نشسته پیروزی برق با و گیرد می دیوار از را نگاهش
 !عجیبیه دنیای...میاد همینجا هم ت

 چنگ لختش بازوی به محکم و گذارم نمی.برود و بکشد عقب خواهد می نشانده قلبم توی را تیرش که حاال
 اون توی میگی؟من چی...چی:کشد می بیرون خشونت با انگشتانم بین از را بازویش اما ایستد می.زنم می

 !دنیا اومدم عمارت

 !شدی زاییده بیغوله همین توی...ندارم،اما تورو واسه کردن تعریف قصه حوصله_

 .کنم می نگاه اطرافم به حرفش این با باشد شده باز چشمانم تازه انگار

 !کنم نمی باور تورو دروغای من_

 لمس وار دایره را گوشم زیر شستش با و نشیند می گردنم روی دستش.آید می جلو را اش رفته عقب قدم
 !کند می نوازد،لمس نمی.کند می

 !نداره اهمیتی_

 چون کنی کنترل رو فکت بست و چفت این خوام می فقط:چسبد می محکم را ام چانه دور ناگاه به دستش
 !میشکنمش بعد بار

 ...جا این باید چرا...چرا!شدم متولد عمارت توی من:گویم می حواس بی
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 .شود می خاموش انگشتانش بین کلمات و فشرد می و گیرد می انگشتش دو بین را لبهایم

 عمیقی نفس ناخودآگاه!نکنم فکر بدنش بوی به توانم نمی.چرخد می صورتم روی لبهایم روی از نگاهش
 آمده دنیا به خانه این توی من بود کنم،گفته متمرکز بود زده که حرفی روی را ذهنم کنم می سعی.کشم می
 !ام؟

 نزدیکتر؟ هرلحظه او سینه یا شود می متمایل اش سینه به من سر

 !بودم کرده اش تجربه بار چندین که دهد،همانی می را سیگار بوی همان اما انگشتانش

 .کشم می عمیقی نفس صدا کند،پر می رها را افتاده گز گز به که دردناکم لبهای

 عمارت توی که میبردم گمان همیشه چون بودم نپرسیده وقت هیچ خودم بود،یعنی نگفته چیزی هرگز مادر
 .ام آمده دنیا به

 را اش ناخواسته یا شود،خودخواسته می متمایل سمتش به بدنم.ام یقه بازی و گردنم روی میلغزد نگاهش
 .دانم نمی

 داده نجات را مادر کسی بیاورم؟چه دنیا به ای بیغوله چنین توی را شیرین مثل کودکی بود قرار هم من
 میداد؟ نجات را بچه و من کسی بود؟چه

 شده؟ نفرین نسل شد؟یک می مادربزرگش و مادر مثل هم او شد می دختر اگر

 اورا بدنم وضعیت این توی که بودم شده دیوانه چنین این چرا.نکند لمس را او که کنم می کنترل را دستم
 کرد؟ می طلب

 حالت در و بود شده نزدیک من به هدفش برای تنها بود گفته.دارم می نگه دیوار به متصل همچنان را دستم
 !کند آلوده من تن نجاست به را بدنش بوده محال عادی

 خراش را پوستم اش زبری اگر.دارش نم بلند ریش و وارش،موها درویش وضع و سر روی میچرخانم نگاه
 .دارد می وا تپش به را قلبم و ریزد می دلم توی چیزی!داد می

 نزدیک فاصله این در رویم روبه همچنان و کند نمی رهایم ممتد سکوت این میان رود،چرا نمی چرا
 و بود شده ارضا ام بدبختی کشیدن رخ به از و بود چکانده جانم توی تک به تک را تیرهایش که او.ایستاده
 !بود بازگشته چشمانش به دوباره داشت عادت آن به که ای پیروزی برق

 .میرسد نظر به مردد ماندن و رفتن بین حاال انگار چرا

 می فشرده دیوار به دوباره قدمش نیم همین با من تبع به و آید می جلو قدمی نیم گیرد می که تصمیم
 .کشد می باال آرام را لباس پارچه و مینشیند پهلویم روی دستانش.شوم

 لباسها این شر از زودتر بخواهم که شده؟انقدر گرمم من یا است داغ میخورد ام پیشانی به که هایش نفس
 .شوم راحت
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 بازی از که ها جیرجیرک و هایمان نفس صدای جز.بکشد بیرون سرم از را لباس تا میگیرم باال را دستهایم
 !نداریم حال شرح برای ای کلمه او و من.آید نمی صدایی میپیچد خانه داخل پنجره

 و شود می چنگ انگشتانش بین موهایم و میکند جدا تن از را زیرپوشش.نشاندم می و مینشیند زمین روی
 حجمی میان صورتم خواباند می آشپزخانه کهنه ی قالیچه روی مرا دارد که لحظه همان ام ناباوری میان در
 !لبهایم،لبهایش و شود می پنهان مو از

 کنم می باز را ام بسته چشمان

 نگ دم در و

 !رسد می نظر به ای قهوه کمی حاال.افتد می چشمهایش سیاهی توی متعجبم اه

 !دربیاورد را جیغم که دردناک گاهی و مالیم کشد،گاهی می بدنم روی بوسد،دست می

 نمی ردوبدل ما بین ای کلمه بوسم،هیچ می و میبویم!میپیچم او به و کشم می بلندش موهای توی دست
 هیچ نباید.کنیم فراموش را ها لحظه این خواهیم می ما شاید.سازند می خاطره ها لحظه از کلمات.شود

 !بماند جای بر ای یادگاری

 توی ریخته موهای.میکند گز گز و سوزد می هایش ریش شدن ساییده از دهانم اطراف و صورتم پوست
 .کشم می دراز او روبه و پهلو به غلتی نیم با و میزنم کنار کرختی با را صورتم

 می شکل لبم روی ناخودآگاه لبخندی وجودم توی خوب حس از.کشد می نفس سنگین و بسته را چشمهایش
 گوشم پشت را ام آشفته موهای.میگیرم گاز را زیرینم لب شود مبدل ای خنده به اینکه از قبل و گیرد
 !سپرده خاطر به را او لمس طرح دستانم.اوست بوی از پر ام میدهد،شامه اورا طعم دهانم تمام.میزنم

 که انگشتم.کنم می لمس را است انگشتانم جای احتماال که  اش ترقوه روی قرمزی و کشم می پیش دست
 .کند می باز چشم و خورد می تکانی خورد می پوستش به

 می جمع سینه توی را پاهایش نشسته وهمانطور شود می خیز نیم لحظه،سریع مانیم،چندین می خیره هم به
 چیزی دنبال که انگار و میفشرد انگشتانش بین را موهایش ی ریشه.فشرد می دستش دو بین را سرش و کند
 .کند می وارسی چشم با را اطراف باشد

 انگار و افتد می من به نگاهش دوباره ای لحظه.عور،مینشینم و او،لخت مثل همانطور و شوم می خیز نیم
 جیبش از و دهد می کش افتاده ای گوشه که شلوارش سمت به را بدنش.گیرد می نگاه سریع نخواهد که

 .کشد می بیرون را فندکش و سیگار جعبه

 .عصبیست و شتابزده شدت به حرکاتش

 تمام کند،با کنترلش بود نتوانسته که داشت،میلی میل من به او!نیست سخت برایم چرا؟اصال که این حدس
 گندیده و آور چندش نظرش از غذای همین به اش افاده و فیس تمام با او!بود نتوانسته بود زده که حرفهایی

 !داشت میل
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 را خودش و کند می پرت شلوارش کنار عصبانی بعد و بگیرد آتش سیگارش تا میزند چندبار را فندک
 .برسد دیوار به تا کشد می عقب

 خراشیده اش زبری با دربرخورد پوستمان و بودیم غلتیده آن روی بارها که فرش،همانجایی به شده خیره
 .بود شده

 !رسد می نظر به پذیر آسیب و بیچاره خیلی

 حتی و کند نمی نگاهم.دیوار به دهم می تکیه اش شانه به شانه و میکشانم کنارش تا فرش روی را خودم
 .افتم می سرفه به شود می خارج دهانش از که دودی حجم از.شود نمی عوض نگاهش مسیر

 .گذارم می زانوهایم روی را سرم و کنم می جمع سینه توی را پاهایم

 .زند می چنگ وار تیک و عصبی موهایش به بار بار،چندین یک نه

 روی.بودم حفظ دیگر را بدنش نگار و نقش تمام.افتد می است پایش ساق روی که قدیمی زخمی رد به نگاهم
 .راستش بازوی روی هم دیگر خال یک.داشت خال دو هم کمرش

 را عظیمی درد که انگار و کند می خاموش افتاده بیرون فرش از که زمین از ای گوشه روی را سیگار
 !کثافت:آید می در چاه ته از صدایش.شود می خم جلو به و فشرد می دستش توی را سرش کند تحمل

 .کوبد می رانش به مشت با و گوید می

 !من یا است خودش با نمیدانم و میکند تکرار دوباره

 .سرخ پوستش و شود می بیشتر هایش مشت قدرت

 ...آشغال...کثافت_

 .کند نمی حس دردی انگار اما او و دارند درد محکم های مشت این چقدر میدانم و زند می

 !شنود شده،نمی کر و زنم می صدایش تردید با

 !کن بس آزاد...کن بس:کنم متوقفش بازویش گرفتن با میکنم سعی و برم می جلو دست

 .میپرم جا از ترس با من و کوبد می دیوار به پشت از را سرش بار این.زده سرش به واقعی معنای به

 !نکن آزاد...آزاد:شوم دیوار به کوبیدنش از مانع و بگیرم را سرش کنم می سعی و میکنم رها را دستش

 .کوبد می دیوار به را سرش همچنان و دارد خودش رهایی در سعی وار دیوانه
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 می له انگشتانم میکنم حس و کوبد می دیوار به محکم من دستان با را سرش.میترسم اش بازی دیوانه از
 دم.میپیچم سرش دور را بازوانم و اندازم می رویش هیکل تمام با را خودم و کشم می درد از جیغی.شوند

 ...بس...دیووونه...کن بس:زنم می فریاد گوشش

 مهارش توان تمام با و میدهم تکیه سرش به را ام گونه تنها.شکند می دهانم در شود،جمله می بلند که هقم هق
 .کنم می

 !کنیم تکیه هم به باید که بدبختیم قدر چه

 می آغوشم توی عصیانگر طفل این برای بودم بلد هم الالیی دهم،اگر می تکانش آغوشم میان وار ننو
 .خواندم

*** 

 .میکنم پا آن و پا این کمی.میکشم عمیق نفس چند

 !شیرین سالم_

 کارگاه در گذرد، می کنارم از مضطربم و پریشان حال به متعجبی نگاه با دختر.میدهم تکان برایش سری
 .شود می وارد و کند می باز را

 باز نیمه چارچوب از باالخره و میدهم قورت را دهانم آب.میزنم ام روسری به دستی و میکشم عمیقی نفس
 .شوم می حیاط وارد و میکنم عبور در

 نگاه اما اندازم می نگاهی نه و میزنم حرفی کسی با نه.ام قالی دار جلوی تا میگیرم راست یک را راهم
 .اند شده خبردار همه دیگر میدانم.میکنم حس هارا

 می کنارم از را چیمن صدای کنم پیدا را موردنظرم کالف میخواهم که همین و میکنم باز را قالی ی نقشه
 !شیرین سالم:شنوم

 و میفشرم هم روی دندان.زند می جوانه وجودم در عصبانیت و خشم و شود می خشک راه بین دستم
 .بندم می ای لحظه را چشمهایم

 !نمیای دیگه کردیم فکر_

 .چرخانم می سمتش به را ام تنه نیم و سر.ناجور ی وصله یک چسبانم،مثل می لبانم روی لبخندی زور به

 افتاده؟ اتفاقی!نیام؟ چرا!خانوم چیمن سالم_

 ...خب:است متعجب انگار و زند می دو دو نگاهش
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 و کشیدین زحمت شما که گفت سیروان کاک!میگید شوهرم برگشتن خاطر به کنم فکر:میپرم کالمش میان
 نیام؟ دیگه داره؟که کارم به دخلی چه این...اما...گفتین بهشون

 میون کردیم می صحبت سیروان کاک با داشتیم!میاره ،حرف حرف:گوید می دستپاچه و کند می ای سرفه
 مردی یه دیدم بار اون یعنی...ت واسه شدم خوشحال خیلی خدا برگشته،به شوهرت اینکه مثل گفتم کلوم
 ...ت خونه اومد

 .بود زده حرف آزاد از بارها او!ندیده را مرد صورت حتما

 !برگشته...آره_

 سختی خودت به انقدر نمیخوای حتما نیستی تنها دیگه که حاال گفتم:میچرخم قالی دار سمت به دوباره
 نمیکنه؟ خرج کنی؟شوهرت کار همه این که سالته چند مگه...بدی

 !کرده فرض بچه را من.گزم می را لبم

 !بدین اجازه اگه البته...کنم کار باید خودم!نمیده نه،خرجی_

 نگفتی؟ بهمون برگشته؟چرا وقته خیلی_

 !نیست وقت خیلی:میدهم جواب کوتاه

 و زیر تنها حواس بی و گردم می چه دنبال نخ کالف همه این بین نمیدانم که زده هم به را تمرکزم انقدر
 .کنم می رویشان

 !میشه ش،پابندت واسه بیاری بچه چندتا توهم...بیفته غلتک روی زندگیتون دیگه که ایشاال_

 .کشد می تیر لگنم و ایستد می حرکت از دستم

 !خودم گلوی دور میشد نه،زنجیری که بند کودک این

 .رود می شکمم روی اختیار بی دستم

 !ای؟نه؟ حامله نکنه_

 .میبینم چشمانش توی را خوشحالی برق و گوید می خنده با

 .میدارم بر شکمم روی از را دستم و کنم می انکار سریع فکر بدون

 !نه_

 اش خیرخواهانه مثال های جواب و سوال و آید می کوتاه باالخره ندارم زدن حرف به تمایلی میبیند وقتی
 .کند می تمام را
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 زبانی چه با باید دیگر.شود می متعجب دیدنم از حتما بار این که بیاید،میدانم سیروان کاک منتظرم لحظه هر
 کشیدن پس پا شایدهم.بودم برده ارث به کسی چه از را سماجت این نمیدانم!خواست؟ می را عذرم محترمانه

 نمی ناگوار اتفاقات از خیلی بیایم کوتاه هم کمی جنگیدن جای به بودند داده یادم اگر. بودم نگرفته یاد را
 تا که بود شده تبدیل سرشتم از قسمتی به خصیصه این صورت هر در اما رسیدم نمی جا این به و افتاد
 حریف از تر ضعیف و دفاع بی هرچند.بخورم ضربه هم خودم هرچند بزنم ضربه گودام توی که وقتی
 !باشم

 جای به من.عمه و سرهنگ چشم در بودن معقول برای خانه جنگیدم،توی می نمره برای میرفتم که مدرسه
 !بود کرده خالی شکل بدترین به را پشتم او گرچه بودم جنگیده هم مادر

 شکست که دارم قبول...خوردم شکست خب اما!بودم جنگیده مهران و آذر برای عمارت همان توی حتی
 ...خوردم

*** 

 و میرفتم میگرفتم، را راهم حاشیه و حرف بی هم من.بعدش هفته دو تا نه روز آن نه.نیامد سیروان کاک
 .آمدم می

 مساوی من از حرفی هر میدانستم اما نمیزند سر کارگاه به چرا و کجاست که بگیرم خبری میخواست دلم
 !چیمن شان سرم،سردسته پشت ها زنک خاله های قصه و حرفها با است

 .اندازم می ام شانه طرف یک و میبندم ای پارچه تکه با را میبافم،انتهایش را خیسم موهای

 باز هارا پنجره.پراکنده جا همه را مطبوعی بوی خاک روی تابستانی باران نم نم و شده شرجی کمی هوا
 لذت شود می پخش رادیو از که موسیقی صدای و شود می وارد پنجره از که مالیمی نسیم از و ام گذاشته
 .میبرم

 این الخصوص علی.ام کرده اضافه وزن و شده برآمده اندکی شکمم.پوشم می را کوتاهم و گشاد پیراهن
 هرچند.درآمده دخترانه حالت آن از هیکلم معروف قول به و است مشهود هایم سینه و تنه درپایین وزن اضافه
 زمین روی موجود ترین زشت به تدریجا میکنم فکر و نیست آسان برایم وضعیت این با آمدن کنار ابدا

 زیر آب داشتند عقیده بودند آمده خیاطی برای مدت این در که مشتریانم از نفری چند اما شوم می تبدیل
 !رفته پوستم

 و کشم می دست ای لحظه.شنوم می را در صدای که هستم وسایلم کردن مرتب و لباسها زدن تا حال در
 !انگار بود زده غیبش روز آن از بعد.کنم می تیز را گوشهایم

 سر ای لحظه.است در جلوی هایش کفش کندن درحال.شوم می خارج اتاق از و شوم می بلند زمین کمک با
 .گذراند می نظر از را سرتاپایم و گیرد می باال

 برمیگردم گوید، نمی گویم،چیزی نمی چیزی
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 .باشد کرده دعوا بود،انگار شده کبود کمی اش گونه.اتاق به

 شلوار روی هایش لبه که پوشیده نازکی مشکی مردانه بلوز.شود می اتاق وارد سرم پشت انتظار برخالف
 !بود مرده دیسیپلین با و تیپ خوش مرد آن.افتاده اش مردانه

 می نگاه کوچه به و زند می کنار را پرده کمی.ایستد می پنجره کنار و زند می اتاق توی چرخی هدف بی
 .کند

 .شوم می بلند و میچینم هم روی مرتب را لباسها

 کند، می رها را پرده گوشه آن یک.افتد می چپش گونه کبودی و است سمتم که رخی نیم به نگاهم دوباره
 .کند می غافلگیر را نگاهم و گردد می بر

 !بمون:کند می متوقفم صدایش که شوم خارج اتاق از خواهم می

 می چشمش زیر بنفش دایره به دوباره نگاهم و میچرخم سمتش به.شود می نزدیکم پشت از که کنم می حس
 .ببینم هم را لبش پارگی توانم می نزدیک از حاال و افتد

 !دارم خوبی خبرای ت واسه_

 صورتش توی احتماال که دردی خاطر به اش خنده جا در اما شود می باز خندی نیش به لبش و گوید می
 .شود می بدل اخمی به پیچد می

 چی؟:پرسم می گیج

 .آورد نخواهد خوبی خبر من برای خوب؟او خبرهای

 !خیلی...میکنه خوشحالت خیلی حتما بدم میخوام که خبری میدی؟چون چی مشتلق_

 می باز شانه عرض به را پاهایش و میبرد فرو اش مشکی ای پارچه شلوار های جیب توی را دستهایش
 کجا از و طوری چه کند می فکر دارد که انگار.کند می نگاهم زل زل و کرده کج کمی را گردنش.کند

 !کند شروع

 !شدی زری کاکل داداش یه صاحب_

 چه.افتم می سرفه به شدت به و ام ریه توی شود می پرت دهانم آب ام شنیده که چیزی ناباوری شدت از
 گفت؟

 هایم سرفه که کمی و گیرم می زانوهایم به را دستهایم.شوم می خم و کوبم می ام سینه به چندبار دست با
 !چی؟:پرسم می لرزان و وارفته لحنی با و گیرم می سرباال شود می تر منقطع

 !آورده دنیا برادر یه ت واسه نشدی؟مادرت خوشحال_
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 ...آزاد نکن بازی من با!نکن بازی من با:کنم می زمزمه لب زیر

 منظورش مادر؟سیمین.میکنم تکرار خودم با را اش جمله باره هزار و دوباره و گذارم می هم روی چشم
 بود؟ شده باردار بود؟مادر

 !بمونی؟ بابا مامان دونه یه یکی داشتی دوست_

 چه از مادر!کنم نمی حس را پاهایم و زنند می یخ دستهایم.زند نمی انگار قلبم و زند می حرف ریشخند با
 !داریوش؟ جز کسی چه بود؟از شده باردار کسی

 .زمین روی میخورم سر کم کم و گیرد می راه صورتم روی اشک

 !میگذرم مژدگونیم خیر از نداره اشکال...شدی ناراحت واقعا اینکه مثل!نه_

 !شو خفه:زنم می زل صورتش به نفرت با و گیرم می باال سر

 می چشمش جلوی و کشد می دهانش گوشه را دستش.شود می اکو و گوشم توی میپیچد اش قهقهه صدای
 .گیرد

 !کردی؟ چه من با تو مادر

 دیدیشون؟_

 جز کسی کاش میکنم دعا دل ته از بار اولین برای و زمینم روی موجود ترین حقیر میکنم حس و میپرسم
 .بود مادرم سیمین

 تازه دایی پسر هرحال دیدمشون،به که البته:زند می کنار را پرده گوشه و میگردد بر پنجره کنار به دوباره
 ...بردم هم روشنی چشم ش واسه!رسیدمه راه از

 بود؟...اونم...اون_

 !کیه؟...اون_

 .پرسد می و را منظورم میداند

 داریوش؟_

 !خندد می دوباره

 من از بهتر باید که مادرت و تو...میشه ناپدید سالها برای و میزنه گندا ازین هربار اون!نه که معلومه_

 !بدونین
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 با باید داریوش دیگر!ام ساده مادر...ام دیوانه مادر.کنم می مشت دهانم جلوی را دستم و افتم می هق هق به
 بود؟ گذاشته حراج به را خودش آبروی راحت انقدر طور چه!کرد؟ می چه او

 کنی؟آره؟ اذیتم میگی؟میخوای دروغ که...بگو...بگو...کنم می خواهش_

 پدر بی فرزند از ماه چند تنها که داشتم برادری حاال.کنم می لمس را شکمم دست با و گویم می بریده بریده
 داده ما به چیزی و پدر اسم به بود گرفته ما از را چیزی خدا!بدبخت اندازه یک سه هر!بود بزرگتر خودم
 !زندگی نام به منصفانه غیر ای معامله!بدنامی اسم به بود

 !تلخه کافی اندازه به شماها بار نکبت زندگی ندارم،واقعیت گفتن دروغ به احتیاجی من_

 هرگونه بدون و کردم می اش خفه دستهایم کشتم،با می اورا ابتدا از باید!کثافت داریوش.کنم می گریه بلندتر
 .میدادم ادامه ام زندگی به وجدانی عذاب

 .دهم می تکیه دیوار به را سرم و گیرم می را چشمانم و صورت خیسی خشونت با 

 !دیگر یکی.بود کم همین بلبشو این گیرد،میان می ام خنده!احمقانه حد از بیش!بود برادر؟هه،احمقانه

 ...کشمش می روز یه باش مطمئن!کشمش می_ 

 .نه یا شنود می دانم گویم،نمی می لب زیر

 چیه؟ اون:گویم می ام گرفته و دار خش صدای با و کشم می باال را ام بینی

 .باشد داشته ربط ماجرا این به باید هست هرچه.کنم می اشاره اش گونه به ابرو و چشم با و

 .بود شده رگباری و تند باران کی نشدم متوجه.کند می رها را پرده دوباره

 !کردم نیست به سر تورو میکنن فکر هنوز ها بیچاره_

 نکردی؟ مگه_

 برگردی زاییدی که رو ت بچه نه،قراره:آید می پایم جلوی تا و میبرد فرو جیبش توی را دستهایش دوباره
 اونموقع تا اگه البته...منتظرشه صبرانه بی که داره هم همبازی یه اونجا ت بچه!ت خونواده گرم محفل به

 !نشه دوتا

 می اشتباه:گویم می حال و حس بی و دهم می تکان بار چند را کنم،سرم می جمع شکمم توی را زانوهایم
 !کنی

 !ندارن؟...خرابشون...دختر واسه جایی اونجا میکنی فکر یعنی:نشیند می پنجه روی رویم روبه

 .پرد می پایینم پلک و شود می صورتش مات هایم چشم
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*** 

 کمر به و میکنم رها بکشم آن به دستی بودم نتوانسته گذشته ساعت یک این در که را دوخته نیمه لباس
 از درنگ با.میکنم حس شکمم توی انقباضی و میپیچد شکمم زیر در دردی.دهم می تکانی ام شده خشک
 قطع باران.مینگرم بیرون مطلق سیاهی به پنجره از.روم می پنجره کنار و شوم می بلند زمین روی

 !بودند؟ کرده زهر بود،یا کرده زهر برایم را اش زیبایی که شده،بارانی

 !نبود هم آرزویم وقت گنجید،هیچ نمی ذهنم در وقت هیچ خواهر یا برادر یک شود،داشتن نمی باورم

 برای که ها وقت ذهنم،همان توی فقط میکردم،اما تصور را برادر و خواهر چند بودن ذهنم توی شاید البته
 !داشتیم هم خوب پدر یک خودمان

 ای ذره بود؟یعنی رفته کجا بار این کرد؟داریوش می چه بودند؟مادر گذاشته چه را بود؟اسمش شکلی چه
 !فرزندانش گذشت؟از می چیز همه از ساده انقدر طور نبود؟چه وجودش توی هم مروت

 !بگذرد میخواهد آزاد که همانطور زند می تلنگر ذهنم توی کسی

 !حالشان به بلدند،خوش خوب را رفتن راه مردها

 در قدرتی کم زنم،حرکت می چنگ پیراهنم به و شود می رها پرده از دستم شکمم توی حرکتی حس با
 !کوچکی ماهی لغزیدن و خوردن سر آرام،مثل ای ضربه رحمم،مثل

 حس را جانم و تن شدن مور مور و تنم به مو شدن راست.شود می گشاد چشمهایم و پرد می سرم از برق
 .میکنم

 .ندارم خوردن تکان توان و زده خشکم درجا مجسمه مثل.دهم می قورت را دهانم آب

 گذاشته هم روی چشم دیوار به داده تکیه همانطور و نشسته ای گوشه که او روی تا و چرخد می چشمهایم
 .رود می

 و بخورد تکان توانست می که بود شده بزرگ چقدر بود؟مگر قدر چه بود؟مگر خورده تکان بود،او بچه
 بکوباند؟ رحمم دیوار و در به را خودش

 بر شود می آوار بیشتری قدرت با واقعیت بار این.مینشینم زمین روی همانجا و زنم می پلک بار چند
 !گرفت می را جانم و شد می بزرگتر هرلحظه و میگرفت جان داشت او.سرم

 برادر من،مثل مثل!ها بدبختی اول!میشد شروع قصه موقع آن تازه و آمد می دنیا هم زدنی برهم چشم به
 !ام بیچاره

 !دستم کف اندازه باشد،شاید داشته نباید قامتی و قد.میکنم تصورش ذهنم توی
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 رها خودمان حال به را ما و برود راحت داریوش مثل نمیگذاشتم.کند بیچاره راحت انقدر را بچه نمیگذاشتم
 .نباشد خیالش عین و کند

 مرا طور آن که مهرانی همان دارد،حتی وجود داریوش یک بالقوه انگار خانواده این تمام وجود در
 همه نمیگذارم ام ترکه و تخم این از اگر هم من اما.شود می بالفعل خاص شرایطی در که شکست،داریوشی

 .شود تمام ساده انقدر چیز

 ذره دهانش بر اش غیرمنصفانه انتقام شیرین طعم نمیگذارم من اما بگیرد بچه از را انتقامش میخواهد آزاد
 .کند مزه ای

 پای به بارها شاید.کرده گریه خیلی حتما.است افسرده و ناراحت حتما.آید می ذهنم به مادر یاد دوباره
 !هیچ اما و افتاده داریوش

 به و میخورم آب روم،لیوانی می آشپزخانه شوم،به می میدهم،بلند فشار را انفجارم مرز در های شقیقه
 .روم می اتاق سمت

 .کنم حسش دست با بار این میخواهم و کند حرکت دوباره دارم انتظار.مانده شکمم روی همچنان دستم

 .زنند می برق تاریکی توی و شود می باز چشمش دو میکنم خاموش که را المپ

 می خیره صورتش به اتاق در بازی از و کشم می دراز وار میکنم،جنین پهن اتاق ی گوشه را تشکم
 !کند می رهایش سنگدالنه قدر همین اوهم بیاید که بچه.شوم

 ای نظربازی این.شناسم می را نگاه آمدن کش این میکنم گمان.کند می نگاهم و چرخد می سرش ای لحظه
 !میشناسم خوب را انجامد می هایمان تن نبرد به که

 به که ندارم شک ای ذره است،حتی متنفر من از که میدانم!نمیفهممش.است عجیب برایم آزاد روی این
 می ادامه همچنان چرا نمیدانم اما!بارها بار،بلکه دو بار،نه یک زد،نه دست بدنم به کردنم بیچاره خاطر

 !کند ارضا او با سادگی به را خودش میتواند که هستم خرابی زن همان نظرش از دهد،شاید

 شکم و ها سینه و شده پخش آرایش آن با.ریخته هم به وضع و سر آن با.آید می چشمم جلوی زن آن ی قیافه
 .آویزان

 قطع بدون و شود می بلند.دهم می ادامه کردن نگاه به همچنان و میدهم سر بالش خنکای روی را ام گونه
 !میشد ای هفته دو.گذرد می اتاق در چارچوب آید،از می سمتم به چشمی ارتباط

 را هایش دست و پاها و زند می خیمه ام شده وری یک بدن آید،روی می تشک روی مستقیم و راست
 .کند می اهرم بدنم دوطرف

 !بود او با حق خرابشان،نمیدانم،شاید دختر بود گفته
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 .نیست مشخص اش کبودی تاریکی توی که افتد می اش گونه به نگاهم

 همین.کشم می عمیقی نفس.کند می لمس را ام پیشانی و میخورد سر بلندش آورد،موهای می پایین را سرش
 .میچرخانم سر بگذارد لبم روی لب آید می که

 را سرم خواهد می و کند می حایل بالش خنکی و صورتم بین را دستش کف بعد و کند می مکث کمی
 .گذارم نمی و کنم می مقاومت بچرخاند،

 خوای؟ نمی:کند می زمزمه گوشم کنار زیرلب و شکند،آرام می را اتاق سنگین سکوت صدایش

 !بشوم صدایش بودن انگیز وسوسه منکر توانم نمی

 بخوابه،مگه خراب زن یه با بخواد کبکبه و دبدبه اون هخا،با خان آزاد نمیکنم فکر:میدهم جواب معطلی بی
 !باشه خراب همونقدر خودشم اینکه

 نگاه و چرخانم می سر آرام.ماند می حرکت بی و شود می برداشته باره یک به دستش فشار

 از حرکت یک با.خورد می صورتم توی سنگینش های نفس.شده خیره بالش روی ای نقطه به.کنم می ش
 را اش شده مشت دستهای.نشیند می ای لحظه و میدارد بر طرفم دو از را شود،پاهایش می خارج حالت آن

 !رود،همین می و میشود اندازد،بلند می وضعیتم به سرسری نگاهی نیم.میبینم

 !بگیرید رو ماهتون این حقوق سیروان کاک اتاق برید کارتون شدن تموم از بعد خانوما_

 جمعیت به رو را این که است فرمیسک صدای.شود می خالی وجودم در چیزی و زند می خشکم ای لحظه
 هر میدادم،آخر من که بود خبری این.شود می بدل ای همهمه به دوباره کارگاه بر حاکم سکوت.گوید می

 .بگیرند من از را حقوقشان و بیایند ماه،که

 .کند می تالقی فرمیسک نگاه با نگاهم ای لحظه

 سوخته آفتاب پوست از.بوده رفته عراق به سفری که بود،گفتند برگشته سیروان کاک روز بیست از بعد
 !فهمید شد می اش

 از.ماندم جایم بر معذب من و شدند بلند احترامش به همه و شد کارگاه وارد که دم همان بود دیده مرا
 بشی و خوش از بعد.ببیند مرا دوباره داشت را انتظارش رسید،انگار نمی نظر به متعجب چندان حضورم

 !فرستاد ام پی را کسی نه و زد صدایم نشد،نه خبری هیچ دیگر و رفت اتاقش به کوتاه

 !عجیبه_

 خب.شوم می مشغول کارم به دوباره کنم نگاهش اینکه بدون و میفشرم هم روی را است،لبهایم چیمن صدای
 !سیروان کاک نه و من شد،نه نخواهد قبل مثل چیز هیچ دیگر بود معلوم

 نیست؟ تو دست کتاب حساب دیگه_
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 !نه:میچرخانم سمتش به را سرم و میزنم لبخندی

 بیکار کار از زبون،توروهم این شه الل:گیرد می خود به متاسفی و متفکر ی قیافه و اندازد می باال ابرویی
 !کردم

 بیکار:بگیرم بشاشی ژست و کنم دور ام قیافه از را ناراحت حالت آن میکنم سعی و میدهم تکان سری
 !قبل میکنم،مثل کار چرا؟دارم

 .کنم می اشاره قالی دار به سر با و

 !کجا نشستن میز پشت و خانومی اون و کجا نه،این_

 !دیگه نخواستم خودم راستش:میکنم آهسته کمی را صدایم و گیرم می دندان به داخل از را لبم ی گوشه

 !داره دردسر خیلی کتابا حساب این:کند می نگاهم سوالی

 خانومی از میشن ناراحت کردم زیاده،حس که حسودم:کنم می اطراف به نامحسوسی و کوتاه اشاره سر با
 !کنم اذیت حسادتش با رو کسی نمیاد دلم نشستنم،منم میز پشت و کردن

 !بود خودش به آشکارم و نهان ی اشاره تمام.کوتاه زبانش و رود می وا اش قیافه

 دیگه،نمیای؟ برم:گوید می و کند می جور و جمع را وسایلش

 !برین شما_

 که نیست چیزی.بگیرم را حقوقم بروم رویی چه با و طور چه نمیدانم.رود می سیروان کاک اتاق سمت به
 ناچیز حقوق همین غریب شهر این در ماندنم زنده ضامن تنها.کنم صبر گرفتنش برای یا بگذرم آن از بتوانم
 !است

 از کسی.روم می سیروان کاک اتاق سمت به.شوم بلند که قبوالنم می خودم به شود می تر خلوت که کارگاه
 داخل سیروان کاک بفرمایید با و میزنم در به ای ضربه.آید می صدایشان و است داخل کارگاه های خانم
 .شوم می

 تشکر جواب در و گیرد می نگاه سریع اما و ماند می رویم نگاهش ای لحظه گذارم می که اتاق به پا
 اینکه بی.آیم می جلوتر قدم چند من و رود می و  کند می عبور کنارم از زن.دهد می تکان سر فروتنانه
 نیست الزم گفتم کشکی؟وقتی حقوقی؟چه چه بگوید تواند می.زنم می گره هم به را انگشتهایم بگویم چیزی
 .نگذارد دستم کف هم چندرغاز میتواند!آیی می خودسر خودت و بیایی

 می که آدمی به انگار.است خصوص به جور یک چرا نگاهش دانم نمی.میکند نگاهم سکوت در همچنان
 آشنا او با اتفاق برحسب کافه یک توی که آدمی به مثال.نگرد می کرد نخواهد مالقاتش دیگر هرگز داند

 تنها میفهمد کند می نگاه ساعتش به که بعد و نوشیده قهوه فنجانی او گفته،با او به را اش زندگی شده،تمام
 .رفت می بود،باید غریبه بود،اما شده تر آشنا او به آدمی هر از غریبه.گذشته زمان از ساعت یک
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 برمیدارد را پاکتی بگویم چیزی میخواهم که ،همین کنم می صاف را گلویم و دهم می قورت را دهانم آب
 .گیرد می سمتم به و

 !گفت می چیزی کاش.پول پاکت روی میخورد سر صورتش از نگاهم

 !ممنون:گیرم می را پاکت ام زده یخ دستان با و گذارم نمی منتظر را دستانش

 .روم می بیرون و میچرخم در سمت به بمانم جواب منتظر که این بدون

*** 

 !نیستم مطمئن بکنم خواهم می که کاری از.ایستم می مردد فلزی در جلوی

 او!من مثل نه اما آمد می دنیا به من ی بچه.گرفتم را تصمیمم خورد تکان شکمم توی دیگر بار که بچه
 را خوردنش تکان دوباره وقتی که بگویم طور چه دانم نمی.نگذارم که بودم مسئول من و شد نمی بازیچه
 و شد سپرده من به نانوشته مسئولیتی گذاشتند،انگار باری دوشم روی انگار موقع همان درست کردم حس
 .کردم امضایش خودم خون با من

 واقعا شاید!کرد می عمل تر گزیده و تر سختگیرانه کمی آدمها به باروری موهبت بخشیدن برای باید خدا
 .بخشید می سرهنگ و عمه به را آن دیگر طرف از و میداد را توانایی این داریوش و سیمین به نباید

 !ندارند را شدن پدر و مادر لیاقت ها آدم ی همه متاسفانه

 و گذارم می هم کنار ذهنم توی را عددها.چرخم می خودم دور و کنم می بسته و باز بار چند را انگشتهایم
 .بیاورمشان خاطر به کنم می سعی

 مردی.اند نشسته انتظار در هایی صندلی روی نفر چند.شوم می مخابرات دفتر وارد و میدهم هول آرام را در
 می نگاهم و گیرد می باال را سرش شوم می وارد من تا که است دستش جلوی دفتری و نشسته میزی پشت
 .بزنم تلفن یه میخوام:گویم می و روم می جلو.دارد تن بر سربازی لباس.کند

 کجا؟ به:گیرد می دست به خودکاری و کند می باز را دفترش

 .آید می فارس نظر به و ندارد کردی ی لهجه

 تهران_

 اسمتون؟_

 !دیبا شیرین_

 !خانوم نمیشه:اندازد می سرتاپایم به متعجبی نگاه بار این و گیرد می باال را سرش مکث با



 من لعنت خدا هستم

 

375 
 

 چی؟چرا؟_

 !اصال نداریم تهران با تماس...نمیشه که گفتم_

 این نمیشه؟پس چی یعنی:گویم می بلند و میکنم میز روی تنم ستون را دستم.است کاسه نیم زیر ای کاسه
 دیدنی؟ عید میکنه؟اومدن چیکار جا این آدم همه

 !پایین بیار صداتو خانوم:کشد می کچلش سر به دستی و برمیدارد سر از را کالهش

 مسئولیت من واسه!بفرمایید...گفتم که همین:اندازد می شده جلب ما به توجهشان حاال که بقیه به نگاهی
 !بفرمایید!داره

 !نمیشم متوجه...مسئولیتی چه...بزنم زنگ حتما باید من آقا_

 !نمیشه یعنی نمیشه میگم!هللا اال اله ال:شود می بلند صندلی روی از

 بزنم؟ زنگمو من نمیذاری چرا!بگو راستشو:میغرم دندان بین از و میفشارم هم روی دندان

 ...نکن ایجاد اغتشاش...خانوم بفرما_

 به خودم و کوبم می دستش به ساعد با عصبانی و حرصی. ببردم در سمت تا کند می پشتم حایل را دستش
 .اوست سر زیر چیز همه دانم می.روم می در سمت به تنهایی

 را سرم خواست می دلم.روم می خانه سمت به کوبم می زمین به را پاهایم که درحالی و محکم هایی قدم با
 !را او سر آن از بیشتر یا بکوبم دیوار به

 جلوی از اما برود بیرون خواهد می.ام ایستاده مقابلش درست کنم می باز را در و شوم می که خانه وارد
 .شوم می چشمانش به خیره بغض و خشم با.دهم می در به را ام تکیه و روم نمی کنار در

 !کنار برو_

 توئه،نه؟ کار:بردارد را دستش تا دهم می ام شانه به محکمی تکان

 !ببینم کنار برو:کند می ریز را چشمانش

 تماس جایی با من نذاره گفتی چی تلفن اون به تو:خورد می جا که کوبم می اش سینه به محکم دست کف با
 بگیرم؟آره؟

 !طور؟ آره،چه:کند می بند کمرش به را دستش.آید می دستش عصبانیتم دلیل کم کم

 !میزد هم به را حالم.روم می اتاق سمت به حرف بی و روم می کنار در جلوی از

 !تعطیالت؟ آوردمت کنی می فکر یا بچرخی خودت واسه میذارم راحت و مفت همینجوری کردی فکر_
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 سرانگشتان و ها دست این اند؟با آمده تعطیالت به که بودم آدمهایی شبیه.شنوم می هال توی از را صدایش
 !زخمی

 توی زنجیر و کلید و قفل بودم،بدون زندانی رفته،من آیم می که بیرون و کنم می تن را ام راحتی لباسهای
 .بودم شده زندانی شهر این

 افتاده جانم به که را ای دلشوره خواستم بشنوم،می را صدایش  و بگیرم تماس مادر با خواستم می تنها من
 .ببخشم التیام بود رسانده لب به را جانم که ای دلتنگی و کنم خاموش بود

*** 

 همان کنم می سعی من و شود می دگرگون زمین و کند،آسمان می تغییر گذرند،فصل می و آیند می روزها
 حتی اندازد می یقین به را همه دیگر ام شده بزرگ شکم.توفان و باران بادو مقابل باشم سرسخت صنوبر
 حقوقم و کنم می را کارم همه مثل هم رود،من می و آید می.بینمش نمی خیلی دیگر که را سیروانی کاک
 .گیرم می را

 و تلخ نگاهی گذشت،با بود،اما ماند،رنجیده شکمم روی ثانیه چندین نگاهش شدیم رو در رو که بار یک
 !گذشت گزنده

 پسر خواهد می دانم،دلم نمی پسر یا است دختر.برمیدارم را بچه لباس و دهم می تکان را ام شده سنگین تن
 تیز ساطور های زخم زیر که باشد من،پسر از کوچکتر دردهایی خودم،با به متعلق فقط و فقط باشد،مردی

 .شود شرحه شرحه و پاره چهل کمتر زندگی

 !است من دارم،مال دوستش.آید می لبم به لبخند و زنم می تا را لباس

 چندین اول همان آید می که وقتی.تهران رود می که دانم تر،می طوالنی های فاصله آید،کمتر،با می آزاد
 نیاورده سرش بالیی وقت یک و است حال چه در بچه ببیند که کند می کند،ارزیابی می نگاه شکمم به لحظه

 راه روبه چیز همه کند می پیدا اطمینان که بعد.کنم نمی کاری که است مطمئن دیگر نیز او باشم،گرچه
 زبانی زخم جوابم در او و زنم می حرفی سکوت شکستن برای نشیند،گاهی می گوشه یک سکوت در است
 !گیرد می باال بحثمان همیشه مثل و کنم می بارش ای طعنه هم من و زند می

 بکشد گوشم و سر به دستی آید نمی بدش که ها نگاه آن شود،از می کشدار های نگاه آن از نگاهش هم گاهی
 و داریوش نیست،دختر چیزی بود،کم کرده غدقن خودش برای بودم زده پسش که روز آن از...نه اما و

 !بود زده اش سینه به رد دست سیمین

 دیگر و برود بار یک که است،میترسم نبودنش از بهتر بودنش کنم می فکر دلیل یک و هزار به من اما
 !نیاید

 و دست چرا که زنم نمی غر سرش زند،حتی نمی هم خورد،لب آورم،نمی می برایش میکنم درست که غذا
 جا که آنچه و سرش،من پشت به دیگر و برود ترسم می شوید،آخر می شویی ظرف توی را صورتش

 !نیاندازد گذاشته،نگاهی
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 بی ننگ با فرزندی گذاشتن خواست می چیز یک او و بچه برای ای خواستم،شناسنامه می چیز یک من
 ترین ضعیف بودم فهمیده خوبی به من اما! دامنم در پدری

 وارد آن از شود می که جایی چپ،تنها به متمایل است،کمی شان سینه قفسه میان جایی ها انسان ی نقطه
 !شد

 که دارد،جایی وجودش توی قضا حسب بر را ای نقطه چنین هم هخا آزاد دشواری و سختی به آدمی حتی
 .آوردم می دست به بچه برای را آن باید من و هست هنوز شاید یا بود خاتونش به متعلق روزگاری

 کنم می تر،حس شدید اما پیچه، دل شبیه چیزی.کنم می حس شکمم توی ناگاه به دردناکی و شدید انقباض
 می بدنم بر عرق نم و زند می خشکم نشسته همانطور.است انفجار حال در جوارحم و اعضا مابین عضوی
 مثل است ممکن هرآن کنم می حس و شود می تر شدید درد که شوم بلند تا میفشرم زمین به را دستم.نشیند

 !بترکم بادکنک

 فرق دفعه هر نه،با تمام مانم می منتظر و کشم می عمیق نفس هرچه شود،اما می زیاد و کم انقباض
 و دهم می بیرون واری ناله و بلند آخ با را ام شده حبس نفس.است تر دردناک و تر طوالنی دارد،بسیار

 .میزنم فریاد شود می بیشتر که درد

 میان قامتش به که چشمم و گیرم می باال را سرم.آید می بیرون اتاق از که شنوم می را هایش قدم صدای
 .کشم می درد از دیگری فریاد افتد می در

 به و زنم می جانی بی چنگ قالی پرزهای به است زمین روی که دستی با و میفشرم شکمم روی را دستم
 !نکنم تحمل شود می بیشتر لحظه هر که را درد این اما و بمیرم که کنم می دعا.افتم می گریه

 .زند می یخ سرم فرق تا پا نوک از و افتند می لرزه به لبهایم

 زمین روی را خودم پشت از حال بی و زنم می فریادی تحمل بی و پیچد می شکمم توی تر شدید دردی
 .اندازم می

 .اند شده گشاد افتد،چشمهایش می سرم روی اش آید،سایه می سمتم به

 با هم بچه حاال انقباض بر عالوه انگار و دهم می دردناکم تن به تابی.شوند می خالی و پر مدام چشمهایم
 ...وای...میمیرم دارم....وای:افتاده ام روده و دل جان به لگد

 روی حرکت بی طور چه دانم نمی.دهم می فشار هم به حدامکان تا را دندانهایم و شود می سیخ تنم موهای
 !آید می دارد کند،بچه نمی کاری چرا!است دادنم جان شاهد و ایستاده سرم

 ...بچه...بچه_

 .پیچم می خودم به و کشم می ای زوزه دوباره و کوبم می زمین به مشت با و
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 اش خالی نگاه.نکند کاری و شوم پرپر جلویش همانجا بخواهد انگار!ترساندم می.شده جوری یک نگاهش
 !ترساندم می

 ...بگو...بیان به:گویم می بریده بریده

 ...آزاد میمیرم...دارم...خدا تورو...آزاد:شود می خارج بلندی آخ با و برد می نفسم

 همانطور!ام بچه و من...دادم می جان داشتم پایش جلوی طور چه که این به لذت با شاید.کند می نگاهم فقط
 .بودند داده جان جلویش و بودم گرفته را زنش و بچه که

 می شکمم توی بچه...میمیریم بچه و من...نرود اگر.کنم می حس را خون طعم و گیرم می گاز را پایینم لب
 ...درد از من و میرد

 .را خودم برسانم بیان به باید!میمیرم.میکشم زمین روی سختی به را تنم

 بیرون همیشه برای دیگر و رود فرو سینه در بار یک منتظرم بار هر و شود  می تر سنگین لحظه هر نفسم
 .نیاید

 !میریم می.کشم می درد از ای زوزه و میکنم رها را تنم دوباره کنم می حس دوپایم بین که گرمی خیسی

* 

 ...بزن زور...توروخدا...شیرین...شیرین_

 .شود می کوبیده صورتم طرف دو به مانند سیلی هایی ضربه

 ...دختر یاال...میمیرین ت بچه هم و خودت هم نکنی کمک!االن نیست خواب وقت دختر_

 .آید می زنی و او صدای...است بیان...دهد می تکانم دوباره

 هم از وجودم ذره ذره که انقدر.کشند می و اند گرفته را بدنم طرف دو انگار.کنم می باز را هایم پلک الی
 .شود جدا

 ...توروخدا...بزن زور...عزیزم...جان شیرین_

 .کنم می منقبض را شکمم عضالت و کنم می جمع را ام رسیده لب به جان توان تمام

 .دهد می فشارش خارج به و نشیند می شکمم روی کنم می حس را زن دست

 می بر خش گلویم که بلند انقدر.کنم می منقبض را عضالتم دوباره زن با همزمان و زنم می درد از فریادی
 .دارد
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 ...اومد سرش_

 بین و تنه پایین در کشنده دردی.شود تمام چیز همه خواهم می فقط.کنم باز توانم نمی این از بیش را پلکهایم
 .زنم می جیغی دوباره و شود می گشاد آنی به چشمهایم.میپیچد پاهایم

 اومد؟...شه تموم زودتر که بزن زور فقط...آروم...جان شیرین آروم...آروم:نشیند می ام پیشانی روی دستی

 ...بزن زور...دخترم بزن زور...هللا بسم...میاد...داره...آره:آید می زن صدای

 درون از انگار.شود می تمام چیز همه فرسایی جان و عظیم درد با باره یک به و گیرم می نفسی دوباره
 .آید می در پرواز به روحم و شوم می خالی

* 

 .گوشم بیخ گربه،از بچه صدای شبیه آید،درست می ای گریه صدای

 می سمتم به دارد که آزاد جمله من چرخد می چیز همه و رود می گیج کنم،سرم می باز را هایم چشم
 بچه به را دستم تا نمانده بدنم توی جانی کنم می هرچه اما.کنم لمس را بچه تا کنم می دراز را دستم.آید

 .برسانم

 ی دهنده آزار چسبیدن و کنم می حس را بلوزم جلوی شدن خیس.کشد می تیر رحمم و کند می درد ام سینه
 .را تنم به لباس

 انداخته دستگاهی توی را مغزم که است این شبیه سرگیجه این بین اش گریه صدای و شود نمی ساکت بچه
 .چرخانند می سروصدا با و اند

 خواهد می دلم.است آغوشش در بچه گیرد می قرار رویم جلوی که دوباره.گذرد می کنارم از و آید می آزاد
 .باشند نداشته افتادن هم روی به میل انقد که بگذارم پلکهایم الی کبریت چوب

 .گرفته دستانش میان جان بی جسمی شبیه اورا آزاد و کند می گریه هنوز بچه

 !شیرین خداحافظ...دادی پسش بهمون االن اما گرفتی رو خاتون و من ی بچه_

 کنم گریه خواهم می.جانم بی و وزن بی.توانم نمی کنم،اما دراز را دستم میخواهم

 !توانم نمی راهم بزنم،این جیغ و

 می تیر رحمم و را،سینه ام گشنه ی برد،بچه می را ام بچه.رود می در سمت به و چرخد می پاشنه روی 
 .خورد  می سر صورتم روی اشک و کشد

 !شد هالک...بده شیر ت بچه به عزیزم شو بیدار شیرین...شیرین_
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 شیر بچه به...شیرین...رفته حال براش،از بمیرم:گوید می وار زمزمه و گیرد می قرار صورتم روی دستی
 ...کن وا چشماتو...آفرین...بخواب دوباره و بده

 ...آید،بچه می صدایی.شده خم صورتم روی که میبینم را بیان و گشایم می پلک

 بچه؟_

 .رسد می گوشم به شده قاطی کسی کوردی گفتن الالیی با که ریزی ی گریه صدای

 ...حتی ندیدیش...بخواب بعدش و بده شیر بهش پاشو_

 .بزنم تکیه چیده هم روی سرم پشت که هایی بالش به و بنشینم که کند می کمکم

 ...بردش س؟اون بچه:کنم می نگاه دهد می تکان دستانش بین را بچه که پیرزن به زده وق چشمهایی با

 !بده شیر بهش یاال...کرد گریه انقد شد پاره اینجاس،گلوشم ت بچه ببین...رفتی حال حتما،از دیدی خواب_

 زمزمه و گیرم می را دستش.بزندش باال خواهد می و گیرد می را لباس دامن و آید می لباسم سمت به دستش
 کجاس؟...اون:کنم می

 !رفت:کند می اشاره در به سر با و شود می خیره چشمهایم به

 ندید؟ رو بچه:گویم می بکشد،مضطرب باال ام سینه باالی تا را لباس گذارم می و کنم می رها را دستش

 !نه_

 اند پیچیده پارچه الیه چند بین را بچه.آید می سمتم به میرسم نظر به آماده و ام داده تکیه میبیند که پیرزن
 بچه به خودت شیر از حتما مقویه،باید خیلی شیرت روز چند این:اند کرده زیاد آخر تا را عالالدین شعله و

 تنبلی و شده خشک و کمه و ندارم شیر!خودت شیر فقط...قند آب گاو،نه شیر نه.شه مریض بدی،نمیزاره
 !نداریم

 تند تند قلبم. زند می نق بند یک دارد که دستانش بین پیچ پارچه ی توده به ام زده زل من و کنارم نشیند می
 .بسته یخ رگهایم توی خون و زند می

 به را نگاهم سریع و کشم می عقب را خودم دهد قرار آغوشم در خواهد می و گیرد می سمتم به که را بچه
 !ترسم می من:دهم می بیان

 !ترسی؟ببینش می چی از:کشد می موهایم به دستی و خندد می

 !نیستم بلد_

 شوم می مجبور و چسباند می ام سینه به را کودک تعلل بی پیرزن بار این  و دهم می قورت را دهانم آب
 ...میفته...وای...میفته االن:گویم می بگیرم،دستپاچه زیرش افتادنش از قبل را لرزانم دستهای



 من لعنت خدا هستم

 

381 
 

 ...بگیر سرشو و گردن زیر_

 افتد می صورتش به نگاهم بار اولین برای لحظه آن و گذارد می بچه سر زیر و گیرد می را دستم خودش
 می احساسات حجم از ام سینه و ریزد می قلبم بیایم پایین سرسره از یکباره به شوم،انگار می محوش و

 می خوبی بوی.سبک و کوچک بسیار و است صورتی پوستش.آید می باال گلویم از بغض.بترکد خواهد
 تره...دخ:گذارد می نمایش به را کوچکش زبان تا دندانش بی های لثه و کند می باز گریه حین را دهانش!دهد
 پسر؟ یا

 ت سینه...بده شیر بهش...دختره:کند می نزدیک ام سینه به را سرش و گذارد می دستم زیر را دستش بیان
 ...دهنش توی بذار و بگیر دستت این با رو

 ...دستم از میفته...نمیتونم:لرزد می دستم!بود دختر

 !نیفته که بگیرش خوب دست اون با:کند می جدا بچه از را دستم پیرزن

 میان.کند می جو و جست را ام سینه سر گریه با و مالد می ام سینه به را کوچکش صورت و سر بچه
 کوچیکه؟ انقدر چرا!موشه بچه شبیه:گیرد می ام خنده بغض و اضطراب

 انگار.شود می ساکت و گیرد می دهان به را ام سینه بچه باالخره و کنم می گویند می که را کاری همان
 می بسته و باز مدام اش بینی سوراخ و مکد می ولع با.یابد می پایان استرسم و اضطراب تمام لحظه همان
 قدر چه.چکد می اشکم و کنم می حس ام سینه زیر را اش سینه شدن وپایین باال و قلبش سریع ضربان.شود

 .معصوم و پاک قدر بود،چه ضعیف و کوچک

 طور چه.گیرم می عمیقی نفس تنش بوی از و چسبانم می سرش به آرام را لبهایم و کشم می پایین را سرم
 نشوم؟ عاشقش شد می

 .شود می بلند اش گریه زیر صدای دوباره بالفاصله که شود می جدا دهانش از ام سینه ای لحظه

 !بچه بگیر آروم!دخترت ایه ورمالیده پاچه چه_

 .چسبانم می دهانش به را ام سینه و خندم می.گوید می خنده با بیان

 پسر باباش:کند می زمزمه گوشم زیر نشنود است وسایلش کردن جمع مشغول حاال که پیرزن که طوری
 خواست؟ می

 !نداره فرقی براش...یعنی...نه:دهم می تکان سری.بودم کرده فراموش را او تازه.شود می جمع لبخندم

 !دوستن بچه خیلی مردها...میشه نباش،عاشقش نگران_

 و نرم های کرک و زنم می سرش به ای بوسه دوباره و شوم می خیره بچه چسبیده هم به های پلک به
 نداره؟ مو چرا:کنم می لمس را سرش روشن

 ندیدی؟ بچه حاال تا_
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 !اصال!نه_

 میره،حرف درمیاره،راه درمیاره،دندون میشه،مو بزرگ کم کم:کند می نوازش را بچه ی گونه انگشتش با
 !بغلته ت نوه میبینی کنی باز چشم!باشی مواظبش خیلی باید فقط...میزنه

 در را ام زندگی هدیه اولین کردم می باور داد،باید می بهشت دارم،بوی می نگه سرش نزدیک را ام بینی
 !بودم؟ گرفته خدا از چهار و پنجاه و سیصد و هزار آذر23

*** 

 کاچی قابلمه یک برایم بیان اینکه از بعد بودند،البته رفته بیان و قابله بودم،زن شده تنها که شد می ساعتی
 .بخورم تا بود کرده درست

 از را چشمم بودم نتوانسته هم ثانیه یک برای.بود رفته خواب به زدن پا و دست و گریه کلی از بعد هم بچه
 د قرار سرش کنار اش شده مشت دست دو و بود کرده جمع را پاهایش و دست.بگیرم او

 شده کم وجودم از چیزی کردم می حس مدام و کردم می حس شکمم توی را اش خالی جای اینکه با.اشت
 و بگیرم آغوشش کنم،در لمس را روشنش و نازک پوست میتوانستم که داشتم،حاال دوستش بیشتر حاال اما

 .ببوسمش

 همه کردم می حس مدت بود،تمام باورنکردنی برایم چیزش همه و بود پیوسته واقعیت به سریع خیلی بچه
 !است خیال و وهم چیز

 بودند بسته سرش دور که ای پارچه زیر را کوچکش گوشهای و کنم می مرتب رویش را پتو وسواس با
 جایم در،سر شدن باز صدای با اما بردارم را غذایم ظرف و شوم بلند تا شوم می خیز نیم.کنم می پنهان
 .زند می خشکم

 می تر نزدیک او به را خودم ناخودآگاه و اندازم می کنارم در خوابیده کوچک و صورتی موجود به نگاهی
 چشمش آید می داخل که همین.شود وارد تا میمانم در به خیره و گذارم می اش سینه روی آرام را کنم،دستم

 .کند می پا از را هایش کفش پا نک با و چرخد می بچه و من بین

 .مانم می اش خیره تمام دقت با و دهم می نوازش را بچه ی سینه گونه لمس و آرام

 .میفهمم لبهایش مصنوعی آمدن کش از را این بزند لبخند کند می سعی.ماند می ثابت من روی نگاهش

 !مبارک رسیده نو قدم_

 آشپزخانه وارد و کند می عبور کنارم از.شوم می متمایل بچه سمت به آید،ناخودآگاه می جلو.گویم نمی چیزی
 زیر را بیاید،بچه نکند.آید می آب صدای.کنم می دنبالش چشم با و کنم می خارج سینه از را شود،نفسم می

 !برود و بزند بغلش
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 در چشم دوباره و آید می بیرون آب لیوانی میچرخانم،با کمی را ام تنه و میگیرم ها بالش از را ام تکیه
 !است ست،نگران عصبی است،انگار اش چهره توی حالتی.شویم می چشم

 .میگیرد نگاه سریع و آید می پایین بچه تا نگاهش دوباره

 داری؟ حسی چه_

 .کنم می نگاهش پرسشی

 !خوبه حالم خیلی من_

 !بخوری یخ آب لیوان یه طوالنی تشنگی یه از بعد انگار:نوشد می سره یک را آب لیوان

 !خوبه حالم منم_

 بودم،لحظات کنده کوه کرد،انگار می درد بود؟بدنم خوب حالم.اندازم می بچه به نگاهی و میکنم مکثی
 تپنده قلب این!بود خوب حالم بودم،اما کرده حس برم و دور را بودم،عزرائیل گذاشته سر پشت را دردناکی

 .بود کرده خوب را حالم کنارم ی

 !خوبم خیلی:کنم می زمزمه تر آرام دوباره

 !شدیم آزادی،مساوی لحظه این از:گوید می و نشیند می

 !برسونمت تهران تا میتونم بخوای بری،اگه خوای می هرجا میتونی:رود می بچه روی تا هایش چشم

 !برگردم خواستم شود،نمی تمام سریع انقدر خواستم آید،نمی می پلکم پشت تا اشک

 !نمیرم جایی من_

 .بروم خواهم نمی است باز رویم به درها تمام که حاالیی است سخت باورش انگار.کند می نگاهم خیره

 !مونیم می جا همین م بچه و من_

 .ام روزه یک نوزاد روی خورد می سر دوباره نگاهش

 .کشم می کودک ی سینه روی وار نوازش را دستم

 .کشد می ای خمیازه و کند می باز را دهانش دهد، می باال را ظریفش ی چانه.خورد می تکانی بچه

 دهد می تکان را کوچکش پای و دست دوباره.کشم می لبش روی را انگشتم نک و نشیند می لبم روی لبخند
 .زند می گریه زیر گیرد نمی را دستش که چیزی.کند می بسته و باز شیر یافتن امید به را لبش و
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 می باال را لباس و کشم می کنار پاهایم روی از را پتو. کنم می آزاد به را پشتم و چرخم می بچه سمت به
 می قطع اش گریه گیرد می دهان به را ام سینه که همین و گیرم می آغوش در را بچه.ام سینه روی تا زنم
 می حس ام سینه توی را سنگین حجم همان و ریزد می قلبم تو چیزی دوباره دهانش گرمای احساس با.شود
 .کنم

 و سر آید نمی که صدایی.بشنوم صدایی تا کنم می تیز گوش و دهم می نوازش را اش گونه انگشت نک با
 و شود می بلند جا خورد،از می جا چرخانم می که سر و است من به سمتش،نگاهش چرخانم می را گردنم
 .رود می بیرون

*** 

 !نخوره سرما...عالالدین کنار ببرش_

 به بیان امروز.خوابانم می عالالدین کنار احتیاط با را حوله در پیچیده بچه و دهم می گوش بیان حرف به
 .بدهم وضعم و سر به سروسامانی است بچه مواظب او تا هم خودم و بدهیم حمام را بچه تا بود آمده کمکم

 که حبابی به شبیه یا شود آزرده تنش نازکای زدنم دست با میترسم که است کوچک و حساس گلی به شبیه
 .پرم می جا از آورد می در که صدایی هر با و چرخم می برش و دور حساسیت با مدت تمام.بترکد ناگهان

 .طرف این تنش،بیا کنم می رو لباسش من_

 .بنشیند جایم سر بیان تا کشم می کنار

 .نسوزه پاهاش بین کن عوض رو ش کهنه زود به زود_

 .سپرم می ام حافظه به را گوید می که نکاتی تمام

 میذاری؟ چی رو اسمش آخرش_

 چه باشم داشته ای بچه اگر اینکه به آن از قبل تا اصال چون بودم نرسیده ای نتیجه هیچ به مورد این در
 که اسمی هزاران و بود،سارا،لیال،مریم،مینا زیاد اسم.بودم نکرده هم فکر حتی گذاشت خواهم رویش اسمی

 !بچه به نه آمدند می من به نه

 !دونم نمی_

 !کنی صداش بچه ابد تا که کنی،نمیشه انتخاب براش اسمی یه باید خب_

 .بپیچد بچه دورتادور را پارچه تا کنم می کمک

 خیره بیان هم و من هم و کند می باز باالخره را اش بسته های پلک و کند می بسته و باز را دهانش بچه
 !بزرگش مادر از شوم ای ارثیه...درخشنده گوی دو...روشن سبز گوی دو!میمانیم چشمانش
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 .شود می بسته و باز دهانم

 !چشمایی چه...ماشاهلل...ماشاهلل!هللا فتبارک_

 .گوید می حیرت و لبخند با بیان را این

 !آگرین_

 چی؟_

 !آگرین میذارم رو اسمش_

 سبز و درشت های چشم.برمیدارم گام ها برف روی محتاطانه و میگیرم آغوش در پتو در پیچیده را آگرین
 مثل صورت به چشمم که هربار مثل.چرخد می صورتم توی کنجکاوانه ای گربه بچه مثل و است باز ش

 .میفشرمش سینه به بیشتر و کنم می کیپ صورتش کنار را پتو گوشه.رود می ضعف دلم افتد می گلش برگ

 زاییده را ام بچه که اند فهمیده همه االن تا بروم،احتماال کارگاه میخواهم زایمان بعد که است روز اولین
 اسمش شنید که اول.بود آورده بچه برای هم لباس دست یک حتی.بود آمده دیدنم به روز چهارمین چیمن.ام
 ست قشنگی اسم گفتن به و کرده جور و جمع را خودش بعد و بود شده گشاد چشمانش ام گذاشته آگرین را

 !بود کرده اکتفا

 بودن نشین دل مثل دیگری هرچیز یا سیروان کاک معشوقه یاد گذاشتم،به آگرین را اسمش چرا دانم نمی
 آگرین اسم خورد چرخ ذهنم در که چیزی تنها دیدم را سبز گوی دو آن وقتی میدانم فقط!دانم نمی...اسمش
 .بود

 خاصی چیز گرفته بخار های پنجره از.شود می باز اش بسته یخ لوالهای قیژ قیژ صدای با کارگاه در
 .کنم می پا از را ام برفی و خیس های کفش و شوم می کارگاه وارد.نمیبینم

 !مبارکه جان شیرین...به به_

 می سمتش به و کنم می راست ام کرده خم کمی ها کفش کندن برای که را کمرم.است فرمیسک صدای
 !ممنون:آورم می کش لبخندی به را لبهایم.امش چسبانده سینه به محکم که است آگرین به نگاهش.چرخم

 گردشی آگرین های چشم.زند می کنار آگرین سفید و سرخ صورت روی از را پتو ی گوشه و آید می جلو
 ...خوشگله خودت مثل...ماشاهلل:کشد می ای خمیازه و کند می

 .خانوم فرمیسک ممنون:کشم می تپلش های لپ روی را دستم

 رنگیه؟ چشم پدرش_

 !نه،مادرم_
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 به ای بوسه لذت با و زند می بگیردش،لبخندی آغوشم از کند می سعی و گیرد می بچه زیر را دستش
 گذاشتی؟ چی اسمشو...شیرینه قدر چه:زند می دخترم

 !آگرین:گویم می آرام و کنم می مکثی

 دوباره ای لحظه از بعد و دهد می تکان آغوشش در را بچه آرام.شود می محو کم کم لبهایش روی از لبخند
 .رود می و سپارد می آغوشم به حرف بی را آگرین

 این از بس از.روم می قالی دار سمت خودم و خوابانم می زمین روی ترددی کم و امن ی گوشه را آگرین
 .بدهم شیرش بالفاصله شدنش آرام برای بودم شده مجبور و بود شده کالفه بود رفته بغل آن به بغل

 .بود شده تنگ کنند جدا دنیا از دمی مرا توانستند می که رنگی های نخ این و دار همین برای دلم

 وارد که بینم می را سیروان کاک و چرخانم می سر.آید می باد کشیدن هوهو و در شدن بسته و باز صدای
 ندیده و نیامده کارگاه به که شد می ماه یک نزدیک.خورد می گره هم در نگاهمان دم در و شود می

 خوابیده آگرین روی درست نگاهش آدم همه آن بین از و دهد می تکان سری و دهم می تکان سری.بودمش
 می زانوانش روی بعد و ایستد می آگرین سر باالی و آید می جلو چندقدم.خورد می چرخ جهانم از فارغ و

 .روم می سمتش به و شوم می بلند دار پای از.نشیند

 !سالم_

 !مبارک نورسیده سالم،قدم:دوزد می صورتم به را نگاهش مکث با

 می صورتش روی کند،لبخندی می نوازش را اش گونه و آورد می دخترکم صورت نزدیک را انگشتش
 نزد؟ لبخند و دید را لطیفی موجود چنین شود می مگر.نشیند

 .سیروان کاک ممنون_

 !جووانه زور_

 .گوید می دخترم به را این

 دهم می نشان العمل عکس سریع.گذارد می پتو گوشه و آورد می در اسکناسی و برد می جیب به را دستش
 !باشه پربرکت قدمش:گفتن با و شود می مانع که بدهم پس را پول خواهم می و

 .رود می اتاقش سمت به و شود می بلند عمیق نفسی با و

 ...کاش...بود دیگری جور چیز همه کاش

*** 

 کرده؟ چیکار باز مامان دختر_
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 .کند می باز تواند می که تاجایی را دهانش و کند می گریه

 .گذاشته سرش روی را خانا که روم می سمتش به و کنم می خشک حوله با را خیسم دستهای

 مامان؟ جانم؟جانم_

 .کشم می بو و کنم می بلند را اش داشتنی دوست و سبک تن

 !که کردی خرابکاری باز_

 گرفته یاد اما بود سخت وحشتناک برایم کارها این ی همه.شویمش می لگن توی و آورم می در را شلوارش
 می آن هر اوایل که آگرین دادن حمام مثل.بیایم بر تنهایی به چیز همه پس از که بودم کرده عادت حتی و

 .بود آور اظطراب برایم قدر چه داند می خدا و بخورد لیز دستانم بین از ماهی مثل ترسیدم

 .کند می مشتش خوردن به شروع و گیرد می آرام کمی ریزم می تپلش پاهای روی که را ولرم آب

 !میدم شیر بهت گشنته؟االن...مامان جانم_

 .افتد می شب آسمان تاریکی به نگاهم بالفاصله و شنوم می را ورودی در صدای

 مگر!را؟ ما ی مرده یا ببیند؟زنده را چیز چه بود آمده ماه یک از بعد.خوابانم می زمین روی را آگرین
 بود؟ برگشته باز چرا شد؟پس تمام چیز همه بود نگفته

 ما...خورد می چرخ مادوتا روی نگاهش.است باران از خیس سرتاپایش.شود می وارد و بندم می را کهنه
 !شدیم دوتا ما نفر یک من عجیب قدر چه!دوتا

 از وزن از...کرد می را اش زندگی داشت او.شود می وارد و آورد می در را اش مشکی های بوت نیم
 !فهمید شد می گشت می بر داشت که ای رفته دست

 ...آگرین و من اما کرد می را اش زندگی داشت او

 !باشی؟ گذاشته جا چیزی کنم نمی فکر_

 همین.بگیرمش آغوش در که دهد می تکان را پایش و دست و کند می تابی بی آگرین

  اش گریه صدای که 

 .کنم می شود،بلندش می بلند

 !رو جا این کلیدای...آره_

 !هه!اینجا کلیدای:زنم می باال چانه و میدهم قورت را دهانم آب

 .روم می سمتش به و شوم می بلند میدهم تکان دستانم بین را آگرین که همانطور
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 نکردی؟پیش پیدا تو رفته دست از آرامش پس؟هنوز شد چی...شدیم یر به یر گفتی...تموم چی همه گفتی_

 اومدی؟ دنبالش من

 آروم...عزیزدلم آروم...مامانم آروم:مانم می خیره چشمانش توی و کنم می مماس آگرین پیشانی به را لبهایم
 ...دخت

 .آگرین روی لغزد می دوباره نگاهش

 !کردم می اشتباه_

 سرش پشت و دارد می بر قدم چند.شود می تیز سخنش ادامه طلب در گوشهایم و ایستد می حرکت از دهانم
 .چرخم می

 !نمیشم آروم وقت هیچ!نمیشه تموم وقت هیچ...نمیشه تموم_

 چرا میکنی فکر:شوم می متوقف اش قدمی نیم در هوا بی و چرخد می سمتم میدارم،به بر گام سرش پشت
 بکشم؟ نفس نمیتونم نمیشه؟چرا کم قلبم درد

 !من گرفت؟مثل می و شد می تنگ کرد؟نفسش می درد دهم،قلبش می تکان سری

 !بدوزش نمیتونه خیاطی هیچ سوزنی و نخ هیچ با بخوره زخم که آدما روح...چون...چون_

 .شود می برجسته اش پیشانی رگ و زمین به افتد می صورتم از نگاهش

 ازش هیچی شاید...وقت اون...برید هاشو کرد،اضافه صوفش و افتاد،صاف جونش به قیچی با میشه فقط_

 ...نمونه باقی

 .زند می پلک صورتم خیره و گرفته آرام آگرین

 هیچی:دید اش چهره توی شود می را رانندگی ساعت دوازده و راه دهد،گرد می بیرون خستگی با را نفسش
 !کردی تیکه تیکه روحمو تو...نمونده ازش

 .شد شروع باز

 کنم جمع وسایالمو اینکه از میخوری؟قبل چیزی:کشم می پاپس همیشگی بحث دوباره شروع از حوصله بی
 !بچسبونم هم به روحتو های تیکه و بدم بهت کلیدارو و

 !آره:نشیند می و آورد می در تن از را کتش درجا

 کوچکش خواب رخت روی احتیاط با زند می پلک آلوده خواب که را آگرین و دهم می تکان آرام را سرم
 .گذارم می
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 داری؟ دوسش خیلی_

 توی.زند می اشاره آگرین به سر با کنم می نگاهش که پزسشی.چرخم می سمتش به و برمیگردم را رفته قدم
 که بود خودی همان!چیزم بود،همه من جان آگرین.مانم می سوالش جواب در.استهزاست رنگ صورتش
 چه پرسشش گفتم؟علت می چه او به اما!خودم نرود،برخالف پایش به خاری  باشم مراقبش داشتم دوست
 کند؟ فشار برای اهرمی هم را او خواست بود؟می

 !بندم می بلندش،چشم اش،پیشانی تنیده درهم اش،موهای تیره چشمان به خیره

 !میتونم منم باشی،پس نداشته حسی بهش میتونی تو اگه_

 !بود بزرگی فشارم،دروغ می را گلویم دست با و شوم می آشپزخانه وارد

*** 

 دارم انتظار گرفته قرار من نوازی مهمان تحت حسابی و خورده را اش نوشیده،میوه را چایش که حاال
 فردا برای و ماندم می آنجا را بیان،امشب پیش رفتم می وقت آن!برو و کن جمع را بساطت و بند بگوید
 .کردم می پیدا گرمی جای باید.بود سرد هوا.کردم می فکری

 می سمتش به نشسته همانطور و کشم می پوفی خسته.شود می بلند دوباره آگرین ریز ی گریه صدای
 .خواست می شیر یعنی بود فروبرده دهانش توی را مشتش که طور این.روم

 سر و کشم می سرش روی دست.شود می مشغول ای گرسنه ی گربه بچه مثل و کشم می پایین را ام یقه
 چرت اش چرانی شکم از بعد.کند می نگاهمان و کرده باز را چشمانش طور چه آزاد میبینم چرخانم می که
 !بود زده

 !نخور تکون:کند می متوقفم صدایش با که بنشینم او به پشت و بچرخانم را ام تنه خواهم می

 ...میک معذبم:شود می گشاد تعجب از چشمانم

 !ببینم میخوام_

 !ندیدی؟ حاال تا:پرد می دهانم از

 .دهم می آگرین به را نگاهم و گیرم می گاز را لبم گوشه سریع و

 ...داشت دایه آذر!نه،ندیدم:گوید می سکوت ثانیه چند از بعد

 !بود پایین رده زنان مخصوص آنها نظر از دادن شیر.دهد نمی شیر اش بچه به خاتون بود معلوم

 چه.گیرم می قرار رویش روبه کامل آگرین ی انداخته گل های گونه نوازش حال در و کنم می صاف کمر 
 کنم؟ دریغ ام جگرپاره از را جانم شیره توانستم می طور
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 !داره طعمی چه بچه دادن دست از دونی نمی تو_

 .کرد می سیخ تنم به مو و انداخت می ام دلشوره به که حرفهایی.زد می عجیبی و ترسناک های حرف

 می خون بوی که بود پررنگ خیلی قرمز خط یک.دهم ادامه را بحث این نمیخواهد دلم.گویم نمی چیزی
 !داد

 !نمیبینمت دیگه و رم می اینجا از امشب که خوشحالم:گویم می ربط بی

 !باشم گفته جوک انگار.خندد می

 تو:گوید می شود می قطع که اش خنده.دهد می قرار همانجا را دستش کف و کشد می اش پیشانی به دستی
 دودو لرزه،چشمات می دستات...واضحه ت کلمه به کلمه!ای نخورده تا کاغذ صفحه یه من واسه دیگه
 !بترسی بایدم...میزنه

 به و کشیده خوردن از دست که را آگرین.دهم می فشار هم روی را دندانهایم حرص پر و گویم نمی چیزی
 به لبخندی کاذب نفسی به اعتماد با.خوابانمش می زمین روی دوباره و کنم می جدا ام سینه از رفته خواب
 .کنم می درست را ام یقه و نشانم می لب

 می نگاهم تمسخر با و  انداخته پا پاروی و کشیده دراز زمین روی که سرش باالی و روم می سمتش به
 این حسرت که کنم می کاری...خان آزاد کن باور...بشه نباید که چیزی اون اگه کن باور:شوم می خم کند

 !بخوری زندگیتو خوب روزای

 .کنم می راست کمر هم من و کند می جدا زمین از را اش تنه حرکتی در

  تو ترسی نمی برمیداری بزرگ بزرگ های لقمه_

 گلوت

 کنه؟ گیر

 !پایین میره آب لیوان یه نیست،با مهم_

 زایمانه؟ و حاملگی عوارض شده،از درازتر خیلی زبونت:اندازد می پایی سرتابه از نگاه

 !داری تجربه بیشتر تو بگویم خواهم می

 بودی؟ دراز زبون همینقد هم قبال و بوده عوارضش از شدن پروار این فقط یا_گوید می مکث با

 .میکنم منقبض کمی هم را شکمم و اندازم می نگاهی خودم به چرخد،ناخودآگاه می ام باالتنه روی نگاهش

 وسایلمو میخوام...کن ولم:اندازم می باال ابرو.گیرد می را مچم و اندازد می دست که شوم می رد کنارش از
 !کنم جور و جمع
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 !کردی پیدا رفتن واسه جایی اینکه مثل_

 !راحت خیالت...نمیمونم مکان و جا بی من:اندازم می باال شانه

 !راحته که خیالم:افتم می رویش تقریبا و کشد می را دستم خونسردی و آرامش با

 !کن ولم:شوم بلند میخواهم و زنم می چنگ اش شانه به

 !میخواست زایمان ی کننده پروار عوارض این از دلش!نبود دلیل بی پس ها پرحرفی این

 از و نبود آور چندش هم حاالت بدترین داشت،در ای مردانه و درشت بود،اندام چهره خوش مردان جز او
 را مقاومتش سد بدنم وقتی کردم می مقاومت باید چرا!داشت عجیبی حس برایم بدنش لمس تر مهم همه

 .شود ام تنهایی حصار وارد کسی لحظاتی برای میخواست تنها،دلم بودم،خیلی تنها من بود؟و شکسته

 .بودم کرده حلقه گردنش دور را دستهایم بود کرده لمس را لبهایم همینکه و کن ولم بودم گفته

 .برد می اتاق سمت به و کند می بلندم

 بود ها هفته که را دهم،سوالی می قرار دستانم روی را ام کشم،چانه می دراز شکم روی و زنم می غلتی
 !گفتی بار اومدم؟اون دنیا اینجا چرا:پرسم می چرخید می سرم توی مدام

 حامله سیمین میفهمه وقتی داریوش:کند می کج سمتم به کمی بالش روی را سرش و کند می ای سرفه تک
 !اینجا میارش س

 !چرا؟_

 !نکنه درست دردسر ش واسه که_

 !میده تله به دم راحتی این به داریوش بود کرده فکر ساده دختر:زند می پوزخندی

 آورد مادرتو داریوشم!بود شده ای آبروریزی چه یادمه:بزند چرتی بخواهد میگذارد،انگار هم روی چشم
 !کنه بازشون خودش سر از و بکنه شو بچه هم خودش کلک هم که اینجا

 !برگشتیم؟ طور چه پس...خب_

 !اقبال و بخت!شانس:کند می باز خستگی با را پلکانش بین درز کمی

 من ی شانه روی بدبختی شوم ی اقبال؟پرنده و بخت میگفت این بزنم،به پوزخند که است من نوبت بار این
 !بود کرده النه

 !میشه گور و گم میپره،داریوش قفس از پرنده بار این اما...دنبالتون میفرسته!میفهمه آقا خان_
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 آورده طاقت اینجا طور آورد،چه نمی دوام تنها هم روز یک حتی مادر.اندازم می دیوار و در به نگاهی
 بود؟

 یادته؟ منو_

 بودم؟ شکلی چه:کند می نگاهم پرسشی و گشاید می کامل را پلکهایش

 وصله خاطرات داشتم کرد،هرچه نمی صحبت آن از مادر که بگوید،چیزی هایم بچگی از کسی میخواهد دلم
 .بود خودم ی شده پینه

 توصورتت کی بار اولین نیست یادم هستی؟اصال شکلی چه داشته اهمیتی اصال برام یا یادمه میکنی فک_

 !کردم نگاه

 به هم کردم می فکر کمی پرسیدنش از قبل بود،اگر نگفته عجیبی چیز.شود می فشرده ام سینه توی چیزی
 !است؟ شکلی چه اش دایی ی حرامزاده داشت اهمیتی چه خانزاده برای.رسیدم می نتیجه همین

 !باشم داشته میتونستم اهمیتی چه!بود ای احمقانه سوال_

 باشه،نه؟ من شبیه آگرین نمیکنم فکر:چرخم می پهلو به و کنم می پرتاب بیرون به را نفسم

 می نزدیکتر کمی را خودم.کشد می باال اش برهنه ی سینه روی را پتو و کند می حرکتی چشمانش سیاهی
 .بخورد ام سینه ی قفسه به بازویش ی کناره که کنم،انقدر

 !ت واسه نداره اهمیتی ندیدی؟اونم هم اونو حتما_

 را لبهایش دهد، می نوازش را ام گونه شستش  با.دهد می قرار صورتم کنار و آورد می باال را دستش
 !باشی احمق مادرت ی اندازه نمیرسه نظر به:کند می فوت گوشم توی را نفسش و آورد می گوشم نزدیک

* 

 که جوری هم خودش و رها ظرفشویی روی سیگار ته از پر چایش لیوان!بود رفته شدم بیدار که صبح
 .بود شده غیب نیامده هرگز انگار

*** 

 مونسم تنها.میزنم حرف او با لب زیر و دهم می تکانش آغوشم در و دهم می تکیه ام شانه روی را سرش
 درشت چشمان با وقتی و هایم دغدغه احساساتم،از و خودم از.گفتم می برایش چیز همه از که بود شده

 می خوبی به را مادرش فهمد،زبان می را چیز همه او که کردم می پیدا یقین صورتم به زد می زل سبزش
 .کند می درک را مادرش فهمد،درد

 نفس او از هرچه.میبویم را تنش سکرآور و عجیب عطر و گیرم می گردش و کوچک سر پشت را دستم
 .کنم حلش آغوشم توی میخواست دلم گاهی.بود کم برایم کشیدم می
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 او برای را هرلحظه که این.باشد توانست نمی این جز چیزی من بودم،برای فهمیده را عشق واقعی معنی
 .کنم زندگی

 ...بیچاره دخترک.افتم می آذر یاد هربار مثل و نشیند می ام شانه روی دهانش آب  خیسی

 پاک را دهانش دور دستمال با.خوابانم می دستم روی و جدا ام شانه از را آگرین و کشم می عمیقی نفس
 خدا که فرشته این برای آزاد دل طور چه.زنم می اش صورتی کوچک های لب به ای بوسه و کنم می

 تپید؟ نمی بود فرستاده بهشتش از مستقیم

 این را چیزی بود رفته یادش شاید.بودیم شده فراموش انگار واقعا.نیست آزاد از خبری که میشود دوماهی
 نظر به نامحتمل گرچه چسبیده،خب اش زندگی به دیگر و کرده ازدواج شاید اصال.گذاشته جا دنیا سمت
 .افتاده خودش برای اتفاقی هم شاید.رسد می

 دیگر!روزمرگی و شدن عادی رنگ شاید.گیرد می خود به دیگری رنگ دارد اوضاع انگار هرحال به
 .بهار به زمستان از ها فصل و یکشنبه به شنبه از روزها تغییر نیستم،مگر جدیدی اتفاق منتظر

 اند نشسته هم کنار و ترتیب به که هایی خانم بین از.شوم می بلند زمین روی از میفشرم سینه به را آگرین
 .بخوابد که میدادم تابش آغوشم توی و میرفتم راه و شدم می بلند حتما کنم،باید می عبور

 ...الال مامان عمر...الال مامان گل_

 می هم به نگاهمان و شود می باز اتاقش در لحظه شوم،همان می رد که سیروان کاک اتاق کنار از
 با و دهد نمی را لبخندم جواب.ماند می صورتم به خیره او و دهم می تکان سری و زنم می لبخندی.افتد

 .نیست همیشه مثل ولی!است؟نه غمگین.گیرد می صورتم از را نگاهش مکثی

 حرفش به ای لحظه که خواهد می و دهد می قرار مخاطب را ها خانوم محکم و کردی،بلند،رسا زبان به
 .باشد مهمی حرف باید.مانم می اش قدمی چند در جا همان من.بدهند گوش

 نظر از را من،بقیه به نگاهی نیم از بعد و کشد می سبیلش به دستی.میزند کمرش دور مشکی شال به دستی
 .گذراند می

 رها را را،کارگاه را،ما اینجا خواهد برود؟می خواهد می.شویم می مبهوت و زدن حرف به کند می شروع
 برود؟ و کند

 بقیه به.فشارم نی سینه به قبل از تر محکم را آگرین شود تر شل این از دستانم مبهوت و مات اینکه از قبل
 .گوید می چیزی هرکس.ندارند من از کمی دست که کنم می نگاه

 رسد می نظر به دمغ هم بیان

 .اوست به نفر چندین امید چشم.کنند چکار باید نباشد کارگاه این نباشد،اگر او اگر که گوید می
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 منه،حرفشم جای فرمیسک بعد به این از.خواهرم و میمونین شما.کنم می تخته رو اینجا نگفتم اما میرم من_

 .منه حرف

 .بودند شده ساخته رفتن برای میشناختم که مردانی تمام انگار.میزند حلقه چشمانم توی اشک

 سیروان؟ کاک میرین کجا_

 .شود می تر پلکم و میپرسم

 هه:کند می نگاه بقیه به دوباره گیرد می باال سرکه.اندازد می پایین را سرش ای لحظه و کند می نگاهم
 !ولیر

 !ندارم دوستش کجاست،اما ولیر هه نمیدانم

*** 

 می نظر از را جزءاش به جزء دقت با.میگیرم رویم جلوی و آورم می باال را ای سورمه ی مردانه پیراهن
 متصور سیروان کاک برتن را آن میکنم سعی و کشم می سرآستینش منظم های دوخت روی دست.گذرانم
 سورمه شال یک و بپوشد مشکی ی چوخه یک با را آن شاید.بود خواهد برازنده اندامش بر که مطمئنم.شوم
 !ببندد کمرش دور هم ای

 بنویسم کاغذی روی هم شعری تکه آمد نمی بدم.گذارم می شده گلدوزی ی پارچه توی و زنم می تا دقت با
 ...اما...شده خشک گل ای شاخه یا!بگذارم کنارش و

 سیروان کاک مثل جوانمردی با مرا که بود شهری من برای سقز.کنم می خارج سینه از مانند آه را نفسم
 گیرد می شکل آن در که ای انسانی روابط میشود،با تعریف هایش آدم با کشوری شهری،هر هر.کرد آشنا

 .دارد جا همه را دمن و دشت و کوه وگرنه

 صورتم اطراف را طره کنم،چند می جمع سرم پشت را ام خورده فر ای قهوه موهای و ایستم می آینه جلوی
 یک با و زنم می هایم گونه و لبها به رژلب کمی.گذارم می سرم روی را گلدار آجری روسری و ریزم می

 .را ام تحفه دیگر دست با و میکشم درآغوش را آگرین دست

 میان بیشتر را آگرین و کند نفوذ جانم به سرما که انقدر.کند می باز تاخیر با کوبم می که را اش خانه در
 .رگهایم توی خون فشار افت یا هواست برودت خاطر به نمیدانم که سرمایی.بفشارم ام سینه

 سر با بعد و گوید نمی چیزی لحظه چند و ندارد را انتظارش.شود می شوکه دیدنم از کند می باز که را در
 .کند می سالم اش صوتی تارهای و زبان و ها لب حرکات با ترش بعد و

 سالم_

 .کشم می سرکی را حیاط داخل سرش پشت از خودآگاه نا.گویم می را همین فقط هم من
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 .میشدین آماده سفر برای داشتین شدم،حتما مزاحم ببخشید_

 !تو سرده،بیا هوا...سفرم ی آماده وقته خیلی:افتد می آگرین صورت روی صورتم از ای لحظه نگاهش

 ...فقط!میرم زود...ممنون،خوبه:میدارم بر عقب به قدمی نیم

 سمتش را ام شده پیچ پارچه ی هدیه ام شده آزاد دست با.زند می نق و میکنم جا به جا دستانم میان را آگرین
 !سیروان کاک شماست برای:میگیرم

 .موهایش به بعد و کشد می سبیلش به دستی کند دراز سمتم به را دستش اینکه از پیش

 چیه؟ این_

 !نمیدونم_

 نوعی به کنید فکر شما...بذارم چی رو اسمش باید نمیدونم:میدهم ادامه و شود می متعجب چشمانش
 !گرفتین دستمو جوانمردانه اینکه از تشکر...تشکر

 !بپذیرین ازم یادگاری یه عنوان به امیدوارم...خیلی خیلی...ناقابله خیلی البته:است دستش ی بسته خیره نگاهش

 ...نمیشه جا چمدون توی که خاطره...میدارم،اما نگهش خودم با حتما.ممنون_

 .کنم حالجی مغزم توی را اش جمله میکنم سعی و میمانم مات

 به الجرم مهاجری پرنده هر...اما...نه یا ببینمت بازم برگشتم روز یه اگه که باشم امیدوار  میتونم نمیدونم_

 !داره تعلق بهش که جایی برمیگرده،به اش خونه

 !آزادم ی پرنده یه من:میکنم زمزمه آرام

 نوازش را سفیدش و سرخ لپهای و آورد می آگرین سمت به را دستش کند عوض را بحث بخواهد انگار
 !داره زیبایی خیلی چشمهای دخترت:کند می

 !مادربزرگش مثل:گویم می و کنم می نگاه آگرین به آید می لبهایم روی لبخند کم کم

 !مادرش مثل_

 بود؟ من با.شود می رگ به رگ گردنم که آورم می باال را سرم سریع انقدر

 !میذاشتی ای دیگه چیز رو اسمش کاش اما_

 نیست؟ زیبایی چرا؟اسم_

 !زیباست هم زیباست،خیلی_
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 جمع را هایم شانه ناخودآگاه که وزد می سردی باد.ندارد باره این در صحبت به تمایلی کنم می حس
 !کوچولوت دختر هم و بخوری سرما تو هم گمونم:زند می لبخندی.میکنم

 سالمت و شاد میرید هرجا امیدوارم...برم بهتره پس:کشم می صورتش جلوی کمی را آگرین دور پتوی
 !سیروان کاک باشید

 .کنم می حس دستم روی را نفسش گرمای و زند می آگرین گونه به ای بوسه و آورد می جلو را صورتش

 .خداحافظ_

 شنوم،او می ام رسیده سرکوچه به وقتی را در شدن بسته صدای.شوم می دور او از و چرخم می و گویم می
 .است رفته دیگر هم سیروان کاک بعد به نقطه این از.است رفته

 می که همین میکنم باز که را در.کرده غروب خورشید هم و رفته خواب به آگرین هم رسم می که خانه به
 حس را آگرین خوردن تکان.روم می عقب قدمی و میکشم هینی ناخودآگاه.شود می مانع دستی ببندم خواهم
 .شود می ظاهر جلویم آزاد ام شده گشاد های مردمک میان و کنم می

 .آید می داخل و کنم می خارج را ام شده حبس نفس

 می باال ها پله از و گیرم می را راهم آمده سراغم به که ای دلمردگی و افسردگی با و گویم نمی چیزی
 .کنم می باز سرم دور از را روسری و خوابانم می عالالدین نزدیک را آگرین.روم

 .مادرش دارد،مثل زیبایی چشمهای آگرین بود بود؟گفته گفته چه سیروان کاک.روم می آینه جلوی

 !نبود ساده ای قهوه گوی دو جز چیزی.شوم می خیره چشمانم به و میفرستم گوشم پشت را موهایم

 .کند می پا از را هایش کفش و شود می وارد که میبینم آینه داخل از

 جلو دستش.شوم می خیره چشمانش به آینه توی از.گیرد می قرار سرم پشت درست و آید می جلو مستقیم
 گوشه از ای قهوه خطی.کشد می لبهایم روی اش اشاره انگشت با بعد و گیرد می بر در را ام چانه و آید می
 .کند می پیدا امتداد گوشم زیر تا لبم ی

 ام چانه حرف بی.افتد می صورتش به ام شده رنگی صورت از نگاهم

 .رود می عقب و کند می رها را

 پنج_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 ی گوشه و آورد می در را اش مشکی پالتوی او و کنم می پاک را ام شده رنگی صورت دست پشت با
 آگرینم روی از نگاهش.شود  می رد آگرین کنار اندازد،از می دیوار
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 و آید می کش که نگاهی.گذرد می کرده فرو دستش توی را مشتش و دهد می تکان را پایش و دست که
 .شود می کنده باالخره

 !میرم دارم_

 !کنم مرور را اش خبری کوتاه ی جمله ذهنم توی چندبار است الزم.میکنم نگاهش تنها گیج آدمهای مثل

 چی؟_

 !ماه این آخر تا شاید...فرانسه،پاریس_

 پرندگان؟ مهاجرت بودیم؟فصل فصل کدام توی مگر

 و روم می دارم سادگی؟بگوید همین به.شود می تار خیسی از چشمانم.میدهم قورت را دهانم شده سنگ آب
 آگرین؟ و بمانم من

 .شود نمی کنده او از ای لحظه من نگاه اما و کند می ای عطسه آگرین

 !میریم باهم مون کردم،همه جور و جمع و فروختم رو چی همه_

 !من،مامان،آذر:دهد می ادامه و کنم فکروخیالی گذارد نمی

 هی:بزند حرف او فقط بار این بخواهد انگار و دهد نمی اجازه که کنم باز لب میخواهم و کشم می نفسی
 !همه میشه،برای تموم چی همه اینجوری اما...میاد کش هی...میاد کش داره

 ...آگرین و من...ما پس:نیستم مطمئن هایم شنیده از هنوز

 چه؟ چه؟من آگرین پس!کنم می اشاره خبرم بی جا همه از دخترک به دست با و

 موشکافانه و نزدیک طور این بار اولین برای و شود می خم.چرخد می آگرین سمت به نگاهش دوباره
 !توئه شبیه:کند می نگاهش

 .کند می جدایش زمین از آرام و میبرد کمرش و گردن زیر دست

 هاشون بچه باشه داشته دوست رو زنش مردی اگه میگن:گویم می لرزان صدایی با و میزنم پوزخندی
 !میشن مادر شبیه بیشتر

 !نیستی زنم که تو اما_

 حتما.فشرد می اش سینه توی گنجشکی مثل زند می نق پدرش غریبه آغوش توی دارد حاال که را آگرینم
 ندارد؟ معنایی برایش.کند می حس را هایش نفس حتما.کند می حس را قلبش ضربان

 !دخترتم مادر_
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 !ندارم زندگیم توی شما واسه جایی من...شیرین:است آرام صدایش

 سر ام کشیده سرمه چشمهای از که سرگردانی های قطره از را نگاهش.چکد می چشمم از اشک ای قطره
 یا ببوید یا ببوسدش بخواهد اینکه از قبل.کند می نزدیک آگرین صورت به را صورتش.میگیرد میخورد
 افتاده گریه به دستهایمان تقالی از حاال که را آگرین و کشم می جلو را خودم دارد را قصدش که هرچیزی

 .کشم می بیرون بازوانش بین از

 حتی که شده بزرگ انقدر.کند پاره را ام سینه میخواهد قلبم کنم می حس.طوالنی و عمیق.کشم می نفس
 .نگذاشته باقی هایم ریه شدن پر برای مجالی

 حتی نمیذارم چون...برنگرد آگرین دنبال وقت هیچ...برنگرد وقت هیچ و برو...ریم می ماهم اما...برو_

 .بخوره دخترم به دستت

 .اندازم می سرم روی را ام افتاده روسری و شوم می خم هیستریک حرکاتی با

 ...پدر ،هم میشم مادر براش هم...کنه حس رو نبودنت حتی نمیذارم من_

 تو:زنم می داد هرچیزی به توجه بی شده زایل عقلی با.کنم می حس دهانم توی را اشک شوری و گویم می
 امیدوارم...شده پر تو امثال و تو با که آشغالدونیه یه دنیا!شماهاست از پر دنیا...داریوش مثل کثافت یه هم

 !درک به بری

 می دور او از تند هایی قدم با و میپیچم آگرین دور را پتو.میکنم پاک را چشمم تا بینی خیسی دست کف با
 می فکر رفت،هرچه نمی پیش روال طبق چیز هیچ.ندارم را بودنش و دیدن تحمل دیگر ثانیه یک حتی.شوم
 چیز چه بود بیشتر صدبرابر بدش دادهای رخ احتمال که احتماالتی ی صفحه جز دنیا.شد می برعکس کردم
 باشد؟ توانست می

 میبیند،انقدری تار هایم چشم.کوبم می هم به محکم را خانه در و میزنم پا به نپوشیده و پوشیده را هایم کفش
 به که میبینمش چرخانم می شنوم،سر می را در شدن باز صدای.نکنم حس را هوا سرمای که ام گرفته گر

 پیش.خورد می سر کفشم و رود می در انگار زانویم سوم یا دوم ی پله روی و چرخانم می آید،رو می سمتم
 که است بلند انقدر ،فریادم کنم می حس ام شقیقه و چپم دست توی شدید دردی شده چه حتی بفهمم آنکه از

 .کند می متعجب هم را خودم

 و خون گرمی و زمین کند،سردی می حس حال عین در را سرما و گرما از مخلوطی صورتم چپ سمت
 .تر دور متر یک چیزی به ماند می خشکیده نگاهم

 ...آگرین_

 که مسخره و تخیلی فیلم یک.است فیلم مثل چیز همه.شنوم نمی هم را خودم صدای حتی و کنم می زمزمه
 .بزنی چرتی و کنی خاموش را تلویزیون خواهد می دلت

 ...رین...آگ_
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 ...آگرین...آگرین:میزنم داد تر بلند و نالم می درد از تنها اما بدهم خودم به تکانی میخواهم

 و بودم درآورده را لباسهایم.بود خواب چیز همه خانه برگشتم که آنجا از اصال.باشد خواب چیز همه باید
 کابوس این توی میتوانم حداقل اما.خیلی.بودم خسته است یادم.بودم خوابیده عالالدین بغل آگرین کنار

 .باشد زده شوره چشمانم گوشه شوم می بیدار وقتی که که،انقدر کنم گریه کمی  وحشتناک

 ...شیرین_

 !بپرم خواب از توانم نیست،می خودم صدای دیگر این

 آغوشم در سرحال و سالم گونه این آگرینم که نشسته نگهبان ی فرشته ها بچه ی شانه دو هر روی یقینا 
  داخل کسی و شود می باز اتاق در.کند می شیطنت

 را ببینم،دستم را صورتش دهد نمی اجازه تابد می داخل به پوشش بدون ی پنجره از که نورشدیدی.آید می
 می را شود،سیروان می نزدیک و برمیدارد که هایی قدم با و کنم می سایبان دردناکم پیشانی روی
 پرت ها پله از که بود شنیده بود؟حتما مانده من خاطر برود؟به نبود قرار مگر.آید می لبم روی لبخندی.بینم
 از ای طره و کند می نگاهم تتها حرفی هیچ بدون.کشد می موهایم روی را دستش و آید می ام،جلو شده

 .گیرد می من از را نگاهش و آورد می در خودش از صدایی آگرین.چرخاند می انگشتانش بین را موهایم

 می خم زند می پا و دست دستانم بین که آگرینی سمت واقع سمتم،در شود می خم و کند می رها را موهایم
 خاتون گیرد می باال که سر و شود می دور تخت از قدم چند.سپرم می دستش به را آگرین میل کمال با.شود
 سرگیجه.شود نمی خارج دهانم از صدایی بزنم صدا را کسی میخواهم هرچه و کشم می بلندی هین.میبینم را
 برای و رود می اتاق در سمت به روزم و حال به توجه بی.چرخد می سرم دور اتاق و شود می بیشتر ام

 .خواند می الالیی آگرینم

 ...آخ_

 ...آخ:نالم می گرفته گلویی با و کنم می باز را خیسم چشمان

 .بندم می را بازم نیمه های پلک سریع زند می چشمم توی که آفتاب

 اتاق توی دیگر تخت چند.میگردانم اتاق آشنای نا فضای توی و کنم می باز چشم بیشتری احتیاط با دوباره
 .نیست سختی کار بیمارستانم توی که این حدس و است

 حالم کردی به بازم های چشم دیدن با و کناریست تخت سرم داخل سرنگی تزریق حال در خانمی پرستار
 !خوبم:گویم می درآمده چاه ته از صدایی با اما ندارم پاسخ برای نایی.پرسد می را

 آگرین؟.دهد می را آگرین گرسنگی نوید لباس جلوی قسمت خیسی و کشد می تیر ام سینه

 بود؟ کجا آگرینم
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 های پله روی.بودم آمده بیرون عجله با خانه از و بودم کرده دعوا آزاد با.گذرد می چشمانم پیش از تصاویر
 .بود آغوشم در آگرین لحظات تمام در و...و...بودم سرخورده ورودی

 .کشد می تیر چپم ی شانه و کند می درد سرم.شوم می خیز نیم سختی به و شود می باز زبانم

 ...دخترم...آگرین...آگرینم...پرستار...پر_

 رشد به شروع گلویم توی ای غده و شود می خالی دلم توی پیش از بیش لحظه هر دختر مستاصل نگاه با
 .کند می

 کجاست؟...م بچه_

 .کنم خارج را جمالت این خشکم های لب بین از که کنم می جان

 دارم شدن بلند قصد که را من کند می سعی و آید می سمتم به کناری تخت از شدن فارغ بعداز پرستار
 .بخواباند دوباره

 ...بیاد همراهت میگم االن!میشکنه دستته، توی سوزن بکش دراز...بکش دراز_

 دیشب از حتما...حتما...شده خیس لباسم...گرسنشه...دخترم...بیارین دخترمو...نه:گویم می و میکنم مقاومت
 !میره حال از...نخورده چیزی

 ...بکش دراز...آرام...آرام_

 صورتی با آگرینم.شود می واضح لحظه هر ام ذهنی تصویر آخرین.بخواباندم دوباره شود می موفق پرستار
 ...و...و مهتابی

 بریده.افتد می را صورتم روی اشک و افتم می سرفه به.پرد می ام ریه به دهانم آب و کشم می بلندی هین
 ...داری دوس کی هر جون تورو...خدا... رو...تو...روخدا تو...بیارین دخترمو:نالم می بریده

 چاقویی شدم می بلند باید.زنم می زجه.کنم می گریه بلند و گذارم می صورتم و چشم روی را سالمم دست
 چیزی ترسو بزدل یک جز من.داشتم را جراتش اگر تنها...دادم می پایان زندگی این به و میداشتم بر

 .بودم چسبیده زندگی این تاروپود به جان هزار سگی مثل است هنوز که هنوز که آوری چندش ی نبودم،کنه

 رویم پیش جانش ی شعله و بود پرپرشده خودم دست توی که کردم می باور باید...بود شده پر پر آگرینم
 فهمیده نداشت دربرابرم جوابی که پرستار نگاه از لحظخ همان و نبودم بافی خیال آدم.بود گشته خاموش

 .ام سپرده باد رحم بی دست به خودم دست با را جانم از بزرگی ی تکه بودم

*** 

 و ریخته های اشک از مانده باقی های نمک شوری از که خشک انقدر.است شده خشک دیگر چشمانم
 .سوزاند خواهد را دلم و کرده رسوب چشمم توی ابد تا که هایی ،نمک افتاده خارش و سوزش به نریخته
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 به را سرش.گیرم می گرفتن درآغوش حالت به را آغوشم،دستهایم کنم،توی تصور را آگرین کنم می سعی
 ساعد روی را سرش و کنم می عوض را جایش!داشت دوست بیشتر را راستم ی سینه.مالد می ام سینه
 زد می زل چشمم توی سبزش درشت چشمهای گرفت،با می دهان به را ام سینه سر.گذارم می راستم دست

 .شد می بسته و باز اش بینی های پره و

 گیرد می راه بیمارستان گشاد لباس زیر در ام سینه نوک از شیر ای قطره.گزم می لب و کنم می باز چشم
 .شکمم روی تا

 می خیره بیمارستان حیاط به پنجره از و دهم می فشار میدهد بتادین و الکل بوی که بالش به را سرم
 که داد دلداری و گفت تسلیت.بودم بیهوش رسیدم وقتی و آورده سنندج به مرا همسرم بود گفته پرستار.شوم
 و ساده همینقدر دور از دیگران زندگی همیشه!شوم دار بچه هم باز توانم می و هستم جوان خیلی هنوز

 !زیباست

 ...بفرمایید_

 .کند می تعارفم میوه که کناری تخت مریض همراه به چرخانم می سر

 بخورم،ممنون تونم نمی:جنبد می خشکم لبهای

 ن دوباره

 .غمگین سبز همیشه های کاج و اندازم می برگ و بار بی درختهای به گاه

  ها آدم به چیزی هر از ها کاج کنم می فکر همیشه

  دل توی غمی چه فهمند می ها کالغ تنها.بمانند سبز کنند می سعی اما سرماست و یخ دلشان توی.ترند شبیه
 .هاست کاج ی سرمازده

 !شد می بلند من زندگی ی ویرانه از کاش شوم کالغ این...کالغ

 آمدن هوش به از بعد پرستار.آمده باالخره.چرخانم می سر رود می فرو کمی سرم زیر بالش اینکه حس با
 .بود زده غیبش انگار دنبالش بود رفته که

 دختر دو.کند می نگاه بودم خیره آن به قبل لحظه چند تا که جایی به و گذاشته بالشم روی را دستش کف
 ایستاده مادرشان کنار کاج زیر قرمز الستیکی های چکمه و کاپشن و کردی لباسهای با ساله چهار،پنج بچه
 .اند

 بوییدم،روزی که بود عطری ترین بو خوش دیدم،عطرش عمرم به که بود چشمایی ترین قشنگ چشماش_

 شاید کنم می فکر...گرفت ازم راحت خیلی رو اینا ی همه خدا...بود کم م واسه و بوسیدمش می بار هزار
 !متنفره من از شاید داره،یا دوست خیلی تورو

 ...بود معصوم خیلی...بود کوچولو خیلی...نداشت گناهی که آگرین اما:چسبد می گلویم توی بغض دوباره
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 کند،واضحا باز را گلویش راه بخواهد کند،انگار می ای سرفه.بندد می چشم ای لحظه بچه دو همان به خیره
 !متاسفم:گریزد می چشمانم به کردن نگاه از

 !متاسفم_

 !نیستی_

 .صورتم روی کرده باز راه دوباره که ای قطره به.نگرد می چشمانم به باالخره

 زن وقتی منم...شبیهیم خیلی دیگه حاال:کشد می دست صورتم خیسی روی شستش با و آید می جلو دستش
 !کنه درکم که نداشتم کسیو دادم دست از رو م بچه و

 .گذارم می دهانم روی را دستم کف و زنم می هق

 ...بودم نکرده بغلش دیشبم کاش... کاش...کنم می فکر دارم ش همه...دونی می اما_

 چپم ی گونه روی همانجا راستش دست و دهد می فشار هم روی را چشمهایش کند درد سرش که انگار
 .میماند

 جدا بدنم از سرمو شده،انگار قطع پام و دست انگار اصال...نیست پیشم دیگه...دیگه کنم باور نمیتونم_

 !کنم چیکار نمیدونم...نمیدونم...کردن

 .افتم می سکسکه به

 گردی؟ می بر_

 !نداشتم ای خانه که من.کجاست به برگشتن منظورش نمیدانم

 !کنم...خاک باید...باید مو بچه_

 ...شو بلند_

 .دهد می دستم به آب لیوانی و شوم خیز نیم تا میدهد قرار پشتم را دستش

 نه؟ گرفت،مگه ازم خاتون خدای آگرینو_

 .کوبد می میز روی تقریبا سوال این با و گیرد می دستم از را لیوان

 گردی؟ برمی گفتم_

 بیاری؟ سرم بالیی چه بار این کجا؟میخوای_
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 ...تهران میریم...میکنی جمع وسایلتو_

 !گوید می چه نیست مهم برایم اصال یا شنوم نمی انگار

 بدبختی دنیا تو گذاشتم پامو که اول همون از اما من...نبود خاتون که اولش از اصال!کرد پا کله منو خدا_

 !خونه جیگرم...خونه دلم...داغ پشت داغ..بدبختی پشت

 .کند گوش حرفش به که نداشت را کسی حتی بود داده دست از را اش بچه و زن که وقتی میگفت،او راست

 می نفس سادیستی لذتی با را بویش و میکنم پاک دهد می مرگ بوی که بیمارستان ی مالفه با را صورتم
 .کشم

 !آگرین پیش...سقز...همونجا...کنم خاکش باید_

*** 

 را اش سینه روی.خوابیده دستم زیر آگرین میکنم تصور و میبندم چشم.کشم می خاک تل روی را دستم کف
 و میشد خواب مست چشمانش خوردن شیر از بعد که هایی وقت مثل بخوابد آرام تا کنم می نوازش آرام
 .میرفت خواب به کردم می نوازش را اش سینه وقتی

 است؟ ناراحت آگرینم برای یعنی.گیرم می باال سر.شده بلند خاک بوی باردو می نم نم باران

 .افتیم می گیر جاده تو میشه گل جا شو،همه بلند_

 .ببینم را تار و تیره آسمان گذارد نمی و گیرد می را چشمم جلوی سرش

 .ایستاده ام نشسته که منی کنار و برده فرو اش پالتو های جیب توی را دستهایش

 !شود نمی صاف کمرم خوردگی خم اما ایستم می شوم،راست می بلند حرف بی

 کنترل نمیتوانم کوچکش قبر سمت به را گردنم چرخش.شود می تر سنگین قلبم شوم می دور که قدم هر با
 !بماند تنها ترسید می حتما ایستم،عزیزکم می حرکت کنم،از

 ...بذارم تنهاش داره گناه_

 بعد و کند می حواله عقب به کوتاهی نگاه هم او و چرخاند می گیرد،سر می رو روبه از را مستقیمش نگاه
 !کنه عادت باید:گوید می جدی خیلی کوتاه مکثی از

 جلوتر و میبرد فرو هایش جیب داخل رفته فرو مشکی چرم های دستکش توی که را هایش دست دوباره
 .افتد می راه به من از
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 هم من.نبود آتش روی اسپند سابق مثل دیگر.بود آمده کنار فرزندش و خاتون مرگ با باالخره هم آزاد
 !آمدم می کنار روزی

 .افتم می راه به او از فاصله با و میپیچم هایم شانه دور بیشتر را بافتنی وشال وزد می سردی باد

 هم ها پله گیرم،روی می سرگیجه شویم می که حیاط داخل!نیست خانه برایم رسیم،خانه؟دیگر می خانه به
 ها پله از خودخواسته بار این را خودم خواهد می دلم و گیرم می سرگیجه هم خانه میگیرم،داخل سرگیجه
 .بیاندازم پایین

 اتاق ی گوشه هنوز آگرین بالش و پتو.روم می افتاده زمین روی پال و پخش که وسایلی سمت حرف بدون
 داغی سیخ انگار افتاد می سمت آن به نگاهم که هم هربار اما و کنم جمعش آمد نمی دلم.است عالالدین کنار
 .زد می سیخونک را بدنم سانت به سانت که میشد

 و بزرگ گلویم توی گره دوباره میکنم لمسش که همین و گذارم می لباسهایم بین و برمیدارم را بالشش
 .شود می تر بزرگ

 اینکه از قبل و دهم می قورت سختی به را دهانم آب.دهد می تکانم میخورد در به که هایی ضربه صدای
 ایستاده در دم که جیپی.روم می پنجره سمت به بخورد تکانی ایستاده دیوار کنج سه توی مجسمه مثل که آزاد
 !بود رفته پیش روز سه که سیروانی کاک ولی است سیروان کاک جیپ همان

 مردی است عیان.معوج و کج و تار دید،هرچند می هنوز چشمانم اما شوم کور یعقوب مثل رفت می انتظار
 .است سیروان کاک ارتشی سبز اورکت آن با ایستاده در دم که

 خانه این از سریعتر هرچه و کنم جمع را وسایلم خواهد می دلم فقط.بزنم حرف کسی با خواهد نمی دلم هیچ
 .بگریزم

 .روم می حیاط سمت به کشان کشان و کنم می پنجره از دل باالخره زند می در که دوباره

 تا سرم دور باند از.کند می نگاهم فقط لحظه چند که است طور چه ام قیافه دانم نمی و کنم می باز را در
 .آلودم خون چشمان هم بعد و ام شده حرکت بی دست

 .چسبانم می در ی کناره به خسته هم را سرم و زنم می تکیه در ی گوشه به کند می ام خسته ایستادن

 !باشین رفته کردم می فکر_

 .شده چی شنیدم که میرفتم داشتم_

 .است منقلب طور چه که کنم می نگاه و دهم می تکان سری

 !سخته کردنش باور_

 ای لحظه را او کسی شد می مگر.کشد می سبیلش به دستی و گوید می را این
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 نشود؟ عاشقش و ببیند

 !خوبه جاش بدون فقط گیان شیرین_

 روی محکم را آسیابم های دندان و دهم می قورت آمده هایم دندان پشت تا که بغضی با را دهانم آب دوباره
 .نترکد بغضم تا دهم می فشار هم

 !مادرش بغل بود،تو خوب جاش خودم بغل تو فقط خوبه؟اون جاش بدونه که رفته اونجا حاال تا کسی مگه_

 شیرین؟_

 پاهایش صدای از.شده دوخته ها پله باالی به که سیروان کاک نگاه و شنوم می سر پشت از را آزاد صدای
 .شود می نزدیک و آید می پایین ها پله از دارد که فهمم می

 .ایستد می ام شانه به شانه و کند می باز بیشتر را حیاط در

 !سالم_

 .کند می معرفی کارم صاحب را خودش و آزاد سالم جواب در آورد می پیش دست سیروان کاک

 !میگم هستین؟تسلیت خانم شیرین همسر حتما هم شما_

 !ممنونم_

 !نیست شوهرم_

 بس دروغ!آید می و رود می بالعکس و آزاد تا من از چندبار سیروان کاک چشمان!گوییم می باهم هردو
 ...بود

 هستی؟ خانم شیرین برادر شما هستن،پس همسرت ایشون میکردم میخوام،گمان عذر...خب_

 اهمیت بی مسائل توی را خودش همیشه گذاشته،مثل باز تازاندنم برای را میدان و گوید نمی چیزی آزاد
 .دهد نمی دخالت من زندگی به مربوط

 !نداشتم شوهری وقت هیچ من...سیروان کاک_

 و شده گشاد چشمانش.است شنیده اشتباه کند می فکر گوید،شاید نمی چیزی و بسته دهان سیروان کاک
  !کنم می سقوط جلویش دامن پاک و کشیده درد و مظلوم زن یک عنوان از طور چه میفهمم

 !بگم دروغ بودم مجبور همیشه که کنم عذرخواهی نیستم،باید میکردین فکر که معصومی زن اون من_

 .گذارد می عقب قدمی
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 .بخواباند گوشم توی ای سیلی دروغ همه این برای آمد نمی بدش نبود آزاد اگر است،شاید چرکین دل

 !درونیه نیاز نیست،یه اجبار دروغ...شیرین_

 نظرم از سریع وخیلی شود می ماشین سوار دیگری کالم و حرف هر از قبل او اما.نمیفهمم را منظورش
 .شود می پنهان

 .بود شده تر سبک هایم شانه روی بار کمی حاال.شود می خارج تنگم ی سینه از لرزانی و عمیق آه

 !نگی تونستی می_

 .ایم خیره کوچه به هنوز دو هر که گوید می حالی در را این

 !دیگه چیزای خیلی...بگم باید که هست چیزا خیلی_

 واسه چیزی دیگه...آزاد رفتم تهشو تا من:ام داده تکیه اش سرد و فلزی تن به همچنان من و بندد می را در
 !نداره وجود دادن دست از

 داشتی؟ دوستش_

 .اندازم می باال ای شانه و میزنم پوزخندی.خواند می را ذهنم دارد انگار و شده خیره چشمانم عمق توی

 احتمال یه!کرد صحبت نمیشه حتی عدد میلیون یک بین از هفت عدد اومدن در مورد در...نداره اهمیتی_

 !بعیده

 !شیرین بردی بین از زندگیتو اقبال و شانس خودت تو:میزند پوزخندی هم او

 !زیاد خیلی...بود زیاد وقت.کنم صحبت موردش در بخواهم حاال که نیست چیزی ها این

*** 

 به و خورد می تکان جاده های بلندی و پستی روی حرکت حین که میدهم تکیه پنجره ی شیشه به را سرم
 بودم پیموده اندوه نهایت در را مسیر این دوبار من.میکنم نگاه زده یخ های کوه و ها بیرون،دره مناظر
 !نبود جان بی و آلوده،خیالی وهم عکسی جز برایم بیرون مناظر که طوری

 وا لرز به را پوششم کم تن و وزد می داخل به سردی باد است آزاد سمت پنجره به مربوط که درزی از
 .شوم می جمع خودم توی بیشتر و کنم می حلقه خودم دور را سالمم دست.دارد می

 .تکاند می بیرون پنجره بازی از را خاکسترش و کشد می سیگاری کند،گاها می رانندگی سرعت با آزاد

 فشار یا هوا برودت خاطر به نمیدانم لرز این واقع در.افتد می کردن صدا توق و تق به شروع هم دندانهایم
 !غصه؟ و غم جز بودم خورده چه روز چهار سه این مگر.است ام افتاده
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 سردته؟_

 حالیکه در و آورد می پایین کمی را سرعتش.کنم می اکتفا دادنش تکان به تنها و میچرخانم کمی را سرم
 احتماال.اندازد می پایم روی و کشد می دست با عقب صندلی روی از را پالتواش است جاده به هنوز نگاهش
 .داده دست از را فرزندش گذشته چندروز در که هستم مادری نهایتا که است این مالطفت همه این علت

 !گرفتم خودم از خودم اقبالمو و شانس گفتی:گویم می و کشم می باال را پالتو ام شانه تا

 چی؟_

 !گفتی حیاط توی...صبح_

 خب؟_

 !کردم؟ خودم با کارو این چرا؟چرا نظرت به_

 !ت گونه بچه ی عالقه و عشق خاطر به:گوید می کوتاهی مکث از بعد

 به!سوختم نمی طور این وقت آن...بودم کرده را کار این عالقه و عشق خاطر به واقعا کاش!خندم می آرام
 !بودم آورده خودم سر را  بال این تری مایه دون چیزهای خاطر

 .اندازد می صورتم به ای سفیه اندر عاقل چنین این نگاه نیم که ام شده دیوانه کند می فکر حتما

 فاحشه یه به کنم خودم جذب تورو بتونم که این واسه من...بخندی کمی توام که بگم دار خنده چیز یه بذار_

 تحریک و بکشم خودم سمت به مردو یه طور چه باید بده یاد بهم که انداختم رو فاحشه یه به و رفتم خونه
 !کنم

 از تنها ،نهایتا باشم کرده ای شرمانه بی کار چنین من گنجد نمی باورش در و شده جمع غیظ از صورتش
 !دیوونه احمق:گوید می دل ته

 !بودم دیوانه احمق یک من گفت می چسبانم،راست می شیشه به را سرم دوباره

 !زیاد خیلی...است زیاد زدن برای حرف بودم گفته

 پنجم فصل

 روستایی ریخت و سر به تعجب با و گذرد می کنارم از دست در زنبیلی با زنی.دهم می فشار را در زنگ
 پیچی باند پیشانی و بسته کمرم دور که شالی و دارم تن به که ای سورمه کردی لباس این با.میکند نگاه ام

 .کند نگاهم طور این که دارد حق ام شده

 گرفته را گازش!باشه دیدارمون آخرین امیدوارم که جمله این گفتن با و بود کرده پیاده اندکم وسایل با را من
 .بود رفته و
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 !نبود دیدارمان آخرین این اما

 کیه؟_

 !است کنی،عمه نمی فراموش هرگز هارا صدا بعضی

 فشار را زنگ این و برمیگشتم مدرسه از که روزهایی آن ی همه مثل و بود برگشته عقب به زمان کاش
 !بگویم چه پرسش این جواب در باید ندانم حاال اینکه روتین،نه یک میشد،مثل باز برایم سادگی به میدادم،در

 !عمه کن باز_

 .شنوم نمی هم خودم که ام گفته آرام جوری

 کیه؟_

 !منم...کن باز عمه:گویم می تر بلند بار این و پرسد می دوباره

 می دیگر صدسال اگر شناخته،اوهم و شنیده را صدایم خوبی به عمه بار این میفهمم شود می که سکوتی از
 شیرین؟شیرین:زند می فریاد گوشم توی تقریبا لحظه چند از بعد!کرد نمی فراموش مرا صدای گذشت

 ...اومدم...عزیزم تویی؟اومدم

 .زنم می تکیه دیوار به کوفته و خسته در کنار همان من و شود می بلند آیفون تق صدای

  که این مورد در وقت زده؟هیچ خجالت یا بودم می خوشحال باید میدیدمشان مدتها از بعد اینکه از نمیدانم
 .بودم نکرده فکر بگویم چه باید ببینمشان دوباره وقتی

 خواست می دلم و بود کرده خسته را ذهنم کار اول همین میدادم را پایانی بی های سوال جواب باید اینکه
 اصال که مطمئنم واقع شوم،در ناپدید دوباره و بردارم را هایم چمدان کند باز را در عمه اینکه از پیش

 .نیستم،اصال خوشحال

 رویم به در و پذیرد می پایان در جلوی ها دمپایی تق تق صدای کنم عملی را ام نقشه میخواهم که همین
 می حرف به نهایتا و کند می رصد را سرم تا پا از و پا به تا سر از مبهوت و مات لحظه چند.شود می باز
 .آید

 ....شیرینم...دخترم...خدا وای....خدا وای_

 !بود شده تنگ دلم...کشد می آغوش به مرا و آید می سمتم به

 ...عزیزم...جان شیرین...جانم شیرین_

 .شود می خیس هایش اشک از هایم گونه و بوسد می را صورتم طرف دو
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 ...نبینمت هرگز دیگه شاید میکردم خودتی؟فکر... نمیشه باورم_

 .شود مطمئن بودنم واقعی از بخواهد کند،انگار می لمس را صورتم اجزای دست با

 کیه؟...فروغ_

 خودتی؟... شیرین:شود می قفل سرهنگ نگاه در نگاهم

 ریخته بازی دل و دست با رویشان و سر بر که سپید گرد اند؟این شده پیر انقدر همه چرا.آید می جلو سریع
 زمان؟ بدگذشتن یا زمان چیست؟گذر از شده

 جاری اشکم دوباره و ترکد می بغضم.سرهنگم آغوش در آیم می خودم به تا و کشدم می جلو و آید می جلو
 .شود می

* 

 روی روبه مدام اول ردیف متهم عنوان به من و بود شده محکمه مثل خانه که بود این کار جای بدترین
 و سوال به کرد می شروع عمه.دادند می هم به را جایشان و شدند می عوض هی که بودم هایی بازپرس
 !بالعکس و داد می سرهنگ به را جایش میشد خسته که ندادنم پاسخ جواب،از

 بود رسیده جایی به کار درونی،گرچه خجالت حس یک شاید.رفتم می طفره حقایق گفتن از چرا دانم نمی
 نشدی داشتند را انتظارش همه که چیزی آن شبیه ابدا بکنی فکر که این نداشت،اما معنایی خجالت دیگر که

 .است آور عذاب

 پرسیدند چشمم زیر ملتهب پوست و قرمز متورم های پیشانی،چشم ناجورم،زخم وضع و سر از وقتی حتی
 .بود مانده جا سقز توی که شیرینی بماند،پیش بود قرار همانجا آگرین.بدهم نداشتم پاسخی

 بود گرفته شکل مغزم توی اول لحظه همان از که را سوالی توانستم شدند خسته که وقتی نهایت در
 !کجاست؟ مادر:بپرسم

 .آنهاست رفتن طفره نوبت حاال و کنند می بدل و رد نگاهی سرهنگ و عمه

 جلوشو نمیشه که سیاله جریان یه زندگی...اومد پیش اتفاقا خیلی نبودی که مدت این تو...شیرین راستش_

 ...خواد می دلش که جایی سمت میره و میگیره پیش راهشو...گرفت

 !نیست الزم چینی مقدمه همه دارم،این هم برادری حاال میدانم من که داند نمی

 !میدونم_

 میدونی؟ چیو...دو می:شود می گیج بیشتر انگار اما کنم راحت را کارش تا میپرم عمه حرف میان

 !برادرم_
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 حقیقتو چرا...شیرین!دونی؟ می کجا از:اندازد می نگاهی سرهنگ به ناباور و رود می هم در عمه های اخم
 کردی؟ می چیکار و بودی کجا مدت همه نمیگی؟این ما به

 روی از بود آمده سراغم به مسیر اواخر از که تهوعی احساس با خسته و گیرم می ام پیشانی به را دستم
 ...خوام نمی واقعا....بگم چیزی االن خوام نمی:خیزم می بر مبل

 !شیرین کرده ازدواج مادرت:شنوم می را سرهنگ صدای کنم باز را اتاق در خواهم می که همین

 چی؟:ام شنیده اشتباه چرخد،شاید می اند نشسته که سمتی آن به سرعت به گردنم

 !کردن ازدواج کوروش تولد بعد...نیست زیادی مدت_

* 

 تکانش.دهم می تکانش بغلم توی و میدهم فشار.میدهم فشار خودم به محکم و ام گرفته آغوش در را بالش
 ام سینه توی نه،درست که بغلم توی جایش.خوانم می خواند می همیشه بیان که را ای الالیی و دهم می

 که اگر.کنم گریه و بگذارم اش شانه روی سر تا باشم داشته را او خواست می دلم تنها که حاال.بود خالی
 ...افسوس...شد می مرهم من برای او کوچک های شانه بود

 !توروخدا کن باز درو...عزیزم...جان شیرین_

 کردنش باز قصد.بود آمده مادر حاال و بودم گرفته سنگر اش شده قفل در پشت و اتاقم توی لحظه همان از
 .بزنم خواست نمی دلم که حرفهایی از پربود دهانم و پربود،گلو جور بد ام سینه چون نداشتم را

 دوریت؟ از میمیرم دارم نمیفهمی...ببینم مدت همه این از بعد ماهتو روی بذار...کن باز...توروخدا...دخترم_

 تفاوتم خاطر به که شبهایی و بدبختم؟روزها چقدر که میفهمیدم ندید؟وقتی مرا های گریه افتاده،مگر گریه به
 کرده؟ فراموش را میکردم گریه دوستانم با

 نمیخوای و برگشتی دوسال بزنیم؟بعد حرف باهم که کن میکنی؟باز طور این چرا...بشه مرگت پیش مامان_

 ببینمت؟

 راحت انقدر که دخترم نبودم،حتی کس هیچ اول انتخاب چرا!داشت دوست بیشتر من از را داریوش اوهم
 !کرد رهایم

 !کشیدم چی من بفهمی که نیستی مادر بشم چشمات فدای_

 ...بودم مادر...بودم مادر من.زند می جوانه چشمم توی اشک و رسد می گوشم به هق هق با صدایش

 هم صدسال اگر که بودم خورده قسم خودم با.روم می در سمت به و گذارم می کنارم احتیاط با را بالش
 ...نکنم باز رویش به را اتاقم در گذشت
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 می سر زمین روی در کنار کنان گریه کنم می باز را در الی که همین و چرخانم می قفل توی را کلید
 .کند می پنهان دستانش بین را اش گریه از خیس و سرخ صورت و خورد

 در شدن باز دیدن با که خورد می گره عمه مضطرب نگاه به نگاهم و میمانم در چهارچوب بین مستاصل
 .رود می آشپزخانه سمت به و کشد می پس پا

 .نشینم می زمین روی کند کنترل را اش گریه دارد سعی که مادر کنار

 !شدم می خوبی خیلی مادر تو برخالف اما...نیستم مادر آره،من_

 .کشد می آغوشش سمت به مرا نشسته همانطور و نشیند می دستم روی خیسش دست

 کردی؟ چیکار ما بودی؟با رفته شیرین؟کجا بودی کجا_

 کردی؟با چیکار من با تو:چرخانم می مخالف سمت به را صورتم و کشم می بیرون آغوشش از را خودم
 شدی؟ مرتیکه اون زن رفتی!خودت؟

 تو بودی رفته بودی شده آب قطره یه تو...میمردم داشتم.بود ریخته هم به چی همه...شیرین شدم مجبور_

 این از شده هرطور باید کوروشو حداقل...میشدم دیوونه داشتم!شدم باردار...خودم...طرف اون از...زمین
 !میدادم نجات گرفتارشدیم ما که منجالبی

 منو نکردی سعی نکردی؟چرا من واسه کارو این دنیا اومدم من وقتی چرا پس:حرص و بغض میخندم،با
 !نخندون منو پس؟توروخدا کردی بدبخت منو چرا!بدی؟ نجات

 ...بود کوتاه دستم چون!بودم بچه خیلی که چون!بود رفته داریوش بیام خودم به اینکه از قبل که چون_

 کدوم من که بود مهم گشتین؟براتون من دنبال داره؟اصال دخترم یه خوبیه؟میدونه خوبیه؟شوهر پدر االن_

 !بودین؟ پسرتون کردن بزرگ سرگرم یا ام گوری

 !نیست مهم برایم و میزنم داد

 که نبود روزی!گشتم مو به مو خودم تهرانو تموم گذشته؟من من به چی میدونی مگه....نگو جوری این_

 ت واسه زندگیمو تموم من!منی هستی تموم تو!شیرین نکن داوری پیش انقدر...آقا خان عمارت نرم
 !کنی زندگی خوب تو که کردم خفیف و خوار خودمو...گذاشتم

 اونو تو...گرفتی من از خودتو اون سمت به رفتنت با...نمیکردی دریغ من از خودتو بودی من فکر به اگه_

 !کردی انتخاب اونو...دادی ترجیح من به

 !خودتی فکر به فقط تو:مینالم و میدهم تکان سری

 !نبوده من فکر به وقت هیچ هیچکس چون:گوید می مدتی از بعد و کند می مکث
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 همان از که چشمانی درون.گوید می دلش ته از را این که فهمم می.شود می زده یخ و سرد آنی به لحنش
 بود،جنگل آگرینم کرد،چشمان می آب را قلبم که شوم،چشمانی می خیره نکنم نگاهشان بودم کرده سعی اول
 !آلود حزن خیس

 می تپیدن بنای قلبم و میپرم جا از باشم پریده خواب از که شود،انگار می بلند کودکی ی گریه صدای
 .شود می تر نزدیک لحظه هر گریه صدای.گیرد

 ...بچه صدای...ص_

 .ام مانده باز دهان و حیرت و بهت شود می آغوشش میان کودک و داریوش دیدن با جمله ی ادامه

 !میکنه؟ چیکار این،اینجا_

 .ام پرسیده انزجار نهایت با که سوالی.کیست سوالم مخاطب نمیدانم

 ضربه هم دستش با.آید می جلو آرامش نهایت در و پوشیده کرم کتان شلوار روی رنگی سبز گشاد بافت
 خونه واضحه،اینجا جوابش نیست،چون مهم میکنم چیکار اینجا من که این:میزند کودک پشت به آرامی های
 !دخترخانوم؟ بودی کجا تو اینه مطرحه االن که سوالی اما!خواهرمه ی

 !مانده باز اش پررویی از دهانم

 !بگیر رو بچه سیمین_

 تصویر بچه این و مادر،داریوش.دهد می مادر دست به کند می کر را گوش ونگش ونگ که را پسرک
 !باور غیرقابل و مسخره ی قصه یک شبیه.هستند نامانوسی

 !میخوره هم به ازت حالم چرا؟چون میدونی...نداره ربطی تو به اصال بودم کجا من که این_

 .نبود من جای دیگر اینجا...بروم و کنم جمع را چمدانم باید.برمیخیزم جا از ضرب به

 اینج داریوش

 .بود گرفته من از هم را ا

 به صورتم...و گیرد می را بازویم کنم باز را اتاق ی شده بسته در اینکه از قبل و آید می جلو عصبانی
 !چرخد می راستم ی شانه سمت به ضرب

 داریوش؟ کردی کردی؟چیکار چیکار...وای_

 !نبوده وهم و خیال که رساندم می باور این به مادر مانند فریاد صدای

 .گذارم می ام گونه روی را لرزانم دست و دهم می قورت را دهانم آب
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 !بزنی حرف طور چه من با بعد به ازین بفهمی که زدم اینو:غرد می اش شده قفل های دندان میان از

 سمتم به تند و کند می شماتت را داریوش  که عمه بلند صدای میان و آورم نمی زبان به"حیوونی یه تو"

 !متنفرم ازت:کنم می زمزمه آید می

 .کنم می قفلش دوباره و کوبم می صورتشان توی را در

 .بمانم اینجا خواستم نمی دیگر

*** 

 روی پوششم بی های پا با انقدر.میپیچیدم خودم دور مار مثل و بود برگرفته در را وجودم تمام اضطراب
 .بود گرفته درد پایم کف که بودم رفته راه اتاق فرش

 .بود کرده را جانم قصد و میداد فشار گلویم روی قدرت با را پایش ی پنجه نفر یک

 میرفتم جایی باید.میبندم و کنم می گلوله سرم پشت را موهایم بدهم اهمیتی یا بروم آیینه جلوی که این بدون
 دستم یکی باید.زدم می جیغ صورتش توی را وجودم درد تمام و کردم می پیدا را یکی باید.زدم می فریاد و
 !گرفت می را

 عجیبی طرز به نیست،همه دیگری آن،صدای جز آید،اما می بچه صدای کنم،هنوز می باز را اتاق در
 .اند کرده سکوت

 .روم می حیاط ورودی سمت به سروصدا بی

 شیرین؟_

 .است مادر صدای

 میری؟ کجا_

 می بیرون را مشکی بوت.هستند سرجایشان هایم کفش هنوز.کنم می باز را جاکفشی در و کنم نمی توجهی
 .شوم دور و کنم پا چیزی میخواهم ندارد،فقط تنم لباسهای به ربطی هیچ گرچه.پوشم می و آورم

 سرعت کارم به شود می آید،باعث می هستم من که جایی سمت به پذیرایی سالن از که هایی قدم صدای
 .بدهم بیشتری

 !کردی لبم به جون!توام؟ با شیرین:گیرد می را بازویم مادر دست و شوم می بلند سریع

 .بکشم عقب را خودم و کنم رها را بازویم کنم می تالش

 میری؟ کجا!بده مادرتو جواب...شیرین_
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 که سرهنگ به مادر های شانه ورای از و کشم می عقب را بازویم قدرتم آخرین با.است سرهنگ صدای
 .کنم می نگاه ایستاده سرش پشت

 !بزنم قدم کمی میخوام فقط_

 !باش خودت مواظب:گوید می آرام و دهد می تکان سری

 واز کنم طی را حیاط عرض که وقتی تا و کشد می عقب را خودش کمی سرهنگ،مادر ی جمله این با
 .ماند می همانجا شوم خارج خانه

*** 

 بست بن بلند،انتهای های کشی نرده با ای قهوه آسای غول در این.بودم رسیده نقطه این به باز مدتها از بعد
 .است آور وحشت غارشان غار و اند نشسته ویال های دیوار روی که بزرگی های کالغ نیلوفر،با

 که ام شده ضعیف انقدر روزها این.کوبم می در به محکم و برمیدارم زمین روی از شوم،سنگی می خم
 از که هایی سگ پارس صدای و کنم می در بند را دستم.گیرد می را رمقم کوتاه های ایستادن همین حتی
 .پراندم می جا از آید می در پشت

 سیاه مانند هیوال نگهبانان از.افتد می کند می باز را در که کسی آشنای ی چهره به نگاهم تاخیر کمی با
 !اردک هزار ی قلعه پوش

 می خارج ترسناکش گارد آن از و کند می باز بیشتر را در که آید می آشنا برایش من ی چهره هم او انگار
 .شود

 هست؟_

 .آید نمی خوش مذاقش به فاعلم بدون ی جمله

 !زرگریان جناب_

 .دارند بپذیرند،مهمان مالقات به رو کسی کنم نمی فکر ولی هستند_

 برایم که هستم زرگریان جناب همین برای مهمی آدم من کند می فکر و بوده همراهش شب آن اصال شاید
 .دهد می توضیح حوصله با

 !دارم مهمی کار...بگید بهشون_

 داخل:کند می اشاره داخل به و شود می پشیمان که ببندد رویم به را در خواهد می و دهد می تکان سری
 .باشید منتظر محوطه
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 همه...اند شده بسته که نماها،سگهایی تنیس،استخر،آب شوم،زمین می وارد و رود می کنار در جلوی از
 !است قبل مثل چیز

 !بایستم زیاد نمیتونم...بمونم منتظر اونجا میتونم:کنم می اشاره نما آب طرف دو رنگ سفید های نیمکت به

 !خانم البته_

 پرده با همه بزرگ های پنجره.کنم می دنبال ساختمان سمت به را حرکتش مسیر و نشینم می نیمکت روی
 .نیست معلوم داخل از چیزی و اند شده پوشیده

 ابرهای بودم زده بیرون خانه از که وقتی از.گیرم می باال را سرم و چکد می صورتم روی آب ای قطره
 کنم می پاک ام گونه روی از را باران ی قطره انگشت با.بودند کرده آسمان پوشاندن به شروع خاکستری

 می که قدر هر دهم می اجازه و شوم می کردنشان پاک بیخیال گیرند می سبقت هم از که باران قطرات و
 قطراتی از را حواسم کنم می سعی و گذارم می هم روی پلک کشد می طول که آمدنش.کنند خیسم توانند
 .کنم پرت لباسم زیر تا گیرند می راه ام یقه از که

 .شوم می بلند باران تند رگبار زیر و کنم می باز چشم آید می که تندی قدمهای با

 !ها آالچیق توی موندین؟میرفتین باران زیر چرا...خانم_

 شد؟ چی:گویم می توجه بی

 بمونید؟ منتظر ساعتی نیم میرن،میتونید عصرانه از بعد مهمانشون_

 .دهم می تکان آری معنای به سری

 !بیاید من سر پشت_

 .شوم وارد زودتر تا کشد می کنار را خودش رسیم می که در به.رود می ساختمان سمت به من از جلوتر

 .بزنم صداتون تا بمونید منتظر سالن توی_

 !لطفا...بارونیتون:گوید می بنشینم خواهم می که همین و روم می زرشکی سلطنتی ی نفره تک مبل سمت به

 و دهم می دستش به را بارانی.نمیشد بد شود خشک تا شد می آویزان اگر.کنم می خیسم بارانی به نگاهی
 .زنم می پس دست با را گردنم و صورت اطراف به چسبیده خیس موهای

 نکرده کم اضطرابم از تنها نه بودم خورده که ای قهوه فنجان دو و بودم منتظر بود ساعت یک از بیشتر
 .بود شده اضافه بدم احوال به هم تهوع حالت بلکه  بود
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 ساختمان اصلی قسمت به احتماال و کردند می آمد و رفت آن طریق از همه که دری شدن باز صدای با
 دیگر کمی باید بگوید خدمتکارها از یکی باز که میمانم منتظر و چرخانم می سر امید نا شد می باز عمارت
 !بمانم بزرگ داک منتظر

 میبین را خودش بار این اما

 .زده شانه عقب به که موهایی و اتوکشیده شلوار و کت با همیشه م،مثل

 انگار!نیست دوستانه چندان نگاهش  و است کدر چشمانش زند،اما می برق تمیزی از صورتش زوایای
 .گذاشته دمش روی پا بدجور که باشد،رقیبی آمده دیدنش به اش کاری رقیب

 معطلم نیم و ساعت یک انگار نه عجله،انگار ای ذره بدون و کرده فرو شلوارش جیب توی را هایش دست
 .باشد داشته اهمیتی من برای که نیستند چیزهایی دیگر ها چیز این خب....آید می جلو بود کرده

 خیره و فرورفته جیبش توی هنوز دستش ایستد،دو می جلویم شده خم راست سمت به کمی که گردنی با
 می برانداز کنجکاوانه و شکافد می را زیروبمم نگاهش با ندارد،تنها هم زدن حرف کند،قصد می نگاهم
 صافم شکم روی نگاهش ای چندلحظه حتی و نزارم روز و حال تا گرفته ام پیشانی روی زخم از.کند

 .باشم باردار همچنان باشد داشته انتظار توانست نمی مسلما!میماند

 فکر:گویم می بشکنم را سکوت اینکه برای و کنم می نگاه دیوار روی ساعت برنمیدارم،به مبل از را ام تکیه
 معطل نیمه و ساعت یک که کسی عنوان به هم من البته!باشه اینها از تر قول خوش زرگریان جناب میکردم

 !آرومم خیلی شده

 !کردی ناامیدم خودت از بدجوری که ای دقیقه شونزده!بدهکاری دقیقه شونزده من به تو!شیرین خانوم_

 !بزرگیست افتخار حتما.بود شده منتظرم دقیقه شانزده دقیقه،بلکه ده تنها نه او.کند می اشاره شب آن به

  جناب بدهکاری من به ها دقیقه شونزده این از بیشتر توهم:گویم می و زنم می پوزخندی

 !بیشتر خیلی...زرگریان

 یخی و مات و حالت بی ی چهره و است باز شانه عرض به که پاهایی ایستاده،با سرم باالی که طور این
 !باشد داشته بازی مهمان و مهمان ی حوصله که کسی هاست،نه بازپرس شبیه اش

 !اینجا اومدی که شده چی بدونم نمیاد بدم شده،اما صاف وقته خیلی حسابامون_

 دست با.گیرد می آبراهام سمت به ابتدا را سینی و شود می هستیم ما که سالنی وارد سینی با خدمتکاری
 چه کالبدش درون بفهمی اینکه از پیش ست،البته جنتلمنی مرد.کند تعارف من به اول که زند می اشاره

 !کند می زندگی شیطانی

 گوید می و دهد می قرار مخاطب را خدمتکار آبراهام کنم می امتناع قهوه خوردن از هم من اینکه از بعد
 !نشود گویمان و گفت مزاحم کسی



 من لعنت خدا هستم

 

417 
 

 تک مبل روی هم خودش و اندازد می مبلی روی و آورد می بیرون تن از را رود،کتش می عقب کمی
 .نشیند می دارد قرار رویم روبه که ای نفره

 !شنوم می...خب_

 قرار به ندارم،باید نوازی مهمون فرصت خیلی متاسفانه:گوید می و اندازد می نگاهی اش طالیی ساعت به
 !شیرین خانوم برسم شامم

 خیره چشمانم به طور این که چشمانی برابر میدارم،در بر صندلی از کمی را ام تکیه و کنم می ای سرفه
 !خوام می کمک:است سخت زدن حرف شده

 چشمانش با.دهد می قرار راستش زانوی روی را چپش زانوی بار این و کند می عوض را پاهایش جای
 باز اطراف به داده تکیه مبل ی دسته دو به آرنج از که را دستانش و کند می نگاه را برش و دور نمایشی

 !خیرم؟ آدمهای شبیه من شایدهم...میرسه؟یا نظر به خیریه شبیه اینجا:کند می

 شما نه و س خیریه مراکز شبیه سلطنتی کاخ این نه...نه:کنم می باز کالفگی با و میبندم ای لحظه را چشمم
 !هستین خیری هیچ شبیه

 !خب:گرفته لبش جلوی و چسبانده هم به را اش اشاره انگشت دو

 همون!بخوام که هرجا. ...کنی خارج ایران از منو میتونی گفتی...گفتی خودت...کنی کمک من به باید...اما_

 !برم میخوام االن منم!دقیقه شونزده

 نیومدی من با و گرفتی تصمیمتو تو که ای دقیقه شونزده همون:گوید می خونسرد و آرام و گوید می اوهومی
 دوبار شانس..میگن؟امم چی!داری؟ گیری تصمیم واسه ای دوباره فرصت میکنی فکر شیرین؟چرا خانوم
 !نمیزنه آدمو ی خونه در

 !نمیده انتخاب فرصت دوبار کس هیچ به زرگریان آبراهام:گوید می و اندازد می باال ای شانه القیدانه سپس

 فالکتی چه به منو که نرفته یادت!کردی نابود منو زندگی لعنتی توی...تو:خیزم می بر جا از حرص با
 میزدم یخ چنددرجه منفی سرمای توی سگ مث داشتم من که باشه،وقتی مهم برات اصال نبایدم!انداختی؟

 آدمای ی همه جای به داشتم من وقتی!کردی می جون نوش قهوه و بودی داده لم ت شومینه کنار اینجا تو
 کردی؟لیست می چیکار داشتی تو شدم می له آزاد پای و دست زیر...همه...تو،مهران،ریتا،زینب...اطرافم
 ...مرد م بچه وقتی...خراب زن یه مث...شدم حامله من نوشتی؟وقتی می ترفیع و تنبه واسه رو بدا و خوب

 داشتم من...بود لعنتی توی تقصیر اینا ی همه:میدهم ادامه سختی به و ترکد می بغضم میرسم که اینجا به
 میگی من واسه حاال!شخصیتم شرفم،به آبروم،به به!چیم همه به زدی گند تو...کردم می خودمو زندگی
 !نمیزنه؟ رو خونه در دوبار شانس

 کی لعنتی توی کردی فکر:کند می نگاهم متعجب اینطور که نداشته شاید را خروش و جوش این انتظار
 هستی؟خدا؟
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 زندگیو تا سه االن تو:کنم می پاک را صورتم دست کف با.مگیرد درد گلویم اش بلندی از و میزنم داد
  قصر نمیتونی!م بچه و...ش خاتون،بچه...بدهکاری

 !باش مطمئن!دربری

 ...بیارن رو بارونیم بگو:بپوشم و کنم پیدا را ام بارانی تا چرخم می خودم دور حیران و گیج

 !افتاد؟ اتفاقی چه...ت بچه واسه:شنوم می سر پشت از را صدایش که روم می در سمت به

 اهمیتی چه من ی بچه او دنیای در.میدهم گوش میبارد تمام شدت با که بارانی صدای به و ایستم می
 از زردی برگ افتادن مثل من آگرین رفتن ازبین بزرگی این به دنیا این در باشد؟اصال داشته میتوانست

 داشت؟ اهمیتی چه بود طوفان که او برای!بود درخت یک

 میخوام!بده رو بارونیم لطفا! نداره ارزشی هیچ ماها زندگی تو مثل هیوالیی واسه:گویم می گرفته صدایی با
 د از کاری كردن ویرون جز تو...میومدم نباید هم اول از...برم

 !برنمیاد ستت

 !توتونش بوی و شنوم می شود می نزدیک که را قدمهایش صدای

 میخواد دلت هرچی و ایستی می من دربرابر راحت انقدر کشی،اگه می نفس داری و اینجایی اگه_

 و اینجا بیای تا دادم صدباره نه،شانس که دوبار بهت من!شیرین خانوم وسط این باشه چیزی یه باید...میگی
 !هیوال بگی بهم راحت خیلی

 بهت هم رو صدویکم شانس بذار خب:چرخاندم می خودش سمت آرامی به و مینشیند ام شانه روی دستش
 !سوزونی می طور چه اینو دیبا،ببینم خانوم بدم

 تا چشمانم از نگاهش که شود باز لبخندی به تا رود می لبم ناخودآگاه خرابم حال و نفرت و بغض میان
 نقشه هرجای بذار انگشتتو!بخوای که هرجا...میری:گردد می بر سرجایش دوباره و آید می پایین لبهایم
 ...داره شرط اما...نکن فکر ش بقیه به واصال

... باشی من با آخرش تا باید:چسباند می ام پیشانی به احتیاط با را اش پیشانی و کند می خم کمی را سرش
 !دادم دست از من که چیزایی تموم جای به...بمونی من با

 از را گرمش پیشانی و بکشم عقب را سرم سیاهش،میخواهم چشمان به میزنم زل تنها شده گشاد چشمانی با
 که همانجا را سرم و گیرد می قرار گردنم به ام،چسبیده شانه انتهای روی سریع دستش که کنم دور خودم
 .دارد می نگه هست

 !ببوید که گیرد،انگار می ام شقیقه موهای نزدیک را اش بینی و کند می خمار کمی را چشمانش

 !شد جوری این کجا از و طور چه نمیدونم...شیرین خانوم میاد خوشم ازت_
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 .گذرد می سرم از که سردی نسیم همان

 .کشیده پیپ قبلش حتما.دهد می تنباکو بوی هم نفسش هوای.دهم می قورت را دهانم آب

 ت واسه مهرانو سر خواستی که اومد می خوشت ازم:کنم کنترل را خودم آید،باید می در زور به صدایم
 !تله؟ تو بیفته گریزپات آهوی تا کنم گرم

 گوشم ی الله روی انگشترش سردی و آید می باال گردنم از نرمک نرم ،دستش کنم می حس را لبخندش
 !ندادی انجام درست کارتو که هم تو:نشیند می

 زدن حرف و ایستادن شده متمایل عقب به ممکن حالت ترین راست به گردنم و ام ایستاده سیخ که طور این
 نکردی؟ فراموش که اینو!زرگریان آبراهام هستی یهودی تو:گویم می لب زیر.نیست راحت برایم

 البته:کند می جدا ام پیشانی از را اش پیشانی باالخره و کشد می ام گونه روی وار نوازش را انگشتانش پشت
 !نه که

 نمیتونی هرگز مسلمون یه با که میدونی هم رو این حتما خب:گویم می پوزخند با و اندازم می باال ای شانه
 !کنی؟ ازدواج

 ازدواج؟:زند می خنده زیر پقی ام ناباوری نهایت در و گیرد می وسعت کم کم لبخندش

 .شود می فشرده هم روی دندانهایم و بندد می یخ آمیزش استهزا لحن از بدنم سلول به سلول

 طور همون...عزیز شیرین نه:ماند می باریکش لبهای روی لبخند همان باز و کند می کنترل را اش خنده
 !باشي دلبندم ي معشوقه قراره... یهودی من و مسلمونی تو گفتی که

 می لبم روی لبخندی و میدارم بر عقب به قدمی برداشته ام گونه روی از هم را دستش که حاال
 !افتخارمه باعث...اوه:چسبانم

 می خم گرفته قرار رویش قهوه های فنجان که میزی سمت به کمی ام ایستاده او روبه که طور همان
 را لبخندش هنوز او و دارم می بر را فنجانی سریع.خیزد می بر سطحشان از جانی کم بخار هنوز.شوم
 .ام کرده تجربه حال به تا که است حسی ترین لعنتی شده نصیبم حرفهایش با که حقارتی احساس.کرده حفظ

 می صورتش سمت به نرسد نظر به واقعی خودش مثل کنم می سعی که لبخندی با معطلی بی را فنجان
 .دارد می بر عقب سمت به قدم چند و پرد می سرش از برق آنی پاشم،در

 .فشارد می هم به محکم را چشمانش و شده جمع صورتش

 طوسی ی مردانه پیراهن روی اش چانه از که غلیظی رنگ ای قهوه قطرات و خیس صورت به لذت با
 از و کند می باز را چشمانش که دهم می قرار جایش سر آرامش با را فنجان.کنم می نگاه چکد می اش
 دادن سامان و سر مشغول من به پشت و کشد می بیرون ای پارچه دستمالی افتاده مبل روی که کتش جیب
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 شوم خارج خانه از تا روم می در سمت به جامانده که ام بارانی بیخیال.شود می سامانش نابه وضعیت به
 !کنم عادت ناگهانیت حمالت به نتونستم هنوز متاسفانه:گردد می بر سمتم به که ام برنداشته قدمی ،

 بود کرده ثابت آبراهام اما خواباند می چشمم زیر محکم مشت یک حداقل و برمیگشت بود دیگری هرکس
 آدم سر را بدترش صدبرابر جایی یک بعد و کند می کنترل را خودش خوب خیلی  بحرانی مواقع در که
 !آورد می در

 !رسید می نظر به تر محترمانه انداختی صورتم تو که دهنی آب و قبل بار از کنم اعتراف باید البته_

 .زنم می گره ام سینه زیر را دستانم تنها و گویم نمی چیزی

 ...سوسن_

 نمی دلش احتماال و است در سمت پشتش که آبراهام به و شود می وارد عجله با خدمتکار بعد لحظه چند
 آقا؟ حضرت بله:گوید می ببینند وضع و سر این با را اربابشان خواهد

 !بیار رو خانوم بارونی_

 .چشم_

 زده کمرش به که دستانی با آبراهام و دهد می دستم به و آورد می را بارانی زدنی هم به چشم در خدمتکار
 .گردد نمی بر ای لحظه برای

 .برمیگرداند سمتم را رویش رود می خدمتکار که همین

 می سکته کردم نمی را کار این اگر.رسد می نظر به قرمز و ملتهب عصبانیت یا قهوه داغی از هایش گونه
 .کردم

 !شیرین خانوم کنم می کمکت:گیرد می دستم از را بارانی و آید می جلو

 !البته:کند کمکم پوشیدنش در دهم می اجازه!آوردم نمی در سر خال و خط خوش مار این کارهای از هیچ

 هم رو صدویکمت دیدی؟شانس:گوید می اش انگلیسی ی یقه کردن مرتب حین و کند می تنم را ام بارانی
 !دادی دست از سادگی به

 !زرگریان جناب مستراح چاه تو بندازم باید رو کنه رو بهم کنارتو خوابیدن قیمت به بخواد که شانسی_

 .زنم می لبخند خودش مثل ام جمله انتهای

 شجاعی؟ خیلی بودم گفته بهت_

 !باریکه خیلی هم حماقت و شجاعت بین مرز که بودی گفته...آره_
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 بگم خواستم می:گوید می مکث با.کشم می عقب را سرم سریع آید می صورتم سمت به دوباره که دستش
 !دارم دوست حماقتو همین من

 .زند می پلک ساختگی آرامشی با اش جمله انتهای بعد و

 !آقا حضرت ببینم بدبختیتو باشه مونده عمرمم به روز یه کنم می دعا وروز شب_

 خدا...روز اون امید به پس:کند می پاک را ندارد وجود ام بارانی روی که خاکی و گرد نمایشی حرکتی با
 !نگهدار

 می جدا ام شانه از دستش و کشم می عقب

 .شود

*** 

 کنند حقم در توانند می که کمکی تنها و بمیرم خودم درد به خواهم بزنم،می حرف خواهم نمی بودم گفته
 .بگذارند تنهایم که است این

 اتاق توی را خودم دوباره زمین روی چکید می  آب قطره قطره لباسهایم و موها از که همانطور سپس
 .بودم کرده حبس

 در که وقتی تنها و بود شده ساکت سرهنگ و عمه اشاره با شود ام پی پا دوباره بخواهد مادر اینکه از قبل
 !دستش از میشم دیوونه دارم:که نالد می عجز با شنیدم کردم قفل را اتاق

 !االن همین تا!بودم کرده گریه و بودم شده قایم پتو زیر هم بعد

 !بود شده عایدم تحقیرش تنها که کردم،چیزی می باز حسابی آبراهام کمک روی نباید

 !نداشت دوستم که ام،مسلما دستی دم خیلی کرد می فکر شاید

 که آید می عمه و مادر صدای.نشینم می تخت روی و کشم می پایین صورتم روی از را پتو خفگی حس با
 و نبود داریوش از خبری خوشبختانه.روند می اش صدقه قربان و کنند می بازی کوروش با دارند انگار
 .بماند نباید دانست می که بود خوب.بود رفته بودم برگشته وقتی

 می درد مختصری پیشانیم و گلوی نشینم،ته می تخت روی دوباره چشمانم رفتن سیاهی با و شوم می بلند
 .شود می جا جابه سرم توی چیزی انگار خوردن تکان هر با و کند

 پف چشمانم و است پریده رنگ کنم،صورتم می نگاهی آینه توی خودم به شوم خارج اتاق از اینکه از قبل
 چه؟نمی که باالخره.خورده گره هم توی تارش درآمده،تاربه ممکن وضع بدترین به هم قرمز،موهایم و آلود

 .شوم رو به رو آنها با باید.کنم حبس اتاق توی را خودم ابد تا توانستم
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 سیاره یک از من کنم می ام،حس گرفته فاصله خیلی آنها از دیگر.کند می تغییر کلمات وزن ساده چه!آنها
 .هستند دیگر ای سیاره از آنها و

 دست در که کتابی از را نگاهش حتی هم سرهنگ و خوابد می ای لحظه ها صدا آیم می بیرون که اتاق از
 می زدن حرف به شروع عمه و مادر و گردد می بر عادی حالت به اوضاع دوباره اما گیرد می دارد
 .شوم گور و گم بروم دوباره ترسند می شاید!نگذارند سرم سربه اند گرفته تصمیم انگار.کنند

 توی که شبهایی روزو تمام یاد نوشمش،به می همانجا و ریزم می چای فنجانی خودم برای آشپزخانه توی
 !زندگی آن بودم،به گرفته خو تنهایی آن به من اصال.بودم خورده چای خودم تنهایی

 داریوشی دیگر.کنم نمی قفل را در دیگر و اتاقم تا گردم برمی پیش و پس قدمی هیچ بدون را آمده مسیر
 در پتوپیچ کودک با مادر گرفتن قرار و اتاق در شدن باز با اما باشم داشته واهمه حضورش از که نیست

 .شوم می پشیمان کارم از آغوشش

 .کنم می جمع ام سینه توی و کشم می باال تخت روی را پاهایم و میفرستم بیرون مانند آه را نفسم

 با و گذاشته مادر ی شانه روی را مویش بدون و گرد سر.کشد می تیر ام سینه افتد می بچه به که نگاهم
 حتما آورد،اصال نمی ابرو به خم هم کشد،مادر می را مادر زیتونی موهای رشته کوچکش و ریز انگشتان

 که اشک.بردم می لذت هم آگرین های زدن پلک از که من مثل!برد می لذت پسرکش بازیگوشی این از
 مادر اینکه به بدهم مثال.کنم منحرف را ذهنم کنم می سعی و دهم می تکان را سرم زند می نیش چشمم توی
 !زده هم به را خلوتم چرا

 دارم بار اولین برای حاال که را پسربچه.گوید نمی چیزی نشیند،اما می تخت روی پایم کنار و آید می
 دوباره خواهد می دلم چسباند،چقدر می شکمش به را پشتش و نشاند می رانش روی میبینم را صورتش

 ام سینه برای و باشد اش گرسنه که این ،برای شده تنگ کوچک و گرم جسم آن برای دلم کنم،چقدر گریه
 .بزند له له

 !شیرین_

 چیزیست کشف پی در انگار و شود می باز و خورد می گره هم توی که کوچک انگشتان آن از را نگاهم
 .دهم می مادر منتظر چشمهای به  و میگیرم

 !نه،کهربایی سبز است،اما روشن هم بچه پسر های چشم

 !بزن حرف باهام_

 !ندارم حرفی_

 .مانده دستم روی کبودی و خراشیدگی رد.شوم می خیره دستانم به و میکشم پاهایم روی را پتو

 !شیرین باهات دارم حرف خیلی ولی من_
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 همچنان و شده آویزان لبش گوشه از کوچکی حبابهای با دهانش آب پسرک.میمانم منتظر و گویم نمی چیزی
 .دهد می شیر بوی حتما کنم بو را گردنش زیر اگر.کند می بازی انگشتهایش با

 اولین اما دیدمش می بود،همیشه همیشه یعنی.دیدم رو داریوش بار اولین برای که بود سالم سیزده،چهارده_

 کوهی سبزی میرفتیم که روستا های دختربچه با!داره فرق م واسه بقیه با کردم حس که بود سالم سیزده بار
 سفید اسب شاهزاده همون...داشت سفید اسب یه...میدیدم اونو گهگاه بازی و شیطنت میدونم چه یا بچینیم
 می سعی بیشتر منم و اومده خوشش من از اونم میدیدم،میفهمیدم خودم رو نگاهاشو!بود من رویایی سوار
 مدلی چه کنم،موهامو سرم کنم،چی تنم چی بود شده مهم برام بار اولین برای!شم ظاهر چشمش جلوی کردم

 آقاس خان برادرزن میدونستم.بود سوار اسب مرد اون پی فکرم صبح تا شب.نبودم بند خونه تو!کنم درست
 بلد اسمشو نه اما!بشم عمارتا اون از یکی خانوم روز یه قراره منم که کردم می خیالپردازی ش همه و

 !دارم دوستش خیلی که میدونستم فقط...چندسالشه دونستم می بودم،نه

 مامان؟ جانم:کند می جا جابه پایش روی زند می نق دارد که را کوروش

 .خواباندش می تخت روی بعد و

 .کردن می ازدواج داشتن کم کم دیگه ساالم و سن هم_

 م پدرم

 زود خوام نمی سیمینو میگفت اما میدادن شوهرش میشد عادت دختر تا زمان اون اینکه با!بود خوبی رد
 راست دست اینکه از قبل موقع همون کاش میگم وقتایی یه!بره مکتب و بخونه درس حیفه،باید.کنم عروس

 .بود داده شوهرم بدم تشخیص چپمو و

 .برد می موهایش خوشرنگ و لخت تارهای بین وار شانه را دستش و کشد می آهی

 !میکنه حیا بی بلکه کور تنها نه آدمو بهش،عشق دادم و نوشتم نامه روز یه_

 قرار دهانش توی را پایش دارد سعی که پسرک به و میدهم قرار زانویم روی را ام ،چانه میزنم پوزخندی
 .کنم می نگاه دهد

_  حاال تا که چشماییه زیباترین چشام!خوشگلم!میاد خوشش ازم اونم گفت و آورد گیرم تنها روز یه 

 !راست یا بود دروغ حرفاش اون نمیدونم هنوزم...دیده

 داستان انگار اما دهد ادامه منتظرم.کشد می بچه ی گونه روی وار نوازش را سفیدش و باریک انگشتهای
 از پدرش و بود شده حامله که این.بود کرده تعریف تر قبل را تلخش های قسمت.بود قشنگ همینجایش تا

 !بود کرده بیرونش خانه

 !کنی؟ می تعریف م واسه رو اینا چرا_

 .چیزو همه میگفتم بهت اول همون باید اصال!بدونی باید چون_



 من لعنت خدا هستم

 

424 
 

 رسیدی؟ ت دیرینه آرزوی به رویاهاته؟باالخره مرد همون خوبه؟داریوش زندگیت االن_

 .دهم می تشخیص غمگین سیمین از را حال خوش سیمین نگاه یک با من.زنم می زخم سرهم پشت

 اما!خوبه زندگیم منه،نه رویاهای مرد داریوش نه!نه:شود می کج پوزخندی به مادر صورتی لبهای بار این
 !ست حقیرانه آرزوهاشونم سقف کوچیک آدمای!شیرین میگی راست....رسیدم آرزوم به

 .کنم می صاف انگشتانم با را پتو پرزهای و گیرم می را نگاهم

 که ای م،خونواده خونواده پیش برم و بگیرم باال کنم،سرمو صاف گردنمو بتونم روز یه بود این آرزوم_

 !بچمه پدر که شوهری کردم،با شون سرافکنده

*** 

 ما که روزها همان نکرده،مثل تغییر هیچی انگار باوری غیرقابل و مصنوعی طرز به نهار میز سر
 اتفاقات مورد در ای چندکلمه گاها و میخوردیم شام سکوت در و مینشستیم نفره هشت میز دور چهارنفر

 .شد می بدل و رد روز

 قیمه خورشت آب از کمی دارد سعی مادر که است ای پسربچه حضور هم آن و بزرگ تفاوت یک با اما
 .بدهد خوردش به را

 چه او دانم نمی و بماند را شب خواهد می که بود زده زنگ داریوش به شب آخر و بود مانده را شب مادر
 !کنند می صحبت بعدا بود گفته من به نگاهی با مادر که بود گفته

 بریم؟ باهم خرید،میای برم خوام می نهار از بعد شیرین_

 !خوردم سرما کنم فک!کنه می درد گلوم:کنم می له را برنج های دانه قاشق با.گوید می مادر

 !دکتر بریم خب_

 !کنم استراحت باید...نه:شوم می بلند میز پشت از

 .برم می پناه تختم به و روم می اتاقم سمت به

*** 

 بله؟_

 شیرین؟_

 !پدر داخل بفرمایید:دهم می تکیه تخت تاج به و آیم می بیرون کش دراز حالت از.است سرهنگ صدای
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 !بودم نزده صدایش پدر بود وقت خیلی!پدر

 طوره؟ چه حالت:زند می لبخندی.بندد می سرش پشت را در و آید می داخل

 کنه،اما می درد کمی:کشم می افتد می سوزش به دادن قورت دهان آب هر با که دردناکم گلوی به دستی
 !میشم بهتر

 بیاره،گفتم برات اینو میخواست مادرت:شود می بلند آن از گیرد،بخاری می سمتم به را دستش سفالی لیوان
 !قبلنا مثل...کنیم صحبت هم با کمی اومد پیش مجالی شاید...میارم برات من

 !ممنون:گیرم می دستش از را لیوان و میزنم الکی لبخندی

 کنی درک رو مادرت وضعیت کمی توهم باید:تخت ی نشیند،لبه می بود نشسته هم مادر که همانجایی
 !شیرین

 !بزنید حرفو این تونید می طور چه!کنم؟ درکش:آورم می پایین ام برده دهانم سمت به که را لیوان

 من با داریوش و مادر که میکنید؟کاری تایید مادرو کارهای شما یعنی:کنم می دست به دست را شیر لیوان
 !کردن

 !کنی قضاوتش نمیتونی نپوشی نفرو یه های کفش تا جان،نه،اما شیرین نه:گوید می که بدهم ادامه خواهم می

 !باشی نشده له کفشا اون زیر که وقتی تا_

 چسبیده خطاطی تابلوی به و گیرد می صورتم از تاسف با را نگاهش کشد، می صورتش به دستی سرهنگ
 .دهد می دیوار به

 !بذاره پاهاش زیر رو تو نمیتونه کس هیچ دخترم_

 !میدین شعار_

 تموم واسه که شیرین،منی نیستم دادن شعار اهل من دونی می خوب خودت:شود می خیره چشمانم توی
 روزی به وای!درونشه هیوالی کنه،اونم می نابود آدمو چیز یه فقط که میدونم جنگیدم دارم االن که چیزایی

 !کنه نابودت و نیست میتونه اون فقط...شه بیدار بدی اجازه که

 .خواست می چه من بیدار؟از یا بود بود؟خواب ساله چند من درون درونم؟هیوالی هیوالی

 نه؟ شنیدی؟مگه ضحاکو ماجرای_

 ماردوش؟ ضحاک_
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 باید و داشت هاش شونه روی مار تا دو که ضحاکی:دهد می تکان سر و اندازد می پا روی پا سرهنگ
 جوون مرد دوتا روز هر بود کرده مقدر.نرسونن آسیبی خودش به مارها اون تا داشت می نگهشون سیر
 بودن؟ چی مارها اون میکنی فکر!بیارن هاش شونه روی مارهای برای رو مغزش و بکشن رو

 !شاعره یه پدر،تخیالت س شاهنامه ای افسانه قسمت جز اینا:دهم می تکان سری

 !نکرده تو و من برای تخیلی داستان یه نوشتن صرف رو عمرش از سال سی افسانه؟فردوسی_

 و کرد می تعریف قصه برایم سرهنگ که بود شده ها قدیم آن مثل.دهم می قرار دستم روی را ام چانه
 .داشتیم بررسی و نقد ی جلسه هم بعدش

 باید بیرون بیان شون پوسته از بدی اجازه که همین.آدمن کالبد تو شده مخفی های هیوال همون مارها اون_

 طعمه ترین دسترس در بمونن گرسنه اگه میرسه نظر به چون.کنی قربانی شون واسه رو اطرافت های آدم
 !میشی خودت شون

 خواستن قربونی و شدن بیدار برگردوند؟وقتی سرجاشون دوباره رو مارها اون میشه طور چه...خب_

 !چی؟ بزنه سرشون به آدم خود بناگوش و چشم مغزو خوردن هوس و بمونن گرسنه چی؟اگه

 نمیکشن،چون کنن،اما لبت به جون شاید...بکشن رو تو نمیتونن وقت هیچ:زند می لبخندی سرهنگ
 ضعیفشون میمونه،باید راه یه پس.رسیده آخر به هم اونا زندگی بمیری تو دارن،اگه تو از رو زندگیشون
 !داد ریاضت بهشون باید سخته،ولی دردناکه،خیلی کرد،خیلی

 زدن؟ بیرون ضحاک وجود از مارها اون که شد چی اصال:مینوشم عسل با شده شیرین شیر از کمی

 !بزنه بوسه هات شونه روی میدی اجازه ابلیس به که میشه آغاز اونجایی از پلیدی_

*** 

 روی بود بلد خوب.بدهد من به توانست نمی کس هیچ که داشت را چیزی سرهنگ با زدن نمیدانم،حرف
 .کند آرام را سرکشم روح و بریزد آب درونم آتش

 بگویم!است بهتری جوی باز همه از کنم،سرهنگ اعتراف که بود،آنقدر نشسته و بود آمده اتاقم به مادر بعد
 برایش هم من.بود آمده سرم بر چه بود پیچیده جا همه اش آوازه که اتفاقاتی از شد،بعد چه شدنم گم از بعد

 .بودم کرده تعریف

 .بودم گذاشته جا سقز در که آگرینم،دختری از اال بودم گفته را چیز همه!بار یک بار،شیون یک مرگ

 !بود ماجرا قسمت ترین کننده ناراحت این و کند لعنت را کسی چه دانست نمی مادر

 !بود کرده گریه سیر دل یک گفتم خانه آن و سقز از بود،وقتی کرده گریه برایم مادر
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 دویشان هر های صبحانه،چشم میز شدم،سر بیدار وقتی صبح که بود کرده تعریف هم عمه برای انگار بعد و
 .بود قرمز

 کند می دنبال را متحرک تصویرهای هدف بی نگاهم و ام نشسته تلویزیون ی صفحه به مشرف مبل روی
 پایان به هنوز ما ی قصه.دیدم می را آزاد باید.است خودم ذهن درون صداهای شنوم می که صداهایی اما

 .دیدم می را او شده هرطور باید نرسد او به دستم که شود دور آتقدر اینکه از قبل!بود نرسیده

 بر را تلفن کسی اما حفظم خوبی به را ها خانزاده عمارت ی شماره.روم می تلفن سمت به و شوم می بلند
 .شود قطع خودش تا خورد می بوق انقدر تلفن و دارد نمی

 شیرین؟ زنی می زنگ کسی به_

 !دوستم...فوزیه...آره یعنی....نه:چرخد می عمه سمت به گردنم سریع

 ازت چرا که کرد گله هم خیلی...آورد رو عروسیش دعوت کارت پیش چندماه:نشیند می لبش روی لبخندی
 !نمیگیری ازش سراغی و نیست خبری

 و یک دهم،ساعت مي قرار شاسی روی امید نا را گوشی

 !باشند خواب است است،ممکن نیم

 گفتین؟ چی شما_

 !شلوغه کارتی،سرت درگیر گفتم_

 اش پزی شیرینی وسایل.شوم می آشپزخانه وارد عمه دنبال به.بود بعیدی امر باشند خواب همه که این اما
 .خورد می چرخ آشپزخانه توی خنکی باد و است باز نیمه پنجره.است مشغول و چیده میز روی را

 .کند می الک پیمانه پیمانه را آرد و اندازد می آشپزی کتاب به نگاهی عمه

 دارین؟ خبری ها خانزاده ازعمارت...از_

 .شود می خشک عمه دست توی الک

  ...آذر...بانوسادات_

 بدتر هم خاتون مرگ از بعد!نیست خوب..که بانو:آورد می در حرکت به دوباره را الک تعلل با
 ...بیچاره...میگیره آتیش دلم میبینمش.دیدنش برم نمیاد دلم حتی...بیچاره...شد

 آوا...هم آذر:میدهد باال اش بینی روی را طبی عینک اش آردی دست پشت با.شده جمع چشمانش توی اشک
 ...کجاست نمیدونم رو االن...موند پیششون
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 .دهم می زند می هم را ها مرغ تخم سرعت به آن با که عمه دست همزن به را نگاهم و میدهم تکان سری

 شیرین؟_

 عمه؟ بله_

 !کن نگام_

 آزاده؟ کار این:است ام پیشانی روی زخم به نگاهش.گیرم می باال را سرم

 کارمان بگذارم بیرون در آن از را پایم اینکه از قبل بود،کاش آزاد کار کاش.رود می زخم سمت به دستم
 .بود شکسته را پایم قلم کاش.بود کشیده خورد و زد به

 !عمه نه_

 نفرینش...کرده تو با رو وحشتناک کار این که بگم چی باید نمیدونم واقعا...کنم نفرینش نمیاد دلم...هم آزاد_

 خونواده اون های ریشه به تبر با غیب از دست یه انگار...شد خورد...شد بیچاره چی؟اونم یا بدم کنم،فحشش
 ...مون همه های ریشه به!زد

 بهتر شاید.بود کرده هلول من در انگار غیب دست آن.چکد می اش گونه روی عینک پس از اشک ای قطره
 !کرد می نفرین را من بود

 .زنم می تکیه صندلی پشتی به و دهم می بیرون سخت را نفسم

 کرد؟ می اذیتت...کردی؟آزاد می زندگی چطور شهر اون کردی؟توی می چیکار اونجا_

 آتش میخواست مرا بار بود؟یک کرده اذیتم.مانم می خیره آشپزخانه دیوار های بری گچ به لحظه چند
 خوابیده من بود،با زده زخم حرفهایش بود،با کرده رها خانه آن توی امکاناتی هر و پول بدون بزند،مرا
 راحت مرا بعد و...بود گریسته و گذاشته ام سینه روی بود،سر بوسیده بود،مرا کاشته دلم توی ای بود،نطفه

 !بود کرده رها

 خوب چی همه...کرد نمی اذیتم...نه...نه:اندازم می باال را ام افتاده فرو ی شانه و کشم می گلویم به دستی
 !شدم که...شم ادب میخواست....بود

 نمیدونه آدم:میزند هم و کند می اضافه مرغ تخم و شکر و روغن رنگ زرد ترکیب به آرام آرام را آرد عمه
 !کرد محکوم باید رو کی!مقصره کی!بگه چی

 !نبودند نامشخص هم خیلی داستان اصلی مقصران نظر به

 میخوام سوالی یه...شیرین:دهد می قرار دستم مچ روی را شود،دستش می فارغ خمیر زدن هم از که عمه
 !بگو رو راستش کنم می خواهش...بپرسم ازت



 من لعنت خدا هستم

 

429 
 

 .است مستاصل چنین این که بگوید خواهد می چه نمیدانم.شوم می خیره عمه مردد چشمهای به

 !زده؟ هم دست بهت آزاد_

 که ترسید می جوابش از هم شاید!بپرسد بود نتوانسته مادر که خورد،سوالی می تکانی انگشتانش زیر دستم
 !بود نپرسیده

 !میفهمی؟ که رو منظورم_

 انتظار بود،بعد کرده هم مادر را من که بود زده دست تنها نه!زنم می قهقهه زنم،اصال می پوزخند دلم توی
 !نفهمم را منظورش داشت

 !نه:دهم می تکان طرف دو به آرام را سرم

 خیره چشمانم توی همچنان که است سوالش کدام جواب در نه این داند نمی اصال یا نگرفته را جوابش انگار
 .مانده

 !نداشت کارم به کاری...نه:کشم می کنار دستش زیر از آرام را دستم

 میفهمید اگر اصال.کنم می حس را عمه نگاه سنگینی همچنان روم،اما می بیرون آشپزخانه از و شوم می بلند
 !بکند؟ توانست می بکند؟چه خواست می کار چه

* 

 !بفرمایید_ 

 .ام شده هول کمی که است احمقانه و ندهد جواب را تلفن کسی هم بار این داشتم انتظار.است خودش صدای

 !آزاد...الو_

 !میخوای؟ چی:شنوم می را کشد می که عمیقی نفس صدای.کنم می سکوت و

 !سالم_

 تکیه دیوار به را دستش و ایستاده گذاشتند می رویش را تلفن که سالن گوشه کاری منبت میز کنار حتما
 !داده

 !ببینمت باید...باید:دهم می دیگرم دست به را تلفن

 !شه تموم ببینیم،بذار رو همدیگه ای دیگه وقت هیچ نیست قرار:گوید می بالفاصله

 !گوید می خستگی و حرص با



 من لعنت خدا هستم

 

430 
 

 اصال نشده،اینجوری تموم من واسه...آزاد نشده تموم هنوز...بگم بهت چیزایی یه باید..آزاد ببینمت باید من_

 !نمیشه تموم

 !متوجهی؟...میشه بد حالم دیدنت با چون...ببینم تورو خواد نمی دلم:گوید می شمرده شمرده

 یه یادمه اما:کنم می زمزمه گوشی توی طعنه با آرام خیلی و اندازم می عمه اتاق ی بسته در به نگاهی
 !حالتو کردم می خوب وقتایی

 !میفشارد هم روی را دندانهایش کنم حس توانم می حتی

 محکم و کشم می پوفی.کند می قطع را تلفن باشم داشته دیگر ای جمله گفتن برای فرصتی اینکه از قبل 
 !شعور بی:دهم می قرار جایش سر را گوشی

* 

 را کشیده فلک به سر درختان اش آجری دیوارهای ورای از.شوم می پیاده ماشین از عمارت روی روبه
 .میزند جوانه شان تازه برگهای و شوند می سبز کم کم دارند.میبینم

 جایی همان به بودم آمده دعوت بی خودم.کند صادر دیدن ی اجازه آزاد تا بمانم منتظر توانستم نمی دیگر
 با و میدارم بر چشمانم روی از را عینک.بودم شده رانده بیرون آن از ممکن شکل ترین فجیع به دوبار که
 .کوبم می مشت با دوباره آید نمی که صدایی.کوبم می در به بار چند دست کف

 ...اومدم_

 !کند نمی دل خانه این از ماجرا همه این با او که بود جالب.هنوزهست او پس.میشنوم را مشتی صدای

 .ندارد را دیدنم انتظار.میماند باز دهانش دیدنم با

 ...شما...خانوم_

 .شوم می وارد و میزنم کنارش

 ...لحظه یک...بفرمایین اجازه_

 !نباش نگران...مشتی شده هماهنگ:آورم می باال را دستم و بدهد ادامه گذارم کند،نمی متوقفم دارد سعی

 سنگفرش همین به حتی.بیفتد جا هیچ به نگاهم نمیخواهد دلم.میکنم طی را ساختمان به منتهی سنگفرش تند تند
 .بودم شده کشیده آن روی عور و لخت روزی که هایی

 می باز را بزرگ در بازو و دست با.افتد می لرزش به دستانم و شود می سنگین روز آن یادآوری از فلبم
 .میزنم نفس نفس که ام آمده تند انقدر.شوم می سالن وارد و کنم
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 افتد می تلفن به نگاهم!آید نمی هم کشیدن نفس دیوار،صدای به وصل بزرگ ساعت تاک تیک صدای جز
 روی.روم می نشیمن سمت به و کنم می رها را در.باشد آنجا هم کسی رسد نمی نظر به.آشپزخانه بسته در و

 برای ای روزنه ضخیم های پرده و اند انداخته سفیدی های پارچه ها مبل تمام

 .اند نگذاشته خورشید نور ورود

 به عجیب چیز همه.نشیند می ام اشاره انگشت روی خاک ای کشم،الیه می در کنار چوبی میز روی دستی
 !بود مانده متروکه سالها انگار زد می برق تمیزی از همیشه که ای رسد،خانه می نظر

 بودم،نمی زده حرف او با من.روم می روند می باال طبقه به که هایی پله سمت شوم وارد اینکه بدون
 !باشند رفته هفته یک این طی توانستند

 پهلو به تخت روی.شود می راحت خیالم افتد می برآمده پتوی به نگاهم که همین و کنم می باز را اتاقش در
 ی بسته در پشت را صبح تا شب انگار!گرفته مانده سیگار بوی شدیدا هم اتاق.کشیده دراز پنجره روبه و

 .باشد کشیده سیگار اتاق

 می چشم سریع افتد می استخر به که نگاهم.کنم می بازش و روم می پنجره سمت به سروصدا بی و آرام
 سرم.خورد می تکانی تخت و پیچد می اتاق داخل ها کالغ قار قار صدای.مینشینم تخت دیگر ی لبه و گیرم
 سبیل و زده های ریش روی هرچیزی از قبل نگاهم.چرخیده سمتم به بسته چشمهای با میچرخانم که را

 !بود نشده بد.افتد می اش مشکی

 افتادند؟ چشمش ی گوشه و پیشانی روی ها چروک این کی

 از پیش دستم مچ و گیرند می فاصله هم از آرام هایش پلک.کشم می چشمش کنار آرام و برم می جلو دست
 می انگار و رود می فرو هم توی هایش اخم.شود می فشرده انگشتهایش میان بکشم عقب کنم فرصت اینکه
 !نه یا هستم خوابش ی ادامه بفهمد خواهد

 تکانی همراهش نکردنم رها علت به و نشیند می تخت روی حرکت یک با شود می مطمئن که وقتی
 .میخورم

 !اینجا؟ اومدی چرا تو_

 .اندازد می کنسول روی ساعت به بعد و باز ی پنجره به نگاهی

 !است نیم و نه ساعت

 میکنی؟ چیکار اینجا پرسیدم_

 در بعد و کشد می آلودش خواب چشمان و صورت به دستی او و کشم می بیرون مشتش میان از را دستم
 که گفتم:شوم می بلند تبعیتش به.آید می پایین تخت از و زند می کنار پاهایش روی از را پتو حرکت یک

 !دارم کارت
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 داخل دستشویی سمت افتم،به می راه سرش پشت.زند می بیرون اتاق از من به آلود حرص نگاهی نیم با
 پله اندازم،انتهای می پایین به نگاهی.مانم می منتظرش ها نرده به زده تکیه جا همان رود می که راهرو

 می دیوار به را ام تکیه بار این و کشم می کنار را خودم سرگیجه حس بود،با افتاده خاتون که ها،آنجایی
 .دهم

 .رود می اتاقش سمت به حرفی هیچ بی و اندازد می من به نگاهی دوباره آید می که بیرون

 !بگذارد کنار باید را ندیدن این.روم می دنبالش دوباره اردکی جوجه مثل

 سیگاری سیگارش ی جعبه از.بندد می را پنجره که شده سردش کمی تنش سفید رکابی زیرپوش با انگار
 .زند می آتش و گذارد می دهانش گوشه یکی نکرده صبحی،ناشتا اول طور همان و آورد می بیرون

 توی را دودآلودش و پرحرص نفس.افتد می ام ایستاده سرش پشت که من به نگاهش چرخد می که دوباره
 !بخوری؟ صبحونه بزنیم؟میخوای حرف کی:کشم می عقب سر و بندم می چشم.دهد می بیرون صورتم

 !ببینمت خوام نیا،نمی جا این گفتم_

 .کنم می رها تخت روی را خورد می تلو تلو دستم توی تکلیف بی که کیفم

 !کنیم تمومش بیا پس...اومدم که حاال_

 از میتونی اومدی که حاال:گوید می و دهد می باال را زند،ابروهایش می سیگار به که عمیقی پک از بعد
 !بری اومدی که همونجا

 .کند می خاموش شده پر جاسیگاری توی را سیگار خاکستر و زند می دورم

 !کشی می سیگار خیلی_

 !منی؟ سالمتی نگران_

 !هوام آلودگی نگران نه_

 .چرخاند می سمتم به را سرش ای لحظه تنها ام جوابی حاضر از

 آشپزخانه سمت به.روم می پایین هارا پله دنبالش کشان کشان و ناامید رود می بیرون اتاق از که دوباره
 اجاق روی و کند می آب از پر را کتری.ندارد را سابق گرمای اما است قبل مرتبی به آشپزخانه.رود می
 می و کشم می بیرون میز پشت از ای صندلی هم من و ایستد می ها کابینت به زده تکیه.دهد می قرار
 .آورم می بیرون را ام پوشیده آستینم بدون پیراهن روی که ژاکتی آشپزخانه گرمای از کالفه.نشینم

 .پرسم می را بود کرده گیر زبانم روی که را سوالی گذرد می سکوت در که کمی

 کجان؟ بقیه!نیست؟ کس هیچ چرا_
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 !بقیه...بقیه_

 .باشم پرسیده داری خنده سوال انگار.کند می تکرار زیرلب و پوزخند با

 !زند می باال انتها تا را صدایش و کند می روشن را کابینت روی رادیوی دادن جواب جای به و

 نمایی نمی رخ کجایی؟که پری ای تو"

 "گشایی نمی دری پنهان بهشت آن از

 چه خواست نمی خودش تا.شوم می خیره کتری زیر آبی های شعله به دادن ادامه جای به و کشم می آهی
 کنم؟ صحبتش به وادار توانستم می طور کنم؟چه شنیدنش به مجبور توانستم می طور

 تو ی سرگشته من دل"

 "تو ی آغشته نفسم   

 هم کتری سوت است،با خیره نقطه یک به و شده منقلب آهنگ شنیدن با انگار طور چه که افتد می نگاهم
 !خورد نمی تکانی

 بلندش صدای حاال و شده تمام آهنگ.ایستم می جلویش.ریزم می آبجوش و چای قوری توی و شوم می بلند
 .است دهنده آزار

 .کند می میکنم،نگاهم کم انتها تا را رادیو صدای

 شده؟ تنگ ش واسه دلت_

 !چی؟ تو_

 .دهم می تکان سوالش نفهمیدن معنای به را سرم و فهمم نمی را منظورش

 ...بچه اون...اون واسه دلت_

 میشه؟ تنگ...آگرین برای:دهد می سخت،ادامه باشد،خیلی سخت برایش انگار

 .کند می طی را گلویم تا نای مسیر آرام آرام بغض و شود می تنگ نفسم بالفاصله

 ...چون...چون...چون...نه...نه_

 هر را اش خالی جای و نشود تنگ برایش دلم میشد مگر!ترکد می بغضم ها گفتن چون این ی ادامه در و
 !نکنم؟ حس لحظه

 !سوخت می و کرد می درد مدام اش رفته دست از دست همان اما و بود شده قطع دستش که بودم کسی مثل
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 تنم.کنم کنترل او جلوی را خودم بتوانم و نیاید بیرون ام گریه صدای شاید تا میگیرم دهانم جلوی را دستم
 برمیدارم عقب به قدم یک که همین.شوم دور او از و کنم پشت تا شود می متمایل عقب به پاهایم بعد و را

 می نگهم خود مقابل و فشرد می را ام شانه سخت و سفت.رود می فرو ام شانه عضالت توی انگشتانش
 .دارد

 فرو اش سینه توی حالت همان در و گیرم می ام گرفته گر و خیس صورت جلوی را دستم دو هر بار این
 !روم می

 جاذبه یک باشد،یا شده ای زلزله باشم،انگار برداشته جلو به قدمی من یا باشد کشیده پیش مرا او اینکه نه
 برایش شود نمی" اتفاق یک" جز نامی صورت هر در...باشد شده آغوشی هم این باعث کنترل غیرقابل ی

 !کرد انتخاب

 به ام اشکی مجرای از مقدار همان دوبرابر بعد شود می جذب لباسش ی پارچه در چشمهایم خیسی هرچه
 .کند می تر بزرگ و بزرگ را لباسش روی ی لکه و کند می تراوش بیرون

 نمی دنیا به وقت هیچ کاش بگم تونم نمی حتی:گویم می شود می کم بدنم لرزش و گریه شدت که کمی
 !بود کافی عمرم تموم برای کمم مدت همون چون...اومد

 من کاش بگم تونم نمی حتی:زنم می عقب ام گونه ازروی انگشت نک با را اشک با خورده خیس موهای
 !موند می اون و مردم می

 می اون و نبودم من اگه:شوم می خیره چشمهایش به پایین همان از و کنم می جدا اش سینه از کمی را سرم
 داشتی؟ می نگهش موند

 آن به چشم این مردمک،از آن به مردمک این دهد،از می چشمانم به و گیرد می سرم پشت از را چشمانش
 !آره:چشم

 .شنوم می اما گوید می آرام

 خودت؟ دختر خودت؟مثل ی بچه مثل_

 !زنم می لبخند.دهد می تکان را سرش فقط بار این

 دروغ اال چیزی هر برای لبها این داشتم ایمان.کنم می مکث لبهایش آید،روی می پایین چشمانش از نگاهم
 ...لبها بودند،این شده آفریده

 هورمونها و بودند،خیلی گناهکار خیلی من لبهای.چسبانم می لبهایش به را لبهایم و ایستم می پا ی پنجه روی
 و گشود می هم از را لبهایش طور این وقتی زد می دامن من گناهکاری به نیز اون حسی های عصب و

 طور این آمد،وقتی می و رفت می فقراتم ستون روی دستانش وقتی.کرد می دعوت نزدیکی این به مرا
 .فشرد می خودش به و کشید می باال را بدنم مشتاق و تشنه
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 به دست کوتاه ی جرقه یک با تنها درونمان ی نشده رام و وحشی اسب دو این که بود طور چه دانم نمی
 .کردند می پاره افسار گونه این و زدند می عصیان

 گردنم پشت را عرق قطرات و شود می تر گرم من برای هرلحظه هوا و آید می کتری آب قل قل صدای
 .کنم می حس

 کمک با است تالش در و دهد می باالتر رفته باال کمی که را پیراهن دامن و گذارد می کابینت روی مرا
 .کند خارج سرش از هم را خودش لباس حال عین در کند می بیاورد،سعی بیرون تنم از من

 گردنش دور را دستم دوباره و کشم می لباس آوردن در از دست شود می رها زمین روی که شرتش تی
 .دادند می پاسخ او به بدنم سلولهای تک تک اینگونه که بود برانگیز ترحم و آور تاسف.کنم می حلقه

 ...شد می درست هم این آمد می ام زندگی به دیگری مرد اگر شاید

 کار چه دارم که کنم فکر و بیایم خودم به کمی تا کافیست گذرد می ذهنم از میان این در که جمله یک همین
 اتفاقات منتظر او آغوش در عریان نیمه طور این.بودم حالی چه در حاال و بودم آمده چه برای من.کنم می

 !میشد ختم آشپزخانه پست زمین همین کف جایی به تنها احتماال که بعدی

 وسطایی قرون مجسمه یک مثل.کنند نمی اش همراهی دیگر لبهایم و شود می شل گردنش دور از دستهایم
 !کنم کار چه باید کنم می فکر و ام نشسته کابینت ی لبه

 سرت از باید داره؟یا زیپ...این:کاود می را لباس ی باالتنه دستهایش و نشیند می گوشم روی هایش نفس
 بیاری؟ بیرون

 .زند می سرخی به کمی گردنش و سر و عادیست حالت از تندتر کمی هایش نفس

 .چسبانم می سر پشت دیوار به را خودم و کشم می عقب را تنم آنی حرکت یک در

 !خوام نمی...بسه_

 که شده گرفته حالش بدجور انگار.گیرد می را کابینت های لبه و شود می جدا تنم از آرام آرام دستهایش
 بچه دست از ناگهان را ای خوشمزه و قرمز نبات آب انگار هایی جور یک.کند می نگاهم ناباور طور این
 !باشند گرفته ای

 !!خوام نمی که گفتم:کشم می عقب را خودم بیشتر آید می جلو باز که دستش

 ریخته هم به موهای و گردن و سر به دستی.آید می جلو کمی فکش و کند می خیس را پایینش لب زبان با
 !باشد بسته من ناف به فحشی اگر نیست برانگیز تعجب.شنوم نمی که گوید می لب زیر چیزی.کشد می اش

 است باز آشپزخانه در.آید می سالن  در شدن باز صدای که بردارد زمین از را زیرپوشش تا شود می خم
 هم آزاد.کنم می پنهان خودم زیر و آورم می باال را عریانم پاهای سریع.دید ماراخواهد شود وارد هرکس و

 .رود می در سمت به و کند می تنش را رکابی پرشتاب
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 خان؟ آزاد:

 پایین کابینت روی از شود می بسته کمی در که همین و رود می بیرون آشپزخانه از.است مشتی صدای
 .کشم می پایین را لباسم دامن و پرم می

 شده؟ چی_

 مذاکره باهاشون ها زمین فروش برای که آقایی دو اون:اید می آشپزخانه در پشت از گویشان و گفت صدای
 داخل؟ بیان بگم...آوردن تشریف کردین

 !میام منم پذیرایی سالن ببرشون_

 .شود می آشپزخانه وارد دوباره شود می دور که ها قدم صدای

 به مستقیم

 .کشد می سر و ریزد می آب بزرگ لیوان یک توی رود، می ظرفشویی سمت

 !برو باش زود:کند می اشاره در به دست با و چرخد می سمتم به

 هوا توی وار تهدید را کند،دستش می دستی پیش ام نزده را حرفهایم هنوز بگویم کنم می باز که را دهانم
 !نباشه حرف:زند می تشر بلندی نسبتا صدای با و دهد می تکان

 .زنم می بیرون آشپزخانه از ژاکتم برداشتن با و دهم می فشار هم روی را دندانهایم

 کمی دیگری و ازاد سال و سن هم حدودا یکی.شوند می وارد ساختمان اصلی در از مرد دو لحظه همان 
  .آید می نظر به تر مسن

 سرم و گیرم نمی را نگاهم هم من و شود نمی جدا من از کنند می عبور جلویم از که ای لحظه تا نگاهشان
 نتیجه هیچ بی و روم می در سمت به شوند می پنهان که پذیرایی سالن در پشت.چرخد می شدنشان رد با
 .شوم می خارج عمارت ساختمان از ای

*** 

 پسر.کنم می نگاه رسیده راه گرد از تازه که مادر به و بندم می را آن است کتاب بین انگشتم که همانطور
 .مکد می را پستانکش دارد آغوشش توی هم بچه

 !مناسبت؟ چه به_

 !دیگه عیده_

 روزی آن من عید.بود سفیدپوش بود باریده گذشته شب که برفی از زمین و بود مانده سال تحویل به روز دو
 .گرفت می خود به دیگری رنگ چیز همه و کردم می باز چشم که بود



 من لعنت خدا هستم

 

437 
 

 ساده حد از بیش دارشان برق و زرق و رنگی رنگی های پارچه.کشم می سرک ها پاکت توی حوصله بی
 .ست دالنه

 !مرسی_

 شومیز ها پاکت از یکی بین از و کند می باز تخت روی خودش برای جایی پرت و خرت همه آن بین از
 .کشد می بیرون را رنگی صورتی حریر نمای بدن

 قشنگه؟:گیرد می جلویم را آن

 .نیست قشنگ نه، بگویم بخواهم است انصاف و عدل از دور

 !آره،خوبه_

 !پدرته ی سلیقه_

 !کی؟:ام شنیده اشتباه شاید میکنم فکر و شود می مات نگاهم

 باهم...پدرت:دهد می قرار پاکتش توی دوباره را لباس و کند می جابجا بغلش توی را کوروش دستپاچه مادر
 !میگه راست...میاد بهت صورتی میگفت...بخریم رو اینا بودیم رفته

 ش خورده نمک و نون قبل از بیشتر و میمونم دینش زیر ابد تا کاراش این با نمیکنه فکر:میزنم پوزخندی
 !واقعا نیستم راضی!میشم؟

 !داره دوستت داریوش...شیرین_

 دوست هم رو بچه این دارم شک...نداره دوست توروهم حتی اون...نزن گول خودتو:گویم می و شوم می تلخ
 !باشه داشته

 شیرین؟:آید می بیرون از عمه صدای

 !داره کارت آقایی تلفن،یه بیا شیرین:گیرد می قرار در چارچوب میان خودش هم بعد

 چقد من که بگو بهش تون عاشقونه گوهای و گفت میون:شوم می بلند تخت روی از و کنم می رها را کتاب
 !شه عوض بهش حسم وقت هیچ نداره امکان و متنفرم ازش

 توجه بی که چرا نمیبینم را مادر العمل عکس و چیست قضیه یعنی که دهد می تکان سری مادر روبه عمه
 ...الو:میدارم بر را تلفن گوشی و زنم می بیرون اتاق از هردو به

 !شیرین خانوم_

 .هستند زدن حرف حال در آرامی به عمه و مادر.کنم می نگاه اتاقم باز در به و میچرخانم گردن سریع
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 ...الو_

 خوای؟ می چی:کنم می زمزمه عصبانیت با

 !بگم تبریک پیشاپیش رو نو سال زدم زنگ!عصبانی چقدر...اوه_

 چیزی منتظر باید دانم می چون ریزد می دلهره جانم به همیشه صدایش شنیدن.کشم می ام پیشانی به دستی
 .باشم

 !بود چیز همه گویای آخرمون برخورد کنم می فکر_

 !کرد می مشخص باید رو تکلیفتون اون...قهوه فنجون اون الاقل:گویم می هایم دندان بین از تر آرام و

 خانوم کنه مشخص رو من تکلیف کسی نیست قرار:گوید می که اوست آخر در و شود می سکوت ای لحظه
 !نویسن می میگم،بقیه دیکته خودم من.شیرین

 !نکن بازی!میخوای؟ چی بگو:دهم می بیرون محکم و تند را نفسم

 ...ببینمت میخوام...نمیدم کش...باشه ولی!داری دوست رو کردن بازی کردم می فکر_

 !ببینی خواب به مگه مم سایه:گویم می معطلی بی

 که داره ارزش!دارم ت واسه جالبی خبرهای:میبندم را چشمهایم حرص با و شنوم می را اش خنده صدای
 !کنیم مالقات رو همدیگه دیگه بار یک جهنم از قبل

 حال این نداشت،با ای ثمره بدبختی جز دیگران برای و بود جالب خودش برای فقط آبراهام جالب خبرهای
 !شده؟ چی:بگیرم را ام کنجکاوی جلوی نمیتوانم

 !باشی کنارم و بدی افتخار که میبینمت،الزمه سال تحویل_

 !ندارین اهمیتی م واسه جذابتون خبرهای و خودتون هم ذره یک حتی...هرگز...زرگریان جناب هرگز_

 !خدانگهدار!بینمت می:شنوم می را آرامش ی خنده صدای دوباره

*** 

 .شده بهار انگار آفتابیست،واقعا هم هوا ماهی،امروز و پلو سبزی آید،بوی می عود بوی

 روی عمه آمد و رفت و هیجان به توجه بی اما من و است پخش حال در خانه کل در گوگوش آواز صدای
 از ای لحظه خواهم نمی حتی که ام شده مبتال جمودتی چنان به.ام کشیده دراز روزها این تمام مثل تخت
 انقدر که روزهایی آن به کنم کنم،پرواز پرواز خیالم توی میدهم ترجیح ندارم بالی که من.بیایم بیرون اتاقم
 !بود آغوشم میان بود،آگرینم شده خوب زندگی نبود،کمی بد
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 ریخته هم به انقدر عیدی دم نداره دختر،شگون بکش روت و سر به دستی یه پاشو جون شیرین_

 !آفرین...پاشو...باشی

 بلند.بیایند هم داریوش و مادر است قرار دانستم می.است دستش میان میوه از پر ظرفی و ایستاده در دم عمه
 طرف دو ریخته هم به و فر بود،موهایم آمده در ابروهایم.روم می توالتم میز ی آینه سمت به و شوم می

 !نداشت وجود زیبایی و جذاب چیز هیچ.بود شده ریخته صورتم

 ...کن،بیا مرتب کم یه وضعتو و سر_

 .افتد می حیاط به اتاق پنجره از هردویمان نگاه زنگ صدای با

 شده تزیین رنگی های سنگ با که ای شانه با را همه و کنم می جمع صورتم اطراف از را موهایم دست با
 !اومدن مهموناتون:گویم می طعنه به.کنم می وصل سرم پشت به

 !بگیریم عکس بپوش،میخوایم مرتبم لباس یه:گوید می ام طعنه به توجه بی عمه

* 

 و مادر های خنده صدای.تلویزیون صدای.کرد می بازی کوروش با که داریوش صدای.آمد می صدایشان
 خواست نمی دلم.بودم نشسته آینه جلوی صندلی روی همچنان من و کوروش های کاری شیرین به عمه

 .باشم پیششان

 میز روی رنگی رژهای آن از یکی سمت به دلم اینکه بدون و کنم می مرتب را پرپشتم ابروهای دست با
 .پوشم می ای ساده بلوز و دامن و شوم می بلند برود

 روی نگاهشان.خورند می چای و اند نشسته تلویزیون جلوی های مبل روی هم دور.روم می بیرون اتاق از
 کجا؟:شود می خیز نیم مادر.میگردد دستم کیف و وضعم و سر

 می نگاهم پرسشی اوهم.نشسته بغلش توی کوروش که افتد می داریوش روی نگاهم بخواهم اینکه بدون
 دعوتم جشنشون واسه دوستم!بودم کرده فراموش:میروم راهرو سمت به و گیرم می را نگاهم نفرت با.کند
 !کرده

 آخه؟ میری کجا عید اول جشنی؟روز چه:آید می سمتم و میشود بلند دستش فنجان با عمه

 !زدین صدام نیست؟خودتون کرد،یادتون دعوتم زد زنگ پریروز دوستم_

 آخه؟ کیه!مرده؟ همون:بپوشم را هایم کفش تا ایستد می کنارم نگرانی با عمه

 !نباشین،میشناسمش نگران_

 !خونوادگیه هم جشنشون:که میبافم دروغ
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 !اینجاست تو ی خونواده ولی:میگوید آرام عمه

 !باشه همونجا میگذره،بذار خوش بهش فروغ؟هرجا داری چیکارش_

 می بیرون را سوویچش و میبرد جیبش داخل را دستش.ایستاده عمه سر پشت حاال که است داریوش
 !میشی االن،معطل نمیشه پیدا ببر،تاکسی ماشینو:آورد

 تلخ این از بیشتر را کامش خواهم نمی.اندازم می کند می نگاهم اضطراب و نگرانی با که عمه به نگاهی
 .شوم می خارج خانه از و میگیرم را رویم حرف بی همین کنم،برای

* 

 به تعجب با.شود می دور کوتاهم کت و کیف گرفتن از بعد و کند می ام همراهی سالن داخل تا خدمتکار
 من که وحسابی درست جشن یک.است آدم از لبالب چرخم،سالن می خودم دور کمی و کنم می نگاه اطراف

 می نگاه وضعم و سر به تعجب با نفری چند.میرسم نظر به نچسبی ی وصله مثل ام روزمره های لباس با
 دیگر بودم داده قول که ام،من ایستاده اینجا چرا که کنم می حماقت احساس و کشم می موهایم به دستی.کنند
 میگفت راست.بود کشانده قلمرواش به مرا سادگی به دوباره او اما!نشوم نزدیکش و نخورم را آبراهام گول
 می بیشتر لحظه هر ام پشیمانی.بودم احمقم خود بقیه آن از یکی.نویسند می بقیه و گوید می امال او که

 !بود؟ چیده برایم ای نقشه چه غریبه همه این میان.شود

 می بیشتر اضطرابم و افتد می است سرشان روی رنگی سیاه مخملی های کاله که مردی چند به نگاهم
 .بیایم نداشتم تصمیم هم من کنند تحویل ما کنار را سال گرفتند نمی تصمیم داریوش و مادر اگر.شود

 !بفرمایید خانوم_

 برمیدارم لیوانی.دارد احتیاج چیزی به ام شده خشک دهان.گیرد می سمتم را نوشیدنی از پر سینی خدمتکاری
 جناب:گذارم می اش سینی روی دوباره را لیوان برود خواهد می زن همینکه.نوشم می زیادی مقدار و

 !بینمشون کجاست؟نمی...زرگریان

 !باال طبقه رفتند کنم می فکر...میان_

 !دارم احتیاج چیزی به...پیداکنم میتونم کجا رو کیفم...اممم_

 !هست اتاق داخل هم دستشویی و آیینه...اتاق ورودی،اولین راهروی_

 دور خدمتکار.برمیگشتم باید ببیند را من و شود پیدایش آبراهام اینکه از رفتم،قبل می باید.بودم کرده اشتباه
 چندان اوهم انگار.بنالم باید بدم بخت از!شوم می رو روبه خودش با دقیقا گردم برمی که همین و شود می

 .آید می سمتم به مستقیم ای کنایه پر لبخند با و کند می کج کمی را گردنش دیدنم با.ندارد را دیدنم انتظار

 .میفشرم و میکنم لمس کوتاه ای لحظه را اش شده دراز دست ناچار و کنم می تر کمی را لبم
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 واقعا:شود می خیره چشمانم توی مستقیم بعد دهد می تکان سر نفری چند برای و اندازد می اطراف به نگاهی
 !خیلی...شیرین خانوم کنجکاوی خیلی

 نه؟...ضررمه به همیشه کنجکاوی این و_

 نگ سوال

 به لبخند و فشرد می را ام سرشانه آرام خیلی.چیده برایم ای برنامه چه بدانم میخواهم که میخواند را اهم
 !کنم می معرفیت نفر چند به...بیا:زند می ای دوستانه ظاهر

 را خودم موقعیت به توجه بی و تندی به.کشاند می سمتی به خودش همراه و دهد می قرار پشتم را دستش
 .کشم می کنار کمی

 !هستی عصبانی دستم از احتماال_

 !کنم،احتماال؟ می نگاهش

 اهمیتی ها چیز این به که تو اما!ضیافتیه طور چه میگفتم بهت باید:زند می اشاره سرتاپایم به چشم با
 !نه؟ نمیدی؟مگه

 مهمی چیز...بگی بهم چیزی بود قرار!نیومدم پایکوبی و رقص واسه من:گویم می و دهم می تکان سری
 !کشونده اینجا تا منو که

 .آشنا کسی با نه شم معرفی کسی به نه نمیخواد دلم ضمنا.برم خوام می که بگو زودتر:گویم می و ایستم می

 !وقتش به چیز باش،همه داشته صبر:گوید می آرام

 دیدمت که بار اولین...بزنی پیانو برامون و بدی افتخار طوره چه:دهد می قرار کتفم روی را دستش دوباره
 !پیانو پشت...بود حالت همین توی

 !نمیزنم بشکنم دوستات و تو واسه من:شوم می خیره چشمانش توی گستاخانه

 !بیا من با:گوید می آرام و کوبد می ام شانه روی چندبار دست با

 چندلحظه.رود می سالن انتهای سمت به دهد قرار پشتم را دستش یا بگیرد را دستم اینکه بدون بار این
 بشنوم را حرفهایش بودم آمده!چه؟ که باالخره.کنم می تماشا رود می که را مسیری فقط و کنم نمی حرکتی

 .رفتم می دنبالش به باید ناچار و

  مرد پشت دوستانه را دستش درحالیکه و ایستاده زن و مرد یک کنار.کنم می طی رفته که را مسیری آرام

 .ام ایستاده قدمیشان چند در هدف بی من و است من به پشتشان.زنند می حرف داده قرار
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 پذیرایی خودت از...شیرین خانوم:چرخد می سمتم به کامل میبیند را من که همین و گردد می بر ای لحظه
 !کن

 چرخد می آبراهام و من وضع و سر بین کنجکاوش نگاه زن.نمیدارم بر قدم از قدم و کنم می نگاهش خیره
 کنید؟ نمی معرفی زرگریان جناب:پرسد می آخر دست و

 .کند می اشاره من به ابرو گوشه با و

 !هستن من صمیمی دوستان از یکی شیرین خانوم:گوید می و زند می لبخندی آبراهام

 بودمشون؟ ندیده مهمونیاتون توی حاال واقعا؟تا_

 مدت شاید:کند می نزدیک گوشش به را سرش کمی و گذارد می زن ی شانه روی را دستش بار این آبراهام
 !زیاده عمقش اما نباشه زیاد دوستیمون

 این امر واقعیت اما کنم ضایعش کمی و بپرانم چیزی دوستانش جلوی آید نمی بدم.زند می چشمکی بعد و
 .بکنم را قضیه قال و شود تمام امروز سروصدا بدون دهم می ترجیح و ترسم می کار این از کمی است

 فکر:گوید می آبراهام به رو هم مرد و دهد می دست من با خودش معرفی از بعد و آید می جلو قدمی زن
 ...ریتا از بعد کردم نمی

 .کند می سکوت و اندازد می باال ابرویی آبراهام تیز و تند نگاه با و

 .دهم می گوش هایشان پرچانگی به حوصله بی و ایستم می کنارشان اجبارا

 شدین؟ آشنا باهم طور چه...خب_

 پرسیدین؟ چی...ببخشید:کشد می بیرون فکروخیال از اش مقدمه بی سوال این با مرا زن

 شدین؟ آشنا باهم طور چه زرگریان جناب و شما_

 !ریتا معشوق...هستم مهران دختردایی من:گویم می سریع کند باز دهان آبراهام که این از قبل

 !اوه:آید می بیرون تعجب از حاکی صدایی لبهایش بین از و شود می گشاد زن چشمهای

 .کنم می نگاه کند می شل را کراواتش کمی دارد که آبراهام به لبخند با

 .برقصند که شوند می جدا ما کنار از مرد با دقیقه چند از بعد و زند می تصنعی لبخندی زن

 !زدی نمی حرفو اون که بود بهتر_

 .کنم می نگاه است خیره جلو به مستقیم اوهم و ایستاده کنارم که آبراهام به و چرخانم می را سرم
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 حرف؟ کدوم:زنم می نفهمیدن به را خودم

 !بگم دروغ تونم نمی من:زنم می لبخندی.شود می خیره چشمانم توی و چرخاند می را سرش

 !مکاری خیلی تو:کند می زمزمه آرام و افتد می لبهایم روی و آید می پایین چشمانم از ای لحظه نگاهش

 شده تکه تکه زیبایی به که هایی میوه و شیرینی از را آن و برمیدارد بشقابی میز روی از و چرخد می بعد
 .کند می پر اند

 این از بیشتر خواد نمی دلت زرگریان،اگه آبراهام:کنم می امتناع ازگرفتنش که دهد می دستم به را بشقاب
 !بگو رو شدنم دعوت اینجا دلیل زودتر کنم خرج حیله و مکر

 !کنیم صحبت ش درباره تونیم می...بشینیم اونجا_

 جمعیت به پشت صندلی.جدامانده میزها بقیه از انگار که رویم می سالن گوشه خالی صندلی و میز سمت به
 .کند می حلقه هم توی میز روی را هایش دست و اندازد می پا روی پا.نشینم می و کنم می انتخاب را

 شیرین؟ بشنوی داری دوست چی خب_

 !رو برداری سرم از دست میخوای که این_

 !اومدی جلو بازم خودت اما بودم برداشته سرت از دست من_

 !باطل خیال زهی اما...برسه من به خیری تو از شاید باالخره کردم می فکر_

 !شی وارد نخواستی خودت...کردم باز روت به رو بهشتم درهای من:گوید می و خندد می آرام_

 !دار نگه ها فرشته واسه رو بهشتت_

 اسمت که بشی تلخی گوشت دختر چه قراره دونستن می نظرت به:نشیند می اش چهره روی تصنعی اخمی
 !شیرین؟ گذاشتن رو

 !شیرینی دور مگسانند دونم می چون:گویم می و کنم می ریز چشم

 !کنم نمی هرکسی صرف بودنامو شیرین:گویم می آرامتر بعد و

 ...ی پسرعمه!ت عمه پسر اون واسه داری می نگه پس...آه_

 !متجاوزت:گوید می گوشم نزدیک و آورد می نزدیک را سرش

  .شود می خیره ام وارفته ی قیافه به و دهد می تکیه صندلی به کشد،باردیگر می عقب را خودش

 !بدونه هم رو نبات و نقل ارزش حتی اون دونم می بعید_
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 .شود می مشخص دارد چیزهایی یک.مانم می خیره صورتش به سکوت در

 !سالن انتهایی در کنار...راست سمت...بچرخونی کمی کافیه رو سرت_

 کنم می مکث گفته که جایی روی!سالن انتهایی در راست،کنار چرخانم،سمت می سر گفته که طور همان
 گوشه لبخندی گردم،با می بر سمتش به زده وق چشمانی با.شود می حبس ام سینه توی نفس بعد چندلحظه و

 تند قلبم کنم می نگاه گفته که را همانجایی و چرخانم می را سرم دوباره.کند می نگاهم سینه به دست لب
 می آبراهام سمت به دوباره گنگ و گیج.افتاده سوزش به ام کرده حبس که نفسی از ام سینه و زند می

 ...دوتا اون...اون...اون:گویم می چرخم،ناباور

 .شوند می گم ذهنم توی بعدی کلمات و

 !دیدی درست...البته_

 و دهم می تکیه صندلی به را لختم و سنگین تن.بودم دیده ها خانزاده عمارت توی که بودند مردی دو همان
 .شود می گشوده هم از خنده به کم کم لبهایم لحظه چند از بعد گزم می محکم را پایینم لب

 خوب...آفرین:گویم می خندیدنم میان و زنم می زل چشمش توی.خندم می و گیرم می دهانم جلوی را دستم
 بعدش؟...خب اما!بود

 توان؟ دوستای از مرد دو این که دونه می آزاد:شود می دندانم اسیر پایینم لب دوباره

 !مهمه؟ مگه حاال ولی...نشه متوجه وقتی هیچ بفهمه،میتونه میتونه!توداره به بستگی فهمیدنش_

 .زند می پک بار چند و میگذارد دهانش گوشه را پیپیش

 را ذهنم درون ی ریخته هم به اطالعات کمی تا میبندم چشم و میگذارم صورتم طرف دو را دستانم کف
 آقای خوای می چی تو:گذارم می میز روی را دستانم و کشم می جلو را ام تنه ناگهانی.کنم مرتب

 خوای؟..می... زرگریان؟چی

 !شیرین خانوم بخوای چی تو که داره بستگی:کند می کج کمی را گردنش و اندازد می باال ای شانه

 میکنی؟ چیکار آزاد با ان؟داری اینجا چرا مردا میگذره؟این سرت توی چی بگی بهم االن همین میخوام من_

 ی پسرعمه...اون با...هنوز چرا...تو:آورد می جلو را سرش اوهم و کشد می کنار جلویمان از را پیپ
 !ارتباطی؟ در...میگم رو بزرگت

 !نداره ارتباطی تو به:کنم می ریز را چشمانم.گوید می شمرده شمرده

 ش خونه به و درتماسی باهاش هنوز چرا!شد تموم که بودی ازش انتقام دنبال...شیرین هستی چی دنبال تو_

 داری؟ آمد و رفت

 !بود گرفته نظر زیر را ما او
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 !من خدای!گرفتی؟ نظر تحت منو تو...تو_

 .دهم می ماساژ را ام شقیقه طرف دو و میفشرم را چشمهایم

 داری؟ دوست رو هخا آزاد تو...بپرسم ای دیگه طور بذار_

 چی؟...چ:بزند بیرون حدقه از مانده کم چشمهایم

 کردی؟ رد منو پیشنهاد اون خاطر به و داری دوست رو اون تو:گردد می چشمانم بین نگاهش

 !اینطوره که کن فکر...آره...آره:گویم می حرص با و دهم می تکان را سرم ،چندبار دهم می جلو را ام چانه

 تکیه صندلی به و میکشد عقب را اش تنه دهد،دوباره می بیرون را نفسش که باشد گرفته را جوابش انگار
 !کردی می فکر کمی دادن جواب از قبل بود بهتر شاید:دهد می تکیه هوا توی را دهد،دستش می

 !کردی گذاری سرمایه هیچ روی بگم باید متاسفانه...خب_

 .زند می حرف چه از دانم کنم،نمی می نگاهش گیجی با

 اسم به که عمارت اون جز به یعنی!میده دست از رو چیزش همه تقریبا هخا آزاد آقای زودی به چون_

 !رو چی همه س خانزاده هرسه

 نفرشان یک نگاه.کنم می نگاه را مرد دو آن دوباره و چرخانم می گردن کمی.زند می پک پیپ به لبخندی با
 .دهد می تکان اش پیشانی کنار را انگشتانش لبخندی با و افتد می من به

 شهر مگه!بکنی رو اینکار باهاش نمیتونی تو...بکنی کارو این نمیتونی تو:خورد می گره هم توی ابروهایم
 !هرته؟

 !باشین هم کنار ها خوشی توی که نیست قرار بسازی،فقط باید هاشم پولی بی با عاشقی یه تو البته_

 .دهد می ادامه اش خیره نگاه به و چرخاند می انگشت توی تک به تک را هایش انگشتر

 !نکن رو کار این_

 !بکنی کاری نمیذارم و میگم بهش میرم باش مطمئن چون:دهم می تکان هوا توی را دستم

 !شده انجام کارا درصد نود االن بندازی،تا زحمت به رو خودت نیست الزم!بیخیال...اوه_

 مقابل در شانسی هیچ ما که بود حقیقت یک این.نشیند می گلویم توی و شود می بغض عصبانیت و حرص
 !نداشت شانسی کس نداشتیم،هیچ زرگریان آبراهام

 !بیام؟ که زدی صدا منو چرا پس:گویم می آلود بغض و آرام
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 !بدی نجات من دست از هم رو ت پسرعمه یکی این میتونی...داری کوچیک شانس یه هم هنوز تو چون_

 طور؟ چه:زنم می لب مستاصل و ناچار

 !خوبه خب_

 بیرون فشار کمی با انگشت از دارد قرار راستش دست کوچک انگشت توی که را ای ساده طالی انگشتر
 !بندازی انگشتت توی رو این باید:گیرد می سمتم و آورد می

 آرامش با او و کنم می مشت را دستم بالفاصله.میگیرد انگشتانش میان را راستم دست و کشد می جلو دست
 .کند می باز هم از را انگشتانم

 !باشه اندازه اینه مهم...نداره فرقی...ها این از هرکدوم توی_

 اون اصال!ندارم دوستش من...اونه خاطر به که گفتم دروغ...گفتم دروغ:نالم می و کشم می عقب را دستم
 می خواهش...نکن کارو این!من نه...خودش خونواده با...بره ایران از که میفروشه امالکشو و ملک داره
 !کنم

 اما بره میخواد میدونم:شود می خیره آن به و گیرد می سرانگشتانش بین را انگشتر و کند می رها را دستم
 !نظرت؟ به کنه می ایجاد قضیه اصل توی تغییری این

 !کنم می صحبت انگشتر این سرنوشت مورد در دارم:کند می نگاه صورتم به و چرخاند می چشم

 !کنم می خواهش...کنم می خواهش!گرفتی ازش هم رو ش بچه و زن تو...کن بس کنم می خواهش_

 هم خیلی تو برای کارم این با هرحال به!بودی؟ کرده خواهش قدر همین هم کوچیکترت ی پسرعمه برای_

 !بره جایی هیچ نمیتونه دیگه اون...نمیشه بد

 را دستم.شده وارد مغزم بر که فشاری شدت یا گرسنگی از رود،نمیدانم می گیج سرم.شوم می بلند جایم از
 .کشد می باال را نگاهش.کشم می بیرون انگشتانش بین از را انگشتر دیگرم دست با و گیرم می میز به

 ...مونه می پیشم امانتی...این_

 و شوم می دور او از برمیدارم خال توی انگار که هایی قدم با

 شده پودر کنم می باز را مشتم وقتی میخواهد دلم که انقدر.میفشرم مشتم میان و دستم کف محکم را انگشتر
 .باشد

*** 
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 می سبابه و شست انگشت دو آورم،بین می بیرون میزتوالت کشوی توی از را انگشتر بار صدمین برای
 ام گرفته دستم در را آن وقتی از اما و" زندگی برای"شده نوشته انگلیسی به رویش.کنم می نگاهش و گیرم
 .کرده پیدا را دار طناب حلقه حکم برایم

 پرنسس یک مثل مرا که اش شخصی ی راننده همراه به آبراهام دستور به هم بودم،آن برگشته وقتی از
 .بود باخته رنگ برایم داریوش حضور اصال که طوری بودم، فکر توی بود کرده پیاده خانه در دم قالبی

 سوال ها نبود؟این بس برایم داشت؟مهران را آزاد؟ارزشش کردم؟برای خودم با قماری چنین چه برای من
 !ام کرده حماقت که زد می داد مغزم توی نفر یک و شد می تکرار مدام ذهنم توی که بود هایی

 برایم تنها نه که کسی برای شوم زرگریان آبراهام بکنم؟عروسک کاری چنین خودم با توانستم می طور چه
 !نداشت فرقی بدایش ام مرده و کرده،بیمار،زنده تب حتی که کرد نمی تب و مرد نمی

 آمدم؟ می کنار وجدانم عذاب با طور چه آورد می آزاد سر بالیی چنین آبراهام اگر دیگر طرف از

 نهایتا اینکه تا خورد می خورد،چرخ می خورد،چرخ می کنم،چرخ می پرت کشو توی را انگشتر دوباره
 .ایستد می حرکت از

 خودش را اش زندگی و سرمایه و کند پیدا راهی یک خودش تا میگفتم آزاد به را چیز همه بود بهتر شاید
 اگر که ندارد را زرگریان با مقابله توانایی کسی که میدانستم هرکسی از بهتر هم خودم خب اما.بدهد نجات
  مثل درست داشت، پرده پشت دست هزاران او.کرد نمی رو برایم را اش برگه راحت انقدر آبراهام داشت
 .کند فرو شکمت توی را چاقو خواهد می دستش کدام با لحظه هر نمیدانی که پایی هزار

 .شوم می بلند میز پشت از و بندم می خشونت با را کشو

 و شاد،منسجم ی خانواده عجب.فرهاد عیدی بوی با مادر و داریوش ی زمزمه و آید می پیانو صدای
 همین من.کنم می نگاهشان و زنم می تکیه اتاق کنار دیوار به آیم، می بیرون اتاق از پوزخندی با!خوبی
 !باشم داشته توانستم نمی راهم

 .نشینم می ها مبل از یکی روی متعحبشان نگاه برابر در و روم می جلو

 گذشت؟ خوش مهمونی_

 ریتم با انداخته چپ پای روی که را راستش پای و رفته فرو مبل توی بال فراغ با.گوید می را این داریوش
 از را استهزایم پر نگاه شود نمی باعث هم آن که کند می کوتاهی ی سرفه سرهنگ.دهد می تکان خاصی
 !البته:اندازم می پا روی پا او مثل هم من و گیرم می را نگاهم لحظه چند از بعد.بگیرم داریوش

 عمه ی خونه باید چرا تو که رسیدیم نتیجه این به کردیم می صحبت که سیمین با مدت این توی میدونی_

 !کنی؟ زندگی خودت پدر و مادر پیش نباید باشی؟چرا ت

 چی؟_
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 !داریم اتاق کافی ی اندازه به ما_

 !کرده مشغول کوروش با کردن بازی به را خودش که کنم می نگاه مادر به

 رسیدین؟ ای نتیجه چه واقعا؟به نشدم متوجه_

 !مادرت و پدر!کنی زندگی خودت ی خونواده کنار باید تو که این_

 هفت که مم،اونی خونواده کنار هم حاال همین رسوندن،من عرضتون به اشتباه:شوند می درشت هایم چشم
 !شمایی س غریبه م واسه پشت

 مساله این مورد در صحبت واسه وقت!اوکی:کند می جا جابه را خودش کمی و زند می لبخندی
 !ندیم ادامه فعال میتونیم...زیاده

 !برم ایران از من دونین؟ممکنه می!نیاد پیش فرصتی دیگه شاید اتفاقا!ندیم؟ ادامه چرا...نه_

 .اندازم می باال ای شانه متعجبشان های نگاه برابر در

 !بری؟ چی؟کجا_

 !کشد می آلود خواب ی بچه با کردن بازی از دست و شود می خارج نقش از باالخره مادر

 !افته می اتفاق این زود خیلی خب اما!نگرفتم جاش مورد در تصمیمی فعال...نیست معلوم_

 بری میگی؟میخوای چی هست معلوم!شیرین:است مشهود اش چهره در عصبانیت و میشود بلند جا از مادر
 !کجا؟ نیست معلوم ولی

 اینکه از بعد منو فقط تو که ام کی من!ام؟ کی من بگو من به االن:آورد می جلو را دستش و بندد می چشم
 !باشی داشته دوست وقت کی؟هر میکنی؟اونم مطلع ازش گرفتی تصمیمتتو

 !دراومد گندش که کی؟وقتی اونم!کنین می مطلع تصمیماتتون از فقط منو هم شما طور چه_

 .کنم می اشاره داریوش به دست با و

 !شیرین کن صحبت درست_

 .کنم نشینی عقب کمی شود می باعث سرهنگ قاطع کالم

 !بمونم جا این خواد نمی دلم!ایران از...ببره منو خواد می که...که شدم آشنا یکی با_

... شیرین میگی چی:گوید می و برمیدارد دهانش روی از را هایش دست باالخره بوده ساکت االن تا که عمه
 جان؟
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 .کنم می عوض را پاهایم جای و دهم می فرش به را نگاهم گویم،تنها نمی چیزی

 سمت به و کند می پشت مادر گیرم می باال را سرم.شکند می را خانه سکوت مادر گریه صدای ناگهان
 هر که بخواهم انگار.ام داده قرار ای منگنه چه توی را مادر میفهمم.کنم می گناه احساس.رود می ها اتاق
 ابد تا بگیرم تصمیم اینکه مگر باشم این جز توانم نمی واقعا اما!کند انتخاب را یکی او و من بین از لحظه
 .بمانم الل

 می شود می خم من سمت و جلو به حالیکه در و شود می خارج بیخیال حالت آن از باالخره داریوش
 !بگیری تنهایی نمیتونی بزرگیو این به خوب،تصمیم دختر کن خارج سرت از فکرشو:گوید

 !اشتباه تصمیم این به کند می ترم مصمم او از کالمی هر فهمد نمی شاید

*** 

 روز.بپردازم خوابم ی ادامه به تا بدهد جواب را تلفن نفر یک منتظرم.شوم می بیدار خواب از تلفن صدای با
 صدایی و برنمیدارد را تلفن کسی.تابید می داخل به پرده میان از ظهر گرم و مالیم آفتاب و بود عید پنجم
 می خارج اتاق از و شوم می بلند خوابند مست هنوز که چشمانی با حوصله بی.آید نمی در کسی از هم
 .نیستند خانه سرهنگ و عمه حدسم طبق.شوم

 بله؟_

 !برداشتی خودت که خوشحالم_

 ...افسوس اما.بود داده من به فراموشی امید او از چندروزه خبری بی این.نبودم خوشحال من اما

 !ام نشده بیدار خواب از کامال هنوز واقع گویم،در نمی چیزی.نشینم می صندلی روی وارفته

 نه؟ مگه!شدی بیدار خواب از کنم می فکر_

 !خوابم؟ بود فهمیده کجا از.کنم می نگاه را اطرافم تعجب با و پرد می سرم از خواب حرفش همین با

 !بودم نه،بیدار_

 .شنوم می را آرامش ی خنده صدای

 !بشی آماده تر سریع عالیه،میتونی پس خب_

 چی؟ آماده؟برای_

 !باشه شده تنگ دلمون باید!ببینیم رو همدیگه اگه میاد نظر به عجیب_

 !بیام جایی تونم نمی امروز من:شود می مچاله هم در صورتم
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 بهتر!تو از هم من و خواستی چیزی من از تو:شنوم می را صدایش دوباره بعد و شود می سکوت ای لحظه
 !بتونی؟ که نیست

 خوب حالم!دارم کسالت کمی...من:گردم می ای بهانه دنبال به و دهم می فشار را ام بینی پل انگشت دو با
 !نیست

 !هستیم مواظبت باش مطمئن...دارم سراغ رو خوبی دکترهای_

 !گفتم می مستقیما باید و نداشت اطالعی هیچ زنانه مشکالت از رسید می نظر به

 !میمونه منتظرت داشتی احتیاج بیشتری وقت میفرستم،اگه دنبالت رو م راننده دیگه ساعت یک تا_

 !ماند نمی دیگری حرف یعنی این و

 نه یا است خط پشت هنوز اینکه به توجه بدون کردن قطع از قبل و آورم می پایین گوشم کنار از را گوشی
 !لعنتی:غرم می

*** 

 از بعد باالخره و پیماید نمی را بودم کرده طی زرگریان کاخ به رسیدن برای همیشه که را مسیری راننده
 .رسیم می ویالیی ای خانه به تهران از خروج و رانندگی ساعت سه حدود

 که ماشین از.نامید معمولی ی خانه یک را ان بتوان که آنقدر نه اما یکی آن از کوچکتر مراتب به جایی
 برسم در به تا کنم می می طی تنهایی به را استخر مسیر و کند نمی ام همراهی راننده دیگر شوم می پیاده
 صدای.شده پوشیده روشن های کاغذدیواری با همه ها دیوار و دلباز شدت به خانه.شوم خانه فضای وارد و

 .آید می موسیقی

 !اومدی خوش_

 اولین بودم دیده تنیس زمین توی اورا که روزی آن از بعد شاید.چرخم می سمتش به و پرم می جا از
 .بینمش می شلوار و کت بدون که باریست

 .ماشی برگردان یقه شرت تی و کرم کتان شلوار یک

 .شود می نزدیک او عوض در مانم می سرجایم و دهم می تکان سری

 !کنم کمکت بذار_

 .کند کمکم ام بهاره کت آوردن بیرون در تا آید می جلو کامال

 !ببینمت سلطنتی کاخ همون توی قراره کردم می فکر_
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 جای یه!خونمه اینجا!فرمانرواییه کاخ اونجا!درسته:کند می ای خنده تک و اندازد می آرنجش روی را کت
 !کرد خلوت...ساعتی چند بشه که خصوصی

 توانم می طور چه.کنم حرکت پایش پابه تا دهد می قرار کتفم پشت را دستش و کند می حرکت به شروع
 بودم؟ پذیرفته را لعنتی انگشتر آن وقتی بدهم نجات نزدیک ی فاصله این از را خودم

 توانم کشم،نمی می سرشان بر گذرا دستی و شویم می رد است سنبل های شاخه از پر که گلدانی کنار از
 پسرش دوست خانه که ام دختری هم من و ست طبیعی و عادی چیز همه انگار کنم برخورد جوری یک
 !آمده

 !کنی خلوت نمیتونی من با_

 هنوز:زند می آرام ی ضربه چند نشسته دستش که همانجایی انگشتهایش با و چرخاند می سمتم به را سرش
 !زوده

 در بزرگ فنجان دو با.بگذارد اتاق توی را کتم که میرود و نشینم می نشیمنش مدرن و سفید ی کاناپه روی
 روی نشستن از قبل.گیرم می دستش از را فنجان اجبارا و گیرد می سمتم به را یکی.گردد می بر دست
 برایم رویش این.کشد می پیش دارد قرار میز روی که را کوکی از پر ظرف مجاورم ی نفره تک ی کاناپه
 !است عجیب

 !داری میل چی پرسیدم می ازت حتما وگرنه نکردم درست چای حال به تا_

 می کمی و برد می باال را فنحانش.گویم نمی چیزی و دهم می قرار میز روی را قهوه از پر فنجان
 نگاهش متعاقبا که خواند می را نگاهم خط.افتد می کوچکش انگشت توی انگشتر خالی جای به نگاهم.نوشد
 !بندازم دستم توی را انگشتر داشت انتظار حتما.گردد می دستانم روی

 که خنکی و خوب هوای با پرنور و بزرگ اتاق این چرا دانم نمی.مانم می سرجایم خاموش و حرکت بی
 .شود می تر تاریک و تر تنگ برایم لحظه هر شود می وارد اش پنجره از

 .شود می گریختن هوس از پر بیشتر هرآن دلم و کنم می بازی ام دستی کیف بند با

 !نپوشیدی؟ رو انگشتر چرا_

 .است دستهایم روی هنوز نگاهش.چرخانم می سمتش به را سرم سریع

 .زنم می گره هم توی را انگشتهایم

 !کنه؟ می فرقی چه_

 !کنی جلب رو اعتمادم کمی کن سعی حداقل_

 بود؟ شده حل چی همه بود دستم توی انگشتر اون اگه یعنی_
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 !احمقی انقدر یعنی کنم اضافه آید نمی بدم

 !نیستم احمق!نه_

 !خواند؟ می را ذهنم شوند،او می گشاد کمی چشمهایم

 از همیشه که آدمهان،محکومن ترین بیچاره باهوش های آدم:نشیند می گوشم توی سرد و آرام صدایش
 ب رنج در زیادی دونستن

 !اشن

 به جز نمیکنن،چون بیخود اصرار باشن داشته رو چیزی یه تونن نمی میفهمن وقتی باهوش آدمای_

 !نمیشه ختم نابودیشون

 باهاش خودشونو باید بدن تغییر وضیعتو نمیتونن وقتی که میفهمن باهوش آدمای:گوید می و زند می لبخندی
 !بدن وفق

 نمیتونستم که چیزایی واسه عمرم تمام من!آبراهام نیستم باهوش من:روم می پنجره سمت به و شوم می بلند
 .شدم خورد شد؟خودم چی!زدم دیوار و در به خودمو بدم تغییرشون

 !بده نجات باهوشی،خودتو تو اما:گویم می کنایه با

*** 

 !شه متنفر ازش شدم باعث من جوریه،گفت این میبینی وقتی باش نداشته شیرین کار به کاری گفتم بهش_

 خوب حالش بود آمده وقتی.گفت می گریه با را ها این که عمه اتاق ی بسته در پشت از بود مادر صدای
 !لبش کنار زخم یک و پسرش بود،با تنها اما ببینم هم را داریوش سرش پشت داشتم نبود،انتظار

 .نشو آفتابی جلوش دیگه!چاه به میندازه خودشو داره تو خاطر به!میدی فراریش داری گفتم_

 رفته اتاقش به عمه با و بود نشانده بود چیده اطرافش که متکا زیادی تعداد مابین زمین روی را کوروش
 .کرد می بازی بود جلویش که قرمزی های سیب با داشت کوروش حاال.بودند

 !دیده که ام زنی ترین احمق و ترین عرضه بی...که گفت_

 .شود می بلندتر اش گریه بار این

 کردم؟ کارش چی من اما کرد بدبخت منو اون!کردم؟ چیکارش من کردم؟آخه کار چی من مگه_

 .فشرده آغوشش توی را او عمه احتماال.شود می تر خفه کمی گریه صدای بار این
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 زد؟ کتکت کردین؟یعنی دعوا_

 .شنوم می را عمه ناراحتی و یاس از پر صدای

 بی بوالهوس ی زنباره یه توام گفتم بهش...کرد می توهین من به داشت ش همه....زد می حرف داشت هی_

 ...گوشم توی زد!مسئولیتی

 .ریزد می فرو چشمم ی گوشه از اشک و کند می گریه کمی

 !بشکنه دستش_

 !میز ی لبه روی افتادم صورت با_

 !حقیرم انقدر جلوش که سرمن بر خاک...من سر بر خاک:گیرد می اوج مادر هق هق

 .کنم می پاک را هایم اشک مشتم با و میفشرم دستم کف را هایم ناخن

 را زخم این مزمن خونریزی که بود مجبور ابد تا و بود زده خودش به را آخر تیر او با ازدواجش با مادر
 .کند تحمل

 تقال آن به رسیدن برای دارد و شده دور و خورده قل سیبش.میچرخم سمتش به کوروش ی گریه صدای با
 نفرمان سه هر دلیل و کردیم می گریه داشتیم هرسه ما.افتد می گریه به اش ناتوانی این از نهایتا.کند می

  !گذراند می خوش داشت حتما داریوش بین این در و بود ناکامی

 آغوشم.دهم می دستش به را سیب و میکنم بلند ها متکا بین از شده سرخ گریه از که را پسربچه و روم می
 !ام رسانده دستش به را سیب من کند،چون می تحمل اما است غریبه برایش

*** 

 سعی واقعی میزبان یک مثل او و بودم مانده اش خانه توی ساعتی چند اجباری مهمان یک مثل روز آن
 رفتن بود رسانده نتیجه این به مرا نهایتا او و بودیم زده هم به تلخی های حرف اما.کند پذیرایی بود کرده
 من خاطر به مادر شود،نه این از تر بیچاره آزاد نه میشد باعث که چیزی!است ممکن اتفاق بهترین برایم
 و فکر از بار هزار روزی و کنم تکرار ذهنم توی را چیز همه باره هزار روزی من نه و بخورد کتک
 !گذاشتم می جا سرم پشت را چیز همه و میرفتم باید.بمیرم خیال

 چیزی هر آوردن دست به برای.آید نمی دست به مجانی و مفت چیز هیچ بود کرده ثابت من به زندگی
 آبراهام به را قلبم،روحم شدن سبک بهای به به گذاشتم قرار خودم با من و بدهی دست از را چیزی مجبوری
 !بفروشم
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 بودم انداخته انگشتم توی را اسارت انگشتر آن من و بودیم گذاشته قرار هم با تقلبی زوج یک مثل باز حاال 
 را روحش یقینا هم ام،او داریوش شبیه چقدر بودم کرده حس و بودم نشانده صورتم به کمی آرایش حتی و
 !بود فروخته ابلیس خود به

 دیگر و ابریست و گرفته کنم،هوا می طی را استخر مسیر هم کند،باز می پیاده حیاط توی را من راننده باز
 .است پرنور و روشن آنچنان خانه

 توی باید میزنم حدس هم به ظروف و ظرف خوردن صدای با.روم می نشیمن تا و بینم نمی را آبراهام
 را کارهایش تنها و تک خانه این توی پز و دک این با که بود عجیب.باشد مشغول لوکسش ی آشپزخانه

 .دهد می انجام خودش را آشپزی حتی اینجاست وقتی میگفت.داد می انجام

 چوبی ی مالقه همان با که دارد چشم هم سرش پشت انگار ایستم می آشپزخانه چارچوب توی که همین
 .است خامه پاکت هم دیگرش دست توی.گردد می بر سمتم دستش

 کنی؟ می چیکار_

 هم توی کمرم پشت را دستهایم معذب من و بیند می را کنم،انگشترم می جابجا ام شانه روی را کیف بند
 .میکنم قفل

 !بیاد خوشت میکنم فکر...ایتالیاییه غذای یه_

 !برگردم زود باید...مونم می منتظر نشیمن توی من پس:گویم می العملی عکس بدون

 کمک خوای نمی:گوید می و کند می دراز امدن جلو معنای به سمتم به را دستش برگردم میخواهم که همین
 !کنی؟

 دستپختم:کنم درست غذا ماندن زنده برای هم سنگ از بودم گرفته یاد سقز توی من.میدارم بر عقب به قدمی
 !نیست خوب

 سرهم خوردن واسه چیزی وقتایی یه بتونی باید و میشی تنها زودی بگیری،به یاد چیزایی یه الزمه پس_

 !کنی

 من!تنها گفت.بیاید سرم بالیی چه آنجا است قرار بپرسم و بمانم که این.کند می ترغیبم ماندن به اش جمله
 !تنها گفت او اما باشم اش معشوقه بود قرار و بودم انداخته انگشتم توی را انگشترش

 .گذارم می میز روی و دهم می سر پایین به ام شانه روی از را کیف

 تنها؟_

 .دهد می قرار جلویم میز روی و میدارد بر را چوبی ی تخته

 !همیشه نه اما!تنها_
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 !زند می حرف باید،قسطی که حاال

 .گذارد می تخته روی ساطور همراه به هم را تازه و سبز های جعفری ی دسته

 .بشه ریز خیلی نیست الزم...اینجوری...کنی خورد باید هارو جعفری این_

 .کند می خرد ساطور با را ها سبزی از کمی خودش

 .کنم می رها میز روی و گیرم می را اش گیرد،دسته می سمتم به را چاقو

 باشم؟ باشم؟کی چی قراره همیشه؟من نه اما تنها چی یعنی_

 اینکه برای هست نفر یک کنم فکر بتونم باشم،که راحت باهاش من که کسی:گوید می و کند می راست کمر
 !باشم خودم کنارش

 !کنه آرومم بتونه که کسی:ایستد می تر نزدیک و زند می دور را میز

 پیش دست میبیند وقتی گیرد می سمتم به و کند می بلند را ساطور دوباره.بگریزم نزدیکی این از میخواهم
 می دستم روی همانجا را دستش.دهد می قرار دستم کف را آن و گیرد می را راستم دست خودش آورم نمی
 ی دسته روی و کند می بلند را دستم بدهد یادم را کاری است قرار که باشم ای بچه انگار و بماند گذارد
 .آورد می پایین ها سبزی

 !بشه بد خیلی هاش خواسته به رسیدن واسه بتونه خودم مثل که کسی:رسد می گوشم به تر آرام صدایش

 بین گیرد، می قرار سرم پشت قبل از تر نزدیک و کشد می انگشتم توی انگشتر روی اش اشاره انگشت با
 .شوم می احاطه دستهایش

 ام شنوایی های گیرنده بین از نسیمی مثل دهد،صدایش می قرار چپم ی شانه باالی فاصله کمی با را سرش
 !باشه؟ داشته دوستت همچنان و ببینه رو وجودت های سیاهی عمق میتونه من از غیر کی:گذرد می

 به گذاشت،بلکه سرم روی را منتش که داشتنی دوست آن خاطر به نه نشیند می بدنم بر لرزی اش جمله از
 .زد تخمین نمیشد را عمقش که بود تیره انقدر انگار و گفت که ای سیاهی آن خاطر

 !آبراهام نیستم بد انقدر من!نیستم بد من:لرزد می صدایم

 .شوند می بریده تیغ تیزی زیر که هایی سبزی و آورد می باال خودش دست با همراه را دستم دوباره

 !کار چه خودت با تو و کنم می چیکار تو با من ببین!بد خیلی...شیرین بدیم تو و من_

 بودن زنده حس...حس من به تو:کشد می بلندی کند،نفس می نوازش را دستم انگشت سر با دوباره
 !انگیزه س،هیجان تازه اما بده من واسه که حسی!میدی
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 .بخورم تکان توانم نمی مجسمه عین و اند شده گشاد غریب و عجیب حرفهای همه این از چشمهایم

 !بودم شده آشنا ای دیگه ای،جای دیگه جور تو با کاش:فشرد می بیشتر را دستم

 دیده دیگری جور و دیگری جای را من واقعا کاشکی و دیدی نمی مرا اصال موقع آن بگویم خواهد می دلم
 !بودی

 سمتش به کم ی فاصله آن توی و کنم می جدا ساطور ی دسته و انگشتانش بین از را دستم تکانی با بالخره
 !برگرده؟ ریتا روزی یه نمیترسی:چرخم می

 !میترسی؟ مهران برگشتن از تو مگه_

 !میدی دستش از_

 خوامش،تو نمی حتی دادمش،دیگه دست از هم ممکن حالت ترین فجیع دادمش،به دست از وقته خیلی_

 !بکنم کارا خیلی میتونستم باشمش داشته میخواستم هنوز اگه که میدونی

 !میشناسم درونتو آره،هیوالی_

 می قاب را صورتم بعد و میفرستد گوشم پشت را صورتم اطراف موهای و آورد می باال را دستش دو
 !کنی اهلیش میتونی که همینه برای:گیرد

 !کنم باور هاتو گفتن دارم دوستت این تونم نمی ای ذره!حرفاتو کنم باور تونم نمی:دهم می تکان را سرم

 !بگم؟ دروغ بهت باید چرا:کند نمی رهایم کشم می عقب را سرم هرچه

 .بگوید دروغ من به نداشت نیازی او گفت می راست

 !بدی دست از منو بار این نمیخوای چون_

 !بدم دستت از خوام نمی:گیرد می انحنا لبخندی به کم کم هایش لب

 .آید می پایین اشکم از پر چشمهای از نگاهش ای لحظه

 جای تا را سرم.نمیشد جدا لبهایم از جوره هیچ نگاهش وقتی گذرد می ذهنش توی چیزی چه زد حدس میشد
 .برود عقب بگویم تا کنم می باز دهان و کشم می عقب ممکن

 !سوخت_

 !کردم فراموش بدم،خودم یاد آشپزی تو به خواستم می:کشد می عقب زودتر خودش و گوید می را این

*** 
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 !شیرین نداری رو اجازه این_

 امروز تا.کند می سکوت به وادار مارا قاطعش کالم با و آید می عمه و من بگومگوی میان سرهنگ باالخره
 را سراغش عمه از و بودم ام شناسنامه دنبال به وقتی اما!جدیست رفتنم ی قضیه چقدر شد نمی باورشان
 .کردند باور گرفتم

 !کنی نابود رو اطرافیانت و خودت زندگی رحمانه بی انقدر نمیتونی شیرین_

 !خالیه کنم می نگاه طرفو هر چرا اطرافیانم؟پس:گویم می پوزخند با و کنم می باز طرف دو به را دستانم

 !ببینه آزار این از بیشتر نذار...کن فکر مادرت به:آید می سمتم به و شود می بلند مبل روی از سرهنگ

 صدبار االن تا بود من جای ای دیگه هرکس!وسط این سوزم می دارم که میکنه،منم زندگیشو داره که اون_

 !بود کشته خودشو

 .بگیرم پس را ام شناسنامه خواهم می تنها.ندارم رود می باالتر لحظه هر که صدایم تن به توجهی

 !شدی داریوش شبیه خیلی کنم می حس ش همه_

 منی،خدا دختر تو!کن فکر هم ما به شیرین:دهد می ادامه و گوید می را این فشرد می را اش پیشانی که عمه
 چی؟ کردن،ما خطا اونا بودی،اصال م بچه مثل من واسه همیشه تو اما نداد بچه من به

 می اذیتتون کنم،بیشتر می میشم،عاصیتون دیوونه بمونم!بهتره همه واسه نباشم اگه:دهم می تکان سری
 که نیست من جای کسی هیچ...نیستین من جای شما...میشم آب دارم من...کنید درکم کنم می خواهش...کنم

 !نباشم هستم که جایی این دارم نیاز چقد بفهمه

 !نمیشه حل سوال مسئله صورت کردن پاک با:دهد می قرار ام شانه روی را آید،دستش می جلوتر سرهنگ

 !بهتره م واسه رفتن میدونم فقط!گذشتم جواب و سوال خیر از دیگه من:افتم می گریه به ناچاری از

 جز نداری رو کسی که بیگانه،جایی کشور یه توی آخه:گیرد می را دستم و ایستد می دیگرم طرف عمه
 هست کی اومد سرت بالیی اگه!کنی؟ چیکار بهت،میخوای داده وعید و وعده سری یه که پسرکی یک

 !بیاره؟ سرت بالیی خواست چی بود دیوونه نه؟اگه یا درستیه کیه؟آدم آقا این بگیره؟اصال رو دستت

 .رود می عقب و میفشرد دست دو میان را اش پیشانی دوباره بکشد تیر سرش انگار بعد

 !گردم می بر شد بهتر حالم وقتی منم...خوبه من با...خوبیه آدم...میشناسمش من عمه_

 االن...گرفتی بازی بچه به چیزو همه تو!میترکه داره سرم...شیرین کن تموم بحثو این کنم می خواهش_

 !کنی می سیاه زندگیتو طور چه داری نمیبینی کوری
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 کنید داره،حبسم حل راه یه هم فقط!گرفتم زندگیم واسه که تصمیمیه!نیست بازی بچه:گویم می بلند و جدی
 !بیرون بذارم خونه این از پامو ابد تا نذارید و

 !ببینمش جا،باید این بیاد بگو:گوید می بعد و کند می نگاهم تنها لحظه چند خاموش و ساکت سرهنگ

*** 

 آن هم بار چند بودم،روزی کرده جمع را چمدانم که بود روزها بروم،اما است قرار کی دانستم نمی اصال
 و بستم می چشم.بستم می دوباره و کردم می رو و زیر را داخلش های وسیله و کردم،لباسها می باز را

 غلط چیزی یک کردم می فکر هربار چرا دانم نمی اما بشوم متصور را شادی دنیای کردم می سعی
 که کسی!بگیرم تماس او با و بردارم را گوشی تا داد می سوق تلفن سمت به همچنان را من که چیزی!است
 !باشد کرده نفوذ هایت سلول تک تک در که سمی بود،مثل شده عجین من با انگار

 کسی هر از بهتر حتما بود کرده ویران مرا خود که کند،او کمکم خواستم می او از باید شاید کردم می فکر
  !کوچک نقلی خانه یک باشکوه،تنها عمارتی بسازد،نه چیزی بود بلد

 نه بود،دیگر شده گرفته من از چیز همه بپری خواب از که انگار بعد و بود کرده مادر و زن را من که او
 !زن حتی نه و بودم مادر

 هم رفتنم از حتی و کردم می تنهایی احساس خیلی که وقتی گاهی!نبودم بلد را او نداشتم،من هیچی او با من
 شدم می مادر قضا بر دست و بکند را کارش گذاشتم می آخر روز آن اگر کردم می فکر شدم می امید نا

 !کرد نمی رها را اش بچه دیگر حتما بار چه؟این

 را کودکی بخواهم که ام شده عوضی انقدر که دادم می فحش خودم به ها دیوانه عین فکر این از بعد و
 !بودیم موازی خطوط شبیه هرچیزی از بیش آزاد و من.کنم ام احمقانه خیاالت و فکر قربانی

 خاطرش در من از اسمی هم بار یک حتی که تفاوت این با اما و میبست را چمدانش داشت حتما هم آزاد
 من برای او اما!نکند فکر آن به هم لحظه یک میداد ترجیح حتما که بودم بدی خاطره او برای من.آمد نمی
 !بود؟ چه

 حرف سرهنگ با و بیاید روز یک باید بودم گفته او به.است آبراهام دانم می.شود می بلند خانه زنگ صدای
 زیرکاهش آب و موذی صورتک آن و بیاورد در را خوب های آدم ادای شده بارهم یک برای بودم گفته.بزند
 نگذاشته باال طاقچه که بود عجیب برایم.بود کرده هماهنگ کار این برای را امشب هم بگذارد،او کنار را
 !شود فرما قدم جایی او اینکه نه برسند حضورش به دیگران داشت عادت هرحال به بود پذیرفته راحت و

 !بگذارد کنار را عاداتش است مجبور جاهایی یک آدم بود گفته ساده خیلی بودم گفته که را این

 و کشد می کنار در کنار از ای جمله شدن بدل و رد از بعد و کند می باز را در سرهنگ میبینم پنجره از
 .میبینم ای تیره شلوار و کت توی را آبراهام
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 می مرد از را گل دسته که کنم می نگاه تعجب میدارد،با بر قدم بزرگ گلی دسته با مردی هم سرش پشت
 ز می اشاره و گیرد

 .بماند درمنتظر کنار همان ند

 احتماال ، داخل سمت به کند می راهنمایی را آبراهام دست با و کند می نگاه را محافظ تعجب با سرهنگ
 پنجره به را آبراهام نگاه ای لحظه!باشم ارتباط در ای گنده کله آدم چنین با کرده نمی خطور هم ذهنش به
 نقشش زیادی انگار کنم،واقعا می اشاره گلش دست به پوزخند با و کشم نمی کنار را خودم.میبینم اتاقم ی
 !بود گرفته جدی را

 !بود نگذاشته پا درویشیمان ی کلبه به کمی آدم حال هر به.شوم می خارج اتاق از و نمیمانم منتظر

 نگاهش است مبل روی نشستن حال در عمه و سرهنگ تعارف به که او آیم می بیرون اتاق در از که همین
 .افتد می من به

 !سالم:دهم می تکان را سرم

 .گذارد می سالن ی گوشه میز روی را گل دسته عمه و روم می جلو

 خوش خانوم یه دارید،معلومه زیبایی ی خونه:گوید می عمه به رو سپس.دهد می را جوابم و زند می لبخندی
 .کرده طراحی رو اینجا سلیقه

 .بود خالی و خط خوش مار کند،عجب می تشکر او از گرمی به و زند می لبخندی عمه

 ...آقای اومدین خوش خیلی:میگوید نفره تک مبل روی نشستن حین سرهنگ

 .بشنود خودش از میخواست سرهنگ انگار و بودم گفته را اش خانوادگی نام بار یک من البته

 !زرگریان هستم،آبراهام زرگریان_

 .برد می لذت خودش کردن معرفی از که است معلوم و گوید می افتخار با

 !جواهرات؟ وصنف زرگریان ی تجارتخونه همون_

 میوه در شده چیده های میوه تواند می شلوارش تیز و صاف اتوی خط با و اندازد می پا روی پا آبراهام
 !بدهد برش را میز روی خوری

 !کوچیکیشه قسمت این اخب اما...البته:زند می گره هم در رانش روی را هایش دست

 از چقدر میدهد نشان نشسته لبش روی که لبخندی! کند پنهان را اش خودشیفته شخصیت تواند نمی هرگز
 .برد می لذت موقعیتش

 .میدهد تکان سری تنها سرهنگ
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 !قهوه یا دارین میل چای:شود می بلند عمه

 !نکشید زحمت:چرخاند می عمه سمت به را سرش

 !بفرمایید کنم می زحمتی؟خواهش چه:گوید می رویی خوش با نیامده بدش او از اول نگاه در انگار که عمه

 !میدم،ممنونم ترجیح رو قهوه_

 !بشنوم هم شما زبون از که دارم دوست گفته،اما ما به چیزهایی شیرین_

 !رو؟ چیزی چه:زند می نادانی به خودخواسته را خودش آبراهام

 ی سروکله اصال!رو چیز همه:زند می مبل چوبی ی دسته به کوتاهی و آرام ضربه دست کف با سرهنگ
 !بودم نشنیده شیرین از پیش ماه یک تا شما از ناگهانی،اسمی انقدر هم شد؟اون پیدا کجا از شما

 به نه هم شدیم،اون آشنا مهمونی یک توی شیرین و من راستش:میکند عوض را پاهایش جای آبراهام
 میگم؟ درست...مهران...بود اومده ش پسرعمه همراه!پیش وقت تازگی،خیلی

 !مهران!میگی بله،درست:میزنم پوزخندی.کند می سوال من از انگار و کند می من سمت را رویش بعد

 دوست واقعا رو شیرین من!سرهنگ جناب نیست ماهه دو یکی ما آشنایی که بگم خدمتتون میخوام یعنی_

 !دارم

 .دهد می آدم تحویل و میپیچد هم به را دروغ و راست طور چه بود داده نشان

 !شیرین آرامش برای!شیرینه برای کنم می هرکاری من:دهد می ادامه سرهنگ سکوت در

 سرهنگ که است بار اولین برای شاید.زند می مبل ی دسته به صدایی بی و ارام ی ضربه دوباره سرهنگ
 .میبینم آشفته را

 می فنجانش برداشتن و تشکر از بعد آبراهام.میکند تعارف آبراهام به و شود می وارد سینی با عمه
 !باشه بهتر براش بشه دور محیط این از اگه شاید که داده رخ شیرین برای تلخی اتفاقات:گوید

 خواستگاری یه برای تون خونواده با زنید می عالقه و عشق از دم انقدر که شما نبود بهتر زرگریان آقای_

 !کنیم نگاه ادعاهاتون به بهتری دید با میتونستیم ما وقت آوردید؟اون می تشریف رسمی

 آبراهام دانست نمی سرهنگ یعنی.شود می گشاد تعجب از آبراهام هم و من های چشم هم سرهنگ حرف با
 است؟ یهودی

 را اش قهوه فنجان و خورد می تکانی جایش سر.گیرد می را اش چهره توی حیرت جای کوتاهی ی خنده
 !سرهنگ جناب منه قلبی آرزوی اتفاقی چنین:میگذارد عسلی روی
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 می کردم می فکر:آید می در گردش به سرهنگ و عمه بین سپس و نشیند می من روی ای لحظه نگاهش
 !هستم یهودی من که دونستید

 .گیرم می ام پیشانی به را دستم.شود می خارج عمه لبهای میان از بلند و پرفشار"اوه" ی کلمه

 خیلی این!نداشتم رو انتظارش...بود نگفته شیرین:چرخد می من روی تعجب از پر نگاهش سرهنگ
 !کنه می عوض چیزهارو

 که کنید درک میتونید حتما...سرهنگ جناب هستید فکری روشن و شریف انسان شما که دونم می من_

 !نمیشناسه رو مانعی هیچ عشق

 انتظاری چه من از شما:فشرد می را چشمانش ی گوشه و میدارد بر چشم روی از را عینکش سرهنگ
 این به سال و سن این با چرا ست،شما تجربه بی من دختر!سرانجامه بی ی رابطه یه رابطه دارید؟این

 چنین عشق اسم به دخترم بدم اجازه نمیتونم من!بشه تموم نقطه همین در باید چیز دادین؟همه پروبال رابطه
 !بزنه خودش به بزرگی آسیب

 کنم کمک دارم دوستش که کسی به میخوام فقط من:نوشد می اش قهوه از ای جرعه آرامش در آبراهام
 !همینه برمیاد عشق این برای دستم از که کاری بشه،تنها بهتر حالش

 دنیا این به پا ناخوانده که طور همان!ام رفتنی من کنند قبول نمیخواستند و بودند ناباوری در هنوز همه
 روز هر مادر!بروم پیششان از گونه همان بود قرار نداشت را انتظارش کس هیچ که بودم،وقتی گذاشته

 من و بود آمده هم داریوش بار یک کند،حتی منصرفم رفتن از تا شد می متوسل طریقی به هربار و آمد می
 که بود چیزی یک تنها.بودم نکرده گوش هایش حرف از کلمه یک به و کرده قفل را اتاقم در موقع همان
 !ام نشده افشا های راز و نزده های کرد،حرف می سنگینی هایم شانه روی

 را من هم این اما بفرستم برایش رفتن دم همان ای نامه با و بنویسم را شده تلنبار حرفهای همه توانستم می
 خودم چشم دو با و کنم اعتراف را همه ام نشسته رویش روبه که وقتی خواست می کرد،دلم نمی راضی
 !زد می کشتنم به دست آنی جنونی با شاید اصال یا و شود می متنفر من از پیش از بیش طور چه ببینم

 خودم با حیاط در تا را چمدانم باید فقط و بود آماده بلیطم دیگر روز چهار برای آبراهام ی گفته به
 کارهای دهد می اجازه ژنو فرودگاه به رسیدنم با بود گفته!بود شده حل چیز همه بعد به آنجا از میبردم،دیگر

 !کند طی را اش عادی روال هم آزاد

 !بودم کالم،غمگین یک در من و

 چیز ببرم،همه خودم با زیادی چیز نیست الزم بود گذارم،گفته می چمدانم توی هم را کوچک یادگاری چند
 خیس سرم کنار شبها بود کرده عادت که آگرین کوچک بالش شامل کوچک یادگاری چند!مهیاست برایم
 !بود،لیلی داده من به زن آن که شومی عطر و شود
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 می نکبت و بدبختی به آلوده های خانه آن به را پایش که هرکسی برای طور این سرنوشت اصال شاید
 !مرداب در رفتن زد،فرو می رقم گذاشت

 شیرین؟_

 کار من با که است آبراهام زنم می حدس بودم شنیده آن از پیش که تلفنی زنگ زند،از می صدایم عمه
 بله؟:روم می اتاق در سمت به و شوم می بلند چمدان کنار از عمیق نفسی با.دارد

 !داره کارت تلفن_

 از که اخمی با.ایستاده تلفن میز کنار واج و هاج همچنان عمه.کشانم می تلفن کنار تا میلی بی با را پاهایم
 .اندازم می مبهوتش ی چهره به نگاه نشیند می ام چهره روی تعجب روی

 !آزاده_

 !کیه؟:زند می خشکم جا در

 !داره چیکارت ببین...آزاد_

 دستان میان هنوز که را گوشی و بخشم می سرعت هایم قدم به.آید می در چاه قعر از انگار هم عمه صدای
 !الو:گیرم می است عمه

 بهم که داری حرفهایی گفتی می بار اون...ببینمت میخوام:شنوم می را صدایش ای ثانیه چند مکثی از بعد
 !بزنی

 ایران از دارم:گوید می او و گویم نمی چیزی.کشانم می ایستاده کنارم دقیقا که عمه ی چهره تا را نگاهم
 !بشنوم حرفهاتو آخرین میخوام...میرم

 .آید می بیرون ام سینه از سخت نفسم

 !کی؟_

 .بزنم حرف راحت طوری این توانستم نمی افتد می عمه به معذب نگاهم دوباره

 !تماشاخونه دم پنج ساعت...سنگلج بیا فردا_

 !باشه_

 کنم می جدا گوشم کنار از را گوشی که همین.نشیند می گوشم توی ها بوق صدای دیگری حرف هیچ بی و
 داشت؟ کارت میگه؟چی چی:گوید می عمه

 !میره ایران از داره گفت...هیچی_
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 جریان در که بود خون!باشد نداشته دوست هارا آن توانست نمی.نشیند می عمه چشمان توی اندوه آنی به
 !دانم نمی دیگری، هرچیز یا بود

 !زده؟ زنگ تو به چرا...خب_

 !ببینه منو خواد می گفت_

* 

 بهاره باران گاهی حتی و است مطبوع و خوب نیست،هوا خبری گرما از هنوز اما است اردیبهشت اواسط
 می باشد خوب هم دلت حال کمی اگر که زیباست خیس و شاداب های درخت با جا همه انقدر.بارد می ای

 انگار جا همه.آید می هجرت بوی جا همه من برای اما.کنی نگاه فقط و بزنی چانه زیر دست ساعتها خواهی
 شده تر باران های قطره با که را درختان و حیاط این دیگر نبود قرار که این.اند نوشته را رفتن ی واژه
 !نبود منصفانه نبینم بودند

 !گذاشته قرار باهات که داریم خبر ما که بگو_

 برویم دو هر بود قرار بار این البته.ببرد و بزند بغلش زیر را من دوباره ترسد گوید،می می را این عمه
 !هم از هم،دور با جا،نه یک نه اما

 .اندازم می ام شانه طرف دو را ام شده صاف موهای و پوشم می را کفشم

 !خونمونه تو دیوونگی...میدونی که تو!برگرد زود_

 .دارد اشاره هم من به بین این دانم می

 !باشه_

 .روم می در سمت به و دهد می دستم به را دستی کیف

 !کنه ناراحتت نده اجازه_

 .شوم می خارج در از و زنم می ندارد چندانی گرمای که لبخندی عمه نگران ی قیافه به

* 

 دارند آمد و رفت تماشاخانه اطراف که جمعیت سیل میان.ام رسیده زودتر دقیقه ده کنم می نگاه که ساعتم به
 کنار و گوشه هم گاری چند.ایستم می ای گوشه اند زوج اغلب که اند جوانی پسران و دختران بیشتر و

 به را آفتابی عینک.بودم نگرفته قرار هیاهو همه این بین بود مدتها.فروشند می خوراکی و اند کرده توقف
 شاید یا بود گذاشته سرکارم و بیاید خواست نمی شاید.کشم می سرک را اطراف دوباره و میزنم چشمم

 .نبود بعید کدام هیچ.بود کرده فراموش
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 کنار عینکم جلوی از را مو های رشته که همین و کشم می ریخته هم به باد خاطر به که موهایم توی دستی
 باال را هایش آستین که سفیدی مردانه پیراهن.آید می سمتم به و کرده پارک را ماشینش.میبینمش زنم می
 ج اما گیرم می دیوار از را ام تکیه.دارد پا به مشکی ای پارچه شلوار و زده

 !بریم:گوید می رسد می که نزدیکم.روم نمی لو

 !کجا؟:پرسم می متعجب

 .زند می اشاره تماشاخانه در به

 !ببینیم؟ تئاتر میخوای:ام شنیده را دنیا حرف ترین عجیب پرند،انگار می باال ابروهایم

 به نگاهم.بدهم حرکتی پاهایم به شوم می مجبور هم من و افتد می راه به من از جلوتر و زند نمی حرفی
 !سلحشور کوروس کارگردانی ها،به باد فصل:افتد می برافراشته پوستر

 ...زنجانپور شیخی،اکبر جمیله:خوانم می را بازیگران نام و چرخانم می چشم

 !ببیند تئاتر من با تا آمده!است جدی واقعا میفهمم دهد می دستم به که را بلیط

 کنم می نگاه اطرافم و او به باوری نا با و متعجبم هنوز.نشینیم می دوم ردیف در هم کنار صندلی دو روی
 بازیگران تا کند می نگاه تئاتر ی صحنه به منتظر و زده تکیه اش صندلی به هرچیزی به توجه بی او اما

 .شود آغاز نمایش و شوند صحنه وارد

 !کنیم صحبت بود قرار:گویم می و کنم می نزدیکش را سرم شود می نور کم که سالن

 !نیست صحبت جا،جای این:گوید می من آرامی همان به بچرخاند ای درجه را سرش اینکه بدون

 !اینجا؟ آوردی منو چرا پس خب_

 !ببینیم تئاتر که:دهد می جواب ساده و اندازد می نگاهی نیم بار این

 .ندارد دادن جواب قصد کشم،انگار می پوفی

 !ببینی تئاتر من با بخوای که نمیشد باورم میگذشت هم دیگه صدسال...بعیده تو از ناپرهیزیا این_

 !باشیم داشته دوستانه خداحافظی یه میخوام شاید_

 .نیستیم هم دشمن حتی دیگر ما اند،اما بوده هم دشمن که کسانیست برای دوستانه پایان بگویم خواهد می دلم

 .زنم می تکیه ام صندلی به او مثل و گویم نمی چیزی دیگر هم من شود می شروع که بازی

 بود چه نمایش موضوع آید نمی یادم اصال.ام شده بیدار خواب از انگار شوند می روشن ها چراغ که وقتی
 بود قرار که حرفهایی به داشتم فقط اما بودم جلو به خیره و بودم نشسته مجسمه مثل مدت تمام که این با
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 باید:چرخانم می آزاد سمت به را سرم و کنم می زدن دست به شروع بقیه مانند.کردم می فکر بشنوم و بگویم
 !نفهمیدم هیچی من...ببینیم تئاتر میرفتیم ای دیگه وقت یه

 !کی؟ مثال:شود می گشوده استهزایی پر و سرد لبخند به لبش

 دستمان روی های خون شستن مشغول ما هم این از قبل و من نه و بود او نه که این از بعد گفت می راست
 !نبود بودیم،وقتی

 شده چیده هم از کمی ی فاصله با که رنگی زرشکی های صندلی بین از عبور حال در و شویم می که بلند
 !بزنی حرفاتو میتونی هست،اونجا اطراف این کافه یه:گوید می اند

 بزنم؟ حرف باید من بگی؟فقط نمیخوای چیزی تو یعنی این_

 گفتن برای حرفی من:کند می نگاه ام چرخیده سمتش به و ام ایستاده راه بین که من چشمهای به ثانیه چند
 !ندارم

 !کنین ایستادین؟حرکت چرا آقا_

 .دهم می ادامه راهم به دوباره من و گوید می را این ایستاده آزاد سر پشت که جوانی مرد

*** 

 .دهد می قرار جلویمان را وانیلی کیک های برش و قهوه های فنجان گارسون

 !ندیدم رو عمه و آذر اومدم که روز اون_

 !شود می گرمم و افتم می دیدار آن پایانی اتفاقات یاد ام جمله اتمام از بعد بالفاصله چرا دانم نمی

 .است فنجان از خروج حال در بخارهای به کند،نگاهش می جا جابه کمی را فنجانش دست با

 !نه،ندیدی_

 چرا؟_

 برای نیست،نه کردن زندگی جای دیگه خونه اون چون:آورد می باال را سرش و کشد می سبیلش به دستی
 !اونا برای من،نه

 !بار آخرین برای ببینمشون،حداقل خواست می دلم_

 !کن شروع بگوید منتظرم آن زند،هر می تند قلبم.نوشد می اش قهوه از کمی و گوید نمی چیزی

 .برم می فرو دهانم توی و زنم می چنگالم به را کیک از کمی
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 کنی؟ شروع خوای نمی_

 .نوشم می ام قهوه از کمی سرش پشت و دهم می قورت نجویده و جویده را کیک

 بری؟ خوای می کجا_

 !پاریس_

 پاسخم تلگرافی و کوتاه انقدر ام آورده خودم سر بالیی چه او خاطر به من دانست می اگر.گوید می کوتاه
 !داد نمی را

 !داشت درازی سر ما ی قصه!کنم شروع کجا از باید دانم دهم،نمی می تکان عصبی را پایم

 .بیفتم پس جا همین و بیفتد قندم است ممکن زیاد استرس از کنم می خورم،حس می کیک از دیگر کمی

 وقت دارم که فهمیده.کند می نگاهم منتظر طور چه میبینم آورم می باال را سرم و دهم می پایین که را لقمه
 .کنم می کشی

 !شد؟ چی پس...داشتی زدن حرف به اصرار همه این_

 اگر.شوم می خم جلو به کمی است میز روی دستهایم که همانطور و کشم می صورتم روی دست دو کف با
 !رفت می و گرفت می را راهش هرکس!افتاد نمی اتفاقی ندارم حرفی گفتم می

 !باشم شما مثل یکی خواست می دلم میاد یادم که وقتی از_

 خوش خیلی شما...گم می هامو بچگی همون:چرخانم می فنجان توی هدف بی را قاشق و گویم می را جمله
 با...بودیم بیچاره خیلی نظرم به هم موقع همون مامانم و من اما!داشتین چی همه من نظر به...بودین بخت
 !ببره عمارت اون از مارو و بیاد بودم منتظر روز هر که پدر یه

 .نریزد تا نزنم پلک کنم می شود،سعی می جمع چشمانم توی اشک

 و بشوره شب تا صبح مادرم و بدم انجام رو کارا خورده من نباشه قرار که جایی...خودمون خونه ببره_

 !بسابه

 !کردنش له به کنم می شروع و افتم می کیک جان به چنگال با بار این

 میتونین بخواد دلتون هروقت که حقیریم،انقدر خیلی کردم می حس بازم بود،اما خوب باهامون سادات بانو_

 !شد طورم همون که...بیرون کنین پرتمون اردنگی یه با

 .کند می نگاهم تنها و نشسته سینه به دست
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 کوچیکی کارای یه وقتایی یه!دارم دوسش  کردم می حس که بود کسی تنها...بود خوب خیلی من با مهران_

 !دونم نمی...داشت دوستم واقعا شاید...شاید!داشت ارزش دنیا یه برام بچگی دوران توی که کرد می م واسه

 .برود تر پایین بغضم تا خورم می قهوه از کمی

 !بودم متنفر تو از اما_

 ...هیچی!ببینم را العملش عکس تا کنم می نگاهش بالفاصله و گویم می قاطعیت با

 !نبودم متنفر تو ی اندازه به کس هیچ از_

 توی کنی می پرتم ندم انجام درست کارامو اگه کردی تهدیدم تو و بود سالم هفت فقط...کردی تهدیدم بار یه_

 !یادته؟...استخر

 !دانم نیست،می کند،یادش می کنم،نگاهم می نگاهش

 یادت که معلومه...تون خونه کلفت دختر باشه؟اونم داشته برات تونست می اهمیتی چه دختربچه یه ترسای_

 و چرخید و چرخید دنیا اما...کنی عملی حرفتو روز یه بودم منتظر چون بودم متنفر استخر اون از!نیست
 !بودم اتفاق یه شاهد فقط من...نه هم مسبب حتی...شدم اتفاق یه مسبب من

 !گرفتی ما از هم رو کامران تو_

 تو!کردی چیکار تو اما!بودم گناه بی من!نه میگم اطمینان با که کاریه تنها این...نه:گویم می قاطع و سریع
 !باشم؟ متنفر ازت نداشتم حق!بودی سنگدل و رحم بی...ترسوندی مرگ سرحد تا منو

 انگشت با و دهد می شود می خارج آن از جانی کم بخار تنها حاال که میز روی فنجان به را نگاهش
 .کشد می میز روی فرضی خطوطی

 اگه!آشغال بیرون،مثل کردی پرت عمارت از همه چشم جلوی مادرمو و من گرفتم،تو دل به کینه ازت_

 های کامی تلخ تموم انتقام بود،میخواستم انتقام گرفتن واسه فقط و سال،فقط ده بعد عمارت به برگشتم دوباره
 کلی ش واسه!دار نگه خودت نزدیک دشمنتو باشم،میگن نزدیکتون که اومدم!بگیرم شما از مادرمو و خودم
 !نزدیک خیلی...بشم نزدیک تو به میخواستم...بودم کرده ریزی برنامه

 محکم فکش زوایای و است میز به نگاهش ببینم،هنوز رویش را آخرم جمله اثر که کنم می نگاهش تعلل با
 !بده ادامه: گوید می کوتاه و تند سکوتم رسند،میان می نظر به

 !دارم هراس داستان ادامه گفتن ،از کنم می صاف را گلویم

 و کنی خراب چیو کنی،همه خراب بشی،خودتو کنم،عاشقم ت ببینی،وسوسه زن یه چشم به منو میخواستم_

 ...وسط این ولی!نیستی داییت از تر فرا چیزی توهم کنم ثابت بهت
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 .کنم می باز را بلوزم باالیی ی دکمه و دهم می قورت را دهانم آب

 !شدم مند عالقه مهران به خودم...به...خودم_

 های ی شعله توان می.کند می نگاه من به و گیرد می میز از را نگاهش تنها و دهد نمی تکان را سرش
 !بود خورده دست رو من از بدجور...دید چشمانش توی را آتش

 اون...بودین انتقامم و تو دیگه طرف و احساسم و خودم طرف یه از...ریخت هم به چی همه وقت اون_

 به خودش مهران امافهمیدم!باشه زندگیم ی انگیزه میتونست مهران به احساسم و بود زندگیم هدف انتقام
 شانسی که نداشتم،پذیرفتم شانسی هیچ من و داشت دوست،دوست یه مثل فقط منو اون!ریتا...منده عالقه کسی
 چیز همه...کردی می تحقیرم هنوز...دادی می انتقام واسه بیشتری ی انگیزه من به روز هر توهم...ندارم
 !نباید...آزاد میکردی کارو این نباید...نمیداشتی بر من تحقیر از دست همچنان اماتو بود شده عوض

 شوخی بگی بخوای حرفات تموم انتهای امیدوارم:گوید می و نوشد می قهوه کند،کمی می کوتاهی ی سرفه
 !کردم

 و بودم سرخورده مهران از من:نبود کشیدن پاپس وقت حاالدیگر آید می باال چشمهایم تا اضطراب و ترس
 پیش اینطور هیچی کردی می رفتار باهام ای دیگه طور اگه کردی،شاید می رفتار هرزه یه مث من با تو

 !رفت نمی

 سرخ کمی صورتش.گیرد می دهانش جلوی لرزد می کمی کنم می حس که را دستش و خندد می عصبی
 .رسند می نظر به تر قطور همیشه از اش پیشانی ی برجسته رگهای و شده

 !داشتم خوبی و آروم خیلی زندگی میدونی؟من_

 بخوام نبود این قصدم من:گویم می و کنم می کنترل را پایین،خودم ریزد می چشمم ی گوشه از آنی به اشک
 !کن باور...نداشتم بقیه و خاتون کار به کاری من...کنم اذیت تورو از غیر کسی

 !آفرین...آفرین...کردی بازی اولش از پس:زند می شانه عقب به را موهایش عصبی دستش با

 کمی...بشه خنک دلم کمی بود قرار فقط!آزاد خوام می معذرت..خوام می معذرت:افتم می هق هق به بیشتر
 حتی و کردم غلطی چه فهمیدم...شدم پشیمون چی همه از سقز توی...شدم پشیمون بعدش!بکنم بودن آدم حس
 نگفتم چیزی...برات باشم هرزه زن یه فقط میخواستی وقتی...خوابم رخت توی اومدی وقتی...وقتی نزدم دم
 !میشه پاک خون با خون گفتم!بگیری انتقامتو توهم که

 می گونه شود،فریاد می متالشی میز روی چیز همه و کوبد می فنجان به لحظه یک در و محکم دست با
 !لعنتی؟ شدم آروم کنی می فک:گوید

 و کنند می نگاهمان تعجب با کافه توی کنم،آدمهای می نگاه را اطراف ترس با و شده خیس صورتم تمام
 .آید می سمتمان به بدو بدو گارسون
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 !آزاد بشه چیزیش کسی خواستم نمی من اما...دونم می...کردم اشتباه_

 آقا؟ اومده پیش مشکلی_

 می بلند صندلی روی از وقت فوت بدون و گذارد می شده کثیف میز روی اسکناس چند خشمگین آزاد
 !کن صبر آزاد...کن صبر:شوم می خارج کافه از سرش پشت و شوم می بلند سریع هم من.شود

 ریشمم به حتما!دادی بازی منو تو:ایستم می هم من باشیم داشته برخوردی اینکه از قبل و ایستد می ناگهانی
 !میخوندم اول همون جونورو توی دست باید!خندیدی

 !آزاد:کنم می پاک را صورتم روی اشکهای دست با

 .نالم می را این

 !ای زنده چرا نمیدونم...بشکنم گردنتو کنم،باید ت خفه و بگیرم دستام بین گلوتو االن باید_

 .شده خون ی کاسه چشمهایش

 فقط...بکن میخواد دلت هرکاری...بکن:گردنم نزدیک تا آورم می است،باال داغ گیرم،داغ می را دستش
  و کن فراموش

 ب منو

 !بخش

 .کشد می بیرون دستانم بین از ضرب به را دستش

 !بیارم سرت بالیی بخوام من که هستی اونی از تر بدبخت تو_

 !کنم آرومت میخوام و دنبالت اومدم االن کشیدم زندگیم توی که نکبتی همه اون از بعد که بدبختم آره_

 کلیشه و آبکی خیلی نقشتو...نبود خوب هم چندان بازیت بیاری؟البته در رو عاشقا ادای میتونستی طور چه_

 !شیرین حقیری ذاتا تو...نمیکرد تحقیر رو تو کسی...میدونی...بودی آورده در ای

 !نکند سرباز بغضم دوباره تا گذارم می هم روی چشم و گوید می

 من اگه کردم می فک چون بوسیدم می تورو من!لعنتی بوسیدم رو تو من:شود می کینه پر و آرام صدایش
 !عاشقمی تو میکردم فکر چون شدم می ارضا باهات من!داری دوستم تو حداقل میاد بدم ازت

 !احمق خیلی...بودم احمق چون نکشتمت اول ی لحظه همون من:رود می پایین و باال پرخشم و تند اش سینه

 !نکنم گریه توانم توانم،نمی نمی دیگر
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 دیگه کن باور...نبود بازی دیگه بعد به جایی یه از...رسیدم زن یه لذت اوج به باهات بوسیدمت،منم منم_

 می منم...بودی آگرینم پدر تو...نبود شوخی دیگه جایی یه از ولی چیو همه بگم بهت ترسیدم می...نبود ادا
 !خواستمت

 باهام خوای می...بود اعترافم ی همه این میدان این و گوی این حاال:زنم می زبان را ام شده خشک لب
 کنی؟ چیکار

 میدان از که زند می پایش جلوی افتاده سنگ به محکم ای ضربه اش خورده واکس مشکی کفش نک با
 .شود می دور دیدمان

 خواد می دلم!نمیزدی حرفی کاش...نمیگفتی کاش...شیرین کردی تر جهنم زندگیمو جهنم اعترافت با فقط_

 وقت هیچ که جایی...دور جای یه ببرم دیگه بار یه بزرگت و کوچیک گناهای تموم خاطر به تورو و بمونم
 !خیلی...م خسته خیلی...اما!نباشه برگشتی راه و فرار راه ازش

 هایی قدم با جهت خالف و چرخد میدارد،می بر عقب به قدم کند،یک می نگاهم تنها ای لحظه سکوت در
 .شود می دور من از آرام

 !بود؟ سنگین قلبم هنوز چرا بودم،پس گفته او به باید که را بودم،چیزهایی کرده اعتراف من

 اینجا به اورا و خودم بود،من رفته تنها و ام خسته بود گفته.شوم می دور او از هم من و کنم می پشت
 !بودم کشانده

 یک تنها و بار،تنها یک اگر.ایستم می و بندم می را زیپ!آنجاست کنم،انگشتر می باز را کیف پشت زیپ
 کردم؟ می خودخواهی میشد؟اگر چه کردم می کاری خودم دل خاطر به بار

 من از فاصله متر چندین با حاال که اوست خلوتیست،تنها چرخانم،خیابان می سر و ایستم می حرکت از
 .رفته فرو جیبش داخل که دستی و است انگشتانش بین که سیگاری کند،با می نگاهم و ایستاده

*** 

 ششم فصل

 همچنان دیگرش دست با و شود می خارج آسانسور از من از گیرد،زودتر می را چمدان ی دسته شرمین
 داخل از.گرفته فرا را آپارتمان راهروهای تمام شب نیمه سکوت.شوم خارج هم من تا دارد می نگه را در

 هرچیز از قبل و شود می باز تیکی صدای با در.چرخانم می قفل داخل و آورم می بیرون را خانه کلید کیف
 ها شب که بود عادتم.افتد می کرده روشن هم را خانه از کمی شعاع که آشپزخانه سوی کم نور به نگاهم
 اول همان را مشکی بلند پاشنه های کفش.بود رسیده هم ها بچه به عادت این و بگذارم روشن را المپ یک
 .پوشم می را شده جفت های دمپایی و آورم می در

 !خوابن همه_

 .میگذارد در کنار را چمدان.گویم می شرمین به خبری را این
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 !کنم می گرم غذارو بشوری وروتو دست تا_

 .نپیچیده خانه توی خاصی بوی

 !مامان؟ کردی درست چی:گویم می و هایم شانه روی دهم می سر را شالم

 !یخچاله الزانیا،تو_

 .رود می آشپزخانه سمت به وضع و سر همان با

 !خوابه بخواب،چشمات برو میکنم،تو گرم خودم عزیزم_

 !بخورم گشنمه،میخوام نه،خودمم_

 به و زنم می موهایم روی و میدارم بر دردناکم چشمان روی از را مطالعه عینک طوالنی پرواز از خسته
 روی را چیزی توانم می فقط اتاقش محض تاریکی توی.کنم می باز را شایان اتاق در.میروم ها اتاق سمت
 .آید می یخچال در شدن بسته و باز صدای.روم می خودمان اتاق سمت به و بندم می آرام را در.ببینم تخت

 جلو تخت کنار تا.کشیده دراز همیشگی سمت همان تخت روی.شوم می وارد ممکن سروصدای کمترین با
 انتظار همیشه که نمیشد،این تکراری چیز هیچ.کنم می نگاهش مانتو های دکمه کردن باز حین روم می

 !باشد بیدار رسیدنم موقع حداقل یا بیاید فرودگاه به دنبالم او داشتم

 کامل.میبینم چشم ی گوشه از را تخت خوردن تکان شلوار و تاپ پوشیدن حین و کنم می آویزان را لباسهایم
 اومدی؟:است باز نیمه چشمانش و شده خیز چرخم،نیم می تخت سمت به

 بودی؟ منتظرم:گویم می آرام صدایی با و طعنه به

 می را صورتم و شوم می اتاق سرویس وارد.دهد نمی جوابی که دانم می واقع مانم،در نمی جوابش منتظر
 .کنم عبور رفتارها خیلی کنار از و نشوم ناراحت چیزها خیلی از بودم گرفته یاد.شویم

 تکیه تخت تاج به و نشسته.آیم می بیرون دستشویی از و زنم می گوش پشت را صافم و کوتاه موهای
 .میمالم صورتم به تاریکی وتوی آیینه روبه و برمیدارم توالت میز روی از را کننده مرطوب کرم.زده

 !بیرون میرم االن بخواب،من_

 .گویم می آرام

 بود؟ طور چه سفر_

 نمی جوابش پس!بدهد ایمیلی حداقل یا بپرسد و بزند زنگ نبودم که روزی ده این توی توانست می را این
 .بود پرسیده عریضه نبودن خالی جهت باشد،صرفا داشته اهمیتی توانست

 !خوب...همیشه مثل_
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 نیم و میدارد بر کنسول روی از هم را اش مچی کند،ساعت می روشن را آباژور و کند می دراز را دستش
 .اندازد می نگاهی

 داشتی؟ تاخیر_

 !ساعت دو_

 شوم می خم.افتد می ریشش خط کنار کوچکی زخم به نگاهم کرده روشن را رخش نیم که آباژور نور توی
 !شدم می دلتنگش بودم،باید دور که بود روز کشم،ده می زخم روی آرام را دستم و سمتش

 شده؟ چی_

 !برید ژیلت نیست،با چیزی:گیرد می ام داده قرار صورتش کنار که را دستم و آید می باال دستش

 که گذارم،همانطور می اش شانه روی و آورم می باال را دیگرم دهانش،دست روی تا آید می پایین نگاهم
 شرمین:گوید می وار برم،زمزمه می جلو دهم،سر می قرار تخت ی لبه را راستم زانوی ام شده خم رویش
 !بیداره

 !بیشتر چیزی نه ببوسمش خواستم می فقط.کشم می عقب و بندم می ای لحظه را چشمم

 آزمون؟ رفت امروز شایان:کنم می راست کمر

 !داشت؟ آزمون مگه:رود می فرو هم در هایش اخم

 !بپیچون گوششو کم داشت،یه جامع بله،آزمون: کنم می گشاد را چشمانم.گوید می را این کشیدن دراز حین

 !باشه چیزا این به حواست باید مادرشونی،تو تو_

 !همیشگی های بحث همان

 !شد شروع باز:روم می اتاق در سمت به توجه بی و کنم می خاموش را آباژور

 ها بچه زندگی و درس ی برنامه ی اندازه به چیزی کند،هیچ می بازخواست را شایان حسابی فردا دانم می
 .نبود مهم برایش

*** 

 کارت هم بیاورد،حاال در سر آن از و ببیند را آن کسی نمیخواستم که داشتم چیزی هایم کیف توی همیشه من
 !بود شده نوشته زیرش که ایمیل آدرس یک و تلفن شماره دو داشت،با را چیز همان حکم آبراهام تبریک

 .شود می باز اتاق در کنم پنهان را آن بخواهم اینکه از قبل و میخوانم صدم بار برای را شده نوشته متن

 !داره کارت مامان،مادرجون_
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 ام گرفته که گاردی از.افتد می دارم پنهانش در سعی ناخودآگاه که دستم توی کارت به صورتم از نگاهش
 .کنم می رها توالت میز روی را کارت و شوم می خارج

 .دهد می دستم به را تلفن و آید می جلو

 مادر؟ الو_

 عزیزم؟ جان،خوبی شیرین سالم_

 خوبین؟ نیستم،شما سالم،بد_

 بود؟ خوب خیر،سفر به دخترم،رسیدن خوبیم ماهم_

 می کنجکاوی با را طرفش دو و برمیدارد را تبریک کارت ایستاده توالت میز جلوی کنارم که شرمین
 .خواند

 منه؟ با حواست شیرین_

 شد؟ پرت حواسم لحظه گفتی؟یه چی؟چیزی_

 شام ها بچه با میگم:کشم می ای آسوده نفس شود می خارج در از و میگذارد سرجایش را کارت که شرمین
 !هست اینجا،کوروشم بیا

 باید االن...میشه چی باشه،ببینم:گویم می و چینم می هم کنار را کلمات تنها و کنم متمرکز نمیتوانم را ذهنم
 !آموزشگاهم عصرم واسه و باشگاه برم

 بود؟ خوب  بیا،اجرا همونجا از بفرست،خودتم زودتر هارو بیا،بچه بعدش خب_

 می پولم کیف توی دوباره را کارت شود می قطع تلفن که همین و کنم می صحبت مادر با ای دقیقه چند
 آبراهام از اسمی خواست نمی دلم بودم،اصال نینداخته آشغال سطل توی را آن موقع همان چرا نمیدانم.گدارم

 !بود شده پاک ام زندگی از سال هشت و بیست نزدیک برای که باشد،اسمی ام زندگی توی زرگریان

 دستته؟ سوویچم شرمین:شوم می خارج اتاق از و برمیدارم را ورزشی ساک

 .میخورد چای کتابی زدن ورق حین و نشسته کاناپه روی خاموش تلویزیون جلوی

 !مامان کانتر روی گذاشتم_

 !فرفری نخور چای غذا بعد_

 !ندارد ها نصیحت این برای شنوایی گوش که میدانم

 مامان؟:شنوم می را صدایش دوباره که روم می در سمت به
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 جانم؟:کنم می مرتب را سرم روی سفید شال شومینه باالی بزرگ ی آیینه جلوی

 کیه؟ زرگریان آبراهام_

 هم خالقی ذهن و بود کنجکاو دختر رفت،این نمی دیگری انتظار شرمین شود،از می خشک شال به دستم
 !داشت

 !باشه؟ کی میخوای_

 .است من دور های گذشته از آدمی بگویم خواست نمی دلم!خرم می وقت خودم برای

 !آخه بود عجیب کم یه تبریکش کارت!دونم نمی_

 !بقیه موسیقی،مثل هوادار یه:اندازم می باال ای شانه

 کارتای آخه:چرخد می سمتم به نشسته کاناپه روی که دهد،همانطور می قرار کنارش و بندد می را کتاب
 !نمیذاشتی پولت کیف توی ناشناسو هوادارای تبریک

 !بزند دستی یک من به او نبود نشیند،قرار می ابروهایم بین اخمی ناخودآگاه

 و شود می وارد آزاد.شود می باز آپارتمان در و چرخد می قفل داخل کلید بگویم چیزی میخواهم که همین
 میرم کالس بعد مادر،منم ی خونه بیاین شایان با شب:روم می در سمت به شرمین سوال به پاسخ بدون
 !اونجا

 !سالم:است کفشهایش درآوردن حال در میرسم که آزاد به

 !سالم:دهد می جواب و کند می نگاهم کوتاه ای لحظه

 میدی؟ منو کتونیای:گویم می میگذارد جاکفشی توی که را هایش کفش

 نیستین؟ شب:دهد می دستم به را باشگاه های کفش

 !برمیگردیم شام مادر،بعد ی خونه میریم_

 .کرد نمی دعوت وقت هیچ اورا مادر!بیا توهم بگویم توانستم نمی

 !برگردین تا نمیخوابم پس:کند می زمزمه آرام بیندازد نگاهی که این بدون چرمش های صندل پوشیدن حین

*** 

 حضور ناممکن عجایب از میبینم،یکی شده پارک داریوش پاترول کنار که را کوروش لوکس ماشین متعجب
 !سروقت و زود انقدر آخرشب،بلکه و شام بعد نه هم آن بود خانوادگی ی کننده کسل های مهمانی در کوروش
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 ها بچه.شنوم می را ها بچه زدن حرف بلند بلند و خنده صدای و کنم می طی ساختمان سمت به را حیاط
 خطر احساس شد می باعث و ترساند می گاهی را من همین و بودند هنجارشکنشان و جوان دایی عاشق
 !کنم

 پوست هرچیز از قبل.است شرمین گذاشتن سر سربه گرم و نشسته مبل ی لبه که میبینم را کوروش دم همان
 .میگذشت ماه شش بودمش دیده که بار آخرین از!کاوم می جدید تتوی دنبال به را بازوهایش لخت

 !بزرگوار سالم:آید می سمتم به و شود می بلند میبیند که را من

 !دیدیمت ما و کردی ول آپارتمانتو عجب چه!شمایی بزرگوار_

 !میشد طور این نباید بود،گرچه عزیز بوسم،برایم می را اش گونه

 پای کوچکش مهمانی برای صبح از مادر اینکه حدس و آید می آشپزخانه از هود صدای و داغ پباز بوی
 !نیست سخت ایستاده گاز

 !آفرود برم میخوام دایی با جمعه مامان_

 .شود می خارج آشپزخانه از شده سرخ زمینی سیب از پر مشتی با شایان

 !جمعه؟ نداری آزمون مگه شما!سالم علیک_

 !نزدی نمک زمینیا سیب به جون مادر!میرم نمیریم،بعدش که سرصبح خب_

 .نشیند می شرمین کنار و گوید می بلند را آخر ی جمله

 پدرت از توهم!نکن دیگه،هواییش چهارماه داره کنکور بچه این کوروش:آورم می در تنم از را مانتو و شال
 !نمیده اجازه که بگیر،میدونی اجازه

 !مامان_

 درستو چندماه این بشین بچه:میکشم آرام را گوشش کنارش از شدن رد حین و کنم می گرد را چشمهایم
 خوا هرکاری بعدش بخون

 !بکن ستی

 !گوشم...آخ...آخ_

 .میبوسم محکم را بناگوشش و شوم می بیاید،خم دردش که ام نکشیده محکم ها آنقدر میدانم

 قضیه کن ول است شرمین اگر دارم انتظار و چرخد می شرمین روی بار یک هرچندلحظه ناخودآگاه نگاهم
 !بیاورد در را آبراهام نام به مردی توی و ته و نباشد
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 کجاست؟ پدربزرگت_

 !امروز نبوده میزون فشارشون میگفت خوابیدن،مادرجون:میدهد جواب پرسم،معمولی می شرمین از

 !بچینیم میزو کن کمک بیا شرمین_

 .آید می آشپزخانه از ام نشده دیدنش به موفق هنوز که مادر صدای

 !میرم فرفری،من بشین تو:گویم می شود بلند میخواهد که همین

*** 

 ما تا نمیخوابد بود گفته!آشپزخانه المپ تک جز به البته بود خاموش همه ها چراغ بودیم برگشته وقتی
 !برگردیم

 .اتاقمان به هم من و روند می هایشان اتاق به راست یک بخیری شب با شرمین و شایان

 است باز بالکن در و روشن مالیمش قرمز نور با کوب نیست،دیوار تخت روی آزاد کنم می باز که را در
 میکشم،روی سرکی و روم می بالکن سمت به المپ کردن روشن بدون.گرفته بازی به را حریر ی پرده باد و

 سمتش به و کنم می رها توالت میز صندلی روی را مانتو.کشد می سیگار و نشسته سفید ی فورفوژه صندلی
 .افتد می من به نگاهش و شود می بازتر جیرجیری صدای با بالکن در.روم می

 !بیداری؟_

 !بود سکوت شکستن برای ای کلمه نبود سوال واقع در

 دوباره و کشم می پس کند،پا می ام خسته سکوتش.گوید نمی چیزی و تکاند می جاسیگاری توی را سیگار
 !بگیرم دوش میرم من:زنم می کنار اتاق به برگشتن برای را پرده

 !بانوسادات سکوت همان بود،مثل کرده سکوت که بود بود،سالها همین او

 سیگاری بوی با.آورم می در حمام به ورود از قبل را ام راسته جین شلوار و برمیدارم کمد ازتوی را حوله
 می رد که کنارم از.کند می قفل و بندد می را بالکن در شود، می اتاق وارد گرفته فرا را دورتادورش که

 !بری نمیخواد:نشیند می ام برهنه بازوی روی دستش شود

 .کنم می رها جا همان را حوله ، کشدم می تخت سمت به خودش با

 کجان؟ ها بچه_

 !بخوابن رفتن:نشینم می تخت ی لبه کنارش برهنه نیمه_

 .آورد می بیرون سرش از حرکت یک در و کند می باز را سبزتنش شرت تی باالی ی دکمه دو
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 را آرامشم.ام نفتی آبی حریر شومیز های دکمه کردن باز به کنم می شروع و کنم می تر نزدیک را خودم
 می هل تخت روی آرام را ام تنه است زنین روی پاهایم که همانطور بیند می ها دکمه کردن باز در که
 تنم از را لباس و آیم می کمکش به.دهد می را ها دکمه ترتیب خودش بیایم خودم به اینکه از قبل و دهد

 .کشم می باال کامل تخت روی را خودم بعد و آورم می بیرون

 طلب را او جز چیزی جسمم و ذهن و کردم می فراموش را چیز همه لحظات این در من که بود احمقانه
 لمس به چقدر من دانست نمی هم خودش میداد،شاید من به تالشی هرگونه بدون او که لذتی جز.کرد نمی
 لبهایش لمس با و فشرد می انگشتانش با را تنم پوست سکوت در اینگونه که بودم،وقتی معتاد ها دست این
 هم از های گلبرگ تن به شبنم بهاری صبح یک اول که داشتم را گلی حس من و نشاند می رطوبت تنم به

 کنترل را حرارت و شور همه این توانستم نمی من اما زد نمی حرفی و بود ساکت او.نشست می اش گشوده
 !نگویم چیزی و کنم

 کنار کنم می زمزمه چندبار و میبوسم را لبهایش و کنم می حلقه کمرش دور محکم را دستهایم
 !ببوس...ببوسم:گوشش

 !شد می من مطیع کشاکش این توی هم او خود اما نگوید چیزی شاید

 و! کجا؟:گویم می سریع بکشد عقب هم خودش خواهد می که همین و برد می عقب را سرش ای لحظه
 .شوم می خیز نیم همراهش هم خودم

 پایین سمت به لبهایم.کشد می بیرون ای بسته کشو توی از و کشد می کنسول سمت به را خودش تخت روی
 !آزاد بیخیال:کنم می زمزمه و کشم می دراز دهم،دوباره می بیرون محکم را نفسم و شود می متمایل

 !کرد می سرد را بدنم داشت ناگهانیش شدن بلند این و زد می تند کشم،قلبم می موهایم توی دستی

 !خواد؟ نمی بچه که دلت_

 ممکنه؟ سن این توی کنی می فکر واقعا:افتم می خنده به

 کرده ثابت تجربه:بوسد می کوتاه را لبهایم سرش پشت و گیرد می گازی را ام آید،چانه می سمتم به دوباره
 !ممکنه تو از چیزی هر

*** 

 دهد می قرار مقابلم میز روی را رنگ سیاه کوچک صوت شرمین،ضبط سال و همسن جوانیست،شاید پسر
 .دهد می فشار دیگر بار را رنگش قرمز ی دکمه و

 هنرند؟ اهالی از شما مثل هم هستند؟ایشون کاره چه بگید،همسرتون تون خونواده از دیبا خانوم_

 .کنم می قفل درهم را دستم دو انگشتهای و کنم می صاف را گلویم

 !هستند نیست،وکیل مرتبط شغلشون خب ولی نیست غریبه هم خیلی موسیقی و هنر با البته! نه_
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 کردین؟ ازدواج سالی چه_

 !پنج و پنجاه مردادماه دوم و بیست_

 عاشقانه؟ معروف قول به یا بود سنتی بوده،ازدواجتون سالتون دو و بیست حدودا یعنی_

 یک برای هم همین بسته فضای این در حال هر به اما آمد نمی خوشم چندان زرد های مجله با مصاحبه از
 .کند جلوگیری خودش شدن فراموش از تا بود غنیمت من مثل زن ی نوازنده

 !عاشقانه نه و سنتی بود؟نه چگونه ما کنم،ازدواج می سکوت کمی و کشم می نفسی

 !مصلحتی گفت بشه شاید!س پیچیده کمی:میزنم لبخندی

 !ام ساخته حاشیه جمله همین با خودم برای میدانم

 !داشتن خوبی موقعیت یا و بودن پولدار خیلی یا یعنی پس_

 .کنم عمومی را ام جوانی از چیزی توانستم نمی نشیند،مسلما می لبم روی پوزخندی

 متمولی و خوب خیلی ی خونواده بود،از داده دست از رو چیش همه که کردم ازدواج همسرم با وقتی من_

 !بگذریم قسمت این از نظرم به حال هر بود،به شده ورشکست تقریبا خب داریم،اما هم فامیلی نسبت ما بود

 ندارن؟ شما شغل با مشکلی همسرتون_

 !نه_

 !س مردونه غرغرای حد در باشه چیزی هم اگر:دهم می ادامه و میخندم

 !نشدن هنر وادی وارد خیلی شما برخالف اونها اینکه نشنیدم،مثل هاتون بچه از اسمی_

 و سالشه 18شایان پسرم و معماریه ارشد کارشناسی سالشه،دانشجوی26 شرمین دارم،دخترم بچه دوتا من_

 موسیقی،فیلم که نیست معنی این به اما و نمیکنن نگاه هنر به شغل عنوان به کدوم هیچ!داره کنکور امسال
 !دارن عالقه هم خیلی باشن،اتفاقا نداشته دوست رو ادبیات یا

 !کننده تولید تا ن کننده مصرف پس_

 خیلی هام بچه نمیخواست دلم خودمم شاید دالیل سری یه خاطر به خودمم من البته و گفت اینطور میشه_

 !کنن فکر ای دیگه هرچیز یا موسیقی به ای حرفه

 !شدین؟ عاشق حال به تا...تر پروا بی بردیم،کمی تغییر رو سواال سبک بذارین دیبا خانوم خب_
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 میگه شاملو!بنویسید؟ عشق از میتونید مگه:چرخانم می دستم توی را خودکار و میزنم چانه زیر را دستم
 !ماست وضعیت...دارم دوستت باشی گفته مبادا بویند می را دهانت

 !بودم نکرده لمس وقت هیچ را عشق من!بودم؟نه شده عاشق راستی.خندد می پسر

 بو کارت توی از عشقو مردم!کنی؟ خلق هنری اثر یه بتونی و نباشی عاشق میشه شدم،مگه عاشق حتما_

 !کشن می

 !بدین توضیح کمی" سرخ"ی قطعه مورد در میشه اگه میخوام دیبا خانوم_

 .آمد نمی" زیبا ی خانه" ی مجله مثل زردی ی مجله به که چیزی.گذاشت می قرمزها خط روی پا داشت

 !روشنه چیز نداره،همه وجود موردش در ای پیچیده چیز_

 کردین،گفته اجرا داشتین اتریش توی دو و هشتاد تیر هجده تاریخ در که کنسرتی توی رو قطعه این شما_

 داره؟ کردین،حقیقت اجرا دانشگاه کوی سالگرد مناسبت به رو این واقع در میشه

 !کباب نه و بسوزد سیخ نه که بدهم جوابی کنم می سعی و کنم می سکوت ای لحظه

 های دلنگرانی حاصل سرخ ی قطعه هرحال به!کنید الکار ممنوع شده هرطور منو کردین قصد اینکه مثل_

  یه

 میکنه تعبیری یه هرکس اینکه بود،حاال دانشجو دخترم هم موقع همون اتفاقا که بود دخترش برای مادر
 !داستان میشه کنترل غیرقابل

 .کند می خاموش را ضبط پسر و آورم می هم را مصاحبه سروته جمله چند با

 بگیریم؟ هارو عکس بریم حاضرین خب_

 پشت!باشم جایی تر،باید سریع کمی لطفا البته،فقط:باشم باشگاه باید دیگر ساعت میکنم،یک ساعت به نگاهی
 طوره؟ چه بگیریم عکس پیانو

 !عالیه:شویم می بلند هایمان صندلی روی از همزمان

 .مینشینم پیانو جلوی نیمکت روی و روم می

 ...رو موهاتون کمی لطفا میشه:گوید می مردد آخر لحظه و کند می تنظیم را دوربینش پسر

 !بابا ای:چرخانم می کاسه توی را هایم چشم و گیرم می را اش جمله آخر تا

 شد؟ خوب:میزنم گوشم پشت صورتم اطراف از را موهایم و کشم می جلوتر را شال

 !نداشتم جسارت قصد وگرنه زیاده سختگیری...که شد،ممنون،میدونید عالی_
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 !جون،میدونم پسر میدونم_

 .زند می را چشمم دوربین فلش.میکتم قفل زانو روی را هایم دست و اندازم می پا پاروی

*** 

 جان؟ آزاد_

 که زنم می اشاره سر با.چرخد می سمتم به سرش.میزنم صدا نشسته ها مهمان کنار که را آزاد اپن پشت از
 سرحالم دارچینش و هل عطر.کنم می چای از پر تک به تک هارا فنجان شود می بلند که مبل روی از.بیاید
 .چرخانم می سر کمی و میدهم قرار سینی توی را شده پر میکنم،فنجان حس سرم پشت را حضورش.کند می

 چیه؟_

 !ببر چایو سینی_

 کج کفشم ای لحظه که روم می آشپزخانه ی گوشه های کابینت سمت به.شود تمام کارم تا ایستد می همانجا
 .خورم می تلو تلو و شود می

 !بپوشی بلند پاشنه م خونه توی نیستی مجبور_

 !نمیام؟ نظر به تر تیپ خوش اینجوری:گویم می راحت و کنم می نازک چشمی پشت

 !نداره اهمیتی دیگه بخوره پیچ پات وقتی_

 .میکنم خالی ظرف توی هارا خشک توت و شکالت

 عل_

 !آموزشگاه دم بود اومده امروز یرضا

 .رود می فرو هم توی آنی به که میبینم را اخمش چشم ی گوشه از

 !زد حرف شرمین و خودش مورد در_

 .نیست وقتش االن...میزنیم حرف بعدا_

 شوم می خارج آشپزخانه از که دستم ظرف با.شود می خارج آشپزخانه از و کند می بلند را نقره سینی
 می ها مهمان که وقتی تا.کند می تر تلخ را آزاد کام همین و بزنم پیانو کند می تقاضا آزاد دوست بالفاصله

 قصد هم جوره هیچ و بود مخالف علیرضا و شرمین ارتباط با اول همان از.شود نمی باز اخمش هم روند
 !نداشت را موضعش از آمدن کوتاه
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 تر مهم و نبود بدی پسر خودش من نظر از اما داشتیم تفاوت آسمان تا زمین از خانوادگی لحاظ از اینکه با
 و ها خواستگار تمام علیرضا خاطر به و نبود او با ارتباطش قطع به حاضر هم شرمین اینکه همه از

 .کرد می رد را خوبش های موقعیت

 اسالمی انجمن جز هم بود،خودش معارف دبیر مادرش بودند مذهبی شدت به و بود ارتش سرهنگ پدرش
 .بودند شده آشنا باهم دانشجویی های فعالیت طریق از و بود دانشگاه

 اتاق به دهم می سروسامان که را خانه.نمیگشتند بر زودی این به و بودند رفته کوروش ی خانه ها بچه
 علیرضا و شرمین برای شده هرطور امروز باید.کشد می سیگار بالکن توی االن دانم می.روم می خواب
 .کردم می کاری

 شده چروک میکنم،روتختی رها شده جمع سرم پشت باگیره که را موهایم.میپوشم را ام راحتی های لباس
 و شود تمام سیگارش آزاد تا دهم می ادامه انقدر و کنم می راست شده کج که را کنم،آباژور می مرتب را
 .برگردد اتاق به

 نیم کتاب.شود می دستشویی وارد.کشم می پاهایام روی را پتو و مینشینم اش پشتی به زده تکیه تخت روی
 هایی قسمت زیر و گذاشته کتاب الی مشروطه،خودنویسی برمیدارم،تاریخ کنسول روی از را اش خوانده

 .کشیده خط را

 در شرمین و من کند می حس.پیداست صورتش خطوط و خط از گرفتگی آید می بیرون که دستشویی از
 شرمین خوشحالی دارد اهمیت من برای که چیزی تنها داند نمی!مخالفش ی جبهه در و دستیم هم مورد این
 .است

 خودش قلمروی و تخت توی.آورد می در را ساعتش و کشد می پرپشتش موهای توی دستی آینه جلوی
 تیز ی لبه.میکشد بیرون دستانم بین از را کتاب من به نگاهی هرگونه بدون و کشد می دراز نیمه نصقه
 .پرم می جا از کوتاهی جیغ با و برد می را دستم پوست کاغذ

 !آخ_

 دندانهایم بین را مجروحم انگشت که من به کوتاهی نگاه تنها و کند می باز را کتاب که میبینم چشمی زیر
 .اندازد می ام گرفته

 !میسوزه چقد...آی:کنم می زیادتر را داغش پیاز

 می را ام بریده دست و شود می جا جابه کمی دهد،اینبار می سوق من به کتاب از را نگاهش دوباره
 می شده خیس کافی ی اندازه به هم دهان آب با که ام اشاره انگشت کنار قرمز خط روی را انگشتش.گیرد
 !کشد

 !هست کنسول توی زخم چسب_
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 چسب کشم، می کنسول سمت به را خودم شدن بلند بدون و کشم می بیرون انگشتانش میان از را دستم
 اینکه از بعد.کشم می بیرون داده آزاد به کنارش های وسیله همراه داروخانه میزنم حدس که را زخمی
 !شده کتاب خواندن مشغول بازهم.نزدیکتر کمی شاید و میگردم بر سرجایم دوباره زنم می چسب را انگشتم

 !بزنیم حرف بود قرار_

 .کند می دنبال را کلمات خودنویس با و گوید نمی چیزی

 !خوایم؟ می چی این از غیر کنه،ما خوشبخت شرمینو آزاد،میتونه نیست بدی پسر علیرضا_

 !داره فرق ما با ندارن،فرهنگشون ربطی ما به اونا که اینه نیست،مهم مهم!خوب یا بد_

 !زمین از اونا آسمونیم از ما انگار که داره فرق ما با فرهنگشون میگی جوری یه_

 !اومده دیگه دنیا یه از نظرشون از مسلما مطرب میگن بهش اونا که نوازنده زن یه_

 .شود می خیره صورتم توی اش جمله از بعد

 !منم مشکل وسط این نظرت به پس_

 مالقات علیرضا بابای با من!تویی واقع در میتراشه مشکل داره که کسی اما:گویم می و میزنم پوزخندی
 ...مرد داشتم،واقعا

 چی؟_

 می چیکار داری:کند می پرتش کنسول روی تقریبا و بندد می را رود،کتاب می فرو هم توی هایش اخم
 !بشه؟ چی که زدی حرف پسر و پدر با رفتی کنین؟تو می چیکار من نظر بدون دارین کنی؟شما

 !خواد می شرمین که چیزیه این کنی درک آزاد،باید_

 درک قابل برام خودش زندگی به بزنه گند میخواد شرمین اینکه!کنم درک نمیخوام:رود می باال صدایش
 !میکنی تموم منو صبر و میدی بها ش احمقانه کارای به وسط این داری تو!نیست

 عاشق اون!نیست که بچه...بذاریم احترام بهش باید ما و گرفته شرمین که تصمیمیه این_

 چیه؟ عشق میفهمی؟میدونی...عاشق...علیرضاس

 می نهایتا و شود می فشرده فکش شود،عضالت می سنگ مثل شود،نگاهش می خیره چشمانم توی
 !میدونم:گوید

 !دانست می او که خوب تراود،چه می چشمانم ی گوشه دهم،اشک می قورت را دهانم آب
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 چهارتا که کنیم،کسایی وصلت خودمون مثل خونواده یه با داشتم دوست منم:کشم می ام پیشانی به دست با
 شرمینو جلوی نمیتونیم!بکنیم کاری نمیتونیم!نمیشه...نشد خب نباشه،اما کبیره گناه شون واسه مو تار

 !آزاد میترسم من...بشیم پشیمون میکنه کاری چموشه،یه بگیریم،اون

 موافقت ای احمقانه کار چنین با جوره هیچ من که کن حالیش:فرورفته اش سنگی کالبد توی هنوز
 !میفهمین بهتر همو حرف...این دیگه هم مثل دختر و نمیکنم،مادر

 !هاشون خونواده با نه کنن زندگی باهم قراره اونا!بده فرصت بهشون...میکنم خواهش ازاد_

 بگیرن؟تضمین ایراد سرتاپاش به تا ش خونه نیان که بگیره شوهرشو ی خونواده جلوی میتونه شرمین_

 !بیاره؟ دووم دوسال از بیشتر ازدواج این میکنی

 !کنم تضمین را چیز هیچ نمیتوانستم من.کنم می سکوت

 فرق باهم خیلی توهم و من آزاد:گویم می آرام و گیرم می وار نوازش را دستش و کشم می پیش دست
 !کنیم می زندگی داریم خونه یه تو ساله سی نزدیک االن اما!آسمون تا زمین از...داشتیم

 !خوشبختیم؟ االن ما_

 !کنن می حسادت ما زندگی به همه:شوم می خیره چشمانش توی

 خوشبختیم؟:کند می تکرار باشد نشنیده را حرفم انگار دوباره

 دوست همو عاشقانه هردوشون!میده تغییر چیو همه که دارن وسط این بزرگ خیلی چیز یه اونا:میبندم چشم
 .بشه من مثل اونم نمیخوام من!گرفتیم هم از کردنو عاشقی فرصت چون نیستیم خوشبخت ما!دارن

 عوض من نظر:کند می جمع بغل زیر را دستهایش و شود می خیره سقف کشد،به می دراز تخت روی
 !شیرین نمیشه

 روی دست با و میگذارم بالشش از مانده خالی جای ذره توی چاپلوسی با را سرم و کشم می دراز تبعش به
 شده؟ افسرده شرمین چقد متوجهی:کشم می نامفهومی خطوط و خط اش سینه

 !میکنه فراموش:میگوید تمام قصاوت با

 دستم

 آمیز دهد،استفهام می فاصله خودش از و گیرد می را دستم.کشم می گلویش و چانه زیر تا وار نوازش را
 کنی؟ عوض رو نظرم میتونی اینطوری میکنی فکر:میگوید

 .میرسد مشامم به نعنایی خمیردندان و سیگار بوی از مخلوطی

 .ندهم کش این از بیش را شرمین ی قضیه امشب برای میدهم ترجیح
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 !کردم عوض رو نظرت همینجوری بارها من اما باشی نشده متوجه شاید:گویم می شوخی به

 .کشم می دراز سقف به رو هم من نمیزند که حرفی

 !نذاشتی تو...باشیم هم عاشق میتونستیم ساال این تموم ما_

*** 

 شرمین و شود می قطع سشوار صدای.کنم می باز را در ی گوشه جوابی نشنیدن وبا میزنم در به ضربه چند
 .چرخاند می سمتم به را سرش نشسته توالت میز جلوی که

 میری؟ جایی:برمیدارم داخل به قدمی

 کند گریه آمد می پیش کم.آید نمی کنار قضیه این با جوره هیچ پدرش بودم گفته.میبینم را چشمانش سرخی
 .بودم دیده را اشکش بزرگ های گلوله بار این اما و

 !آره_

 میری؟ کجا!دیروقته_

 .باشد داشته علیرضا با شامی قرار دانم نمی بعید و شده تاریک اسمان

 !دارم قرار علیرضا با_

 !ست خونه بابات_

 دورش محکم را فرش موهای و برمیدارد را پیچ برس دوباره.میخوانم را نگاهش عصبانیت و حرص
 از اشکی قطره لحظه همان و میزنم نمدارش موهای به ای بوسه کند روشن را سشوار ازینکه قبل.میپیچاند
 بین را صورتش و کند می پرت اتاق ی گوشه عصبانیت با را پیچ برس.میزند بیرون چشمش ی گوشه

 .آورد می درد به را قلبم و میتراشد را روحم سوهانی مثل اش گریه صدای.میگیرد دستانش

 برم،گریه جان،قربونت مامان:چسبانم می شکمم به را سرش و شوم می خم اش عصبی حالت از شوکه
 آخه؟ کنی می گریه چرا!نکن

 .لرزد می بدنش و دست و گوید نمی چیزی

 گریه تو!مامانی میدم میزنم،قول حرف بابات با با بازم من!نکن اینجوری توروخدا مامان شرمین،عشق_

 !عروسک نکن

 !میشناسمش من...نمیشه راضی_

 !میفهمم سختی به را کلمات این هقش هق بین از
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 !میخوای که میشه همون...عزیزم میدم قول:کشم می موهایش میان دست

 برس برخورد صدای خاطر به احتماال که میبینم در میان را آزاد و میچرخانم را سرم شود می باز که در
 .شده کشیده اینجا به راهش کمد در با پیچ

 !شده؟شرمین؟ چی:میشود پررنگ اخمش خط شرمین روز و حال دیدن با

 !نیست چیزی:میفشرم آغوشم به بیشتر را شرمین سر

 می را نگاهم که کند می نگاهم سوالی.افتد می زمین روی افتاده پیچ برس به نگاهش و اید می جلو
 .کرده خطور ذهنش به هم هایی حدس احتماال.گیرم

 شرمین:گذارد می پوشانده را صورتش که شرمین سفید و الغر دستهای روی را دستش و ایستد می کنارم
 میکنی؟ گریه چرا!بده منو جواب

 !االن میشه آزاد،خوب نیست چیزیش:گویم می دوباره و میبندم آرام را هایم چشم

 هیچی واسه!نداره زبون خودش مگه:گوید می من به رو رود،تند می فرو هم توی بیشتر لحظه هر صورتش
 !جعلق پسره اون یا گرفته روضه اینجوری

 ...ای دیگه چیز خاطر نه،به:میگویم اوضاع شدن خراب از قبل و میگیرم نفسی

 میلرزد گریه از صدایش حالیکه در و برمیدارد سرخش و خیس صورت روی از را دستهایش تند شرمین
 !شماست نظر از جعلق پسره همون خاطر به مامان؟آره میگی دروغ چرا:گوید می

 !شرمین:کنم می زمزمه

 .میبینم را اش پیشانی ی زده بیرون رگ و ایستد می کمر به دست آزاد

 !بزنه حرفشو بذار_

 میکنی؟مگه اینکارو چرا!میکنه اینکارو من با داره چرا بابا بفهمم میخوام...بزنم حرفمو بذار مامان_

 !باشم علیرضا کنار که میکنه خوشحالم نمیخوای؟این منو خوشحالی

 باشه پشتش بدبختی عمر یه قراره که ت دوروزه خوشحالی:دهد می تکان شرمین سمت به را دستش آزاد
 !نمیذارم و نه،نمیخوام رو

 پیشگویی مگه شما:شود می کنده هایش شانه روی از ناخودآگاه من دستان و میخیزد بر جا از ناگهانی شرمین
 !میشم؟ بدبخت علیرضا با میدونی کجا خدایی؟از بابا؟مگه

 حداقل و سنمه تو دوبرابر که اونجا از!اومده و رفته دستم زیر طالق پرونده هزارتا حاال تا که اونجا از_

 !کردم پاره تو از بیشتر پیرهن تا ده
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 بدبخت میشناسمش ساله هفت و دارم دوستش که علیرضا با یعنی:رود می جلو قدم چند و لرزد می صدایش
 !خوشبخت؟ ندارم دوستش که کسی با و میشم

 موهاتو میزنی،بشین حرف بابا با شد بهتر کمی حالت که بعدا شرمین:میکنم نوازش و گیرم می را بازویش
 !دخترم کن خشک

 من!توروخدا نزن حرفو این کردی ازدواج مامان با عشق بدون که شما:گوید می آزاد به رو من به توجه بدون
 و بار نکبت زندگیتون چقد میفهمه هم دوساله بچه کنم،یه نزدیک هم به دوتارو شما کردم سعی عمرم تموم
 !قضایی و کذایی های پرونده اون نه س عالقه بدون ازدواج ی نتیجه این من واسه!بده

 برانگیز تاسف واقعیت طور این نفر یک روز یک نمیکردم فکر.افتد می بدنم کنار حال بی و لخت دستم
 !شرمین هم بکوبد،آن صورتم توی را ام زندگی

 نشانه شرمین سمت به را دیگرش دست ی اشاره انگشت و کوبد می توالت میز روی محکم را دستش آزاد
 مون قصه شیرین و من ثانیا!پایین بیار صداتو میزنی حرف من با وقتی...پایین بیار صداتو اوال:میگیرد
 میزنیم حرف باهم کنی کنترل خودتو تونستی وقتی ثالثا!نداره تو زندگی و تو به هم ربطی داره،هیچ فرق
 !بشه کنده قالش مسخره پرونده این همیشه برای موقع اون میخوام و

 بیا شیرین:رود می اتاق در سمت به میخورد سر من صورت به شرمین صورت از که تندی نگاه نیم با
 !بیرون

 می خارج اتاق از دنبالش به یاس و امیدی نا از مملو ام،حالتی رفته فرو آن در ناگهان که بدی حال همان با
 .اندازد می تختش روی را خودش و رود می بار این هم شرمین.شوم

 من روی تو راحت خیلی!سالشه ده میکنه فک هنوز!نذار اینا الالی به لیلی انقد بگم بار چند تو به من_

 !بگه چی میخواست دیگه نبود معلوم میذاشتم اگه!وامیسته

 مقصر انگار.کند می پرت صورتم توی عصبانیت با را ها این ایستاده کمر به دست رویم روبه که همانطور
 !باشم من تنها چیز همه

 !نمیگفت که دروغ_

 !چی؟:گوید می اش گزنده لحن همان با دوباره او و گویم می را این آرام

 هم به ما زندگی از حالش داره حق!نگفت که دروغ میگم:ایستم می اش قدمی نیم در و روم می جلو
 تهش ته تا بخواد دارم دوستت میگه بهش یکی وقتی که عشق بشه حسرتش و عقده تموم داره حق!بخوره
 !مقصرین گندتم اخالق و تو ندون مبرا خودتو نداره،پس تقصیری کردیم،اون باهاش اینکارو ما!بره باهاش

 کند،با می نگاهم فقط سکوت در و گوید نمی هیچ ثانیه میبینم،چندین سبیلش زیر از را لبهایش شدن فشرده
 !شرمین بعد میکردم تربیت تورو باید اول:شرمین اتاق در به سپس و زند می من به ای اشاره انگشت
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 .برسد شرمین به صدایم گویم،نمیخواهم می آرام

 !کردی تالشتو ،وگرنه کنی تربیتم بخوای که نبودم آموزت دست حیوون من_

 !بودی وحشی زیادی_

 !ام بوده مقصر من زندگی این هرکجای همیشه کنم می حس اینکه کنم،از می خستگی احساس

 و امضا میبره،چندتا کار چقد کنی،مگه تحمل منو عمرت بقیه برای نیست نیست،الزم دیر هنوزم_

 !بلدی چاهشو و راه خوب که تو!خداحافظ،هوم؟

 حرف حد در همیشه خب باشیم،اما کشیده پیش را طالق حرف بگومگوهایمان میان بود آمده پیش بارها
 !نداشتیم رفتن برای پایی و جایی کدام بود،هیچ

 !بودی رفته صدبار االن تا میخواستی اگه تو:میزند پوزخندی

 !نرفتی؟ چرا!میخواستی که تو_

 !شرمین؟ یا خودمون فکستنی زندگی!چیه؟ سر ما بحث االن:دهد می بیرون پرصدا را نفسش

 !میکنی ناراحتم حرفات با همیشه تو:دهم می تکان را سرم

 خورش قل قل صدای و شده خاموش پلوپز.روم می آشپزخانه سمت به و کشم می عقب ام کشیده ته انرژی با
 .آید می گاز روی

 !اتاقم بیاد بگو بهش شد خوب حالش_

 !نمیخوری؟ شام:رود می اتاقمان سمت به که سمتش برمیگردم راه ی میانه

 !میکنید سیرم جروبحثاتون با شرمین و تو!نه_

 !میزند مک به را اش طعنه و دهد می کش را بحث دارد هنوز

 پشت تنهایی به و کشم می غذا بشقاب توی خودم برای و کنم می زمزمه زیرلب ی"درک نخور،به"لب زیر
 .مینشینم میز

*** 

 تند میخوانم،قلبم چندم بار برای را بود شده ظاهر کامپیوتر ی صفحه روی شدنم"آن" محض به که پیامی
 حتی.است خودش میفهمم دهم می تطبیق که اسم با و کنم می باز را پروفایلش عکس.لرزد می دستم و زند می
 و سفید کتان شلوار ها گذشته عادت برخالف و است کشتی توی عکسش.بودم کرده فراموش را اش قیافه
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 منتظر."خوانم می هم باز را پیامش.پوشانده را چشمهایش بنی ری عینک و دارد تن به راهی راه شرت تی
 "شیرین خانوم بودم ازت ایمیلی

 می خارج بلندگو از که"Buzz"بلند صدای.شده دیر کنم خارج"دسترس" از را یاهوام وضعیت اینکه برای

 .میخورم تکانی شود

 "چرا؟"رود می کلید صفحه سمت به ناخودآگاه لرزانم دستهای

 شرمین به را نگاهم و میبندم را یاهو صفحه دستپاچه و سریع اید می که اتاق در شدن باز صدای
 شده؟ چیه؟چی:بگویم تا کنم می متمرکز را ذهنم سختی رسد،به می نظر به زده هیجان میدهم،صورتش

 !کنه صحبت پدرش و علیرضا با میخواد گفت بابا_

 مشکی فر موی خرمنی میان که همین.آید می سمتم به و گیرد می دهانش جلوی را دستهایش زده هیجان
 مرسی:زند می بوسه هایم گونه به سرهم پشت و انداخته رویم را خودش میفهمم روم می فرو

 !عاشقتم!مامان عاشقتم...توئه خاطر به ش همه...مرسی!مامان

 خاصی خیلی معنای ببینه پدرشو و علیرضا میخواد اینکه باشه حواست اما:گویم می و میکشم پشتش را دستم
 میشناسی؟ باباتو که تو...نداره

 !خوشحالم خیلی...مامان وای...جلوئه به رو قدم یه همینم ولی...میدونم آره...آره_

 در جلوی از!شود جدا من از ندارد قصد جوره هیچ اینکه و گیرد می ام خنده اش کودکانه زدگی ذوق از
 .دهد می تکان برایمان تاسف به سری شدن رد حین میبینم، دستش جاسیگاری با را آزاد شدن رد اتاق

 !نیست مشخص چیزی که هنوز!کن کنترل خودتو اما...باشه...عزیزم باشه_

 به منین مهمون شام:است شده گلگون هیجان از اش برجسته های گونه.کشد می عقب باالخره را خودش
 !پز شرمین الزانیای صرف

 !شود می ناپدید بود آمده که سرعتی همان به بعد و

 به چشمم حواس بی که همین و دهم می تکیه کامپیوتر میز صندلی به دوباره و دهم می بیرون را نفسم
 !بودم کاری چه حال در که افتد می یادم میخورد مانیتور

 !جسوری خیلی هم هنوز میکنم فکر چون:میبینم فرستاده برایم که را پیامی کنم می باز که را یاهو

 جرات خودش به طور چه اینکه از کنم می مرور ذهنم توی را مختلفی جمالت.است آنالین بدم شانس از
 می تایپ نهایتا!خواهد می چه جانم از اینکه تا شود نزدیک دوباره من به بال همه آن از بعد که داده
 "!کنی؟ می درست دردسری چه برام داری میدونی"کنم

 "دردسری؟ چه"گیرد می قرار تایپ حالت در بالفاصله
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 "بندازی دردسر توی منو میخوای بازهم تو انگار و کرده فرق چیز بینن،همه ذره زیر هنرمندا اینجا"

 "شدی،عجیبه تر جذاب و زیبا"

 .میخوانم را ربطش بی ی جمله چندبار

 "نداشته تاثیری تو روی عمر گذر انگار"

 سیاه خاک به را من جوره همه.داشت سرش توی چیزی حتما و بود شیطان خود او.کنم می حبس را نفسم
 ساده انقدر هم موقع همان من!کند؟ تعریف من زیبایی از تا بود آمده سال سی از بعد حاال و بود نشانده
 !کردنش نابود برای دلیل و داشتم کینه او از عمرم ی همه ی اندازه به!نبودم

 می خاموش را کامپیوتر بدهم را جوابش تا شوم وسوسه اینکه از قبل و شوم می آفالین جوابی هیچ بدون
 .کنم

*** 

 ...شیرین_

 .کنم می جا به جا را سرم و زنم می غلتی.زند می صدایم که شنوم می را کسی صدای بیداری خواب میان

 !شو بیدار شیرین_

 باز زور به را هایم پلک.نیست روشن چراغی و است تاریک نیمه اتاق.کنم می باز نیمه نصفه را چشمهایم
 .میبینم ایستاده تخت دیگر سمت را آزاد چرخانم می که سر و میدارم نگه

 !شو اومده،بیدار شایان دبیر_

 با و کشم می پیشانی تا چشمهایم روی را دستهایم.شوم می خیره سقف به و میزنم دیگری غلت غرغرکنان
 !بذارم هم روی چشم دقیقه دو من نذارین:گویم می است خواب مست هنوز که صدایی

 ساده چای حتی دبیرش  و خود برای توانست نمی که هم شایان.باشم خوابیده هم ساعت یک نمیکنم گمان
 !کند دم ای

 و برمیدارم شده آویزان تخت ی لبه که را زیرم لباس حوصله بی و نشینم می تخت روی حرکت یک با
 .میپوشم

 روی را جایم حاال که او بروم بیرون اتاق از میخواهم که همین و کنم می جمع کلیپس با را کوتاهم موهای
 !بیرون؟ میری اینجوری:گوید می گرفته تخت

 .است تنم ای ساده شلوار و تیشرت.کنم می نگاهی سرتاپایم به
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 !نیستن؟ اتاق تو مگه!چرا؟_

 !هالن بود،تو شام بازار شازده نخیر،اتاق_

 !آخرش میکشه منو این:روم می اتاق سرویس سمت به و میکشم ای خسته پوف

 شایان اتاق سمت به و آید می بیرون سرم پشت میشوم خارج که اتاق از وضعم به دادن سروسامان از بعد
 !وصله؟ اینترنتت شایان:گوید می بلند همانجا از رود می

 !میشه وصل خودش کنی بابا،روشن آره_

 .کنم می احوالپرسی شایان جوان دبیر با و روم می جلو

 کنسرت برای زودی همین به تمریناتم.میزنم چرتی آشپزخانه میز پشت چای کشیدن دم و آمدن جوش تا
 .بودم خسته حد از بیش من و بود شده آغاز بود ترکیه که بعدی

 .میچینم تنقالن برایشان سینی توی و کنم می پر چای از را بزرگ ماگ دو

 که میگرفت دیگری بوی و رنگ تحسین و احترام بر عالوه و میشد کشدار گاهی هایش نگاه که جوان پسر
 .میخیزد بر جا از دیدنم با میکرد اذیتم

 !کشیدین زحمت دیبا،چرا خانوم نکنه درد دستتون_

 شایان باشین،اوضاع راحت:گذارم می اند نشسته پشتش که نهارخوری میز روی را سینی کوتاهی لبخند با
 چطوره؟

 !باهوشه عالی،عالی،خیلی_

 !بزن صدام خواستی چیزی میرم،شایان،مامان، من:روم می اتاقها سمت به و میزنم دیگری لبخند

 به متفکر و زده چانه زیر را دستش یک میبینم کامپیوتر پشت را آزاد شوم می رد که شایان اتاق جلوی از
 زنگ مغزم توی چیزی...نگاهش و گیرد می باال را سرش شوم رد میخواهم همینکه.شده خیره چیزی
 در خون جریان شدن نه،کند یا بودم شده خارج یاهو از آید نمی یادم!شود می سست زانوهایم و میخورد
 در قاب از و برمیگردم را رفته قدم.کنم می حس را تپشم پر قلب در طغیانش و ام زده یخ پاهای و دست
 !ست میخوری؟آماده چای:میزنم لرزانی لبخند.کنم می عبور شایان اتاق

 تند را قدمهایم.میدهم تسلی را خودم کنم می اشتباه من و نشده چیزی شاید که فکر این با.کند می نگاهم تنها
 خیره مانیتور به و دهم می قرار اش شانه روی ناخودآگاه را سردم دست.ایستم می کنارش و برمیدارم تر
 .شوم می

 باز ی صفحه به

 "دارم دوستت هم شیرین،هنوز داشتم دوستت من"بودم ندیده که آبراهام پیام آخرین و یاهو
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 پایش بدهم قورت را دهانم آب و بیایم خودم به اینکه از شود،قبل می مشت اراده بی اش شانه روی دستم
 کنار شود،دستم می کشیده عقب دار چرخ صندلی همراه حرکت یک با و دهد می تکیه میز ی پایه به را
 .دهم می او به و میگیرم مانیتوز از را نگاهم تنها.بخورم تکانی توانم نمی حتی و افتد می تنم

 !میزنیم حرف رفت شایان دبیر...میزنیم حرف_

 پس پا.رود می پایین گلویم از صدا با دهانم آب کنم سرهم بودم توانسته سخای به که ای جمله همین از بعد
 .شوم می خارج اتاق از و میکشم

 تخت روی تاریک اتاق توی جغد مثل بشنوم را درخانه بستن صدای و برود شایان دبیر که وقتی تا
 می عظیمی ترس کدام هر تاریکی این توی حاال که بزرگیست و کوچک های ترس از پر ذهنم.مینشینم
 .افکنند می سایه ام پیکره بر و شوند

 !بود ترسناکی حرفهای از پر هم آزاد نگاه

 ی آمده کش ی سایه و افتد می اتاق زمین از قسمتی روی اتاق خارج از نور پرتوهای شود می باز که در
 را پاهایم عضالت نشیند، می دلم توی سالگی هشت ترس همان.کند می تداعی برایم را بدی خاطرات آزاد

 .کنم می منقبض

 !عجله بدون و آید،آرام می تخت سمت به.بندد می سقف از آویزان لوستر کردن روشن بدون را در

 گیج.رود می بالکن سمت به تعللی و مکث بدون بعد و برمیدارد کنسول روی از را سیگار پاکت و فندک
 .کنم می دنبال چشم با را رفتنش مسیر گنگ و

*** 

 چهار همیشه مثل.بودم چیده را سفره.بودم کرده گرم را ظهر نهار از مانده باقی بود،غذای عادی چیز همه
 این ی همه من اوال بود این همیشه با تفاوتش تنها.بودیم خورده شام و بودیم نشسته میز یک پشت نفری
 همان میانمان ثانیا و بگوید چیزی تا بود او دهان به چشمم مدت تمام و بودم داده انجام استرس با را کارها

 !بود نشده ردوبدل هم میگفتیم عادی درمواقع که کوتاهی ی چندجمله

 بعد و بزند قدم را فرشته همیشگی مسیر بود رفته معمول طبق شام بعد.روم می خواب رخت به او از پیش
 .است سشوار با موهایش سرسری کردن خشک مشغول هم حاال و بود گرفته دوش هم

 خاموش بعد!بود کرده زهر سالها را برادرش زندگی که نامی آبراهام بود کرده فراموش شاید!دانم نمی
 به العمل عکس بدون همچنان من و میپیچد ام بینی توی شامپو کشد،بوی می دراز جایش سر برق کردن
 کشیده هم با آذر عمر آخر سال که آبرنگی مانم،نقاشی می خیره رویم روبه دیوار روی شده کوبیده تابلوی
 !آزاد؟:بزنم صدایش آرام که میکشد طول ساعت نصف اندازه به شاید.گذرد می ها دقیقه.بودیم

 .است باز چشمانش.چرخانم می سمتش به را سرم باالخره دهد نمی که جوابی
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 ...پیام اون...آزاد_

 !نده ادامه...بشنوم چیزی نمیخوام_

 !برد می را کالمم قاطعانه

 ...بده گوش...نه_

 !بشنوم نمیخوام گفتم:بلندتر کمی بار پرد،این می حرفم میان دیگر بار_

 سالها همون از شناختی،منم رو آبراهام که میدونم!نخوای که نداره بشنوی؟امکان خوای نمی چرا_

 !میشناسمش

 نمیخوام ازت جدیدی چیز...کن بس واقعا:زند می برق چشمانش تاریکی کند،توی می نگاهم باالخره
 جوابش باید قطعا!بده؟ پیام تو به باید چرا زرگریان آبراهام!کنم کشف نمیخوام ازت بیشتری واقعیت!بفهمم
 االن تا وگرنه باشه داشته اهمیت تو از چیزی نبود قرار من برای!نداره اهمیتی من برای اما باشه جالب
 بدونم،پس نمیخوام!برادرم با!کردی چیکار ما با تو!بودم پوسیده کفن توی کارهات به فکر با بار هزار
 کردم،ده زندگی عوضی آدم یه با سال سی من!کثیفت کارای نه خودت نداری،نه اهمیتی برام چون!نگو
 !همینه روش،لیاقتم م دیگه سال

 حرفمو بذار:مینالم.افتد می راه صورتم روی اشک.باشند کشیده ناگهان را ضامنش که میماند بمبی شبیه
 !ام عوضی و کثیف میکنی فکر چون بگیری دهنمو جلوی و کنی خفه منو نمیتونی...بزنم

 !درک به برین حرفات و کارات و تو میخوام!شو خفه_

 گه با طور این تو و کشیدم زحمت ش واسه ساله سی که!توشم که زندگیه همین درک:گویم می بغض پر
 !میکنی یکیش

 دوستت" ی جمله آن بود،نه من با ارتباطش و آبراهام شخص بود کرده اذیت را او میان این که چیزی
 که ای اش،خانواده بود،خانواده مهران او حساسیت.رسید می نظر به تر دردناک چیز همه از این و"دارم
 .نداشتم جایی آن در من سال همه این از بعد هنوز

 طریق شناسم،از می ها موقع همون از باشم،زرگریانو شرمنده خاطرش به بخوام نکردم کاری هیچ من_

 اما!نشد،نتونستم که برم ایران از باهاش میخواستم حتی و کرد پیدا عالقه شدم،بهم آشنا باهاش ریتا و مهران
 ی عالقه ابراز از شاید میکردم فکر...نیست مهم!جانی بالفطره،یه قاتل محکومم،یه من تو نظر از همیشه

 !نمیدم ادامه منم...نیست باتوئه،مهم حق!اینه از غیر که شدی ناراحت زنت به مرد یه

 زندگی عوض یک با سال سی میکرد فکر او!ندهم ادامه گذارد نمی دلم در جامانده به حرص و بغض
 .بود نشده عوض چیز هیچ کثافتم،انگار تکه یک من کرد می فکر بود سال سی کرده،او
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 منت بی که میدونی...کردم تروخشک منت بی ومادرتو دختر سال پونزده من:گویم می میلرزد که صدایی با
 یه نظرت از سال سی بگی بیای که ریختم عرق پات پابه زندگی و خونه این خشت به خشت واسه...بود

 کنی؟ زندگی عوضی زن یه با سال سی تونستی طور چه!بودم؟ عوضی

 گوید،همیشه نمی چیزی

 !شنود نمی را من حرفهای انگار بعدهم و زند می را حرفهایش

 ساکت حاال تونی نمی...بده منو جواب:گویم می غضب و عصبانیت میکنم،با بلند بالش روی از را سرم
 !بشی خفه طور این بعدش و بزنی رو نامربوطی و مفت حرف هر نمیتونی!بشی

 !شود می قطع وصدایم شوم می متمایل عقب به تخت روی خورد می صورتم توی که ای ضربه با

 می درد به بیشتر را جایش حسی بی کشم،هرلحظه می نفس لرزان و عمیق چندبار مانده باز که دهانم با
 .دهد

 بود کوبیده صورتم به پشتش با که را اش شده مشت دست و نشیند می اوهم.مینشینم و کنم می اهرم را دستم
 .گذارد می زانویش روی

 تشر و توپ با بخواهد که نبودم جوانی دختر دیگر من.کرد می را کار این نباید.زنم می زبان را لرزانم لب
 !کند راهم سربه

 .میگیرم را صورتم و چشم خیسی حرف بی و برمیدارم دستمالی کنسول روی از

 توی که کارایی اون ی همه من بسوز،اصال خیاالتت آتیش توی!نخواه!بشنوی نمیخوای:کنم می زمزمه ارام
 !رو ساله هجده شیرین میشناسی،مخصوصا خوب شیرینو تو!کردم که نکن کردم،شک رو اومده ذهنت

 !داره؟ اهمیتی برام دیگه میکنی فک:میشنوم گرفته را صدایش

 !نمیشه؟ تموم چرا:گوید می تر گرفته لحظه چند از بعد

 .کنم می لمس سرانگشت با را ملتهبم ی گونه همچنان و کنم می نگاهش

 ...یا بمیرم زودتر من یا کنم می دعا شبایی یه_

 باشم؟ مرده بالینش بر من شود می بیدار که صبح کند می دعا شبها.کند می قطع را حرفش

 .نکنند رسوایم این از بیش اشکهایم که نمیزنم پلک

 سر بالیی بیاری،یه سرم بالیی کنی،یه رو چیزی یه دارم اضطراب نذاشتی،همیشه جا به من از هیچی تو_

 پس...باختم چیمو همه خاطرت شیرین،به نیاوردم دست به هیچی تو با من!بیاری شدم پینه وصله زندگی
 !نشستی چپم ی شونه رو ساله سی که شیطونی خود تو نیار،شیرین در مظلومو زنای ادای
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 !شیطونم؟ من؟من:گذارم می دردم پر ی سینه روی و میدارم بر ام گونه روی از را دستم

 .چکد می چشمم ی گوشه از اشک ای قطره دوباره و میخندم

 کفم از دادی،منم دست از اگه تو!میبخشید منو خدا بودم اگه شیطونم دادم،خود تاوانشو کردم گناهی اگه من_

 ...بود دنیام که دخترم!رفت

 از خارج توی زندگی شانس!رو داشتم،برادرت عالقه بهش که مردی:گویم می میبینم که را اش خالی نگاه
 !دادم دست از اینارو ی همه من!باشم تر موفق خیلی ایرانو،میتونستم

 به:کنم می نگاه زده بیرون رگهایش فشار شدت از و گرفته قرار زانویش روی شده مشت هنوز که دستش به
 !تو مثل لیاقتی بی آدم خاطر چی؟به خاطر

 !نداری وجدانی تو!نکن آروم وجدانتو حرفا این با:اورد می بیرون پاکت توی از سیگاری

 لباسش ی کنم،یقه می پرتش اتاق قسمت ترین ای گوشه به و اندازم می چنگ دستش سیگار به حرص با
 بودم چی برات بودم؟بگو چی سال سی برات من!شو خفه!شو خفه:دهم می تکان و میگیرم دست دو با را
 !بگو راستشو!میزنی حرف اینجوری باهام داری که

 زند می آورد،پکی می باال را فندکش دستهایم میان گذارد،از می لبش ی گوشه دیگری سیگار عجله بدون
 !هیچی:کند می پرتاب را کلمه یک صورتم توی سیگار دود همراه و

*** 

 .کنم می نگاه ها شکر و داغ چای چرخش به ام زده چانه زیر که دستی با

 !بود شده آب بود سنگم مامان_

 .بلعد می هارا لقمه تند رفتن،تند ی آماده که گوید می شایان را این

 نوک اش داغی.مینوشم محتوایش از کمی لیوان ی دسته گرفتن با و آورم می پایین ام چانه زیر از را دستم
 .سوزاند می را زبانم

 مثل.دستش چرم کیف با آماده و است،حاضر آزاد.کشد می آشپزخانه بیرون به را نگاهم هایی قدم صدای
 گیرم می را نگاهم سریع.کشد می بیرون را من روی به رو صندلی و گذارد می اپن روی را کیف همیشه

 تازه چای لیوانی برایش و شوم بلند همیشه مثل نیست قرار میبیند وقتی.میکنم درست خودم برای ای لقمه و
 ما بین نگاهش کرده باد های لپ و تعجب با شایان.رود می گاز سمت به و شود می بلند خودش بیاورم دم
 .چرخد می

 .دهم می تکان هیچی معنای به سری جوابش در و شده چه پرسد می سر تکان با
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 کالسی؟ چند تا شایان_

 دایی با ،بعدشم8تا کتابخونه میرم ،بعدش12تا:گوید می و دهد می قورت چای با را لقمه پدرش جواب در

 ...میریم

 !خونه میای بعدشم:میبرد را حرفش نشستن حین آزاد

 پادرمیانی همیشه مثل تا کند می نگاه مرا تنها و گوید نمی چیزی شایان که هست قاطع انقدری اش جمله
 .بروند بیلیارد باشگاه کوروش با بود قرار. بگیرم را اش اجازه و کنم

 می را من به شایان مستاصل نگاه رد ازاد.خورم می را ام صبحانه سکوت در و گویم نمی چیزی
 !کنه؟ وساطت مامانت بازم داری چیه؟انتظار:گیرد

 هیچ ی حوصله امروز.شود می بلند میز پشت از و گیرد می من از نگاه فرورفته هم در های اخم با شایان
 !را ها بجه حتی نداشتم را چیزی

 .کنیم می بدرقه را رفتنش نگاه با آزاد هم و من هم

 !میزنم حرف وکیلم با امروز_

 که را تلخش چای لیوان.دهد می ادامه حرف بی اما ایستد می حرکت از ای لحظه گرفتن لقمه حین دستش
 .خورند می تکان منظم ریتمی با که گیرد می لبهایش جلوی و آورد می باال ندارد کردنش شیرین به عادتی

 !نداره ارزشی موندنم دیگه_

* 

 اتاق از موسیقی صدای و است خاموش آشپزخانه و هال چراغ.گذارم می کابینت روی را پیتزا های جعبه
 دیدنم با آید می بیرون عجله با ، شود می باز اتاق در که کنم می باز گردنم دور از را شال.آید می شرمین
 !باباست کردم فک...سالم:گیرد می خود به ای کرده بغ ی قیافه و خوابد می بادش

 رو؟ بابا داری چیکار_

 استرس خیلی..داشت قرار باباش و علیرضا با امروز:میزنم صورتش به ای بوسه کنارش از شدن رد حین
 !مامان دارم

 !بازه زبون کافی اندازه به نباش،علیرضا نگران_

 .میخندد

 !دیگه دزدیده منو ی فرشته قاپ زبونش همین با_
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 ...بگه و بیاد بابا کن فک مامان_

 از قبل و رود می در سمت به و کند می عبور کنارم از تند شرمین.آید می در شدن باز صدای لحظه همان
 .زند می اش گونه به داری صدا ی بوسه ببندد سرش پشت را در آزاد اینکه

 هایش کفش کند می لوس برایش را خودش گربه مثل که او به توجه بدون و کند می نگاهش چپ چپ آزاد
 .پوشد می را صندلش و آورد می در را

 و مانم نمی آنجا این از بیش!بدهد دخترش به بدی خبر نیست قرار که بزنم حدس ازاد ی قیافه از توانم می
 .شوم می وارد و برمیدارم را اتاق در به مانده قدم چند

 با بودم زده کله و سر نفر سه با امروز.سپرم می آب تن به را ام خسته تن و کنم می عوض را لباسهایم
 !جدایی برای وکیلم با و تهران کنسرت برای ارشاد استامبول،با کنسرت برای گروه

 ی دکمه دو تنها و است تنش شلوار و کت هنوز.زند می حرف تلفن با تخت ی لبه نشسته آیم می که بیرون
 می بیرون را لباسهایم و کشم می بیرون را دراور کشوی.کرده باز را سفیدش ی مردانه پیراهن باالیی
 .آورم

 !ببینیم رو همدیگه حضوری روز یک باشه بهتر کنم می فکر عزتی خانوم_

 با بود سرکار که فردا کاش.چرخم می سمتش به سریع و شود می تیز گوشهایم شنوم می که را وکیلم اسم
 .گرفت می تماس او

 !نیست صحیح هایی بحث چنین اصال خانوم،تلفنی بله_

 ام برگشته سمتش به زمین روی زده زانو چکان آب و خیس همانطور که افتد می من به ای لحظه نگاهش
 .شده خشک لباسها به اتصال در کشو توی دستم و

 باشه؟ هم موکلتون الزمه_

 !بله،عالیه:دهد می جواب که گوید می چه عزتی نمیدانم

 .چرخم می دراور سمت به دوباره آورد می پایین گوش کنار از که را موبایلش

 !هستی جدی پس_

 .پوشم می را زیرم لباس و ایستم می سرپا او به پشت و گویم نمی چیزی

 .کند می آویزان و آورد می در را لباسهایش ایستاده طور همان.کند می باز را کمد در و آید می جلو

 .ایستاده کنارم خونسرد و جانب به حق همرنگش پادار شورت و سفید رکابی با که چرخم می سمتش به
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 اولین معطلی بدون و کشم می بیرون را باالتر کشوی و میدهم هل جلو به پا انگشتان نک با را باز کشوی
 .آورم می بیرون را آید می دستم به که چیزی

 !کنی می مراقبت پدر،مادرت از میری عمرتو ی بقیه! نیست بدم_

 مراقبت کوچیکتری مادرم از سال دو،سه فقط که زندگیت و تو از عمر یه کردی؟چون فکری همچین چرا_

 !کردم؟

 !دارم عمرم ی بقیه گذروندن واسه بهتری های نقشه ای؟من کلیشه و معمولی انقدر چرا:میزنم پوزخندی

 !تنها میشی،خیلی میرسی،تنها میخواد دلت که اونچه به توام:کنم می باز را حوله کمربند

* 

 !برمیگردی و میشینی ساعت دیگه،یه بیا توام خب مامان_

 اعصابمو میگه چیزی یه!رو آوا میشناسی که تو:آورم می پایین ابرویم زیر اضافی موی دانه با را موچین
 !میریزه هم به

 .کنم می ریشه از را دیگری ی اضافه موی و میکشم ابروهایم توی کوچک شانه با

 !میندازه شایان و من به هاشو تیکه و میشه ناراحت هم نیاین اگه_

 !میگی خودتون خاطر واسه پس:میخندم

 !باشین تولدش تو داشت دوست!داره دوستتون چقد گلی میدونین!کردم شوخی_

 ناراحت ام پنیریم،گلی و کارد آوا و من میدونن همه!میدم بهش کادومو و میکنم دعوتش روز یه بعدا خودم_

 !ما همینیم عمره نیست،یه که نمیشه،جدید

 را این کس بود،هیچ کرده قبول فرزندی به پرورشگاه از را دختری شرمین آمدن دنیا به از بعد سال دو آوا
 .بودیم آگاه قضیه این از ازاد و من تنها!ها بچه نه و گلی خود دانست،نه نمی

 .میپیچید پروپایم به سابق از کمتر شده که هم رازش همین حفظ خاطر به آوا واقع در

 من؟ ببرم ماشینو!باشه_

 هم بردار،شایان سوویچو کیفم تو از:گویم می بگیرم دستم توی کوچک ی آینه از نگاه اینکه بدون اینبار
 !داره بزنین،تنهاس،گناه سر مادری به برین برگشتنی!پشتش نشینه

 نمی بود،دلم گذاشته قرار آزاد با وکیلم برگردند،امروز زود حداقل یا برگردند خانه به شب نمیخواستم
 !ببینند را احتمالیمان جاروجنجال ها بچه خواست
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 عمه؟ ی خونه نمیاد هم بابا:گوید می بعد کند می نگاهم مشکوک کمی شرمین

 !نه_

 هم برگرده،برگرده کی نیست معلوم:میدهم ادامه که کند می گرد را چشمهایش قاطعم و تند ی نه از متعجب
 !نداره اونجارو ی حوصله اونم!کمه احتمالش

 !بودیم مغضوب اندازه یک به ماهردو بود سالها.ماند نمی دور آوا های طعنه گزند از هم آزاد واقع در

 !بیرون میندازین رو کنین،ما خلوت میخواین!بگو پس_

 .رود می بیرون سریع اتاق از گوید می درازی زبان با که ای جمله از بعد

 دیگر ساعت نیم تا میدهد جواب دقیقه چند از بعد و کجاست که میدهم پیام عزتی به و برمیدارم را ام گوشی
 .رسد می آزاد دفتر به

 .شم خارج کشور از طالق بعد دارم قصد بگو اومد پیش حرفی اگه_

 آبراهام های پیام و روز آن از اما کردم می چک را هایم ایمیل باید.شوم می خارج اتاق از و میدهم را پیام
 .بودم شده شدیدی اضطراب و ترس دچار یاهو در

 .کنم می بازش اختیار بی یاهومسنجر شورتکات دیدن با و مینشینم شایان کامپیوتر پشت ها بچه رفتن از بعد

 عرق ای قطره و افتد می تپش به قلبم است آبراهام از میبینم که همین و مینشیند صفحه رو پیامی بالفاصله
 .افتد می راه به فقراتم ستون روی

 !بود فرستاده تعجب عالمت یک کنارش در و سوال عالمت یک تنها

 انقدر را او که وصالش؟من منتظر و ام بوده عاشقش هم من سالها این تمام که بگویم؟این چه داشت انتظار
 دیده تئاتر و بودیم رفته سنگلخ تماشاخانه به آزاد با که اردیبهشت عصر همان.بودم گذاشته کنار راحت
 !بودم آورده دست به و بودم داده دست از همیشه برای را آزاد حرفهایم با من که عصری همان.بودیم

 مدفون کیفم کوچک زیپ توی باهم را ملسش های وعده را،تمام را،انگشترش آبراهام که ای لحظه همان
 برای لحظه آن اورا ماورایی و کنترل غبرقابل نیرویی انگار که آزادی.بودم دویده آزاد سمت به و کرده
 می تلخ تقدیر این از و میشد ماشینش سوار زودتر خیلی باید آزاد وگرنه.بود داشته نگه منتظر آنجا من

 !گریخت

 بود کرده نگاهم گیجش و ناباور همچنان چشمهای بودم،با گرفته را اش زده یخ های انگشت بودم،سر دویده
 !دیگه کس هیچ نه خودم خاطر به تو،فقط بمونم،پیش باتو میخوام:بودم گفته کالم یک تنها من و

 پیشم بودم،باید بوش عاشق میدی،من آگرینو بوی تو:بودم بوییده را بودم،انگشتهایش آورده باال را دستش
 !بدهکاری بهم ابد تا رو بو این بمونی،تو
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*** 

 است میچرخانم،آزاد را افتد،بدنم می آسمان توی کامل ماه به نگاهم و کنم می باز چشم جیری جیر صدای با
 .کند می آویزان کمد توی را لباسهایش دارد و برگشته تازه انگار که

 .میگردد بر سمتم به شدنم بلند فشار از تشک صدای شدن بلند با

 !کشد می هم توی اخم تنها و گوید نمی اما بگوید چیزی منتظرم

 می حس وجودم توی را دلچسبی شیرینی.کرده تلخ را کامش حسابی و نزده جالبی های حرف عزتی انگار
 !بودیم کرده زندگی باهم سال همه این طور چه ما.کنم

 اتاق از و میرسانم دیوار به را خودم که میخورم تلویی تلو و رود می سیاهی چشمانم ناگهانی شدن بلند از
 .شوم می خارج

 آخر ی لحظه و کنم می قطع را گوشی رسیدنش از شدن مطمین از بعد و گیرم می را شرمین ی شماره
 بود؟ شیرین:شنوم می آواز و ساز صدای بین را آوا نخوت پر صدای

 !برسانند گوشم به تا کرده آماده شرمین و شایان برای طومار یک بعدش احتماال میدانم

 آشپزخانه دم و بود کرده آشپزخانه برای آزاد که هایی خرید و شوند گرم تا گذارم می گاز روی را ها غذا
 من با خانه های خرید اوابل همان از و بود بعید او از کارها این.کنم می مرتب را بود گذاشته زمین روی
 .کرد می آماده من نبود برای را خودش داشت انگار.بود

 خنده اش گری ناشی همه این از آخر ی لحظه و کنم می تلنبار کابینت توی را حبوبات های بسته حرص با
 دنیا توی که لوبیاهایی انواع.گیرد می ام

 !بود خریده را داشت وجود

 نهارخوری میز پشت همیشه مثل آزاد اما و تلویزیون جلوی بودم رفته و بودم کشیده ظرف توی را غذایم من
 دنیا به از قبل روزهای یاد را من خانه سکوت و آمد می تلویزیون مجری صدای فقط.بود خورده را شامش
 هفته به هفته گاهی و کردیم می زندگی هم کنار مطلق سکوت در ما که روزهایی.انداخت می ها بچه آمدن

 .گرفتیم نمی قرار هم مخاطب

 آزاد رسید نمی نظر رفت،به پیش طور چه مالقاتشان که میدهم عزتی به هم پیامی و میزنم زنگ شرمین به
 .بگوید چیزی بخواهد

 .روم می آشپزخانه به و کنم می بلند را خالی های ظرف دهد نمی که جوابی

 .نشسته متفکر میز پشت همان چای کشیدن دم منتظر
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 لحظه تا.برمیگردم هال به دوباره شکالت ی جعبه با و میریزم رو و رنگ بی چای از فنجانی خودم برای
 .کنم می حس را نگاهش سنگینی آخر ی

 سمت به ماند خواهند آنجا را شب دهد می خبر شرمین و دهد می نشان را دوازده ساعت اینکه از بعد
 خوابش هفتم ی الیه در میزدم حدس و بود رفته خواب برای آزاد که میشد ساعتی نیم.روم می اتاقمان
 .بود شده قطع تا خورده زنگ اش گوشی آنقدر بودم زده زنگ که هم نبود،یکبار خبری هم عزتی از!باشد

 پنجره کنار شبش سیگار آخرین کردن دود و خواندن کتاب مشغول انتظارم برخالف میشوم که اتاق وارد
 .است اتاق باز ی

 شدن تمام با همزمان و میزنم صورتم و دست به لوسیون کنم،از می باز را موهایم میزنم،کلیپس مسواک
 صدایش تخت روی کشیدن دراز از قبل و بندد می کمی را شود،پنجره می تمام سیگارش نیز او کارهایم

 !!موندم منتظرت همین واسه داشت، هدف یه کارت این همیشه!کردی؟ دک رو ها بچه چرا:شنوم می را

 می پایش سرتابه به تمسخر با را نگاهم.شود می خشک تیشرت زیر همان دستم سوتین قفل کردن باز حین
 !میزنی حرف چی از:اندازم

 را شایان و شرمین شود برگزار تر پرشور چیز همه خواست می دلم که گاهی.میزند حرف چه از میدانستم
 !بود پیش سال ده حداقل برای این شوند،البته سرگرم کوروش با تا میگذاشتم مادر ی خانه

 آرایش میز روی تا ام آورده بیرون ام یقه از لباس آوردن در بدون ها باز شعبده مثل که سوتینی با نگاهش
 کنی؟ انکار میخوای:رود می

 !زیاده خیلی تو واسه روز ده:دهد می ادامه و خندد می پرتمسخر و کوتاه

 !واقع در است زیاد خیلی رابطه بدون روز ده خودش برای که بیاورد زبان به خواست نمی

 !کنم نمی انکار نه:میزنم کوتاهی لبخند

 کم کم نیست،باید زیاد دیگه تو واسه واقعا،اما زیاده که من واسه:روم می تخت سمت به عجله بدون و آرام
 !باشی زانوهات و کمر مواظب

 کمر به دست که کنم می نگاهش.میکشم دراز و میزنم کنار را پتو گوشه.حرفم به خندم می آرام خودم
 .ایستاده تخت کنار همچنان

 !دیگه بیا...وایسادی چرا_

 !کنم می دعوتش آغوشم به و میگشایم هم از را هایم دست

 .کنم می حس را سیگارش بوی.کشد می دراز سرجایش ام کرده باز هم از نمایشی که دستانم به توجه بی

 !داده؟ دست بهت جوونی احساس انقدر میکنی ردوبدل عاشقونه پسغومای پیغوم که وقتی از_
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 .میچرخم سمتش به و کنم می جمع را هایم دست

 !زدیم حرف خیلی موردش در وکیلت با امروز اتفاقا_

 توی حاال همین برای بود گفته او به بداند خواستم می آبراهام مورد در که را چیزهایی عزتی دانستم می
 شده آشنا آبراهام با مهران خود طریق از من که میدانست همینقدر باید!نداشت خشم و کینه خیلی کالمش
 مورد در بیشتر خیلی چیزهای وگرنه!باشم کرده تبانی مهران کردن بیچاره برای آبراهام با اینکه نه بودم

 !بود مرگ از بعد دیدارمان برای آبراهام

 رسیدین؟ هم ای نتیجه به_

 !بشم وکیلت بودم حاضر خودم قضیه این میگرفتی،توی وکیل نباید اینکه_

 !عالی اینطور،چه که:دهم می فشار هم روی ام ظاهری لبخند پشت و حرص با را هایم دندان

 مشخص هم رو روزی حاال:گوشش ی الله به بعد و کشم می سیبیلش مرتب قوس به و آورم می باال را دستم
 ...و دادگاه کردین؟برای

 حرف ها بچه با موقع اون تا داری وقت ،توام اون بعد برای داری،میذاریم کنسرت ترکیه آخرهفته گفت_

 !بزنی

 و کشم می بلندی هین.کشد می خودش سمت به قدرت با و گیرد می است صورتش روی هنوز که را دستم
 .کنم می باز چشم اش سینه توی

 یا شی بلند میتونی صبح فردا ندم،ببینم اهمیت مفاصلم سالمتی به میخوام امشب"کند می زمزمه گوشم کنار
 . انداخته رد سوتین بند احتماال که همانجایی برد می لباسم زیر پشت از را دستش و!" نه

 .کردم می استفاده آن از قبلتر وگرنه باشد سنگین برایش انقدر نمیکردم فکر

 در و میکشم جیغ بلند خیالی بی با ها بچه نبود به توحه با که دهد می فشار را گوشم غضروف دندان با
 .میزنم چنگ بازویش به عوض

 !کنم تجدید واکسنامو برم باید باشگاه و گروه با وتمرین بلندشدنم از بعد فردا اینکه مثل_

 !بدهم توضیح را هرچیزی این از بیش برایش نیست نشیند،نیازی می لبش ی گوشه لبخندی

 فراموش رو امشب کن سعی:گوید می و میبوسد عمیق و محکم را ام خورده لب برق های لب اینبار
 !نکنی پیدا خوبی این به چیزی وقت هیچ دیگه و باشه بار آخرین نکنی،شاید

 !باره آخرین قطعا:میبوسمش وقفه بی و کنم می چنگ موهایش بین را انگشتانم

_  !باره آخرین 
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 تل واقعیت این و میبوسم دارد کوچک چین چند که را چشمانش ی گوشه

 !باره آخرین: کنم می زمزمه را دهنده تکان و خ

*** 

 ایجاد پارکت با برخوردشان از ای دهنده آزار صدای ها چرخ شدن کشیده با و گیرم می را چمدان ی دسته
 و من تخت گوشه که شرمین صدای و ام سینه روی میخورد سر ام انداخته شانه روی که شالی.شود می
 داری اینطوری نمیشه باورم!بزن حرف بابا با رفتن قبل...کنم می خواهش...مامان:شود می بلند نشسته آزاد

 !تموم زندگی و خونه این!تموم چی همه!تموم میگی راحت انقدر...میری

 از روز یک میکرده دعا همیشه حتما.بود شده نفر دو ما زندگی اسیر که نداشت گناهی کنم،او می نگاهش
 امید این به سالها که من مثل دیگری،درست ی دارد،خانواده دیگری مادر و پدر ببیند و شود بیدار خواب

 !میرفتم خواب به

 یه رو بابات و من همیشه میدونی خوب باهوشی،خیلی داغونه،تو چقدر زندگی این میدونی که تو شرمین_

 بهم بدی حس موندنم چون...بمونم نمیتونم دیگه!شد پاره یهو...خب که بود کرده وصل هم به پوسیده طناب
 این توی کردم،اما می تحمل بود پیش سال ده حتی یا پیش سال بیست اگه بودن،شاید ارزش بی مبده،حس

 !نمیتونم دیگه سال و سن

 کنم باور نتونم بده حق اما مامان میکنم درکت من...یهویی انقدر شده؟چرا عوض شده؟چی چی مگه مامان_

 !بشین جدا بخواین العجل ضرب و سریع انقدر

 !بودم نفهمیده خودم اما میشدم جدا زودتر باید من که بود فهمیده اوهم!خودم میخندم،به

 !باشه یادت شرمین،اینو منفعته بگیری هرجا از ضررو داره؟جلوی فرقی چه_

 !نیست توش منفعتی بذاری تنها شایانو و من حاال بخوای ابنکه...مامان نه_

 .گوید می بغض با را این

 شه،فقط عوض چیزی نیست قرار!بذارم تنهاتون چی یعنی!مامان حرفیه چه این:روم می سمتش به آشفته
 !میمیرم شما بدون بمونین،من من پیش میتونین شما!میشه عوض من خونه

 کن کاریه؟باور چه این من رفتن دم مامان عشق:زند می جوانه هم من گلوی توی بغض افتد می که گریه به
 !نمیخوره تکون آبم از اب نمیفته،حتی خاصی اتفاق هیچ ما جدایی با

 !داره گناه بابا مامان_

 کنترل را خودم کنم می سعی.کنم می حس ام چانه تا گونه روی را اشکی قطره گرمی و گویم نمی چیزی
 !باباتی بگو،نگران پس:بگویم شوخی به و کنم
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 !میشه تنها خیلی بابا مامان_

 !بودم زده حرف باره این در او با قبال افتد،من می دیواری ساعت به نگاهم و میکشم اش شانه به دستی

 بده؟!باباتون پیش شب من،یه پیش شب میشین،یه دوزنه مردای این مث!که بذارین تنهاش نیست قرار_

 این جز هم آزاد اما بود سخت نفره چهار جمع همین خانه،از این از کندن دل هرکسی از بیش خودم برای
 بگوید کلمه بگوید،یک کلمه یک تنها بوسید می مرا شور پر طور آن که لحظه آن توانست خواست،می نمی
 !بود ای ساده ی خواست،مسئله نمی وقت هیچ خواست،او نمی دارد،او نگه مرا و

 میزنم،باشه؟ حرف باهات شرمین،رسیدم میشه دیرم من_

 .است خیره روتختی به اش اشکی چشمهای با و گوید نمی چیزی

 در که همین.روم می ام داده اش تکیه در کنار دیوار به که چمدانی سمت به و میزنم ای بوسه موهایش به
 !پس؟ چی من مامان:لرزان و شود،گرفته می بلند صدایش دوباره کنم می باز را

 ...تنهات قراره من مگه!نیستی که جان،بچه شرمین_

 احتمالش درصد یک که اومده،حاال کوتاه علیرضا واسه کم یه بابا که حاال:کنم کامل را حرفم نمیگذارد
 !افتادین؟ جدایی فکر به بشه،حاال درست چی همه هست

 شاید!داشتم را حس باشند،همان کرده خالی سرم روی یخ آب روند،انگار می فرو هم توی ابروهایم ناخودآگاه
 !پدرش من،نه بود،نه همین شرمین ناراحتی تمام

 !میگفتی اول از:کنم نمی رها را چمدان میگردم،اما بر سمتش به

 بگیره،خیالت قرار الشعاع تحت تو زندگی نیست قرار:کنم می رهایش و گیرم می دندان به را لبم ی گوشه
 !مامان راحت

 بود پدرش های چشم شبیه شدت به که اش مشکی چشم دو با و گیرد می روتختی از باالخره را نگاهش
 الشعاع تحت شایان من،هم زندگی هم نخواین چه بخواین مامان؟چه باشه راحت خیالم طور چه:کند می نگاهم
 !سالگی شش و بیست سن در شدن طالق ی بچه!شد تکمیل که داشتم کم موردو یه همین من!میگیره قرار

 .زند می پوزخندی غضب و ناراحتی با

 !نباش بشه،نگران چیزی نمیذارم گفتم_

 !میشه دیرم داره:میکنم اشاره دستم ساعت به

 !داره؟من،شایان،بابا اهمیت شما واسه چیزی لعنتی کنسرتای این جز به یعنی_
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 !میگی؟ چی هست معلوم:میغرم باالرفته کمی صدایی با که کند می ام عصبانی دارد

 !نمیگرفتی تصمیمو نمیکردی،این کارو این بودی قائل ارزش ما واسه کم یه آره،اگه_

 !منه؟ تصمیم فقط این میکنی فکر چرا:میگذارم ام سینه روی را دستم

 !گفت بابا چون_

 !شدی مظلومت بابای حقوق مدافع وکیل روز چند جالبه،این خیلی_

 بلند و فرخورده تارهای آن تک به تک فدای گیرد،من می را هایش مژه خیسی دست با و گوید نمی چیزی
 تا بدهم شیرش بار اولین برای تا گذاشتند آغوشم توی اورا و آمد دنیا به که لحظه همان بودم،از مشکی
 !میکرد دفاع حقوقش و حق از و میزد زل چشمانم توی گستاخی با که حاال همین

 شرمین؟هان؟ کنم چیکار میگی:بیاورم دست به را آرامشم میکنم سعی و کشم می عمیق نفس چند

 !قبل مثل...بمون_

 بچه بودم،نمیخواستم بیزار تاسف و ترحم بودم،از ننالیده ام زندگی از وقت هیچ میزنم،من دریا به را دلم
 .بسوزد برایم دلشان هایم

 ب_

 شرمین؟ نبودم؟بمونم هیچی ش واسه ساال این تموم میگه و میزنه زل چشمام توی بابات وقتی مونم

 .کند می قفل زانوهایش دور را دستانش و گیرد می من از چشم تاسف با

 زندگیش؟ تو بودم سایه یه فقط کنم می حس وقتی بمونم_

 سینه داشت،توی درد بیشتر خیلی حرفها این میدهم،گفتن فشار و میکنم مشت در دستگیره دور را دستم
 !کردند نمی درد انقدر

 داره؟میتونی درد چقدر سابقشه زن عاشق هنوز شوهرت کنی می فکر هرلحظه وقتی کنی درک میتونی_

 آزار چقدر نمیدونسته اون حد در تورو وقت هیچ و بوده طور همین همیشه واقعا بفهمی وقتی کنی درک
 !شرمین میخوره هم به خودم از داره حالم من...،میشکنی میشی خورد س؟ دهنده

 !نمیدونستین؟ اینارو ی همه قبلش شدین؟مگه زنش چرا پس_

 گذشته از هیچی تو:گویم می در چارچوب از عبور حین و آورم می در حرکت به را چمدان حرکت یک با
 !نمیدونی

 برایم وقت هیچ.آیم می سن جلوی تا و شوم می بلند پیانو پشت از تماشاچیان صدای یک تشویق صدای با
 گلی های دسته.بودم کرده عادت آن به و داشتم دوست را شدن دیده حس این درواقع.نمیشد عادی حس این
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 شود می زده چشمم توی تند و تند که هایی فلش به و گیرم می یکی یکی شود می گرفته سمتم به که را
 پر صدا از ذهنم تمام حالیکه دوربین،در به رو مصنوعی لبخندهای از یکی دار و گیر در.زنم می لبخند
 روی از.بودم شده دوم ردیف در حضورش متوجه ورود ی لحظه همان میبینم،از را زرگریان آبراهام شده

 اش همراهی دست در گلی دسته با هم اندامی درشت و قدبلند جوان مرد.آید می جلو و شود می بلند صندلی
 نگاهم و میگیرم جوان مرد دست از را گل دسته و روم می جلو ناچارا رسد می که سن جلوی به.کند می
 که گوید می چیزی وار زمزمه و آهسته!نشسته چشمانش توی عجیبی برق.خورد می گره آبراهام نگاه در
 !میبینمت:کنم لبخوانی را این میتوانم تنها

 .شود می دور و

*** 

 بندازن خمپاره و بمب مردم زندگی خونه رو رفیقاش میکنه کمک که خرپول یهودی یه با مالقات میدونی_

 !باشه؟ خطرناک من واسه میتوته چقدر

 می اطرافم و دور به نگاهی پوشانده را صورتم از نیمی که بزرگی عینک دودی های شیشه پشت از
 .نیست ما به حواسش اندازم،کسی

 خطرناک ت واسه خود خودی به میتونه چقدر سیاسیت فعالیتای همین میدونی!دقیقی اطالعات چه اوه_

 !کنه پیدا راه جایی به مموریش شده چسبونده توالتت میز زیر که کوچیکی شنود اون کافیه باشه؟مثال

 خیره و میخورم تکانی صندلی روی عاقبت تا شود می قفل زبانم لحظه چند و خورم می ای یکه حرفش از
 من ی دغدغه!ام گروهی طرفدار نه وصلم حزبی به سیاسی،نه فعالم،نه نه من:میگویم سرحالش نگاه در

 !انسان،آزادی هنرمنده،یعنی یه های دغدغه

 ای دیگه چیز هم...سرخ...معروفت ی قطعه اون!شیرین خانوم شده سیاسی که سالهاست آزادی_

 میچرخه دست به دست جا همه داره و شده میکس اعتراضات فیلمای و عکسا روش وقتی میگه،مخصوصا
 !میکنه شورآفرینی و

 .دهم می تکان هوا توی را دستم

 بشه،سرخ استفاده تا میکنم خلق من نیست،گرچه من با مسئولیتش میکنن چیکار آهنگ اون با دارن که این_

 ...گفتم جا همه بارها بود اجتماعی

 یک.زند می میز به کوتاه ی ضربه چند دست با.مرموزش چشمهای و کنم می نگاه اش رفته باال ابروهای به
 بخواهد اینکه مثال!نبود بعید او از چیز باشد،هیچ گفته راست نبود بعید کنم می قطع را حرفم و میترسم لحظه

 در پیش سالها من که آتشی.کند خاموش را دلش در روشن هنوز احتماال آتش من کردن دار پرونده با
 .بودم کرده روشن وجودش
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 سوال منو بخوای که نیستی هم جایگاهی بزنم،توی حرف تو با رابطه این در نمیخوام من واقع در...خب_

 !کنی پیچ

 !میپرم جا از اش خنده ناگهانی صدای با ای افتد،بلند،لحظه می خنده به

 بریده بریده و زند می ضربه میز به دیگر بار چند دستش با کند کنترل را اش خنده دارد سعی حالیکه در
 !کننده سرگرم و جذاب العاده فوق!شیرین ای العاده فوق هنوز تو:گوید می

 !میدم گوش حرفات به دارم و نشستم تو روی روبه االن چرا نمیدونم واقعا:میغرم و میکنم ای قروچه دندان

 نمیدونی؟ واقعا_

 .کنم می نگاهش سوالی هم من و میپرسد استهزا از پر

 ! میخوام من چون_

 دختر همون هنوز من کردی فکر واقعا:میخندم کوتاه و شود می باز لبخندی به کم کم تعجب روی از لبهایم
 !کنی؟ مجبورم کاری به بتونی که م ساله بیست بچه

 !نتونستی هم وقت هیچ نهایت در گرچه:میزنم پوزخندی رویش به ادامه در

 حتی.افتد می انگشترش هرگونه از خالی انگشتهای به نگاهم و کشد می میز روی فرضی شکلی دستش با
 !حلقه

 !نتونستم وقت هیچ...درسته_

 در شده ایجاد سکوت بین ناگهانی خیلی و اندازد می اطراف و دور به نگاهی باشد شده پکر کمی انگار
 !میشی؟ جدا داری:گوید می بیننان فضای

 !میدانست؟ کجا از شود،او می مات نگاهم

 میگی؟ چی_

 من؟ با لجبازی سر کردی؟از خراب زندگیتو چی خاطر به!میشی جدا داری_

 !نمیشم حرفات متوجه:میزنم تکیه صندلی پشتی به

 جنگیدی؟ من با خاطرش به که بود چیزی اون این_

 یا بود گذاشته کار ام خانه توی شنودی دستگاه واقعا بود؟شاید فهمیده طور بندم،چه می کوتاه را چشمهایم
 چیکار داری:رساند می انفجار مرز تا را من و لرزاند می را تنم دوم گزینه به فکر حتی!مخفی دوربین حتی

 میخوای؟ من از زرگریان؟چی آبراهام میکنی
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 !خوام نمی چیزی:اندازد می باال شانه

 از الخصوص ام،علی راضی چیز همه از و عالیه زندگیم!دارم جدایی قصد نه و میشم جدا دارم نه من_

 !نیفتادم تو دام توی اینکه

 !میگه ای دیگه چیز وکیلت اما_

 خریده اورا ابراهام بعدها یا بود او آدم قبل بود؟از او آدم عزتی!سقوطم حال در بلندی باالی از کنم می حس
 . بود پرانده چیزی خودش برای هم شاید!بود؟

 !خوبیه بلده،وکیل داده،کارشو فراریت ها مخمصه خیلی از نترس،عزتی_

 می زانوهایم روی حس بی دستهایم و  میفتم تا و تک از بکشند را اش دوشاخه ناگهان که ای پنکه مثل
 !نکردی؟ تمومش هنوز:افتد

 !نکردم تمومش وقت هیچ_

 !کن تمومش_

 !نمیتونم_

 !کن تمومش_

 !شیرین دارم دوستت من_

 اما لرزاند، را تنم طور این که بود خالصانه و واقعی خیلی اش جمله شاید

 کند،شاید می عشق ابراز من به اینگونه دل ته از و واقعا نفر یک کردم می حس بود بار اولین شاید!لرزاند
 همین با میتوانم بزرگم،که ضعف نقطه یک او برای من میکردم فکر حال عین در داشتم که بودم دیوانه
 !کرد نابود را کرد،آزاد نابود مرا او که همانطور!کنم خرد اورا دارد من به که ای عالقه حس

 !را آشنا آمیز جنون سیاه نیروی کرد،یک می زنده وجودم در داشت را ای دوباره حس،قدرت همین و 

 من خود به که حسی چه و داشت ریتا به که حسی بود،چه داده بازی همیشه هایش حس خاطر به مرا او
 به و میبلعیدم اورا خانه آخرین توی که بودم ماری همان درست هم من بود،اما شطرنج شاه او شاید!داشت
 !رساندم می اول ی خانه

 !نکردی؟ ازدواج هنوز_

 سیاه ی شیشه دو این نه ببیند را چشمهایم دارد دوست خیلی احتماال.کند می غافلگیرش کمی انگار سوالم
 !را رنگ
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 !ساله بیست پسر یک و خورد هم به که داشتم دوساله مشترک زندگی یک_

 !داری نگه نتونستی هم اونو پس:میزنم نیش که نیست خودم دست

 !آوردی اون سر بالیی کردی؟چه چیکار اون با:میدهم ادامه تلخی به بعد و

 !میکنم سرو مقدارشو یک خاص های مناسبت خونمه،توی فریزر توی االنم و کردم ش تیکه تیکه_

 !شیرین؟ کردی فکر چی من ی درباره تو:گوید می تاسف با میبیند که را حالتم بی صورت

 کنم؟ فکر هم چیزی به بود آورده سرم که بالهایی با بود الزم واقعا یعنی

 که نداشت ارزشی کسی برای جهان از گوشه هیچ در من زندگی انگار.دهم می بیرون افسوس پر را نفسم
 .میزدند حرف اش درباره ساده انقدر

 کنی؟ چیکار میخوای جدایی بعد_

 !کنی؟ چیکار میخوای تو:گویم می بالفاصله

 میگذارد میز روی را دستش دو کشد،آرنج می جلو صندلی روی را خودش و اندازد می اطراف به نگاهی
 !بدم ادامه داشتنت دوست به میخوام:کند می زمزمه آرام خیلی و

 بین از که ای کلمه هر با که بود تنفری حس خاطر به لرزاند،اما می را قلبم حرفهایش که است درست
 .کردم می پیدا خودم به نسبت میشد خارج لبهایش

 بسه دیگه بودم،اما شوکه ازدواجتون از مدتها نداشته،تا دوستت باید که اونقدر وقت هیچ آزاد میدونم من_

 !بخوای که هرچقدر!میدم بهت اونو کنه؟من تیمار روحتو میتونه چی عشق جز!بسه تو شیرین،واسه

 یکسانی سهم آدمها ی همه به عشق از خب کند؟اما تیمار را من بیمار روح میتوانست عشق جز چیزی چه
 با خودم بودم گرفته یاد من همین برای!تفاله کمی جز بود نرسیده چیزی اصال که من به و بود نشده داده
 .نبود دسترسم در وقت هیچ و داشتم احتیاج آن به همیشه چون بسازم را عشق ها نوت

 !نمیخوام رو همونا،بقیه کنی؟فقط ترمیم رو زدی روحم به خودت که زخمایی میتونی_

 !بود قلبی احتماال که افتد،جایی می چپم ی سینه روی به صورتم از نگاهش

 !میتونی؟:گویم می محکم و بلند نمیزتد که حرفی

 !میتونم بخوای اگه:آید می باال صورتم روی تا دوباره نگاهش

 بود برآورده سر وجودم از دوباره که بود کسی چه میکردم؟این چه داشتم ترکد،من می بغضم اش جمله با
 و بود زنده بودم،چرا کرده خاک پیش سال سی اورا من میکرد، عمل و میزد حرف من جای به انگار و

 کشید؟ می نفس
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 .روم می کافه خروجی سمت به و میشوم بلند

*** 

 توی.بود آمده سراغم به میگرن باز بودم کرده فکر و ریخته اشک کرده، گریه که برمیدارم،انقدر را تلفن
 هم با را تریپتیلین آمی ی بسته هرسه میخواست دلم.بود شده کنسل قرارهایم تمام و بودم مانده هتل اتاق
 !نداشتم را اش عرضه وقت هیچ واقع در شوم،اما خالص و ببلعم یکجا

 .میدارد بر چهارم یا سوم زنگ

 صدای میان تنها دارم نگه باز را چشمهایم نمیتوانم زیاد درد از و اتاق جان کم نور خاطر به که حالی در
 فقط اما!نمیتونه کس کنی،هیچ ترمیم نمیتونی قلبمو و روح زخمای تو:مینالم میرسد گوشم به که نفسهایش

 شبای کابوس خودم که کنی آروم وجودمو توی هیوالی میتونی که تویی فقط کنی، آرومم میتونی که تویی
 !نشم خودم

 پایان
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