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 اول  فصل

 

بِ أَلَمم ودع لَکُم طَانَ إِنَّهواْ الشَّیدبأَن لَّا تَع مادى ءنا بی کُمإِلَی ده61« نٌیأَع «تَقسرَاطٌ مذَا صى هوندبأَنِ اعیوم 

که همانا او براى شما دشمنى آشکار  دیرا اطاعت نکن طانینبستم که ش مانیمگر با شما پ! فرزندان آدم اى

 .است نیهم میکه راه مستق د،یو تنها مرا بپرست .است

 ... دهد  یخنک را م یمینس دینو شهیهم شیاما باغها.است  یترسناک روزگار

 ... رقصان  يمحشر برگها يالبه ال در

 ... من ، تو ، او  يپروا یسکوت ب يزمزمه ها انیم و

 ... کن  گوش

 کیبار يشوق ، رگه ها يها ارهیس يدهای، رونق ام یکینزد نیهم يهایدیدور شد و در دوران سپ یکیتار

 ... آن باال  يدرست کرده و با تار عنکبوتها یارغوان

محکوم به مرگ ،آزادانه در خلوتشان  ي، آنجا که مورچه،ملخ ، مار و شاپرکها ستیما انسانها ن ارید گریکه د آنجا

 ... درخشند  یم

 ... نرسد  شانیکوبیپر ماسه پا يها ارهی، او به س من ، تو ياگر پا.  افتی یرا خواه اتیح آنجا

 یرا از نفس ب اتیبرسد آن سان که همچون جالدان سنگ کوفته مادرزاد ، حس ناب ح ادمانیبه فر خدا

 ...  میریگ یم ارید نیا يزبانها

 ... رسد  یپناهمان دهد آن سان که وقت انتقام م مانیخدا

برکه  يبر رو شیبرگ سبز درو ریکرده و درست ز داریپد یهست يرا در نو نگاهها شانیخارها رمیحق مس ای

 يخدا بر چنارها هیتنها ، من هستم و سا ي، من هستم و کفش دوزکها قیمن هستم و قا جیپر آب خل شهیهم

 ... کنار برکه 

دهد و من در  ی، آن سان که دست خدا کفش دوزك تنها را نوازش م ادگاریگرفت به  یشد عکس یم کاش

 یخاک يدوپا نیشاپرکها به ا یعرش تا گاه گاه يدهایاز مروار زمیر یم یفروغم اشکان یچهره ب يراستا

 ... اعتماد کنند 

 ... سرخ زهل و اتارد  يتا مسافر خانه ها يسنگ دالن مجاز اریدور شدم از د رفتم

 ... کند  یاحساس فرشته ها، آزاد م نیتر لویرا تا ن يبهشت در آن باال روح خسته هر موج زده ا يها تکه
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نور  ریباك ، ز یزده ب ایدن کیآب خزر آرام گرفت و دل مشوش  طنتیمتورم شده ام در ش يسان که رگها آن

 : زدم و به ناچار گفتم يتابانش سوخت ، پوز خند شهیهم

را  يریراه ش رمانیو در ضم میخاك ، که ما پتک خورده آب و باد و خاک نیادوار ا یهم بسوزان به مانند تمام تو

 ...  مینه یارج م یفراموش يبرا

از  یمتروك ، سالم يها رهیبه ساکنان جز دیباد بادك سف کیپلکان باد ، دوباره برگشتم و با  يمن بر رو و

 ... کنم  یم میها تقد دهیدشت ارک

 ... تازه بخشد  ییکه احساسمان دست قاصدکها به عرش صفا باشد

  ردیبگ دهیسبز سفرهامان ناد ریرا بر مس یناخالص اهیس يگه هار مانیخدا اگر

 مادر  اریطاقت ب...  شهیاالن تموم م... دخترکم  اریطاقت ب -

خدا  یحت... بودم و مادرم خبر نداشت  ایمن رکورد دار طاقت دن... من معنا دار بود  يکلمه برا نیچقدر ا! طاقت؟

 ...  یحت... هم 

  دمینال

 ... تونم  ینم... تونم ماما  ینم -

لرزوند  یخونه رو م یکاه گل يزدم و نعره هام ستونها یم غیج... درد در حال خورد شدن بود  نیبار ا ریز کمرم

 ...  دمیماما ارغوان رو شن يدردهام صدا ونیم... 

 ... صبر کن  گهیخورده د هیفرستادم دنبال دختر عمه  -

 ... که در با شدت باز شد ...  دادمیدندونام گرفته بودم و فشار م يرو ال دستام

ماما از ... چهره دختر عمه زهرا تو درگاه آروم گرفتم  دنیبا د یبا سرعت نور به تمام جوارحم نفوذ کرد ول ترس

 جاش پا شد 

 به دادم برس ...  شهیداره پر پر م جانیآ... زهرا جان  يخوب شد اومد... آها  -

 ... آورد  یبه چشاش اخم کردیم نهیشکم من و معا کهیالح در

 ... حوله و لباس  هیو  دیمقدار آب گرم آماده کن هی دیبر... خوره ارغوان خانوم  یکه تکون نم نیا -

 ...  يشنو یخدا م... خورد  یدخترك من تکون نم! خورد؟ ینم تکون

 یبچه از دست بره دخترکم و م نیاگر ا... تو رو به ارواح محمدت به دادش برس ... آماده کردم زهرا جان  -

 ... افتاده  لیکشه اون از دماغ ف
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به ... مردم  یم... رفت  یهم از دستم م یکی نیمردم اگر ا یم ازیآ دنیمن قبل رس یول! ... کشن؟ یو م من

 ... مردم  یسر م يباال يخدا

 ... چنگ زدم ...  دمیلب گز... زدم  غیج... نفسم به شماره افتاد ... درد اومد سراغم  وهی

 ... پتو رو گذاشت لب دهنم  مامان

 آروم باش...  واریسر جفتمون و بزنه به د يخوایآروم باش دخترکم آروم باش م -

ساکت  يچطور... ساکت باش  یگیطفل معصوم م نیکه به ا يدینکش مانیارغوان خانوم درد زا دید ولش کن -

 ... وضع و اوضاعش  نیبا ا... باشه 

 ... رو سرمون خراب شه  ریپ ازیاون آ يخوا یقربون کالمت زهرا جان م -

 )باشد یکه آسمانش صاف ومهتاب يسرد اریبس ی،روشن ،شب زمستان زیکهن ،تم یاز اسام:  ازیآ یمعن( 

 ... رو به ماما جواب داد  کردیرو پاك م میشونیعرق پ کهیخانوم در حال زهرا

 ... طفل معصوم باش  نیشما به فکر ا... دم  یخودم جوابش و م... جواب حرفت نباشه به درك  -

 ... چقدر ... جمله دختر عمه زهرا به دلم نشست  نیچقدر ا و

درد داد زدم که ازشدت ... کردم االنه که کمرم در جا دو تا شه  یبود و هر لحظه فکر م دهیامونم رو بر درد

 ... خان  ازیدر اتاق آ بیمه يمصادف شد با صدا اطیتو ح يمرغ و خروسها يناگهان صدا

 تیدختر صدات و پنج تا وال... هوار راه ننداختن  نقدریکدوم ا چیه دنییما ده تا بچه زا يمادرا... استغفر اهللا  -

 ریخوب خفه خون بگ دینداشتم رفت به فلک نداشته هام چسب يآبرو... مسلمون گناه داره ...  دنیاونورترم شن

 ...  گهید

 ... ارغوان انگشت سبابش و گاز گرفت و بالشت و گذاشت رو دهنم  ماما

 ...  شهینم فشیجلو چشش خدا هم نعوذ باهللا حر ادیخون ب نیا...  ریآروم بگ... من  جانیآ ریآروم بگ -

 ... و همزمان دستش رو شکم من بود با اعتراض و بلند گفت  دییپا یمخانوم که با اخم داشت ماما رو  زهرا

که پا به ماهه چه  یبفهمه زن دیزنه با یم یخان اگر دم از خدا و مسلمون ازیآ نیا... کفر نگو ارغوان خانوم  -

 ... خداش گناه داره  نیداره و شکستن حرمتش قد شکستن فرام یحرمت

سمت  دمیمشت پر نیکه با ا دمیچیپ یوسط درد به خودم مثه مار م... نه خو یمشت خورد به در چوب همزمان

دست خودم نبود ...  ادیماما رو گاز گرفتم و به شدت فشار دادم که صدام در ن يپاها...  دمیماما و پاهاش و چسب

 ... شد  ندخان بل ازیآ يدوباره صدا...  ومدیصداش درن چارهیماما هم ب... 
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خبر روش حساب نابجا باز  یتو پستو بمونه و صداش و نندازه تو سرش که صد تا از خدا ب دیزن جماعت با -

 ... ال اله اال اهللا ... کارت و بکن زهرا خانوم ... کنه 

 !گرفت یو کاش نم... خانوم دوباره خواست جواب بده که ماما دم دهنش و گرفت  زهرا

 یزنه فکر م یسرش بره بازم حرف خودش و م نیا... ه تو رو به خاك محمدت ساکت باش تا شر به پا نشد -

 یکنه سند قبول یمغرور مستبد فکر م... گفته  یو چ هیخبر داره خدا ک نیکنه آسمون خدا سوراخ شده و فقط ا

 ... کرده  شهیچند سال خون دخترك نازم و تو ش نیخدا ازش نگذره که تو ا... خدا شش دنگ به نامشه 

 ... طرفم  دیرا خانوم پردوباره من زه غیج با

بچت اومده  ياریطاقت ب گهیخورده د هی... وقتشه ... جان  جانیدلت بشم آ يفدا یاله... وقتشه ارغوان جان  -

 ...  ایبه دن

 نیا... فقط ... تا مرگ  یحت...  ارمیخدا طاقت م...  ارمیم... طاقت ... کلمه مانوس گرفته با قلب من  نیباز ا و

 !رو نیوصل من به زم دهیتنها طناب پوس...  ریرو ازم نگ یکی

...  دیچیقشنگش تو گوشم پ هیگر يو درد وحشتناك و خورد شدن تک تک استخونام صدا غیج یدو ساعت بعد

اون لحظه تا آخر عمرم  ینیریکه ش يوا... من  يحداقل برا...  استیدن يملود نیبچه قشنگتر هی هیگر يصدا

 ... گذاشتن کنارم وجود کوچولوش و ... همرامه 

دلم گرفت و گفت کاش تو ...  اسیگل  ياومد تو و همزمان بو یخوب مینس... اتاقم و باز کردن  یچوب پنجره

 ...  میگرفت یتازه وارد با هم جشن م نیرو با ورود ا تیو پنج سالگ يکاش بود...  يهم بود

کم پشت و  يبه ابروها... مژش  یب بسته و يبه چشا... کوچولو و مشت شدش  يبه دستا... کردم  نگاش

 ... بود  بیطب... دوا بود ... تازه وارد مرهم بود  يکوچولو نیوجود ا... بورش 

 ... بده گشنشه بچه  ریساله بهش ش 18مامان  گهیخوب د -

 ... بازتر کرد و اشاره کرد به سمت در  یعیچشاش و از حد طب ماما

 حیو تسب یشگیخان با جبروت هم ازیآ... بچه سرگرم کرد  يخانوم رفت کنار و خودش و با تا کردن لباسا زهرا

 ... صداش اومد ... کرد  یمحو م شیشونیپ يرد مهر و از رو شیشونیاخم رو پ... به دست وارد شد 

 پسر؟ ایدختره  -

 جواب داد ماما

 ... دختره ... خان  ازیدختره آ -
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 ... عمق گرفت و از در خارج شد  شیشونیرو پ اخم

 ... خانوم دستاش رو برد باال به سمت آسمون  زهرا

 ... کن  تشیخودت به راه راست هدا ایخدا -

 ... استغفر اهللا گفت  هیخان انداخت و  ازیرفتن آ ریبه مس يغره ا چش

 گفت  یزد روشونش و با مهربون ماما

 ... به اخالقاش  میت کردعاد گهینکن ما د تیزهرا جان خودت و اذ -

 ... شده گفت  یخان بد عصبان ازیآ يبا کارا دیبار یکه از چشاش م زهراخانوم

مرد به نام خدا و رسولش داره جهالت به  نیعمره ا هی نکهیخورم؟ ازا یحرص م یارغوان جان از چ یدون یم -

 یکس هیآخه ... بره  یخدا رو م نید يچرا آبرو یول ستین یبزاره مشکل هیاگه از خودش ما...  دهیم یخورد اهال

پسر بودن  ایباشه که بفهمه دختر  قدرو فهمش اون شیاطالعات علم دیروستاست نبا هیمردم  دیسف شیکه ر

گردونه و به  یرو م ییبایز نیکه از موجود به ا شناسهیخدا رو نم نیمگه ا...  ستیطفل معصوم ن نیبچه دست ا

دست  نیا شناسهیخدا نم نیا... سرش نوشه  ریخ... کنه  ینم یارزون شوازشیبوسه رو به پ هیحکم دختر بودنش 

 !ارغوان خانوم طانهینشانده خود ش

دونستم  یو من نم... شد  یبهار م زونیآو مینس يبود و حسم پا به پا واریشده ازد زونیآو اسی يبه گال چشام

 !چرا؟... کرد  ینم دایبه دل غم گرفتم راه پ يبهار هم شاد دنیبا د یچرا؟ چرا حت... که چرا خوشحال نبودم 

 ...  دیچیتو اتاق پ رهیروغن زرد و ز يتوش وارد شد و بو یو کاسه کاچ ینیس هیبا  ماما

 کنار تشکم گفت نیرو زم ذاشتیکاسه رو م کهیحال در

 ...  زکمیعز يریجون بگ يبخور یکاچ دیبا نیبش... من  جانیآ نیبش -

 ... کردم  اعتراض

 ... نخورم  شهینم -

 ... کرد  کینزد شینیو به ب دشیوسف دهیچروک يدستا

 یکار کن نیسر زم دیاز فردا دوباره با...  يتا تهش و بخور دیمادر با ادیدر نم کتیج...  ششششششششیه -

 ... نه  ای یجون داشته باش دیبا... دو تا نره غول  نیواسه ا

 ! پدر فرزندم... اتابک اومد  يکه صدا...  دمیو سر کشرو با اکراه برداشتم  کاسه

 ... زن گلوم خشکه  اریب ییقورت چا هی جانیآ -
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 ... ماما از تعجب گرد شد  چشام

رفته سر قبرش حاال ... اومدن بچه بوده  ایدونه امروز وقت به دن یاصال نم... کشه  یمردك خجالت نم -

 ! خواد؟ یم ییچا گهیبرگشته م

تا من برگردم ...  يخور یتکون نم ینیشیم نجایدخترکم ا...  جانیآ...  امیکه برم نیاز پس ا امیبر نم ازیپس آ از

 ... 

 ...  دیچیپ اطیح يصداش تو فضا يا هیو بعد چند ثان رونیقشنگم و از کنارم برداشت و برد ب يکوچولو ماما

 نکهینه ا رهیتا جون بگ یو مراقبش باش ياریب ییچاواسه زنت  دیتو با... اومده  ایدخترت به دن... اتابک خان  -

تر  رید قهیدق هیاگر ...  یو االن برگشت یو کجا رفت يزن پا به ماهت و ول کرد...  يو دستور بد ینیجا بش هی

هم بچه طفل  ایهم خودش رفته بود اون دن... افتاده بود  یکوفت نیزم ریاون ز يبودم از پله ها دهیرس

 ... همون جا  فرستادمیاونوقت زن نبودم اگر تو رو هم نم... معصومش 

 یخان خال ازیدلش و در نبود آ تونستیماما م نیواسه هم... خان خونه نبود و رفته بود مسجد  ازیآ... بود  اذان

 !وقت چیه...  شدینم یوقت خال چیدل من ه یول... کنه 

 ...  شهیعربده و چند ساعت بعد رو دل من هوار م شهیدونستم سکوتش م یم یول...  ومدیاتابک نم يصدا

من و به سخره گرفت و پام و  یعالم که تمام زندگ يلعنت به تمام سکوت ها...  اهیس ریمس نیلعنت به ا يا

 هیاز تمام ثان... از ماما ارغوان  یحت... از خدا  یحت... دلخور بودم  یاز همه زندگ... مرد  نیا یکشوند تو زندگ

رو به  يسبز ریتونست از مس یکه م يگذشته ا ماز تمو... و تو خودشون دفن کردن  میکه گذشتن و بچگ ییها

 ... ختم بشه و نشد  یخوشبخت

 ... عرش خدا رو بلرزونه  يها هیکه خفه شدم و گذاشتم صدام فقط پا... از خودم  یحت... بودم  دلخور

 ... دخترکم و صاف و سوف کردم  یصدام و تو ذهنم خفه کردم و تشک گل شهیهم مثل

 

 ...  راثیم

 ... داد و قالش کل روستا رو گرفته ...  دهیآقا مش مظفر رو مار گز -

سمت  دمیکاشتن رو همون جا رها کردم و دو يکه از تو گلدون برداشته بودم برا یاز جام پا شدم و خاک تند

 ... داشتم گفتم  یرو از سرم برم یکیپالست یکاله آب هکیدر حال... احمد 
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... ره  یبه گوشتون نم...  دیرفت و آمد نکن نیزم نیچند بار گفتم بدون لباس محافظ رو ا... کجاست االن  -

 ... شرطه عقله  اطیخوب مسلمون احت

 یحرمت یکه کارش فقط نشونه نشون دادن مش مظفر باشه و به من ب نیبه ا اطیرفت و با احت یراه م جلوتر

 ... کرد  یگشت و به من نگاه م یبر م هینشده باشه هر ثان

 يجزو گهیپاهام د... خو گرفتم  نیزم نیمن با ا گهیخودش لجبازه و مرتب م... آقا من چند بار بهش گفتم  -

 ... خاکن  نیازا

 ... کردم گفتم  یرو پاك م میشونیبا دستمال عرق پ کهیحال در

خو ... به جونش  خورهیزهر مار م نقدریخو گرفته ا... کنه  یمار و تجربه م شیسال ن هیکه تو  هیبار چهارم نیا -

 !بود یما چ فینگرفته بود تکل

 ... باال سر مش مظفر که دادش تموم آسمون رو برداشته بود  میدیرس

و خونابه مخلوط زهر و خون رو به  دمیمک...  دمیقسمت سم خورده رو مکشدم رو پاش و با تمام توان  زیخ مین

 ... خطاب به احمد داد زدم  نیح نیدر هم...  ختمیر رونیب

 ...  مارستانیب مشیزودتر ببر کینزد اریو ب نیبپر ماش ید چرا معطل -

 ... زد به سرش و گفت  محکم

 ...  دیببخش... رفتم ... چشم آقا  -

محکم بستمش تا  دهیباالتر از قسمت سم د یبالفور بلوزم و در آوردم و به موازات خط...  نیسمت خارج زم دیدو

صورتش سرخ بود از شدت درد و برق عرق رو ...  دیرس ینالش به گوش م يصدا... زهر مار به باالتر نفوذ نکنه 

... شد  یتمام سم خارج م دیبا...  دمیو مک شدم زیخ میدوباره ن... بنده خدا حس کرد  دهیشد رو گردن چروک یم

 ... طور زهر ها رو نداشت  نیمثله گذشته توان تحمل ا گهیداده بود و د لیسن باالش توان بدنش رو تحل

 یوانت آب نیماش يو همزمان صدا ختمشونیر... شد  يسم و خونابه به دهنم جار يادیدوبارم مقدار ز دنیمک با

 ... احمد از دور اومد 

 ...  نیکردم با تمام سرعت ممکن برسم به ماش یمش مظفر رو تو آغوشم گرفتم و سع فینح بدن

 نیو خم روستا داد ا چیو پر پ یو با هرتکون تو جاده سنگالخ شدیرونده م مارستانیبا تکون به سمت ب وانت

 ... صداش از جلو اومد ... احمد وانت و زد کنار ...  ومدیدر م چارهیب رمردیپ

 ...  شهیقابل عبور م ریشه غ یجاده گل نیا...  ادیهر آن امکان داره بارون ب... قا آسمون پره آ -
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... بنده خدا رو ول کرد به امون خدا  نیا شدینم یول... گفت آسمون گرفته بود  یدرست م... و بردم باال  سرم

 ...  دیاحمد از جلو به گوش رس يدوباره صدا

 برگردم؟ ایبرم ...  هیچ فیآقا تکل -

 یهم نم يعاد طیتو شرا... روبرو  یچشم به جاده سنگالخ هیبود و  اهیچشم به آسمون پر از ابر س هی مستاصل

 یاز طرف... شد گذر ما از کوه  یم... قمر در عقرب  شدیاوضاع م ومدیکرد و اگر بارون م یجاده رو ط نیشد ا

 یحاال چ ایخدا...  رهیداشتشم م جونجاده همون  نیا ياوضاعش شب و هم بمونه تو سرما نیمش مظفر با ا

 ... کار کنم؟ راه نشون بده 

 ...  ستادیمن ا يروبرو... شد و اومد پشت  ادهیپ نیاز ماش احمد

آقا ...  نمیشیمش مظفر م شیمن پ دیکن یرانندگ...  دینیگفتم شما جلو بش... پشت  نیآقا کمرتون نشکست ا -

 ... من معذبم 

 ...  دمیحرفش پر وسط

 ... تو سرمون  میزیبر یچه خاک نمیبرادر من ساکت باش عقل نداشتم و جمع کنم بب -

 ... خاروند گفت  یکه فرق سرش و م کهیدرحال

تا حاال  یک چیه... تو روستا زبونزد عام و خاصه  شیدگیارغوان خانوم دست به درمون مار گز نیگم ا یآقا م -

 شهیراه شبا م نیا... کمتره  سکشیحداقل ر... اونجا درمونش کنه  مشیببر... دستش از زهر مار نمرده  ریز

درنده پاره  يسرما نکشتمون گرگا...  دنیطرفا د نیگرگ هم ا یاز طرف... قطب و سرماش مغز استخون سوز 

 ... کنن  یپارمون م

و  دییسرم و تکون دادم به نشونه تا...  مید فکر کندا یمهلت نم... تونست سکوت کنه  یبشر نم نیکه ا يوا

 ... همزمان گفتم 

 ...  میبر... باشه  -

اونم بعد هشت سال ... اون خونه و اهلش هم اکراه داشتم  دنیاز د یحت... کرد  یم دادیتو وجودم ب دیترد یول

 ... 

 

 ...  جانیآ
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ساعته قراره  هی... اتابک کجا رفت  نیمادر ا...  رهیزهرا جان دستت طال همون قابلمه رو نگاه کن غذا ته نگ -

 ... پاك کنه  يدوالخ سبز هیبرام 

 ...  یتلخ... و  یتلخ... اتابک فقط با دو کلمه معنا داشت ! ... اتابک و کمک؟... رو لبام خشک شد  خنده

داد  ینم تیالبته اولش رضا...  ومدنیم کیعرض تبر يکه برا...  یاهال يخان باز شده بود به رو ازیخونه آ در

و دهنشون بسته شه  ننیبب انیکنن دختر من اجاقش کوره و ب یمنطق که همه فکر م نیکه با اصرار ماما و ا

 ... داد  تیرضا

غم از دست دادن بچه سه ... کرد  یرو زنده م شیو غم چند سال پ دیچیپ یهنوز هم جوابش تو گوشم م گرچه

 ... سالم رو 

دلم به ... دلم به حال دلم سوخت ! اجاقش کوره چهیهمون بهتر که تو روستا بپ... ه دختر زا باشه ک یعروس -

 !گریمرد طرف د نیزبان ا... طرف  کی تیزد تمام بدبخت بیحال دلم کباب شد و به خودش نه

شده بودم به  هریخ نهیبودم و دست به س ستادهیزد ا یدست زهرا خانوم که داشت قابلمه رو رو اجاق هم م کنار

 هی...  نایماما ا هیدختر همسا... بود  نیطن... مامان شتابان رفت سمت در ... در اومد  يکه صدا شیآت یسرخ

هر ...  دمیدیده ساله م هیهر زمان ...  بودمن  يدعا نیا... کاش خوشبخت شه ...  شمیسال پ 8قد ... دختر 

 !زمان

حالش بده ...  ومدنین انیو ب نیینجایا میبهشون گفت یهر چ... تو خونتون نشستن  دهینفر و مار گز هی... خاله  -

 ... ثواب داره  نشینیبب نیایتک پا ب هیمامانم گفتن ... 

 ... به چهره آورد گفت  یاخم کهیدر حال ماما

 ... بود  یکه سرم شلوغه قربونت اسمش چ ینیبیخوب مادر م -

 نیخورم ا یگفت قسم م... محمد آقاست  هیمامانم گفت شب یول... کرد ن یدونم خاله خودش و معرف ینم -

 ...  راثهیهمون م

اسمش شدم و نگام و از نگاه ماما  الیخ یب... دلم هم ... چشام سوخت ... من زل زد  يو تو چشا دیلب گز ماما

جنس ... جنس مزخرف مرد ... جنس مزخرف مرد ... ارغوان گرفتم و چند بار تو دلم گفتم تا فراموشم نشه 

 ... مزخرف مرد 

 ... ذاشتش سر جاش  یبود که م يچشش به در قابلمه ا... زهرا خانوم  يصدا همزمان
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من  راثیم... دلهره نداره ... وحشت نداره ... من ترس نداره  اثریم! داره؟ دنیلب گز راثیارغوان خانوم م -

 !االنم مش مظفر داره که اونم تو پاش سم مار داره... برکت داره ... لبخند داره ... پاقدم داره 

 نیا ریوچقدر دور بود تصو... از ته دل  يخنده ها نیقشنگ بود ا... خنده ماما ارغوان به دلم نشست  يصدا

 ... و چقدر دلم تنگ اون روزا بود ...  میتو عنفوان ده سالگخنده ها 

رو ... خجالت داره  یول... نه ترس داره ... نه وحشت داره ... مثله پسرمه  راثیم... چشم زهرا جان ... چشم  -

...  هیا فرشته افسانه هی...  هینیملک زم هی... جواهره  کهیت هیپسر  نیا... ندارم تو چشاش نگاه کنم زهرا جان 

شرمنده پسرتم ... همه سال توچشاش چش بدوزم  نیبعد ا رچطو...  هیپسر آسمون نیا...  ستین زادیپسر آدم نیا

 ... زهرا جان 

 نکهیمگر نه ا... بودن  یشرمنده من و سرنوشتم م دیو مادرش با راثیم نکهیمگه نه ا... چرا ! شرمنده بود؟ چرا

... ببخش ... گفت ببخش  یو م رفتیچش دلم رژه م يشرمنده جلو راثیم دمیشن یکه تهمت م یهر زمان

 !پس ماما ارغوان چرا شرمنده بود؟... ببخش 

 

 راثیم

 سال قبل هشت

 یب... سر و ته  یب ياز حرفها...  لیدل یب ياز حرفها... آدمها  يجا یب ياز قضاوتها رهیگیدلم م شهیهم -

که فقط  ییهایاز مدع...  یعصبان شهیهم یساکت ول يهایاز مدع رهیگیدلم م... علت  یب...  يا قهیسل... منطق 

به ...  ستادندیکه اگر هم ا ییاز اونها گرهیم لمد...  ستادندیو فهم ا تیکنند در سر قله معنو یفقط گمان م... 

 يرو برا یراه اشتباه یکس دندیو اگرد... باال اومدن  يبرا گرنیرو نم یدست کس...  ادیدن باال ب ینم ادی یکس

زنن  یلگد م هیدست محبتشون رو دراز کنند و اون رو هم باال بکشند  نکهیا يبه جا... باال اومدن انتخاب کرده 

 ...  يتو که شرفت و گم کرد... بدتر  یحت...  يتو از اون دسته ا... که لجن مال شه  شونبه گرد

اگر ... بود و قابل احترام  یکه ستودن نیده در بر زمزن یکمال... دستش رو باال برد که بزنه تو صورت مادرم  ازیآ

 ينشستم تا گدا یم تیخدا سر در عرشش به شکا يشد به خداوند یدستاش م فیپوست صورت مادرم کث

 ... وجودش طلب بخشش کنه  لولصدبار از مادرم و سلول به س يشرورانه روز یگستاخ نیشهرم شه و بابت ا

 یطانیاز حدقه خون در اومدش و با خنجر ش يچشا... مادرم قد علم کردم  يرفتم جلو فمیاون قد نح با

 ... زد درست تو خال چشمام  تیعصبان
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 ... زنن  یدو تا بزرگتر دارن حرف م یبرو بچه کنار وقت -

موها هم  نیا ياز رو یلرزونش و حت يدستا... موهام حس کردم  يدست نوازش مادرم و رو... نخوردم  تکون

 ...  دادمیم صیتشخ

 راثیم... محمدم  راثهیم...  راثهیم نیا... مثه تو هم مردتره  يساله ازصد تا مرد 17پسر  نیخان ا ازیآ رینخ -

...  شکنهیحرمت نم یکنه ول یمثه تو مردتره که سکوت م یپسر از صد تا گردن کلفت مدع نیا...  دمیخون شه

سکوت ... بره  یخدا رو نم نید يآبرو یول هکن یسکوت م...  دهیبه خورد مردم نم تیجاهل یکنه ول یسکوت م

 ... بره  یآبرو نم... کنه  یسکوت م... زنه  یتهمت نم... کنه  یم

 یلب ال اله اال الله ریز... خونه زد  یو گچ دیسف واریبه د یدستش مشت حیو با تسب دیکش ششیبه ر یدست ازیآ

 ... مامان زهرا  يکوتاه زل زد تو چشا یدوباره بعد مکث...  واریسمت د دینگاش چرخ ریگفت و مس

 ...  فهیتو رو چه به موعظه ضع -

 ... زد و گفت  يپوزخند مامانم

... درس خونده حوزه ام ... زنم  یعلم حرف م يچون از رو...  شترهیموعظه ب يبرا میستگیمن زن از تو شا -

از ... دم  یخرافات به خورد مردم نم... کنم  یم کیجهل تفکعلم و از ... دم  یم صیراست و از ناراست تشخ

 ... خونم  ینماز و قران نم ایر يرو

 ازیدن آ یرو منبر رفتن نم یستگیو چند رکعت نماز شب خوندن که به آدم درجه و شا تیشونیرد مهر رو پ هی با

 یقرآن و هر طور دلت م ریتفس یبه چه حق...  یکن یم ونجهیجوونا رو پر از کاه و  نیمغز ا یبه چه حق... خان 

 ...  گرنهو ستمین يزیکه اهل آبرو ر فیح...  فیح...  یکن یخواد عوض م

 ...  دیداد کش ازیآ

 ... بنال ... بگو ...  یوگرنه چ... خفه شو  -

 ...  ستهیدستش رو رو شونم گذاشت که بتونه با مامان

 !گفتم یم... گفتم به همه  یم زدمیتو مسجد داد م رفتمیوگرنه م -

 ... لب گفت  ریو ز دیدستم و کش... موند  ینگفتن مخف نیوسط ا یچ دمیحرفش و خورد و نفهم یباق

 ... ترسم  یسر م يباال يکه از خدا فیح -

 ... و از جام پا شدم  رونیارغوان خانوم از خاطرات گرد گرفته گذشته اومدم ب یباز شدن در چوب يصدا با
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 جانیآ

... دوباره طعم دلم تلخ شد ... اتابک هوا شد  يبودم که صدا يزهرا خانوم و پاك کردن سبز يبه دستا رهیخ

 ... هجوم آورد تو دلم  هویحسا  نیهمه ا... عذاب ... دلهره ... ترس 

 ... تو خونه کارت دارم  ایب...  جانیآ -

خدا ... قدم اول ... مردد رفتم به سمت پلکان  گفتم و يکنه ا ریتو دلم خدا بخ...  دیبار یصداش خشونت م از

 ... خدا خسته ام ... قدم سوم ! ... ؟یخدا بسم ن... قدم دوم ... حواست بهم هست 

 ... دادم از پله ها رفتم باال  یکه دستام و محکم به هم فشار م کهیحال در

طرز نشستنش  نیا... دهنش  يلوو دستش و گرفته بود ج وارینشسته بود کنارد... داخل و در و بستم  رفتم

 ... از جاش پا شد  دیتا من و د... بودنش بود  ینشونه عصب شهیهم

 مامان ارغوانت کجا رفت؟ -

 ... از ترس ... از ترس به شماره افتاد  نفسام

 ... واسش آورده بودن رفت براش دار و دوا بزاره  دهیمار گز هی -

با هم واسش آماده کرده ... دوباره که تنم و روحم و  یرنگ عذاب...  شیرنگ آت... رنگ خون گرفت  چشاش

 ... بودم 

 ... سگ  نیع یگیدروغ م يدار -

 ... شروع شد  و

 ... گم  یدونه دخترمون راست م هیدروغم کجا بود به جون ... تورو خدا آرومتر  -

 اط؟یبه پا شده بود تو ح راثیپسره م نیپس چرا اسم ا -

و هشت سال اسمش و  دمشیکه هشت سال ند يمرد... من  یزندگ يمرد فرار...  راثیم.. . یشگیهم بحث

 انگ زدن به اسمم

 ... دونم کارگرش بوده البد  یچم -

 ... شد سمتم  زیخ میو به هم فشار داد و ن فکش

 ؟یچرا از همون اول راستش و نگفت -

 ... رفتم سمت دخترکم گفتم  یم کهیحالدر ... ال مذهب وحشت دارم  يچون از تو... مچاله شد  قلبم

 ...  هیمثه بق هیکی راثمیم... خوب مگه مهمه  -
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 ... نعرش رفتم تا خود جهنم و برگشتم  با

 راثیم راثیم يطور... دختره کثافت  یکن یصدا م راثیپدر و م یب نیاصال تو چرا ا... پرسم  یمهمه که م -

 ...  یکه انگار هر شب کنارش یکن یم

که  یاسم... کثافت ... کثافت ... کثافت ... نبود تهمت زدن به دامن زنونم  روزشیکار امروز و د... کردم  نگاش

 ... دلم دوباره ترك خورد  يترك ها...  شدیم يمن عاد يبرا دیکه با ینام...  شدیحافظم اکو م يمدام تو

 ... اتابک بس کن  -

داد بکش غلط  یعنی... احمقانه  یتکرار سکوت یعنی... ضجه تکرار درد و  یعنی نیبندش و در آورد و ا کمر

 ! يجز سکوت نکرد یغلط چیکه ه یدر حال يکرد

... دوباره مهربون شدم ... چشم به دست اتابک  هیکرد و  یم هیچشم به بچه بود که داشت گر هی... عقب  رفتم

 !مهربون کثافت کی

 ... امروز  میمهمون دار... اتابک جان زشته  -

درد به ... کم نکرد  اهیتسمه س نیدستام از درد ا يکز کردنم ال یزد و حت... زد ... اومد جلو ...  دیانگار نشن یلو

عمر نداشتن آرامش و  کیدوست نداشتم ... کنم  هیدونم چرا دوست نداشتم گر ینم... قلبم نفوذ کرد  يمجار

 !چقدر خوشبختم؟ نیکه خدا بب... تو حافظه خدا حک کنم 

 ... زشته ... غلط کردم ... اتابک نزن  -

... نداشتم  يآبرو... نگران آبروم بودم ... پام  ریگونه هام و بعد فرش دست باف قرمز ز يرو ختنیر اشکام

 ... مثه قلبم ترك برداشتم  يآبرو

...  رونیب...  يراحت ننداز نقدریمن ا يجلو... کثافت و  نیاسم ا گهیکه د...  يبخور دیبا... خفه شو نکبت  -

... کنم  یادبت م...  ياریجلو من ب... لندهور و  نیاسم ا دیبعد با ین... م  یهان؟ نون خور اضاف...  راث؟یم

 ...  ییدختره هر جا

 ن؟ییپا رسهیدستت م یپس ک...  اد؟یپس چرا صدات در نم...  ؟یخدا هست...  نیخدا بب... داد زد  دلم

که ... نشه  يزیکه آبرور... نره  رونیحد ممکن صدام و تو گلو خفه کردم که ب نیکز کردم گوشه و تا آخر شتریب

 !شه یدستش داره ادب م ریهمه نگن کثافت ز

 ...  اهیهشت سال س يایشاهد تمام بدبخت... گوشه خونه ... کز کرده بودم  یشگیمامن هم تنها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٦ 

... تن من  يآشنا به زخما اهیش تسمه سدست هیدستش به کمرش بود  هی... بود  ستادهیپنجره ا يجلو اتابک

 ... کردم برم سمتش که اتابک جلوم و سد کرد  یسع یبه سخت... کرد  یم هیبچه گوشه خونه گر

 کجا؟ -

 ! دیکش یم دكیکه اسم همسر من و به  یکس...  یتفاوت یو ب دیبار یچشاش نفرت م از

 ... اتابک گفتم  يکردم نه به چشا یبه بچه نگاه م کهیدر حال یبارون يلرزون و چشا يلبا با

 ... بچه گرسنشه  -

 !يبد ریبچه من و تو ش ستیقرار ن گهید -

 بار چندم بود؟ ... که تکه هاش دوباره ترك برداشت  دمیقلبم و د... قدم رفتم سمتش  هی

 ؟یگیم یچ یفهم یم... اتابک  یچ یعنی -

 !يچه تسمه ترك خورده ا...  ییسمه آشناچه ت... به تسمه بود و برد باال  نیدستش که مز همون

 ریزن خراب به بچم ش هیبزارم  رتیغ یمن ب... گم  یم یفهمم چ یدوباره نشون بدم که م يخوا یآره م -

 ... بده  ریبه بعد بهش ش نیاز ا ارمیخانوم و م قهیبچه صد هیبراش دا... بشه لنگه خودت  یکیکه ... ابدا ... بده 

 یمن خراب بودم و خود خرم نم... کردم نشنوم  یباز گفت و سع...  دمیباز گفت و نشن. ..باز گفت ...  خراب

 ... دونستم  یهشت سال بود که نم... دونستم 

... زنشم  نهیبب دیشا... بندازه  قلیسنگش ص دیشا... دلش بسوزه  یو چنگ زدم تو دستام تا کم دستش

 ... خراش نده جسم و روحم و  دیشا... نزنه  دیشا... همسرشم 

من که ... مگه من مردم  یخوره ول یم هیدا ریکه بچش ش ستین امرزیخانوم خدا ب قهیصد... اتابک جان  -

رحم  یب نقدریتو که ا... کنه  یم هیبچم داره گر... هم بگذر  ندفعهیتو رو خدا ا...  دیببخش... گفتم غلط کردم 

 ...  ينبود

 یکی...  شهیفقط ورد زبونم غلط کردم بود و تکرار نم... دونم  ینم یچ يبرا... کردم  یو التماس م زدمیم دل

...  رهیخواست بچم و بگ یم...  ندهیآ يتهمتا يبرا کنهیتر م ریاون و ش دایببخش نیعقل ا ینبود بگه دختره ب

 ...  شیبسم نبود درد دو سال پ... بچه سه سالم  يبسم نبود دور... بسم نبود ... جگر گوشه من و ... بچه من و 

در چهار طاق باز شد و ماما وسط درگاه ... وسط سکوت اتابک و لذت بردنش ... هام و التماسام  هیگر وسط

ملتمس من  ياتابک خودش و از دستا... بچه و اتابک و من در گردش بود  نیگرد شدش ما ب يچشا...  داریپد

 ... د کند و صحنه رو ترك کر
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 یکردم و در آغوش گرمم فشارش م یم هیگر... بلند شده بود  یلیصداش خ گهیرفتم به سمت بچه که د من

 ... دادم 

مزه  چوقتیکه خودمم توش ه ییبه جا...  نیکه آوردمت به زم دیببخش... دختر معصومم ... فدات شم  یاله

... درد ندارم  يتو بخند یتا وقت... آوردم  ایه دنب گهیبدبخت د هی یببخش که با خودخواه...  دمیرو نچش یخوش

 ...  نیخوش باش هم... فقط بخند ...  کشمیزجر نم یباش یتا وقت

لرزون دار و دوا  يمامان ارغوان با دستا... وجودم آروم گرفت  يو گرما ریمزه ش ریچهره معصومش ز باالخره

 ... گفت  یلب م ریو ز ختیر یمهابا اشک م یب شیبارون يچشا... نگاش کردم ... رو زخمام  ذاشتیم

 ... بنشونتش  اهیخدا به خاك س... خدا لعنتش کنه ... گذرم  یازش نم... گذرم  یازش نم -

 

 ...  راثیم

 ... خونه  ینم ریبا مناطق سرد س اهیگ نیگفته بودن ا... پس زده خاك و  ششیر یکی نیآقا ا -

 ... به سمت احمد  رفتم

 ...  رهیگیاخت نم نجایا يفقط با سرما...  ستین ياز آفت خبر... گوشه برگش زرد شده ... آقا  دینیبب -

 ... مثه بچه هام بودن  اهایگ نیتموم ا... دست خودم نبود  یآزارم داد ول میشونیرو پ اخم

 ... احمد  -

 ...  کیو آورد نزد سرش

 ... جانم آقا  -

 ... رو بده  لچهیب -

و از تن  اهیمحاط اطرافش گ يو کندم و با خاکها شیشعاع پنج سانت... رو داد دستم  لچهیب قهیعرض دو دق تو

 ... رفتم به سمت گلخونه ... خاك جدا کردم 

 تو گلخونه؟ نشیدوباره بزار نیخوایآقا م -

تو  مشیاریبعد دوباره م میکن یم يرو قو شیا شهیر يرگایتو گلخونه مو... ناز پرورده است  اهیگ نیآره ا -

 ...  میاریو به عمل م اهیگ نیما ا... آزاد  يفضا

 ... از کارگرا اومد  یکی يبه گلخونه صدا دهینرس

 ... آقا تو رو به جدت بجنب ... که مش مظفر و کشت  نیایآقا ب... آقا  -
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 ... و انداختم تو دست احمد  اهیگ

 ... به پا شده  يباز چه شر نمیبرم بب... بزار تو گلدون  نویا -

 چتونه؟ -

افتاده ... گفت  راهیبه شما بد و ب... خون جلو چشاش و گرفته ... گرده  یاومده و دنبال شما م بهیمرد غر هیآقا  -

 ... کشتش  یداره م...  چارهیبه جون مش مظفر ب

کارگر  نیدتریسف شیپاك خورده دستش و رو ر ریکدوم ش نمیتا بب دمیدو...  رتمیتا نوك غ دیبه سرعت دو خون

 ... من بلند کرده 

کالم گفت مسلمون تهمت نزن  هیمش مظفر فقط ... داشت نثارتون کرد  ادیفحش و ناسزا  یهر چ... آقا  -

 ... سگ پاچه گفت  هیو مثه  دیپر

 ...  دمینفس زنان پرس نفس

 ش؟ینشناخت -

 ...  جانهیگفت شوهر آ... نه قربان  -

 ! اتابک؟... ماتم برد . ..متوقف شدم ... زد  خشکم

رو رو سر من و مامان  ایدن شیکه هفت هشت سال پ يشدن مرد دایقائله پ... به قائله  دمینفس زنان رس نفس

 ...  ازیپسر کدخدا آ... محل  دیسف شیپسر ر... زهرا خراب کرده بود 

االن  یول... بودمش  دهیند گهید شیاز همون هشت سال پ... شد  رهیمملو از خشمش خ يتو چشا چشام

 ... نشون بده  يخاك نم گرفته دلم خود ریز يخودش باعث شد دوباره چاقو يخودش با پا

و رو به رحمت  دمییبا دقت اطراف رو پا... شدن  یها دستاش و گرفته بودن و مرتب مانع رم کردنش م بچه

 ... گفتم 

 مش مظفر کجاست؟ -

 ...  به اتابک انداخت و مردد جواب داد ینگاه

 ... نه  ای مونهیدونم زنده م ینم... خون باال آورد بنده خدا ... آقا  مارستانیبردنش ب -

 ... نعره زدم ... زدم  ادیفر... داد زدم ... شدت گرفت رفتم به سمت اتابک  تمیخبر فاز عصبان نیا دنیشن با

 پسر کدخدا؟...  يکردخاك به پا  نجایا يکه اومد... به کدوم گناه نکرده محکومم دوباره  -

 ... زد و تف انداخت طرفم  يپوزخند
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دم تکون  يدار...  يرو زن من نظر دار یکثافت عوض...  زنهینجاستت حالم و به هم م يخفه شو که بو -

 ؟یکه دوباره دورم بزن يدیم

 ...  دیداد کش رحمت

 ... دهنش چفت و بست نداره ... افسار پاره کرده  نیا نیآقا ولش کن...  یگیم یبفهم چ -

تن به تن ...  ومدمیاز پسش بر م دیفقط من با... مال خودم بود  بیرق نیا... وبه نشونه ساکت بردم باال  دستم

 ... نامرد و خورده بودم  نیزخم ا شیکه هشت سال پ یمن... رخ به رخ 

 !ش؟یکه هشت سال پ هیکساتابک؟ منظور از زن همون  یزن یحرف م یاز چ -

 ... تو چشش انداختم  يو کج کردم و نگاه مرموز سرم

 !و؟ شیبگم بق -

ادامه  کشهیآخرش و م يکه نفسا يدرست مثه کفتار یول... که قائله رو باخته  گفتیو حرص توش م چشاش

 ... داد 

 ... به خونه ارغوان  یچرا دوباره رفت... شده  داتیچرا دوباره طرف ما پ -

چش تو ... سر به سر ... شونه به شونه ... تو مشامم نشست  فشیدهن کث ياونقدر جلو که بو... جلوتر  رفتم

 ... چش 

 ... ارغوان خاااانوم نه ارغوان  یدر ثان...  اریاول دهنت و آب بکش بعد اسم اون زن طاهره رو ب -

 ... دادم  یلیس هیکه آخم و تو گلوم خفه کردم و محکمتر جوابش و با  میشونیسرش محکم زد تو پ با

...  راثمیمن م... پسر کدخدا  یدر اشتباه شمیساکت وساده هشت سال پ راثیکه من همون م ياگه فکر کرد -

امثال تو  به تو و نکهیضمن ا... بوده  مییزنت رو نکردم از آقا يو جلو اتیاگر تا االنم دهنم و بستم و کثافت کار

 ...  رمیم یخودم تو خاك خودم کدوم گورستون التینداره من تو ده خودم تو ا یربط

 ...  دمیکش داد

 روشنه؟ -

 ... آوردم باال  دیرو به نشونه تهد دستم

من  انیاز اطراف یکی یحت یکیدستت و رو  گهیبار د کیاگر ... کرتو باز کن  ياتابک خوب گوشا... و اگر  -

پاتو  ذارمیدفعه نم نیخورم ا یاحد و واحد قسم م يبه خدا... کنم  یم یکیزگارت و با روزگار شمر رو یبلند کن

 ...  یدراز تر کن متیو از گل
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 ... به لب داشتن  تیکه از نطق من لبخند رضا ییکردم به کارگرا رو

 یشاه پسرش و از تو ده جمع کنه که مزاحم کار و کاسب دیبگ... خان  ازیآ يجلو نشیآشغال بنداز هیمثه  -

 ... مردم نشه 

 ...  دیخبر خراب نکن یاز خدا ب نیآقا خلقتون و برا ا نیآب قندتون و که هنوز نخورد... آقا بردنش  -

 ... موهام در آوردم و رو کردم به احمد  يو از ال انگشتام

 ن؟یاز حال مش مظفر خبر دار -

 ... به هم فشار داد  شتریاش و بو دست دیکش یآه

 ... آقا  -

 ... درد داشت  تیانقباض قلبم حکا... چشاش مملو از اشک شد ... کردم  نگاش

 مش مظفر؟... جواب سوالم و بده ...  هیچ -

ما  شیاز پ شهیهم يبرا یمهربون و دوست داشتن رمردیپ نیا یعنی نیا... چشام نگام کرد و سر تکون داد  تو

 ...  واریمشت پاشوندم رو د هیو با  ضمیدستام و مشت کردم و تمون غ ...رفت 

*** 

من و  تیو اتابک با شکا گذشتیهفته از اون واقعه م کی... من بودم و کارگرا ... شلوغ نبود  ادیمزارش ز سر

 ازیقبر به جز من و کارگرام آ نیاطراف ا يتنها آدمها... شد و منتظر حکم دادگاهش بود  یشهادت کارگرا زندان

 ... بود و مامان زهرا 

 ...  رمردیقبر پ دیکنار سنگ سف نشستم

 ... کنم  ینم یبچگ گهینگرانم نباش د...  رمردیپ يراحت شد -

 ...  شهیحرف مش مظفر فراموشم نم نیوقت ا چیه

 یبچگ... بچه  یشیم...  نهیو ک تیعصبان يجایخواسته ب ریو اس یبش طانیدست به دامن ش... نکن  یبچگ -

 ... نکن 

 ...  ارمیمش مظفر بود که تونستم دووم ب يهشت سال پدر نیا تموم

 ...  میو با گوشه انگشت شصتم پاك کردم و با اشاره سر به کارگرا گفتم بر اشکام

 ... اومد جلو  ازیآ

 ... جان  راثیم -
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که معلولش هشت سال  يریبزرگتر بود با تمام تقص هیاون هم ...  ستادمیا یسر برنگردوندم ول...  ستادمیا

 ... از خودش جاهلتر ده  یتهمت گونه اهال يو نگاهها نمیمن بود و درد توس ییتنها

 ... بله  -

 شهیم... عمرش و کرده بود ... بود  ریپ گهیاونم د یول... سرور ما بود ... ما بود  يمش مظفر آقا... جان  راثیم -

 ...  يپسرم بگذر ياز خطا

 گرفتیبه چهره م ایو چقدر خوب پوست ر... مرد چقد خودخواه بود  نیکه ا يوا

 ... شد زبونم  شهیمامان زهرا بازم مثه هم یول... نگفتم  يزیچ

 !بود؟ ریپ -

 ... خان  ازیچش آ يجلو...  کینزد اومد

آدم  هیاعتماد به نفس از مرگ  با نقدریکه ا لییبه اذرا يعمرش و کرده بود؟ نعوذ باهللا شما حکم داده بود -

 جانهیآ یقاتل جوون... پسر منه  يپسر تو قاتل آبرو...  ستیپسر تو فقط قاتل مش مظفر ن...  یزنیراحت حرف م

مرد بوده که  یلیدونن و تا االنم خ یجز من و پسرم و خدا و خودت نم يکه احد یقیبگم ازحقا... بازم بگم ... 

به جرمش ...  هیدادگاه کاف يشهادت شهاد برا... که بگذره  ستیدم ن یپسر من ول...  یدر ثان... دهنش و بسته 

از  گهیبه تک پسر مش مظفر مربوطه که تا دوروز د... نداره  یبه بعدش به ما ربط نیاز ا...  شهیم یدگیرس

 ...  ریبگ تیاز اون حالل...  ادیامارات م

 ... به دستش و آورد باال  حیدست تسب ازیآ

 ... و مطمئن باش  نیا...  فهیضع رمیگیگشادت و گل م شهیروز اون دهن هم هی -

 ...  فتهیبغلش و گرفتم که ن ریز... رفت و مامان پاهاش سست شد ...  رفت

ولش کن ...  ستیهشت سال بس ن...  ادیبه اعصابت فشار م نقدریا یوقت یشیمادر من چرا باهاش همکلوم م -

 ... 

 ... زهرا برگشت که بره  مامان

ظلم  يجلو... حق ندارم ساکت شم ...  رهیو م میتو ر ادینفس م ینه تا وقت...  شمیوقت ساکت نم چیمن ه -

 یضعف حساب م يآدما سکوت رو به معنا یبعض... از خود ظلم هم ظالمانه تره  یسکوت گاه... حرف زد  دیبا

 ... از اون دسته است  ازیآ... کنن 

 ... من  یشیبه کلبه درو میامشب بر... کجا حاال  -
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 ... حال رفتن ادامه داد  در

... نکرد  يشوهر که براش شوهر نیدونم ا ینم... هفته است اشکش لب مشکشه  هی... تنهاست  جانینه آ -

 ...  خورهیغصش و م نقدریپس چرا ا... نکرد  يمرد

 !ته منچنگ زهر آلود خاطرات گذشته بود به قلب خس جانیآ اسم

 

 جانیآ

...  میبا هم بزن میتو کل سال دوکلوم حرف حساب نداشت... اتابک برام پناه نبود ... دونم  یآره زهرا خانوم م -

شدم به  لیمغرور ده ساله تبد جانیآ... من ...  میدیپر یبه هم م ایمثه خروس جنگ دهینرس یکلوم به دوم نیاول

بود  یتمام محبتش زمان... با اتابک  یشد تو زندگ ادیصبرم ز...  عیو مط میمتواضع و تسل یساله مغموم ول 18 هی

 شیمزخرف جنس لیو لذت م يو خمار یو تو اوج مست زشیمحبت آم يکه شبا همبسترش بودم و تموم حرفا

... نداره  یبه عشق و عاشق یاصال ربط یجنس لیم نیا دمیفهم یکه کاش اون موقع م يوا... کرد  یم انیب

 ... و داره  لیم نیخرم ا دمیفهم یکاش م

 ...  دمیخند هیگر وسط

 نیگفت ا یم بیکه مامان ارغوان مرتب به بابا حب یدرست زمان...  یزهرا خانوم تو اوج ده سالگ یدون یم -

خودم  يو مثه همسن و ساال دمیدیاطرافم و م يهوس مردا یوقت...  میمراقبش باش دیبچه بلوغ زود رس داره با

همه  مییبایکردم به خاطر ز یفکر م انهساده لوح...  یکیکوچ نیبه ا يدنبال دوست پسر بودم اونم تو روستا

اومد  راثیکنه تا اون روز که اتابک در نبود م یداره خفشون م شونیجنس لیدونستم هوس و م ینم... عاشقمن 

 یضجه م ختشیافسار گس لیم انهیمالت وحشدست و پاهاش و ح ریاون موقع هم که داشتم ز یحت... تو اتاق 

 ... عشقه  نیا...  اقهیاشت نیا...  نهیکردم هم یکردم اون موقع هم احمقانه فکر م یزدم و ناله م

...  میو از ته دل قهقه بزن میموضوع بخند هیروز مثه دو تا آدم سر  کینشد ... روز  کیبا اتابک  میطول زندگ تو

به ... اتابک سنگ بود ... مهر  ينگاه از رو هیدلم لک زده واسه ...  زینوازش محبت آم يدلم لک زده واسه ذره ا

نکنم و  هیتونم گر یچطور م... پدر بچم بود ... خونم بود  رنون آو... بود  میمرد زندگ یول... تمام کلمه  يمعنا

 ... دار  يباال رهیسرش م گهیبگم خدا رو شکر که تا چند صباح د

 شهیبا ر کهیزهرا خانوم در حال...  کردیموجدارم و با انگشتاش نوازش م يو موها ختیریپام اشک مپا به  ماما

 ... کرد گفت  یم يپاش باز ریقرمز ز چهیقال يها
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مادر  هی...  يمادر هیتو االن  یول...  یتوقع ندارم سنگ دل باش...  ینکن هیتوقع ندارم گر... من  جانیآ -

 چیتلخ که ه رتیش یکه راه انداخت یونیو ش هیگر نیبا ا... بچش باشه  دیبعد خدا با شیاول و آخر زندگ تیاولو

... بچه از گناه اتابک بگذره  نیبه خاطر ا پسرش دیاصال شا... دخترم به خاطر دخترت صبر کن ...  شهیخشکم م

 ... خدا بزرگه 

 کردم و گفتم یشیف شیف... دخترکم نگاه کردم  به

 ... از دست رفتم  ياولجا کوچولو ادیبه ... بزارم اولجا خوام اسمش و  یم -

*** 

 ... بعد  يماه و اند شش

 ییبچت که خدا...  يادامه بد يخوا یم یتا ک... کنه  یم هیبچت داره گر... دخترم ... در و باز کن  جانیآ -

بعد  يسوگوار یول...  یفتیرو سرت و به غلط کردن م یزن یم یبعد دو دست ادیسرش ب یینکرده زبونم الل بال

هر روزم شده اشک و ... هر روزم شده غصه ...  ارمنا ند گهیمنم د...  رونیب ایمادر ب... نداره  دهیمرگ سهراب فا

 ... هر روزم شده ... آه 

 ... ماما شکست  بغض

 اهیبرام س ایدن...  رهیخواد بچم و بگ یداده م غامیپ ازیآ... اتابک اعدام شد ... شدم  وهیمن ب... اعدام شد  اتابک

 ... خونه  دیو سف یآب ياز رختخوابها يشکلم انداختم و تلنبار لینگاه به خونه مستط هی... شده 

 » خواد  یدخترم خاطرتم که م هیاتابک پسر خوب «

 ...  دمیمندرس پنجره رو کش یصورت پرده

 »...  دهیخودش وعقب کش راثیمادر م «

 .. .قلبم سوز ... درد داشت  سرم

 »... خوام که  ینم یگفته من زن «

 ... زد  نمیدست رد به س... من رد شدم ... من ... تار شد  چشام

 »بهت سخت بگذره  ذارهینم هینداریمرد د ازیآ «

و زانو بغل  نییسر خوردم پا... اتاق  دهیپر از نم و تک وریدادم به د هیتک... بهم سخت بگذره  ذارهینم...  ذارهینم

 ... گرفتم 

 »... بفهم ... خوام  یو نم جانیگفت من آ...  فتهیچشش بهت ب گهیخواد د یرفت و گفت نم راثیم «
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 ... بودم  یخال یاز هر حس و فهم... بودم  یمن خال... فهم من کور بود ... فهم ...  بفهم

 ... گونم شدن  يمکث جار یدرشت و ب...  اشکام

پس بخور وبخواب خونه ... کلفت ...  جانیباشه آ ادتی...  یتو کلفت من و پدرم یدر گذاشت نیپات و که از ا «

 »...  يدیخونه دم تکون م نیسگ باوفا برا صاحب ا هیو مثه  یکن یو فراموش م تیپدر

 ... پدر بچم اعدام شد و من ... اعدام شد  اتابک

 ... ساکت جهان  نیاحمقتر

 ... ناراحت  ایخوشحال باشم  دیدونستم با ینم هنوز

 ... اومد  اطیدر ح يدر زدنها يماما رفت و صدا يمشت زدنا يصدا

عقائد خفه  یبا کل... من  کلیو ه دیسف شیپدر شوهر ر... خان بود  ازیآ... و  اطیگوشه پنجره نگاه کردم تو ح از

 ...  رانهیکننده و سخت گ

تونستم بفهمم دارن سر بچه  یم... برد باال  دیرو به نشونه تهدخان دستش  ازیآ... مامان دم در حرف زدن  با

 ... من  شهیرگ و ر... جگر گوشه من ... سر بچه من ... کنند  یمن بحث م

 ... حق نداره ... ندارن  حق

 ...  يوا...  يوا...  يوا... خان مامان رو پس زد و وارد شد  ازیآ

و تو قفل  دیکل... کرد  یم هیکه بچم داشت توش گر یاتاق... ق رفت سمت در اتا... کاش زهرا خانوم بود  يا

 ...  یلعنت...  یلعنت...  یلعنت... شد  یباز نم یلعنت یول... چرخوندم 

خان با  ازیآ يقدما يصدا... درست کردنش اقدام نکرد  يوقت هم اتابک برا چیه... کرد  یم ریگ شهیهم

 ... قفل در مخلوط شد و من با تموم شجاعت نداشتم داد زدم  دهیفا یخلش خلش ب يصدا

 ... خان  ازیآ یزن یدست به بچه من نم -

 ...  ازیآ يو صدا... شد  کینزد هیگر يصدا

 ... فکر کنه اصال بچه نداشته ... بچه  دنید يلحظه حق نداره پاش و بزاره اونطرف برا نیاز ا -

مزاحم  نیا... اشکام شدت گرفت ...  یدر لعنت...  یدر لعنت... بره  یبچه من و داره م... بره  یو داره م بچم

 ... کردم  ونیش...  دمیداد کش... زدم  غیج... شدت گرفت  یشگیهم

...  ریجگر گوشم و ازم نگ...  ریبچم و ازم نگ... تورو به خاك اتابک رحم کن ... تورو خدا رحم کن ... بابا جان  -

 ...  ارمیبابا من بدون بچم دووم نم...  رمیم یبابا من بدون اولجا م
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داد ...  شدیباز نم...  شدیباز نم...  رهیزدم به دستگ یچنگ م... زدم به در  یمشت م... قدمهاش دور شد  يصدا

 ... و داد زدم  ختمیاشک ر... زدم 

 ... ماما ... تو رو خدا نزار ببرتش ... ر ببرتش نزا بتیمامان تو رو به جان حب... مامان نزار ببرتش  -

... قلب بدبخت من ... تاب من  یقلب ب يصدا...  ازیآ دادیداد و ب يصدا... و التماس ماما ارغوان  هیگر يصدا

 ... من  چارهیقلب ب

 یداشت ممن و  ياولجا... بردش  یداشت م... بود  دهیفا یب یول...  شهیمشت زدم تو ش... سمت پنجره  رفتم

 ... برد  یمن و داشت م یبهانه زندگ...  بردیو داشت م میزندگ دیتنها ام... برد 

رو  شهیبشه ش کهیزیچ هی... بود  نیسنگ ءیش هیچشم دنبال ...  دمییاشک بار دور و بر خونه رو پا يچشا با

با سرعت ... که باد در و نبنده  ذاشتیاتابک پشت در م شهیکه هم يچشم خورد به آجر هوی... باهاش شکست 

آجر و ... نبود  اطیمامان هم تو ح...  وچهرفته بود تو ک ازیآ... برش داشتم و اومدم سمت پنجره ... رفتم سمتش 

اون لحظه فقط ... نبود  میحال... شد  زیبه حالت انفجار شکست و ر بایتقر شهیش...  شهیبا تمام توانم زدم به ش

 ...  یهوام تو هجده سالگ سهیتنها ک... پاره تنم ... لجا او... بچم مهم بود 

 يروسر هیفقط ... اما مهم نبود ...  سوختیپاهام م...  اطیپنجره خودم و انداختم تو ح يها شهیخرده ش يرو از

 یمن گهید... فقط اولجا مهم بود  هیثان نیاالن تو ا... وضعم مناسب نبود مهم نبود ... مهم نبود ... سرم بود 

 ... رو از دست بدم  گهید ياولجا هیخواستم 

مهم  ازیآ... مهم نبود ... همه رهگذرا برگشتن نگام کردن ... تو کوچه .  رونیب دمیرس...  اطیسمت در ح دمیدو

خورد شدن ماما ارغوان ... شدن ماما ارغوان مهم بود  ریحق... بود سر کوچه که ماما ارغوان به پاش افتاده بود 

 یم... خم شدم و برش داشتم ... کنار کوچه  دمیدچوب  هی دنیدر حال دو...  ازیسمت آ دمیدو... مهم بود 

زدم تو فرق  کراستیو با چوب  ازیبه پشت سر آ دمیرس...  خواستمیمن بچم و با تمام وجود م... خواستم بچم و 

 بفهمه  دیبا شهیهم يو برا کباری یول... زندان مهم نبود  فتمیبب... سرش 

 ... شم  یخفه نم گهید... شم  یساکت نم گهید من

 ... ماما اومد  يصدا

 ... خاك بر سرمون شد  ؟يکار کرد یچ... دختر جان  -

 ...  ختیر ازیفرق سر آ ياز رو خون

 ... نبود  مهم
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نبود وگرنه تا حد  ادیزورم ز... نشد  هوشیکه ب فیح...  دیسرش و چسب یدو دست... و از چنگش گرفتم  بچم

 ... بسمه  گهید... بسمه ... رفتم  یم شیهوشیب

 ... مامان دوباره اومد  يصدا... سمت خونه  دمیو گرفتم و دو بچم

 ... بگو  يزیچ هیخان  ازیآ... کمک  ادیب یکی... تورو خدا کمک  -

*** 

ملچ مولوچ دوست  يفقط صدا... خورد  یم ریمن تو بغلم ش ياولجا...  دمیدینم یچیه.. . دمیشنینم یچیه گهید

 ... مهم نبود  رونیمات ب يصداها هیبق...  دمیشن یبچم و م یداشتن

لب ...  دشیسف شهیبه چادر هم گشیدستش رو سرش بود و دست د هی... شد  داریزهرا خانوم تو درگاه پد هوی

نگام و ازش گرفتم و دوباره به چهره ... شد  یم دهیمحض د یو گاز گرفته بود و تو چشاش فقط نگران نشییپا

 ... شدم  رهیتپل و بور اولجا کوچولوم خ

 یگرفت یم میعاقالنه تصم شهیچرا؟ تو که هم... کنه  تیتونه ازت شکا یکارت م نیبا ا یدون یم...  جانیآ -

 ... تو چرا ... 

 !عاقالنه بودن رو دوست نداشتم گهیگفتم د یم دیبا یبه ک ! ...عاقالنه؟

 ... ادامه بده  نذاشتم

کردم؟ زهرا  ادهیهشت سال و روش پ نیچرا حرف زدم؟ چرا دوباره بعد هشت سال حرف زدم؟ چرا حق تمام ا -

چه حرفا که پشت سرش نزدن ... من گذشت  ریاز خ نکهیبعد ا یدون یم...  يپسرت خبر دار ياز آبرو... خانوم 

گفت که  یم اشیدم که به دور و بریشن یخودم م... و پخش کرد  عاتیتمام شا ازیآ نیهم... مرد  نیهم... 

 ...  دیفالن حرف و فالن حرف و تو ده پخش کن

 یو کبودم م اهیبه جونم و س فتادیاتابک م شیاقالم ضرور دیخر يتو ده برا ومدیم راثیهر زمان م یدون یم

 به زنت بفهمون ... گفت  یو م نشستیپاش م ریز ازیآ نیهم... مرد  نیهم... کرد 

 ! یچ یعنی مرد

 ... به سرش نزنه  راثیفکر م یکه حت بزنش

که پسر  کردیم فیتمامشون و رد ازیآ نیهم... اقوامشون زدن و خفه شدم  يچه تهمتا که به من جلو یدون یم

تا االنم حرمت اتابک ساده رو نگه داشتم که تنها ... زهرا خانوم ... بود  نیحقش هم... مبرا باشه  شهیخودش هم

 ... منه  يایتمام بدبخت ببمرد مس نیا... بود و گوش به فرمان بابا بودنش  تیگناهش جاهل
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 ... اولجا تو بغلم خوابش برده بود ... کرده بودن  سیتمام صورتم و خ اشکام

 ... خوابش برده بود  یچطور ول دادیداد و ب نیو وسط ا یدونم ک ینم

 ... گفت  رلبیاولجا رو نوازش داد و ز يدستا... خانوم اومد و نشست کنارم  زهرا

رو  قتیسوم حق کیخواستم بهت بگم اما تو که هنوز  یم!یدون یرو نم قیتازه طفل معصومم هنوز تمام حقا -

 ...  یکن یعمر بدختمون م هیو  شیکشیدارم م نیقی یو بدون قتیکل حق يدسرش و داغون کر يزد یدون یم

 ... داشت نگاش و بدزده  یزهرا خانوم که سع يرفتم تو چشا رهیراست کردم و خ سر

 !زهرا خانوم؟ یزنیحرف م یاز چ -

 دیتاب یتو نور مهتاب که از پنجره به داخل اتاق م... انداختم  ینگاه واریشکل رو د يا رهیدا کیساعت کوچ به

به اولجا ... آروم تو جام نشستم ... االن وقتش بود ... شب گذشته بود  مهین 2ساعت از ...  شدیم دهیبه وضوح د

 ... بود  زتو خواب نا يا گهیتر ازهر شب د نیشدم که امشب سنگ رهیخ

خواستم شروع کنم  یکه م يلحظه ازسرما و ترس کار هیسردم شدم و ... اومد  دمیرنگ پر يرو لبا يلبخند

رفتم ته خونه ... شده هنر دست ماما ارغوان و انداختم رو شونه هام و پا شدم  یشال قالب باف... لرزم بدتر شد 

 ... روجمع کرده بودم  یهمه چ...  رونیب دمیو از گوشه رختخوابا کش میساك بنفش راه راه آب

 ... هرچند خطرناك ... هر چند سخت ... راه  هیشروع ... شروع  يبود برا ایمح یچ همه

 ستیموندن ن يجا گهید نجایا...  رهیخواست ازم بگ یکه اولجا کوچولوم و م يازیتنها راه مونده در برابر آ یول

 ... االن  گهینه د... 

 دمیدست سف هی فیک... و شال همرنگش و  دمیو برداشتم و پوش میکنف میو ضخ يزییپا يمانتو یجالباس يازرو

دستاش و تکون ... اون رو هم گذاشتم تو پتوش و بغلش کردم ... رفتم سمت اولجا ... و هم انداختم رو شونم 

... کنه  داریماما ارغوان و از خواب ب لجااو هیگر يبود که صدا نیتموم ترسم ا... لحظه مکث کردم  هی... داد 

 ...  رونیوشته بودم رو گذاشتم رو تشک قرمز پهن مونده اولجا و زدم بکه قبال ن ينامه ا

 دایپ شهیهم نیوقت صبح ماش نیتو جاده ا یول... بدتر ... االنم که سحر بود ... طرفا سرد بود  نیا شهیهم هوا

 ... دم در  دمیرس نیپاور چ نیپاورچ... و تره بار  وهیبار م ينایبه واسطه ماش... شد  یم

 دیبا...  دمیدو... توان تو پاهام بود  کهییدر و بستم و تا جا... در و آروم بستم ... بود  ومدهیبه وجود ن یمشکل هنوز

 ... عذرا خانوم ... خوردم به پست زن وراج محل  هویسر نبش ... به جاده  دمیرس یهر چه زودتر م
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 نیتو اول لحظه کامال واسم معلوم بود ا کهیزیچ. ..معلوم نبود ... وقت صبح  نیاونم ا. ... کرد یکار م یچ نجایا

 واریپشت د... بعد از رفتنم  ينه دست از سر آبروم و حرفا داشتینه دست از سرم بر م دیدیبود که اگر من و م

 ... دور شه  ااز اونج شیمعطل شدم تا خرامان خرامان با اون چادر طوس

 ... شد  دهیآهستش شن يدامغازه دار سر نبش ص لیراه متوقف شد و اسماع وسط

 ...  رسونمتیساعت پنج خودم م... برگرد خونه ... نگفتم  يزیمن که چ... کجا؟ ... عذرا  -

 ... خانوم برگشت  عذرا

 ... بسمه ...  يحرف بود بارم کرد یهر چ... بسمه  -

کوچه و خلوت بودنش بوسه هاش و حواله صورت و گردن عذرا کرد  یشد و وسط نور مهتاب کشینزد لیاسماع

دو نفر  يکثافت کار...  ازیمثه آ يوسط حس شکار بودن تو قلمرو مرد... وسط تمام غصه هام ... وسط ترسم ... 

 ... متاهل حالم و به هم زد 

 هیهمسا... شوهر اقدس خانوم بود ساله  53 يمرد لیو اسماع... بود  اطیآقا خ دیزن مج... ساله  48زن ...  عذرا

و  لیاسماع انتیخ یعنی نیتو ده نبود و ا یمدت هیوضع حمل خواهرش  ياقدس خانوم برا... کوچه به کوچشون 

پارچه به شهر رفته بود و تا سه  دیخر يآقا برا دیمج... شوهر عذرا ... مادر سه تا فرزند ... عذرا  کیاز اون بدتر لب

 .. .اومد  ینم گهیروز د

 نیهم ممکنه همچ یکیکوچ نیبه ا يدونستم تو روستا ینم... بوسه هاشون وشاهد بودم  یسوخت وقت معدم

 ینیچه مرد نازن... آقا  دیمج یطفل... شد و سلوالم به مور مور افتاد  خیتنم س يتمام موها... بشه  ییایکثافت کار

وسط چه  نیپس ا... شوهرش  يبرا ذاشتینمکم  یچیاقدس خانوم که ه یو طفل ایچقدر وفادار و با ح... بود 

 !انت؟یدو تا خونواده رو شکسته بود و شده بود خلق خ نیکم بود که ا یعامل

کوچه با  یکیکار و کشوند تو بغلش و برگشتن سمت کوچه و تو تار انتیخ يعذرا لیاسماع یربع هی بعد

نکنه دامنه تهمتا به من ... بودم  ستادهیر نبش اس کیتار مهیمدت مات زده اونجا تو ن هی... گناهشون محو شدن 

 هیثان يگل و ال يتر کنم و بمونم ال ودو گ امینکنه وسط دست و پا زدنم واسه فرار گودال بدبخت... شه  شتریب

 ...  دیجد يها

سرم و تکون ... و قلبم و آزرد  غهیت هیشدم و ترس از دست دادنش افتاد به جونم شد  رهیبه اولجام خ یوقت یول

 دمید ياز جلو یکی یکیترسام به واسطه وجود اولجا رنگ باخت و ... دادم و دوباره قدمام و محکمتر برداشتم 

  دیبا...  دیبا... موندم  یکنار بچم م دیمن با رهیو م ادیم یتا نفس... محو شد 
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 با پوست... زد  دیاست، گاز با یبیس یزندگان: ممن به او گفت... است  يریموسم دلگ: گفت یم یصبح مادرم

 دیبا...  دیبا دیتکرار کردم با دوباره

 

 ... راثیم

  ؟یوقت صبح کجا به سالمت نیآقا ا -

 ...  دیآن لرز کیتنم  شیرو حواله صورتم کردم که از سرد یآب

 ... دارم  دیمقدار خر هی... برم شهر  دیبا -

 !داخل روستا خوب؟ نیریآقا چرا نم -

 ... تو زندان به ارث برده بود  اشیو از همسلول نیزد البته ا یحرف م يادیز... رو از دست احمد گرفتم  حوله

به جون اون  فتنیباز م... مدت اونجا نباشم  هیبهتره ...  ستیکه داخل ده راه افتاده صالح ن یاوصاف نینه با ا -

 طفل معصوم و بچش

 ... تکون داد و دستاش و برد سمت آسمون با تاسف سر  احمد

شما چه کرده مو به تنم  يبا آبرو ازیآ نیکه ا دمیشن یآقا وقت...  یآدما رو خودت اصالح کن نیا شهیآ خدا م -

 ... راست شد 

 ... ابرو انداختم باال ...  رهیمرد بگ نیا يدعا کاش

 ؟يدیشن یاز ک -

 ...  یاز اهال یآقا از بعض -

 ...  نیو بستم و رفتم به سمت ماش قمیدکمه  ؟یاهل...  یاهل...  یاهال...  یاهال

نه محبتشون ... جور  هی یتو دوست سوزوننیجور م هی یتو دشمن... دو لبه ان  ریکه شمش یاهال نیامان از ا -

 ...  شونیتوز نهیمعلومه نه ک

احمد سرش رو به سمتم ... سفارشات بگم  نیخرتا آ رونیبردم ب شهیسرم و ازش... شدم و کمر بند و بستم  سوار

 ... خم کرد به نشونه ادب 

خوام امتحان کنم  یم... بزارن  یکاشت زعفرون خال يرو برا یشمال نیبه بچه ها بگو سه متر مربع از زم -

 يدیفهم... سخت جون  ياههایگ ياون کود و گرفتم برا... ابدا ...  زنیامروزم در نبود من کود نر... کاشتش و 

 ... تکرار کنم  ایاحمد 
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که جامعه  یکسان... کردن داشتن  یبودن که قصد دوباره زندگ ییمن جمله احمد سابقه دارا... کارگرام  تمام

اعتماد و براشون  نیا... من  یول... گرفتن  یم یطردشون کرده بود و تو عرف آرامش و اعتماد مردم نمره منف

 ... کردم که محقش بودن  ینداشتم و نثار کسان يعاد يکه خودم به آدما ياعتماد... ساختم 

 ... تکون داد  يسر

 ...  شهیمو به مو اجرا م... جمع  التونیخ... بله آقا  -

 ... و حراف  عیمط...  تیبه نشونه رضا دمیخند

 ... پس خداحافظ  -

 ... خدا به همراتون آقا  -

و  نیا... کرد  یخوب حال و خوب م يبو... به گردنم زدم  یو برداشتم و کمر يعطر بولگار... تو داشبورد  از

 ... گفت  یمادرم م

 ...  قتریعم...  قیعم... و استارت زدم  دمیکش نفس

 ستادمیبوق زدم و ا... دو سه تا کارتن کنارش  هیبا  دمیو د دیکه رد شدم مج نمیزم یوسط قسمت سنگ الخ از

 ... 

 !حال افسرده نیو در ع... مهربون و صد البته عاشق زن و بچش ...  يرمومن و کا يمرد دیمج

 نجا؟یا... جان  دیسالم مج -

 ... لبخند زد ... تلخ اما زد ... زد  لبخند

 ...  نمیمنتظر ماش... برگشتم ... رفته بودم شهر کارم زودتر تموم شد ... جان  راثیسالم م -

 ... رسونمت  یم... بپر باال  -

 تکون داد  سر

 ... االن برسه  دیبا گهید... دنبالم  ارهیب نیتماس گرفتم به محمد ماش... نه دادا  -

 ... ابرو اشاره کردم به کارتناش  با

 ... داداش  يکه سفارش دادم و بدوز یراهنینره پ ادتیپس  -

 !هیچشاش و خنده هاش از چ یشد حدس زد تلخ یم... باز هم تلخ ...  دیخند

 ... و قولش  دهیمج... چشم  -

 ... و رفتم به سمت جاده  یو باال بردم به نشونه خداحافظ دستم
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 ... که اون باال بود  ییخدا ای... زنش ... خودش ... کرد  یجمع م یک دیو با دیمج يچوب دو سر طال...  چرا

 ... راه ضبط و زدم تا حال و هوام عوض شه  نیح در

 ... آرامش  یفقط کم...  یکم يآدما مساو یافسردگ يخوش منها يسرد به عالوه بو يهوا

 ... بود و مملو از استرس  نیمنتظر ماش ایگو... بچه بغل  دمیرو د يکه روندم کنار جاده دختر يمتر چند

 ... دادم  نییرو پا شهیکنار و ش زدم

 د؟یریشهر م -

 ... نبود ... حواسش بود؟ نه ... شد تو چشام  رهیخ

 !خانوم؟ -

 ... بله ... ب  -

 رو؟ جیزن گ کی ایو ... زن تنها رو سوار کنم  هیدرسته من ... نگام و دوختم به جاده  ریمس

 ...  شمیممنون م هیکی رتونیاگر مس... آقا من عجله دارم  -

 ... رو حذف کنم  یتفاوت یمجابم کرد ب ییآشنا نیو هم... چهرش آشنا بود ... کردم  نگاش

 د؟یده نیهم یهالاز ا -

 زبون نداشت؟... و تکون داد به نشونه بله  سرش

 ... کردم با اکراه گفتم  یدنده رو عوض م کهیحال در

 ...  دیسوار ش -

راه ... سوار شد ...  نیصخره اون کنار برداشت و با عجله اومد سمت ماش کهیت يذوق و شوق ساکش و از رو با

فقط حافظه ... اما کجا ...  دمیجا د هیزن و  نیمطمئن بودم ا...  دمید نهیرو تو آچهره آشنا  نیچند بار ا... افتادم 

 ... دونست و خدا  یبلند مدتم م

*** 

 ...  میدیخانوم رس -

 ! خواب بود؟... زدم  دیبرگشتم پشت و د...  ومدین ییصدا

 فمیح... کشدارش مجابم کرد ساکت باشم  يو با نفسا یصندل یداده بود به پشت هیخواب بود و سرش و تک بله

گونش  یانگشت سبابم و به صورت مخمل...  ییبور و مو خرما... بود  یبچش خواستن... کنم  دارشونیاومد ب

 ...  دمیکش قبدستم و ع...  دیخورد و پلکش لرز يزیتکون ر کشیکوچ يانگشتا...  دمیکش
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 دمیخوراك خر چیشدم و دو تا ساندو ادهیپ... خورد  یمبه چش  هیدرست بغل دست تو حاش یفروش چیساندو هی

بود که  نیچنان خوابش سنگ یدر محکم به هم خورد و از ترس چش چرخوندم عقب ول...  نیو برگشتم تو ماش

 ... خوابوندم و قفل در و زدم  یو کم میصندل یراحت پشت الیبا خ...  شدینم داریکه با ساز و دهلم انگار ب

و  هیگر يرو بزنم صدا يتا خواستم گاز بعد... بدك نبود  یه... گاز و زدم  نیو اول دمیو کش چمیساندو پوشش

 ... آورد  یرو به زبون م یلب اصوات نامفهوم ریکرد و ز یتو خواب ناله م... برگشتم عقب ... ناله اومد 

 ... بچم ... چم و بده ... ب ... نه ... بچم ... نه ... تو ر ... آ  -

نگاه به  نیتواول...  دیو همزمان از خواب پر دیکش غیکنم که ج ییکردم رمز گشا یکردم و سع زیو ر چشام

 قینفس عم هیمطمئن شد  دنشیاز نفس کش یوقت...  نشیشد و دستش و گذاشت رو قفسه س رهیبچش خ

 ... شدنم شد  رهیتازه متوجه من و خ... بچه رو تو بغلش محکم فشار داد و سرش و آورد باال ...  دیکش

 م؟یدیرس...  دیببخش -

 !دمید یدرام م لمیف کی شیپ قهیکه تا چند دق اوردمیو برگردوندم سمت فرمون و به روم ن سرم

 ... وقته  یلیخ...  میدیرس... بله  -

 ... برداشتم و گرفتم سمتش  یو از رو صندل چیساندو

 ... مال شماست  نیا -

 ... ندارم  لیم... نه ممنون  -

 ...  شهیاسراف م دینخور...  دمیشما خر يبرا... من که دو تا معده ندارم  -

 ... گاز دوم و زدم ... مکث گرفتش  یکم بعد

 د؟یدید یکابوس م دیداشت -

 گاز نیسوم... سوال ممکن بود  نیتر مضحک

 ... کابوس وحشتناك  هی... بله  -

 ...  گازچهارم

 د؟یکن فیتعر شهیم -

 !يخواسته گستاخانه ا چه

 ... مضحک تر گفتم  یشدم و با حالت رهیمتعجبش خ يبرگشتم و تو چشا...  ومدین ییصدا

 !شه؟ینم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٣٣ 

 ... گشاد شده من  يانگار مجبور شد و کلماتش محکم خورد تو چشا و

 ! کشت... بچم و ... پدر شوهرم  دمیخواب د -

 کشت؟... زد  خشکم

و  دیلرز یبه بچش نگاه کردم و خودش که لباش م... برگشتم سمتش ...  هنیبب یخواب نیباعث شده چن یچ

 ... بود  یچشاش بارون

 ... پدر شوهر قاتل  کیو بعدم  دیاول مج... بود  یچه روز شوم امروز

 ... رو زدم  يبعد گاز

 !باشه دیبا یچه پدر شوهر وحشتناک -

 ... از عقب اومد  یشیف شیف يصدا

که  یکس... مسلمون ... نماز خون ...  یمومن و مذهب...  گنیم...  هیچه آدم دیبپرس یکس برعکس از هر... نه  -

 ! ... هست؟! ... ستیخدا رو بشناسه وحشتناك ن نقدریا

 ... بود  هیشب ازیاوصاف به آ نیداشت؟ چقدر ا دیترد

 ... لرزون جواب خودش و داد  يدوباره با صدا و

مردم از  دید... چش مردم ... مردم ... کنم  یفکر م یمن چ ستیمهم ن...  ستین گنیمردم م...  ستینه ن -

 مثبت ... آدم مثبته  نیظاهر ا

 با همون دهن پر گفتم... ششم  گاز

...  گهیحافظ م يدیشن... هست  یاحتمال دوم... هم  ای... خدا رو درست نشناخته  دیفقط شا...  ستینه ن -

 ... مکن چون دگران قران را  ریدام تزو...  یخور و خوش باش ول یکن و م يحافظا رند

 ... هفتم  گاز

 ! ؟یچ یعنی -

 ! ؟یچ یعنی... طرح سوالش  نیاومد رو لبم از ا لبخند

 جواب ممکن رو انتخاب کردم  نیپس ساده تر... سخت  یلیخ... سخت بود  رشیتفس خوب

 ... خداحافظ ...  میدیرس نکهیا یعنی -

 ... و  دیو تابلوهاش چرخ ابونیخ نیب چشاش

 ...  دیآهان ببخش -
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چون اصوال  دیشا... دونم چرا دلم به رحم اومد  ینم... و  شیبچه آروم و خواستن... و برداشت و بچش و  ساکش

 ...  دیشا... دلرحم بودم 

 ...  د؟یریکجا م -

 ...  دیسمتم و با تعجب پرس برگشت

 !بله؟ -

استارت ...  يکنار یپرتش کردم رو صندل... ازش خوردم  یقورت هینوشابه رو باز کردم و .. .تمام ... هشتم و  گاز

 ... و زدم 

 کجاست؟ رتونیمس -

 ...  نیاز ا شتریب گهینه د -

 ...  دمیکردم پرس یدنده رو عوض م کهیدر حال... حرفش نشدم و حرکت کردم  یباق منتظر

 کجا؟ -

 مکث جواب داد  با

 ... مسافرخونه  -

 ...  دمیپرس متعجب

 !مسافر خونه؟ -

 ... بله  یعنی... هوم  -

 ... شناختم روندم  یکه م يمسافرخونه ا نیرو دور زدم و به سمت امن تر يکشاورز دونیم

 ... گل کرد  میکه رفتم دوباره کنجکاو یابونیخ چند

 احواله؟ ضیبچتون مر -

 ... مکث جواب داد  با

 ... نه  -

 د؟یضیخودتون مر -

 !فضول نام متعارفترش بود... کنجکاو بودم  اصوال

 ... نه  -

 شهر؟  دیپس چرا اومد -
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 رو مهار کنم میدادم کنجکاو حیمنم ترج...  ومدین یجواب گهید و

 !دمیچهره آشنا کجا د نیزن و با ا نیکردم که من ا یهنوز فکر م و

 

 ...  جانیآ

 سکیشد ر ینم... تا بره  ستادمیهمونجا ا... شدم  ادهیکردم و پ یخداحافظ... مسافر خونه نگه داشت  هی يجلو

ببره کجام و دمار از آرامشم  یتا پ قیبار سوال و تحق ریز رهیروستا رو بگ ینبود اگر همه اهال دیبع ازیاز آ... کرد 

و از زبون زهرا خانوم  زیو نفرت انگ اهیتلخ و س قیحقا نیکه ا ننه اال... دم  یمن اولجا رو ازدست نم...  ارهیدر ب

 ... نه االن ...  دمیشن

نبود بعدا من و  دیازش بع بشیو غر بیو سواالت عج یسانتافه مشک نیبا اون ماش... محو شد  دمید يجلو از

 ... بفروشه  ازیو به آ دنمید

داشت و با  یتاکس ينگه داشت و باال سرش تابلو که یزرد رنگ نیماش نیاول...  ابونیعجله رفتم اون سمت خ با

 ... تکون دست مجاب به توقف کردم 

 ... سعادت  ابونیخ -

 ... هان  شهیتومن م 5خانوم  -

خون  متیاالن ق... داد  یماما ارغوان بهم م انهیکه ماه یخدا رو شکر کردم بابت پس انداز پول... شدم  سوار

 ... مهم نبود ...  دادمیخواست م یخودمم م

تا  میتو راه بود یساعت مین... و خسته از روزگارش  ریمهم بود و آروم گرفتنم تو آغوش پ زیبه خونه عز دنمیرس

... تر شده بود  دهیرنگ پر... زدم  دیرنگش و د یپالك آب...  78شدم و رفتم سمت پالك  ادهیپ...  میدیرس

 نبود؟... نوتر بود  شیهشت سال پ

زد  یداد م رونیب نیتازه تو باغچه از هم يها يسبز ينم زده از آب داخل خونه و بو يدرختا يز بوهنو یول

من هشت سال ... محروم بودم  دنشیشوهر بودن ازد عیکه به اجبار نحس مط يخونه ا... منه  دیخونه ام نجایا

 ... و حاال آزاد شدم ... هشت سال ... بودم  یزندان

شدم به عادت هشت سال  میزنگ در و زدم و بدو رفتم پشت در قا... کنم  یبچگ هشت سال دوست داشتم قد

دوباره زنگ زدم و دوباره ... نشد  يخبر یول... جون بودم  زیعز يهاییخلش خلش دمپا يمنتظر صدا...  شیپ
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 ادمی... اومد  فنیاز آ ییصدا...  زدمو با دست در  ستادمیدر ا يرفتم جلو... نبود  يبازم خبر یول... شدم  میقا

 ... بود  يریتصو... در امون نمونده بود  شرفتیقاعده پ نیهم از ا فنیاومد االن هشت سال گذشته و آ

 ... حواسم و جمع کرد  فنیاز پشت آ یکس یعصبان يدوباره صدا و

 ... بله  -

 ... م جواب داد عیسر... نا آشنا دلهره گرفتم  يصدا نیا دنیاز شن... دهنم و قورت دادم  آب

 منزل حاج آقا بهروان؟ -

 شما؟... بله  -

 ... بهروان  جانیآ... نوشونم ... من  -

 !بله؟ -

 ... خوب  دیکردم؟ شا یدوباره تکرار م دیبا... شدم  رهیخ فنیآ به

 ... بهروان  جانیآ... من نوشونم  -

 ...  اطیمات و مبهوت و مردد پا گذاشتم تو ح... جون  زیدرب قرمز و بزرگ خونه باغ گونه عز... باز شد  در

بزرگ که آقا جان رو  يهمون درختا...  اسی يهمون گال... زرد  يهمون گال... رفت سمت باغچه  چشام

خورد به سقف آسمون  یتندش که م ياز تاب زدنا میکرد تا داد شوق بکش یشاخه هاش واسمون تاب وصل م

 ...  ریبخ ادشی... هوا  رفتیم لدایو  ایو رو يمن و زر غیو ج

زمان هشت سال ... اون ... قدمت داشت  یپنجاه شصت سال هیکمه کم ... نگام رفت سمت درخت گردو  ریمس

 ... رو تنش  دمیساکم و گذاشتم لبه باغچه و دست کش... تنومند بود  نقدریهم شمیپ

 من؟ یبچگ ادگاری يشد ریتو هم پ -

که ... و بچه هاش  یشیپ ریبخ ادشی...  نیزم ریراست کردم و رفتم سمت ز ینفس... گوشه چشم نشست  اشک

تا صداش  یول... بردم تو خونه  یبچه هاش و م دمیدیو تا چش ماما ارغوان و دور م دنشونیکردم از د یذوق م

...  دنیلرز یاز درد م ایطفل یآخ... اط یکردم تو ح یذاشتمشون تو چادر و از پنجره پرتشون م یم...  دمیشنیو م

 هیبه خودم که اومدم وسط گر...  ستنین ایگو گهید یول... بودن  نجایقبال ا... گرفتم  یچقدرم عذاب وجدان م

 ...  دیبند خاطرات و بر...  کینزد ينا آشنا يکه صدا... هام لبخند رو لبم بود 

 ... سالم  -
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چهرش ...  یاستخون ینیو ب رهیت یپوست... و الغر  دهیکش یزن با صورت هی... برگشتم سمت منبع صدا  عیسر

 ... خوشحال  دنمینه از د... گفت نه اعصاب داره  یم

 ... هستم  جانیآ... سالم  -

 ...  دییبفرما...  دیگفت فنیپشت آ...  دمیشن -

 !با نگاه... البته نه به زبون ! يدست اشاره کرد تو خونه و با اخم گفت چرا اومد با

 

 

 ... دوم  فصل

قد هشت سال ...  میبرگردم به دوران ده سالگ شدینم گهید... مثه سابق نبود  گهیهم د نجایا یحت... گرفت  دلم

 نیاول هوی... ودر آوردم  میمشک يو کفشا دمیآه کش... خانوم بهروان  هیکنم و بشم نوه حاج آقا و حاج یبچگ

 ... آشناش  يصدا... جون  زیعز يصدا... نشست تو دلم  دیبرق ام

 ...  نیبود؟ مز یک نیمز ؟ییکجا...  نیمز -

 ...  قتریعم...  قیعم...  دمینفس کش... داد  یم نینفتال يبو زیهنوز خونه عز... دم در اتاق  دمیپر

 ...  میتو تمام زندگ... تو وجودم ... هام  هیتو ر نهیبش دیبا... دوسش داشتم  شهیکه هم یناب يبو

پنجره ... عصا بود ... ملحفه بود ... دستگاه بود ... سرم بود ... تخت بود ... مثه قبل نبود  گهید زیتو اتاق عز یول

پر از گلدون سبز و  شهیکه هم يزیخونه عز... گلدونا خشک بودن ... بود  ریدلگ... بود  دهیپرده کش... بسته بود 

 ... بود  یاالن خال...  یآپارتمان يالانواع گ ياز بو دیدرخش یبود و م یبنفش و رنگ

صورتش قد هشتاد سال  يبود و چروکا ریپ... رفتم تو ... ساك و گذاشتم دم در ... متوجهم نشده بود  زیعز هنوز

... برگشت  زیت عزکه کرد صور یجیقر ينشستم لبه تختش و با صدا... دوونده بود  شهیهشت سال ر يبه جا

 ... بنده خدا ...  دیترس دنمیبا د

 ... منم ...  زیعز -

 ... و پاك کردم و ادامه دادم  اشکام

 ...  حانینوتون آ -

 ... بود  نیهمون مز ایگو... نا آشنا  يهمون صدا... از دم در خونه اومد  ییصدا... مبهوت ...  جیگ... کرد  نگام
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از ... من که عروسشم و چند ساله زن پسرشم فراموش کرده ... داره  مریآلزا... است  دهیفا یب... تالش نکن  -

 !اره؟یب ادیخواد به  یتو رو م...  ادشهیتمام من فقط اسمم 

رفتم سمت پنجره ... من محروم کرد  يها هیو از ر ژنشیهمون لحظه تموم اکس ایکه انگار تمام دن يوا...  يوا

... انگار خدا هنوز فراموشم نکرده بود ... اما انگار ... تا بغضم بخوابه  دمیکش قیا نفس عمچند ت... بازش کردم ... 

 ...  دیچیتو گوش دلم پ زیعز يصدا

 ب؟یدختر حب...  جانیآ -

و  زیعز يدستا... بچه رو گذاشتم رو تخت ...  زیرفتم سمت عز...  نیتو نگاه مات زده مز... شکست  بغضم

 ... گرفتم 

 ... تکون دادم به نشونه آره  سر

 ... اومد  نیمز يصدا هوی... داد  یبهم مهلت حرف نم اشکام

 میک ادینم ادتیکنم  یم زیت و تم*ه*ادرار و گ... کنم  یو م تیمن که نوکر... چش و دلم روشن ... خوبه  -

خدا ... دختر ارغوانت ... ونته دختر عروس درد...  زی،شد عز بتهیچون دختر حب دهیتازه به دورون رس نیبعد ا... 

 ... شانس بده 

فقط ...  دمیدرست نفهم... بود  یک...  رونیرفته ب زمیداد از خونه عز دیمحکم به هم خوردن در نو يو صدا رفت

 ... من و شناخته  زمیعز دمیفهم

 ... و به زحمت تکون داد  دشیچروک يلبا...  دیلغز یرو شالم م دستاش

 ؟ییچرا تنها...  ومدیچرا ن بیحب... شم  دخترم يفدا یاله -

 ... کردم  یشیف شیف... پسرش مرده  ومدینم ادشی یحت... دلم غمزده شد  دوباره

 اجازه هست؟... بمونم  نجایبه جاش من اومدم ا... داشت  ادیبابا کار ز زیعز -

 ... خندون  یچروك شده ول يبا همون نگاه شاد و لبا...  دیخند

 ... بودن  نجایو ارغوان هم ا بیکاش حب... خونه خودته  نجایا... بله که اجازه هست  -

 ... کاش ... بود  شیکاش هنوز هشت سال پ... من تو دلم گفتم کاش  و

آروم شد و  هیثان هیگذاشتمش تو بغلم و تو ... کردم و اومدم تو هال  یعذر خواه زیاز عز... کرد  یم هیگر اولجا

رشدش بد  یخورد ول یم ریمن ش یتو اوج استرس و نگران نکهیبا ا... نگاش کردم ...  ریبه خوردن ش شروع کرد
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بشه لنگه  یکی ندهیکنه و در آ دایانتقال پ وجودشاسترسا به مغزش و  نیبود که ا نیا میتمام نگران... نبود 

 ... حرص خور و زود رنج ... خودم 

تو ... که باهاش خوردم  يگریبا اتابک بود و خون ج یزندگ... کرد  ينطوریمادرم نبود که من و ا ریش گرچه

له کردناش ... کردناش  ریتو تمام تحق...  کشیرک يحرفا دنیتو تمام دقائق شن... و دادش  غیج يها هیتمام ثان

 ... عذاب دادناش ... 

 ...  زیعز ياومد و متعاقبش صدا فنیزنگ آ يکه گذشت صدا يا قهیدق 15 هی

 ...  نیمز...  هیک نیبب ن؟یمز -

قدمهاش آشنا  يصدا... انداختن اومد و قدم زدن  دیکل يتا خواستم پا شم صدا... رفت  ادشیبازم ... زدم  لبخند

تا به خودم ...  تشیاتابک و عصبان يقدمها يصدا هیشب... و غرورش  ازیآ يقدمها يصدا هیدرست شب... بود 

از جام پا شدم  عیبچه رو بغل کردم و سر...  دکوتاه دم در بو يپر پشت و قد لیو سب شیمرد با ر کی... اومدم 

 ... 

 ... سالم  -

 ... تو جواب داد  ومدیم کهیدر حال... و در آورد  شیمشک يو به کم در گرفت و کفشا دستش

 ؟یجانیتو آ... سالم  -

 ... اومد  زیعز يحرفش بودم که صدا یتکون دادم به نشونه آره و با تعجب منتظر باق سر

 مادر؟ ییجان تو بیحب -

 ... جواب داد ...  یاونم عصب... من  يمرد به بچم بود و چشا نینگاه ا ریهنوز مس کهیحال در

 !بمیحب... مادر منم ... بله  -

درست مثه ... داد  هیقرمز تک یپشت ياومد جلو و نشست جلو... بود  یک بیمرد هم اسم بابا حب نیا... بودم  جیگ

 ... شد به من  رهیپدرجان دستش و گذاشت رو زانوش و خ

 برا ارث؟ نجایا ياومد -

 ! من؟! ارث؟...  گهیم یچ نیا... شدم  خی

 یم! ... ن؟یشد دایحاال پ...  نیتو پول خرج کردناش نبود...  نیتو زحمتاش نبود...  نینبود اشیتو بدبخت -

 ... شرمم هست  یب نقدریدونستم ا یدونستم مادرت زرنگ هست اما نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 کسیدندونام و به هم ف... دستام و مشت کردم ... نشد  یول... نگم  يزیتا چ... لرزونم و به هم فشار دادم  يلبا

 لب باز کردم ... شد و درد تمام وجودم و احاطه کرد 

و  نیمن هست یزندگ انیدونم چقدر در جر یمن نم...  نیزن یحرف م یو از چ نیهست یفهمم ک یمن نم -

دختر تازه رو و با طراوت که چشش دنبال پول نداشته  کی! دختر هفده ساله ام؟ هی هیشب... من  یول...  نیبود

 یجانیآ... همون ده سال گرد گرفته است ...  شیکه تمام خاطرات بچگ یجانیآ...  جانیآ... من ! باشه؟ زشیعز

به ... خبر  یاز خدا ب یکی... کنه  یتا اومد بچگ...  دیسر کش ریدل س هینه محبت مادر و  دیکه نه رنگ پدر د

به اسم ... کند ...  میاز خونه پدر... از آغوش مادرم ...  میمن و از زندگ... بهم تجاوز کرد  میخدا داد ییبایعلت ز

... من .. .هم نموند  ییآبرو...  دیو دزد میبچگ...  دیمن و سر بر يکه شد آلت قتاله و تمام شاد ییآبرو... آبرو 

از ...  دمیفهم ینم یچیه یجنس لیکردم و از م یم يعروسک باز یکه هنوز تو اوج ده سالگ یجانیآ...  جانیآ

... بعد هشت سال ... من ...  دمپاره شهوت ش وونیح هیتوسط ... نداشتم  یشناخت چیاز جنس مرد ه... شما 

از  یچیمثه شماها که ه یکی... کثافت  ازیاومدم تا دست اون آ...  دمهیفکر کردم خونه ام...  زمیعز شیاومدم پ

 ... به بچم نرسه  ازیکه دست آ نجایاومدم ا...  دیدون ینم نیسرزم نیا يدرد من و دخترا

هشت سال کمتر از  نیبه مادرم که تو ا يدیکه به خودت اجازه م... من  ياز دردا یدون یچه م...  یهست یک تو

 ... اما ...  دمیتهمت چش غیمن هشت سال ت...  یو تهمت بزن یکن نیز من غصه خورد توها شتریمن نه ب

 ... رفتم تو چشاش  یبارون يو با چشا... محکمتر از قبل ... تکون دادم  سر

 نیجا واسه تحمل ا گهید... جا ندارم  گهید... وجودم پره ... دلم پره ... چنتم پره ... تونم  ینم گهید... اما  -

 ... تهمتا رو ندارم 

 ... زدم  پوزخند

تمام ...  دیکن یکه فکر م... امثال شماهاست  فیپول کث... خوام  یکه نم يزیتنها چ...  ایاز تمام دار دن! پول؟ -

 ... کشن از چنگتون در آرنش  یآدما دارن توطئه م

کامال باز  يو اولجا با اون چشا دیلرزیم مدستا... صورتم مملو از اشک بود ... زانوام توان نداشت  گهید...  نشستم

 ...  رهیشدت بگ میخندش باعث شد گر...  دیدونم چرا خند ینم... شده بود  رهیبه چهرم خ

 ... خورد  یتوش به چش م یشرمندگ... رنگ چشاش برگشت ... نام اومد جلو  بیحب اون

... کرد  یبزرگش پاك م يقطرات اشک و از گوشه چشاش با نوك انگشتا کهیدر حال...  دمیو عقب کش خودم

 ... گفت 
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 ... تند  یلیخ... تند رفتم ... حاللم کن ... ببخش ...  ینشناخت... عمو بهمن ... منم  -

 ... ببخش ... ببخش عمو جان ... کرد  یو تو وجودم تداع طانیتمام ش... زن  نیا... زن  نیکه ا آخ

هم از  بیبابا حب یچرا حت... خونواده نداشت  نیاز ا یدلم از دلم سوال کرد چرا ماما ارغوان دل خوش همونجا

 ارم؟یب ادیخودم و به  يعمو دیچرا من نبا! نفرت داشت؟ يخونه پدر نیا

 ينزول و آوردم تو خونم و کردم نرما کهیاز زمان... عوض شد  نیمز... اصال ...  ستین يزن بد نیعمو مز -

من شدم خوره ... نزول شد خوره آرامش من ...  یدرد و کابوس و استرس و بدبخت... نرما که نه ... بالشتم 

از خونه  نیمن و مز يعاشقانه ها قبشبا اومدن نزول و عوا... شد خوره احساس خودش  نیمز...  نیآرامش مز

 ... رفت 

 ... بود  یهنوز چشش به گل بزرگ وسط قال...  دستش رو خورد کیتازه دم تو استکان کمر بار ییاز چا یقورت

 ... گفتم  دمیکش یشونه م یاولجا رو به آروم ییخرما يبا برس موها کهیحال در

 ن؟یمز... چرا عمو ... چرا نزول  -

 بشیاز تو ج گاریپاکت س هی...  یداد به پشت هیو تک یخورده رو گذاشت تو نلعبک مهیاستکان ن... تکون داد  يسر

رو لبش گفت  گاریبا همون س... گذاشت رو لبش ... دونه از توش برداشت  هیزد به دستش و  يتقه ا... در آورد 

 ... 

 ... خودم مقصر بودم ... ابدا ... نه  -

 نیا... نو بودن  شیکه هشت سال پ ییزایمثه تمام چ...  دشیفندك رنگ پر... و برداشت و چند بار زد  فندکش

 ... رو با دو انگشت سبابه و شصتش برداشت  گاریس... بود  دهیهم رنگ پر فندك اضافه شده

 ؟يدار شیعمو جان آت -

 ... به دست برگشتم و دادم دستش  تیپاشدم و رفتم تو آشپزخونه و کبر عیسر

آخر قصه  دمیفهم یکاش م... مثه نزول  ینبود که بخواد من و هل بده تو کثافت یکس نیمز... عمو جان  -

و  الیشروع شد که چشم خورد به  یمن زمان یتمام بدبخت... هشت ساعته و استرس  يبه کابوسا رسهیم منزول

اعتراف کنم نه به خاطر پول  تونم یبه جد م... بودم  نیمن عاشق مز...  نیکوپال داداش از فرنگ برگشته مز

که دلش برام  ينه پدر...  یخانواده درست درمون چیبدون ه...  يرفتم خواستگار نیبه خاطر خود مز... باباش 

جواب مثبت و داد  قیرفتم و پدرش بعد تحق... هم بود  یبهمن بیباشه به جز حب ادشیکه  ينه مادر... بسوزه 
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من ...  زهیریو زمون م نیاز زم... پولدار تا دلت بخواد  یول...  شهیم دایکم پ زمونهدوره  نیگفت پسر پاك تو ا... 

 ... کنم که بهمن شده دامادم  یر مافتخا

 ... کاش  يا... دونستم عمو  یکاش قدر م يا

آب دهنش و قورت داد و با اون ... نشه  تیزد و دودش و فرستاد سمت در هال که بچه اذ گارشیبه س یپک

 ... و درست کرد  شیخراب شده شلوار مشک يدستش تا یکی

فقط ...  میرونیگوشه ا...  میدیدونم عمو ما که ند ینم...  ایتالیگفت ا یم... اونور آب ... خارجه بود  نیبرادر مز -

...  شیشاداب...  شینیجوو... کننده داشته هاش  رهیخ ییبایز...  تهیمدرن... اومد و غرب ...  میدیاسمش و شن

بزرگ  يهمه شد خوره من برا نایا... ش رو با خودش آورد یپول و ثروت ده برابر پدر...  شیلیافتخارات تحص

گفتم ...  نیمز يبرا... و آرزوهام گفتم براش  دیاز ام...  نیتازه شروع شده من و مز یکردن تخم طمع تو زندگ

و آخرشم  دنیپوس یخسته شدم تو کار دولت... خسته شدم از درجا زدن ... که هستم باالتر برم  ینیخوام از ا یم

من و امثال  يفاتحه تموم کارا یخسته شدم از جون کندن و آخرش با پارت... شدن  یخال بیبرج شرمنده ج رآخ

 ... بود  گیته د شهیهم رمیکفگ نکهیخسته شدم از ا... من و خوندن 

 ...  رونیبغض اجازه نداد دودش و کامل بده ب نباریزد و ا يا گهید پک

به خاطر رفتار ... قناعتت  نیهم... کار ساده  نیگفت من تو رو به خاطر هم... خواد  یگفت نم نیمز... عمو  -

اگر قرار باشه ... به خاطر تمام خصائص خوبت انتخاب کردم ...  مانتیبه خاطر ا... رو لبت  يخنده ها... خوشت 

 ...  ستمین یمن راض... برگشت  ينطوریداداشم که خونوادش و گذاشت و رفت و ا نیع یبش یکی

 ... زدش و خورد  خی ییچا و برداشت و قورت آخر استکانش

دوباره فکرم  دمیدیهر زمان داداشش و م کردیداشت خوردم م یخوره لعنت نیا... من دست بردار نبودم  یول -

 ... نزول خور آشنا شدم و فاتحه  هیاز همکارا با  یکیبه واسطه  نکهیتا ا... گرفت  یقوت م

 ... بود  دهیفا یاصرار کردم واسه موندن ب یهر چ...  دیو پوش کفشاش

 راحت؟  المیخ... پس عمو  -

 ...  دیسالم برسون نیبه مز... آره عمو جان  -

 ...  يریبا شمارم تماس بگ یتون یم یداشت يا گهیهر کار د... چشم عمو  يبه رو -

 ... باشه عمو  -

 ...  اطیعمو رفت طرف در ح...  زدیگوشه نق م اولجا
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 ... خداحافظ ...  رمیم گهیمن د... کنه  یم هیبرو تو بچت داره گر -

 ... کرده بود  فیکث... بله ... سمت اولجا  دمیکردم و پر یخداحافظ

تا  ادیب نیهم مز 5از ساعت ... کنم  ينگه دار زیاز عز 5به بعد من از صبح تا ساعت  نیشد که از ا نیبر ا قرار

 اجاتیبابت احت نطوریهم...  رمیرو از عمو بگ یدستمزد نسبتا خوب ينگهدار نیمن برم به کارام برسم و بابت ا

 ... شکر ... خدا شکرت ... خوبه ... خونه 

*** 

 ...  راثیم

 ...  ییکجا...  میبدبخت شد... جان  راثیم -

 ... شده  یمگه چ...  یچ يبرا... مادر تو جاده ام  -

 یک... مادر  يجاده ا يکجا قایدق... کنه  یدرش داره دق مما... دست خط گذاشته و رفته  هی جانیآ...  جانیآ -

 ... نداره  يمساعد تیقلبشم وضع... فشارش افت کرده ... دکتر  میارغوان و ببر دیبا...  یرسیم

 !زده؟ بشیغ جانیآ...  جانیآ

 ...  يمادر صدام و دار ؟یپشت خط راثیم -

 ...  رسمیم گهید قهیدق قهیتا ده دق... بله مامان هستم ... هوم  -

 ... زود ... روسرمون نشده  یخاک هیزودتر تا ... باشه مادر  -

رو  شتریدنده رو عوض کردم و پام و ب... کنارم  یانداختمش رو صندل... کردم و قطع تماس و زدم  یخداحافظ

 ... فکر  يوقت نداشتم برا یول... تو ذهنم هضم نشده بود  يزیچ هیهنوز ... پدال فشار دادم 

*** 

 ... من  دهیرنگ پر يمامان زهرا... در و باز کرد  هیثان هیتو ... زدم  در

 ...  ارمشیمنتظر باش االن م رونیتو ب... جان  راثیم يخوب شد اومد -

 ...  دیچشام و دستم رو بازوش چرخ نینگاش ب... برگشت سمتم ... خواست بره بازوش و گرفتم  تا

 شده؟ یچ... مادر  -

 رفته؟  یک جانیآ -

 ...  دهیشده فهم داریب یارغوان وقت... زودتر  دمیشا... سحر ... صبح زود ... امروز  -

 ... و ول کردم  بازوش
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 نوشته؟ یتو نامش چ -

 ... جواب داد  مردد

 برم که دیمن با... به بچم ... بهم نرسه  ازیبرم تا دست آ دیمن با... جام امنه ...  دینوشته فعال دنبالم نباش -

 ... گذشتم دچار نشه  ياولجا به سرنوشت اولجا

 ... قوت گرفت  میشونیرو پ اخم

 !؟یچ -

 ... فعال حال ارغوان مهمتره ...  شهیم دایبعدا پ حیتوض يمادر وقت برا -

 !دونه یم جانیپس آ... سمت خونه  رفت

 دکتر حالش چطوره؟ -

 ... دستش انداخت  دیسف يبه برگه ها ینگاه دکتر

 ستیممکنه باعث ا یهر شوک...  دیمدام مراقبشون باش دیبا شونیا تیبا وضع... خانوم سمه  نیا ياسترس برا -

 تشیوضع دمیو د شونیکه ا يبار نیاز آخر یحت... شدن  لیعمر فلج و عل کیبدتر سکته و  ایبشه و  شیقلب

 ... که بهتون کردم  یبا تموم سفارشات... تر شده  میوخ

 ... انداخت  نییتو چشاش سرش و پا یزهرا با موج نگران مامان

 ...  دمیکنارش بود پرس زونیسرم آو يچشم به تخت و بندا کهیحال در

 ... تونه راه حل باشه  ینم... تونه درمان کننده باشه  ینم... عمل ... دکتر  -

 ... شد  دهیمامان زهرا کش يو چشاش تا چشا دیکش یقینفس عم دکتر

... زنان قرن حاضر  يهایماریدرصد ب 99علت ... گرده به استرس  یبر م شونیا يماریب شهیر... اسفانه نه مت -

 ... کنه و مرتب تحت نظر باشه  یرو ط یروند آروم شیزندگ طیشرا دیفقط با... متاسفانه 

 ... زهرا سرش و باال کرد  مامان

 ... دکتر  يممنون آقا -

 بودم که  نیزد و من بهت زده ا يمامان زهرا انداخت و لبخند يبه چشا ینگاه دکتر

 !با نگاهش به من متفاوته نقدرینگاهش به مامان زهرا ا چرا

 ... نکردم خانوم  يکار -

 !خانوم؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 ... نگاه به مامان زهرا و دوباره به من  هی... نگاه به من کرد  هی

 ... لحظه با خانوم خجسته تنها باشم  هی شهیم -

 ... چهره سرخ شده مامان و صورت به ظاهر ملتمس دکتر گشت  نیمتعجب ب منگا

 ... مجبور شدم بگم  و

 ... البته  -

 ... دقائق آخر باز کردم  يگوشام و برا یبه سمت در ول رفتم

 د؟یفکر کرد شنهادمیزهرا خانوم رو پ -

 ! شنهاد؟یپ...  نطوریهم ممیتمام جوارح غضروف... شل شد  قدمام

 

 ...  نجایآ

کرد و لبخندش هر  یتو حموم ذوق م... شدنم اول اولجا رو بردم حموم  داریروز اول کارم بود به محض ب امروز

صبح بود  قهیدق 9:10ساعت ...  رونیاومدم ب یوقت... کرد  نیو تا ته روزم و تضم دیبه جونم چسب یچند رفلکس

رفتم سمت کشو و دستگاه فشار و ... شد  یم داریب دیاالن با گهیشد خواب بود و د یم یچند ساعت هی زیعز... 

داده بود  ادیعمو طرز کار همشون و دونه دونه بهم ... تست قندشون و از توش برداشتم و گذاشتمش رو دراور 

 ... 

 ...  دهیبکنه و حس کنه مف يکار نیریسا دادیداد و ب یفکر کردم چقدر خوبه که آدم ب بعد

تا  5و  ریمقدار پن هی... کم چرب  ریش وانیل هی... آماده کردم  زیعز يبحونه کامل براص هیتو آشپزخونه و  رفتم

 زایچ یلیسن خ نیتو ا...  رزنیپ هیبود صبحونه کامل  نیا... گوجه هم گذاشتم  اریو خ يکنارش سبز... گردو 

 ... تمومشون و بهم داد  ستیخورد و عمو بهمن ل یم دیرو نبا

... شده بود  داریب... بردمش تو اتاق ...  ینیمقدار کشمش و خرما گذاشتم تو س هیو  ختمیداغم براش ر ییچا هی

کم پشتش  ییحنا يدندونشم شکسته بود موها هیکه  یرو از رو سرش برداشته بود و داشت با شونه آب يروسر

 ... گفتم  یتخترو پا ذاشتمیرو م ینیس کهیلبخند زدم و در حال...  کردیو شونه م

 د؟یخوب...  زیم عزسال -

 "شناسمتینم"و پر از حس ...  جیگ... مات ... کرد  نگام

 کجاست؟ نیمز -
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 ... از من ...  دیترس دمیعقب رفت و شا... نشستم رو تخت ... دوباره فراموش کرده بود  يوا

 نکرده ياریدوباره حافظش  رزنیو پ ستیدر کار ن یغرض چیدونستم ه یم نکهیا با

 ...  ادیز... قلبم درد گرفت ... دلم سوخت  یول

 ؟یخوب زیعز... و ارغوان  بیدختر حب... نوتون ...  جانیمنم آ -

 ... و مچاله شدش  دهیرنگ پر ينشست رو لبا نیریلبخند ش هیکم عضالت اخمش شل شد و به جاش  کم

 و ارغوان کجان؟ بیحب...  ییتو جانیآ -

که  نهیحداقلش ا... جالب باشه  دیرو تکرار کنم و بعد فکر کردم که با نایهر روز ا دیبا ایگو... لبخند زدم  دوباره

 ... مونم  یمحض نم بهیوقت واسش غر چیو ه ارهیدونم بعدش دوباره به خاطرم م یم

 ... داده بود فشار دادم  ادیکه عمو  يا وهیو گرفتم و انگشتش و به همون ش دستش

 ... هستم باهاتون  نجایفعال من ا... بابا کار داشت  -

سوزن فرو شه تو  هیدونستم هر روز صبح قراره  یآخ بنده خدا در اومد و حس کردم اگر من م... و زدم  سوزن

 !نداختیقلبم من و از کار م... قند خون  يزدم که به جا یبرد و اونقدر حرص م یدستم اصال شبا خوابم نم

 ... شه  یم کسیف يرو چه شماره ا نمیشدم بب رهیدستگاه خآغشته کردم و به  زیو به خون قرمز عز تستر

 ... قندتون نرماله ...  زیخوبه عز -

اول از ... به سرم بستم و شروع کردم  يروسر هی... اولجا خوابش برده بود ... گرفتم و رفتم تو هال  فشارشم

رو  یاضاف يآشغاال و خرت و پرتا ...به گال و باغچه ها آب دادم ... و آب و جارو کردم  اطیخوب ح...  اطیح

 يریخونه رو گردگ... زباله سر کوچه بندازم  طلبزرگ و گذاشتمشون دم در که بعدا ببرم تو س لونیگذاشتم تو نا

 ایاز پنجره شاهد بود  ای زیعز... کارا  نیپرده ها رو کندم و شستم و تو تمام ا...  يریها رو لکه گ شهیکردم و ش

 ...  ومدیپا به پام با عصا م

نهار و ...  زیتخت عز يدادم و بردم زدم درست روبرو قلشونیبرداشتم و ص زیو از گوشه م زیآقا جان و عز عکس

خوب که ... نق نقو شده بود گرچه حق داشت ... نشسته بودم و اولجا رو بغل گرفته بودم  يکنار هی...  میخورد

 اطیاز تو ح ایزدم که آروم باشه  یحرف م باهاشاز تو آشپزخونه  ای... کردم امروز اصال کنارش نبودم  یفکر م

... گرفت  یخوردنش تو هر ساعت چشاش با چشام آروم م ریش میتا قهیهمون ده دق ای... خوندم  یواسش آواز م

 یلیخ یول...  یک دمینفهم... اولجا ملچ مولوچش هوا بود ...  دمیهمونجا دراز کش... نگاه بچم شکوه گرانه بود 

 ... زود چشام گرم شد 
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 ...  راثیم

 باالخره؟ دیخواب -

 ... زهرا سرشو تکون داد و دوباره نگاش برگشت سمت در اتاق ارغوان خانوم  مامان

نه  ینه زنگ...  جانیآ يبود کرد يچه کار احمقانه ا نیا... چشش خون  هیچشش اشکه  هی... بنده خدا  -

 یمدت عذاب م نیکه تو تموم ا يدرسته مادر... دونه بچه رو داره  هی نیفقط هم ایزن از دار دن نیا...  یتماس

 یمگه شهر هرته که الک... قانون داره  مملکت... لولو خور خوره است  ازیمگه آ... رو تنها بزاره و بره  دهیکش

 ...  ارهیبچه رو از چنگش در ب یالک

 ... رش همونجا نشست رو پلکان و دستش و گذاشت رو س مامان

 هیسن تحمل  نیتو ا... ره  یارغوان از دستمون م... راه چاره نشون بده  هی... کار کنم  یخودت بگو چ ایخدا -

 ... رو نداره  گهیداغ د

تن رنجور ارغوان خانوم مجابم  نیمامان زهرا و ا ینگران...  یول... مردد بودم ... مامان زهرا  يپا يجلو نشستم

 ...  بگذرم دمیکرد از ترد

 مامان؟ -

 ... چش بسته جواب داد  همونطور

 ... جان مامان  -

 ... امروز تو جاده ... من  -

 ... گشاد شده زل زد تو چشام  يبا چشا... مامان زهرا اومد باال  سر

 ...  شیخوب؟ بق -

مطمئن ... فکر کنم ... بوره؟ خودش بود ... و  هییموهاش خرما...  جانیبچه آ... بچه بغل ...  دمیدختر د هی -

 ...  دیاگر عکسش و نشونم بد یول...  ستمین

 هیو درآورد و مثه  اشییدمپا... چادرش و از سرش کند و انداخت تو خونه ... پا شد  یحرف چیه یزهرا ب مامان

 !پا برهنه... سمتم  دیپا برهنه دو... نشد که برگشت  قهیدق هی... سمت اتاق  دیزن پر ریش

 ... عکسشه  نیا -

 ...  دیمامان زهرا بلندتر از قبل به گوش رس يصدا... بود  جانینگاه منم رو عکس آ... کرد  نگام
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 راث؟یخودشه م... خودشه؟  -

 ... تکون دادم به نشونه آره  سر

خواست متقاعدم  یم یوقت...  شیهشت سال پ وهیدرست به ش... نگام کرد ... بازوهام و گرفت ... رو پله  نشست

 ... درست مثل همون زمان ... بگذرم از ... بگذرم از عشقم ... از دوست داشتنش بگذرم ...  جانیبه خاطر آ... کنه 

 ... کن  فیتعر... بگو ...  شیبق راثیم -

 ... رسوندمش شهر  یچیه -

 ... شد  یتداعحرفاش تو گوشم ...  شیدرست مثه هشت سال پ... و تکون داد  بازوم

بگو ...  یاز حقت گذشت گهیبگو که د... بگو ...  يبرن اگر تو نگذر یآبروش و م... در خطره  جانیآ...  راثیم -

 ...  جانیهم آ یشیوگرنه هم تو بدبخت م

 ... به خودم اومدم  يتکون بعد با

 ... گذشتم ... باشه  -

 ...  یگیم یپرسم تو چ یم یمن چ... چته  راثیم -

 ... حالم بد بود ... گر گرفته بود  بدنم

 !راث؟یم...  دیچرا رنگت پر... شد مادر  یچ راثیم -

 

 ...  جانیآ

 نیتو ا... خواست مطمئن بشه کارا رو به راهه  یم... زد  یو بهمون سر م ومدیعمو بهمن هر روز م... بود  عصر

و  گریهمد میداشت ییجورا هی... کنار اومده بودم  نیبا مز... بهتر شده بود  میکه گذشت اوضاع روح يدو هفته ا

به ذهنش  یهر چ... زد  یحرف م حیرك و صر يادیفقط ز...  دیرس یبه نظر نم يدختر بد...  میکرد یتحمل م

گرفتم  یاز حرفا رو تو گفته هام فاکتور م یلیکه تودار بودم و خ یمن يبرا نیآورد و ا یبه زبون م دیرس یم

 قهیرفت دو دق یم ادشی... رفت قهر کرده  یم ادشیبود که  نیهم که داشت ا یاما خوب... نبود  یدوست داشتن

 هاستیآذر اتیخصوص نیگفت ا یم...  فتادهین یکه انگار اتفاق کردیبرخورد م يطور...  میدبا هم دعوا کر شیپ

 ...  رنیگیبه دل نم نهیک... 

رو  يچا ینیمنم س... رفت  یخاك جوونه زده بود ور م ریکه تازه از ز یینشسته بود و با گال زیکنار عز عمو

 ... عمو گفت ...  یگذاشتم رو پاتخت
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تو دوباره خونه رو  کهیاز زمان یول... حس و حال شده بود  یبود خونه مادر ب یچند وقت... ها  يتو کاشتن ماهر -

 ... ار مثل قبل شده انگ... سر بزنم  نجایبه ا شتریدوست دارم ب يپر گلدون کرد

 ... گفتم  نینشستم رو زم یم کهیاومد رو لبم و در حال لبخند

 ادیبه  یرفت و به خوب یم ادشیمرتب از  شیرو که تا دو هفته پ زایچ یلیاالن خ... بهتر شده  زمیعز هیروح -

 یحت ای... نه  ایرفته  مدوینم ادشی... رفت توالت  یده بار م قهیدق 5شد در  یم یحت شیتا دو هفته پ...  ارهیم

 ... کرد  یراه رفتن به آشپزخونه رو گم م

 ... عمو با تعجب نگام کرد ... اون روز خندم گرفت  يادآوری از

 شده؟ یچ...  يبخند ییتنها ستیقرار ن يآ يآ -

 ... نگاه کردم که خواب بود  زیعز به

 یم اطیتا به خودم اومدم دنبال دوش حمام تو ح... لباساش و دونه دونه در آورد  اطیاونروز اومد وسط ح -

 ... رفت تو کوچه  یبودم با همون وضع م دهیفهم ریاگر د... گشت 

 ... عمو رفت هوا  قهقه

 جان؟یآ یگیجان من راست م -

 زیکرد و قدم عز یم دایپ خیاق باتف نیاگر ا یول... گرچه خنده دار بود ... از شدت خنده  میروده بر شد جفتمون

حرص خوردن ... حرف مردم داشت ... عذاب داشت ... داشت  هیاونوقت گر... شد  یدر گذاشته م رونیبه ب

... دونه و بس  یداره خدا م مریآلزا رزنیپ نیجماعت منتظر حرف ساختن بفهمونه ا نیبه ا یحاال ک... داشت 

 ... خدا به هممون رحم کرده بود 

بود که چشاش پر از اشک  دهیاونقدر خند... وسرفش گرفت  دیبذاق دهنش به گلوش پر دنیدر حال خند عمو

رو به سرعت از رو دراور  ياستکان چا... کرد  یبازم سرفه م یول... رفتم جلو و آروم زدم پشتش ... شده بود 

 ... ه لب گفت ب دبهتر شد و نفسش جا اومد لبخن یخوردش و وقت... برداشتم و دادم دستش 

... تو راه گفت  زیعز هوی... دکتر  میرفت یم یبا تاکس میداشت... افتاد  نیبه ا هیشب یاتفاق شیسال پ هیعمو  -

بنده خدا رفت و درست ...  مشیکه ببر میپارك نگه داشت هیکنار ...  ییخوام برم دستشو یبگو نگه دارن م

 ...  نییپا دیراننده شلوارش و کش يجلو...  نیماش يجلو

 ... و سرش و تکون داد  دیخند دوباره
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اما راننده ... دهن باز کنه برم توش  نیاون موقع دوست داشتم زم... خندم  یعمو حاال که خاطره شده دارم م -

 هیماریب مریآلزا...  هیعیمسائل طب نیا... فهمه  یو گفت م نییسرش و انداخت پا... بود  يا دهیبنده خدا مرد فهم

 ... بنده خدا مادر خودشم بهش دچار بود ... نکنه  بیخدا نص...  هیبد

 ادیحالش بد بود نتونست ب نیامروز مز... زنم  یفردا دوباره سر م شاالیا...  رمیعمو جان من م گهیخوب د -

 ...  يبر یخواستیکه نم ییجا

 ...  رونیآشپزخونه دستکش به دست اومدم ب ازتو

 ...  دیبرم خر وامخیفردا م ینه عمو جان ول -

 ...  يریتو چرا م... واست  ارمیم خرمیخوب عمو بگو خودم م -

 ... کنم  ادداشتی دیپس بزار -

 ... کنم  ادداشتی لیبگو تو نت پد موبا -

 ...  لیروغن نارگ...  نیدارچ...  زیمو... قهوه ...  یماه... عدس ... گردو ...  نیسیبنو -

 ادیب ادمیبود  دهیکه از تو ذهنم پر یو بردم سمت دهنم و دستم و به کمرم زدم و فکر کردم تا اون اسم انگشتم

 ... کردن گفت  ادداشتیعمو در حال ... 

 تموم شد؟ -

 ... هوم  -

 عمو جان؟ -

 ... عمو  دیپر... بود  یچ يآخر ادینم ادمی -

 ...  دیخند

 !باشه يمسر مرهیآلزا نینکنه ا...  یچیبپنسخه واسه خودت  هیخودتم  دیانگار با -

 ... زدم و آروم زدم رو بازوش  لبخند

 بشیهم غ ادداشتهینره که  ادمیکرده بودم  ادداشتی... بودم  دهیرو از ماما ارغوان شن نایخوب ا...  گهیعمو د -

 ... زده 

 ... انداخت  ستیبه ل ینگاه هی عمو

 خوبه؟ مریهمشون واسه رفع آلزا نایا... داره  ينوه ا نیکه چن زیخوش به حال عز -

 ...  میشونیعمو با انگشت محکم زد رو پ... و تکون دادم به نشونه آره  سرم
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 که؟ يبابا هنوز تو فکر يا -

 ...  دشیرفت سمت اولجا و بوس...  میشونیرفت هوا و دستم و بردم سمت پ آخم

 ... کنه  یماشاهللا خوب داره رشد م -

 ... کفشاش  دنیدر و شروع کردن به پوشسمت  برگشت

 ... جمع  التیخ... خرم  یرو واست م نایفردا ا -

 یرو جفت م هاییکه دمپا کهیدر حال...  اطیرفت به سمت در ح...  دییزدم و سر تکون دادم به نشونه تا لبخند

 ... کردم گفتم 

 ... هنوز بازه  اطیتو ح امیم دیریداره هر بار که شما م رادیانگار قفلش ا...  دنیعمو فقط اون در و محکم ببند -

 ... به قفل در نگاه کرد و گفت  عمو

در  نیشب تا صبح ا... از صبح تا شب ... امنه  نورایجمع ا التیخ یول... درستش کنم  ارمیرو ب یکی دیجدا؟ با -

 ... عمو  دهیگربه ام به خودش اجازه ورود نم یحت... باز باشه 

همون موقع سه تا بچه گربه نانازم از کنارش رد ...  اطیلم داده گوشه ح ییانگشت اشاره کردم به گربه طال با

 !شده بود یدنیعمو نگاه کردم که د افهیابروهام و انداختم باال و به ق... شدن 

 ... برگشت  هویرفت سمت در و  عمو

 ...  جان؟یآ -

 ... تکون دادم  سر

 بله  -

 ... نرو  نیزم ریسمت اون زکن  یلطف هی -

 ... کرد و ادامه داد  یمن من

 ! فقط جهت اطالعت گفتم... درش قفله  -

 ... سرم و تکون دادم به نشونه باشه ...  یول! رفتم؟یم دیچرا نبا... شدم  جیگ

 ... طرفش نرو  ادیاز توش صدا هم م ياگر حس کرد یحت...  یمرس -

 !شد یکننده م جیداشت گ گهید

 ... گفتم  یکینبود جز تار يزیبود که پشتش چ نیزم ریز يا لهینگام به در زنگ زده و م ریمس کهیالح در

 توشه؟ یمگه کس... چرا عمو  -
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 ... بست گفت  یدر و م کهیو در حال رونیب رفت

 ... فعال خداحافظ ... سر فرصت قصش و واست گفتم  دیحاال شا -

 

 ...  راثیم

 ... همون مسافرخونه  يرسوند شیبرد یتو که گفت -

 ...  ومدهین نجایاصال ا یشخص نیچن گهیمسئول اونجا م یول... همونجا ... بردمش ... آره مادر من  -

کوتاه خونه ارغوان  واریو د بمیبردم تو ج یدستم و م کهیدر حال... و مستاصل تر نگام کرد  جتریزهرا گ مامان

 ... زدم گفتم  یم دیخانوم و د

 !و راثیم... من و ...  چوندتمیپ يوجب قد میانگار ن -

... لبخند رو لبش بود و برق تو چشاش ... برگشتم نگاش کردم  میشونیبا اخم رو پ...  ومدیمامان زهرا ن يصدا

 ... سرم و تکون دادم 

 !نگاه نیا! ؟یچ یعنی -

 زهرا برگشت سمت در خونه مامان

 ... زن دق کرد  نیا اریب ریگ يزیچ یسر نخ هیبرو ...  یچیه... پسر جان  یچیه -

 ... لبه پله باغچه نشستم  همونجا

 !کرده؟ یسقف زندگ هی ریهمه سال باهاش ز نیچطور ا دهیترس یخان م ازیاز آ نقدیا نیفهمم ا یمن نم -

 ... مامان زهرا چادرشو در آورد و برگشت سمتم  -

کنار ... گرفته باشه  ادیمثه ارغوان  يرو از مادر يکه وفا و محبت و صبور یزن هیاونم ... زن  هیپسر جان  -

و اون اتابکم  ازیآ... که آبروشون نره ... کنه که آب تو دل خونوادش تکون نخوره  یم یدشمنش هم شده زندگ

که به خاطرش  هیآبرو یلعنت به هر چ يا... آبرو ... دستشون اومده  ییروستا يخوب نقطه ضعف ما خونواده ها

 ... شه  یهشت سال عمر آدم تباه م

 ... باغچه رو کندم  علف

اون موقع من هفده سالم بود ...  ادیمامان جان بدت ن...  نیشماها هم کم مقصر نبود...  ستیفقط اون مقصر ن -

 نقدریا...  میبودبه نام هم ... به قول خودتون ناف من و اون و به هم بسته بودن ... فقط ده سال داشت  جانیو آ

اتابک ... شد خوابم خورم ...  میزندگ... وجودم ...  زمیچ هشد هم... رفت تو دل ما  دهیکه دختره ند نینام نام کرد
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من که ...  نیکرد یم تیشکا دیبا...  نیزد یحرف م دیبا... اتابک تجاوز کرد به ناموس من ... کرد  ییآبرو یب

 !؟يچرا مانع شد... چرا ... خوام  یوم جانیهنوزم آگفتم من ...  ستیگفتم برام مهم ن

 ... از عمق وجودش  دیکش یزهرا آه مامان

...  میداد جانیکه به خورد ذهن تو و آ ستین یتمام قصه اون...  نیدید جانیکه تو و آ ستین یهمش اون -

جا نداشتن  شونیآبا و اجداد يو مادرش تو روستا جانیآ گهید... شد  یبود که اگر بر مال م یقتیپشت پرده حق

 ... 

 ... رفتم سمت مامان زهرا ... نبود که  ینیکل ماجرا ا...  دیشن یگوشام درست م... جام پا شدم  از

 هویو  نیرو که خودتون واسم ساخت یچرا عشق... بود  یخوام بدونم کل ماجرا چ یم... خوام بدونم  یم -

  ؟یبه خاطر چ...  نیکرد رونیو

 

 . .. جانیآ

صدا  اطیکردن اولجا بودم که از تو ح زینشسته بودم و در حال تم یپشت يچلو... صبح بود  قهیدق 10:11 ساعت

دوباره شروع ...  ومدین ییصدا گهیگربه بود چون د يصدا دیشا... کردم  زیحرکت موندم و گوشام و ت یب... اومد 

عمو  دیخوب شا...  ستادیلحظه ا هیقلبم ...  دمیشنواضح قدم زدن و  يصدا ندفعهیا... کردن اولجا  زیکردم به تم

 ... رفتم سمت آشپزخونه  نیو آروم و پاورچ یاولجا رو کشوندم کنار پشت... باشه 

قدم  يصدا نیا یول... نبود  یکس...  دمییو پا دید شدیو که از اون گوشه م اطیح هیرو زدم کنار و اون زاو پرده

 ... صدا زدم ... پنجره رو باز کردم ... ضح بود وا یلیخ... زدن 

 عمو؟ -

 ... دوباره صدا زدم ...  ومدین ییصدا

 ن؟ییعمو شما -

 ... مردد و ترس زده آرومتر گفتم  يبا صدا... سکوت محض بود  اطیهمچنان تمام ح یول

  اط؟یتو ح هیک...  هیک -

 ... نگرفتم  یجواب زیوهم انگ یجز سکوت یول -

...  يوا... چه کرد  دیدونستم با ینم...  ستادمیهمونجا ا... خشکم زد ... در هال اومد  يتا خواستم برگردم صدا -

 ... سمت هال  دمیقدم که نه دو...  نمیقلبم مچاله شده بود تو س... اولجا 
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رفتم ... کرد  یم يزد و به انگشتاش باز یدست و پا م یپشت يهمچنان اولجا جلو... توش نبود  یکس یول

مطمئنم ... تو خونه هست  یکس هی... زده بود  خیسر انگشتام ... و بغلش کردم  دشیملحفه سف يال چوندمشیپ

تا اونقدر گستاخ نشده که ... کنم  چهاولجا رو ...  ذاشتینم یشک چیه يصداها اونقدر واضح بود که جا نیا... 

 ...  یچ زیعز یول...  رونیبرم ب دینشون بده با يخود

 دهیدراز کش...  زیرفتم تو اتاق عز... هام  هیتو ر ختیریم ژنیقلبم به زور اکس... زانوهام بدتر ...  دیلرز یم دستام

... گوشم  ریرو گذاشتم ز یگوش گمیدست اولجا رو بغل کرده بودم و با دست د هیبا ... تلفن و برداشتم ... بود 

 ... شماره عمو رو ... شماره گرفتم 

قلبم آروم و  گهید... چشام از ترس و وحشت گشاد شده بود ... دهنم و گرفت  يدست جلو هیاز پشت سر  هوی

رد و  دروژنیو ه ژنینفسام به سرعت نور اکس... زد  یپرنده ترسون و وحشت زده دل م هیمثه ... مچاله نبود 

 ... چشام و بستم ... کردن  یبدل م

 ای... بزرگ آشپزخونه بود  يچاقو... چشام و چرخوندم سمت گردنم .. .گردنم حس کردم  يسرما رو رو هی حس

دادم زبون  حیترج... شد  دهیاز پشت کش قمی...  سپارمیو به خودت م زیخودم و بچم و عز... من  يخدا ای... خدا 

 یغیج... بزنم  یخواستم حرف یاگرم م... واسه بچم  دهیتهد یدونستم هر حرکت یخوب م...  رمیبه دهن بگ

کشوندم  یفقط چش بسته هر جا م... بود  دهیرو ند یعوض نیهنوز چشام ا... تونستم  یبکشم زبونم الل بود نم

 ... رفتم  یم

از اونجا ... بردتم تو هال ... اولجا رو محکمتر به بغلم فشار دادم ... چاقو رو گردنم بود  يحس سرما همچنان

 ... پشت سرم بود ... در و قفل کرد ... برد  یمنم پا به پاش م... رفت سمت در 

 یبه خاطر اولجا تمام توان و از باق یول... زانوهام توان نداشت ...  فتمیهر لحظه امکان داشت ب... بد بود  حالم

چشام دو دو ... محکم زد به کمرم و هلم داد به سمت اتاق خواب ... بدنم گرفتم و هل دادم به پاهام  يقسمتا

از  نینکنه ا... مراقبش باشم  ریش کیمثه  دیبا...  هبچت در خطر...  جانیآ ستینه االن وقت ضعف ن. ..زد  یم

 ... نکنه اومده بچم و بدزده ...  ازهیطرف آ

با بسته ... نداشت  ياتاق خواب ، پنجره ا... فکر بودم که مشتش به کمرم و ضعف دلم حواسم و جمع کرد  تو

... الغر  تینها یمرد ب هی... و بعد خودش و ...  دمیو د شیآروم سا... شد  کیارت مهیشدن درش تمام خونه ن

از صد ... شده بود  دهیچیپ ياز کدر يچشاش به شدت گود افتاده و تو هاله ا... بود  دهیپوستش زرد و پر
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 هیبه سمت  رمیبهم فهموند دارم م هیثان نینحسش تو اول يصدا... صداش ... معلوم بود که معتاده  یفرسخ

 ...  اهیگودال س

 ... نظرت دارم خوشکله  ریاز باال پشت بوممون ز يکه اومد ياز اون روز...  ستیمن حالم خوب ن -

 ... فشار داد به گردنم  شتریچاقو رو ب... شد از حرفاش  یچندشم م... تو هم  دمیو کش اخمام

کوچولوت تو  ینین نیجون خودت و ا يو حال ند یامروز باهام دمخور نباش... حواست باشه ...  يهو يهو -

 ... خطره 

 ... و درك کرده بود بچه کز کرده بود تو بغلم  تیاولجا هم انگار موقع... بود  خی تنم

 دشیمحکمتر کش... ولش نکردم  یول... گرفتش ... من  يسمت اولجا... چشم دستاش و برد سمت بچه  يجلو

 ... گفتم  کهیت کهیزد ت یکه تو صدام موج م یآب دهنم و قورت دادم و با وحشت... رفتم عقب ... نگاش کردم ... 

 ... کنم  یخواهش م... فقط دست به بچم نزن ... دم  یبهت م يبخوا یهر چ -

تو راهه  یگفت اتفاق تلخ یپوزخندش م... کثافتش تو وجودم سوگ به پا کرد  يکه بو یخنده نحس...  دیخند

 ... 

 یینا گهیلبام خشک شده بود و قلبم د... نفسام تند تر شده بود از وحشت ... داد  یگند م يبو... جلوتر  اومد

 ... کز کردم گوشه در ... پاهام توانش و از دست داد و افتادم ...  دنیکوب ينداشت برا

 رمیم... بهم حال بده .. .امروز عشق من باش ... با خودت کار دارم خوشکله ... به بچت کار ندارم ... باشه  -

 ... جوم  یخرخره بچت و م شمیتو ذوقم سگ م یبزن ياگر بخوا...  یول... کنم  یپشت سرمم نگاه نم

که اومد  دمیفقط د... گفتم  ینم یچیه... کرد  ینم ياری گهیزبونم د... حرفش سنگ کوب کردم  دنیشن با

بچه رو ... شد  یداشت تکرار م خیتار...  دیبار یو م دیبار یو م دیبار یفقط م اهیچشام مثه ابر س... ...  کینزد

 ... ازم گرفت و 

اتابک و تو  يگر یبود و ذهنم تمام وحش نیزم کسیچشام ف... وحشت و ترس تمام عضالت بدنم شل بود  از

 ... کرد  یم یتداع شیهشت سال پ

*** 

 ...  شیسال پ هشت

 ...  راثیمن و م...  میاتاق بود تو

 ... گفت  یمرتب م راثیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٥٦ 

 ...  یفکر کن دیبا...  شهیحل م گهیروش د هیمسئله به  نیبابا دختر چند بار بگم ا يا -

 ... زدم  غر

 ...  ارهینم ادیتو امتحان مسئله ز...  نیریبگ ادیرو  زایچ هیخانوممون گفته بق...  ادیاز مسئله بدم م -

 ... پاشد  راثیم

اومدم مسئله رو  یوقت... صبح که اومدم سرما خورده بود ... به مامان زهرا بزنم سر  هی...  رونیب رمیم جانیآ -

 ...  یمو به مو حل کرده باش

در و آروم ... آروم و محتاط اومد تو ... در بود  ياتابک جلو افهیساعت بعد ق مین... کردم و مشغول شدم  یپوف

 ... بست و 

*** 

چندش  يبه خودم که اومدم داشت لباسام و با حرفا... به حال  دمیاز چهره گذشتم پر یعوض نیا يصدا با

 ... پسش زدم ... کز کردم گوشه در ... آورد  یآورش در م

 ... کشم  یم غیج یدست بهم بزن...  یولم کن عوض -

 ... گرفت  يا انهیبچه رو به طرز وحش... محکم تو آغوشم فشارش دادم ... رو بغل کردم  اولجا

 ! ؟یبکش غیج يخوا یخوبه م -

 ... بچه رو در آورد  يلباسا

 ... ضجه زدم ... زار زدم ... سرم محکم خورد به گوشه در ... هلم داد عقب ...  رمشیبگ خواستم

 ... باشه ... غلط کردم ...  دیببخش -

 .. .بچه رو در آورد و چاقو رو برد سمت پاش  يهمه لباسا... دست بردار نبود ... شده بود  وونهید یول

 بچت؟ ایحاال خودت ... خوب  -

 دیچرخ یم یاون عوض فیکث يدستا... بچم  يپا... چاقو  نیتوش حرارت داشت و ب یبه طرز وحشتناک چشام

 ... گفتم ... 

 ... من ... من ... باشه من ... باشه  -

کشوندتم  يا انهیبه طرز وحش... حمله ور شد ... حرف پوزخند نحسش دوباره برگشت به لباش  نیا دنیشن با

 ... سمت تخت 
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حواسم به  یول... جسم نحسش در حال جون دادن بودم  ریز... چشم به اولجا بود  یول... شهوتش شدم  مدفون

دوباره ... چشم به اولجا بود  یکردم ول یحس م یگناه چیه یب شیهشت سال پ وهیدرد و به ش... اولجا بود 

... لجن  نیتقال تن دادم به ا یب یول... مردم و زنده شدم  گهیثافت دک هیهوس  ریتکرار شد و دوباره ز خیتار

 یم یک ایخدا...  روزمیتو مشام امروز و د دیچیپ یگند تنش م يتو وجودم و بو دیلول یم... بود  نجایچون اولجا ا

 ... من  يایدور بدبخت نیخواد تموم شه ا

که به قول خودش خرخره ... کردم که هار نشه  یصدام و خفه م... آروم  یول... کردم  یناله م... زدم  یم زار

کرد  ییدایرفت و قبل از رفتنش چه تهد یک دمینفهم... جونم و رها کرد  مهیتن ن یبعد دو ساعت... بچم و نجوه 

ا نداشتم پلک ن یحت... نمونده بود  ینفس گهید... نداشتم که برم سمت اولجام  یجون گهید... رفت  یوقت یول... 

 ... بزنم 

 ...  ن؟یشنویخانوم حالتون خوبه؟ صدام و م -

 ... نگران نباش ...  ادیاالن آمبوالنس م ریاوستا نص -

ببر ...  ادیطفل معصوم ب نیسر ا ییترسم بال یم...  ستیکه حالش خوب ن نیهمدم ا شیبچش و ببر خونه پ -

 ... اون باشه  شیتا حال مادرش خوب شه پ

*** 

 ... که به جسمم دادن  یشد از حرکت تکون کهیکردم کل بدنم هشت ت حس

 ...  یو بده رحمت ژنیماسک اکس -

 ...  دییبفرما -

هنوز صداها  یپنهانم رو بدست آوردم ول مهین ياریاز هوش یهام کم هیو ورودش به ر ژنیگذاشتن ماسک اکس با

 ... نامفهوم بود 

 ... دکتر  يصدا... ناله  يصدا... ترمز  يصدا... اطراف  يپرستارها يصدا...  نیماش يصدا

از  ییدونم چه مدت گذشته بود که صدا ینم... رگام حالم نسبتا جا اومد  يتو انشیسوزش سوزن سرم و جر با

 ... اومد  رونیب

...  د؟یهش هستشما همرا... افتاده  یبدونم چه اتفاق قایخوام دق یم...  یاز اداره آگاه... هستم  یخانیمن عل -

 دش؟یشناس یم
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برهنه رو از خونه شاهد  مهیمرد ن هیکه خروج  میبود یدر حال کار تو ساختمون بغل رونیما ب... سالم نه واال  -

 نیواسه هم...  دییاطراف رو پا... در و باز گذاشت و قصد فرار داشت ... نداشت  يحال و اوضاع مساعد...  میبود

چاقو از تو لباسش در آورد از پشت با کمک چند  یقتو... بار سوال  ریگرفتنش ز ...کارگرا بهش مشکوك شدن 

خودم و  دمیبچه رو که شن هیگر يصدا... شدم  اطیو سر و صدا وارد ح االیبه ناچار با ...  مشیتا از کارگرا گرفت

و  رونیاومدم ب عیسر... زن مواجه شدم که رو تخت خونه افتاده بود  نیجون ا یتو خونه رسوندم که با جسم ب

... تنش کنه  یبره و حداقل لباس میکرد یرو راض یکیها رو زدم باالخره با مکافات  هیدر خونه چند تا همسا

 ...  میبعدشم که با شما تماس گرفت

خوشم ... من پتک خورده از شهوت ...  شهینگاهم و گرفتم از ش... شد  داریاتاق پد شهیاز پشت ش سیپل چهره

 ... نظر بندازم  يمرد چیبه چهره ه ومدینم

 ...  دیرو امضا کن نجایا -

 ... چشم  -

 ...  یاداره آگاه دشیاریب شیبه محض بهتر شدن اوضاع جسم -

 ... حتما ... چشم  -

 ... گرمش  يه اومد و بعد صدازنان یتلق تولوق پاشنه کفش ينشد که صدا يا قهیدو دق...  یخداحافظ يصدا و

 ... آوردم  -

تو ... خوان مرخصش کنن  یم...  ستیتو دست و بالم ن یزن چیه... از صبح فقط سرم بهش وصله ... خوبه  -

 ... و انجام بدم  صشیترخ يکارا رمیمن م... ببر براش ... اتاقه 

لبخند به لب ... لب غنچه و گل گون ... قد متوسط ... پوست و مهربان چهره وارد شد  دیسف یباز شد و زن در

 ...  کیاومد نزد

 ...  دیخوب... همدم هستم ... دلم  زیسالم عز -

 ... و به نشونه آره تکون دادم  سرم

 ... محکمتر از قبل نگهش داشتم  یو آورد سمت پتو تا بزنتش کنار ول دستش

 ... پشت انگشتش و نوازشگرانه کشوند رو گونم ... محو شد  لبخندش

مامانش و ... بچت تو خونه منتظرته ...  میبر دیبا... برسونه  بیبهت آس یکس میذار ینم میینجایما ا...  زمیعز -

 باشه؟... خواد  یم
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 فیحال و توص... ا پاشم آروم پتو رو زد کنار و کمک کرد ت... لبخند برگشت به لبش ... پتو رو ول کردم  مردد

هام و تونستم به خاطر  هیثان نیزن و شوهر شد آرامش ا نیمحبت ا یول... بود  لیبه صفر متما یبه زندگ دمیام

 ... به وجودم  ارمیرمق ب یاولجا کم

نگاه ... شد  کیقد بلند و الغر اندام نزد يکه مرد میتو سالن بود...  رونیب میکمکش لباس عوض کردم و رفت با

همدم نام کنارم  يصدا...  ومدیم شهیکه صداش از پشت ش هیهمون کس نیمهربانانش به زنش بهم فهموند ا

 ... کرد  لیتبد نیقیحدسم و به 

 ... مهمونمون آمادست ...  میبر -

 ... لبخند به لب اومد کنار زنش و دستش و گذاشت رو شونش  مرد

 ...  امیم گهیساعت د هیم تا خونه من دیبر... از لطفت  یمرس -

 ...  دیخند همدم

 ؟یگرفت یچه خوب امروز مرخص -

 ؟یکن یتنها تنها استراحت م م؟یریگرفته ما نگ یخانوم خونه از کار خونه مرخص یوقت گهیآره د -

محبت کردن و شوهر  يخواست برا یبهانه م یلیدل چیه یمهربان که ب یهمدم زن... خونه همدم شدم  وارد

 ...  دیبار یم یعاشق وشش که از تمام حرکات و وجناتش مهر و محبت و خانواده دوست

دو  نیب...  اطیتاب گوشه ح... رنگارنگ  ياطراف باغچه ها دیسف يها لهیو م دیسنگ سف يبزرگ با نما یاطیح

حفاظ دار  يوارهاید...  يخاکستر يسنگ فرش ها...  یدرگاه اصل يجلو يو مرمر دیپلکان سف... درخت نارون 

هنوز ... برداشتم  اطیچشم و از اطراف ح...  بایز یکوچک ول... فوق العاده  ییمدرن با نما يخونه ا... و بلند 

لب  ریمرتب ز... که همدم با کمک دستاش نذاشت  فتمیراه ب نیچند بار خواستم ب... پاهام رمق راه رفتن نداشت 

 ... گفت  یم

که  یخوب گرفته تا مجازات لیوک هی ریاوستا نص... اتفاق شوم و گرفتن  نیمسبب ا...  زمیعز یشیبهتر م -

 ... بهمون اعتماد کن ...  ستیحقش باشه براش نبرن دست بردار ن

کاغذ  يرو رو بایز يبا نور هاله ا یرنگ يآباژورها...  یمشک دیخونه مبله با دکوراسون سف...  میخونه شد وارد

اندام و بچه  یدختر بارب کی... گوشه خونه و  يکوزه ا يآب نما...  دیپاش یم وارایبنفش د یصورت يهایوارید

 ... متوجه شدم هر دو ، بچه همدمن  دنشیبا د یول... اول گمان کردم اولجاست ... سه ماهه بغلش 
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... بازه  رونیرو به ب يگفت پنچره ا یم ادشیهمدم رفتم به سمت اتاق سمت راست سالن که نور ز ییراهنما با

تخت در حال  ياولجا رو... داخل شدم ... روشن نبود  یچون تمام سالن مملو بود از نور آباژورها و اصال المپ

آرامش برگرده به وجودم  یتا کم دمشیشرفتم سمتش و به آغوش ک... کردن با پاهاش بود  يغلت زدن و باز

 ... 

 

 ...  راثیم

اونجا قلقله بود  میدیما رس یآقا وقت...  مارستانیکه بردنش ب دمشیخودم د يت چشابا جف... آقا همونجاست  -

... خبر معتاد  یاز خدا ب هی... به زن بدبخت تجاوز کرده بودن ... آقا  میپرس و جو کرد هیخوب از در و همسا... 

 ... داشته  ادیاعت شهیآقا طرف به ش

...  نجایو من ا... پر پر شده  گهیکثافت د هیدست  ریز...  جانیآ... همه خبر داغ و تلخ حالم بد شد  نیا دنیشن از

 ... به سر من اومده  یچ...  گزهیتو کلبه نرم خودم ککمم نم

قاتل بود که  هیمحسن ... شده بود به من و منتظر دستور بود  رهیبا چشاش خ... انداختم  یمحسن نگاه به

 گهیمن د شیاومد پ یبعد حبسش وقت...  دیعمد محاکمه شد و حبسشم کش ریبه جرم قتل غ شیپسال  نیچند

کرده  یمن و بهش معرف یمیقد ياآشن هیلقمه نون حالل  هیدر اون در زدن واسه کار و  نیبعد ا... بود  دهیبر

 یکس گهید... اشتباه طرد شده  کیگفت با  یم... نداشت واسه ادامه  يدیام چیمن ه شیاومد پ یوقت... بود 

ندارن جز دوباره  يا گهیراه د ایکه آخرش بعض شهیم نیخوب هم...  دهیبهش کار نم یک چیبهش اعتماد نداره ه

درصد  ستیب... اون آدم معتاد هم تا هشتاد درصد مقصره ... جرم بدتر  کی وو هزار  ادیپناه بردن به دامن اعت

 ... آدم غافل شدن  نیز امرتکب شدن که ا ییجرم رو اونا

خم  کهیدر حال... ها بود  وهینگاه به مامان زهرا که دور از من در حال شستن سبد م هینگاه به محسن کردم  هی

 ... بر دارم گفتم  نیرو از رو زم لچهیتا ب شدمیم

 ... کنم  یباشه محسن تو به کارا برس من خودم امروز حرکت م -

حدود سه عصر بود که ازشون ...  میهم با مامان زهرا و ارغوان خانوم خوردرو کردم و نهار و دور  کارا

... درست پشت سرمه  ينوك مداد دیپرا نیماش هیاز اواسط جاده حس کردم ... شدم  یو راه میکرد یخداحافظ

 الشیخیتا شهر ب... کرد  یمبا من حرکت  نیفاصله مع کیدرست با ... شه  یم کینه نزد رهیگینه سبقت م

 ... کرد  یخان باشن مو به تنم راست م ازیمبادا دار و دسته آ نکهیاما فکر ا... شدم 
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 یوحشتناک يبال نیمگه چند سال از خدا عمر گرفته بود که چن... اومده  جانیبودم که سر آ ییفکر بال تو

 ... به شهر  دمیچه مدت گذشت که رس دمیبودم نفهم ریاونقدر درگ...  ادیسرش ب

و  بیاز تعق گهیکردم د نیقی یوقت... دادم  ریینهاوند تغ ابونیو به سمت خ رمیبه شهر مس دنمیسمحض ر به

نوك  دیدوباره پرا نهیبه کوچه حس کردم تو آ دهینرس... بهروان  یرفتم به سمت خونه حاج ستین يخبر زیگر

بهرحال ... توهم زده شدم  دیشا نمدو ینم... نبود  يشدم ازش خبر قیپشت سرم دق یوقت یول دمیرو د يمداد

 ... شدم  ادهیرا باز کردم و پ یکمربند مشک... و پارك کردم  نیماش...  دمیبهروان رس یبه خونه حاج

 ... جواب داد  فنیاز پشت آ یکس قهیدق کیبه فاصله ... زنگ زدم ... سبز و تازه ...  یاهیزنده گ يبا نما يا خونه

 ... بله  -

 ...  جانیرف ارغوان خانوم اومدم دنبال آاز ط... هستم  راثیم -

پوشونده شده با  يواراید...  اهیشکل پر از باغچه و گل و گ لیمستط اطیح هی...  اطیباز شد و پا گذاشتم تو ح در

 ...  يزییو البته پر از برگ زرد پا... وسط و پر از آب  يا رهیحوض دا... تنومند  يگردو يو درختا چکیپ

 ...  دییبفرما... سالم  -

 نیگفت داغونه از ا یم دشیقرمز و متورم و ظاهر ژول يچشا... پرپشت  لیو سب شیمرد قد کوتاه با ر کی

 ... جلو رفتم و دست دادم ... اتفاق 

 گم؟ یدرست نم دیبهمن خان باش دیشما با... هستم  راثیم -

 تکون داد به نشونه بله  يسر

کنار  یچوب ونیقل هیو پتو پهن بود و  یروفروش هیگوشه بالکن .. .دست اشاره کرد به نشونه تعارف کردن  با

در ... بهمن خان هم نشست ... زانو زدم و نشستم  شییبالشت زردطال يکفشام و در آوردم و جلو...  وارید

 ... گفت  داشتیرو بر م يقور کهیحال

  دیجز عذاب نفهم یچیکه از عمرش ه يبچه ا...  بیاومد؟ سر بچه حب جانمونیسر آ ییچه بال دیخبر دار -

 ...  دمیشن ییزایچ هیبله  -

 لرزون ادامه داد يگرفته و لبا يبا صدا... رو هل داد سمتم  ینیو س ختیرو ر ییچا

 ... اتفاق شوم بودم  نیمن مقصر ا... من مقصر بودم  -

 بغضش و قورت داد و گفت ... کردم  سکوت
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 یچ نیبب... دختر طفل معصوم ... بال نازل نشده بود  نیکرده بودم االن ااگر اون در المصب و زودتر درست  -

خونه دلش پر بود  نیاومد تو ا یوقت... داد  یبچه نم نیمن کار دست ا یاطیاحت یکاش مرده بودم و ب...  دهیکش

درش  ییاز تنها یبودم بتونم کم دواریام... بود  هو لجن مال کرد شیو نوجوون یکه بچگ یو درشت زیاز اتفاقات ر

 یو تلختر تو کوله بارش حمل م اهتریخاطرات س رهیم نجایاز ا یدونستم وقت ینم... بره  ادشیتا غماش  ارمیب

 ... کنه 

 ... رو خوردم و گفتم  ياز چا یقورت هی

 االن کجاست؟ -

اون و کارگراش اون کثافت رذل و ...  شناسمشیم... محله  نیهم یاز اهال...  یمیقد ياوستا هیخونه  -

هم ... خونه دور باشه منم قبول کردم  نیمدت از ا هیداد  شنهادیپ...  مارستانیو رسوندن ب جانیو آ رانداختنیگ

فکر نکردم  نیاصال به ا...  ستیامن ن گهید نجایا یاز طرف... محلن  نیقابل اعتماد ا یخودش هم زنش از اهال

 یخونه ممکنه چه خطرات هیبدون مرد تو  ادیم ادشیکه اسم خودشم به زور  یرزنیپ هیو  بچه هیزن با  هیکه 

 !پر از قصه نیزم ریاونم با اون ز... کنه  دشونیتهد

 ... کردم  اخم

 !ن؟یزم ریز -

 ... تکون داد به نشونه آره  يسر

 دیده شا دشیببر ششیپ دیبر... کنم  یم ادداشتیرو برات  ریبهرحال من آدرس خونه اوستا نص...  میبگذر -

 ... برگرده  شیاونجا روح

 

 ...  جانیآ

... شوهر نمونه واسه همدم  کیو ... بمب خنده بود  ریاوستا نص نیحقا که ا... روده بر شده بود از خنده  همدم

همه ... نه کرد رفت سمت آشپزخو یاز خنده فراوون و از گوشه چشش پاك م یاشک ناش کهیدر حال ریاوستا نص

درد و با تمام ... شد  یخ از تو ذهنم پاك نمیزشت تکرار تار يها هیلحظه اون ثان هی یحت... شاد بودن جز من 

 ... دو پا  يدرد دوباره ترك خوردن از شهوت آدما... کردم  یوجود حس م

 ... نشوند رو گونم و گفت  گهیبوسه د هی همدم

 ...  ریبخ ادشی...  یباش جانیکردم تو آ یفکرش و نم اصال
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 ... از تو آشپزخونه اومد  ریاوستا نص يصدا

 !؟یسنت و به من دروغ گفت یعنی...  نیبود یخانومم مگه با هم همکالس -

که با هر حرفش محبتش رو نسبت به زنش  ریاز بودن با اوستا نص تیرضا... بود  تیگرم همدم نشونه رضا خنده

 ... زد  یو خونوادش داد م

 ... کرد گفت  یو از ساقش جدا م حونیر يکه سبز کهیحال در

خونه تا  ریمس میهم بود هیچون همسا... از هم مجزا نبود  رستانیو دب ییتو ده ما دبستان و راهنما... نه  -

 ... و گرفتم و رفتم دانشگاه  پلمیرو باهاش بودم بعد د یگرچه من فقط سه سال...  میرفت یمدرسه رو با هم م

 ... بچه هم شانس نداشت  نیا یحت... تو بغلم خوابش برده بود ... نگاه کردم اولجا  به

 ... راست کنار زنش نشست  هیاومد و  رینص اوستا

 ...  رمیگ یم یزنم واسه فردات مرخص یبه رستم نژاد زنگ م يشد تیاذ یلیامروز خ یخانوم گل -

فردا من وقت ندارم ... کن  یلطف هیفقط ... بد قول شم  شهینم... وقت گرفتن  ضیچند تا مر...  شهینم... نه  -

 ...  یبرو اداره آگاه جانیتو با آ

 ... برم سر کار  دیبا... خوب من  -

 انداخت باال  ییابرو همدم

 ...  یگرفت یمرخص یتو که گفت -

 رفت تو آشپزخونه گفت  یم کهیحال ردرینص اوستا

 ... همدم جان غذا سوخت  -

 ...  ومدیپچ پچشون م يصدا... بسم اهللا رفت سمت آشپزخونه  هیو با گفتن  دیراز جاش پ همدم

کنم تمام وقت  یمن با رستم نژاد صحبت م...  ستیدرست ن... من  زیعز...  یزن جوون برم آگاه هیمن با  -

 ... خودت باهاش برو ... و کنسل کنه  ضاتیمر

... ارباب رجوع وقتش حرمت داره ... رو هوا ول کرد  شهیدل همدم ، کار مردم و که نم زیعز...  ریاوستا نص -

 ... خواد بخورتت نه تو  یداره نه اون م یچه اشکال نکهیضمن ا

 ...  ستیکار درست ن نیا... همدم جان  -

 ... درسته  -

 ... فتم همدم و گر يآروم بازو... ها  يبرگشت به هال و دوباره نشست پشت سبز همدم
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 ... همدم  -

 ... شد  رهیو باال کرد و بهم خ سرش

 ... جانم  -

 ...  یکن یچرا شوهرت و معذب م...  رمیخودم م -

 !؟ییتنها... فرسته وسط چند تا مرد  یخواهرش و م... فکر کنه خواهرشه ...  فشهیوظ زمینه عز -

مکعب کوچولو رو  هی...  زیبشقاب و گذاشت رو مبزرگ تو  کیک کهیت هیو  رونیاز آشپزخونه اومد ب رینص اوستا

 ... همدم  يازش کند و گذاشت جلو

 ... ها  یفتیاز پا م ينزد یچیاز ظهر لب به ه... بخور خانوم  -

و من ... زد  یقلبش و داد م تیخالصانه شوهرش تنها لبخند بود که رضا يدر برابر محبتها...  دیخند همدم

رو نسبت  ریاز مهر و محبت اوستا نص یشد اتابکم کم یم یعدالته؟ چ نیا ایخدا... زدم  یمظلومانه تو دلم داد م

اخم لبخنداش  يشد به جا یم یچ... داد  یم لیداد و هوار ، خانومم تحو يشد به جا یم یچ... به من داشت 

بود که تو  ياژه احسرت تنها و... کرد  یصدام م زمیعز...  جانیآ يشد به جا یم یچ... موند  یتو حافظم م

 ...  کردیم شیقلبم و از درون زخم وارهیبه د نداختیاون دقائق چنگ م

 

 ...  راثیم

ارغوان خانوم و مامان  الیبرسم و خ جانیدادم هر چه زودتر به آ یم حیترج...  رونیبهروان زدم ب یخونه حاج از

تو  یدرموردش حت هیخواستم در اون ثان ینم... با هم  میقصه بود يکجا...  جانیآ... خودم ... زهرا راحت شه 

 نیکه به ا ستین يفرد ازیدونستم آ یم یخوبچون به ... داشته باشم  يتصور ای يا دهیا...  يذهنمم فکر

 ... بچش بوده  بیکه رق یبا کس جانیتن بده به ازدواج آ یراحت

شدم  نیسوار ماش... و گرفتنش  جانیبچه آ دیشه با تهد یاز طرف من مصادف م یقدم نیدونستم کوچکتر یم

بود  دهیو راننده پشت فرمون که خواب ينوك مداد دیاستارت چشم خورد به همون پرا نیاستارت زدم و با اول... 

چشم به راننده بود و چرتش که ... شد  وشنر نیاستارت دوم و زدم و ماش... کرده بودن  بمیتعق نجایپس تا ا... 

چشام و ازش گرفتم تا متوجه نشه از ... باز شد  مهیتا خواستم حرکت کنم چشاش ن... بود هنوز پاره نشده 

نهاوند  ابونیرو به سمت خ ریمس...  دیرس جانیشد به آ یامشب هم نم ریتفاس نیبا ا... حضورش اطالع دارم 

 ... محله دور کنم  نیدادم تا اون و از ا رییتغ
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 ...  جانیآ

 ...  دیتمام مدارکتون مثه شناسنامه رو هم همراه خودتون بردار دیکن یلطف هیخانوم بهروان  -

 ... کرد رو به من گفت  یکش چادرش رو محکمتر م کهیدر حال...  رونیهم از اتاقش اومد ب همدم

و  تتونیبا اصرار شکا... نباشه هان  يخبر ایجور دلسوز نیبخشش و از ا... هم گفتم  ریمن به اوستا نص جانیآ -

 ...  یدنبال کن

که با  ستیو اختالص ن يدزد گهید نیا... شه  نیریاعمالشون برسن تا عبرت سا يبه سزا دیطور افراد با نیا

 ... کرده  يتو باز ياون با جون و آبرو...  میمال سر و کار داشته باش

تصور  یحت... کرد  یتو دلم دلهره غوغا م یول... کردم  یو باز کرده بودم و با دقت به حرفاش گوش م گوشام

 یحالم بد م... کرد  یم یو قاط میعصب ستمیکنم کل س شیو شناسا هشیچش بدوزم تو چهره کر دیبا نکهیا

تو دلم داد ... بشه برام  یدوباره اون اتفاق تلخ تداع دنشیبا د تیدر واقع نکهیچه برسه به ا... شد از فکر کردنش 

 ذارمینم یراه در رو واسه کس گهید... بخشم  ینم گهید... دم  یوا نم گهید... آدمام  نیده امن پتک خور... زدم 

رو سراغ من بدبخت نفرسته  یو روان وونهیبا هم تو چنته روزگار حک کنم تا هر د دیو اتابک و با نیمجازات ا... 

 ... 

 ... و خطاب به همدم گفت  رونیاز آشپزخونه اومد ب رینص اوستا

 ... منتظرم  نیخانوم بهروان من تو ماش...  يبعد بر يواست بخور ختمیقهوه ر... م خانوم مشاور چش -

 ... خارج شد و من رفتم سمت همدم  ریاوستا نص... لب چشم گفتم  ریتکون دادم و ز يسر

 ... مزاحم کارشون شدم ... کنم شوهرت معذبه  یحس م... من تنها برم  شهیهمدم جان نم -

 ... داشت گفت  یبرم زیم ينون لواش و از رو کهیرفت سمت آشپزخونه و در حال همدم

 ... مطمئن باش ...  ستیاونم معذب ن...  يمرخص شد مارستانیتو تازه از ب زکمیعز -

همدم از تو ... اولجا رو بغل کردم و رفتم سمت در ... خورده حلوارده رو گذاشت رو نون و بعد تو دهنش  هی

 ... فت آشپزخونه گ

... روش  نمیکنه ا یم ينگه دار یبه خوب ایبزرگ شده از پر يپر...  ایو پر يپر شیگم همدم و بزار پ یمن م -

 ... بردم مهد  یوگرنه جفتشون و م... امروزم که کالس نداره ... خالص دارم  نانیمن که بهش اطم

 ... اولجا نگاه کردم  به
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 ... شه  تیاذ يپر ترسمیم... خوب من که از خدامه  -

 ... از تو اتاق داد زد  يپر

و از تو  رشیش... رسه  یوروجک ما نم نیبه ا...  هیبچه ساکت جانیآ... شم  ینم تیمن اذ...  جانینه خاله آ -

 ... دم  یکنم م یگرم م خچالی

 ... حال خراب من اولجا نباشه باهام بهتره  نیبا ا طیتو اون مح... بهتره  ينطوریا... زدم  لبخند

بودم که صداش  نیو رنگ قشنگ ماش یحالج ریدرگ نیشد و من کنار ماش شیسوار پارس سورمه ا رینص اوستا

 ... پوزخند اومد  یبا چاشن

 ...  دییبفرما...  ستین رونیب یفیخانم بهروان به خدا داخلش به کث -

درب عقب و باز کردم و نشستم و تو دلم ... خطاب به منه ... ال منه م هاشیاز شوخ یبودم که کم خوشحال

 یبه همدم حساب م انتیخ هایشوخ نیداشتن ا يشاد یبه نظرم حت...  یخوشحال نیکردم بابت ا نیخودم و نفر

 ... استارت و زد و با همون لبخند کج تو صورتش راه افتاد ... شد 

... کردم  یم اسیبا اتابک ق ییجورا هیکردم و  یم لیتحل هیتجز اریاخت یرو ب کلشیپشت سر صورت و ه از

به  نیا یکچل بود ول يها هیموهاش کم مو بود و تو ما يجلو... بودم  اسیدونم چرا مرتب در حال ق ینم

 یسرخ بود به خاطر ب صورتشپوست  یول... بود  دیپوست دستا و پاهاش سف...  ومدیو براقش م دهیصورت کش

 یبه نظر م یموهاش صاف بود ول... کرد  یرحم نم ییعمله و بنا چیسوزانش که به ه دیو خورش آفتاب یرحم

 هی نهیحرف ذهنم خندم گرفت تو آ نیموهاش کچل شه از ا يسرش هم مثه جلو یباق گهیتا چند سال د دیرس

 ... بهم انداخت و گفت  ینگاه مین

 ... خانم بهروان  دیزن یپوزخند م ينطوریکه ا فهینکنه داخلم کث -

باز خودم  یول... صدام کنه  جانیمن دوست همدمم بهتر نبود آ... خانم بهروان گفتنش  نیاز ا ومدیبدم م چقدر

 ... کردم و گفتم  سیلبم و خ... افکار مسخره  نیو سرزنش کردم بابت ا

 ...  دینگران نش... نبود  نیخندم بابت ا... نه  -

  ...واضح زد و گفت  يا خنده

 رهیم ایاز صبح  بیشهر غر نیطفل معصوم تو ا... آورد  ریگ یمیقد اریهمصحبت و  هیخوشحالم که همدم  -

هم  يپول مختصر هی یول...  هیاالنم در حال کارورز...  دیدونست یرشتش مشاوره است م... دانشگاه  ایسر کار 

 ... دن  یبهش م
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...  ییاتابک کجا يوا... شد  میحسود... االن هم به فکر همدمه  یحت...  ومدیجمع بستن افعالش هم خوشم ن از

...  دادمینسبت به همدم گوش نم ریاونوقت با حسرت به محبت اوستا نص...  يبه فکرم بود نقدریکاش تو هم هم

 ... افکار کجم رو خط زدم و جواب دادم 

 ... منم خوشحالم که با همدم و  -

 ... ش و قورت دادم و ادامه دادم شما... بگم همدم و شما  خواستم

 ... تنها بودم  یلیخوشحالم که با همدم آشنا شدم آخه منم خ -

... سکوتش دلسردم کرد  یول... ترحمش رو مال خودم کنم  یجمله کم نیبخوام صادقانه بگم خواستم با ا اگر

 ... مرور کردم  لمیف کیهشت سالم و مثه  یو دوران بد زندگ شهیسرد ش شهیسرم رو چسبوندم به ش

 يطور...  یانگار من مجرم بودم و اون مرد معتاد شاک... جور سوال و جوابم کردن  کیو هزار و  یآگاه میرفت

زدن به  یانگ نچسب و م کیبا نگاشون هزار و ... کنن  یزن خراب نگاه م هیکردن که انگار به  ینگام م

کنارم بود و  ریمدت اوستا نص نیتمام ا در... زدم  یلز ولز مگناه تو دار تهمت ج یبار ب نیهزارم يو برا گرمیج

 ... خواست مو به مو جواب بدم  یمهربانانه ازم م

 ... کلمه به کلمه سواالتشون تو ذهنم بودند  هنوز

 !د؟یآقا برخورد داشت نیشما قبال با ا -

 !ن؟یرفت یراه م يتو محل چطور -

 !ن؟یمانتو ا نیتو محلم با هم -

 !همه خونه؟ نیا... راست اومده خونه شما  هیبه نظرت چرا  -

چرا ساکت ... شد بشنوه  یم دایپ يچرنده ا يپرنده ا هیباالخره  يدیکش یم غیج... بهش  يچرا تن داد -

 !؟يموند

فحش و ناسزا بود بارم کردن و دلخسته تر از قبل  یهر چ میمستق ریغ... با مرور سواالت  دیکش یم ریت سرم

 ... نگام کرد و گفت  نهیاز تو آ ریاوستا نص... کردن  میاهر

 حالتون خوبه؟ -

 ... کندم و آروم گفتم  شهیو از ش سرم

 ...  نیباهام بود نکهیاز ا یمرس... خوبم  -

 ... انداخت و گفت  ابونیو به خ نگاهش
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 ... قصد نداشتن ...  رنیاونا مجبورن تمام احتماالت کار رو در نظر بگ...  ریسخت نگ ادیز... بود  فهیوظ -

 ... و با همون بغض بدون مکث و فاصله حرف زدم  دیبغضم ترک یک دمینفهم...  دمیحرفش پر وسط

اونا قصد تهمت زدن به ... ندونسته هاشون بکشن  شیبار به آت نیمن و واسه هزارم گریاونا قصد نداشتن ج -

روستامونم  یتمام اهال... و تهمت زدن به دامن پاکم و نداشتن  نیاتابک و پدرش هم قصد توه... و نداشتن من 

فکر  نیبه ا يلحظه ا یخواستن گفتن و حت یهر چ کشونیبه  کی... همشون  یول... قصد و نداشتن  نیا

دل  نین به حرمت تمام افکر نکرد هیثان هی یحت... دارم  یهست و منم از داشتنش حق یینکردن که خدا

 بانشونیگر ایو اون دن ایدن نیتو ا. کنم  یم یخدام حقخواه شیکنم و پ یصدام از حقم استفاده م یب يشکستنا

خسته شدم از بس مثه مادرم ... خواسته و ناخواسته بهم زدن رو بدن  کهرو  ییکنم تا جواب تموم تهمتا یول نم

خسته شدم از بس فقط ... مثال آدما  نیا یکردم در برابر جهالت و خودخواه يساکت موندم و مثه پدرم خودخور

 وابو نداشتن ج مینادون يسکوتم و پا شهیهمه هم... آب کردم  ریو سرم و مثه کبک ز دمیو د وانیپر ل مهین

ش رسوندم خدا را به سر حد اوج یسهامم از خواستن و قبول... دونستن با هر کلمه سکوتم  ینم یول... گذاشتن 

 یدونم چطور به خودشون اجازه م یمن نم... تهمتا رو بهشون بده  نیخوام جواب همه ا یاز خود خودش م... 

 ... راحت به لجن بکشن  نقدریآدما روا یدن آبرو و پاک

و زده کنار و چش تو  نیماش ریمدت اوستا نص نیو اصال حواسم نبود در تموم ا... کردم  یم هیزدم و گر یم دل

خواد بهش اجازه شکستن بده  یو نم دهیچشا بغض خواب نیانگار پشت ا... شنوه و چشاش قرمزه  یشم داره مچ

 ... مرهم و آروم گرفتم  هیشد  نیهم... به منه و حرفام  ریاز توجه اوستا نص یخوشحال بودم کم... 

 ...  یخونه باش 12تا  يتو قول داد نکهیضمن ا... همدم جان کارمون تموم شده  -

 ... به همدمش  ریباز گوش دادن اوستا نص و

 ... همدم جان آخه  -

 شتریگذشت حس حسادت من ب یهر لحظه که م... حالم اصال خوب نبود  یول... بود  یدونم موضوع چ ینم

 ... شد  یم

 ... خداحافظ ... مراقب خودت باش  شهیامرتون اجرا م یباشه خانوم -

 ... کرد و رو به من گفت  يجاساز شیریعقب شلوار ش بیرو تو ج یگوش یبا کالفگ رینص اوستا

 ... کباب لقمه خوشمزه مهمونتون کنم  هیدستور دادن ببرمتون  کشهیدوستتون فرمودن کارشون طول م -
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دونست من به طرز  ینم... بود  زیاغراق آم شیمهربون... بود  يهمدم هنوز هم همونطور... انداختم باال  ابرو

 ...  يبو... فکر  يبو... دم  یو وسوسه م طونیش يبو یوحشتناک

 ... نگران اولجام ... خونه  دیبر دیلطف کن... ندارم  لیم یچیمن ه... نه  -

 ...  دیکش بشیرو دوباره از ج یگوش

 ... گم  یکه من در برابر حرف همدم نه نم یدونست یم... اونم راه داره  -

 ... رو گرفت و شروع به صحبت کرد  يشماره ا... حرف همدم  يبرا... به خاطر همدم ... همدم  باز

 ... الو بابا  -

 ... چطورن خانوم پرستار  ایاولجا و پر... سالم  -

بچه سه ماهت رو به خاطر پول  نکهینه ا یگرفت یم ادی ياتابک کاش بود... با بچه هاشم مهربون بود  یحت

 دیدونم با ینم دمیخبر و از زهرا خانوم شن نیا یاز وقت...  یسر قبر خال یعمر من و بفرست هیو  یبفروش

دونستم  یاتابک سنگ بوده و من نم نقدریناراحت باشم که ا ایگذشته هام زنده است  يخوشحال باشم که اولجا

 ... بهرحال حرف زهرا خانوم حق بود ... 

 یه ينداشت عذاب ند يسوگوار اقتیکه ل یخودت و به خاطر اتابک نیاز ا شتریو گفتم که ب نیا...  جانیآ -

ضمن ... و غصه خوردن نداره  یناراحت اقتیکه به بچش رحم نکنه ل یکس... سرم بود  هیشوهرم بود سا ینگ

و  یجیو دار گ ریتو گ شتریب يبگرد لشدنبا يهر چقدر بخوا...  ینداره به اولجات فکر کن يا دهیفا گهید نکهیا

لحظه واقعا فکر کن اون  نیپس از ا...  فتهیبچتم به خطر م نیسرنوشت ا یاز طرف...  ير یفرو م یسر در گم

... خداش مراقبشه ... داره  ییاونم خدا... گمشدن اون بچه نکن  يبچه رو تباه سوگوار نیا ندهیبچه مرده و آ

 ...  یدون یالبته اگر صالح م... سپار ب راثیکه کارش رو به م تهیشکا مینبک میتون یکه م يتنها کار

 نیقشنگ و ا يباغسرا نیما به ا دنیرس دیو چه مدت طول کش یک دمیاون وقتا بودم و نفهم الیفکر و خ تو

 ... سفره  نیتخت و ا

 ... شد پرت شدن من از گذشته به حال  ریاوستا نص يصدا

 ...  نطوریهواشم هم... کباب لقمش حرف نداره  نجایا...  گهیبخور د -

 هی...  ریو با محبت اوستا نص زیر يشدم تو چشا رهیبفهمم و اون لحظه به عواقبش فکر کنم خ نکهیا بدون

کردم حداقل خندش رو تجسم کنم نشد که  یسع یهر چ یول... تصور کردم  ریاوستا نص يلحظه اتابک و جا

 ... کردم  یتصور م يچطور دمیهشت سال د نیدستم تو ا يبه تعداد انگشتا ای دمیرو که ند يزیآخه چ... نشد 
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رنگت زرد و ... غصش رو نخور  گهیگفتم که د...  یکن یفکر م یبه چ يدار یبگ یتون یم... خانم بهروان  -

 یعذابت م شتریاتفاقا از حد تحملت ب نیدونم ا یم... به خاطر بچت ...  یکن تیخودت و تقو دیبا... است  دهیپر

من و همدم هم بهت کمک ...  ینکن الیو فکر و خ يبخور دیبه خاطر اون طفل معصوم هم شده با یول... ده 

حرفا بعد عاشق  نیا... چه حرفا بعد رفتنش به دانشگاه پشت سرش بود  یدون یهمدم نم نیهم...  میکن یم

دم نزد  یول ختنیپشت سرش ر عهیو شا ثیکاسه کاسه حرف و حد... من شدت گرفت  يشدنمون و خواستگار

 تشونیخدا هدا میدعا کن دیفقط با... شه بست  یدهن مردم و نم...  مدار ییمنم خدا... به قول خودت گفت ... 

 ... خوره  یبعد اون بچه چوبش و م یفتیاز پا م...  ينخورد یچیه روزیاز د... سرد شد  گهیبخور د... کنه 

 هیدرد تهمت بق... درد اون اتفاق تلخ ... بود  یاشکا چ نیا لیدونم دل ینم... و از گوشه چشام پاك کردم  اشکام

کنه به خوردن سر  یم قیمن و تشو نطوریداره ا یکیسخت  طیشرا نیتو ا نکهیاز ا...  بیحس عج نیا ای... 

  ... آورد  یذوقم م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کی یحت... رفت  یمن نییلقمه از گلوم پا هی یحت... نگاه به کبابا انداختم  هیخشکم و فشار دادم به هم و  يلبا

لقمه  نیشد ا یمگه م... نگاش کردم لقمه گرفته بود واسم ...  کیاومد نزد ریدست اوستا نص هیسا هوی... لقمه 

موجود مهربون و با من  نیروز ا کیشده  یکه حت مکرد ياون لحظه صد بار از همدم سپاس گذار... رو نخورد 

 ... فرستاده 

 ینگران... اولجا  ینگران... خونه  میرو به زحمت خوردم و اصرار کردم بر يچند لقمه ا ریسکوت اوستا نص ریز

گرچه خودش هم ... هوا دل بکنه  نیداد که از ا تیباالخره رضا... خدا  یتینارضا ینگران... خودم  بیحس عج

ول خودش به خاطر به ق... و نشون نداد  نیدرصد تو رفتارش ا کی یحت ینداشت ول یدل خوش طیشرا نیاز ا

 ... حرف همدم 

 ... چهار طاق باز شد  ریاوستا نص يچشا... در  يهمدم دستکش به دست اومد جلو... خونه  میدیرس

 ؟يتو که خونه ا...  یهمدم -

 ... گشت تو آشپزخونه گفت  یبر م کهیبه من زد و در حال یچشمک همدم

 ...  ؟ينکرد تیدوست من و که اذ... خوش گذشت؟ ... واستون  زمیتو قهوه آمادست بر نیایب -
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 شیبا سرعت جت ، خودش و انداخت تو آشپزخونه و پ ریباز کردن بند کفشام بودم که اوستا نص ریهنوز درگ من

 ...  ومدیهمدم م يصدا... همدمش 

 ... نکن زشته ...  زمینکن عز -

اونکه  یدر آشپزخونه بسته شد و ب قهیبعد پنج دق... شد  لیهمدم تبد يکم صداها به ناله و غش و ضعفا کم

ملچ  يصدا... شم  یم ینیچن نیکنم و خورد نداشتن مهر و محبت ا یدارم دق م رونیب نیحس کنن من ا

معصوم رو کتاباش خوابش برده  لطف... انداختم  ينگاه به داخل اتاق پر هی...  ومدیمولوچ و عاشقانه هاشون م

زانو هام و ... در ، سر خوردم و نشستم  يهمونجا جلو... کنار دستش رو ملحفه  ایرو پاهاش بود و پر اولجا... بود 

 ... کردم  یواسه شوهرش گوش م شیمستانه همدم و دلبر يتو بغل گرفتم و به صدا

 شیجنس لیم کهییچرا اون زمانها... وقت اتابک سپاسگذار نبود  چیاما ه... کردم  یم يهم واسه اتابک دلبر من

 جانیبه محض تموم شدن قائله من همون آ یگفتنش تو دور بود ول زیشدن بودن جان و عز یدر حال راض

بعد اومدن  ریاوستا نص... بود  سزاو فحش و نا دادیاخم و دعوا و داد و ب قیشدم که فقط ال یم یدوست نداشتن

 يبا همدم همونطور شهیهم... کرد  ینم رییوقت تغ چیرفتارش ه... با همدم بودن  يزد برا یداشت بال بال م

 ... اتابک  یول... همراه ...  اری... دوست  هی...  شهیعاشق پ... دلسوز ... مهربون ... باشه  دیبود که با

... تو اون وضع جا خورد  دنمیبا د...  رونیاومد ب ریکه گذشت باالخره در آشپزخونه باز شد و اوستا نص یساعت مین

خدا خدا کردم به ... متوجه شدم  دمیاشکام و رو صورتم د یسیخ یوقت یچرا شوکه شده ول مدیاولش نفهم

 ... هنوز نگاش تو صورتم بود ... از جام پا شدم ... شک نکرده باشه  يزیچ

 ... دادم گفتم  یو ال م میگوشه روسر کهیانداختم و در حال ریبه ز سر

 ... زحمت دادم  دیببخش... برم  دیکم کم با گهیمن د... دلم گرفته  دیببخش -

وسط خونه و اومد طرف  یچوب زیرو گذاشت رو م ینیس...  رونیقهوه از آشپزخونه اومد ب ینیس هیبا  همدم

 ... زد و گفت  یهمدم چشمک... در اومد  ریگرفت که آخ اوستا نص شگونیمحکم از بازوش ن...  ریاوستا نص

 ...  یکن يپرستار رزنیپ هیاز  يبزارم بر يبه مراقبت دار زایحالت ن نیتو با ا... محاله بزارم  -

اولجا  یحت... بودن  دهیهمه خواب... موندم  ریاون شب به خاطر اصرار همدم و اوستا نص... شب بود  مهین

اون  لمیف... تمام اتفاقات هشت ساله  لمیو ف... بود  داریتنها من بودم و افکار درون مغزم که ب... من  يکوچولو

سمت تنها ... غلت زدم سمت خدا ... دلم پر بود ... گرده آرامش من  يروزگار رو يتمام مشتا لمیف...  ییروز کذا
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و  زیهمه اتفاق شوم ر نیجز من ا یهر کس دیشا... دونست تو دل من هجده ساله چه خبره  یکه م یکس

 ... من  یول... کنه تونست االن سر باال کنه و قد و قامت راست  ینم ومدیدرشت سرش م

 يتهمتها...  انیچندش آور اطراف يسه وعده کتک و فحش و ناسزا و نگاهها يروز... کلفت شده بودم  پوست

و زخم زبون  یهشت سال کلفت... و در راسشون شوهر و پدر شوهر خودم  یاهال يچون و چرا یجا و ب یب

قبر  يسال هر روز باال ود... سه ماهه  ياولجا یداغ مرگ ساختگ... کردن  یو نوجوون یبچگ يبه جا دنیچش

 سختت همه مال منه؟ يکردم که عقوبت ها يمن کار ایخدا... پوستم و کلفت کرده بود ... ضجه زدن  یخال

 ... خوابم ببره  دیو بستم شا چشام

*** 

بود و  کیزمستون نزد... لرزوند  یسردش هم تن و م میو البته نس... بود  یدنیشن رونیب يرکایج ریج يصدا

آروم از جام پا شدم که مبادا ... قدم بزنم  یدادم کم حیترج...  برهیخوابم نم دمید یوقت...  شدیهوا کم کم سرد م

... نبود  يامشب از مهتاب خبر... فرو رفته بود  یکیاز تار يتو هاله ا اطیح...  اطیرفتم تو ح... شه  داریاولجا ب

 ... کجا  نجایاونجا کجا ا یخودمون دنج بود ول اطیهم مثه ح نایهمدم ا اطیح

هنوز ...  نییاز پلکان بالکن رفتم پا... دو درخت نارون بسته شده بود  نیکه ب...  اطیافتاد به تاب گوشه ح چشم

 میینواحرکت موندم تا ش یب یمدت يکردم و برا زیگوشام و ت...  دمیصدا شن هیدو پله نرفته بودم که حس کردم 

 ... اشتباه کرده بودم  ایگو یول... عمل کنه  قتریدق

 يصدا هیشب... دوباره صدا ...  یرفتم به سمتش ول... خورد  یبه چشم م یبه سخت کیتار هیتو اون سا تاب

برگشتم پشت ... حال واضح  نینامفهوم بود و در ع...  اطیح يکاییموزا يرو ییشدن دمپا دهیخلش خلش کش

 ... نبود  یکس یدر باز بود ول... سرم 

باز هم همون صدا  یول... برداشتم  گهیقدم د کیآروم ... قطره گونه ترس رو تو وجودم حس کردم  قیتزر

سرم برگشت  يشتریبا شدت ب... بسته شدن در  ژیو و جیق يو بعدش صدا... واضح تر  نباریاما ا... شد  دهیشن

 ... نبود ...  یاز کس ياما اثر... در بسته شده بود ... در  سمت

 يوحشت سر تا پا... تاب اومد  ریز يخش خش له شدن برگا يبه درب بسته بودم که صدا رهیخ همچنان

 !اونجا... برگردوندم سمت درخت نارون  اطیسرم و با احت... وجودم و گرفت 

 ... نه  یول

 ...  دیشا
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 ... هنوز مطمئن نبودم ... سمت تاب  رفتم

 ...  نمیبب يشتریکردم با دقت ب یسع... بود  کیتار یلیخ

 ... چشام و باز کردم  شتریو ب شتریب

 ! ... شه؟یمگه م...  دم؟یدیم درست

 !اولجا که تو خونه بود... من  يخدا... تاب بود  يرو اولجا

 ... سمتش  دمیپر

 ... اون آدم نحس  هیکر افهیق... به تاب  دهینرس هنوز

 ... معتاد  همون

 ... تو دستش  يچاقو با

 ...  رشیت ينحس رو لبا پوزخند

 ... اون نور کم رنگ ماه  ریز

 ...  جانیآ...  جانیآ -

با اون ... چشمم بود  يچهره هنوز جلو نیا... صدا از کجا بود ...  دیکش یم ریبود و به شدت ت نیسنگ سرم

و  هشیکر يدستا... بودم  ستادهیشد که کنارش ا یدونم چ ینم... اولجا  يبه پا دیکش یتو دستش م يچاقو

 ... به خاطر اولجا ... من ... من  یول... رو بازوم  دیکش یم

 ...  جانیآ... کمکش کن ...  ایخدا...  جانیآ -

 شد؟ داریب... شد  یچ -

 ...  شهینم داریکنم ب یم يهر کار... نه ک یفقط ناله م...  سوزهینه تب کرده و تو حرارت داره م -

... حالم بد بود ... به بازوم و شونه هام  دیکش یو م هشیکر يهمچنان دستا... نامفهوم  یول... همدم بود  يصدا

 ياولجا رو...  دید یچشام نامفهوم م... کرد  یم یاولجا کم طاقت... اومد  ینفسم باال نم... کرد  یم هیاولجا گر

 ... تاب سردش بود 

 ...  اریطاقت ب...  جانیآ... تب کرده ...  خیبا آب ...  اریدستمال ب هی رینص -

 يخواستم چشم به چشا ینم شتریب يا هیثان یحت... پاهام مثه چوب خشک شده بود ... سردم بود ...  دمیلرز یم

 ... تو گوشم زمزمه کرد ...  فتهیب فشیکث

 ... رت دخت ای... من  ایامشب  -
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هم  دیشا... لرز ... شوك  هیدستمال رو رو سرم حس کردم و بعد با  يسرما... حالم بده ...  شهیتموم م یک ایخدا

 ... نداشت  یکابوسهام فرق يایباز شد که با دن ییایتکون چشام به دن

 ...  ياالن بهتر...  يدیخواب د...  یخوب...  یآروم...  جانمیآ -

 ... زد  ینق م... شدم  رهیبه اولجا خ... همدم از من حالش بدتر بود  انگار

 ... همدم برش داشت ... بدم  ریبه بچم ش یشدم تا کم زیخ مین

 ... جان  يپر...  يپر -

 ... کشان وارد شد  ازهیپف کرده و خم ییبا چشا يپر

 ... بله مامان  -

 ... گرم کن بده بخوره  ریخورده ش هی... اشتم گذ خچالیکه تو درب  يا شهیدخترم برو از ش ایب -

 ... رمقم ساق دست همدم رو گرفتم  یب يدستا با

 ... دم  یم ریخودم بهش ش... من خوبم  -

 ... داد و گفت  يرو به پر بچه

 ... بچه  نیتو االن از سم بدتره واسه ا ریش...  شهینم -

 ... ا دو دستم سرم رو احاطه کردم و چشام و بستم ب...  دیکش ریت یسرم به طرز وحشتناک يتکون بعد با

 ...  ؟يدید یخواب چ...  جانیآ -

 ینم نییبود که با بذاق دهنم پا ادیدردم اونقدر ز ینیسنگ یول... دهنم و قورت دادم تا بغضم فرو کش کنه  آب

 ... گفتم  دمیمال یهام و م قهیشق کهیدر حال... کام دهنمم مثه کام دلم خشک بود ... رفت 

 ... خواب اون کثافت و  -

 ... دلم  زیعز -

... همدم شالم و از گوشه تخت برداشت و انداخت رو سرم ... گفت  یااللهی ریاوستا نص...  دیبه آغوشم کش همدم

چسب تنش  یکوتاه تنش بود و رکاب نیآست دیبلوز سف هیو  رجامهیب هی...  ستادیهمونجا تو درگاه ا ریاوستا نص

اتاق  یداده بود به درب بنفش چوب هیو تک بوددستاش رو پشت سرش قفل کرده ... کرد  یم ییخود نما ریزاون 

 ... کرد  یو در سکوت نگامون م

کمک  ایخدا...  دادیتپلش گونم و نوازش م يکوچولو و انگشتا ينشوند و با دستا میشونیرو رو پ يبوسه ا همدم

همدم ... کنم  یم انتیباشه که من بهش خ یدوست ندارم همدم کس...  امیب رونیامتحانت سر بلند ب نیکن از ا
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... من  يایاسطوره است تو دن هیمثه  نام اال بهیکه هفت پشت باهاش غر یهمه محبت خالصانه به من نیبا ا

دلم  يوزاز هر ر شتریروزا ب نیدر نبود مامان ارغوان که ا...  شترهیخواهر که ارج و قربش از خواهر هم ب هیمثه 

کوتاه و لختش رو پشت  يموها...  رهیگیرو ازم م یبیمحبت همدمه که حس غر نیخواد ا یآغوشش و م

 ... شد گفت  یاز کنار تخت پا م کهیگوشاش زد و در حال

 ...  ادیواست حالت جا ب ارمیشربت ب هیمن برم  -

 ... فارش کرد آهسته تو گوشش س شدیرد م ریکه از کنار اوستا نص ینیسمت درب و ح رفت

 ... فکر کنه  دینبا... باهاش حرف بزن  -

از همدم که  ایدونم از خودم  ینم... شدم  یعصب... همه اعتماد همدم خورد شدم  نیاتاق خارج شد و من از ا از

 چیآدم که محبت ه هی... آدم بودم  هینبود که من  نیا ریغ... کرد  یدل وامونده هموار م نیو واسه ا دونیم

... که حداقل من نداشتمشون  ییآلها دهیتمام ا بامرد  هی... مرد  هیهم  ریدلش رو نبرده بود و اوستا نص يمرد

 شتریدلم ب... گذشت  یمرد م نیکه از بودن من با ا يا هیهر ثان... هر لحظه ... حسشون نکرده بودم تا به االن 

و رو لبه تخت نشست  کیمردد اومد نزد ریتا نصاوس... کرد  یم ریگ یطانیحس ش نیتو تار عنکبوت ا شتریو ب

 ... 

 ن؟یبهتر -

 ... نگاش کنم جواب دادم  نکهیبدون ا... زد  یصداش ، گنجشک دلم بال بال م دنیاز شن یحت

 ... آره خدا رو شکر بهترم  -

 ...  يدید یچه خواب یکن فیتعر قایدق شهیم -

 ... مدت کوتاه  نیاونم تو ا... شد  یجهان م يملود نیتر نیصداش داشت برام دل نش تن

 خانم بهروان؟ -

 ... عادت نکرده بود  هنوز

 ؟يشنو یصدام و م -

 ... گوشه پتو تو مشت عرق کردم در حال له شدن بود گفتم  کهیو باال کردم و در حال سرم

 ... بره و  یشبه و خوابم نم دمیاول خواب د -

 یرو که اون کثافت بهم دست م ییجاها یحت... کردم  فیخواب و جزء به جزء اتفاقات رو واسش تعر زیبه ر زیر

 ... زد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٧٦ 

از باز گفتنشون  ایبود  ياداوریدونم از  ینم... شدم  یکردم ناخوداگاه سرخ تب م یم فیاون قسمتا رو تعر یوقت

 ...  ریاوستا نص شیپ

*** 

 ... ماه و سه هفته بعد  دو

بود  شیدرست هفته پ... هم مادر ... همدم هم برام خواهر بود ... دووندم  یم شهیخونه ر نیرفته داشتم تو ا رفته

 یزندگ نیاز خدا خواستم زودتر به ا... باهام قهر کرده بود ... طاقت شدم و با مامان ارغوان تماس گرفتم  یکه ب

دادم اگر باهاش  حیصد بار بهش توض... دلم بزارم  يکجا رو رو دار قهر ماد ریگ نیآخه تو ا... مهر ختم رو بزنه 

 یدو دل م دمیشن یدادم اگر صداش رو م حیبهش توض... گشتم  یآوردم و برم یگرفتم طاقت نم یتماس م

از مادرش دل  یراحت نیکه به ا يدختر... بود  یکیحرف ماما  یول...  ازیتو تور آ نداختمیشدم و خودم و دوباره م

 ...  ستیدختر من ن گهیبکنه د

بعد فوت بابا به ... سوخت  یدلم واسش م... مادرم و فروختم  دنیو د دمیرو خر یمن همه چ... گفت  یم راستم

رو فراموش کرده  یمن با وجود تنها جگر گوشم همه چ یول... شه  شییرو داشت که مرهم تنها یجز من ک

 ...  نکهیداد تا ا یم دیاولجا بود که بهم ام دنیفقط د نیبودم و ا

... هوا نقش بسته بود  يکه از سرد يدیدل دادم به ابر سپ اقیدادم و با اشت رونیهوا رو از تو دهنم به ب بخار

 يصدا هوی... رو هم بکنم  شیخی يکردم بخشا یدر خونه پارو کردم و سع يآخر برف رو هم از جلو يها کهیت

 ... اومد  ریاوستا نص

 ...  شهیرد م نیاشم...  هیکاف جانیآ -

 ...  اطیو آورد تو ح نیگاز داد و ماش ریاوستا نص... زدم و پارو و به دست چپم دادم و لت در رو گرفتم  لبخند

رو دستم  ریاوستا نص هیکه سا... زور زدم تا کارساز شه ... رفت  یداخل نم شیپا یول... لت در رو بستم  کی

 ... رو جا بندازم  هیافتاد و کمک کرد پا

 !کارا نیرو چه به ا فیظر يدختر خانوما -

همدم اوستا  يبا صدا... لذت بردم  هیاون چند ثان يگرما برا نیاز ا... تو آغوشش بودم  بایتقر... و باال کردم  سرم

تا خودم رو تو خلوت اوس یدو ماهه تونستم کم نیتو ا... در رو بست  گهیو لت د دیخودش و عقب کش عیسر

خواستم همدم رو هم  یحال نم نیدر ع... بدم  نام رییتغ جانیجا کنم و حداقل از خانم بهروان واسش به آ رینص



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٧٧ 

عذاب وجدان داشتنش و کم  يکرد و جا برا ریکه تونست قلبم رو تسخ ییتا جا یحس لعنت نیا... از دست بدم 

 ... و کمتر کرد 

 ازیداد ن یبهم م يکه عمو بابت پرستار یتنگ بود هم به پول زیچون هم دلم واسه عز زیبودم خونه عز برگشته

اخت گرفته بود و  ياولجا هم با پر...  نجایا ومدمیوقت فراغتم رو به اصرار همدم م شتریعمال ب یول... داشتم 

 ... کالس نداشت خونه  ياگر پر ای ایمهد پر ذاشتمشیم ایخواستم برم  یهر جا م

 ...  اطیو اومد تو ح دیچیگرفته بود و به خودش پ هیبراش هد ریاوستا نص شیکه هفته پ یصورت شرتییسو همدم

من و  یتون یم... کنه  یداره وضع حمل م نبیگفت ز... تو احمد آقا تماس گرفت  يپا شیپ...  ریاوستا نص -

 ... رو نداره  یمن کس ریگناه داره طفل معصوم اون که غ... ده  يببر

 ... گفت  نیزد و دست راستش رو رو چشاش گذاشت و در همون ح يدلبخن رینص اوستا

 ... رو جفت چشام  -

 ... خونه بندازم خطاب بهشون گفتم  يآوردم تا خودم و تو گرما یبوت هام رو در م کهیدر حال منم

 ...  امیمنم م -

 ... وسط حرفمون  دیپر ریکه اوستا نص...  ایب... باشه  -گفت  همدم

 ...  يفردا وقت دادگاه دار... خانوم بهروان  شهینم -

بود  یخوشحال هیما جانیشدم آ یخلوتش م يکه تو نیهم یول... شدم خانوم بهروان  یهمدم م يجلو شهیهم

عمق زبونت و ... عمق نگاهت  يتو طانیاز حس کردن ش يو وا... دوست داشتن  نیریحس ش نیآخ از ا... 

و  ریاوستا نص هیچون هد...  نبوتا با ارزش بود نیا... م و بردمشون تو خونه بوتهام رو جفت کرد... عمق دلت 

 یمرد دوست داشتن... دونستم  یم ریاوستا نص هیرو هد نایتو دلم ا شتریگرچه ب... تولدم  يهمدم بودن برا

و مهر خبر عاطفه  نیاز ا یو هر کس... داشتم  یدر خفا دوستش م دیکه فقط با يمرد ممنوعه ا... من  یزندگ

مطلب هم  نیتصور ا یحت يوا... کرد  یدارم و تو دلش بر پا م بهبالفور و صد در صد چو... شد  یدار م

 ... لرزوند  یچهارستونم و م

 ... به خودش گرفت و گفت  یدپرس افهیق همدم

 ... دختر  يشانسه تو دار نمیا... بابا  يا -

 ... گفت  نیاومد سمت در و در همون ح رینص اوستا

 !دیبود يشما که از اون ده فرار نکهیضمن ا -
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... مطلب  نیا يجدا... نداشت  یشهر تنها باشم اصال حس خوب نیدوتا برن و من دوباره تو ا نیکه ا نیا آخه

 ...  ریتنگ اوستا نص... شد  یدلم تنگ م

 ... کرد خطاب به من گفت  یدر کمد و باز م کهیدر حال... منم پشت سرش رفتم ... رفت تو اتاق  همدم

 یشد که بچه دار نم یم یچند سال نبیز...  شمیدارم خاله م نکهیچقدر خوشحالم از ا یدون ینم جانیآ يوا -

مشکلش  نیشترینداره و ب یمشکل چیه گفتنیهمشون م...  مشیچند تا دکتر برد شیپ... دونم چرا  ینم... شد 

 ... که باالخره کار ساز شد  زددر اون در  نیچند سال اون شوهر بدبختش ا نیاونقد تو ا... استرسشه 

... بود  دمیتو د... در اتاق همدم بود  يکه روبرو یمبل... نشست رو مبل تو سالن  ریاوستا نص... لبه تخت  نشستم

 نیا... ش شدم خوشحال بودم که مرکز توجه... اونقدر بهم زل زده بود که جرات سر باال کردن نداشتم  یول

 ... و ادامه داد  رونیب دیرو از تو کمد کش ونشهمدم چمد... رفتارش به وضوح برام روشن بود  رییچند وقت تغ

باالخره اونم مرده ... که بچه نداره  اوردیهم ن نبیز يبار به رو هی یده سال حت نیشوهرش مرد بود که تو ا -

 ...  گهید

 ...  دیبار یاز نگاش م يلبخند و شاد... نگام کرد  همدم

 یرو پا برجا نگه داره ول شیکه اسم و لقب خونوادگ... داشته باشه پشت سرش  یدوست داره نسل يهر مرد -

بهتر از ... خوامش  ینم نبیز یباشه ب يگفت اگر قراره بچه ا... گفت اول زنم بعد بچه ... احمد آقا دم نزد 

ده بار سجده شکر به  يروز دیمن و تو با فتمگ نبیبه ز شهیهم... به سرش قسم خورد  دیبا... نباشه  ریاوستا نص

 ... کرده  بمونینص یدست و پا شسته و با معرفت يکه خدا شوهرا میاریجا ب

کرد تو خونه  یم یسع شهیروزا هم نیا گهید... کرد  ینگاه کردم همچنان نگام م ریبه اوستا نص یچشم ریز

که  ذاشتیدکمه هاش رو باز م... هم تنش بود  دیسف یرکاب هی دیپوش یم يهم هر بلوز شهیهم... مرتب باشه 

 نیا یحت... کرد  یروز عوض م ربود و ه دهیکه همدم واسش خر یرنگ يشلوارکا... کنه  ییاندامش خود نما

که بهم زد سرخ شدم و  یاز لبخند و چشمک... بود و هر روز خوش بو بود و معطر  دهیعطر خر کیهفته آخر 

 ... بود  فیهمدم همچنان در حال تعر...  دمینگام و ازش دزد

خونوادم چقدر  يجلو ریاوستا نص ینیبب ينبود جانیآ يوا...  میدینکش یکم سخت رمیمن و اوستا نص -

ه منم کم تالش البت... کرد دختر دردونش رو بده به عمله بنا  یمغرورم و راض يمتواضعانه صبور بود تا اون بابا

مرتب رو مخ بابام ... عشقم بود ... بود  وهرمش... برادر نداشتم بود ... بود  یواسم همه چ ریاوستا نص... نکردم 

پول  یره ول یپولش از پارو باال نم ایلیاگر االن مثه خ... خوره  یکه اوستا پول بازوش رو م... کردم  یکار م
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 چیرو به صد تا مرد ثروتمند که حروم و حالل براشون ه يمرد نینبهش گفتم من چ... حروم و هم نخورده 

 ... شد  یاونقد گفتم تا باالخره بابام راض... دم  یم حینداره ترج یتفاوت

 یول... همدمه  یوانمود کنم انگار تمام حواسم پ يکردم طور یچپم انداختم و سع يپا يراستم رو رو يپا

شد مگه  یم دهیکه به چشام پاش شیبه ثان هیثان يو لبخندا ریاوستا نص یمتوال يچشمکا... نبود  ينطوریا

 !باشه يا گهید زیچ یحواس من هجده ساله پ ذاشتیم

 ؟یگذاشت ریش ایپر يهمدم جان برا -

 ... کرد گفت  یاشاره م خچالیبه  کهیپولش رو چک کرد و در حال فیک همدم

 ادیکرد بهت  فیکث انایاگر اح یول... کردم  زشمیتم...  لخچایجوشوندم گذاشتم تو  ریش... جان  ریآره نص -

 ... بپرس  جانیاز آ یهم داشت یاگر سوال...  یرو عوض کن شیب یب يما يدادم چطور

 ... و به من نگاه کرد  دیاز آب پرتقال دستش رو سر کش یکم رینص اوستا

 ! تو خونه هست يمتخصص بچه دار کیرفته بود  ادمیاوه  -

 ... شدم و رو به همدم گفتم  دستپاچه

 ام؟یمنم همرات ب ستیبهتر ن -

زخم سر باز کرده  هیهم به خاطر حس خودم که مثه ... تنها شم ترس داشتم  ریبا اوستا نص نکهیاز ا... دروغ  چرا

 ... چند وقت  نیتو ا ریکرده اوستا نص رییتغ يبه وجودم و هم به خاطر رفتارها ختیریبود و مرتب عفونت م

 ... و بردش تو اتاق  دیرو بوس ایپر همدم

که مادر  نتیمن و ز...  گهیخوره د یروزا به درد م نیدوست واسه هم... کار کنم  یرو چ ایپر...  زمینه عز -

فکر ... اقوام شوهرش سرشکسته نشه  يبخرم که جلو یتوپ یسمونیواسش س دیبا... بچشه  نیاول نمیا میندار

 ... کارم طول بکشه  یپنج شش ساعت هیکنم 

شش  بتیرو لباش نشست که کامال واضح بود علتش غ يلبخند...  دیچرخ ریاوستا نص يچشا و لبا نیب نگام

رو از  یزندگ دیام نیخواستم ا ینم یعلت چیسر باز بود و به ه ریمحبت به اوستا نص نکهیبا ا... ساعته همدمه 

داده بود ناراحتم  هیرو رییبه همدم تغ يوفادارسبت به دوست داشتن و راحت ن نقدریا نکهیاما ا...  رمیهام بگ هیثان

 یخودمم نم... هجده ساله عاشق بود  کیفقط ... نبودم  طانیمن ش... خواستم  یو نم نیمن ا... کرد  یم

 ... خوام  یم یچ ندمیو از آ یاز زندگ... دونستم از خودم 
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باال  دیکش یکفشش رو م یپشت کهیبرداشت و در حال یرو از تو جاکفش شینفت یاسپرت آب يکفشا همدم

 ... سفارشات آخر رو کرد 

طفل  يایپر نمیبب امیب يتجربه تنها بزار یب نیا شیبچم رو پ يدرنر هوی...  گهیراحت باشه د المیخ جانیآ -

 ... هان  رهیمعصومم داره از حال م

 یکه داشت م يریاوستا نص... من ...  یخونه خال نیدونستم ا یم... به نشونه باشه تکون دادم  يسر باالجبار

 یدونستم ول یم... واسم  شهیم طانیخونه همون تار عنکبوت ش نیدونستم ا یم...  یمردونگ کیاز نخ بار دیلغز

 ... گفتم ... 

واسه  يدیتو کم زحمت نکش... اونم مثه بچه خودم ... تکون بخوره  ایآب تو دل پر ذارمینم... تخت  التیخ -

 ... نوبت منه که دوست بودنم رو ثابت کنم  طیشرا نیحاال تو ا... دو ماهه  نیاولجام تو ا

 ... مگه خدا کمکم کنه ... دشمن بودنم بهت ثابت نشه  دوارمیدلم گفتم ام تو

من و به هم خوردن  يتکرار يباز... من  يباز... شروع شد  دمیبه هم خوردن درب خونه فهم يصدا دنیشن با

با وجود همدم نرمال بود  ریدوست داشتن اوستا نص دیشا... از دور خوب بود  ریاوستا نص دیشا... تمرکز آرامشم 

 ... االن  یول... 

 دیآه بلند کش هی ریاوستا نص... کرد  یم یطاقت یآرومش کنم آخه ب یرو مبل و اولجا رو بغل کردم تا کم نشستم

 ... ت گف نیو در همون ح... و در و قفل کرد 

 ... جان  جانیآ یستیموافق ن...  یکن ینم تیروزا تو خونه خودت هم احساس امن نیا -

 دمیشن یم یرو از زبون کس یدوست داشتن دیو شا بیپسوند عج نیبود که ا يبار نیاول نیا... بند اومد  نفسم

 ... چند وقت  نیا يمحبتش مال همدم و خونوادش بود البته به استثنا شهیکه هم

 ... زحمت زبونم و تکون دادم  به

 ...  ستین تیامن... بله درسته  -

دونستم داره  یم... چفت من نشست  يویت يمبل روبرو يو کنترل رو برداشت و اومد رو يو یسمت ت رفت

دستش رو ... باشه  نمونیفاصله ب یخودم و چسبوندم به دسته مبل تا کم! ... ؟يزود نیبه ا یول شهیشروع م

 ...  دیکش گهید ندیآه خوشا هیمبل و  یو پشتگذاشت ر

 ... برگرده  یتا خانوم میسرمون و بند کن دیامروز با...  جانیداره آ یچ يو یت میببن -

 ... تفاوت جلوه کنم  یکردم ب یشدم و سع رهیبه اولجام خ... نگام کرد ... زبونم از کار افتاده بود ... موندم  ساکت
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 شیسرخوش يخنده بلند و از رو...  نمیداخل قفسه س دیکوب یگرانه م یقلبم وحش...  کیرو آورد نزد دستش

 ... کرد  یم وونمیداشت د

هر دو دستش رو آورد ... کپ خودته ...  یداشت يژن قو... بچت هم مثه خودت خوشکله هان ناقال  نیبب -

 يا هیلمس چند ثان نیاز ا دیقلبم لرز... که دستش با دستم مماس شد  يو اولجا رو از بغلم گرفت طور کینزد

 ... 

 ... و با ملچ مولوچ  قیعم يبوسه ها...  دشیرو باال پرتاب کرد و چند بار بوس اولجا

 ... مامان و دختر جفتشون نازن ... دوم  جانیآ يا -

... کنه  یم دادیداره ب یحس لعنت نیحس کردم حس نفرتم نسبت به خودم و ا...  نمیبش نجایتونستم ا ینم گهید

 ... دستش رو زد به دستم و پسشون زد ...  رمیدستم رو دراز کردم که اولجا رو بگ

 ... دخمل تو بغل من راحته  نیا -

 ... مرموز و دلبر گونه ... کرد  نگام

 !؟يدار یتو مشکل -

 ... نحس  يخنده ا...  دمیخند

 ... البته که نه  -

 ... بلندتر زد و گفت  يخنده ا ندفعهیا

 ... دوسش دارم ... اولجام  يبابا يمن جا گهیآره د -

 !اونوقت... پدر اولجا باشه؟  ریاوستا نص...  فتهیم یداره چه اتفاق يوا

دفعه ... مانع شد  ریاوستا نص رمشیچند بار خواستم بگ... کردم تقال کنم واسه گرفتن بچه  یجام پا شدم و سع از

و بردمش تو اتاق همدم  دمشیدستش رو از دور اولجا شل کرد و من قاپ اوستا... چهارم گرفتمش و ولش نکردم 

 ... هم رو تخت خواب بود  ایپر... 

در رو ... کرد اوضاع رو  ینرمال م نجایحداقل حضور اون ا... زودتر تموم شه  يکردم کالس پر یخدا م خدا

 دیهشت ساله نوشته که من با فهیصح نیا يکجا...  يچطور... چرا ... بستم و پشت در سر خوردم و نشستم 

 هینکنه واقعا من همونم و بق...  دکارهبد و ب جانیهمون آ... در موردش گفتن  هیبه ثان هیکه ثان یبشم همون کس

خونه تنها مورد  هیمرد متاهل تو  هیاگه من بدکاره نباشم که با  گهیآره د...  دمیو من ند دنید هیبق...  دنید

 !کشکه فشیپس بدکاره تعر! ورزم یکنم و بهش مهر م یذوق مو  رمیگ یمحبت قرار م
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... زد کافر تارك صالة  یکرد و مرتب غر م یم دارشینماز ب يصبح خروس خون با لگد برا ازیهمونم که آ من

... داد  یبار با مامانم و زهرا خانوم بهم لقب کثافت م هیاونم هر دوماه  دنمیبه خاطر بلند خند ازیمن همونم که آ

... شد  یبود بهم لقب بدکاره داده م رونیخونه خودم ب اطیالخ موم در نبود اتابک تو ح هیمن همونم که اگر 

 ... بود  روزید نیانگار هم... تو گوشمه  ازیآ يهنوز صدا

 ؟يد یم یموهات و نشون ک... دختره خراب  -

 ... سرمه  يمنم که روسر... درم که بستست ...  اطهیکه ح نجایبابا جان ا -

باز با ... همه کفتر باز  نیا... شدم خرفت شدم  ریپ يفکر کرد... دختر جون  یخودت...  یپشت بوما چ -

کثافت  نیدست از ا یک يتو شوهر دار...  یکش یخجالت نم...  يکه خودت و نشونش بد يکدومشون قرار دار

 ...  يدار یبر م ایباز

خراب اندر  کیشدم  یکردنش من م ادیداغ ز ازیو پ ازیآ فیاتابک و تعر با اومدن... اول ماجرا بود  نیا تازه

 يشدم و دوباره با صدا یخراب م... شدم  یخورد م... شدم  یاتابک له م يایکتون يمشت و لگدا ریخراب و ز

 ...  ستمیخراب نبودم و ن...  جانیآ... من ... گرفتم  یماما ارغوان و دار و دواهاش رو زخمام جون م

 ... خوام  ینم یول... دوسش دارم ...  شیبزنه به زندگ ییوفا یچوب ب ينطوریا ریخوام اوستا نص ینم من

 ...  ریاوستا نص يو متعاقبش صدا دمیبه در رو شن يتقه ا يحرفام به دلم صدا وسط

خونه  نیکنم و از ا پنجره فرار نیاز ا نکهیا... فکر تو سرم جرقه زد  هی هوینگاه به پنجره انداختم که بازه  هی

من به ... کردم  یهمدم که رو تخت خواب بود فکرم رو منتف يایبا قوس دادن نگام به سمت پر...  یول یطانیش

 شهینه نم... بهم اجازه داد باشم و ... راه داد  شیزندگ میمن و به حر... که با اعتماد  یهمدم... همدم قول دادم 

 ... به در  يتقه ا يدوباره صدا... 

 ... از در فاصله گرفتم و گفتم  یکم

 ... بله  -

 ... همدم ... تلفن  یخانوم -

اولجا دوباره ... لبخند رو لبم و جمع کردم و آهسته در رو باز کردم ... گفتنش  یخانوم نیقنج رفت از ا دلم

 ... و رفتم تو سالن  ایبرگشتم سمت تخت گذاشتمش کنار پر... بود  دهیخواب
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که قسمت  ییمویشلوارك ل هیجذبش تنش بود و  یهمون بلوزم از تنش در آورده بود و فقط رکاب رینص اوستا

رس نگاه  ریمرتب تو ت... رفتم سمت تلفن ...  رانیسه تا دکمه داشت و سمت زانوهاش عکس پرچم ا بشیج

 ... رو برداشتم  یگوش... شد  یبذاق دهنم ترشح م ریاوستا نص

 .. .جانم همدم  -

 ... الو  -

 ... الو  -

 ... خندم گرفت ... نگاه کردم که پوزخند رو لبش نقش بسته بود  ریآهسته به اوستا نص... پشت خط نبود  یکس

 د؟یدروغ گفت -

رو  یگوش... کرد و در همون حال سرش رو به نشونه آره تکون داد  یرو عوض م يو یت يکاناال داشت

  ...دادم به اپن  هیگذاشتم و تک

 چرا اونوقت؟ -

 ... بره که دنبال راه نجاته  هیشدم  یم... کرد  ینگام م نکهیشدم و به محض ا یم ریکرد ش ینگام نم یوقت

 ...  میجفتمون کنار هم روش نشسته بود شیساعت پ میکه ن یتو مبل نشست

 ...  یچشام رو مبل موند از تعجب ول...  نیبش ایمبل به نشونه ب یرو گذاشت رو کف دستش

 یچش دوختم به ت...  وونهیکرد و د یم یباز قلبم و وحش کیفاصله نزد نیا... جلو و مردد نشستم کنارش  رفتم

 ... پا شد و رفت سمت آشپزخونه ... گل از گلش شکفت  ریاوستا نص...  يو

 ... واسه جفتمون  زمیشربت بر هیبزار  -

 ... کاش ... مجرد بود  ریکاش اوستا نص... ش کا... بود و خوش مزه  نیریجفتمون گفتنش هم ش نیا

کردم  یو من ساده لوحانه با محبت نگاش م... خوند  یلب شعر م ریگشت و ز یدنبال شکر م نتایتو کاب داشت

شربت رو دست چپش بود و با دست راستش به طرز  ینیس...  رونیباالخره شربت رو درست کرد و اومد ب... 

نگام ... اومد و نشست کنار دستم  نهمچنان آواز خا... زد  یهم م وانایرو تو ل يرهر دو قاشق شربت خو یجالب

 ... کرد و گفت 

 ... خانوم بامزه  هیشربت خوش مزه واسه  هی نمیا -

 ... از شرم رو لبم نشست  يلبخند

 ... رو روشن کرد  يو یو ت زیرو گذاشت رو م ینیس
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 ... گذاشتم باقلوا  لمیواست ف نیخانوم بب جانیآ -

خودم و گوشه مبل چسبوندم که ... شروع به پخش شد  ییکایآمر لمیف کی... نگاه کردم  يو یتعجب به ت با

 ... شد  یمرتب سر جاش جابه جا م ریاوستا نص یول... برقرار نشه  یتماس

بود که ما در زمان بودن از اون فصل سبکا ن نیا... خوند  یزن م هیرو  تراژشیشروع شد و ترانه اول ت لمیف

 !اولش مبرهن بود نیاز هم...  میدید یهمدم م

شربت رو به لبم چسبونده بود  وانیل ریاوستا نص... رو رو لبم حس کردم  وانیل يبودم که سرد هیاول ریتصاو مات

 ... رو لبم مونده بود  رهیو چشاش خ

 ؟يخور ینم -

 ... و گفت  دیخند... شربت رو گرفتم  وانیو ل دمیخند

 ... دم  یخوام خودم نصفش رو بهت م یم... نه  -

... و ول کرد  وانمیرو خودم و ل یدو سه قورت هیباالخره ... نشدم  فشیحر یول...  رمیرو بگ وانیکردم ل یسع

 هیشد و من تو اون ثان یتر م میسکانس ها هر لحظه اوضاش وخ... خودش و برداشت و لم داد به مبل  وانیل

 ... گفت  کینزد ردسرش و آو ریاوستا نص... کردم سرم و با شربت بند کنم  یم یفقط سع

 اد؟یخوشت م -

 ... بخندم سر تکون دادم به نشونه نه  نکهیا بدون

 ... و رفت عقب  دیرو لبش ماس لبخندش

... شد  یم دهیخورده کالفه د هی... و دوباره نشست  دیکم پشتش کش يموها يال یدست...  دیاز جاش پر هوی

هر از چند ...  ریسرخ حرارت نگاه کردن اوستا نص... سرخ شدم ... هم نگام کرد  رهیخ... برگشت سمتم نگام کرد 

لبخند نشسته بود  هیکرد و  یم هیتجزصورتم رو  يداشت تمام اجزا قیرفت تو چشاش که دق یچشام م یگاه

 ... فت گ یطانیآهسته و ش یلیخ... گوشه لبش 

 ...  جانیتو دلت چه خبره آ -

... گرد شده  نیقد کره زم یجمله سوال نیا دنیتونستم تصور کنم که چطور چشام از شن ینم... بند اومد  نفسم

بود و مرتب لبام و با  نییسرم پا... جمله منقبض شد اغراق نکردم  نیا دنیاگر بگم تمام رگام اون لحظه از شن

 ...  یسوال و نپرسه ول نیکردم که دوباره ا یب خدا خدا ممرت...  دمیجو یحرص م

 ... رو نوازش کرد و گفت  مبل
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 یحس که نم هی... حس هست  هیتو  يتونم حس کنم تو چشا یم... من مردم ...  يجواب بد يخوا ینم -

 ...  یازش حرف بزن يخوا

 یعنی... کرد  یم وونمیفاز حرارت تنم داشت د...  دمشونیشدنه اونقد که جو ینداشتم لبم در حال خون شک

بود  کیکه نزد يطور... خودم و کشوندم عقب  اریاخت یکه من ب کیاونقدر نزد...  کتریاومد نزد... چطور بو برده 

من  يکه برا یداشتنم و گرم شدن تو آغوش نگه... نگه داشتنم  يکرد برا دایبهانه پ ریو دست اوستا نص فتمیب

 يا گهیکه مرموزتر از هر وقت د يریاوستا نص يعروسک تو دستا هیشدم ... خشکم زد ... وعه بود ممن بیس

 ... همونطور خم بودم که دوباره صداش اومد ... نداشتم  یحرکت چیتوان ه... کرد  ینگام م

  ؟يتو دوسم دار -

که قلب  ياریاخت یکار ب... سر تکون دادم به نشونه آره  یخواستم بدونه ول ینم... نشست گوشه چشام  اشک

 ... کرد  قیاحمقم رو حرکاتم تزر

 ؟یعاشقم -

 ... و همونطور سر تکون دادم  دیلبم لرز دوباره

 ... منم دوست دارم  -

 ... شد  نیسنگ... تلخ شد ... خشک شد  کامم

 ینم... دونم چند ساعت  ینم... ق و در و بستم رفتم تو اتا... به خودم اومدم و خودم و از دستش کندم  هوی

پف  یاونقدر که چشام در حد مضحک...  هیکردم و گر هیگر یغم ول ایبود  يدونم علتش شاد ینم... دونم چرا 

 دیبا ایخدا... سمتش و بغلش کردم  دمیپر... هوا شد  ایپر هیگر يوسط هق هق زدنم صدا... کرده و قرمز شد 

 شهیم ایخدا...  يریافسار قلبم و به دست بگ شهیم ایخدا...  نیسنگ يتو اون فضا...  رونیرفتم ب یدوباره م

 ...  یکمک کن

مجبور شدم قفل در و باز کردم و رفتم تو ... کرد  یم هیشد که گر یم يا قهیپنج دق... گرسنه بود  بچه

 يدر نقره ا گمیبا دست د... دستم بچه بود  هی...  خچالیرفتم سمت ... تو سالن نبود  یکس... آشپزخونه 

قابلمه ... و برداشتم  ریش يچولوکو شهیطبقه دوم ش خچالیگوشه آشپزخونه رو باز کردم و از تو درب  خچالی

غر ... شد  یکردم روشنش کنم اما نم یدست سع هیبا همون ... و گذاشتمش رو گاز  دمیباال کش نتیرو از تو کاب

نگاش کنم دستم رو  نکهیبدون ا...  دمیرو پشت سرم د ریاوستا نص هیاز شروع شد که سازدنم طبق عادت به گ
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 کهیدر حال... تو قابلمه  ختشونیو از دستم گرفت و ر ریش... و گاز و روشن کرد  وآروم اومد جل...  دمیاز گاز کش

 ... زد گفت  یهمشون م

 ره؟یگ شتیوقته که دلم پ یلیخ -

 ...  دیپف کردم افتاد خند يش به چشاچش یوقت... نگام کرد  -

 ...  هیکوچولو علتش چ ياشکا نیفهمم ا یمن نم -

 یو با حرص قابلمه رو بر داشتم و بردم سمت پنچره تا کم رهیبا دستگ... دوبارم و قورت دادم تا نشکنه  بغض

 ... سرد شه  ریش

نه حرف  ختمیر ینه اشک م... نگام به قابلمه بود ... راهم و سد کرد ... تا قاشق بردارم  یسمت جاقاشق برگشتم

 ... زدم  یم

عاشق که از  هی...  یعاشقم ياعتراف نکرد شیچند ساعت پ نیمگه هم... چرا ...  یکن یچرا ازم فرار م -

 ... بهت .. .دوست دارم بهت ... منم دوست دارم ...  یخانوم... کنه  یعشقش فرار نم

رو  ریاوستا نص يزدن تو تمام نامرد یزدن تو قلبم بود و تو گوش یکه توگوش ییاز اون نگاهها... کردم  نگاش

اومد و  اطیانداختن تو در ح دیکل يصدا... وسط بغض نشکستم ... وسط نگاههام ... کرد  یم یواسه عالم هج

 ... همدم  يصدا

 ...  جانیآ...  ریاوستا نص... کمک  ادیب ستین یکی -

تو اتاق و بلوز به تن اومد  دیپر ریاوستا نص... با دست راستم  شهیتو ش ختمیو ر ریش... سمت پنجره  برگشتم

چقدر مردا راحت ...  اطیسمت ح دیپر...  یخانوم امیاالن م –ها رو جمع کرد و با داد زدن  وهیآب م...  رونیب

 !؟بود نیهم ریاوستا نص... کنن  ینقاب عوض م

 ... آروم دم گوشش گفتم ...  دیمک یرو م ریش شهینگاه کردم که چطور با ولع ش ایپر به

همه ...  ستیتو ن يفقط بابا...  ننیهمه مردا هم...  ادیبه دلت ن نکهیضمن ا... کوچولو  یکن یمبادا چغل -

 ... که دوست نداشته باشه  شهینم لیدل نیا یول... لغزن  یم يزود...  نینطوریهم

بودم که بچه  دهیخوب از ماما ارغوان شن... زدم  یبچه سه ماهه م هیبه  یحرفام خندم گرفت که با چه دقت به

گرده به  یزنه که بر م یازشون سر م ییشه و بعد ها کارا یبشنون تو حافظه کوتاه مدتشون ثبت م یها هر چ

 ... کردم  یهاش رو اصالح م دهیشن دیباپس ... ناخوداگاه  ریهمون ضم شهیمنتها علتش م... ها  دهیهمون شن
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 قهیو مرتب قربون صدقه سل اطیآورد تو ح نیرو از بار ماش لیبا لبخند تمام وسا ریاوستا نص... سمت در  رفتم

و  يریمیدر جا م دهیخواب انتکاریخ هینقاب شوهر مهربونت  ریز یاگر بدون يوا... همدم  يوا... شد  یزنش م

 ...  شهیزنده م

 ... چادرش و با دندونش گرفت و با دست اشاره کرد برم اونجا ...  دیمن و تو درگاه د همدم

انگار ... سرخ و کبود شد  دنمیبا د ریاوستا نص...  کیدون دون رو پام کردم و مردد رفتم نزد يسورمه ا يهایدمپا

 ... ترس داشت نکنه لب از لب باز کنم 

چقدر جنسا  یدون ینم يوا... چند ماهم رفت  نیا هیتموم سرما یول... گرفتم  یچ نیبب ایب...  جانیسالم آ -

 ...  نایرو ارزونتر ذاشتمیتازه من دست م... گرونه 

 ... زد  دیبچه رو برداشت و از پشتش من و د ریکر رینص اوستا

 دمیخر یآخرش گرونتر م یول...  ادیب رمیونتر گارز دیگرفتم شا متیمغازه به اون مغازه ق نیرفتم از ا یاز وقت -

 یملت م نیکه ا میدیاونقدر گرون خر گهیخودمونم هست د ریتقص... که نکنه جنسش بد باشه ... ارزونتر نه 

 ...  یکشور جهان سوم...  گهید مییام...  میبچسبون تیترسه ارزون بفروشه به جنسش انگ عدم مرغوب

 یبرد داخل و تو هر بار رد شدنش گذر نگاش و از چشام م یتمام وسائل و دونه دونه و با دقت م رینص اوستا

 ... که  يلبخند... و لبخندش و  دمید

به ... پولمونم ارزشش قد چغندر شده ... چقدر کمه  نیبب...  نایهم... کردم  دیخر یونیکال حساب کنم سه مل -

 هیجون همسا سایمل نیهم گمیمن نم... دن  یه صد هزار ما تره هم نمب یعرب يتو کشورا نیبرو بب... خدا 

 شهیپاش اونجا هم هی نجاستیپاش ا هی... دختر و دامادش  دنیعربستان د رهیدوبار م یسال...  گهیم مونیبغل

 ! ... الهیدلمون خوشه واحد پولمون ر گهیم

 ... رو به همدم گفت  اطیبعد آوردن کالسکه به داخل ح رینص اوستا

 ...  ياز پا افتاد... خانومم  يحساب کردم با راننده برو تو خسته شد... بود  شیآخر -

گفتنش که اونقدر راحت  یشد از خانوم یحالم بد م...  ریاوستا نص انهیدو رو گرا يحرفا نیشد از ا یبد م حالم

که تو خلوت و نبود  يهمون نگاهها... نش به همدم شد از نگاههاش مهربو یحالم بد م... کرد  ینثار دل منم م

از خودم ... شد از حسم  یحالم بد م...  وحانمشد از قضاوت ساده ل یحالم بد م...  شدیمنم م يهمدم مال چشا

 ... از دردم ... 

 ...  یمشک یگل ریکر...  یمشک یکالسکه گل... داد  یوسائل رو به من نشون م یکی یکی همدم
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 جان؟ینه آ... رنگا باشن تا اتاق بچش قشنگ جلوه کنه  پیت نیتو اگفتم همه  -

 ...  شهیقشنگ م... آره ... هوم  -

 ... حرکت نشست روبروم  یساکت و ب... چشام شد  کسینگاه همدم ف هوی

 ؟يکرد هیگر نمیبب -

 ... تر است  زیغم انگ هیاز گر گنیکه م يخنده ا...  دمیخند

 ...  يکرد هیپس گر -

 ... رو ناز کردم  ایپر يتکون دادم به نشونه آره و با انگشتام موها يسر

 ... چونم  ریجلو و دستش و برد ز اومد

 ...  نمتیبب -

 ... شد تو چشام  رهیو آورد باال و خ سرم

چرا ...  یکن یخواهرت چرا درد دل نم يمن به جا...  شهیغصه هات تموم م یتو ک... برات  رهیهمدم بم -

 ؟یکن یم يچرا خودخور...  رونیب يزیرینم

 ... قلقلک شد  بغضم

 جان؟یآ -

 ... رو گونم  ختیاز گوشه چشام ر اشکام

 ... بله  -

 ؟يقبول ندار يمن و به خواهر -

 ... کردم هق نزنم گفتم  یم یسع کهیباال کردم و در حال سر

 ...  يمحبت کرد شتریتو از خواهرم به من ب...  یدوست من...  یتو خواهر من... همدم  هیچه حرف نیا -

 ... تو خودت  يزیریچرا فقط م... حرف بزن ... پس بگو چته  -

 ...  دمشیبه آغوش کش... قدر شناسانه ... سپاسگذارانه ... و گرفتم  دستاش

...  نهیو دلم بشببخش که گذاشتم مهر شوهرت ت... ناسپاسم  نقدریببخش که ا... ببخش همدمم ... دلم گفتم  تو

 ... کلمه رو ده ها بار تکرار کردم  نیکردم و ا هیگر... ببخش 

 ... جام پا شدم  از

 ... برم  دیبا گهیببخش همدم جان د -
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اولجا رو بغل ... کرد  یداشت نگامون م ریمدت اوستا نص نیرفتم سمت تخت و اولجا رو بغل کردم و درتموم ا -

 ... برداشتم  یلو از رو دسته صند فمیکردم و ک

 ... از جاش پا شد  همدم

 ... بعد برو  میبخور يزیچ یبزار شام...  یناگهان نقدریچرا ا -

  گهیشبه د... برم  دیبا گهینه د -

 ... شد  دهیهمدم دوباره شن يکه صدا یسمت درگاه و جاکفش رفتم

 ... برسونش  ایب ریاوستا نص -

 ... کنارم بود  ریبزنم اوستا نص یخواستم حرف تا

 ... اساعه خانومم ... چشم  -

 هیکاپشن و گرفت و رو دست همدم  ریاوستا نص... داد دستش ... سمت اتاق و کاپشنش و آورد  دیپر همدم

گنگ و  ریهمه تصو نیرو بدرقه رفتن شوهرش کرد و من تو ا یهمدم مظلومانه لبخند گرم... بوسه نشوند 

 ... مبهم راه افتادم 

 ؟یکن یخداحافظ يخوا ینم -

 ... کردم  یو خداحافظ دمشیهمدم و بوس... به خودم اومدم و برگشتم  هوی

 ...  شهیهان دلم تنگ م يزود برگرد... خوش بگذره  -

به گلدونا آب بده خشک  ایتموم شد ب زیکن فردا کارت خونه عز یلطف هی...  يو دار دیکل... دلم  زیچشم عز -

 ... ت زحمت دارم واس شهیببخش هم... نشه 

 ... خداحافظ ... چشم حتما ...  هیحرفا چ نیا -

 ...  نیسمت ماش رفتم

... و رفت سمت در  رونیاومد ب... استارت روشن شد  نیبا دوم نیماش... و استارت زد  نیتو ماش دیپر رینص اوستا

 ... تا بازش کنه گفت  دیکش یلت در رو م هی هیپا کهیدر حال

 ... برو تو خانومم سرده  -

 ... گفت و رفت داخل  يدیببخش همدم

گرچه از اون برفا ...  دیبار یبرف م... شد و در و بست  ادهیپ...  رونیو برد ب نیاوستا ماش... عقب  یصندل نشستم

 ... برف  نیا... کرد  یزمستون و زمستون م یول... مونه  ینم نیبود که رو زم
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 ... اومد  ریاوستا نص يبرف صدا يچشم دوخته بودم به دونه ها کهیدر حال ...راه افتاد  نیماش

 ... سوال بپرسم  هی...  جانیآ -

 ... آروم گفتم ...  میطیاومد تو چه شرا ادمی دوباره

 ...  دیبپرس -

 ؟يعاشقم شد یاز ک...  یعنی...  ؟يدوسم دار یاز ک -

 ... گفتم ...  دیچرخ یرهگذرش م يو آدما ابونیخ نیب چشم

 مهمه؟ -

تو با ... کرد  یاز چشاش عشق تراوش نم نقدریاما مثه تو ا... درسته همدم دوسم داشت ... آره که مهمه ... به  -

 ... عشق تو من و عاشق کرد  دیشا... برم  یمسئله لذت م نیو من از ا یزن یتمام حرکاتت عشق و داد م

 ! عاشقم بود؟... رو تکرار کرد  شیددوباره سند نامر... تکرار کرد  دوباره

هنوز دوسش داشتم و با تمام وجود دوست ... بود  رونیب ياز برفا ختریو دستام  دیکوب یقلبم م... کردم  سکوت

 ... همدم  يبه حرمت تمام محبتا... سکوت کردم  یداشتم باهاش همکالم شم ول

 ياولجا تو بغلم و ال... بود  دهیفا یب یول... سرد از حرارت تنم بکاهه  يهوا نیا یتا کم نییپا دمیرو کش شهیش

 ... زد و گفت  يقه قه ا ریاوستا نص... رو بستم  شهیش... کرد  یم تشیسرد اذ يهوا نیانگار ا یپتوش بود ول

همون قد که به خدا االن ...  يریگ یاسترس م ينطوریکنم ا یحال م جانیآخ آ... سردته  ایباالخره گرمته  -

 ... منم دوست دارم  يتو دوستم دار

 ...  دینشن یجواب

 ریهمزمان اوستا نص... شدم  ادهیو پ دمیکش ینفس راحت...  زیخونه عز يجلو میدیبا اون سرعت کم رس باالخره

اعت از ده س... و زد و با من وارد شد  نیماش موتیر ریاوستا نص... انداختم  دیرفتم سمت در و کل... شد  ادهیهم پ

تا برگشتم به سمتش من و ... که االن خوابه  زیجز عز ستیکس خونه ن چیدونست ه یم یگذشته بود و به خوب

 ...  دمیو اون لحظه شن طانیتونم قسم بخورم خنده ش یم... و تو آغوشش حصار کرد  واریکشوند سمت د

 ... خوامت  یم...  جانیآ -

 ... عشق ... نفرت ... تو دلم  هیچه حس نیدونستم االن ا ینم... بند اومد  نفسم

 ... من ... خورم از عشقت  یدارم ترك م...  یقبولم کن شهیم...  یخانوم...  زیعز... عاشقتم  جانیآ -
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... مانعش نشد  نکاریا نجالیبا ا... با تمام توان پسش زدم  یکرد ول یزبونم کار نم... دست آزادم هلش دادم  با

 يو دونه ها اطیح یکیو تار ریمن بودم و اولجا و اوستا نص... شد و با دست راست در و بست  کمینزد ترشیب

 ...  طانیبرف و خدا و ش يدونه ها... برف 

کردم  رهیروبرو خ یمانیس واریرو د یو نگام و به نقطه نامعلوم واریسرم و چسبوندم به د...  کیو آورد نزد سرش

 ...  واریسبز گره خورده تو تن د يچکایبه پ... 

 ... کنار  دیبر...  دیتمومش کن شهیم -

 ...  طانیهمزمان با خنده ش... زد  پوزخند

تونم از  یمن نم...  ياگر تو شرم دار... منم عاشق تو ...  یتو عاشق من...  یخانوم خوامینم...  شهینم... نه  -

 ... االن  نیهم خوامتیمن م... عشقم بگذرم 

 ... تو دلم داد زدم ... گر گرفت  نمت

دوباره داد ... قصر خدا  يها هیپا دنیتو لرز... تو عرش ...  دمیانعکاس صدام و شن...  م؟یمن ک يفکر کرد ایخدا

 ... زدم 

... موجود دوپام  هیمن فقط ...  ستمیمن معصوم ن... نه محمدت  وسفتمینه ... نه فاطمه ... من نه زهراتم  ایخدا

لغزم و تا  یم...  دمیمن وا م یو پاره نکن طانیاالن تار عنکبوت ش نیبه خود خودت اگر هم... لم زار زدم تو د

 ... کمکم کن ... کنم  انتیخوام به همدم خ یخودت نم دبه خو ایخدا...  يکمکم نکرد... زنم  یعمر دارم داد م

 ... چشام رو بستم و گفتم ...  واریخودم و تا جا داشت چسبوندم به د...  کیلباش رو آورد نزد رینص اوستا

...  نطوریشما هم هم... من بچه مسلمونم ...  میمن و شما نامحرم...  ستیدرست ن... کار رو  نیا دینکن... نه  -

 ... کار رو  نیا دینکن

ور شجاعت گفتن اون حرف رو اون چط دمیتا االن نفهم...  دیهمون جا مکث کرد و خودش رو عقب کش یکم

 ... شد  ریاوستا نص شتریب يشرویبود اونشب مانع پ یهر چ یول... کردم  دایلحظه پ

 

 

 ... سوم  فصل

حدود نه  يعمو بهمن ساعتا...  دمیخونه کش يبه سر و رو یدست هی... و دادم  زیصبحش صبحونه عز فردا

کردم از  یبه ماما ارغوان زنگ زدم و سع يچند بار... ور اونور وقتمون گذشت  نیحرف از ا یبا کل... شد  داشیپ
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 ایدن... که ازم بگذره و مثه قبل باهام رفتار کنه  شدیتا دلش رضا نم یول... بود  یگرچه کار سخت ارمیدلش در ب

 نیو بارش تو اگفت کار  یگذاشتم و از عمو خواستم بمونه ول ينهار قرمه سبز... شد  یواسم تنگتر حس م

بود که  يطور هیکارش ...  ستین يکنه از استخدام خبر يگرفته و اگر بخواد کم کار دیجد يشرکت تجار

 یرو بررس يتجار يتمام مدارك و پرونده ها دیتو طول روز با ینه ول ای اشهب ياصال مهم نبود تو ساعت ادار

من موندم و اولجا ... عمو رفت ...  سشییر زیرو منوشت تا فردا اول وقت بزاره  یکرد و گزارش کامل رو م یم

... نداد  جواب یباهاش گرفتم ول یتماس هی... همدم تنگ بود  يدلم واسه حرف زدنا...  ییکوچولو و دوباره تنها

 ...  ادیم ایبچه داره به دن هی... حتما  گهیآره د... انگار سرش شلوغ بود 

تا ساعت و نگاه کردم از ... شب بود که چشام باز شد  10ساعت حدود ... زدم  یچرت هیو دادم  زینهار عز یوقت

 یهمدم نم يتو رو گهید یحت...  دمیبخش یخودم و نم ومدیسر گلدونا م ییاگر بال... شده بود  رید...  دمیجام پر

اولجا رو ... نگش رو رو تنم کردم و شال همر میشگیهم یکنف يتو اتاق و مانتو دمیپر عیسر... تونستم نگاه کنم 

که  يخواب آور يداروها نیبا ا...  شهیمثه هم... خواب بود ... انداختم  ینگاه هی زیبغل کردم و تو اتاق عز

برداشتم و زدم  زیپشت در اتاق عز یجالباس يو از رو فمیک... کرد  یتعجب م دیبا دیخواب ینم خوردیروزانه م

 ... کرد  یم دایپ انیتنم جر ياتفاق اون روز وحشت به تمام رگا يادآوریبا ... بود  کیتار...  رونیب

و خرامان  نییسر به پا... خوندم  یم یالکرس ۀیلب مدام آ ریز... به کوچه دوم  دمیاول و رد کردم و رس کوچه

 ... راهم و سد کرد  هیسا هی هویرفتم که  یخرامان م

 !مسافر خونه هان؟ يریکه م -

 ... که  نیا... که  نیا... عجب ... به جفت چشاش  دمیتا رس دمیباال کش هیسا يو از نوك پا چشم

آب دهنم و قورت دادم ... دو قدم اومد جلو ... بچم رو تو بغلم فشرده کردم و عقب عقب رفتم ... بند اومد  نفسم

اومده بچم و ... انداخته  رمیردم و زده و گ نجایکه تا ا ازهیحتما از دار و دسته آ نیا... نبود  ستادنیاالن وقت ا... 

...  ستادمینا یخوردم ول يسکندر...  دمیدو...  دمیبا تمام توانم دو گشتمبزنم بر یحرف نکهیبدون ا... آره ...  رهیبگ

... من االن  یول...  جانیآ...  جانیآ... زد  یداد م...  دیدو ینه گرگ پشت سرم م ای ریش هیمثه ... متوقف نشدم 

بدکاره و  مونشدم ه... گذشت و قهر کرد  شیاز دست ندادن بچم مادرم از حق مادر يکه برا هیثان نیتو ا

مرد متاهل  هیو دل بستم به  طانیافتادم تو دام ش ازیکه به خاطر فرار از آ یمن... تهمت رو حق خودم دونستم 

توان تو تار  یهر چ...  ستین تادنسیاالن وقت ا گهید... عالم  يخلقتها نیاز مهربونتر یکیشوهر ...  یاونم ک... 
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 کیهر لحظه نزد... بود  دهیفا یب یشدم ول یتار وجودم داشتم و متمرکز پاهام کردم و با تمام توان ازش دور م

 ... شد  یم کتریو نزد

که شد حبس تمام ... که شد شوك ... که شد ترمز  دمیشن يزیچ ختنمیهدف گر یوسط ب...  دنمیدو وسط

 ... که شد ... هام  هیتو ر میدر رفته بچگ يژنهایاکس

 ...  دیبابا نفسم بر... تو رو خدا واستا ... بچه محمد ... بچه زهرا ...  راثیم...  راثمیمن م -

 ... خشکم زد  راثهیکرد م یکه ادعا م یبه کس پشت

 ... زد  یمجسمه که فقط چشام پلک م کیبودم  شده

 ... شد  یمرور م که تو ذهنم مرتب لمیف کیبودم  شده

 ... و محبتاش  راثیم

 ... برادرانش  يمحبتا

و سر هم کرده  فیاراج نیا ینکنه با توطئه و قرار قبل... نکنه دروغ گفته باشه ...  دمیقدمهاش رو شن يصدا

 يدیمهار کنه و بعد بگه د راثیخواد من و با نام م یاون م... آره خوب ...  ازهینکنه واقعا از دار و دسته آ... باشه 

 ...  دیداد کش... روشن شد  دنمیودوباره موتور د... واقعا با هم رابطه داشتن  نایا

 ... لحظه فقط  کی... لحظه  کی -

 ... داد زدم  دنیحال دو در

 ... باز نکن  هیقض نیبدبخت و به ا راثیم يبگو پا ستییبرو به ر...  یعوض يگمشو دروغگو -

 ... اما ...  دمیبهش گفتم و دو دهیبر دهیحرفام و بر یول...  ومدیمباال ن نفسم

 ... و گوشه مانتوم و گرفتم  دیبهم رس باالخره

 ...  راثمیم... من ... به خدا ...  راثمیمن م یعل يبه وال -

 یم یکه منم سع کهیدر حال... کرد نفس بکشه  یو سع واریدستش رو گرفت به د... اونم بند اومده بود  نفس

 ... گفتم  فتمیکردم ن

 راثیتو م... رو دارن  یفقط پوسته مسلمون... همه مثه خودشن ...  هیدونن قسم چ یچه م ازیدار و دسته آ -

 ...  یگیدروغ م...  یستین

 ... نرمال شد گفت  یو صداش کم دیکش قیچند تا نفس عم یوقت

 ؟يخوا ینشونه م -
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 ... چشا  نیا ...تو چشاش ... کردم  نگاش

 ... زد  نعره

 ؟يخوا ینشونه م گهید بگو د -

 ... خشکم و به هم فشار دادم و مات زده سر تکون دادم به نشونه آره  يلبا

 ...  خوامینشونه م -

زخم چاقو  يبه جا رهیخ... همون زخمه ...  نیا... نه ... بلوزش رو باز کرد و شونش رو نشونم داد  يباال دکمه

 ...  دیستش مونده بودم که صداش دوباره به گوش رسرو شونه را

 !کردم خی! بلوزم رو بپوشم... بنده  تیاگر بهتون اثبات شد هو -

... از حق من و خودش گذشت  یکه به راحت یهمون...  راثهیم نیواقعا ا یعنی... و کشوندم تا چشاش  نگام

 یکار م یدونستم دارم چ ینم...  دمیرو چسب قشی... رفتم جلو ... همون که مسبب اول و آخر بدبخت شدنمه 

... کرد واسه شکستن  یم التماسمو  دیلرز یبغضم مرتب م... حرکت بود  یاونم خشکش زده بود و ب... کنم 

نبود که به خاطرش به بغضم خط قرمز بدم و وجودم و آزار  یکس... نبود  یهم کس راثیم... نبود  یکس نجایا

 ... به من گفت  رهیخ يبا ناباور... شه  یم بارونپس گذاشتم چشا... بدم 

...  جانیدمت گرم آ... دمت گرم ...  ؟یمن و گرفت قهیکه نابودمون کردن  يریرو بگ ییاونا قهی نکهیا يبه جا -

 ... دمت گرم 

 ... دل باز کردم ...  یچیلب که ه... زحمت لب باز کردم  به

... چسبم  یتو رو م قهیبازم ... اول و آخر کنن گذشته و حالم رو ... و ر میاول و آخر کنن طومار زندگ... آره  -

که به نامته و به نافت  یاگه تو از کس...  یذاشتیاگه تو تنهام نم... به از حق گذشتن  یگفت یاگه تو بله رو نم

ازم بدت  نقدریا...  یگر گرفته و زخم نهیس هیبا  نبودم ایدن ينجایمن االن ا یگذشتینم یبستن به اون راحت

 دیپس با...  يبود گهید یکینکنه عاشق ...  ؟یاز بس گفتن زنتم و قراره عقدم کن يخسته بود نقدریا...  ومد؟یم

 ارمبا افتخ...  یراثیم... دو تا گرگ آدم نما  يتو پنجه ها يمن و ول کرد...  یمن و فروخت...  یازدواج کرده باش

 ازیچون از صد تا آ... ازش فرار کنم  دیشناختم بازم با یاگرم م...  شناسمینم یراثیمن م یول! ... ؟یراثیم یگیم

 ... از رو بسته هم خطر ناکتره  ریشمش ازیراه از آ مهین قیرف...  يخطرناکتر
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دستام تو سوز و ... کردن  یباز م میکنف يکرده بود و مرتب راهشون و رو مانتو سیتمام صورتم و خ اشکام

 راثیم... کرد  یبسته درونم رو ذوب م خی يرگا یکی یکیاشکام  یداغ...  دیلرز یداشت م ماهید يسرما

 ... چشاش رو از چشام گرفت و گفت 

... شده بودم  ریآره س... شده بودم؟  ریمن ازت س! ... من ازت گذشتم؟! ... و من بده؟ ياالن تو آدم خوبه شد -

 نیبه ا...  یکش یخجالت نم...  يگونم و کامل کرد چهره گرگ...  ؟يشد یخوب شد راض...  ومدیازت بدم م

بعد ... من بعد تو ... بودم نه ازدواج کردم  قمن نه عاش...  یبر حق یکن یم الیو خ یزن یبه آدم تهمت م یراحت

... تا االن ... که دلبسته شم  دمیزن ند جانیمن بعد آ... که هوس ازدواج بخوره تو فکرم  دمیرو ند یزن جانیآ

 ... چشامه  ياالن جلو... زن به تمام معنا ...  دمیزن د کیدوباره بعد هشت سال 

 ... پشت به من برگشت و خواست دور شه ... بغضش رو قورت داد و برگشت ... مملو از اشک بود  چشاش

... غرورم اجازه نداد  یستم صداش کنم ولخوا... ترس ورم داشت ... خلوت بود ... کردم  یدور و برم نگاه به

 دایدو نفر از دور پ هیبه نبش کوچه سا دهینرس...  ریمخالف رفتنش رو ادامه دادم به سمت خونه اوستا نص ریمس

 ... بود 

 زهیکنم که مبادا دوباره ن یدرختا مخف يکوچه و شاخ و برگا یکیکردم خودم و تو تار یرو و سع ادهیتو پ رفتم

 ...  رتمیبگ ونشیوونگید

تا خواستم از کنارشون منتها از پشت درخت ... آزار من سنسور داشت  يانگار روزگار برا... بود  دهیفا یب یول

... من  دنیکش غیرو و درست مصادف شد با ج ادهیبنا بر تصادف اومد تو پ یکیبگذرم اون  نمونیتنومند حائل ب

 ... کردن  هیو شروع کرد به گر دیکه اولجا از صدام ترس يطور

هلو  یمون یم یتو مثه چ یدون یم...  هیچ نجایا نیبب ایفرامرز ب... هلو روشن شد  هیچشممون به ... به به  -

 ... کرده باشه  داتیسنجاب گرسنه وسط زمستون پ هیکه  یمون ینه گردو م ایبلوط  هیمثه ... جان 

بودم  گهیبرگشتم تو بغل اون کثافت د...  يزیچ هیه برخورد کردم به عقب رفتم تا از دستشون فرار کنم ک عقب

 ... گوشم گفت  ریدستاش و دورم گرفت و ز... که فرامرز خطابش کرده بود  یهمون

 ... داره واسه ما  یو حکم مرگ و زندگ ییما يمگه نگفت تو هلو... کجا  -

کنم خودم و  یراحت م... کشم  یکرار بشه خودم و ماون اتفاقات نحس ت گهیبار د کیاگر ... خسته شدم  ایخدا

 ... گند گرفته  يبو يادیز نتیزم...  نتیاز زم
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جفتشون مست بودن ... کردم  یگند الکل و حس م يکه بو کیاونقدر نزد...  کتریکه روبروم بود اومد نزد یاون

کمک کمکم تمام کوچه  ادیفر... ترس  یب... فاصله  یب... مکث  یب...  دمیکش غیج... نبود  شونیحال یچیو ه

 ...  غیدر...  همثال مسلمون زاد يها هیاز همسا یکیاز خروج  غیدر یرو پر کرد ول

سرش و آورد و ...  قمیرو چسبوند به شق شیزیدر آورد و ت بشیرو از تو ج یکیکوچ يچاقو دنامیکش غیج وسط

درد ... مشت هلم داد عقب  هیتو چشم و با  دیآرنج عمود شده به صورتم و کوب... کرد  کیبه چشام نزد

کردم اولجا  یفقط سع...  دمرو از دست بدم و افتا میاریهوش یتو کتفم باعث شد کم یمشت اون عقب نیسهمگ

حرکت تمام دکمه ها  هیمانتوم و با  ریچاقو رو برد ز یکیو اون  دیاز پشت شالم و کش... رو از افتادن حفظ کنم 

 ... رو پاره کرد 

زبون و حنجرم کردم و  يتوانم رو جار یباق... کردن  یدوباره زندگ يزور بزن برا...  جانیآ يتوان دار هنوز

 ... حس کردم و از دردش از حال رفتم  نمیسوزش چاقو رو رو قفسه س هوی... و ضجه زدم  دمیکش غیدوباره ج

*** 

 ...  دیکن یاتاق رو خال... استراحت کنه  دیبا ضیمر -

 ... بمونه  مونیکی شهینم... م پرستار خانو -

 ... زن  کی حایترج... همراه داشته باشه  هیتونه  یفقط م -

 ... از اطراف  ینامفهوم يصداها

 ... تلق تولوق کفشا  يصدا

 ... بسته شدن درها  يصدا

 ...  ریاوستا نص يصدا. . .  و

 ...  گهید یپاشو خانوم...  يشنو یصدام وم...  جانیآ -

 ...  ومدیم ریعطر اوستا نص يفقط بو... نبود تو اتاق  یک چیه انگار

و اون  ریاوستا نص افهیق...  دیتازه به مشامم رس مارستانیب يالکل و داروها يبو... و به زحمت باز کردم  چشام

 ... اطراف رو نگاه کردم ...  ومدیبهش م... تنش  يکت شلوار سورمه ا

 ... بچم ... بچم کجاست ... بچم  -

 ... نکنه تاوان کارام و با گرفتن اولجا بدم  ایخدا... نکنه ... نکنه اولجا ... نکنه اون کثافتا ...  دمیجام پر از

 ...  جانیآروم باش آ -
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 ...  ایخدا...  ارهیبچم و ب یکیتو رو خدا ... بچم  -

 يها هیگر... مشتاشون به چشم و کتفم ... سرخ اون دو نفر  يچشا... چاقو ... اتفاقات از پرده ذهنم گذشت  تمام

 ... اولجا  يها هیگر... اولجا 

 ... باز شد و همدم اومد تو  در

 ... سرحال ... سالمت ... سالم ... بچت  نمیا ایب -

 دنیبا د یول...  یلیخ... خسته بودم ... از گوشه چشم اومد  یو همزمان چند قطره اشک دمیکش یراحت نفس

 ... اولجا 

 ... شدم  رهیهمدم خ به

 اون کثافتا؟... افتاد  یچه اتفاق شبید -

 ... دستم رو گرفت  همدم

 ؟يکرد یکار م یدختر تو اون وقت شب اونجا چ...  دیبه دادت رس راثیم -

 ... و بند سرم رو دستم  مارستانیب یآب يشدم به پتو رهیو خ دمیکش یآه

 ... به گلدونا آب بدم رفته بودم  -

 ... زد که با چش غره همدم همراه شد  يتپق خنده ا رینص اوستا

 ... خندش رو خورد و رو به من گفت  تپق

 !شب؟ 10خوب خانوم بهروان چرا ساعت  -

 ... نشدن همانا  داریهمانا و ب دنیخواب...  دمیچرت خواب هیخورده بودم عصر  ادینهار ز -

استرس طاقت فرسا به واسطه حضور دوباره اوستا  نیاعصابم و ا يم پتو رو بسابم به جاکرد یم یناخنم سع با

خنده هاشون در باز شد و  ونیم... همدمم باهاش همراه شد  ندفعهیا...  ریدوباره تپق خنده اوستا نص...  رینص

 ...  کینزد دنگاش به من گره خورد و دلخور اوم... شد  داشیتو اتاق پ راثیم

 ... سالم  -

 ...  رونیاشاره کرد برن ب ریبه اوستا نص همدم

 ... موند ... موند  ریاوستا نص یرفت ول همدم

اوستا  یول... انداخت  ریشد جز رفاقت به اوستا نص یم دایپ یکه توشون همه چ ينگاه از اون نگاهها هی راثیم

 ... همدم دوباره صداش کرد ... از رو نرفت  رینص
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 ؟يایچرا نم ریاوستا نص -

 ...  راثینگاه به م هینگاه به من کرد  هی رینص اوستا

 ... پسر جون  رونیبرو ب... بچه امانته دست من  نیا یاز طرف...  نیشما دو تا نا محرم -

 خیم... شده بود  خیاما انگار م رونیرو کشوند که ببرتش ب ریدست اوستا نص... ابرو انداخت باال و اومد تو  همدم

خم شدم تا بتونم اولجا رو تو بغلم نگه دارم  یکم... شد و صحنه رو ترك کرد  یعصب راثیم...  راثیم يچشا

 ... شد سمتم  خم ریاوستا نص...  دمیکش یشد و آخ شتریب نمیکه سوزش قفسه س

 ... شد  یچ -

 ... نشده  یچیه...  یچیه -

 ... که شدم  بهتر

 ... و که آوردم باال  سرم

 !همدم که نگاه کردم به

 ...  دمیهمدم مهربون و معتمد د يشک رو تو چشا ينشونه ها نیاول

اشک به  يغرق شده تو شور ییمبهوتانه و با چشا... کرد  یبه من نگاه نم... که با بغض همراه بود  یشک

از  ییل رسواطب... کرد  یم دادیکرد که پوست انداخته بود و مزه عشق من تو دلش داشت ب یشوهرش نگاه م

 ... برد  یو آبرو م نداختیبوم م

شد که من تموم  یپخش دل همدم بود و اون...  ییرسوا يصدا نیا یول... بار دوبار سه بار  هیکردم نه  صداش

خوام  یم ادیم ادمی یسال از اون ساال وقت یشد که االن بعد گذشت س یاون... مدت ازش وحشت داشتم  نیا

... ندره  یاجازه دل نده و زندگ یو ب قعمو یب گهیمحل و جر جر کنم تا د یدل وامونده و ب نیساتور بردارم و ا

 ... همدم با شک تموم شده بود  یزندگ

 ... همدم ...  یهمدم جان خوب -

تو چشاش نبود  یمونیهنوز آثار پش یسر افکنده بود ول ریاوستا نص... بود  ریدستاش رو مچ دست اوستا نص هنوز

گفت  ریو با بغض رو به اوستا نص یبه آروم...  دمید یلرزش پاهاشم م...  دیدستاش لرز...  دیم لباش لرزهمد... 

 ... 

 !؟یاز ک -

 ... کردم  نگاش
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 ؟یاز ک یهمدم چ -

پرورش  نمیمار تو آست يبه معنا... حنات برام رنگ نداره  گهید يخفه شو به معنا يرو برد باال به معنا دستش

 ...  يبه معنا... دادم 

بود و  ستادهیهمدم اونجا مات و مبهوت ا... چشاش و بست و کالفه گونه از کنار همدم گذشت  رینص اوستا

که رمق نگه داشتن جسمم رو نداشتن رفتم  ییاز جام پا شدم و با پاها... موند  نیرو زم ینگاش رو نقطه نامعلوم

 ...  یمت کشوندم سمت صندلدستش رو گرفتم و به زح... سمتش 

 ...  نیبش -

 بیس... عشق من بود  یعفون شیعصب زندگ... درد داشت ... شوك بود ... مجسمه وار و بهت زده بود  همچنان

 يا...  جانیلعنت به دلت آ يا...  جانیلعنت به تو آ يا... ممنوعه رو نخورده شک همدم دامنم و گرفت 

 ...  جانیآ يکرد ینم یهمدم و زخم ينطوریو ا يمردیم

 ... تفاوت نگام کرد  یدستم و گرفت و ب... سمتم  دیچرخ یسرش به آروم همدم

 تو هم؟ -

فاتحه  یعنی... تو هم  نیا... معنا داشت  کیهزار و ... تو هم  نیا... حرفاش ده پهلو بود ... ده پهلو بود  سوالش

 ...  يخوند ایاعتماد من و به همه دن

 ... گفت  تییسرش رو تکون داد و با عصبا... قند رو بردم سمتش  آب

 ... خورم  ینم -

 ... حس کردم ... عصبش و درست وسط مردمک جفت چشام حس کردم  يزیت... شد تو چشام  رهیخ دوباره

 ؟يجوابم و نداد -

... خلع سالحم کرده بود  اعتماد و مهر همدم از همون اول... سالح  یوسط مهلکه بودم و ب... تکون دادم  سر

 ... کردم ازم بگذره  یفقط دعا م

 ... و تواضع گفتم  هیبا گر... گرفت  دنیپر بار دلم بار شهیهوا شد و دوباره ابر هم شمیف شیف

 ... چت شد  هوی... رو ندارم  تیمن طاقت ناراحت... همدم  یگ یم یفهمم چ ینم -

حس ششمش به کار  یوقت ایزن دن نیپر اعتماد تر یستم حتدون یخوب م... شده  یدونستم چ یخوب م یول

 ... ترسوند  یمن و به شدت م نیسنسور همدم حساس شده بود و ا... زنه وسط هدف  یم فتهیب

 ... خشک شدش رو تکون داد و دوبار گفت  يلبا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 ... جواب بده  -

 ... اولجا ور رفتم  يانداختم و با لبه پتو نییو پا سرم

 ... همدم ندارم  يبرا یجواب یدرد تا دلت بخواد دارم ول... ندارم  یحرف یعنی نیا

 ... باال  دیچونم و سرم و کش ریآورد ز میقد وهیرو به ش دستش

 ؟يدوسش دار -

... قطره اشکش هم خشک شد  هیهمون  یحت... روح  یسرد و ب... بود  خی کهیت هیچشاش مثه ... کردم  نگاش

 ... کردم  یم هیبر خالف من که همچنان گر

و خودش و خودم و  رهیکردم شک همدم عمق نگ یدروغ سع هینه گفتم و با ... و تکون دادم به نشونه نه  سرم

 ... درد غرق نکنه  يبچه هاش و تو اون عمق شور

و تو سوز و  مارستانیب اطیسبز ح یدو ساعت تموم بود که نشسته بود رو صندل... هم درد داشت  دنشیدور د از

در که  کیگرفتم و رفتم نزد واریدستم و به د... کرد  یسرد زمستون بهت زده به درخت روبروش نگاه م يهوا

بدون ... بدون حرف ...  رتشیتا بگ سمتشاولجا رو گرفتم ... بود و زل زده بود به زنش  ستادهیا ریاوستا نص

 یکیتا دستش رو دراز کرد که اولجا رو بغل کنه ... رو محکمتر کنه  ریکه واسطه من و قلب اوستا نص یکالم

تفاوت  یحق به جانبش و چشاش که ب افهیبود و ق راثیم... وحشت زده برگشتم سمت راستم ...  دیبچه رو قاپ

 ... نگام کرد و دور شد 

...  دیو چشاش چرخ ریبازوم و دست اوستا نص نیچشم ب... بازوم و گرفت  ریکه اوستا نص اطیسمت ح رفتم

 دمیکه بعدش شن یحرف یدستم که رها شد به راهم ادامه دادم ول... بود واسه ول کردن دستم  یهمون نگاه کاف

 ... اعتبار  کیشکستن ... شد شکستن 

 ... خوامت  یم... عاشقتم ... حرفم هستم  يهنوز هم پا...  جانیآ -

 ... نکبت بار لعنت فرستادم  یزندگ نیبرگردم به خودم و ا نکهیبدون ا... نگشتم  بر

پشتش به ما بود  راثیم...  مارستانیبرد داخل ب... و با خودش برد  دیدستم و کش نباریرو برداشتم که ا يبعد قدم

 ... رفت  یو داشت با اولجا ور م

 ...  شهیشر به پا م...  ستین یکار درست... لطفا  ریاوستا نص -

 ...  طانیش يداشت قانعم کنه پا به پاش پا بذارم رو جا پا یکشوند با خودش سع یمن و م کهیحال در

 ... برو  یبعد هر جا خواست... زنم  یباهات حرفام و م...  ایلحظه ب کی... لحظه  کی -
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مه تا آسانسور بود پله ه... رفت و امد داشت  یکه کمتر کس ییجا... به راه پله ها من و کشوند تا پاگرد  میدیرس

 ... شد  یجا مظلوم واقع م

 ... پله رفتم باالتر نشستم  هی... و کنار خودش نشوند  دیدستم و کش... نشست  همونجا

 ... شنوم  یم دیبگ -

 ... دهنش  يو دستاش رو مشت کرد جلو دیکش یآه

اق افتاد حاال بود که باالخره اتف نیترس من فقط هم...  دیحاال که همدم فهم... رو شده  یحاال که همه چ -

 ...  جانیوقتشه آ

 ... شدم جلوتر  خم

 !؟یوقت چ -

 !یزنم ش خوامیم...  یتو هم عاشق من... من عاشقتم  -

 ...  یراحت نیبه هم... زنش شم ...  دمیشن یچ... شدم  رهیپله خ زیزده به لبه ت بهت

 ... و  دیرس یهمچنان به گوش م صداش

که دلم و  يتو بود نیکردم ا یو م میمن داشتم زندگ... کنم بفهم  یتونم زندگ یتو نم یمن ب...  جانیآ -

... پام  يپا شد نشست جلو...  يبا من رو به جون بخر یجور زندگ دیبا...  يتاوانشم بد دیحاال با...  يدیدزد

 ... نگام کرد 

م حس تو هم مثه حس منه دارم کرد نیقی یاز وقت...  یعاشقم یمگه نگفت...  يدوسم دار یمگه نگفت جانیآ -

من همدم و ... از دستت دادم  نمیب یهر شب خواب م... به جون خودت طاقتم طاق شده ... شم  یداغون م

 تیپوست ریز يعشق تو و محبتا...  دارهعشقم حد و مرز ن... عاشقتم ... در مورد تو فرق داره  یول... دوست دارم 

که واسه  یمن...  ادیزنم اونقدر تابلو شم که همدم ازم بدش ب دید يجلو... کشوند که رو به زنم  نجایمن و به ا

... مثه قبل ...  یلیچرا خ... گم دوسش ندارم  ینم... بود  یکه واسه من همه چ یهمدم... بودم  یهمدم همه چ

به خاطر دوستت ...  جانیآ...  رمیمیم... کنم  یتونم زندگ ینم گهیبه تو برسم با همدمم د ونماگر نت... تو  یول

 ... زنم شو ... خوردتر شده  نیهمدم از ا يخوا یاگر نم

 ...  ریاخطار افتاد رو سر اوستا نص هی... خشم  هی...  هیسا هیحرفاش  وسط

 ... و بردم باال  چشام

 ...  راثیم... همدم و ! ... دو تا بود... نبود  کی...  نه
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چنان  شیکه تا دو روز پ یبه کس... حاال درست پشت به همدم بود ... ساکت شد  ریاوستا نص... اومد جلو  همدم

کس فکر  چیه دیکرد که شا یخونش و قلب زنش م واریدر و د زونیرفت و محبتش رو آو یقربون صدقش م

خورده از روزگار و دست و زبون  تککه پ یجانیآ... و من ... وفا شه  یتونه ب یحد م نیمرد تا ا نیکرد ا ینم

 ... لرزون شروع کرد  يهمدم با صدا... من مقصر بودم ... آدماست 

آهان ... بود  یجمله قصارت چ...  یگفت یچ... مثه قبل ! يهنوزم دوست دار...  يکه همدم و دوست دار -

 !" يتو فرق دار یول"

 ... شد به من  رهیتو چشاش و خ دیهاش رو از تو حلقش پاش هیکنا غهیو ت دیآه کش هی

 یب... من ... کردم که خارم کنه  زشیعز... صاحبخونش کردم ... اومد تو خونه من ...  رشیبگ...  یچرا معطل -

به اصطالح  نیکه ا یتموم مدت... مادر ترحم کنه  یبه من ب یحاال ک... کنم  یجهت به همه آدما ترحم م

 يکه دلم برا نیاز ا شتریب...  یول...  باشمشخواهر کنارم داشته  هیتونم مثه  یفکر کردم م... عشقت کنارم بود 

من نبودم شماها  یوقت نکهیفکر ا یحت... خار بود ... سوزه که خواهر نبود  یم يبسوزه دلم واسه خواهر میزندگ

 ...  يوا...  يوا...  يوا...  انتکاریمثه دو تا خ... در نبود من ...  يواریتو اون چهار د... تو خونه 

 ... دو دستش گرفت و پاهاش توانش رفت و همونجا رو پله نشست  نیو ب سرش

 ... شه  ينطوریخواستم ا ینم... من خائن نبودم ... نکرده بودم  انتیمن خ یول

 ...  شهیکامل حاصل م يدوهفته بهبود یاگر مراقب باشه ط ستین یمشکل چیه... بوده  یزخم سطح -

 ... کرد ادامه داد  یم ادداشتیتو نسخه  ییزایچ هیکه  یحال در دکتر

از  شتریدرد و سوزششون به مراتب ب یسطح يچون زخمها... هر هشت ساعت مسکنش رو مصرف کنه  -

به مسکن مجدد  يازین گهیتا هشت ساعت د میکرد قیتزر شونیالبته ما االن مسکن به ا...  هیعمق يزخمها

 ...  ستین

 ... داد  راثیم لیرو کند و تحو نسخه

*** 

بچه ... کنم اومدم تو  یخداحافظ راثیبه پشت سرم نگاه کنم و از م نکهیبدون ا... و بستم  زیخونه عز اطیح در

خودمم حال و حوصله نگه داشتن اولجا رو نداشتم ... خورده تو پارك بگردونتش  هیبرد ... رو هم با خودش برد 

 ... اومد  زیعز يصدا... تو خونه  ومدمشد ا یم دهیکش نیبه زم فممیک کهیحال خرامان خرامان در... 

 ... مادر  ییتو نیمز -
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 ...  رونیبه دست اومد ب ریاز تو آشپزخونه کفگ نیمز

 ... بهمن مگه باهات تماس نگرفت ...  ؟يبهتر...  جانیسالم آ -

 ... ادامه داد . ..جواب سوالش رو بدم نگاش کردم  یحت نکهیو بدون ا برگشتم

 داتیطرفا پ نیا رهیبا تو هم تماس بگ دیگفت با... کردن  بشیتعق مارستانیب ادیخواست ب یاز صبح که م -

 ... رو زدن  نجایرد ا ازیآ يانگار آدما... نشه 

در و بستم و قفل ... پرت کردم رو تخت  یرمق یو با ب فمیک... حرفاش رو بشنوم رفتم تو اتاق  یباق نکهیا بدون

 یاهیس ينقطه ها نیچشم ب... گشت  نشونیسبز ب يو نخا یقال يگال نیچشم ب... نشستم لبه تخت ... کردم 

که  نهیآ یفیکث نیب... کرد  یرمق م یب روگال  یکه صورت يکدر ينما نیب... کرد  یاز گال رو محو م یکه برخ

 ... د گشت کر یچهرم و نامانوس م یزالل

که اونطور دست  یبا زندگ... با همدم  يکار کرد یچ... با اون روح پاکت ... با خودت  يچه کرد...  جانیآ

...  ختمیو اشک ر دمشونیکش... موهام  يچنگ زدم ال... رو الگو بود  ییزناشو يها ینخورده و ناب تموم زندگ

 ... کردم  یرو حس نم يدرد چیه...  دمشونیضجه زدم و کش

که من باعثش  يدرد يکردم و به فراسو یناله م... من شروع شد  يضجه ها يدر با صدا يمشت زدنا يصدا

معتاده  یلعنت به هر چ...  راثیلعنت به م...  ازیلعنت به آ... لعنت به اتابک ...  نیلعنت به زم يا...  دمیبودم بار

 ... دوونن  یم شهیمثه لجن ر میزندگ يوارایکه از پشت و بوم و د یلعنت به گند و کثافت... 

 ...  جانیلعنت به تو آ يا دمیکش داد

پاك و  جانیکه آ يبه خود... که اعتماد و محبت و  يبه خود... و  شیکه خودش و دوست يبه خود... خودم  به

کردم  یگنه کار م نیها رو حواله صورت ا یلیبا دست راست و چپم س اریاخت یب... زدم  یم یلیس دیبه لجن کش

 يدیو به گند کش شونیزندگ... کثافت ...  یعوض هیتو ...  یتو خائن...  دمیکش یداد م... زدم و ناله  یضجه م... 

پخش  شونیچرا گند گذشته هات و تو زندگ... زدم  یگفتم و زار م یم...  اقتیل یب...  زیهمه چ یرذل ب... 

کجا ...  يتو کجا بود ایخدا...  يآخه کثافت چرا اون و بدبخت کرد ... یواسه خودت بس نبود بدبخت...  يکرد

 خدا...  يبود

 ...  نیمز يو صدا...  ومدیمشت زدنا به در م يصدا

 ...  جانیآ...  میدر و باز کن با هم حرف بزن نیا... شده  یبگو چ رونیب ایب...  یجانیآ -

 ... زد  یپشت در زار م...  نیمز... کرد  یم هیدر گر پشت
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 ... در و باز کن  جانیآ... کار و  نینکن ا جانیآ -

 ...  نمیبب ایب... بچه خودش و کشت  نیا ییبهمن کجا... الو  -

اشکام از ...  ختمیر یهنوز اشک م... رمق  یحال و ب یب... افتادم  نیکردم که همونجا رو زم یخود زن اونقدر

 ... شدن  یم یقال يگال یگوشه چشام راه

 ... زنن  یدر م نیمز -

 ... تو  دییبفرما نیخوب شد اومد يوا... خان  راثیم... بله  -

آفت زده ... شد  دهیاون مرد به لجن دوست داشتن من کش یمهربون... همدم نابود شد  یزندگ... و کشتم  همدم

 ... شد 

 ... در زدن شروع شد  دوباره

 ...  جانیآ... در و باز کن  نیا...  یکن یکار م یچ...  جانیآ -

 ... نعره زد  راثیم

 ... شکنمش  یوگرنه م... در و  نیباز کن ا جانیآ -

 ... هم به محکم بودنشونه  یمیقد يمردا یخوب... به محکم بودنشونه  یمیقد يدرا یخوب... لگد زد ... زد  مشت

 ... در و  نیباز کن ا...  نجاینکن زنگ بزنم همه رو بکشونم ا يکار جانیآ -

 ... نعره هاش شروع شد  راثیکه م دمیشن یول دمیند... بار خودش و زد به در و باالخره اون در باز شد  چند

...  يکه کار اشتباهت و ادامه نداد نهیمهم ا یداره ول یعواقب یدونم هر اشتباه یم...  ياشتباه کرد کیتو  -

 لهیپاشو از پ... من احمقم راحت شه  الیخ... عذاب وجدانت کم شه  يخوایاگر م...  هیچ ایخود زن نیا گهید

 ادیب شیتا از خواب خوش مست... ز رو دستش یرو بر یآب پاک ریخونه اوستا نص میبر...  رونیب ایب تیفگیضع

 ...  شیو بچسبه به زندگ رونیب

... رمق بردم سمتش  یدستم رو ب.. .داشتم  نمیرو تو قفسه س یحس داغ یول... سردم بود ...  دمیچیخودم پ دور

... خشکم و به هم فشار دادم  يلبا...  یتفاوت دستم و رها کردم رو قال یب... خون ... نگاش کردم ... شد  سیخ

 ... دوباره نعره زد  راثیم... کردم  ایرو حواله دن يپوزخند

 شنهادیرو پ يخوا ینکنه واقعا م...  یمسخره مهر ختم بزن يباز نیبه ا يخوا ینکنه نم...  گهید پاشو د -

 ...  جانیبا توام آ...  یگستاخانش فکر کن

 ... مسبب رها شدنم تو ... من بود  يایکه مسبب بدبخت یکس يبوق صدا...  دیچیصداش تو گوشم پ بوق
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 ... تکون نخوردم  یول... شده  سیشونم خ ریز يکردم تمام مانتو حس

 ...  میتمومش کن میبر دیپاشو با. .. جانیآ...  یتمومش کن دیبا -

 ... گفتم  دهیبرگردم همونطور دراز کش نکهیا بدون

 ...  امیم شمیحاضر م...  رونیب دیهمتون بر -

 ... و در و بستن  رونیرفتن ب نیمز شنهادیمکث کردن و بعد به پ یکم

و در و  رونیاومد ب راثیم... کشوندن  یدل من م یاهیو به س شونیدیدرشت برف سپ يسرد بود و دونه ها هوا

قسمت چپ شونم کنار  يدستم رو شالم بود که از رو هی... و زد و با دست اشاره کرد سوار شم  موتیر... بست 

 یذره ذره درد و سوزش همراه با کرخت مکرد یحس م... سوار شدم ... رو کشوندم  رهیدستگ گمینره و با دست د

 ...  شهیم دیزخمم داره تشد هیتو ناح

 ... و درشت رو منبر رفت  زیاتفاقات ر نیوسط راه و فکر کردنم به ا... بزنه حرکت کرد  یحرف نکهیبدون ا راثیم

 ؟يتو اون خونه ا یاز ک -

 ...  دینشن یجواب

 ... هوا برش داشته؟  ينطوریکه ا یگفت یتو به اون مرد چ...  جانیآ -

 ... بود  سردم

کرده  رییتغ یختیر نیخورد ا یقسم م شیو خانوم شیکه مامان زهرا رو پاک یجانیکردم آ یاصال فکر نم -

 ... باشه 

... پاشه رو زخمم  یداره نمک م دیاز طرز نگاه شکوه گرم فهم... نگام کرد  نهیتو آ... برگشت سمتش  سرم

نگاه کردن به درش به  یکه حت يخونه ا...  ریخونه اوستا نص میدیرس... گفت  یو م نیحداقل سکوت بعدش ا

 ... زد  یو م دییاز تا يوخامت حال درونم تلنبار

خونه دردش  نیدر و ا نیا... دردش ساکت نشد  یدستم و فشار دادم رو زخمم ول...  نیزده بود تو ماش خشکم

 ... در و باز کرد  راثیم... کرده بود  ادیز تینها یرو ب

 ...  يشد مونینکنه پش...  نییپا يارینم فیتشر -

 ... و به شک انداخت  راثیابروهام افتاد م نیکه ب ینیچ... شدم  ادهیچپم و گرفتم به در و به زحمت پ دست

 ؟یخوب جانیآ -
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من ساخته  يمنجالب با کارا نیا... بگم رفتم به سمت در  یکالم نکهیتکون دادم به نشونه آره و بدون ا سر

و انگشت سبابم رو  رونینفسم و دادم ب... کنم درستش کنم  یحداقل سع... درستش کنم  دیشد خودمم با

 ... گذاشتم رو زنگ 

سگ هار رو که آدم ... همدم اگر در رو هم به روم باز نکنه حق داره ... در باز نشد ... سه بار ... دوبار ... بار  کی

باز  اطیچهارم رو بزنم در از داخل حتا خواستم زنگ ...  امیکوتاه ب دینبا... من  یول...  دهیبه خونه امنش راه نم

 ... پشت در بود  ریشد و اوستا نص

که  یجنگ... جنگه  نجایگفت ا یم دشیکم پشت ژول يپف کرده و قرمزش و موها يچشا... کردم  نگاش

 ... جنگ ...  گهیطرفشم و دوست من طرف د کیکه من  یجنگ... سالحهاش اشک و داد و زبون و دسته 

گذشته  يجفتش بسته بود و مثه روزا... حفاظش  یدرد چوب نطوریهم... انداختم  یخونه نگاه يا شهیدرب ش به

فقط کشت و بار خودم بود که به  نباریا...  رونیب دیپر یاز توش نم يسورمه ا يهاییهمدم با اون دمپا گهید

 ... ازپشت سرم اومد  راثیم يصدا... استقبال من گنه کار اومده بود 

 ...  یدختر چرا معطل گهیبرو تو د -

 ... متعاقبش  رینص اوستا

 ... وسط  نیا يمعرکه ا نیا يتو کجا...  شیتو آت يزیریم زمیکه ه یتو چرامعرکه گرفت...  هیچ -

 يجنگ مردونه ا یول... خون خشکم زده طرف در بسته خونه همدم  نیماه و تو پوشش ا يبرف د ریز هنوز

 ... پشت سرم به پا بود 

 ... روشنه ... من نامزد سابقشم ... معرکه ام؟  نیا يمن کجا...  م؟یمن ک -

 ... بزن به چاك  يکاره ا چیوسط ه نیپس ا... سابق  یگیخوبه خودت م -

 ... مثه تو  یقدر ناشناس ياز آدما نطوریهم...  رمیپس بگ ایاومدم حقم و از دن... نه برعکس االن همه کاره ام  -

در بسته باز شد و نفس من ... جنگ پشت سر  نیشدن ا دهیشدنشون و باال کش زیبا گالو... در بسته بود  هنوز

و چش تو چشم  رونیکه همدم اومده ب هیثان نیتو ا... االن  یول...  دیبر یدرد داشت امونم و م...  نمیحبس س

...  ریبه سمت اوستا نص دمیچرخ کپامیرو .. . دهوقت کارت برن... االن وقتش بود ... رو پا باشم  دیانداخته با

مال  یعادت به سخنران... رو  يکرده بودم و خودخور نیتو تمام عمرم سکوت و تمر... بزنم  ادیعادت نداشتم فر

 ... امروز  یول... خجالت زدم و تپقم نزدم  یمن نبود اما هر بار اراده کردم حرفام رو ب
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 ایکرد  یم شتریکه وزنه شرم من و ب نشیهمدم بود و سکوت زهراگ نینگس ينگاهها... سخت بود  نقدریا چرا

سر ...  دیدیکه خودش رو وسط معرکه م یراثیم...  راثیدو تا مرد و در راسشون م نیدل ا ینیوجود و سنگ

 ... نه االن  یول... کردم  یحساب اونم صاف م دیفرصت با

 ... و صدام و انداختم تو حلقم  ریکردم به اوستا نص رو

 ... اومدم جواب بدم  -

تفکر اشتباه و سوء  یب... قضاوت  یب... استثنا  یب... همه ...  نیهمه گوش بد یعنی نیا... خشکشون زد  همه

 ...  جانیبه آ... تهمت به من  یب... برداشت 

 ...  ينکرد يمگه ازم خواستگار...  يدیمگه ازم سوال نپرس -

... همدم دو قدم اومد جلو ... زد و رفت عقب  نهیبه س یدست راثیم... سر تکون داد به نشونه آره  رینص ااوست

که همه اهل خونه  يبلند طور...  ریقدم رفتم سمت اوستا نص کینگام رو منحرف اطراف کنم  نکهیبدون ا

 ... بشنون ادامه دادم 

 ! ... چرا دوست داشتم؟ یدون یم -

 . ..نداد  یجواب

 ... جفت چشاش چرخوندم و ادامه دادم  نیرو ب نگام

 ! ... دمید یبار بود که تو عمرم مرد م نیاول يچون برا -

 ...  اوردمیبه روم ن ینمک زخمم شد و سوزش دردم ول راثیم زیتمسخر آم لبخند

 ...  ؟یچ یعنیمرد  یدون یم -

 ... مزاحمت کلمه سر تکون داد به نشونه آره  یب... حرف  یب بازم

 ادیب یگن که با تمام خستگ یم یتو فرهنگ لغت من مرد به کس... بهت بگم  دیمن با...  یدون ینم... نه  -

رقصن قربون  یکه م ییرو زبونش تنها حرفا... خنده باشه و مهر  دیرو که بشه د یخونه و رو لباش تنها رنگ

 هیماه اول بودنم من به عنوان  کی نکهیا یعنیمرد تو فرهنگ لغت من ... ت به زنش صدقه رفتنش باشه نسب

من ... بود همدم بود و بچه هاش  ریاوستا نص يکه تو چشا يتنها موجود... نشدم  دهیاصال د یعنصر اضاف

 ... کردم  یحسادت م... کرد  ینگام نم یمنم بودم ول...  ومدینم ریاز اوستا نص یزدم اما جواب یحرف م

سقف داره باهاش  کی ریمرد کنارشه و ز کیکردم که  یبودم به همدم حسادت م دهیکه مرد ند یجانیآ...  من

و مرتب  یگفت یتو بهش نم کی یحت... به من مزاحم  یبدون چش چرون هیبه ثان هیثان یوقت... کشه  ینفس م
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...  دمیکش یحسرت م دهیمن مرد ند... شد  یوجود همدم م قیبا نگاه و زبون و دست و چشم تموم محبتت تزر

 یول...  سیتقد کیشد برام ... مرد  کینماد ... بت  کیشد  ریاوستا نص... حسادتا شد عشق  نیا... حسرتا  نیا

 ... 

...  سیتقد نیا... بت  نیشدنم شروع شد ا دهید یدرست وقت... رفتارات و توجهات شروع شد  رییتغ یوقت درست

 یشرم یو با ب يکرد يازم خواستگار یوقت... شد  قیترکش عم يدوسم دار یبهم گفت یوقت... ترك برداشت 

... شکست  ینماد مردانگ... شکست  ریبت اوستا نص... شکست  يتفاوت شد یدر برابر همدمت و شکستنش ب

 یحس... حس  هی يسرما... ه سرما هرم گرم جاش رو داد ب هیمثه ... باد  کیتو دلم مثه ... عشق من محو شد 

 ! ... وجود نداره ایدن نیتو ا يمرد... مرد نبود  نمیا... سراب بود  نمیا... گفت  یکه م

 یحرف نشستم صندل یمنم ب...  نیلبخند به لب رفت سمت ماش راثیم...  رونیب میاومد ریخونه اوستا نص از

کس اجازه  چیبه ه گهید... بزارم کف دستش  نمیساب ااالن وقتش بود که حرف ح... استارت و زد ... عقب 

... و تو گذشتم پس داده بود  حانشکه امت یراثیم...  راثیبالخصوص م... کس  چیه... کنه  يبا من باز دمینم

شروع ... دور شد  ریاز خونه اوستا نص يکوچه ا هی... خوبم روشن بود ... االنم که موتور حرف زدنم روشن بود 

 ... کردم 

 غومیحرف و واسطه و پ چیبدون ه شیکه هشت سال پ ییتو...  يوسط معرکه ا یگیکه م ییتو... و تو  -

که مثال پدر و مادر ساده تر از  ییتو...  یگردمت تنها گذاشت یخام دوباره بر م الیمن ده ساله رو به خ یپسغوم

 يها یکه تو اون بچگ ییتو...  ياردوسم د یگفت یکه م ییتو... نافم و بهت بستن  یسنت جاهل کیخودم به 

با تمام ...  میزندگ رهیبرهه از دا نیتو ا... االن ...  يخاطراتم بود نیجزو قشنگتر میده سالگ یدوست داشتن

نه تو حالم ... نه تو گذشتم ...  يندار یسهم چیه...  يشنو یم...  چیه... که گذروندمشون  یو درشت زیر ریتفاس

تو ...  یستیتو وسط معرکه ن... محو شو  دمید يو ببند و از جلو لتیامروز بار و بند نیپس هم... نه تو دلم ... 

 ... تموم شد  جانیمعرکه آ...  یستین یچیه

 ... جواب حرفام سکوت کرد  در

... بابت خوشحال بودم  نیو من از ا... بود  یم نشدنتمو يزیخونر نیا...  دیرس یمانتوم داشت به کمرم م یسیخ

 ... خاك  ریو منکر و هفت وجب ز ریبه همون نک دیرس یداشت م...  امیبدبخت اههیس...  شدیداشت تموم م

 دمید يکه بره و جلو نیهم... ختم قائله باشه  راثیم يبود که برا ياونقدر یول... تمومش و نه ... و زدم  حرفم

 هیسرم و تک... بفهمه  یخواستم کس یاما نم... بود  دهیسوزش و درد تو سمت چپ قلبم به اوج رس... نباشه بسه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

درشت برف حاال شده  ياون دونه ها...  دیبار یکه االن م ییمثه تگرگا... بود  خیتنم ...  یصندل یدادم به پشت

خط  هیو روشون  دمیعکس دو تا قلب کش شهیخار شرمقم و بردم باال و رو ب یدست ب... تگرگ  يبود دونه ها

 ... تمام  یعنی نیا... گنده 

رفتن به سمت  یکه دست تو دست هم بدو م يمادر و بچه ا... شد  یم دهیواضحتر د رونیب ریتصو نیا يال از

گرفته که کتابش رو رو سرش  يبچه ا...  رونیب ومدیسامسونت به دست از داروخونه م فیکه ک يمرد... مقصد 

 ...  وددرخت پناه گرفته ب ریکه ز يگربه ا یحت... نشه  سیتا خ دیدو یبود و م

 بهیچقدر عج...  نیحاال که هست همه فرار... برف بارون تگرگ  ایکنن خدا یهمه دعا م...  ستیتا ن...  جالبه

 ! نیزم انییما دوپا يداستان خواستنا نیا

 

 ...  راثیم

 دیپام زانو زد و اونطور چش پف کرده گفت با يمامان زهرا جلو یوقت...  شیهشت سال پ... درست بود  حرفاش

 جانیبه تو و آ میتون یوجود داره که نم یتیمامان زهرا گفت واقع یوقت...  میبردار جانینامت رو از رو اسم آ

نام و نشونه و گره سنت  نیخودم و از ا رفهط هینگم و  یچیه جانیمامان زهرا قسمم داد به آ یوقت...  میبگ

 میتو همون هفده سالگ...  جانهیکنم به سود آ یکه دارم م يفکر کردم کار نیفقط به ا... گونه بکشم کنار 

 ... باشه  جانیکه به صالح آ یرو کن يعشق اونه که کار... گفت  یغرورم بهم م

تو  یتونم داشته باشمش ارج و قرب یرخ به رخ شدم و م که دوباره باهاش میبرهه از زندگ نیاالن تو ا...  یول

 ...  هینظر تو چ دمیبار ازش نپرس هی یحت... حق داشت ... ذهنش ندارم 

*** 

... که بتونم حرفام و باهاش بزنم  ییخواستم ببرمش جا یم... کردم  یم یشد که داشتم رانندگ یم یساعت مین

بعد تکرار تمون اون خاطرات تو ... دوبارش  دنیبعد د... االن .. .که االن بتونم بکشم کنار  ستمین یمن کس

 ...  نداختیجا نم شیاداورینقطه رو تو  هیذهن حساس من که 

هم دندون رو  گهید قهیده دق... کنم  دارشیب ومدیدلم ن... نگاش کردم خواب بود  نهیتو آ...  ومدیازش نم ییصدا

دونستم االن اعتراضش رو  یم... شدم  ادهیپ نیو از جلو برداشتم و از ماش لمیموبا...  میدیگذاشتم تا رس گریج

 ... که چرا و چرا ...  شهیم

 ... در و باز کردم و ... و در و باز کردم  رونینفسم و دادم ب... سمت عقب  رفتم
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 ...  یصندل یکف يافتاده بود رو...  جانیآ دست

 ... به خون بود  آغشته... تمام مانتو تنش ... از خون  مملو

به مغزم و با  دیترس از دست رفتنش رس تیپاراز... کردم  یو خشک شده از تعجب فقط نگاش م مبهوت

... حد ممکن گذاشتم رو پدال  نیاستارت و زدم و پام و تا آخر... و دوباره نشستم پشت فرمون  دمیسرعت دو

 نیدختر ا نیا... شد پودر  یم نیکردم ماش ید مبرخور یمانع نیروندم که اگر با کوچکتر یاونقدر با سرعت م

 ... نگفت  يزیپس چرا چ! ... داشته؟ يزیهمه وقت خونر

دستم ... شه  شیاگر طور... اگر ... برسه  ریاگر د... ، راه قفل شد  ریوسط مس... بود  کیبدم تراف... بود  کیتراف

سرم و بردم ... شکوه و اعتراض همه در اومده بود ... و ممتد صداش و بردم به آسمون  نیو گذاشتم رو بوق ماش

 ...  رونیب

 ...  رهیبرسه ازدستم م رید... کرده  يزیخونر... دارم  ضیمر -

 نایماش هینه بگم کل ای! ... بال بزنم واست؟ يخوا یم...  نهیکه جلو سپربه سپر ماش ینیب یخوب برادر من م -

 ... تو رو خدا  نیبابا ملت و بب يا! ... پررر؟ عایجم

  ایخدا...  دمیزدم رو فرمون و داد کش محکم

 

 ...  جانیآ

... پر از حرارت  يگزارایدستم خورد رو ر...  دیخورش مینور مستق ریز... داغ  ریکو هیتو ... باز کردم  چش

... درست خودم ... خودم بودم ... سر برگردوندم ... نفر افتاد رو سرم  هی هیسا...  دمیکش یفیخف غیناخوداگاه ج

 ... همون صدا بود ... صداش  یحت! ... مگه ممکنه؟... همون ابروها ... همون چشا 

 ... من باهاتم ...  یتون یتو م... قشنگم  یتحمل کن يمجبور نجایا... تحمل کن  -

 ... سوال کردم ... من  نیچهره ع نیکنجکاوانه و مبهوت از ا... مد کنارم او... که خود منه  نیا! ... باهاتم؟ من

 ... کجاست؟  نجایا -

 ...  ابونیتا عمق ب دیعمق کش نگاش

 !خودته ینقاش...  یتحمل کن يگم مجبور یم نیواسه هم... خلق دست خودته  يایدن نجایا -

عبوس و گرفته شد و ... که من بود  ینیچهره ا... چهره من ... گرفتم  شیاز درون آت... متفاوت شد  چهرش

 مهین يدونه دونه تو سلوال نیرو زم يگزارایبود و ر انیعر مهیتنم ن... بود  ابونیهنوز چشش به عمق ب... نگران 
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بخار ... من روبرو کشوندم  نینگام رو در امتداد نگاه ا... کرد  یبهم منتقل م بیعج یشد و سوزش یجونم فرو م

حلقه  يهر دو زره ها... کردم با دقت نگاه کنم  یکردم و سع زیچشام و ر... متساعد تو هوا  بیدو نفر آدم عج

همرنگ سپر با ...  یو مشک نیآهن يکفشا... و کدر  اهیس يدستها... زاغگونه تا کمر بلند  يموها...  نیآست

 ...  کینزد ومدنیو در امتداد من م ...دوخته به من  چشممحکم و  يقدما

 ... رو شونم نشست  یدست يگرما... دهنم و قورت دادم که از زهرم بد مزه تر بود  آب

 ... من همراهتم ... نترس ...  ریآروم بگ... دلت و بد نکن  -

 ... نگام رو منحرف کنم  نکهیا بدون

 ...  ؟یهست یک...  یمن هیتو که شب...  یهست یتو ک -

 ... مهربانانه و آروم ...  دیرو رو گردنم کش تشدس

حرف  يادیکه اومدن ز نایا... فقط گوش کن ... همراه  کی... همزاد  کی... دوست  کی یفکر کن یتون یم -

 يطبق سند ها یهمه چ... نداره  داریحرفت خر نجایا... زنم  یتو حرف م يمن به جا... نزن مگر با اجازه من 

...  شهیاستفاده م هتیخودت عل يحرفا...  یحرف بزن ادیز...  رهیم شینوشته شده و منقول پ شیو از پ یکتب

که  یقانون يتونه راهساز باشه جز راهها ینم يسفسطه ا چیو ه یشک چیاونقدر حرفاشون مستند و مدهللا که ه

 ... تونن ازشون استفاده کنن  یو مدبر م یقانون يفقط من و وکال

 يبود و گرزا نیآهن يدستشون شالقها... رو سرم افتاد  لشونیطو هیشدنشون سا کینزد شدن و با کترینزد

داد  یافتادش رو نشون چشام م ونیدر م یکی اهیس يدندونا دیرس یکه چاقتر به نظر م شونیکیپوزخند ... سرخ 

 ... کرد  یم شدهبرهوت طلسم  نیا یحس ترس و داغ زونیچهرش دلهره و وحشت رو آو یهیو کر

 ... کنار زدم  میشونیپ يموجدارم رو از رو يداغ برداشتم و موها يگزارایر يرو از رو دستم

 ... گناه نداره؟ ...  ستمین دهیمن پوش -

 ... مثل خودم ...  دیخند یکم

 ...  ستین نجایاونجا مال ا نیقوان...  نجایا گهینه د -

 کینزد يبرا گهیقدم د کی شونیکی... ه کرد طرف چپم رو احاط يگریو د... طرف راستم  یکی...  دندیرس

 ...  ادیکه دست همراهم دراز شد به سمتم و با اخم و ابهت اشاره کرد جلوتر ن... شدن برداشت 

 ...  نمیبب خوامیحکمتون رو م -
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در آورد و با دست چپش که آزاد بود  دشیزمخت به کمر چسب سهیک ياز ال يقهوه ا يبا نوار اهیطومار س کی

 ... همراهم داد  لیتحو

اون طومار  يهمون همزاد با دو انگشت بازش کرد و خط به خطش رو خوند و من کنجکاو نوشته ها ای همراه

نگران  ينایبه چ نیچ کیخوردن و با هر تکون  یهمزاد که تکون م يچشا و لبا نیچشم ب... منتظر شدم 

 شد در  یاضافه م شیشونیپ

موجودات  نیو ا بیمکان عج نیدر سوزش بود و قلبم از دلهره نوشته ها و ا راگزایر شیتنم از آت... بود  گردش

 ... موحش 

 ... گفت  یشگیرو به سمتشون گرفت و با همون ابهت هم حکم

 ... دم  یاتهام اجازه شالق نم میتفه یب...  دیاتهام کن میتفه -

 !شنوم؟ یم یچ...  شالق

 ... گفت  دیرس یالغرتره که به نظر قانونمند تر به نظر م اون

 ...  ؟یستین نیزم يرو گهیکه د یدون یم -

 ... افتاده؟  یچه اتفاق... کرد  ینم ياریحافظم ... هشت تا شد  چشام

 ...  ادینم ادمی يزیچ... نه  -

 ... شد  لیچشام تشک يدر دو متر میزندگ تیتمام واقع يبه فراسو يمربع سه بعد کیزد و  یبشکن

 ... اومد  ادمی...  يزیخونر... خون ...  راثیم...  نیماش...  من

 ... دونم  یم... بله  -

 ... ذوق کردم ...  دمیخند... زدم  پوزخند

 ... من مردم؟  یعنی -

 ... کلمه نگران کننده رو به زبون آوردم  يتنها و

 ...  اد؟یم ییسر بچم چه بال... بچم  -

 ... همزادم اعتراض کرد ... پوزخند زدن و به هم نگاه کردن ... نوبت اونها بود  نباریا

 ...  دیرفتار کن نیطبق قوان... کنم  یمعذب کردم متهم رو گزارش م... اتهام  میفقط تفه -

 ... گونه و رو هوا معلقش کردن و ادامه دادن  دیبه انگشت تهد ینگاه مین

 ...  یگداخته محکوم انهیتاز 17000به  یتو به جرم...  یآگاه باش یتون ینم نیزم يفعال از اخبار سر -
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 ... به من؟ ... گداخته  انهیتاز...  17000...  17... در حال انفجار بود ...  سرم

 ... بود و گوشم با اون  هیاون دو کر يچشم به لبا... کنارم نشست و مهربانانه نگام کرد  همزادم

که بهت اشاره نکردم سوال  یاالن تا هر زمان...  میوقت رو بخر دیما با...  ستین یز قطعهنو... خودت و نباز  -

 ... کن  چشونیپ

 ...  دمیپرس... ترس  زهیکه گفت و طبق غر يزیتوجه به چ یب

 ...  ه؟یجرمم چ... و جرمم  -

 ... حدس بزن  -

 ... تکون داد به نشونه ادامه بده  يسر... همزاد نگاه کردم که کنارم زانو زده بود و دست رو شونم گذاشته بود  به

 ... که قضا شده  یینمازا... نمازام  -

 ... است  گهید يزایحکم به واسطه چ نیاما ا...  میرس یالبته به اونا هم م -

دستام  يرو رو يزیدر حال فکر حرکت چ... ام نفوذ کرده بود برهوت به عمق استخون يگرما... فکر کردم  یکم

 يانگشتا يگونه رو لیحشره رت نیچهره ا دنیسرم و آروم برگردونم و با د... زبر بود و خشن ... حس کردم 

 ...  دمیبلند کش یغیدستم ج

 پشت کمرم رو ماساژ داد  همزادم

 ...  هیعیطب نایا...  یکن یعادت م -

 !ه؟یعیطب نایا... من  يوا... کردم  نگاش

 ... تهمتا  ای...  بتایغ ای... اون باشه  تونهیم یول... کم گفتم ... دروغام  -

 ... تکون دادن  سر

 ...  ستیجرما ن نیحکم به خاطر ا نیاما ا... اونا هم سر وقت  -

 اعتراض کردم ... وحشت  نیکامم خشک بود و دلم معذب ا... هالك کننده بود  گرما

جرمم  نیبدتر نیآره ا...  رینکنه اوستا نص... نکنه همدم ...  هیجرمم چ نیبگ...  نیخستم کرد...  نیخوب بگ -

 ... بود 

 ... اونم به وقتش  -

 ... وقت  نیلعنت به ا يا
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 به ریبه جز اوستا نص... بود  تیرعا شهیحجابم هم... ندارم  يا گهیگناهها گناه د نیا ریمن که غ...  یپس چ -

... نبود که حرمت نگه دارم  دممیپدر ند... حرمت مادرم و نگه داشتم ... به چشم بد نگاه نکردم  يمرد چیه

 ...  نیجرمم و بگ

 ... بود که لب باز کردن  دهیبه تنگنا رس صبرم

 ...  یخود کش -

 ...  انهیتاز 17000...  یجرم خود کش به

پوست سوختم  يبو... رو صورتم کوره به پا کرده بود  ریهرم گرم باد سوزان کو...  یخودکش... گرد شد  چشام

 ... تو مشامم غوغا 

 ... نکردم  یمن که خودکش... من که  یول -

 ... روشن شد  يزدن و اون مکعب سه بعد یبشکن دوباره

 ...  اوردمیکه من هرگز به زبون ن يافکار... به صدا در اومد  افکارم

 شهیداره تموم م... بابت خوشحالم  نیو من از ا...  هیتموم نشدن يزیخونر نیا...  دهینتوم به کمرم رسما یسیخ

 ... خاك  ریو منکر و هفت وجب ز ریرسه به همون نک یداره م...  امیبدبخت اههیس

پوستم به ... ت گرف یم شیداشت آت نمیس... بدنم داغ بود ... و رو دو زانو به زحمت نشستم  رونیو دادم ب نفسم

 ... رو کردم به همزاد ... عطش داشتم ... قل قل افتاده بود 

 ... آب  -

 ...  یتکون داد به نشونه شرمندگ يسر

 ... معلوم نشه  فشیتکل انهیتاز 17000 یتا وقت شهینم...  شهینم -

 ...  دمیکش داد

 ... عطش رو تحمل کنم  نیمن چطور ا...  شهیسال تموم نم نیکه تا چند نیا... انصافتون و شکر  یه -

خطاب به ... وحشت تو دلم  يرو فرق سرم بود و گرما دیامتداد نور خورش...  کیاومد نزد هینره غول کر اون

 ... گفت  یدوم

 ... ببندش  -

 ... مانع شد  همزادم

 ...  ذارمینم...  شهینم... اتهام کامل نشده  میهنوز تفه -
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چنگ ... تقال زدم ... کردم  هیگر... زدم  غیج...  کیاومد نزد... شد  شیشرویمانع پ و کدرش يدست قو یول

...  ابیتو شاهنامه بود و دل سنگش مثه افراس يزورش مثه رستمها... بود  دهیفا یب یول...  نیانداختم به دل زم

 ... شعله شد ... گداخت ... ش گرفت یو تمام تنم آت یپرت شدم افق...  ریکو يگزارایهلم داد رو ر

دستگاه عمق و بعد و ارتفاع گرفت قد ... رو زد  اهشیگداخته و دکمه س نیرو گذاشت رو زم یدستگاه مربع شکل

دستام رو ... عالرغم ممانعت همزادم ... دست کشوندم رو دستگاه و عالرغم تقالها و ضجه هام  کیبا ... تنم 

 ... رنگ  اهیبا دو بند محکم س... اطراف بست  يبه ستونها

 ... نبودم  يزیمن که مسبب خونر... نداشتم  یمن قصد خودکش یول -

... نده  بیگفتم خودت و فر... گفتم  يدید... زد  یعقلم به قلبم غر م... زد  یم انهیتاز نمیبه قفسه س قلبم

 ... بهت گفتم ...  یکن یم یخودکش يتو دار... است  رهیگناه کب...  هیخودکش یممانعت از درمان نوع

 ادیفر...  دیچیتو گوش و وجودم پ شیکه نحس ییبا صدا ییسرزنشها از اون مربع جادو نیهم... تقالهام  وسط

 ! ... که فقط و فقط تو ذهنم زده شد ییحرفا... شد تو برهوت 

 ...  یکن یم یخودکش يتو دار... است  رهیگناه کب...  هیخودکش یممانعت از درمان نوع... نده  بیو فر خودت

دردش شد سوختن و ... فرود اومد  انمیو عر فیکمر نح يگداخته رو انهیتاز نیرو باال برد و اول هشیکر دست

 ...  ومدیهمزاد م يصدا...  ابونیتو ب دیچیدادم پ... وجودم  اناتیگرفتن تمام شر شیآت

 ...  میدیما غرامت م...  هیکاف...  هیکاف -

سرم رو اون ... بود  شیانگار منتظر باق... گره خورد  ینگاهش به نگاه دوم... اون غول تشن تو هوا موند  دست

 ... کرد  یفقط گوشام تو اون لحظه کار م... رمق باال آوردنش رو نداشتم ... بود  نیصفحه داغ آهن

 ...  نیدیم یچ! غرامت؟ -

 ... به دردش بخوره  نجایکه ا مثقال مثقال جمع کرده... کم ثواب نکرده  -

 ...  شونیکیقه قه  و

 ...  استیاون دن يمجازات بعد... اولشه  نیتازه ا... حذف نه  یکمش کنه ول دیشا...  رهیکب ینه در برابر گناه -

 ... دم  یمن غرامت م... خدا بزرگه  ایاون دن... من موکل برزخشم  -

 ... خودش ... بگو نام ببره ...  یچ -

 ...  یکم... شد  خی یکم... دستش رو تنم  يو گرما...  نیقدماش رو زم يصدا

 ... کم مرهم بود  نیهم انگار
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 . نام ببر...  يکرد یهر کار خوب. ... نام ببر -

 ... زحمت زبونم و که مثه چوب خشک شده بود حرکت دادم  به

 یرخوندم و سنسور وار التماس کردم روزنهجده سال عمر چ یمیو برنده دور تا دور حصار س زیحافظم رو ت و

 ... کنه  دایپ

 ... ونمازم ... ثوابم  نیاول... حجاب  -

 ... اومد  صداشون

در برابر  ياالن دار نکهیبه جز ا يکرد یتوشون فکر م يزیبه هر چ ؟يخوند یم ونیدر م یکیکه  ییهمونا -

مثه تو خار شد و  ییها سهینبود که به خاطر نوک سیابل فیح...  یکن یم میتعظ... پادشاه جهان ... قدرت عالم 

 ! ... پادشاه عرش؟ شیپ شتیبود ستا نیهم... به خاك افتاد 

 ... نگاشون کردم  شتریدوباره و با دقت ب... و چرخوندم سمتشون  سرم

 ... همزاد؟  -

 ... جانم  -

 ن؟یک... اجنه ان ... فرشته ان ...  نیک نایا -

 ... راست شدن مو به تنم  شد دمیکه شن یپاسخ و

 هیبه ثان هیثان... دوزخ  يتو نطوریهم... که قراره تا خود دوزخ سوهان روحمون بشن  ییهمونا...  نیاطیش -

که به قول ... دن  یالقضات م یقاض لیتمام کارات رو دارن و تحو لمیف نیکردن واسه هم یوسوست م

 !ر نشناس بودن آدم دو پا روعرضه بودن و قد یخودشون ثابت کنن پوچ بودن و ب

دوباره شروع ...  انهیتاز 10000به  دیتا رس میکم کرد...  میو کم کرد میزد...  میشد که چونه زد یم یساعت کی

 ...  ادیاز دستش بر نم يا گهیهمزاد اعتراف کرد کار د... شد 

 ... گرفت  شیوجودم آت...  نیچهارم... کرد  هیهمزاد گر...  نیسوم...  دیدرد زبانه کش... فرود اومد  انهیتاز نیدوم

 ... اومد  ییکه صدا دیدیبود و چشام تار م انهیتاز نیصدم

 ... من اذن ضمانت دارم ...  هیکاف -

 ... و صداش ... فرستاد  یپوش با دو بال بزرگ رو به ذهنم م دیسف ينامفهوم مرد ریتارم تصو يچشا

 ... نباشه  یلبکه تق دیخوب نگام کن... حکمش  نمیا -
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بود که چشام تار و تار تر  ياون مرد اونقدر قو دینور سپ... نور اون مرد ... عقب رفتن  یکم طانیدو ش هر

 ... از دور داد زد  شونیکی... متر دور شدن  کی... گرفت  یرو م ریتصاو

...  ارهیدووم نم یموجود دو پا بدون پارت نیا... بشر  نیانگار ا...  يباز یو پارت یپارت... بوده  نیهم شهیهم -

 رییتغ ارشیفقط مع...  تیبا معنو ایدن نیا... با پول و شهرت و قدرت  ایاون دن... ال قبا مفتشم گرونه  هیجنس 

 ! ... کرده

 ...  شیشونیانداخت تو پ ینیشد و چ کیپوش دو قدم بهشون نزد دیمرد سپ اون

 ... کنم  یخودم حکم انفصالتون رو صادر م دیباش نجایا گهید هیثان هیاگر تا  یعل يبه وال -

... سرد شدم ... محو شد  یداغ... تنم رفت  يحس گرما... محو شدن ... نبودن ... شدن  بینشد که غ هیثان کی

داغ و برهوت پر  ریتو اون کو گهید... عوض شد  طیمح...  دیقلبم ام... چشام نور گرفت ... دستام باز شد  يبندا

 ... گرما و سوزان نبودم 

کنارم همزاد و ... بود  یحس خوب... هفت رنگ و نرم  يبه ژله ها هیشب يزیچ هیپام  ریز... غار بود  هی اطرافم

 ... چهره  ياون مرد پر يو صدا...  قیو شقا اسیگل  حهیبا ال... پوش  دیاون مرد سپ

 ؟یشناسیمن و م -

 ... سکوت کردم  بیعج ریتصاو نیاز ا جیو گ مبهوت

 ... رو به اطراف انداخت  نگاش

 ... شد  دیپنج شه يکربال اتیهمون که تو عمل راثیپدر م... من محمدم  -

 ...  يگرد یبر م نباریا -

 ...  دنیدوباره شن یلباش شد و گوشام پ کسیف چشام

دست از سر مجازات خواستن برات بر  نیاطیش نیچون ا... از دست من ساخته نبود  يکار...  يموند یاگر م -

 ...  يگرد یبر م زیچ هیبه خاطر  نباریا یول...  رفتیکنار نم یراحت نیدشمن قسم خورده آدم به ا... داشتن  ینم

 ...  ؟یبه خاطر چ -

 . ..روشن شد  یبیخوش عج يو براق و بو دیبا تاللو سف نباریا ییبشکن زد و مربع جادو نیاطیهمون ش وهیش به

گاه گاه قسم دادن ... کردن  میتعظ... در حال خم و راست شدن ... در حال ثنا بود ... در حال نماز بود ...  راثیم

 ... کردن  هیگر... ضجه زدن ... 

 ... محمد آقا ادامه داد ... فوران کرد  بغضم
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 ... و ... به خاطر عشق پاکش ...  راثیم يبخاطر ضجه ها -

 ... عوض شد  ریمعلق شد و تصو بشکنش تو هوا دوباره

تکون ...  ییمهر خاك کربال... دانه درشت سبز  حیتسب...  شیشگیهم دیچادر سف... سجاده  يپا... ارغوان  ماما

دخترم و  ایخدا... باش  جانیمراقب آ ایخدا... کرد  یو دعا م ختیر یاشک م...  ختیر یخورد و اشک م یم

 ... به خودت سپردم 

 ... و دوباره تعجب ...  ریو دوباره تصو... دوباره بشکن  و

 ایخدا... سر به سرش نزار ...  دمشیبخش ایخدا... دست به دعا ... سجاده قرمز  يرو... چادر سبز به سر ...  همدم

که  ییاز همونا... بده  هیمرد هد هیبهش ... خوشبختش کن ... کن  تشیبه راه راست هدا... تو هم ببخشش 

 ...  ایخدا...  ایخدا... کرد  فیعرت

 یبغضم داد م... دعا گوم بود ... که بهش کردم  يبا تمام بد... همدم ... کرده بود  سیتمام صورتم رو خ اشکام

 ... گرفت  یعمق م...  دیکش یزبونه م... زد 

 ... بود بر بغضم  يدییمحمد آقا تا يصدا

 ... شد  انتیاطراف ياهرم اجابت دعا گهید یکی یدل و زندگ رونهیرو و یپا نذاشت نکهیا -

 ! ... آشنا ییصدا... ازپشت سر اومد  ییصدا یتمام شد ول ریتصاو

 ! ... شده دهیو بخش... گنه کار  بیبابا حب کی... و من  -

ست به د... اومد جلو ... االن جلو چشم باشه  دمیکه تو عمرم ند ییبابا... برام باور کردنش سخت بود ...  برگشتم

 اسیشده با  نیعج يو بو... بود  یحسش واقع... گردنش رو ... لباش رو ... گونش و لمس کردم ... چشاش زدم 

 ... و زنبق 

 ... انداز  نیطن راثیم يو صدا... صداها نامفهوم شد ... بوسه بارونش کردم ...  دمشیآغوش کش به

 ... من حالم خوبه ...  نیهر چقدر الزمه بزن -

 ...  شهیخودت با مشکل موجه م یسالمت... نفر؟  هیخون از  زانیم نیا...  ثرایم -

... جان  زیپرو...  دمیفهم شیو هشت سال پ نیا... خوره  یبهش م میفقط منم که گروه خون...  ستیمهم ن -

 ... بزن ... وقت تنگه .

 ... محمد آقا  يدوباره صدا و

 !اونم به قولش عمل کنه... من به قولم عمل کردم ... و بهش بگو ... بهش وقت بده ... مهلت بده  راثیبه م -
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*** 

 ... تونستم لب از لب باز کنم  ینم یحت... قدرت تکون خوردن نداشتم ... بود  خیگوله  هیتنم ... باز شد  چشام

 ... به هوش اومد ... به هوش اومد  راثیم -

سوزن سرم به دستش ... شده بود  زیخ میکه رو تخت خودش ن یراثیبه سمت م... چشام رو چرخوندم  مردمک

 ... بود و سوزن نگاش تو چشاش 

 ؟یخوب -

 ... داد  یشهوت مردا رو م يهنوز بو...  یول... و نگاش ... گرم بود  لبخندش

 ... بار پلک زدم به نشونه خوبم  چند

 ... لب گفت  ریو بعد ز رونینفسش با فشار اومد ب... افتاد رو بالشت رو بست و دوباره سرش  چشاش

 ... شکر ... شکر ... شکر  ایخدا -

 !شهیمهربانانه تر از هم...  شهیموشکافانه تر از هم...  شهیاز هم قتریدق... کردم  نگاش

گونه  يرو یخال مشک... و اون خال ...  یباال زده مشک يموها...  یآب نیشلوار ج... جذب  دیسف یاسک قهی بلوز

 ... هام  هیداشت رو فرستادم به ر یتلخ عطرش که رو به گرم يبو... بو کردم ... چپ 

 ...  ماهید... صبح 10ساعت ... روز بعد  سه

 یحت... همون دور و برن  ازیگن هنوز دار و دسته آ یم...  زیطرف خونه عز میبر يخوا یم یخوب مطمئن -

 ... از ترس  اوردنین رونیب بچه رو

 ...  دمیرو پوش زیتخته پرو کی مارستانیب يهاییدمپا

 ... خوام برم همونجا  یآره م... نزده بودم  یمطمئن حرف نقدریتو عمرم ا -

 ... حرکت موند  ینقطه ب هیو تو  دیبه اطراف چرخ راثیم چش

 ...  ایکوتاه ب...  جانیترسم آ یاز ترس تو م... ترسم  یم...  ستمیمن مطمئن ن یول -

 نیتو ا راثیکه م یو مخلفات نایتامیبا تمام و... رمق بود  یهنوز بدنم ب... رو به لبه تخت گرفتم و پا شدم  دستم

 ... سه روز به خوردم داده بود 

 ... بدم  لیهنوز ترس داشتم در جواب نگاش نگاه تحو... به جفت چشام ... نگام کرد  دوباره

 ! ... تو سرته؟ یوم هست چمعل -

 ... از دارو کردم  یقفسه خال زونیرو تخت رو صاف کردم و نگام رو آو دیسف ملحفه
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 ! ... ایجنگ با دن... جنگ  -

*** 

 یآب يد مده مامانش برام آورده بود و روسر ياز لباسا زیکه پرو يگشاد يمانتو نیبا ا...  نیتو ماش مینشست

 ... گرفت  یخودم عقم م افهیاز ق...  گوششم پاره بود هیکه  ینفت

 ... و نگه داشت  نیماش راثیم میکه رفت یابونیخ هی

 ... گردم  یبمون االن برم نیلحظه تو ماش هی -

وقت گرفت  قهیده دق... فروشگاه پوشاك  هی... مغازه  هیو رفت طرف  نییپا دیبزنم پر یخواستم حرف تا

نگام رو انداختم رو پسرك آدامس فروش کنارش که مشغول اصرار ... در طرف من رو باز کرد ... برگشتنش 

 ... واسه فروش بود 

 ... من خسته ام  گهید میبر... شده  یچ -

 ...  نییرو باز تر کرد و اشاره کرد برم پا در

 ... نگاش کردم و ابرو انداختم باال ... گرد شد  چشام

 !حالت خوبه؟...  خت؟یسر و ر نیبا ا -

هنوز  راثیهشت سال گذشته و م... خوب مونده بود ... بود  دایگونش هنوزم زمان خنده هو يگود...  دیخند

 ... نکرده  رییتغ

 یباورکن فکر م... تو  ایب ریحق به جانب به خودت بگ افهیق... گن مده  یم یبپوش یدوره زمونه هر چ نیبابا ا -

 ! ... پاره هم مثه شلوار پاره و شال چروك دوباره مد شده يکنن مانتو گشاد و روسر

 ... قه قه جفتمون بلند شد  اریاخت یب

 شنهادیپ راثیهمونطور که م... توجه به نگاههاشون  یب... ورودمون به مغازه هفت جفت چش برگشتن سمتم  با

و رو تن  نهایتریتو و ییفضا متیق يشدم به مانتوها ، پالتوها ، شالها و لباسها رهیداده بود با اعتماد به نفس خ

 یو مدرن کیدرکل فروشگاه ش یول... ذاشت  یسر به فلک م متشونیمارك دار بودن و ق اشونیبرخ... مانکنها 

 نیگشاد و ا يتومان نیا... و چشم خورد به خودم  دمیرس... در اتاق پرو  يبه جلو دمیرس...  دیرس یبه نظر م

 يبود که اگر اراده ا یفوق العاده مضحک قیبهم زد تلف راثیکه م يگوشه پاره با اون عطر بولگار يروسر

جلوتر از  راثیم... تعجب چرا  يبو یداد ول ینم ریتحق ينگاههاشون بو... بمب خنده  ردمک یرو م نجاینداشتم ا

 ... کرد  یمن حرکت م
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 ...  جان؟یآ يدوست دار یچه رنگ -

 ... کنم هان  یخودم حساب م... اول بگم  نیبزار هم... خوب ... من؟  -

 ... موند  یمخف هیبق دیزد که از د يپوزخند مچهیرو برگردوند و ن سرش

 ... آهسته گفت  یلیباز و خ مهیبا دهن ن همونطور

 ... همراته؟  فتیمگه ک -

 ... فکر کردم  خوب

 ... و خونه جا گذاشتم  فیرفته بود که ک ادمی نیماشتو  میپس برگرد... نه ... خوب  -

 ... برداشت و نگاش کرد  ينقره ا لهیم يرو از رو يدیسف يپالتو

 ... خوبه؟  يدیکنم تو خونه بهم پس م یمن االن حساب م -

دست  هیبه  یاز طرف... لباسا برم خونه که  نیبا ا شهیخوب نم... کردم  لیتحل هیتکون دادم و تجز يسر هی

 !بودم دهیکه واسشون برنامه چ ییکارها يبرا... داشتم  ازین کیلباس ش

 ... قبول ... باشه  -

کتون از  يشلوار دود کی... بدو رفت سمت شلوارا ... و سرعت همون پالتو رو داد دستم  تیو با رضا دیخند

که برداشته بود اونم آورد و  ییهمرنگ پالتو... خواست  دیشال سف کیاز خانم فروشنده ... برداشت  نشونیب

 ...  ردبدو رفت سمت اتاق پرو و در و باز ک... گرفتمشون ... گرفت جلو چشم 

 ... انداختم باال و تا خواستم اعتراض کنم تو گوشم گفت  ابرو

 ...  شتمیعاشق پ ایکنن من گماشتتم  یاالن همه فکر م... برو تو تا سه نشده  -

 ... کرد  ادهیخالص رو هم رو اعصابم پ ریتاق پرو شدم تا خواستم در و ببندم تو طبق سفارش وارد ا دمیخند

 !رو درست فکر کردن يالبته اون آخر -

که همه همجنساش  یشهوت... داد  یشهوتش هنوز عذابم م یگرچه ناخالص... شدم  نیریش یحرفش کم نیا از

 ... اشتم دادنش نسبت به عشق ند زیتم يبرا ياریکه مع یشهوت... داشتن 

نگام ...  یول... باز کرد  یرفت سمت در عقب و در رو با حالت همون گماشتگ راثیم...  رونیب میمغازه اومد از

در رو باز کردم و ... گرد شده و بهت گرفته بود  راثیم يچشا... جلو  یرو از روش برداشتم و رفتم سمت صندل

 ... و اومد و نشست پشت فرمون  داسپاسم عضالتش باز ش یشوك گرفتگ هیثان هیبعد از ... نشستم 

 ... بود حرکت کرد  شیقلب تیاز رضا یکه ناش يبزنه با لبخند یحرف نکهیبدون ا... کرد و استارت زد  نگام
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مردمکم رو ... سرد لذت بخش بود  يگرم حس هوا يپالتو نیتو ا یهوا سرد بود ول...  نییرو کشوندم پا شهیش

 ... لقمه نون حالل چرخوندم  هیواسه  دنشونیدومردم و  نیب

 ...  ازهیآ...  یستیکه اومدم جلو نشستم علتش تو ن ینیب یاگر م -

 ...  دیرو لبش ماس لبخند

 !از؟یآ -

 ... خورد  یاثر اومدن زمستون رو شاخه ها هم به چشم م... بود  ابونایبرف هنوز تو خ رد

 ...  ازیآ... هوم  -

 رو نوازش کرد و گفت فرمون

 ... بپرسم چرا  شهیم -

... شد از جواب گرفتن  دیناام یوقت...  ارهیذهنم سر در ب ينداشت از تمام چاله چوله ها یلیدل... کردم  سکوت

 ...  میکرد یرو ط ریمس هیترانه بق نیپخش و روشن کرد و در سکوت و طن

 :بهم زمان بده  ترانه

 ... شه که عاشقت بشم  ییواکه دلم ه يکرد يکار هی خودت

 ... شم  وونهیبود که من د يجور هینگات ... ها که شاهدن  ستاره

 ... که عاشقت بشم  يکرد يکار تو

 ... به قلب عاشقم تو استرس نده که حال من بده  گهید

 ...  زدهیدلم واسه تو م... دونم تموم عمر  یو م نیکه ا حاال

 ... که حال قلب من بده  بمون

 ... بهم زمان بده ... حس مبهمم  هیبه قول تو هنوز  اگه

 ... بهم زمان بده ... نگو برات کمم ... تمام قلبم و  ریبگ

 ... بهم زمان بده ... آدمم  هیمنم ...  يمن شد يهوا...  تو

 ... فقط غرورمه  میتموم زندگ یدون یو م نیکه ا خودت

 ... غرورمه  میتموم زندگ... تو کمه  يگذشتن از خودم برا... شکستمش نگو  برات

 ... بسته بود  شهیقلب من هم يعمر درا هی

 ...  يتو در زد حاال
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 ...  يخوش اومد یول يخبر به قلبم اومد یاگرچه ب ایب

 ...  يقلب عاشقم خوش اومد به

 ... بهم زمان بده ... حس مبهمم  هیبه قول تو هنوز  اگه

 ... بهم زمان بده تمام قلبم و نگو برات کمم  ریبگ

 ... آدمم بهم زمان بده  هیمنم ...  يمن شد يهوا...  تو

چشم ... شد  ادهیپ یحیتوض چیه یو متوقف کرد و ب نیماش راثیم... دوباره سر نبش  نایا زیبه خونه عز دهینرس

... ونوس  یکفاش يدوباره متوقف شدنش که نگام مماس شد به تابلو يچرا یبه راه رفتنش بود و حواسم پ

 ریمس... جوره سمت چپ  همه يپاشنه بلند سمت راست و اسپرت ها يو بوتا نشیتریشد رو و دهیچشم کش

پا اون پا کرد و با دست اشاره  نیا... نداشتش  لیو سب شیسمت راست بود و دستش به ر نیتریبه و راثینگاه م

 ... شم  ادهیکرد پ

 کیو  یمشک يآزرا...  يپژو پارس نقره ا... اف رو اسکن کردم شدن اطر ادهیرو کشوندم و قبل از پ رهیدستگ

رفتم ... به اطراف  میتوجه مستق یهمه رو به ذهن سپردم و ب... نبش کوچه پارك بودن  ينوك مداد دیپرا

 ... بود  نیتریکه با چشاش در حال نگاه دوباره به و راثیسمت م

 ! ... ؟یکن یمن و خال فیک يخوا یتو امروز م... شده  یباز چ -

 ... گرفت  نیتریته و یانگشت اشارش رو به سمت بوت پاشنه ده سانت... نگام کنه  نکهیا بدون

ساقش تا ... هالل کنارش داره  ریزنج کیهمون که ... از چپ  یپنجم... سوم از باال  فیرد... اون چطوره  -

 ... اون خوبه؟ ...  هیپاشنش فلز... زانو خز داره 

شماره همون  راثیم... پشت سرش رفتم ! بشر هوله؟ نیا... رفت داخل مغازه ... توافق  يشت پارو گذا سکوتم

 ... قد بلند و الغر بود داد و رو به من گفت  يبوت رو به فروشنده که مرد

 شماره پات چنده؟ -

- 39  

 ...  دیهش رو لطف کن 39جناب  -

 ... کردم  کیرو به گوشش نزد سرم

 ... رو بپرس  متشیاول ق -

 ... من داد  لیدرش رو باز کرد و جفت بوتا رو تحو... رو از قفسه سمت راست برداشت  یکارتن زرشک فروشنده
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 ...  دیاونجا تست کن دیتون یم نهیاونم آ -

 ... بود  قشنگ

 ... ممنون  -

گردنم  ریا دست راستم شال زب...  ومدیم دیپالتو و شال سف نیالحق که به ا... و پام کردمشون  نهیآ يجلو رفتم

 ... گره زد  نشیدستاش رو به س راثیم... حرکت کردم  یرو محکم گرفتم و چند قدم

 ... باهاش؟  یراحت... چطوره  -

تو دلم ... تا آسمون تفاوت داشت  نیاز زم شیسه ماه پ جانیکه با آ يریتصو... شدم  رهیخ نهیتو آ ریتصو به

 !کردم نیشروع تحس يرو برا هیقدم اول نیا

 ... گم  یرو م قتیسل...  هیعال -

 ... فرق سرش رو خاروند و گفت ... به قب قب انداخت  يزد و باد يتک سرفه ا راثیم

 !که قدر بدونه؟ هیک -

 راثیم... جلو  یدوباره نشستم صندل...  یانحراف چیبدون ه میمستق... بود  ابونینگام به خ ریمس...  میشد سوار

شد که  ينوك مداد دیاطراف حواسم زوم پرا میمستق ریاسکن غ نیبا اول... و زد و دنده رو عوض کرد  استارت

 ... بود  راثیمن و م یراننده داخلش هشت دنگ حواسش پ

 ... حرکت کرد  راثیم

 ... واسه اولجا تنگ شده  یلیدلت حتما خ -

 !باهوش پسرك

 !هیچه سوال نیا... خوب آره  -

 ... تو کوچه  دیچیپ

 ... باهام  يتو انگار دعوا دار -

 ... سکوت کردم  یول... دعوا داشتم  آره

 راثیشدم و لبخند به لب منتظر اومدن م ادهیپ نیاز ماش... کردم  یشروع م دیبا...  زیخونه عز يجلو میدیرس

 فیح...  فیح... ز گلش شکفت گل ا... به لبخند و برق نگاه من  دنیشد و به محض رس ادهیپ راثیم...  ستادمیا

 !که مجبورم وگرنه

 ... بلند بخند  راثیم -
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 ... شد به باز شدن دهنش  لیتبد لبخندش

 !؟یچ -

 ... شدم تو چشاش  رهیخ

 ... فقط بلند بخند ... اطراف رو نگاه نکن  -

 ریاون توپ غلطان ز... آب دهنش رو قورت داد ... هضم مسئله واسش مشکل بود ... خشکش زد  ییجورا هی

 ... و  دیپوستش لغز

به ... رو زدم  فنیبلند زنگ آ يبا همون خنده ها... که منم از خنده هاش خندم گرفت  یاونقدر واقع... قه زد  قه

 ... باز شدن در  دینکش هیدو ثان

 ... انگشت اشارم رو چرخوندم تو هوا به نشونه تو ادامه بده  یلبخندم محو شد ول... داخل و در و بستم  رفتم

 مونیخانوم همسا قهیخروس صد يصدا هیداشت شب گهیتهش د یول... کرد  دایهمچنان ادامه پ راثیقه م قه

  !شد یقربون شیسه ساله پ...  گمیخروس رو م... خدا رحمتش کنه ... شد  یم

سبز گره خورده به  چکیپ يبو... هرز دور درخت گردو  يعلفا ایباغچه  يسبزه ها يبو... رو باز کردم  پنجره

... خوام طعمش کنم  یکه م ییاولجا...  دینگام به سمت اولجا چرخ... کدوم حالم و خوب نکرد  چیه...  واریتن د

...  یزندگ کی میبه حر... زن تجاوز گر  کی... زده  انیزن طغ کی... زن شکست خورده  کی...  جانیآ... من 

جگر گوشم رو ... فرزندم رو  یحت دنیجنگ يبرا نباریخوام ا یم...  نیزم يزن تجاوز شده از سمت شهوتها کی

 ... کنه  یباور م یک... پاره تنم رو طعمه کنم ... 

 ... حواسم رو جمع درگاه کرد با اون لبخند کجش  راثیم يصدا

 ...  ییپا یمرموز اولجا رو م نقدریکه ا یکن یفکر م یچبه  -

 ... سرش برد  يو باال دیاولجا رو به آغوش کش... اولجا و نشست لبه تخت  کینزد اومد

 !نگاش کنه ساییمثه خانوم ر نکهینه ا... کنه  ینازش م... کنه  یدلش واسه بچش تنگه بغلش م یمادر وقت هی -

خنده ... شد که خنده هاش شروع شده  یم یماه کی...  دیخند راثیاز خنده بانمک ماولجا ...  کشونینزد اومدم

 ... صحنه  نیدلم قنج رفت از ا... خود آگاهش  يها

...  يبر سهیو ر یدلقک نگام کن هیقهقه بزنم و تو به چش ... تو اون کلت؟ بخندم  هیچ یگیچته؟ م یگیم -

 است؟ینجوریا
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عمق دل من که ... که تا عمق دلم نفوذ کرد  يزینگاه ر... نگام کرد ... آورد و گذاشتش رو پاش  نییرو پا بچه

 ... پاتکم زدن  هیهمه ازش گذرا عبور کردن و 

 ... کردم  کیزدم نزد خی ینیبرداشتم و به لبا و نوك ب ینیرو از تو س ییچا

 ... نداره  سرما رو نقدریتحمل ا زیعز... رو خاموش کردن  يچرا بخار -

 ... به دم در انداخت و شونه باال انداخت  ینگاه مین

چرا حرف و ... سوما ... دوما تو نگران بچه خودت باش و خودت ... برو از خودشون بپرس ... دونم  یاوال نم -

 !؟یکن یعوض م

 ... آزار دهنده بود  شیکنجکاو یباهوش بودنش خبر داشتم ول از

 ...  تیزندگ یپ... ده  يپولتو بدم و برگرد نکهیبه جز ا...  ستیتو کلم ن یچیه -

 ... دوباره به در نگاه کرد و به من ... که شکوه گرانه بود و ملتمس  دیچشاش چرخ نیچشم ب مردمک

 جان؟یآ -

 ... شدم تا چشام درد دلم رو داد نزنه  رهیبه اولجا خ... ترس برم داشت ... خواد بگه  یم یدونستم چ یم

 ... بله  -

 !دمیصداش رو شن... مکث کرد و قورت داد بذاق دهنش رو  یکم

 ... کنم  يخوام ازت خواستگار یم... خوام  یم -

نلرز ... همون جنس مذکر شهوت زده است  نمیا... نه ...  جانینه آ... چند بار تکرار کردم ... دلم هم ...  دیلرز لبم

 ... نلغز ... 

جمله است  نیپر ا التیدونم خ یم... دونم دلت خونه  یم... کرده  نتیبدب ایدونم دن یم... دونم  یم...  جانیآ -

 ...  یفقط سع... کنم  یخوام سع یم یول... وجود نداره  ایدن نیتو ا يکه مرد

 یبراش تفاوت... حاال شده پنجاه پنجاه ... کنه  یخواد سع یفقط م... کنمش بدم اومد  یخوام سع یم نیا از

 !نداره

 ... اولجا رو نوازش داد  يدستا

... نگرفتم  يهمسر... عمر ازدواج نکردم  کیمن ... قبول  یبگ یهر چ... قبول  يبزار یهر شرط...  جانیآ -

 ... رو تحمل کردم که  ییتنها

 ... و برنده  زیت... نگاش کردم ...  دمیگونه وسط حرفش پر اعتراض
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 !عمر؟ کی يتحمل کرد ییتنها... عمر  کی...  يازدواج نکرد... عمر  کی...  يصبر کرد -

 ... بچه رو گرفتم و ادامه دادم ... و برنده مانع جواب دادنش شد  زینگاه ت نینداشتم هم شک

...  يکرد یازدواجم م...  يولم کرد...  يرهام کرد...  يتو که من و پس زد...  یتحمل نکن یتونست یاوال م -

داد و ... کتک تحمل کردم ... من صد تا شاخه اونورترش بودم ...  يتحمل کرد ییعمر تنها کیاگر تو . ..دوما 

تو عمرم سرمازده شهوت امثال تو رو تحمل  وبارد... من ... و فحش و ناسزا و صد جور تهمت تحمل کردم  دادیب

اونوقت ...  یاون معتاد عوض رینفسگ ای... دمخور اتابکم  ای... خوابم  یساعتم درست نم هیشبا  یدون یم... کردم 

تحمل  ییتنها یگیبهم م...  يلم داد تیتو که راحت تو تخت آرامش خواب زمستون...  يتو که فرار کرد... تو 

 !؟يکرد

 ... برد باال  میرو به نشونه تسل دستاش

 ... فقط خواستم دفاع کنم  ... یو نگفتم که منت بزارم سر کس نیا... اشتباه برداشت نکن  -

 ... خواستم برم سمت در ... جام بلند شدم  از

 ...  هیواسه امروز کاف...  راثیم هیکاف -

 ... با دست سد راهم شد ...  دیپر...  دیجاش جه از

ه خودخواهان... خود خواهانه ... خواستم  یهر روز سر نماز از خدا م...  ومدیبه چشم نم یتحمل کردم چون کس -

 ... 

 ... کنجکاوانه  نباریا... کردم  نگاش

 !؟یخواست یرو از خدا م یچ -

 ... خواستم  یم -

 ...  ش؟یبق یعنی نیا... و کج کردم و ابرو انداختم باال  سرم

 ... و دستش رو از جلوم برد کنار  دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 ... تر نشدم  وونهیبرو تا د... برو ...  الیخیب یچیه...  یچیه -

 ... داد به زانوش  هیآرنجش رو تک... دستاش  يلبه تخت و سرش رو گرفت ال نشست

 یچرت همه رو پاره م دیبا... من  یول...  زدنیهمه نهار رو خورده بودن و چرت بعد از ظهر رو م... بود  عصر

تنها راه ممکن بود  نیا یول... شم رو مرتکب ب گهیاشتباه محض د کیبود که نکنه دوباره  نیترسم از ا... کردم 

 ...  جانیآ یباز کردن گره کور زندگ دیشاه کل... تنها راه ممکن ... 
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با ... قرمز  یبند انگشت يدستکشا... کوچولوش رو  دیسف يجورابا... بودم  دهیلباس اولجا رو پوش نیقشنگتر

که زهرا خانوم واسش بافته بود  يدیبلوز شلوار سف...  ومدیچشش م يقرمز که تا باال یکاله توپ...  دیسف يگال

 ... اشکام و با پشت دست پاك کردم ... 

 ... سپارم  یتو رو به خدات م... اولجا  -

 ... هق زدم  هق

 ...  یبخش یمامان و م... اولجا  -

 ... نقشه لعنت فرستادم  نیدلم به خودم و ا تو

 نیا یکن یتو که فکر نم... من  ياولجا... مامان عاشقته  فتهیب یهر اتفاق... نره  ادتی نیا... مامان  ياولجا -

 ... کنم به خاطر خودم  یکار و م

و خطرناك  بیو درشت و عج زیاطالع از افکار ر یاولجا ب... داشت  یدست از سر چشام بر نم یاشک لعنت نیا

 ...  دمیخند هیگر ونیم...  شهیتر از هم یگرم و دوست داشتن... تو ذهنم لبخند زد 

مادر فرق  يقراره غذات با غذا...  ینکن هیگر...  ینکن یکم طاقت...  میمدت از هم دور باش هیقراره ...  یمامان -

 ... خوره  یمامان غصه م ينخور...  شیبخور... داشته باشه 

تو ذهنم  یطوالن ییجدا هی يکوچولوم رو برا ینیاشک کم شده و بتونم چهره ن رهیو فشار دادم تا حر چشام

...  نمشیبب ییجا هی...  يروز هی... و نفس بکشم تا دوباره  رمیبتونم نم...  ارمیتا بتونم طاقت ب... حک کنم 

 ...  رمشیبگ

 زیعز یمیکه تو وسائل گرد گرفته قد يدوباره اشکام و با پشت دست پاك کردم و کالسکه ا... جام پا شدم  از

... و در حال هق هق گذاشتم توش  یاولجا رو به آروم... جلو  دمیخته بودمش رو کشکرده بودم و برق اندا دایپ

شاهرگم ...  رنیخواستم نفسم و بگ یم... رو ببرن  اتمیخواستن بند ح یانگار م... نگام افسرده بود و قلبم مچاله 

 ... افکار درهم  نیو ا یلعنت يدستا نیپر بغض گذشتم و ا يها هیتمام ثان... و ببرن 

و ... غلت زدن مدام عمو بهمن  يو صدا... شده بود  یقاط راثیو م زیخر و پف عز يصدا... سمت در  رفتم

هنوز ... لبم و گاز گرفتم ... و آهسته رفتم تو کوچه  دمیکفشام و پوش... تو خواب  نیمز شیف شیف يصدا

 ... مطمئن نبودم 

اما آب دهنم و قورت دادم و ... داد زدن  يبرا...  ختنیر يلتماس کرد برادر زد و ا... پشت حنجرم در زد  اشک

 یباش فیضع يخوا یم یتابه ک... وقت مبارزه است ...  ستیاالن وقت ضعف ن...  شهینم... تو دلم داد زدم 
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زن بس نبود ...  يسرت زدن و خفه شد توبود  شونیمردونگ یکه مدع يزیاونقدر با هر چ ستیبس ن...  فهیضع

نگاه دامن پاکت رو  یبا نگاه و ب... زبون  یبس نبود با زبون و ب... و ناخواسته ازت گرفتن  يبودنت رو با نامرد

 یدل بدبختت هج يروزه برا کیهشت ساله و  یبودنت رو با حق کش فیضع ستیبس ن... آلوده قلمداد کردن 

 ... خودم ... کنم  یخودم خفت م نباریا...  یه کنیگر يخوایباز م... کردن 

 کردیم هیدلم داشت گر... بره  یکه خودش بچش رو به سمت پرتگاه م یمثله کس... اولجا رو هل دادم  کالسکه

 ... دلم به حال دلم کباب شد ... دلم به حال دلم سوخت ... 

 ... هام  هینداخت به دامن ثان یم شیخنده هاش آت نیو ا دیخند یم اولجا

 نیایب...  نجاستیاولجام ا...  نجامیمن ا...  یعوض گهید ایب... باهام فاصله داشت  يمتر کی ينوك مداد دیپرا

 ... کردن  نیدشنه و ساطورم سر باز تو دلم کم... گرسنه  يگرگا گهید

پس کودن ...  دمیترس یم دیشد با ینم نطوریاگر ا... خوبه ... اومد  ينوك مداد دیباز و بسته شدن در پرا يصدا

ضجه زدم و وداع ... و وداع کردم  ختمیتو دلم اشک ر... با اولجا وداع کردم ... شد  کینزد... حرفان  نیتر از ا

 ... کردم 

 ... خداحافظ پاره تن مادر ... خداحافظ همراز مادر ... مادر  زیعز خداحافط

 ... و قلبم هم  دیلرز یت و کامال محسوس مزانوهام به شد... زده  خینوك انگشتام ... بود  نمیحبس س نفسم

آالرم خطر تو ...  دینحسش که به گوش رس ينفسا يصدا... قدمهاش که بلند شد  يکه رفتم صدا یقدم دو

 ... گفتم االن وقتشه ... پوستم که زده شد  یسنسور حرارت

ت راستش و با دست گرفتمش سم دمیپر... شد  بیکالسکه ار... رد کردم  یبرامدگ هی يکالسکه رو از رو چرخ

 ... خوب بود  نجایتا ا... پرتاب شدن پشت سرم  اتشیمحتو... شد  نیپخش زم فمیدست راستم شل شد و ک... 

 ...  ابونیپخش شده کف آسفالت خ اتیکردم مردمکم رو چرخوندم سر محتو یکالسکه رو راست م کهیحال در

 ...  يکاغذ دستمال

 ... اولجا  شهیش

 ... اولجا  دستمال

 ... در  دیکل

 ...  و
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چنان برق انداخته ... عهد بوق به چنگش آوردم  قهیدسته قرمز پدر جان که تو کمد وسط وسائل عت يچاقو

رو به خودش جلب کنه و  يشه و چش هر نامرد رایبرقش گ دیخورش ياشعه زمرد نیبودمش که با اول

 ... شد  نطورمیهم

گفت از  یم ویسنار... شدنش به راهم ادامه دادم  کیتوجه به نزد ین بم... رو برد به سمت چاقو  دستش

 ...  ینیب شیطبق پ... دسته کالسکه رو چنگ زد  هوی... اطالعم  یاومدنش هنوز ب

 دمیدسته کالسکه رو با تمام وجود کش... بهت زده بهش نگاه کردم ... هنوز کار تموم نشده ... زدم  یم غیج دینبا

 ... 

 ... گمشو گورتو گم کن ...  یهست یتو ک...  یعنتول کن ل -

از دردش  دمیکش یفیخف غیکرد که ناخوداگاه ج شیرو حواله همون زخم کهنه سه روز پ یدست چپش مشت با

 ... سر پا شدم و تقالهام رو ادامه دادم  عیسر یول

 ... کنم  یدستش رو قلم م... بگو  ازیبرو به آ...  شیببر ذارمینم -

 ...  اوردمیولش کن تا دخل خودت و بچت و ن...  یباش یتو ک...  یکن یرو قلم م ازیدست آ... هه  -

 يجا نیزانوم رو با شدت آوردم باال و زدم تو بدتر... قدم بود  نیاالن وقت دوم...  دیرو از دستم قاپ کالسکه

 دیبا... شد  یم یعصبان دیبا... و فرار کردم  دمیدوباره کالسکه رو قاپ... و خفه کرد  ابونیدردش خ غیج... ممکن 

 ... شد  یکثافت ترم دیبا... شد  یکالفه م

تکرار تکه ... تکرار زجر ... تکرار درد  يحبس کردم برا نمینفسم و تو س...  دمیجونش رو شن مهین دنیدو يصدا

 ... فرود اومد ...  میفگیتکه شدن ضع

 ... ود اومد تو کمرم فر... دسته قرمز پدرجان  يچاقو

 ... رفت  شیپ یعال یچ همه

 ... بودم  یاز ارادم راض... از قدرتم ... بار از خودم  نیاول يبرا...  جانیآ...  من

هام  قهیجفت شق دنیکش ریرحم برخورد کرد و دردش شد ت یجامد ب نیرو آسفالت و سرم با شدت به زم افتادم

تار شدن چشام ... جون شدن قلبم  یاز باالتنم و ب يشدن تکه ا خیسوزش کمرم شد ... عصبش  يو تمام رگا

 ... خشک شدن کامم ... 

 ... کالسکه رو دور کرد و از دور داد زد  هیثان هیتو فاصله ... مات  رینامفهوم شد و تصاو صداها

 ... رسونم  یسالمت رو م ازیبه آ -
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 !مرد نما يها فهیضع... خواد قدرتش رو نشونتون بده  یم فهیضع نیا. دارم براتون... بگو ...  خوبه

*** 

 ... شد  کیمات عمو بهمن نزد ریتصو

 ... نبود  نیقرار ما ا...  جانینبود آ نیقرار ما ا -

 ... رو دراز کردم  دستم

 ؟یعمو امانت -

 ...  شیشلوار مشک بیرو برد سمت ج دستش

 ...  تیگوش نمیا... عمو  ایب -

... داشتم  یخودم تمام قدمها رو بر م دیبا... گرفتم  یخودم م دیبا... شماره رو گرفتم ... رو باز کردم  یگوش

 ... زدم و دکمه خوش رنگ سبز و ... و  2 9 5 6 يشماره ها يرو یرو به صفحه لمس میانگشت خون

 ... الو  -

 ... بهروان  جانیآ... بهروان هستم ... معتمد  يسالم آقا -

 ... رفت؟  شیاوضاع چطور پ... م دخترم سال -

 ... نگران صورت عمو بهمن گشت  يها هیخشم و به خنده باز کردم و چشام رو ال يلبا

 ...  دیکه تصورش رو بکن يزیاز چ تریعال...  یعال -

 ...  دنشینفس کش يصدا...  دنشیدو يصدا...  راثیم يصدا

 ...  ایخدا... کار و کرده؟  نیا یک. .. ؟يکار کرد یچ جانیآ... چه خبره  نجایا -

نعره زد ... من  یاز زندگ يمرد فرار نیا...  راثیبهت زده بود م... پشت خط هم ساکت شد ... سکوت کرد  عمو

 ...  دیدل من هم لرز يستونا...  چیکه ه ابونیخ يکه ستونها ينعره ا... 

 ... چه خبره؟  نجایبناله ا یکید  -

 ...  دیشونش رو مال... دستاش رو گرفت ... پا شد  عمو

 ... آروم باش ... بابا  یچیه... نشده  يزیچ...  شهیخوب م... عمو جان  یچیه -

 ...  دیچیدور خودش پ راثیم

خدا ... نصف خون بدنش رفت  شیسه روز پ نیا...  رهیبچه داره خون م نیاز ا...  نینیب یخون و نم نیا -

 ... دکتر  مشیببر میپاشو بهمن جان کمک کن...  دیپاش... موند کمک کرد زنده 
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 ...  راثیبه کمر م دیدوباره دست کش عمو

 ...  رسنیاالن م... تو راهن  -

 ... زانو زد کنارم  راثیم

مرد  کیکه اشک  زهیدو چ ایگفت تو دن یم شهیمامان ارغوان هم... رو صورتم  ختیر یقطره قطره م اشکاش

 ...  نیعشق آتش کی...  ای...  نیدرد سهمگ کی ای...  ارهیرو در م

 ... من  يروزیپ يشد برا یقیو آمبوالنس تلف سیپل نیماش ریآژ يصدا

 !با خودت دختر؟ يچه کرد -

 ... به گوشش رسوندم  دهیبر دهیرو بر صدام

 ... رو مهر بزنه  میفگیرو که سند ختم ضع يکار -

 یول... مشت شدن هم نداشتن  يدستام نا... شدم  یم دهینامعلوم کش ییبرانکاد بودم و با سرعت به طرف جا رو

 ازهیوضع فالکت بار در ام تا برم و فالکت اون آ نیاز ا دیبمونه با ادمیمشتشون کردم که ... مشتشون کردم 

 ... پوست انداخته رو شاهد باشم 

گرم و خسته  يو دستا نیرو زم راثیاشک بار و نگران م يقف بود و نگاههادو متر فاصله دار رو س يچراغها

 ...  راثیم يدنایپرستارا و دو يقدم زدنها يصدا... عمو بهمن رو دسته برانکاد 

 ... شد  یگنگ و نامرئ یکم کم به حالت خلسه در اومدم و همه چ... کرد  یگز گز م بدنم

*** 

 ... خدا رو شکر ... خدا رو شکر ... چشاش و باز کرد  -

برق  يچشا... دستش حصار دستام  کیسرش بود و  یدستش به چادر مشک کی... دوختم به زهرا خانوم  چش

 ... و با دکتر برگشت  رونیب دیپر راثیم...  دیچرخ یم راثیمن و م نیب شیافتاده و بارون

 ... مشتاق دردسرمون چطوره؟  ضیحال مر -

 !دردسر مشتاق

 ... اومد سمتم و دو انگشتش رو گذاشت رو نبض مچم  دکتر

ماه هنوز تموم  نیا... هنوز جا داره هان ... ماشاءاهللا  يپوست کلفت شد... اسمت رو گذاشت بت من  دیبا -

 ! ... نشده

 ... زد  يبه زهرا خانوم نگاه کرد و لبخند راثیم
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 ... رو جور کنه  یسوم ستین دیموجود بع نیاز ا میدکتر اگه دور و برش نباش يآقا -

 ... انداخت  هیبه سرم رو پا ینگاه دکتر

 ... تا سه نشه  گهیبله د -

 ... گفت  یو با لحن مضحک دیدوباره خند راثیم

 !نشه يباز

 ... لجباز نباش  نقدریا...  یباش يبستر گهیحداقل سه روز د دیبا...  يهنوز خوب خوب نشد -

 ... لجبازم  گهیاالن د... ازم لجب... آخر پالتو رو بستم  دکمه

بمون ...  يدر آ یتا از نگران ذارمتیم انیمو به مو در جر... کنه  یم فیمعتمد داره همه کارا رو رد...  جانیآ -

 ... تو آخه؟  یکن یلج م یبا ک يدار...  مارستانیب

 ... شدم بهش  رهیآخر رو بستم و خ دکمه

 ... کنم  یزنده بمونم و زندگ خوادیکه م يبا روزگار... با تو ! ؟یبدون يخوا یم! کنم؟ یم يلجباز یبا ک -

 ... تخت  لهیگذاشت رو م دست

 !؟یکن یخودکش يخوا یپس م -

 ... رو مرتب کردم  شالم

 یاونقدر م...  یول... فکر کنم  یخوام به خودکش ینم يلحظه ا یحت... کنم  یخوام زندگ یم... نه برعکس  -

 ... کنم  اهیمرگ و س يکه رو...  جنگمیخاطر بچم ماونقدر به ... جنگم 

 ... به سمت در  رفتم

رو معتاد تراوشش کرده  مینیب يروزا مدام پرزا نیکه ا یلعنت يبولگار يقدم زدنش پشت سرم اومد و بو يصدا

 ... ذارم  ینم یول...  یفگیخواست دوباره من و بندازه تو ضع یمزاحم دل افگار م يبو نیا... بود 

 ... هم باش  تیتو رو به جان اولجا به فکر سالمت...  جانیآ -

 ... دو قدم رفتم جلو و رخ به رخش گفتم ... شوك زده خشکش زد ... واستادم  نشیبه س نهیو س برگشتم

چون ...  راثیپس خودت و از تو راهم بکش کنار م... من نه به تو ربط داره نه به هم جنسات  یسالمت -

کنه  تیو زره گونه سرا زهیپاستور يبه تو میوونگیهر آن امکان داره د...  هیکه االن افتاده تو تنم مسر یروسیو

 !هیو عاقل بشه  نینماز خون و حرف گوش کن و ام راثیو م

 ! ... به خودش گرفت يا گهیرنگ د نگاش
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 !؟یبشه چ -

 ... تکرار کرد ... سکوت کردم ... و بردم عقب  سرم

 ...  ان؟جیآ یبشه چ -

جا رو  یاثر ب نیکرد و من ا یکم م... کرد  یرنگ نگاه ، اعتماد به نفسم و کم م نیا... به شماره افتاد  نفسم

... برگشتم و به راهم ادامه دادم ... چشم ازش برداشتم و رو ازش گرفتم ... خواستم  ینم... خواستم  ینم

... من  یمحل زندگ یخروس ب...  راثیم...  يوا... نگاهش تو دلم رسوخ کرده بود ... نگاهش رسوخ کرده بود 

... ورود و دخول داشتن  اجازه یمن ب ییکاروانسرا یهمه تو زندگ شهیهم... بدون اجازه رفت و بدون اجازه اومد 

 ...  شهیهم

محل دست بردار  یخروس ب نیا یول... خروج  يرفتم برا یم مارستانیب يا لهیو م دیعجله به سمت درب سف با

 ... من  یصحنه زندگ نیدست بردار نبود از ا... نبود 

 ...  ؟یکن یچرا فرار م...  يچرا حرفت رو تموم نکرد جانیآ -

 ... دونست  یم... کنم  یدارم فرار مدونست  یم...  یلعنت

و بدون فوت وقت  دمیکش رونیپالتو ب بیرو از ج یگوش... در سکوت ... اجازه سوار شدم  یدر و زد و ب موتیر

و  بیعج لیوک کی... کرده بود  شیبهم معرف شیکه همدم سه ماه پ یلیوک... خبرم رو گرفتم  لیشماره وک

رو شاهد  یاعتماد به نفس نین بار بود چنیاول يدونستم برا یفقط م...  یقانون ریو غ یقانون لیوک کی... مرموز 

 ... بودم 

 ... سالم  -

 د؟یچطور... سالم خانوم بهروان  -

 ...  نمتونیخوام بب یم... بهترم  -

 راثیم يلولباس ج نیبا ا دیو من با... بود و دلربا  بایکالم ز هی... خودش رو نشون بده  بایدار و ز نیچ نیهم -

 ... صبورتر باشه  دیبا...  امیحد کوتاه نم نیتا ا دیفهم یم دیبا... قصدش رو نداشتم  یول... شدم  یظاهر م

وان پر  هی... واو ... اونطرف  دمیلباسام و کندم و پر... طرف و حموم نصب بود  نیا نیهم ما ب ینفت یپرده آب هی

منظره ناب و دوست  نیخشکم زده بود از ا... شده بود  دهیپوش اسی ياز آب که سطح روش کامال از گلبرگا

خشک شده  يکه پر بود از گل ها ییو قابها یآسمون یآب يکم هال و پر از رگه ها یصورت يهایکاش...  یداشتن

 ... 
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 يمدت خودم و از غما هی ينشستم تو آب و برا... آب ولرم و آرامش بخش  هی... هو ... گذاشتم تو آب وان  پا

 نیاز ا یبود تکه بزرگ میآرامش سه نیکاش اولجا هم در ا نکهیا الیفکر و خ... شد  یمگه م یول... کندم  ایدن

 ... کرد  یآرامش رو محو م

اقدس خانوم  يزدم صدا یکه حدس م ییصدا هیو ... اومد  یزنگ بت هوون يکه گذشت صدا يا قهیدق ده

 ... باشه 

 ...  دییدر رو باز بفرما... آوردم  یدنیخانوم براتون نوش -

همون و زدم و ... رنگ قرار داشت که روش نماد در باز بود  دیدکمه سف هیگفته بود  راثیکه م يدکمه سبز کنار

 ... خودم و فرو کردم تو آب 

 ...  دییبفرما لیآقا گفتن تا تهش رو م -

 چرخ دار رو فرستاد داخل  زیرو آروم کنار زد و م پرده

 ...  یآب يرنگ بود پر از دونه ها یب عیما هیکه توش  یستالیجام کر هی... در بسته شد  هیثان هی تو

ترانه رضا  يدر حال خوردن بودم که صدا... طعم ترشش به جونم نشست ... داشتم و مزه مزه کردم  برش

 ...  دیداخل حمام به گوش رس یصادق

 ...  يدینکن مردم از نا ام جوابم

 ...  يدید یخدا رو چ یشعاشقم  دیشا

 ... اما  يکن جواب من و داد الیخ

 ...  يدیم یجواب خدا رو چ زمیعز

 ... شن  یم ریاشکام سراز ينجوریهم

 ... ندارم  ياریاز خودم اخت گهید

 ... خوام به جز تو  ینم يزیاز عشق چ من

 ... ندارم  يانتظار چیاز تو ه یول

 ...  ادهیز میقرار یب... کمه  میصبور

 ... قرارم من صاف و ساده  یب چقدر

 ... چقدر سخته دل کندن از تو  زمیعز

 ... چقدر تلخه کام من از تو  زمیعز
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 ...  ادهیز میقرار یکمه ب میصبور

 ... قرارم من صاف و ساده  یب چقدر

 ... راحت از هم بپاشه  میزندگ نزار

 ...  یجواب ینکن مردم از ب جوابم

 ...  رمیبم نکهیاز ا شیبگو پ يزیچ هی

 ...  یبخواب نکهیاز ا شیپ ایب بخوابم

 ... زمستون گذشته  يها مهیاز ن شب

 ...  رمیاز بم شیپ ایخوابم ب به

 ...  زمیعز یپا به خوابم گذاشت اگه

 ...  رمیبگو بلکه آروم بگ يزیچ هی

... سخت بود  دنشیپوش... و بپوشم خودم و مجاب کردم که لباس ر میباطن لیعالرغم م...  رونیحمام اومدم ب از

... گرچه خودم قبول کردم ... شدم  یظاهر م راثیم زیت يچشا يلباس جلو نیبا ا دیبود که با نیسخت تر ا یول

حقش رو تو چهار چوب شروط گذاشته شده  تمخواس یهنوز نم... و باور نداشتم  نیهنوز ا یول... زنش بودم 

 ... کرد  یخودخواهانه جلوه م یبه نظرم کم نیقبول کنم و ا

 يحوله رو از دور سرم باز کردم و با دست موها... سوخته و کوتاه  يقهوه ا ینشستم رو صندل نهیآ يجلو

از  راثیم يکه صدا... کرده بود  خیناآروم بود و نوك انگشتام  نهیقلبم تو س... و بلندم رو مرتب کردم  ییخرما

 ...  امیر بپشت در باعث شد به حال انجماد د

 !اجازه هست؟ -

 یچرا دارم م...  هیچه حس نیا... کار کنم  یچ ایخدا... انگشتام گرفتم و دوباره برداشتمشون  يرو ال صورتم

در بود  کسیچشام ف... رو خودم  دمیرو تخت و پتو رو تا گردن کش دمیدادم و پر رونینفسم و با شدت ب... لرزم 

 ...  راثیم يبه در و صدا يتقه ا يصدااومد که دوباره  یو صدام در نم

 !عروسکم؟ -

به ... کرد  یداد و نا آرومش م یقلبم و مورد هجوم قرار م رحمانهیبود که ب يحجمه انرژ هیکلمش مثه  هر

 ... زحمت جواب دادم 

 ... بله  -
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 ... زد و گفت  يا قهقه

 !هست که گرفتم یچند ساعت هیبله رو  یول... مبارکه انشاء اهللا  -

 و دوباره ... کردم  سکوت

 ... خانوم خوشگلم  -

 ... جواب ندادم  نباریا

 !تو؟ امیب -

 ... عرق کردم و باالجبار گفتم  يرو مشت کردم تو دستا پتو

 ... آره  -

 يعطر بولگار يو بو یمشک نیو شلوار ج دیکوتاه سف نیآست راهنیپ يتو راثیخوش فرم م کلیباز شد و ه در

و  کیاومد نزد... وجود نداره  ییکرد که انگار پتو ینگام م يطور یول... پتو  نیا ریتو درگاه بود و من رو تخت ز

 يصدا... موهام گشت و رو چشام موند  ارتار به ت ينگاش مثه موج ال... نشست  میوجب هیگوشه تخت و تو 

 ... که بتونم ازش دور شم  هیاز اون کتریگرم و نجوا گونش کنار گوشم بهم فهموند نزد

 ...  یلیخ... قشنگم  يشد بایز یلیخ -

کنکاش گرش و زبون مملو از کلمات  يچشا... گرفتش  يصدا... عطرش  يبو... نفسش تو اون فاصله  هرم

 ... شدن گرما و حرارت تو سلول به سلول وجودم  زیشد وار...  باشیز

 ... روم  یارغوان یعسل يشدم به گل پتو رهیو از چشاش گرفتم و خ نگام

بدون ... مثه دستام  دیلرز یمردمک چشام م... شد  رهیبه چشام خ... و پتو رو تو دستاش گرفت  کترینزد اومد

 ...  راثیم ينگاه ها ریز شیکنار و من شدم گوله آت دیپتو رو آروم و آهسته کش...  رهینگاش و از چشام بگ نکهیا

 ! ... ظرافت تو وجود تو نقدریا... وجود جهانه م نیتر قهیحقا که خدا خوش سل -

 ...  ذاشتیمگه حرفاش م یداشتم آرومتر نفس بکشم ول یکنار رفته بود و سع يرو پتو نگام

 چیه یکشم ول یاگر الزم باشه تا ته عمرم به خاطر داشتنت دست از لمس کردنت م... دوست دارم  جانیآ -

 ... وقت ازم نخواه ازت دور شم  چیه... وقت 

 ... قدرت انگشتام در حال ذوب شدن بود  يپتو ال گوشه

... پرده برداشت و بوم و گذاشت روش  يرو از جلو هیچهار پا... تخت در آورد  ریرو از ز دیبوم سف هیشد و  خم

 .. . یپر بود از ابزار آالت نقاش... بود درش رو باز کرد  یپاتخت يجعبه زرد رو هی
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 ... زد به بوم گفت  یخطوط رو م نیاول کهیدر حال... رو گرفت دستش و شروع کرد  ینقاش يمو قلم

 ... رو ثبت کنم  ییبایهمه ز نینقش ا نیخوام اول یم... حرکت بمون لطفا  یب -

 ... توپ گرد شد  هیقد  چشام

 ... من و  يخوا یم -

 ... داد گفت  یبه کارش ادامه م کهیحال در

 !؟ياعتراض دار نمیبه ا هیچ -

 ... خالفش اومد رو زبونم  یاعتراض داشتم ول... خوب  آره

 ... نه  -

مدت من ذره ذره آب  نیجزء به جزء چهرم و سلول به سلول وجودم گشت و تو ا يال... موهام  يال چشاش

ظرف بزرگ  هیاقدس خانوم ... شد  یهمچنان تکرار م یرضا صداق یقیموس شینقاش نیما ب... شدم  یم

 دیسف يو روسر دیکمر سف و ینفت یآب راهنیپ هیبا  انسالیزن م هی... شکل رو آورد تو اتاق  یو منحن یستالیکر

 ...  ینفت یآب يبا نوارا دیسف یروفرش ییبا دمپا... 

با  يا هیپا... ظرف سه طبقه بود و هر طبقش سه قسمت داشت ...  رونیو رفت ب زیرو گذاشت رو م ظرف

،  لی، آج لیداخلش پر بود از انواع و اقسام شکالت ، پاست... الماس گون  يشکل و لبه ها یهالل يچایپ

راست کرد  ینفس راثیکه گذشت م یساعت مین... مرتب در حال خوردن بودم  راثیبه اصرار م...  وهیو م ینیریش

 ... برداشت  هیچهار پا يو بوم و از رو

 ...  دمتیکش... تموم شد عروسکم  -

 ... من  يو بعد برش گردوند سمت چشا دیتمام بوم رو با چشاش بلع خوب

بود  نهیآ هیانگار ...  شتریخط ب هیخط کمتر نه  هینه ... خود من بودم ... فعال شده بود  ریاز تعجب غ بازدمم

 ... روم  يجلو

شنل  هیکنار حمام و  یآسمون یاز جاش پا شد و رفت سمت کمد آب راثیم... بودم  یبوم نقاش يحال تماشا در

 ... از داخلش در آورد  بایپشمالو و ز یآب دیسف

 ... سمتم و گذاشتش رو تخت  اومد

 ... تو باغ  نییپا ایو بپوش ب نیا... موهات و خشک کن ... نماز بخونم  رمیمن م -
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 دیبه گوش رس اطیخوش آهنگ از داخل ح يصدا هیکه گذشت  يا قهیدق ستیب هی... و در وبست  رونیب رفت

 اطیرفتم توش و از اون باال ح... پشت سرم داخل اتاق در تراس قرار داشت ...  ایزمزمه قران خوندنش بود گو... 

که دو  راثیبود و م یمشک یموئیل انداز ریز هیمجنون  دیکنار درخت ب شیتو ضلع شمال غرب... و کنکاش کردم 

دونم چه مدت گذشت که من در حال  ینم... آرامش بخش  یلیخ بلند و... خوند  یزانو نشسته بود و قران م

 نیهم من شاهد ا شیحدود هشت سال پ... تموم که شد رفت به سجده ... آشنا بودم  یقیموس نیگوش کردن ا

 ... از اون باال داد زدم ... خوند  ینشست و قران م یچمنا م يرو ندازا ریز يمنتها به جا... مناظر بودم 

 ... واسه من و اولجا هم دعا کن ... التماس دعا  -

  ... رو لباش نقش بست  یلبخند گرم... نگاش به سمت تراس برگشت  هیاز سجده پا شد و زاو عیسر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...  يخور یسوما برو تو سرما م... دوما چشم ... به دعا  میاوال محتاج -

مثه تجربه  شیبود که تازگ يتجربه ا راثیبا مبودن ... شد حس کرد  یفاصله هم م نیمحبتش رو از ا يگرما

خونه و ماما ارغوان واسم  اوردیم لونینا لونیبود که بابا زمان زنده بودنش اول هر فصل نا ينوبر يها وهیمزه م

 ... کنه  یرو برات تازه م یقشنگ بودن زندگ ينوبر وهیخوردن م گفتیو م ذاشتیم یتو سبد چوب

وسط فکر کردنم دادش به گوش ... دونستم  یقابل اعتماد م ریمذکر بودن غ و به جرم راثیمن هنوز م یول

 ...  دیرس

 !؟ییبابا کجا...  وهوی -

 ... کرد  یبود و سر به باال نگام م ستادهیتراس ا ریز

 ... هوم  -

 ... و سرش رو به چپ و راست تکون داد  دیخند

 ...  یمردم از گشنگ میبخور يزیچ هی...  نییپا ایب -

... تخت برداشتم و انداختم رو شونه هام  يرفتم داخل اتاق و شنل رو از رو... تراس رد شد و رفت داخل  ریز از

مختص  زیت ينگاهها نیهنوز گونه هام بابت ا... انداختم  وریدرا يرو یشش ضلع نهینگاه به خودم تو آ هی
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سرم بستم و جلوش رو به سمت چپ  يو باال موهام... حذف افکارم  يسرم و تکون دادم برا... سرخ بود  راثیم

 ... اومد تو  راثیهنوز در و باز نکرده بودم که در باز شد و م... رفتم به سمت در ... کردم  لیما

 ... کامال داخل شد و در و بست  يا هیشد و بعد چند ثان کسیبه چهرم ف نگاش

 ... کردم  اعتراض

 ...  گهید میبر -

 ... ه تکون داد به نشونه ن سر

 ... کج کردم  سر

 ... گشنته  یاالن گفت... حالت خوبه  راثیم -

 ... زد  لبخند

 !دلم تنگ شده... خوام قبلش نگات کنم  یم -

 ... نگاهها واسه قلبم سخت بود  نیتحمل دوباره ا...  دمیکش یاز سر کالفگ یشدم و پوف رهیسقف خ به

 راثیدر به شدت باز شد و م هویکرد که  یزوم من شده بود و چهرم رو مرتب با چشاش کنکاش م نطوریهم

... وجودش تمام غشاء به غشاء قلبم و لرزوند  يحس گرما...  نیرو زم میجفتمون افتاد... پرت شد تو بغل من 

ا شدن نداره با دست هلش دادم قصد پ دمید یوقت... حرارتش در حال اوج گرفتن بود ... روم موند  يا هیچند ثان

 ... به خودش اومد و از روم پا شد ... 

و بگم من از همسر  شیاونقدر که دوست داشتم برگردم به هشت سال پ... بود  نیریذائقه دلم ش... چرا  دروغ

 ... خوام  ینم... خوام  یبودن کمتر نم راثیم

... چش باز کردم ... شد  یم شتریعوض نشده ب اثرینسبت به م مییرایروز گذشت و هر روز از روز بعد گ ده

با انگشت ... شدم و با کمک دستام نشستم  زیخ مین... داد  یرو نشون م قهیو ده دق 8روبروم  یساعت چوب

و متعاقبش ... در اومد  يصدا دهیکشن قهیبه دق هیثان... کمتر شه  شیسبابه گوشه چشام و ماساژ دادم تا تار

 ...  راثیم يصدا

 ؟يشد داریب راثیدل م زیعز -

 ... برگردوندم سمت در  سر

 ... هوم  -

 ... و باز کرد و سرش رو از درگاه آروم آورد داخل  در
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 اجازه هست؟ -

 ... رو به جلو تکون دادم  سرم

 ... رفت سمت پنجره گفت  یم کهیتو و در حال اومد

 یم یدوما شما ک... نفسم ... عشقم ... جونم  یبگ دیبه همسرت با ینگرفت ادیهنوز  ؟یچ یعنیاوال هوم  -

 ...  يریبگ ادیسالم کردن  يخوا

 ... و خاروندم  میشونیو پ دمیخند

 ... سالم  -

 دمیسر کش... نکردم  داشونیگشتم پ یروفروش يها ییدنبال دمپا یکم...  نیرو زدم کنار و پا گذاشتم رو زم پتو

 ... تخت که صداش اومد  ریز

 ؟يگرد یم يزیدنبال چ -

 ... گشت گفتم  یم ییتخت دنبال دو جفت دمپا ریز یکیچشام تو تار کهیحال در

 ...  ستین امییدمپا -

 ... زد  يتک سرفه ا يا هیچند ثان بعد

 ... ادامه داد ... و آوردم باال  سرم

 !لنگش سمت پنجره هیلنگش کنار کمد بود  هی ناستیاگر منظورت ا -

 اءیچون تنها اش... کردم  یخال هاییحرصم و رو دمپا... برد  یخوابم نم الیاز فکر و خ شبیاومد که د ادمی تازه

 !دم دست و نشکن بود

 ... محکم گرفته بودشون  یرو گرفتم ول هاییشرم پا شدم و دمپا یکم با

 ... کردم  نگاش

 ...  نییپا امیم رمیدوش بگ هی رونیبده برو ب...  گهینکن د تیاذ راثیم -

 ... و غنچه کرد و نچ نچ کرد  لباش

 ... گوشم و گفت  کیسرش و آورد نزد...  دیخند...  دمیخند

 ...  جانیآ -

 ... گرفته و عاشق گونه جواب دادم  يصدا نیا دنیتعجب بابت شن با

 ... هوم  -
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 ... تکون داد  سر

 ... خوام  یهوم نم... نه  -

 ... گرد شد  چشام

 ... شم  یمتوجه نم -

 ... متعجبم  يبه چشا دوخت چش

 ... خوام  یکلمه دلبرونه م -

 ... از کنارش رد شدم و رفتم سمت کمد لباس ... عمق گرفت  لبخندم

 ...  میبرگرد میمجبور شد دمیشا...  رمیبا معتمد تماس بگ دیبا... دارم  ادیامروز کار ز... ول کن بابا سر صبح  -

 یسر صبح چش بود نم...  میمتر یلیم هی... نشست پشت سرم ... شدنش اومد  کیقدم زدنش و نزد يصدا

 ... کرد  یحرکاتش داشت حالم و دگرگون م نیبا ا یدونم ول

 ...  جانیآ -

 نیکه من تو ا یکرد حائل یم یده روز هر لحظه سع نیتو ا... خواد  یم یدونستم چ یم... به کمد بود  روم

... رو ثابت کرده بودم  شیرینفوذ ناپذ یرد شه و من با خودخواه شیال هیرابطه ساخته بودم رو بشکنه و از ال

 ... کلمه رو به زبون آورد  نیا رهدوباره و دوبا... لرزوند  یگرفته و مظلوم دلم و م يصدا نیا یول

 ...  جانیآ -

 ... توان باز کردنش رو نداشتم  یکشو گرفتم ول دستم و به لبه... شد  یکنده م نهیداشت از تو س قلبم

 ...  جانیآ -

 ...  دمشیزحمت کش به

 ...  جانیآ -

 يزیچ نجایا ریو چند دست لباس ز يمتر هینازك و دکلته و شلوارك  راهنیبه جز تاپ و پ... رو برداشتم  لباسا

برشون داشتم و رفتم سمت ...  رمیبود که نتونم خودم و از چشاش بگ راثیم يزیاونم برنامه ر... شد  ینم دایپ

 ... گرفت  کمروم ظاهر شد و در حمام و مح يجلو هیتو چند ثان... در حمام 

هر شب تو ... کشونه  یم شمیخواستنت داره به آت... شم  یمن دارم از درون خورد م... نامرد ... معرفت  یب -

قول و  يکننده پا وونهیعطش د يبا تمام ا یول... کنم  یخدا شکوه م شیو پ زمیر یداشتنت اشک م يایرو

 یمن حت...  خوامیکه م ستین دنشرو به خاطر زن بو جانیمونم که بهت ثابت کنم من آ یقرارم موندم و م
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 دمیفهم یوقت... چون خصائصت عاشقم کرده بود نه چهرت ... هنوز عاشقت بودم  یشناختم ول یچهرت رو نم

عشقم جون گرفت دوباره ... و تو ذهنم باهاش ساختم  مییایقصر عشق رو شیکه هشت سال پ یجانیهمون آ تو

 ... کلمه عاشقونه  هیاز گفتن ... بعد تو ... 

دستاش لرز داشت مثه مردمک ... چشاش رنگ اعتراض گرفت ... حرفش و قورت داد  هیبق... شد  دایهو بغضش

 ... در حمام و ول کرد و از اتاق خارج شد ... خورد  یمن غوطه م يچشاش که داشت تو چشا

 نقدریواقعا کارم ا... عقب عقب رفتم و لبه تخت نشستم ... عذاب وجدان اومد سراغم  یخروجش کم با

و از  میتمام دق دل...  شمیدارم بدجنس م... ناراحت کرده  نقدریرو ا راثیمثه م يخودخواهانه است که مرد

سرم و به اطراف تکون دادم ... به خودم نگاه کردم  نهیتو آ... کنم  یم یبدبخت خال نیرم رو سر اگذشتم دا

رو از  میکتاب فیخم شدم رو تخت و ک... اومد  یگوش يافکار آزار دهنده رو از خودم دور کنم که صدا نیا دیشا

... برداشتم  شیرونیب پیاز تو ز رو یبا عجله گوش... لرزوند  یرو م فیک یگوش برهیو...  دمیاون طرفش کش

 ... شماره معتمد بود 

 ... بله  -

 ... سالم دخترم  -

 چه خبر؟... سالم جناب معتمد  -

 ...  نمتیبب دیبا... بگم  یواال چ -

 !ده؟یبه سر نخ رس یعنیحرفش  نیا

 ؟یک... کجا  -

 ...  یکه تو هست ییهر جا... امروز  نیهم -

 تا شهر فاصله داره  یسه ساعت هی... من االن خارج از شهرم  -

 ... آدرس رو بفرست برام ...  قایدق ییکجا... نداره  يرادیا -

 ... نگرانم کرد  لحنش

 ... شده  یچ دیبگ شهیم...  شهیم -

 ... به شکم انداخت  شتریب مکثش

 ...  نمتیبب دیمفصله با شهیتلفن نم ينه پا -

 ... شده  يم طوربچ... بچم  -
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 ... خداحافظ ... آدرس رو بفرست  عیسر... در مورد پرونده است ... اصال و ابدا ... نه ... نه  -

 ... آدرس رو نوشتم و اس دادم  عیسر... رو مردد قطع کردم  یکردم و گوش یخداحافظ

مونده بود و  رهیخ نهیو آنقطه نا معلوم ر هیچشم رو ... گفت  شهیتلفن نم يتونست باشه که پا یم یچ یعنی

باالخره پا شدم و خودم و انداختم تو حمام ... شد  ینم یول...  امیب رونیداشتم از کالف سر در گم افکارم ب یسع

 ... 

تنم کردم حوله رو از دور سرم باز کردم و در حال  یتاپ شلوارك گلبه هی...  رونیاز حمام اومدم ب قهیده دق بعد

از جام پا  عیپشت در باشه سر راثیاحتمال دادم م... به در اومد  يتقه ا يخشک کردن موهام بودم که صدا

بود زبون  یبتیبا هر مص...  امیدر ب یخودخواه لهیپ نینرم تر عمل کنم و از ا یکردم کم یم یسع دیبا... شدم 

 ... م چرخوندم و گفت

 ...  زمیتو عز ایب -

 !صبحونه ینیس هیبا ... شد  داریاقدس خانوم تو درگاه پد افهیباز شد و ق در

... برگردوندم و لبخند رو به جاش رو لبم نشوندم  يگرد شده بود و به حالت عاد یرو که به طرز مضحک چشام

 ... گوشه اتاق گفت  کیگرد کوچ زیرو م ذاشتیرو م ینیس کهیاقدس خانوم اومد داخل و در حال

 ... خوان تنها صبحونه بخورن  یآقا گفتن م -

 ...  راثیم يآخر دلخور یعنی نیا! ... خواد تنها صبحونه بخوره؟ یم... حرف قلبم نا آروم شد  نیا دنیشن از

کردم که اقدس خانوم  یبرانداز م نهیو تو آ زونمیلب و لوچه آو... توانش رو از دست داد و دوباره نشستم  پاهام

 ... به در مکث کرد  دهیتو راه برگشت نرس

 ! ... د؟یستیمگه شما زن و شوهر ن یول... نباشه هان  یخانوم فضول -

 ... مغزم تکون خورد  يسنسورا

 ...  میچرا هست -

 ... رو مچاله کرد و باز کرد و مردد ادامه داد  شیخانوم گوشه روسر اقدس

 یعنی... گم  یم...  دیشا...  دیخواب یتو دو تا اتاق جدا م نکهیا یکنم ول یمن جسارت م به خدا دیخانوم ببخش -

 اومده؟ شیشما و آقا پ نیب یمشکل... گناه داره خانوم 

 ... منقبض شد  نمیس قفسه
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... رو هم نداشتم  راثیاز م دنیحوصله ناز کش... نداشتم  حتینص دنیحوصله شن...  رونیو با شدت دادم ب نفسم

 ... دادم  یته دلم بهش حق م نباریگرچه ا... اونم قبول کرده بود ... من قبال شرطام رو گفته بودم 

 ... رفت  رونیکرد و از اتاق ب یندارم دوباره عذر خواه يزیدر برابرش جزسکوت چ دیخانوم که د اقدس

نگاه  هی... کنار در برداشتم و انداختم رو شونه هام  دیسف یرو از رو جالباس يریش يپوریشنل گ... جام پا شدم  از

گرم تو  يبرعکس فضا... داشت  يماه بود و سوز بد يد يهوا...  رونیبه خودم انداختم و رفتم ب نهیگذرا تو آ

 راثیم يکه صدا اطیپا گذاشتم تو ح... نداشت  رونیاز زمستون سرد و استخون سوز ب ياثر چیخونه که توش ه

 ... شد  دهیشن

 نکهیخوشحال از ا... من  ینشسته رو تراس اتاق بغل دمید... سر برگردوندم سمت طبقه باال ... از باال بود  صدا

 ...  دمیرو شن ییباشه که صدا دمیکردم عقب عقب رفتم تا کامال تو برد د داشیپ

 !زن کی يخنده ها يصدا... بود به  هیصدا شب...  صدا

مهم نبود االن ... لختم و آزرد اما واسم مهم نبود  يشونه ها وارید یتن سوزن... کردم  میقا بونیسا ریو ز خودم

بود که  نیمهم ا... مهم نبود مش رمضون و اقدس خانوم شاهد بودن ... تو مغز استخونم  رهیسوز سرما داره م

هل دادم به داخل خونه  پاهام و... شده بود  اهزن ناشناس همر نیا يخنده ها يبا صدا راثیم يخنده ها يصدا

 ... حرفاش  يو صدا... اومد  یاون زن م يخنده ها يهنوز صدا... پشت در بودم ... و مردد رفتم طبقه باال 

گفت االن  یم يمحمد...  یبا بدجنس يکرد تیرو اذ یچقدر طفل... نرفته استاد مرزبان رو  ادمیهنوز  راثیم -

 ... درسته ...  یگرمابه و گلستانش قیرف

 ... به خدا کم بود ... کم بود  ژنیاکس نجایا... کرد  یاسم صداش م با

 ...  ادتهیرو  هییاون رستوران کله پاچ... به گردنم داره  يحق پدر... استاد مرزبان االن مثه پدرمه  -

 یات پر از خاطره تلخ ولدوست داشتم برگردم تو همون ده... داشت  انوریدهنم مزه س... هم خاطره هم دارن  با

 ... نباشم  نجایا

 ... زن مغازه دار  يجلو یاون کرمه رو گرفت ادمهیهنوز ...  ادمهیهوم  -

 ...  گرمیشد تو ج یفرو م غهیمثه ت قهقهشون

 ... بود  نیمجازاتش هم نیکمتر يکله پاچه پر از کرم رو گذاشته جلو مشتر... حقش بود  -

در و از پشت قفل ... سمت اتاق امنم و خودم و انداختم توش  دمیدو... ت بود فضا واسم سخ نیتحمل ا گهید

 ... دادم به در  هیکردم و تک
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 ... آرامشم رو خراش داد  وارهیاز تو رگ به رگ ذهنم گذشت و د لمیف هیحرفاشون مثه  دوباره

 رهیبه سقف خ... تختم  يقهوه ا دیسف یو با دو انگشت دست راستم زدم کنار و خودم و انداختم رو روتخت موهام

که  ينطوریا...  دمیبخرج م تیحساس نقدریچرا ا... اصال چمه ...  شیمخف يکناف و نورها یرنگ يشدم و هالال

ناراحت کنم  بهیغر هیخودم و به خاطر  نقدرینداره ا یلیدل... ساده است  يهم دانشکده ا هیزنن انگار  یحرف م

 یارزش یب نیاحمق شدم و به خاطر مسئله به ا نقدریا هویچرا ... مهمه  نیا...  منه شیتمام قلبش پ راثیم... 

 !غصه خوردم؟

شرکت  شونیبه خودم برسم و برم تو مهمون دیبا...  نهیتو آ رمیو چش دوختم به تصو دمیفنر پر نیرو تخت ع از

 !زن داره راثیبدونه م دیبا... کنم 

 دیبا... انداختم  زیم يرو شیگذرا به وسائل آرا ینگاه...  نهیآ يسوخته جلو يکوتاه قهوه ا یرو صندل نشستم

 دهیرس دونیزن تازه به م نیچشم ا يجلو يحور هیخوام  یم... کردم  یم یهنر تو چنته داشتم خال یهر چ

 راثیچنان م! ... راث؟یم... هه ... که جور و پالسش و جمع کنه و از محوطه امن آرامش من محو شه  ارمیب

 ! کرد انگار عشق اولش بوده یم راثیم

 یعنی... شد  داشیپ ییهویاصال چرا ... نکنه واقعا عشق اولشه ... به خودش گرفت  دیرنگ ترد نهیتو آ نگام

 ...  نجاستیدونست االن ا یوگرنه از کجا م... خوب آره احمق ... دعوتش کرده  راثیم

 هی شیآرا هیته ما... پوستم بود  يمرحله اول پاکساز... پاك کن و برداشم  ریو به هم فشار دادم و ش دندونام

فقط ...  ارمیطاقت ب قهیدق 15 دیبا... دستگاه بخور و روشن کردم ... صورتم پاك کردم  يرو از رو شیساعت پ

 ... روزناش باز شه  یتا پوستم کم قهیدق 15

پاك کن  ریکم ش هیال هیو دوباره با  نهیآ ينشستم جلو... بخور تموم شد و صورتم و با آب سرد شستم  کار

رو محکم  نهینگاه مردد تو آ...  دیلرز یدستام م... برداشتم  نهیرو از کنار آ یمیپنکک گر... کردم  زیپوستم و تم

 ...  دیبا... شروع کنم  دیبا...  ستیاالن وقت جا زدن ن... کردم 

 يابرو هام رو مداد قهوه ا...  ملیو ر يریش هیسا یکم... ابوندم خو يپوستم به طرز ماهرانه ا يرو رو پنکک

خندم خودش رو نشون  چهیلبخند زدم تا ماه یکم... مرحله بعد رژ گونه بود ... تا با رنگ موهام مچ شه  دمیکش

 ... تا خط خنده دور لبم  شبه طور هالل گونه آوردم یو کم دمیخنده رو کش ریخط ز... بده 

از پنکک رو اطراف لبام زدم تا  یکم...  دینوبت به لبام رس... خوبه  نجایتا ا...  یاک... رو غنچه کردم  لبام

 ... برجسته تر به نظر برسه 
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درش و باز کردم و دست به ... پا شدم و رفتم سمت کمد ... لبم  يها هیتو ال ختمیرو ر یروشن یلب صدف رژ

هم انگشت به دهن بمونه  راثیکه خود م يطور... رو انتخاب کنم  نشیهترب دیبا... انتخاب  يبرا ستادمیکمر ا

 ... محل  یب همانیچه برسه به اون م

کار شده بود و وسطش طرح  یاقوتیو  یمتیق يبا سنگها یییبایباالتنش به طرز ز يرو... دکلته  يریش راهنیپ

باز  یضیب هیشونه هاش به اندازه  يهاش کوتاه بود و باال نیآست... خورد  یبه چشم م يمحو هیگل هشت ال

 ينهایچ... زانوم  يوجب رو کیدامنش کوتاه بود تا ...  ذاشتیم شیبه نما یپوستم رو به خوب يدیبود و سف

... گذشت  یم شیالجورد يکه از داخل نوارا یشکل يا رهیزنج يکمر نقره ا ییبایشد با ز یم نیاطرافش قر

 ... محشر بود ...  دمشیپوش

لباس و هر بار به خاطر باز بودنش و  نیا دنیپوش يخواهش کرده بود برا راثیبار م نیهمون اوائل چند از

دلبرونه حرف ...  دنیوقت دلبرونه پوش... و االن وقتش بود ... کردم  یاجتناب م دنشیبودنش از پوش يریحر

 ... زدن و دلبرونه جذب کردن 

 ... هرگز ... کنم  ینم میتقس یو با کس راثیم من

آروم و قرار ازم سلب شده بود از ... شد  ینم یول... کردم خودم و آرومتر کنم  یو به اطراف تکون دادم سع سرم

مهمون  هیآخه ... حساس شدم  نقدریفهمم چرا ا یاصال نم... خنده هاشون تو حافظم ثبت شد  يکه صدا یزمان

 گهید...  رهیو م یاومده مهمون... مهمونه  هی...  يشد زیرقت انگ یلیخ انجیآ! فکر کردن رو داره؟ نقدریارزش ا

 ... حرص خوردن نداره  نقدریا

گوشش ... تو چهرم  ختمیر بیرو ار میبرس زدم و چتر هیو  مییخرما يخودم و جمع و جور کردم و موها دوباره

پام رو باز کردم  نییپا يکشو... ور شونم د ختمیطرف ر هیکردم کنار گوشم و از  لیما ينقره ا پسیکل هیرو با 

دوست داشت استفادشون کنم و من  شهیهم راثیکشو بود و م نیده نوع ادکلن مارك دار و اصل تو ا دیشا... 

 ... زدم  یهر بار سر باز م

تلخ و  يرو که بو یدور کامل همه رو بو کردم دوباره از اول شروع کردم و باالخره به زحمت سوم کی یوقت

از باکس گوشه ... کردم  شیو گردنم اسپر قهیاطراف گردنم و اطراف  یکم... رو داشت انتخاب کردم  ینیریش

 ... رو برداشتم و پام کردم  يریلژ دار ش يکمد صندال

 ... اقدس خانوم اومد  يکردم که صدا یخودم و برانداز م داشتم

 ... خانوم براتون قهوه آوردم  -
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 ...  برگردم گفتم نکهیا بدون

 تو  نیایب... هوم  -

 !شد دهید نهیمبهوت و دهن باز مونده اقدس خانوم تو آ افهیموهام و درست کردن لباس بودم که ق ریدرگ

 ... شده بود تا باالخره لب باز کرد  رهیبه من خ يا هیچند ثان هی

 هیانگار ...  شنیچقد ذوق زده م نننتویاگر آقا بب... خانوم  يوا...  دیچقدر عوض شد...  دیخانوم فوق العاده شد -

 ...  نیشد گهیفرد د

 ... شدم گفتم  ختهیمشغول مرتب کردن کمد به هم ر کهیدر حال... و جمع و جور کردم  خودم

 ؟یشناسیمهمون آقا رو م -

 ... جواب داد  ینگران یچاشن یکرد و با من من و کم مکث

 يبود ازشون خبر یچند وقت... بودن  یمیبا هم صم یلیخ... هستن  شونیمیاز دوستان قد یکی... بله خانوم  -

 ... باغ آقا  ومدنیم گهینفر د نیبار و با چند هیچون هر سال ... نبود 

 ... سم رو تو رگام حس کردم  انیجر... حرکت موند  یرو لباسا ب دستام

کرد  یکرد و باز م یو مرتب لوله مر شیگوشه روسر کهیپا اون پا کرد و در حال نیا دیواکنش من رو د یوقت

 ... گفت 

 ... البته ...  ستین ینگران يمهناز خانوم ازدواج کردن جا... البته خانوم آقا و مهناز خانوم مثه خواهر و برادرن  -

 ... بدبختش ور رفت  يبا روسر يشتریو دوباره با شدت ب نییرو انداخت پا سرش

 ...  کیقدم رفتم نزد کیرو گذاشتم رو رگال و  کاور

 ؟یالبته چ -

 ... کرد  نگام

 ...  دیبرم اگر اجازه بد دیخانوم غذا رو گازه با -

 ... اقدس خانوم  يو کج کردم و ملتمس رفتم تو چشا سرم

 ؟یالبته چ -

 ...  دیاتاق چرخ يفضا نیب نگاش

 یاصال عادت ندارم ول... هان  ستمینم يخانوم من فال گوش وا... از پشت در  دمیکه شن ينطوریخانوم ا -

 ... نگران شده بو 
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 ...  دمیحرفش پر وسط

 يدیشن یبگو چ... خوب ... خوب اقدس خانوم  -

بمونن  نجایازش خواستن هم... دلسوزن  نکهیهفته است که طالق گرفته و آقا هم نه ا کی... خانوم  یچیه -

 ...  یتو خونه پشت

اقدس خانوم ... موند  کسیاقدس خانوم ف ينگام رو چشا... گردنم خشک شد  يها چهیماه... باز موند  دهنم

 ... دستپاچه شد 

 خانوم؟ خانوم؟ -

 ... و اومد سمتم  ختیآب ر وانیل هیو  زیسمت م رفت

 ... خانوم ... غلط کردم ... خانوم ...  نیو بخور نیخانوم ا -

 يمات زدم جار ياز گوشه چشا اریاخت یاشک ب... ود چراش برام واضح نب... اشک تو چشام جمع شد  ناخوداگاه

 ... جمله  نیتمام مغزم پر بود از ا... اقدس خانوم واضح نبود  يحرفا... شدن  یگونه هام و بعد لبام م

 ...  یبمونن تو خونه پشت نجایازش خواستن هم -

 ! داشت آرومم کنه یبه دست کنار من مثال سع وانیخانوم ل اقدس

صبر دارن  يحد هیمردا تا ...  یبه خاطر مردت بجنگ دیبا یگاه یول... کنم هان  یخوام فضول ینم ...خانوم  -

 گهید يجا هیو  ازشونیکنن ن یم یو سع ارنیمردا هم کم م نیبهتر يند تیاهم ازاشونیبه ن یاگر تو زندگ... 

 ییجا هیبه  شهینم دایآب پ يزیتم يجا چیو ه يتشنه ا یگفت وقت یم شهیهم امرزمیمادر خدا ب... جبران کنن 

 ...  يهم آب بخور ایدن يجا نیفتریاز کث يکه حاضر یرس یم

 ... متعاقبش اقدس خانوم هم پا شد ... جام پا شدم  از

 ... خانوم من ... نداشتم به خدا  يخانوم منظور...  نیخانوم از من ناراحت شد...  ن؟یخانوم خوب -

تازه  بیرق نیا دیبا...  دمیرو کش رهیرفتم به سمت در و دستگ... رش رد شدم جوابش رو بدم از کنا نکهیا بدون

اون دو  يبلند رفتم به سمت اتاق منبع خنده ها یلرزون ول يبا قدما... رو سر جاش بنشونم  دهیرس دونیبه م

زن  کیدر باز شد و  هویکه  رهیسمت دستگ منفسم و راست کردم و دستم و برد... پشت در مکث کردم ... نفر 

 ... ظاهر شد  دمید يجلو
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و  یمشک يموها... جذاب  ییچشا... و سر باال  کیکوچ ینیب... برنزه  یپوست...  181قد ... ساله  23حدودا  یزن

از  يرژ لب سرخش و موها... زانو  يتا باال ییو بوتا... و پشمالو  دیشال سف... کوتاه و سبز روشن  يمانتو... فر 

 ...  میگفت آفت زده به زندگ یم ختشیر رونیل بشا ریز

 ... من گفت  يمکث و اسکن کردم سر تا پا یاز کم بعد

 ... س سالم  -

دستم و به نشونه ... رو رو لبام نشوندم  یقیو لبخند عم رونیتکون دادم ب هیهام و با  هیمحبوس شده ر نفس

 ... محبت به سمتش دراز کردم و جواب دادم 

 !جان راثیهستم همسر م جانیآ...  نیاومدسالم خوش  -

شده بود به  رهیحاال دو جفت چشم مبهوت خ...  دمیرو پشت سرش د راثیم هیکرد که سا یو واج نگام م هاج

 ... رو آروم آورد جلو و نوك انگشتام رو گرفت  فشیدست الغر و ظر... من 

 ...  زمیخوشبختم عز -

دپرس به  افهیبود و با ق ستادهیافتاد که چمدون به دست ا راثینگام به م... گفت و از کنارم رد شد  ياجازه ا با

... زد به قلب من  یمثه دشنه زخم م راثیم يچشم به چمدون خانوم بود که تو دستا... شده بود  رهیمن خ

 ...  تشد نجوا کنان گف یاز کنارم رد م کهیاومد سمتم و در حال راثیم

 !و لباست رو عوض کنبر -

 ... حرفش مثه پتک خورد تو مزاج ذوقم  نیا

 ... داشت نگاش رو ازم بدزده گفت  یسع کهیدر حال... رو سد کردم  راثیو راه م برگشتم

 ... دستم شکست ... برو کنار  -

 ... اعتراض گونه گفتم ... دستش  ییطال یدوباره افتاد رو چمدون مشک نگام

 ! ... ارم؟یلباسم و در ب دیدوما چرا با...  يبر ینش و ماوال چرا تو چمدو -

 ... و راش رو کج کرد و از کنارم رد شد  دیآه کش هی

نو که  گهیآره د! برو لباست رو عوض کن؟ گهیم... شد  یآماده پشت حلقم شکست و دوباره چشام بارون بغض

... مونه  یبدبخت م شهیبدبخت هم... کنه  یاصال نگام نم... دلش رو زدم ... دل آزار  شهیبه بازار کهنه م ادیب

کردم بعد هشت سال خدا مزه آرامش رو  کرف... هام تموم شده  یفکر کردم بدبخت... شد  یکردم چ یفکر م یچ

 ... فکر کردم ... کنه  یصدق نم راثیدر مورد م یشک لعنت نیگفتم ا... بهم چشونده 
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 ... به در مکث کردم  دهینرس... اتاقم  يواریبه سمت همون چهار د دمیدو

اتابک و پدرش طاقت آوردم  يرفتارها نیبا بدتر یعشق چیهشت سال بدون ه...  ستیدادن ن یوقت جاخال االن

هم کمتر بهم  دیوجب شا کیکردم مرگ قد  یکردم و هر شب حس م یخالص شدن م يهر روز آرزو... 

 یبازم نفس م یلزدم و یکه اسمش شوهر بود زار م یپدر شوهرم و کس ریبار تهمت و تحق ریز...  کهینزد

 ...  دمیکش

 نیا ذارمینم...  ارمیکم ب دینبا... نه ... کنار بکشم  یچیخوام به خاطر ه ینم میبرهه از زندگ نیتو ا...  االن

مونم  یم... مال خودش کنه  دهیاز راه رس هی ذارمینم... مال منه ... حق منه  راثیم...  رهیازم بگ یرو کس یخوش

 ... جنگم  یو م

طاقت  یول... کن  هیگر...  نیبب... قلب من  ياریطاقت ب دیبا...  نمیمشت محکم زدم به سمت چپ قفسه س با

 ...  میکه هشت سال نداشتمش بجنگ يزیچ يتا برا اریب

داشت که  یچنان شدت... م و سرمون خورد به هم تصادف کرد راثیکه محکم با م اطیتا برم سمت ح برگشتم

 ... دست پاچه شد  راثیم... رفت  یم جیسرم گ هیتا چند ثان

 ...  جانیآ یدردت گرفت؟ خوب -

 !جانیحاال شدم آ... گفت  یبهم کمتر از عشقم نم روزیتا د! ... جان؟یآ هه

 ... شدم گفتم  یاز کنارش رد م کهیو باال آوردم و در حال سرم

 !ینگران کن یچیخواد خودت و به خاطر ه ینم... خوبم  -

 ... به سمت درب سالن که دستم و وسط راه گرفت  رفتم

 ... باهات حرف بزنم  دیبا -

صعود حرارت و تو رگ به ... به قلبم وصل کردن  يمچ دستم انگار برق هشتاد فاز ينشستن انگشتاش رو با

متوجه شد خالف قرار داد عمل  هوی... باال و چپ چپ نگاش کردم  دستم و آوردم... کردم  یرگ وجودم حس م

کردم واسه رها شدن ،  یتقال م یهر چ... موند  کسینگاش رو دست گره خوردش رو مچ دستم ف... کرده 

صداش به گوش ... از جلوش رد شدم ... ولش کرد  يا هیباالخره بعد چند ثان... شد  یحصار دستش محکمتر م

 ...  دیرس

 !یممکنه مراعاتش رو کن... بهش سخت بگذره  نجایخوام ا ینم... نداره  يمساعد هیمهناز االن روح -

 ... دستام لرزشش شروع شد ... تنگ و تنگتر شد  نمیقفسه س... نبود  ژنیاکس یول... بود  راثیم... بودم  من
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 ... خوام  ینم...  زمیبر یخوام جلوش اشک ینم...  اریمن طاقت ب قلب

همون  نیا نمیخواستم بب یم... نگام کرد ... نگاش کردم ... و قورت دادم و برگشتم طرفش  بغضم

کاش ... خواستم  یاالن چقدر آغوش ماما ارغوان رو م ایخدا... رفت  یکه جونش واسم م یراثیهمون م!راثه؟یم

از کنارم  راثیم... و آزار بده  حمکشونده که رو نجایبختک خودش و تا ا هیمثه  یکه بدبخت دید یم... بود  نجایا

 ...  شیدرست مثه هشت سال پ... رد شد و محو شد 

اقدس  يصدا یبعد مدت... ساعت  میهم ن دیشا قهیده دق...  قهیدق 5... دونم چه مدت اونجا خشکم زد  ینم

 ... خانوم اومد 

 ... باشه ... تو اتاقتون  میبر ...خانوم ... گچ  نهویخدا مرگم چرا رنگت شده ع... شده  یچ... خانوم  -

اون جمله رو  شدیهنوزم باورم نم! ... راثیم... بود  راثیم يپا يجا کسیچشم ف... و به اطراف تکون دادم  سرم

 ...  دمیشن راثیاز زبون م

 ... و به زحمت باز کردم و شکسته بسته گفتم  دمیخشک يلبا

 ... آقا و مهمونشون  شیپ رمیم -

 ...  رهیکرد جلوم و بگ یخانوم سع اقدس

 ... تو اتاقتون بهتر که ش  میخانوم بر -

 دمیحرفش پر وسط

 ... اونجا  رمیم... نه  -

 ... اقدس خانوم هم پشت سرم اومد و راه و نشون داد ...  اطیگذاشتم تو ح پا

 نیدونم ا ینم...  ومدیم دهیکثافت تازه از راه رس نیا يخنده ها يدوباره صدا یبه ساختمون مجلل پشت دهینرس

به جوارحم  رویخنده هاش ن یهر هج دمیبا شن... شدم  يقو یول... رخنه کرد تو تار تار وجودم  يچطور روین

 ... کردم  یکه تصورش رو م یاز هر وقت شتریب... شد  یم قیتزر

 يلبخند...  راثیم حیوق يمتعجب اون مهناز نام برگشت سمتم و متعاقبش نگاهها ينگاهها... سالن شدم  وارد

 یبیظاهرم به طرز عج دمیعالرغم دل زخم د... رو رو لبم نشوندم و رفتم به سمتشون  قیعم یول يظاهر

 ... گفت  یو م نیحداقل احساسم ا...  دیرس یشاداب به نظر م

 !يدار ییبایز نیدوست به ا يتا حاال نگفته بود... جان  راثیم یکن یمعرف شهیم...  نیخوش اومد یلیخ -

 ...  ومدیمهناز بانو که حاال دهنش باز مونده بود و چشاش داشت از حدقه در م نیا يشدم تو چشا رهیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 ...  کیقدم اومد نزد هی... به من من افتاد  راثیم

 امیاز هم دانشگاه یکی...  لیمهناز ... هستند  لیهم خانوم  شونیا... بهروان  جانیآ... همسرم هستن  شونیا -

 ... 

... خنده رو بروز بدم  نیدوست داشتم ا یلیخندم گرفت و بر حسب تصادف خ لشیاز فام یول... دونم چرا  ینم

اقدس خانوم هم با ...  ادیخواست بند ب یخنده نم نیا یول... قهقه سر دادم  لشیفام دنیبه محض شن نیبنابرا

 یشکوه گر مهناز بانو رو م يچشا... من نتونست خودش رو کنترل کنه و غش کرد از خنده  يخنده ها دنید

داره خجالت زده ... داره  یزدم چه حال یحدس م یول دمید یرو نم راثیم يچشا... کردم  یو ذوق م دمید

 !به درك...  شهیم

گ *صد بار مثه س يکنم روز یم يکار هی... جنس مزخرف خودم و آزار دادم  نیهر چقدر به خاطر ا بسه

تونه به حکم  یفکر کرد م دیاز راه رس یهر ک... بار لگد کرده  نیدوم يبشه که احساس من و برا مونیپش

کردم و تا االن در برابر همه  یخانوم یتونم له کنم ول یدم منم م ینشون م نباریا... معترض نبودنم لهم کنه 

 !صبور بودم

 ... اومد  راثیمعترض م يصدا يا قهیدق هیبعد 

 ...  جانیآ هیفکر کنم کاف -

 ... زدم گفتم  یهنوز تپق م کهیو جمع و جور کردم و در حال خودم

 ! خونه خودتونه دینیبش دییبفرما نیستادیحاال چرا ا... دست خودم نبود ... شرمنده ام  یلیخ...  دیببخش -

هاج و واج  راثیم... رو هم کشوندم سمت خودم  راثیو دست م راثیمبل دو نفره کنار م يو انداختم رو خودم

 نهیقلب من تو س دنیشد تپ راثینا منظم م دنینفس کش يکه صدا دینرس هیبه دو ثان هیثان کی... کرد  ینگام م

 ... به ور رفتن با ناخنش  ردمن و شروع ک ينفره روبرو هیمهناز هم مردد نشست رو مبل ... تنگم 

 ... روبروم کنم  يز بانوکردم حواسم و پرت مهنا یو چسبوندم به دسته مبل و سع خودم

 ...  نیاز همسرتون جدا شد دمیشن -

 ...  راثیم يدوباره صدا و

 ...  جانیآ -

 ... نگاش کنم ادامه دادم  نکهیا بدون

 ...  نیچرا طالق گرفت... چرا ... متاسفم  یلیخ -
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 ... از جاش پا شد  نباریا راثیم

 ...  هیگفتم کاف جانیآ -

 ...  با لبخند نگاش کرد مهناز

 ... جان  راثینداره م يرادیا -

 مرد متاهل رو با  کی رهیبگ ادی دیبا... بدم  ادیبهش  زایچ یلیخ دیخوبه با! جان؟ راثیم

 ... خودم  حیوق راثیبه م... نگاه کردم  راثیبه م... جان صدا نکنه  یچاشن

حرف  نقدریاگر ا... قصد جسارت نداشتم ... کنم  يبا مهناز جون همدرد یخواستم کم یفقط م...  زمیعز هیچ -

 ... خوام  یزدم عذر م يبد

 ... به خودش گرفت و مثال مهربون نگام کرد  يآرومتر افهیحرف مهناز ق نیا دنیشن با

سال با وجود تمام  کیصبر کردم و ... باهاش ساختم  یول...  میمن و آرمان با عشق ازدواج نکرد...  زمیعز -

 ...  یبولهوس بود عوض... اش کنار اومدم باه اشیبد

 ... ادامه داد ... شد  یکرد و کم کم چشاش بارون بغض

شد  یهم زبون م هیمرتب با بق ایتو پارت... بود  گهید يزنا يایچشش دنبال برامدگ یکنار من بود ول ابونیتو خ -

گرفت  یاحمقانش جاش رو م رتیو غ شیاخم و شکاک دیرس یبه من که م...  دیخند یگفت و م یو باهاشون م

...  يچرا بلند حرف زد...  يتعارف کرد ینیریچرا بهش ش...  يدیچرا با اون خند...  يچرا به اون نگاه کرد... 

سال از  کی... سوختم و ساختم ... و سکوت کردم  ختمیرو تو دلم ر یهمه چ... سال تحملش کردم  کی

 ... رو بسازم  میبرگشتم تا دوباره زندگ...  هیافک گهیگفتم د یول... هدر رفت  میزندگ

 !پوزخند زدم... لبخند که نه ... زدم  لبخند

آه  هی... در حال رقصش  میباز و پرده تو نس مهیو نگام رو برگردونم سمت پنجره ن دمیدستام و به هم مال کف

 ... و گفتم  دمیکش

 کشبیبود؟ شوهر من  گهید يزنا ياینگاش به برامدگ... من هشت سال تحمل کردم  ؟يسال تحمل کرد هی -

کرد تا صبح ازشون  یشد و من و مجبور م یخونه و شبا باهاشون هم بستر م اوردیکثافت رو م يزنا ونیدر م

 يبرتهمت و کتک و آبرو اداد؟ شوهر من ب یآزارت م شیبا شکاک... باشم  شونیکنم و شاهد هرزگ یرائیپذ

اونقدر گستاخ و رذل بود که به ... به جونم  فتادیکردم با تسمه و چوب م یلب از لب باز م... داد  یآزارم م

 ... بخره  يکشاورز نیخودش جرات داد بچه سه ماهم و بفروشه و با پولش زم
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ار بغضم و ب نیهزارم يبرا...  دمید یبهت و تعجب رو تو عمق چشش به وضوح م... چشام رفتم تو چشاش  با

... رو زدم  ریت نیاول... نداشتم  يانرژ گهیادامش د يبرا... بود  یامروز کاف يبرا... قورت دادم و از جام پا شدم 

پس ... انداختن نداره  ریدرد داشته باشه وقت واسه ت یتا وقت...  هیکاف نیو هم کشهیداره عذاب م فیفعال حر

 ...  دمیرو شن راثیم يتو راه صدا... گذشتم  راثیم يلرزون از جلو ییبا قدما... بخرم  يانرژ دیبا

  جان؟یآ -

 ... دوباره صداش اومد ... دوباره به راهم ادامه دادم  یول... مکث کردم  یکم

 ...  ینفس -

 ... راهم و سد کرد ... اومد  دنشیقدماش و دو يصدا

 ؟یناراحت يزیاز چ جان؟یچته آ -

 هیبود که  نیچشم به زم... نگاش نکردم ! زده بود؟ شیدونست و ناخواسته به دلم آت یدونست؟ نم ینم یعنی

 ...  کیقدم اومد نزد

 هیمهناز ...  جانیآ...  یتمومش کن نجایهم شهیم... نداشتم  يزدم قصد یاگر من حرف... زدم؟  یمن حرف -

 !شه؟یم... ماه  کیفقط ...  رهیم یماه تحملش کن کی... پناه آورده  نجایا...  هیمیدوست قد

... تحمل کنم  میزن رو تو زندگ کی هیسا دیماه با کیمن ... زد  یمدت حرف م نیچقدر راحت از ا! ... ماه؟ کی

 ... من؟  یکجا؟ تو زندگ... رو بسازم  میاومدم دوباره زندگ گهیکه از االن داره م یاونم کس

قابل  ریغ نقدریجنس مذکر ا نیچرا ا ایخدا... زد  یمهناز رو م یاالن هم داشت حرص ناراحت یحت...  راثیم بعد

وقت دست از  چیو ه استیمرد دن نیبهتر راثیکردم م یفکر م... کنه  یم رییزود تغ نقدریچرا ا...  هینیب شیپ

 چرا؟... شد  ينطوریچرا ا... تکون بخوره  بتو دلم آ ذارهینم گهیکردم د یفکر م... داره  یبر نم تمیحما

خسته بودم ... جواب دادن رو نداشت  يارایزبونم هم  گهید... حرف رفتم به طرف اتاق  یکنارش رد شدم و ب از

 ... خسته  یلیخ... 

 راثیورود دوباره م لمیکردم و ف یکناف ها رو دنبال م ییمویل يبودم و با انگشتم هالال دهیتختم دراز کش يرو

به ... سوخت  یدلم به حال خودم م... از عمق عمق دلم ...  دمیکش آه... گذشت  یاز تو ذهن خستم م میبه زندگ

شب  مهیساعت از دو ن...  ختمیصدا اشک ر یب... نم اشک و حس کردم ... چشام داغ شد ... بهروان  جانیحال آ

 ...  ومدین...  ومدین دنمید يبرا گهیمن د راثیو م... گذشته بود 
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رسن  یبهش م... االن کجاست ... اولجا کوچولوم افتادم  يخنده ها و نگاهها ادی... راست غلت زدم  يپهلو به

امروز معتمد ... قول داد مراقبشه ... معتمد قول داد ... نه ... نکنه اونم به فروش برسه ... خوره  یم یبچم چ... 

مراقب ... مراقب من ...  یآره خدا جون؟ تو چ...  ارهیم رخب...  ادیفردا م... پنچر شده  نشیگفت ماش...  ومدین

 ؟يو تازه کرد میکس یچرا دوباره زخم ب...  يچرا دوباره دل خوشم کرد...  یاگر هست ؟یبچم هست

چشام رو ... در باز شد ... قدمهاش رو  يشناختم صدا یم... بود  راثیقدم زدن م يصدا... قدم زدن اومد  يصدا

 کیدستش اومد نزد... دستش ...  دیآه کش... نشست رو تخت  ... کیاومد نزد... بستم و خودم و به خواب زدم 

 ... صورت من  يرو... صورتم  يرو... 

زده صورتم و  خیدستش پوست  يگرما...  دیآه کش... اشک خشک نشده رو با گوشه انگشتش پاك کرد  قطرات

همش توهم ... روزگار  ینیب یم... مال منه  راثیم...  ذاشتیمحبتش زخم دلم و مرهم م يگرما... سوزوند  یم

 ... عاشقمه  راثیم... دوسم داره  راثیم... و حسادت مسخره زنانه بود 

 ... شد تو همون نوازشا واقعا خوابم برد  یدونم چ ینم

... خوشحال بودم ... انداخته بود  نیطن وارید ياتاقم تشعشع وار رو ریاز پرده حر دینور خورش... باز کردم  چش

 هیگفت مهناز فقط  راثیکه م ينطوریهم... امروز قرار نبود حسادت کنم ... از جام پا شدم ... حالم خوب بود 

حوله رو برداشتم و خودم و ... ت به خرج دادم یحساس يادیمن ز...  ستین ینگران يپس جا...  هیمیدوست قد

 ... انداختم تو حمام 

 ... اقدس خانوم وارد شد ...  ومدیتو اتاقم م مرویرك و نقهوه ت يبو...  رونیاز حمام اومدم ب قهیدق 15بعد حدود 

 ... تعجب نگاش کردم  با

 تو اتاقم؟ دیچرا صبحونه رو آورد -

 ... جواب داد  دیترد با

 ... آقا صبحونشون و با مهناز خانوم خوردن و  -

 ... زخم رو دلم ... نشست  میشونیرو پ اخم

 ... دوباره تکرار کن ...  ؟یچ -

 ... رو گرفت و مچاله کرد  شیگوشه روسر دوباره

 ... تا ... و نجات بده  تیزندگ...  هیمهناز خانوم موجود ترسناک نیا... خانوم  -

 !چه خبره نجایا... شده بودم  جیگ... کردم  یو واج نگاش م هاج
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  دمیو جمع و جور کردم و پرس خودم

 حاال آقا کجان؟ -

 ... اد خانوم نگام کرد و مردد جواب د اقدس

 ... قدم بزنن  رونیبا مهناز خانوم رفتن ب -

بغضم و با ... حس حسادت مسخره  نیکف دستم به شدت عرق کرده بود به خاطر ا... و مشت کردم  دستام

 يخزدار رو از داخلش برداشتم و با دستا يقهوه ا يپالتو... تمام حرص تو وجودم قورت دادم و رفتم طرف کمد 

 ...  رهیکرد جلوم و بگ یاقدس خانوم سع ... دمشیلرزون پوش

االنم فقط به خاطر ...  دنیرو انجام بدن انجام م يبخوان کار یآقا وقت...  نیشما نر ستیبهتر ن... خانوم  -

هم گستاخ و هم ... خانوم  هیمهناز خانوم موجود گستاخ نیا یول... شدن  کیمهناز نزد نیبه ا نقدریا يدلسوز

 ...  ونهلرز یدلش رو م دیاگر دل آقا رو نلرزون دیشک نکن... ترسناك 

 ... گشتم که خودش به زبون آورد  یمعزل م نیتو چشاش دنبال راه حل ا... کردم  نگاش

 ...  ایو ...  دیاز مهناز دورش کن دیبا...  دیببر نجایآقا رو از ا دیخانوم با -

 ... کردم  زیو ر چشام

 ؟یچ ای -

 ...  دیشرطتون و بشکن دیبا...  دیآقا شرط گذاشت يشما برا دمینخوب خانوم من ش... خوب  -

رو به زبون آوردم که از نظر خودم هم  يرو لبام نشست و جمله ا يپوزخند مچهین... و تو هم گره زدم  دستام

 ... مضحک بود 

 !من شرطم و بشکنم؟ نیکرد یکینکنه آقا و شما و اون مهناز با هم دست به  -

 ... اومد تو چشام  زیخانوم ت اقدس

که من  نهیبهتون گفتم تا االن رو حساب ا یبه خدا هر چ... به ارواح خاك داداشم نه خانوم ... نه به خدا ... نه  -

خانوم آقا رو ... داغون شه  تونیدوست ندارم زندگ... خواهرم  نیشما رو هم ع... آقا رو مثه برادرم دوست دارم 

 ...  رونیکنه ب یپرت م نجایما رو از ا هیرو به شما گفتم سر دو ثان زایچ نیه من اآقا اگر بدون... چه به نقشه 

نگران و ... قدم اومد جلو  هیاقدس خانوم ...  دمیکش یرو از چوب لباس میقهوه ا دیو ازش گرفتم و شال سف نگام

 ... مستاصل ادامه داد 
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 ییگدا میبر دیبا میکار و از دست بد نیاگر ا...  دیبگ يزیبه آقا چ دینر... دستم به دامنتون ... تو رو خدا خانوم  -

 . ... وسط زمستون خانوم

 ... رو شونم گفتم  نداختمیگوشه شالم و م کهیکنارش رد شدم و در حال از

 ... شنوه  ینم يزیمورد چ نیآقا در ا... نگران نباش  -

 ...  ومدیاقدس خانوم از پشت سر م تیو مظلوم یپر از نگران يهنوز صدا...  اطیسمت ح رفتم

 ... خانوم  یمرس... بده خانوم  رتیخدا خ... دستتون درد نکنه خانوم  -

سرم و به ... و هوا از سوز افتاده بود  ومدینم برف م...  اطیزانوم رو پام کردم و پا گذاشتم تو ح يتا باال يبوتا

 ... شدم  رهیابرا خ يدیسمت آسمون باال بردم و به سف

هشت ... من و  ینیب یاصال م... منم بندتم  ایخدا...  ییهمه تنها نیخسته شدم از ا ایخدا... کمکم کن ...  ایخدا

روز  هیدادم  یم یوسط کتکا و درد تسمه اتابک هر بار صدات کردم و به خودم دلخوش...  یسال تنهام گذاشت

 ایخدا... ده روز و خواب بودم  نیسراب بود و تموم ا نبارمیکه انگو  ایخدا...  يدیو پاداش صبرم و م يدینجاتم م

 نیهم... بار  هی نیهم ایخدا... خانواده  هی میبش راثیکه دوباره من و اولجا و م نهیا دنمینفس کش یتمام دلخوش

 یمخواهش  ایخدا...  ریو اولجا رو ازم نگ راثیم...  ایخدا... خوام  یازت نم یچیتا آخر عمر ه گهید... آرزو  هی

 ... کنم  یتمنا م ایخدا... کنم 

موهاش پر از ...  بیدست به ج...  دیسف يپالتو نیروبروم تو ا... بود  راثیم... به خودم اومدم  يسرفه ا يصدا با

گونه هام  ينم اشک و از رو... کرد  یمرموز و افسرده نگام م... و چش به من  نییسربه پا... برف  يدونه ها

 ... دو قدم نرفته صداش اومد ... از کنارش گذشتم ... اك کردم و به راهم ادامه دادم پ

 کجا؟ -

 !مهناز نبود... موجود مزاحم  نیاز ا يخبر... و به اطراف چرخوندم  میبارون يچشا... کردم  مکث

 ... خوام برم قدم بزنم  یم -

 ... و گفت  دیآه کش هی

 !؟ییتنها -

 ... زدم  پوزخند

 ... نخواهم داشت ...  دمیشا... نداشتم ... همراه ندارم ... از شانس منه  نمیا گهید -

 ...  رونیزدم ب ییباغ کذا نیراهم ادامه دادم و از درب کوتاه ا به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٥٩ 

 یول...  ادیم گهید قهیدو دق...  ادیم گهید قهیدق هی... دنبالم  ادیگفتم االن م یهر لحظه م...  ادیبودم ب منتظر

 ومدنشین نیو ا ومدین راثیم یبرف قدم زدم ول يدونه ها ریدوساعت ز دمیشا... ساعت  هی... نشد  داشیپ

 ... داشت  خواهممن همراه ندارم و ن...  شمیبود بر جمله چند ساعت پ يدییتا

! من گم شدم؟ ایاصال من کجام؟ خدا... اطراف رو نگاه کردم ... که گذشت متوجه شدم وسط جنگلم  یساعت دو

از  جتریهر بار گ یرو امتحان کردم ول ریچهل مس ای یس دیشا... عقب  ریمس... جلو  ریمس... به اطراف  دمیدو

رو  یگوش شهیاحمقانه مثل هم... بسته بود  خینفسم به شماره افتاده بود و تمام عضالت بدنم ... شدم  یقبل م

 ... آخر خط  یعنی نیو ا...  رمینداشتم که باهاش تماس بگ یارتباط لهیوس چیجا گذاشته بودم و ه

 ... سلول به سلول بدنم در آستانه انجماد بود ...  دیلرز یتمام عضالت تنم م... قرمز و متورم شده بود  دستام

به سر بچم  یچ ؟یاولجا چ ایو؟ خدا میزندگ یتموم کن يخوا یم هویکردم بهت برخورد؟ حاال  يناشکر ایخدا

 ... مملو از گرگ  نیزم نیسر پناه تو ا یب ایخدا...  دایم

کرد و با  یسوز و سرما تا مغز استخونم نفوذ م یول... درخت تنومند پناه گرفتم  هی ریز... شدت گرفت  برف

توان  یحت گهید... دادم و نشستم  هیهمونجا به تنه درخت تک... شد  یگذشت زمان حس پاهام کمتر و کمتر م

دونستم  یاما خوب م... داشتم  یگحس بودم و حس خواب آلود یبه شدت ب... راه رفتن و گشتن هم نداشتم 

 ... با مرگ  هیخواب مساو

 شد  یتو گوشم زمزمه م راثیقشنگ م يناخواسته حرفا... کردم مرور خاطرات کنم  یسع

 چیه یکشم ول یشتنت دست از لمس کردنت ماگر الزم باشه تا ته عمرم به خاطر دا... دوست دارم  جانیآ -

 ... وقت ازم نخواه ازت دور شم  چیه... وقت 

 یم یدوما شما ک... نفسم ... عشقم ... جونم  یبگ دیبه همسرت با ینگرفت ادیهنوز  ؟یچ یعنیاوال هوم  -

 ...  يریبگ ادیسالم کردن  يخوا

هر شب تو ... کشونه  یم شمیخواستنت داره به آت...  شم یمن دارم از درون خورد م... نامرد ... معرفت  یب -

قول و  يکننده پا وونهیعطش د يبا تمام ا یول... کنم  یخدا شکوه م شیو پ زمیر یداشتنت اشک م يایرو

 یمن حت...  خوامیکه م ستین دنشرو به خاطر زن بو جانیمونم که بهت ثابت کنم من آ یقرارم موندم و م

 دمیفهم یوقت... چون خصائصت عاشقم کرده بود نه چهرت ... هنوز عاشقت بودم  یشناختم ول یچهرت رو نم

عشقم جون گرفت دوباره ... و تو ذهنم باهاش ساختم  مییایقصر عشق رو شیکه هشت سال پ یجانیتو همون آ

 ... کلمه عاشقونه  هیاز گفتن ... بعد تو ... 
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 یخواست یتو که م ایخدا...  یاون همه دل خوش شد یچ... شد اون همه عشق  یچ...  راثیشد اون م یچ

چرا دلم و ... کردم  یو م میخودم زندگ یمن که داشتم تو بدبخت ایخدا...  يچرا دلم و خوش کرد شیریبگ

 !چرا؟ ایخدا... به عشق و دل کندن  يو گره زد میچرا دوباره زندگ...  گهیآدم د هیبه محبت  يخوش کرد

 

  راثیم

  ن؟یهمه جا رو گشت -

... زنه  یاطراف پرنده هم پر نم يمتر لویتونم بگم تا چند ک یبه جرات م...  میآقا همه جا رو قدم به قدم گشت -

 ... دور شده  نجایاز ا یلیاحتماال خ

رو هم  ییکه جا جانیشن آ یجنگل گم م نیاطرافن تو ا نیکه اهل ا ییاونا... دوختم به ظلمات اطراف  چش

 ... بلد نبود 

 ... مش کاظم اومد  يصدا... چال ظلمات  اهیبه سمت س دمیدو

 ...  دیش یاونجا خودتونم گم م دیبر... آقا کجا  -

انگشتام و گره زدم تو ... بود که باورش سخت بود  یتلخ قتیحق... بود  یمنطق... کوتاه و بعد متوقف شد  قدمام

 ... سرم و بردم سمت آسمون و نعره زدم ... موهام 

اتفاق و زجر کش  نیا یباعث و بان يبه خود خودت قسم اگر نجاتش ند... خوام  یو از تو م جانمیآ... خداااا  -

 ...  خوامیو از تو م جانمیخدااا آ... کنم  یم

 ... آقا احمد اومد  -

هوا سرد ...  دیسف اهیپنج تا سگ س... همراش پنج تا سگ بود ... که دستش بود  یچراغ يسمت سوسو برگشتم

 نیا فتریضع جانیآ...  ارهیهوا طاقت نم نیتو ا جانیآ... بست  یم خیآنچنان سرد که خون تو رگ ... بود 

نگاه به  هینگاه به سگا کرد  هیاحمد ... سمت احمد  دمیپر... درد هم برام کشنده بود  نیفکر ا یحت... حرفاست 

 ... من 

نشده  رید نیفقط دعا کن... منطقه ان  يسگا نیبهتر... رو جمع کنم چند تا سگ  نیتونستم ا یآقا از اهال -

 ...  ارنیب نیخانوم آشنا شن و بگ يبا بو نایکه ا يزیچ هی یآقا لباس... باشه 

 ...  رهیاز اقدس خانوم بگ راهنیپ هیمش رمضون و فرستادم تا  عیسر
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رو بهشون گفت و افسارشون و  یکلمات یمشام هر پنج تا سگ گرفت و با زبون خاص يو جلو راهنیاحمد پ -

به کاظم ... و با احمد تو ظلمات گم شدن  دنیکه از کمانچه خالص شده باشن دو يریسگا مثه ت... شل کرد 

 ... اشاره کردم 

 ...  امیمنم پشت سرتون م... و پتو هم همراه خودت ببر  يتفنگ شکار... باهاشون برو  -

 ... گفت  نیسمت ماش دیدو یم کهیدر حال کاظم

 ...  نیکمک خبر کن میکرد ریاگر د...  دیاینه آقا شما ن -

گذشت و احتمال  یزمان مثل باد م... کشنده و خفه کننده  يمن موندم و انتظار... تو ظلمات گم شدن  همشون

 جانیتونه آ یمعجزه م هیدونستم فقط  یم یبه خوب... شد  یم شتریو ب شتریسرما ب نیجون دادن نفس من تو ا

جنگل رو رفتم و  يباغ تا ورود ریها بار مس هد دیشا... تن من داغ بود  یول... هوا سرد بود ... من و نجات بده 

کالفه و مستاصل قدم ... کدومشون در دسترس نبود  چیه یاحمد و کاظم و گرفتم ول یچند بار گوش... اومدم 

 ... مهناز از پشت سر اومد  يزدم که صدا یم

 ... داخل  ایب ستیساخته ن يازت کار نجایتو که ا... جان  راثیم -

 ... تفاوت جواب دادم  یاز برف بود ب دهیرو ظلمات جاده پوش نگام

 ... تونم  ینم... داخل  امیتونم ب ینم... نه تو برو تو  -

 ...  کینزد اومد

 ... مونم  یپس منم م -

 يمهناز...  دیرس یتو تن مهناز خوش فرم تر به نظر م دشیو شلوار سف شیکوتاه نارنج يمانتو... کردم  نگاش

که به  يمهناز... شد  یمن م يچشا بیپر از محبتش نص يمال من بود و نگاهها شهیکه عاشقانه هاش هم

 یدلم به حال خودمم م...  تسوخ یدلم به حالش م... بود  نهیمملو از حسادت و ک جانیخاطر عشق من به آ

 ... کرده بود کباب بود  ریگ دیمنجالب ترد نیکه وسط ا راثیمدلم به حال ... سوخت 

رفتم به سمت  یدوباره م کهیدر حال... نبود  دایپ یچیکه توش ه يمحو ریشدم و تصو رهیبه جنگل خ دوباره

 جنگل گفتم

 ... تو برو تو  -

 ... زد و گفت  يمحو لبخند

 ... رم تو  یتنها نم... مونم  یمنم باهات م... نه  -
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 ... صدام و بردم باال ... لحظه نداشتم  نیرو تو ا يبشر یبن چیحوصله ه... شدم  کالفه

 !گفتم برو تو -

مهناز پنج ... بلند من و نداشت  يمهناز طاقت صدا... موند  دنمینفس کش دیو ابر سف دهیخشک يرو لبا نگاش

 !راثیم یداشت به عشق پوچال عادت شیمهناز پنج سال پ...  راثیم يایعادت داشت به مهربون شیسال پ

در ... تر بود  زیغم انگ هیکه از هزار بار گر يلبخند... لبخند رو لبش خشک شد ... گذرا به اطراف کرد  ینگاه

 ... کنه رفت به سمت در  یرو ازم مخف شیبارون يکرد چشا یم یسع کهیحال

 ... نداره  دهیفا ستادنتیا نجایا... تو  ایتو هم سردت شد ب...  رمیم... باشه  -

 ... تفاوت جواب دادم  یب

 ... باشه ... باشه  -

 ... برش داشتم ... شماره کاظم بود ... اومد  یگوش ياز رفتن مهناز نگذشته بود که صدا یساعت کی

 ...  نیآقا دکتر خبر کن...  میایم میدار... آقا هنوز نبض داره ...  میکرد داشیآقا پ -

از ته دلم خدا رو شکر  اریاخت یناخوداگاه اشک شوق تو چشام نشست و ب... ذوق مرگ شدم ... نه ... کردم  ذوق

 ... کردم 

 ...  دیبجنب... من منتظرم  -

 ... باشه ... باشه آقا  -

 

 ...  جانیآ

 ...  ومدیاز پشت در م راثیم يصدا... باز کردم  چش

 حالش بهتره؟  -

 ...  ادیدکتر گفت حداکثر تا ظهر به هوش م... حرارت بدنش نرماله بله اقا خدا رو شکر  -

 ؟يوسائلش رو جمع کرد... خوبه  -

 دینکن... رفتن از صد تا مرگ واسه خانوم بدتره  نیآقا ا...  دیکن شیراه ينطوریا دیآقا حاال مجبور... بله آقا  -

 ... ظلم و  نیا

 ... شدم به در  رهیخ جیمبهوت و گ... قدرت دستام در حال پرس شدن بود  ریپتو ز تمام
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 یم... رسن نهار مفصل باشه  یم جانیتا ظهر مادرم و مادر آ... ندارم  هیاقدس خانوم حوصله ضجه گر هیکاف -

 !در کار نباشه يکم و کسر چیخوام ه

 ... اقدس خانوم کنار تختم  يو صدا... صورتم  ياستااشک رو ر... تو دلم  نهیک... لرز تو دستام ... تو حلقم  بغض

 یبرتون م شنیم مونیبعد پش... خانوم آقا دلسوزن  یول...  دهیمهناز آخر کار دستتون م نیمن گفتم ا... خانوم  -

 ... گردونن 

 ... کردم  ادتریو ز ستمیس يصدا

 ***يآذر نیاز افش رمیمیدارم م ترانه

 ...  یم...  رمیمیم...  رمیمیم دارم

 ...  رمیمیم...  رمیمیم...  رمیمیکه من دارم م نیبگ بهش

 ...  رمیگیم رمیگیم...  رمیگیبهونه اون و م همش

 ...  نمیبب...  نمیبب...  نمیخوام اون و بب یم نیبگ بهش

 ...  رمیم یم رمیمیم رمیمیکه من دارم م نیبگ بهش

 ...  رمیگ یم رمیگ یم رمیگ یبهونه اون و م همش

 ...  نمیبب نمیبب...  نمیاون و بب ادیب دیبگ بهش

 ...  ادیسرتون م ییبال هیزبونم الل ...  نیشد فیدکتر گفت ضع...  نیریآروم بگ... خانوم  -

 ... مردم  یکاش تو همون جنگل از سرما م... مهم نبود  برام

 ... تو از خدات که من نباشم  چرا

 ... که از دلت جدا شم  يخوا یم همش

 ...  ستیواسم ن ییجا تیتو زندگ چرا

 ... نخواه که من مثله تو باشم  ازم

 ...  یدون یواسه من سخته م ییجدا

 ...  یمون ینم شمیپ نکهیا واسه

 ...  ستیواسم ن ییتو قلب تو جا چرا

 ...  یبمون شمیکن پ يکار هی ایب

 ... خطاب به اقدس خانوم گفتم ... کردم هق هقم و قطع کنم و حرف بزنم  یکردم و سع یشیف شیف
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 دوست داره؟ یلیو خ راثیمهناز م نیا -

 ... گفت و سر تکون داد به نشونه آره  يخانوم خدا لعنتش کنه ا اقدس

 ...  دمیرو زدم کنار و دوباره پرس یلعنت بغض

 ... دوست داره  یلیمهناز و خ ؟یچ راثیم -

 ... اقدس خانوم دوباره پر از اشک شد  یارونب يچشا

باعث و  دیکش یوسط جاده داشت نعره م... زد آقا  یداشت بال بال م نیگم شده بود یبه خدا وقت... نه خانوم  -

 یاالنم نم... رو قد شما دوست نداره  یکس چیه دمیکه من د ییآقا نیا... کشه  یگم شدنتون و خودش م یبان

 ... دونم چرا 

 ... زدم و دستم و باال بردم  یهام و دل زدنام لبخند تلخ هیگر طوس

 ...  یخوش کن یخواد دلم و الک ینم...  هیکاف... اقدس خانوم  هیکاف -

 ... برم من ... برم من ... خواد برم من  یچرا م نیبگ بهش

 بگم من... بگم من ... بگم من  یحرفام و من به ک آخه

 ... دارم من ... دارم من ... چقدر دوستش دارم من  دیبگ بهش

 ...  رمیم یم رمیم یم رمیم یکه من دارم م دیبگ بهش

 ...  رمیگ یم رمیگ یم...  رمیگ یبهونه اون و م همش

 ...  نمیبب...  نمیبب...  نمیاون و بب ادیب دیبگ بهش

 يتقه ا يو متعاقبش صدا... زهرا خانوم  يداص نطوریو هم...  دیرس یبه گوش م اطیماما ارغوان از تو ح يصدا

 !رنگ دل من... سوخته اتاقم  يبه در قهوه ا

 ... رو خودم جواب دادم  دمیکش یپتو رو م کهیدر حال -

 ... بله  -

 ... شدت گرفت  شیپشت در عضالت خشک شده بدنم اسپاسم عضالن يصدا دنیبا شن و

 ... تو  امیب شهیم...  راثیمنم م -

 ... در زد  بغضم

حقا که نام ... رو داشتم  یعروسک چوب هیحس ... کرد  یتموم عضالتم درد م... و به زحمت نشستم  عیسر

 !گرانید يعروسک باز...  ومدیعروسک هم بهم م
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در و با دست آزادش ... اومد داخل  بیدر هم من دست به ج افهیق دنیشد و بعد از د داریتو درگاه پد سرش

درون پر از  دیپتو شا يتو نرما دمیدست کش... پشت به من ... دستش رو در بسته موند  هینچند ثا... بست 

 ...  یزندگ نیلعنت به ا يا... خورده آروم شه  هیتالطمم 

و گفت  دیکش قینفس عم هی... و سرم و برگردوندم سمت پنجره  دمینگام و دزد... نگام کرد ... سمتم  برگشت

 ... 

 ... سالم  -

 ... شدم جواب دادم  کسیتو پوزخند ف يبغض سرکش و لبا وسط

 !سالم همسرم... سالم جونم ... سالم عشقم  -

... نه  ایکلمات بروز بدم  نیکه ازش به دل گرفته بودم و تو حرف به حرف ا يا نهیدونم تونستم تموم ک ینم

 ... زود اومد  یلیجوابش خ یول

 یجمالت تلخ و زننده جلوه نم نیا نقدریاون وقت ا دیشا... بودم  دهیشنحرفا رو زودتر ازت  نیکاش ا... کاش  -

 گم؟ یدرست نم... کرد 

 !اتاق چقدر سرده نیا... سرد بود  چقدر

 ... سوختم وارد کرد  گریآخر و به ج غیو ت رونیو با شدت فوت کرد ب نفسش

 ...  زامین برفت هیمن از حاش... سر اصل مطلب  میبر... بهرحال گذشته ها گذشته  -

 ... ادامه داد ... کشه  یانتظارم و نم یجز بدبخت یچیمکث ه نیدونستم پشت ا یکرد و خوب م مکث

راه عذاب  نیاونقدر تو ا... طرفش به من  هیبه خاطر عشق ...  دیبه خاطر من ضربه د شیمهناز پنج سال پ -

چون ...  ادیمادرت و گفتم ب نیهم يبرا... به خاطر من عذاب بکشه  گهیخوام د ینم یول... شد  ماریکه ب دیکش

 ! یخوام انتخاب کن یم

 ... بهمن ماه  يتو سرما... تراس تنها بود  لهیم يکه رو يپرنده ا... رو پرده و پرنده تو تراس موند  نگام

 ...  دیکم پرسر...  دیتلخم پرس...  دیاون پرس یول... نداشتم  دنیتوان پرس یحت...  انتخاب؟

 ...  ای...  یو کنارم به عنوان همسر اول بمون يایبا ازدواج من و مهناز کنار ب یتون یم -

 ... جنس مذکر  نیا حهیوق چقدر

 ... جنس مذکر  نیا یچندش آوره گستاخ چقدر

 ... جنس مذکر  نیسنگه دل ا چقدر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

 یحرفا رو م نیکه داره ا یهنوز مطمئن نبودم کس... برگشتم و نگاش کردم ... بدم شکست ... شکست  بغضم

شد بهش  یفرشته که نم کی... فرشته که همتا نداشت  کی... فرشته بود  کیمن  يبرا راثیم...  راثهیزنه م

 ...  شکنهیفرشته داره برام م نیشد ا یباورم نم... اعتماد نکرد 

 ... شد و با وقاحت تمام ادامه داد  رهیچشام خ تو

بعد نهار با مادرم و ارغوان  یتون یاگر نم... بمون  يایکنار ب هیقض نیبا ا یتون یاگر م...  ادیامشب عاقد م -

 !خانوم برگرد ده

 

 ...  راثیم

من بودم و حس ... من  جانیآ...  جانیبرنده آ يمن بودم و نگاهها... اتاق درندشت  نیبودم و جو خفقان ا من

 ...  خوردیرحم به هم م یب راثیم نیحالم از ا... که به خودم داشتم  يبد

حالم بهتر  دیو روشن کردم تا شا ستمیس... گذشتم و خودم و رسوندم به اتاق دنج خودم  جانیآ ينگاهها ریز از

 ... شه 

 ** یتیمن با تو آرومم از محمد رضا هدا ترانه

 ...  یواسم مثه بارون تو

 ...  ییایواسم مثه رو تو

 ...  ییبایهمه ز نیبا ا تو

 ...  ییهمه تنها نیو ا من

 ...  یدون یکه م یو حال من

 ... با تو آرومم  من

 ...  يریگیدستام و م یوقت

 ...  یپرس یحالم و م یوقت

 ...  يریازم س یوقت یحت

 ...  يریکه دلگ یوقت یحت

 ...  رمیم یتو م یب من

 ...  یفهم یکه حالم و م تو
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 ...  یخون یکه فکرم و م تو

 ...  یدون یکه حسم و م تو

 ...  یدون یکه حسم و م تو

 ییدستم و دراز کردم و توپ طال...  دمیو انداختم رو تخت دو نفره اتاقم و طاق باز رو به سقف خواب خودم

باطله  یزندگ نیو از ا نمیتموم بغض و ک... تکون نشستم  هیرو برداشم و با  یپاتخت يفلش بک رو یکیپالست

وحشتناك  يروبروم و متعاقبش صدا نهیتمام آ واریانداختم تو دستم و توپ و با تمام توان پرت کردم سمت د

 ...  نهینرم شدن کل آ

همه به جز ... من  جانیهمه به جز آ... مهناز ... اقدس خانوم ... مامان زهرا ... تو اتاقم  ختنیهمه ر هیدوثان تو

 !ل شکسته مند جانیآ

 ... رفتم سمت حمام گفتم  یم کهیدر حال... جام پا شدم  از

 ... خوام تنها باشم  یم... مرتبه  یهمه چ -

و جمع کرد و نشست لبه  دشیچادر سف... کردن و مامان زهرا اومد داخل  یخانوم و مهناز صحنه رو خال اقدس

 ... تخت 

 ... به من آروم گفت  رو

 !مرتبه؟ یهمه چ یمطمئن -

 ... اتاقم  يا شهیداخل حمام تمام ش رفتم

 ...  جانیبه جز دل آ... به جز دل من ...  یهمه چ... مرتبه  یهمه چ... آره مادر من  -

 ... و کندم و دوش و باز کردم  لباسام

 ...  راثیم -

 ... گفتم ... سرم مثه سنگ درد داشت  يقطرات آب رو شالق

 ... نداره  یحال خوب جانیآ شیپ دیبر... لطف کن بزار تنها باشم ... بشنوم  يزیخوام چ ینم هیمامان کاف -

 ... کنارم  يا شهیش واریتو د دمیآب و با مشت پاش... کردنش کالفم کرد  هیلرزون مامان ارغوان و گر يصدا

 ... مرد  کیهمراه اشک ...  هیبا گر... با بغض  دمیکش داد

 نیدست ا...  رمیبه درد خودم بم دیبزار... کنه  هیبه حالم گر یک چیخوام ه ینم...  هیکاف... مامان  هیکاف -

 !نشیببر...  نشیببر...  نشیهمه درد تکه تکه شه ببر نیبار ا ریقلبش ز نکهیو قبل از ا دیریدخترو بگ
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وقت دور شدن دوبارمون ...  جانیوقت کنده شدن من و آ...  دیخوردن و وقت رفتن رس نیجو سنگ هیرو تو  نهار

 یموند و با کمک ارغوان خانوم حرکت م یم رهینقطه نا معلوم خ هیروح نگاش رو  یجنازه ب هیمثه  جانیآ... 

کرد  ینگرانم م شتریب نیهم... کرد  ینم هیگر...  دیکش یداد نم... زد  یحرف نم... کرد  ینگامم نم یحت... کرد 

 ... 

 ... خشکه  ین درد که از آستانه گذشت اشکشم مز هی يدونستم برا یم خوب

 يجلو... من  یبدبخت التیا... ده ... قرار بود کاظم برسونتشون ده ...  نینهار وسائلش رو بردن داخل ماش بعد

توان  یحت... زد  ینم یکس حرف چیبا ه... خلسه  هیتو ... انگار تو کما بود ...  دنیمن لباساش و پوش يچشا

 ...  بهلعنت  يا...  راثیلعنت به تو م يا... نداشت  دنمیلباس پوش

گفت  ختیر یاشک م کهیکرد و در حال مهینگرانش و به چشام ضم يمامان زهرا نگاهها... سوار شدن  باالخره

 ... 

 خوب؟... جان  راثیم ریبه خودت سخت نگ -

 ... منتها آروم ... من جواب داد  يمهناز به جا... امان نداد  یلعنت بغض

 ... به سالمت  دیبر... تا آروم شه ... مونم  یم ششیمن تا چند روز پ...  دینگران نباش -

 ... مهناز انداخت و با بغض جواب داد  يمهربون به چشا یزهرا نگاه مامان

چه ...  میکرد یدار به دروغ نمخودمون و وا... اگر مصلحت نبود ... ...  میببخش دخترم به تو هم زحمت داد -

 ... بازم ببخش ...  میندار يچاره ا... شانس پسر منه  نمیا...  میکن

 ...  نیکردم به ماش اشاره

به ... کشمش  یمو از سرش کم شه م نیبه عباس هم بگ...  دیمراقبش باش... کنه  یشک م...  نینیبش نیبر -

 ... کنم  یرو نم یاحد و ناس چیه يمالحظه آبرو نباریا یعل يوال

از  غیدر یول... بار نگام کنه  نیآخر يبرا دیبود شا جانیآ يمدام چشمم به چشا...  نیزهرا نشست تو ماش مامان

 ... نگاه  کی

 گهید... تموم شد  راثیم... با رفتنش منم مردم ... موند  رهینگام رو جاده خ... محو شد  دمید ياز جلو نیماش

 ...  جانیشک نکن آ... هم خورد شد  راثیروح م نباریا...  ارمینم طاقت نباریا

 ... مهناز اومد  يصدا

 ...  یبخور بهتر ش یدنینوش هی میبر... تو  میبر -
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 ... رفتم داخل گفتم  یم کهینگاش کنم برگشتم سمت در و در حال نکهیا بدون

 ... نقشت تموم شد ...  يبر یتون یم گهیتو د -

 ...  دیچیپ اطیمهناز تو ح یتصنع قهقه

 ؟یکن رونمیب يزود نیبه ا يخوا یتو که نم -

 ... راهم ادامه دادم و گفتم  به

 ... کار و کنم  نیخوام هم یم قایدق... چرا  -

 ... گفتم  بلند

 ... عجله دارن  عیسر... گردن  یامروز بر م نیهم...  ریواسه خانوم بگ سیسرو هیاقدس خانوم  -

 ...  دمیداد کش... به من موند  رهیخ یول... گفت  یلب چشم ریز جیخانوم متعجب و گ اقدس

 !اریوسائل خانومم براشون ب... گفتم  یچ يدینشن ؟یچرا معطل -

 ... پشت سرم اومد  مهناز

 ...  شمیبه خدا مزاحمت نم... بمونم  شتیپ يبزار چند روز راثیم... رم  یمن امشب نم -

 ... تک تک اعداد نحس سرنوشت من ... شماره آشنا بود ... زنگ خورد  میگوش

 ... نزدم  یحرف یول... تماس رو زدم  وصل

 ؟يکرد یو راه جانیآ -

 ... صفتش بود  یخود ب يصدا... دهنم و قورت دادم  آب

 یبکشمت اگر دست تو و اون عباس  یبه خود خدا م...  ازیکشمت آ یم... مو از سرش کم شه ... بهت بگم  -

 ... کنم  یخراب شده رو رو سر همتون آوار م التیاون ا امیم... دراز شه  جانیپدر رو آ

لب تر کنم تو و تمام مال و اموالت و  ؟يقلدر شد...  يسبد ریهنوز جوجه ز...  ریدهنت و گل بگ...  يهو -

 ...  یکن دمیتهد گهیبار د کی...  نییخانوادت رو هوا

 ... صدا بلند کردم  شیگستاخ وسط

بار  يرذل برا يبه خاطر تو... ت *اف*ث*ك يبه خاطر تو... من از خط قرمز گذشتم ... نشد ...  گهینه د -

جگر گوشه ... کنم  دتیحاال نوبت منه که تهد گهید... گذشتم  میاز تنها دل خوش... از عشقم ... دوم از حقم 

 وانهید راثیآخ ازش در اومد فکر کن م...  نگم چش ازش برندار یم به آدمام...  یول فتهیتو م يدستا ریز بیحب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

 يخون جلو...  يا گهیفالکت زده د چینه ه... نه ارغوان خانوم ... نه آبرو ...  ستیبراش مهم ن یچیشده و ه

 ... ساتور رو سرت باشم  هیو اونوقته که با  رهیگ یچشام و م

از پشت در اومد و  جانیآ يکه صدا ومدیموندن م يمهناز و اصرارش برا يهنوز صدا... رو قطع کردم  یگوش

 ... همه رو مبهوت کرد 

 ... در و باز کن  -

مامان زهرا و ... موند  کسیف جانیو نگاه ذوق زده مش رمضون و اقدس خانوم رو چهره آ... مهناز ... من  نگاه

 يها لهیدستش رو به م جانیآ یول... برگشت  يراکردن ب یارغوان خانوم بازوهاش و گرفته بودن و اصرار م

 ... بلند شد  جانیگرفته آ ددا... که از بهت ما گذشت  يا هیچند ثان... درب باغ گره زده بود 

 !خوام شاهد عقدتون باشم یم... در و باز کن ...  ستمیمگه با تو ن -

 . ..و جمع کرد  ششیبا چش غره من ن...  ومدیبدش ن...  دیخند مهناز

 ... لب گفتم  ریز

 !بار کن یباقال اریحاال خر ب -

 ... پخش کرد  تیدوباره پاراز مهناز

 !هم فاله هم تماشا... مگه بده  -

 ... کرد ذوقش و پنهون کنه  یدهنش و گرفت و سع يدوباره با چش غره من جلو که

بلند اومد داخل و بالفاصله راش و کج کرد به  يبا قدما جانیآ... سمت در و بازش کرد  دیرمضون پر مش

من و مهناز  ينگاه تند به سر تا پا هیمتورم و سرخ شدش  يبا اون چشا...  ستادیا دیکه رس کینزد... سمت ما 

 ... نگاه به ساعتش  هیانداخت و 

 ! هان شهیم رید د؟یعاقد خبر کن نیخوا ینم -

 شد ادامه داد  یم ازمون دور کهیسمت درب سالن و در حال برگشت

کم ...  یکن شیآرا دیخودتم با... لباس خوب واست جور کنم  هی دیبا...  زمیتو عز ایب میمهناز جون وقت ندار -

 ! من راثیهمسر م یقراره بش...  یستین یکس

و  نگاه مامان زهرا رو صورت من... مامان زهرا و ارغوان خانوم هم از جلوم روم رد شدن ... داخل سالن  رفت

...  ومدیم جانیاعتراض ارغوان خانوم به برگشت آ يصدا... نداشت  ستادنیفرصت ا یمهناز نگران گشت ول
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رو با  شینییقفل کرد و لب پا شمهناز دستش رو پشت کمر... کرد  یبارز مهناز کم رنگش م يخنده ها یول

 ... لبخند گاز گرفت 

 ...  شهیم يجد یشوخ یفکر کنم داره شوخ -

 ... من گشت  يرو کج کرد و نگاش رو چش و لبا سرش

 !من؟ نیریگم عشق د یدرست نم -

 ... صدام و بردم باال ... کنارم گذشت تا بره داخل  از

 ... مهناز  يفکرشم نکن رو اعصابش راه بر یکجا؟ حت -

 ... راهش ادامه داد  به

 ... و سمت آسمون دراز کردم  سرم

 چرا؟...  یکن یزجر کشم م يچرا دار ایخدا

عشق ناکام  هیاز ... گرفت  یزمستون پر سوز نم نیاطراف نگاه کردم سرد بود اما قلب من سرماش رو از ا به

رو برداشت  یگوش دهیبوق به دو بوق نرس هی... و گرفتم  ازیشماره آ... روم  يرو آوردم جلو یگوش... گرفت  یم

 صداش اومد... 

 هوم؟ -

 جوابش و دادم  عیسر

تماس گرفتم به تو و اون شاه داماد خبر ...  میبگذر... توقع داشت  نیاز ا شتریب شهینم وونیح کیاز  گهیبله د -

 !خوش بدم

 ... رفت آسمون  قهقهش

 ه؟یخبر خوشت چ نمیبگو بب...  ادی یداره رگ خواب من دستت م گهید -

 ...  دیبه دلم چسب پوزخندم

 !ادیگرفته به عنوان همسر اول با همسر دوم من کنار ب میعروستون تصم -

 ... کرد  رییتغ لحنش

 ؟يکرد یچه غلط -

شد  یمن م یآورد باعث خوشحال یرو در م ثیموجود خب نیکه حرص ا يزیاصوال هر چ... شد  قیعم لبخندم

 صدام رو صاف کردم ... بود  یموضوع گنگ م کیخودم هم  ياگر اون مورد برا یحت
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 تیهوش بیرفته بودم ضر ادمی! نقشمون نگرفت... بگم  گهیزبون د هیبزار به ... ره تکرار کنم؟ باشه دوبا -

 ... بوده باشه  نیشدنت هم يعقده ا لیدل دمیآهان شا... بوده  نترییپا بیاز پدرم و عمو حب شهیهم

 !جمله هار شد نیا دنیشن با

 ... دهنت و ببند تا دهنم و باز نکردم  -

 ... و خندم همزمان رفت به آسمون  سرم

 ...  یاالن باز کن نیچطوره هم...  یکن یتو که باالخره دهنت و باز م -

 ... و صداش ...  مکث

 !رهیرونق بگ شتریب تیشاد دیبگم شا يزیپس بزار بهت چ... خوبه  -

 ... ادامه داد ...  زیگوشام ت... کم رنگ شد  لبخندم

مامان زهرات ... عاشق مادرت ... چون عاشق بودم ... کمتر بود  بتیت و عمو حبمن از پدر یهوش بیآره ضر -

 !فکرشم نکن که بزارم پسرش به عشقش برسه یپس حت...  دیاون محمد دزد ، عشقم و ازم دزد یول... 

... مونده بود  کسیچشم رو پلکان کنار درخت پرتقال ف...  ومدیاز پشت خط نم ییصدا گهیدستم بود اما د یگوش

 ! خبر داغ نیسوختم از ا یم... نه ... گر گرفته بودم ... بدنم رفته بود  يسرما

 ...  فشیبا اون زبون کث ارهیمن و ب يچطور جرات کرد اسم مامان زهرا یمردك حرومزاده عوض! مادر من عاشق

 ... آرامش  یشونم شد کم يدست مش رمضون رو يدر حال گره خوردن بود که گرما مشتم

 افتاده؟ یجان اتفاق راثیم -

...  یعقاب ینیو ب دیسف شیبا اون ر...  ذاشتیم يریکه کم کم داشت پا به دوران پ یانسالیمرد م... کردم  نگاش

خواست  یفقط م... توان حرف زدن نداشت  دمیخشک يلبا... دست گذاشتم رو دستش و از کنارش رد شدم 

 ! ... ؟یاما از ک... سوال کنه 

*** 

 يجز صدا ومدینم ییصدا... داد  یاجازه داخل شدن نم يبا مهناز تو اتاق بود و به احد جانیبود که آ یساعت مین

به سر  یلحظات داره چ نیتو ا نکهیتصور ا یحت... سکوت عشقم  يجز صدا... خود خواهانه مهناز  يها یوراج

 ... قلبم و به درد آورد  ادیم جانیغرور و دل آ

غم  ينگام که به چشا... شد  کیرفتم که مامان زهرا نزد یاتاق رژه م يشد جلو یم يکنم پنجاه بار گمان

 یاما نم...  کیمکث اومد نزد یبعد مدت... زدش افتاد مکث کرد و دورادور تو چشام آه پر از بغضش رو ندا داد 
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 مییتنها لهیتو پ سرعت خودم و انداختم ابرگشتم سمت اتاقم و ب...  فتهیلحظه چشم به چشاش ب نیخواستم تو ا

 ... و صداش ... که دست مامان زهرا پشت در مانع بسته شدن در شد 

 ...  شهیباهات حرف بزنم اگر م دیبا -

 ... فشار دادم  یو کم در

 ... لطفا  نیتنهام بزار... االن نه  -

 ... رنگ التماس گرفت  چشاش

 واجبه ... االن  نیهم -

تو  دیشدن بابا محمد به دندونم کش دیکه بعد شه يمادر... مانع مامان زهرا ... شد مانع شم  ینم... شد  ینم

... گرفت  دیشد مامان زهرا رو ند ینم... تو همه تهمت هر کس و نا کس ... تو همه حرف مردم ...  ایهمه بدبخت

 ... اومد داخل و در و بست ... عقب رفتم تا داخل شه 

 ...  راثیم نیبش -

بود  بایحتما ز... داد  ینشون م رتیروش غ نقدریبود که بابا محمد ا بایحتما ز... بود؟  بایمادرم ز... کردم  گاشن

کردن و خواستن در جلد بره ، گرگ  زیسر پناه شدنش همه دندون ت یبعد ب... شوهر شدنش  یکه بعد ب

 !خود خودم کشف کردم...  ودمکه در آن واحد دو تا از عاشقاش رو خ باستیحتما ز... شن  شیزندگ

 مادر؟...  راثیم -

  میشونیاومد و دست گرم و چروك شدش رو گذاشت رو پ کینزد

 تو؟ یخوب... مادر  دهیرنگت پر -

 ... صحبت اضافه  یب... حرف  یب... تکون دادم به نشونه آره و نشستم لبه تخت  سر

 ... مطلب پرده و رك رفت سر اصل  یزهرا هم نشست کنارم و ب مامان

 !یبا مهناز عقد کن دیامشب با نیهم راثیم -

نه از ... از جام پا شدم ... از حد تحملم فراتر بود  یکی نیا گهید... مغزم قفل کرد ...  دیحرفش سرم سوت کش با

 ... رفتم تو چشاش  زیت...  دمیجام مثه فنر جه

 ثار؟ی؟ مجسمه ا.مقاومت میروبات؟ سنگ؟ ترس م؟یمن ک يتو فکر کرد -

 ... با تمام بغضم ... داد زدم ...  یداد و نگاه پر از شرمندگ لیزهرا سکوت تحو مامان
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خسته ... مسخره رو  يباز نیا دیتمومش کن...  گهیبسه د...  م؟ییییییییییییییییییمن ک نیفکر کرد... د بگو  -

 ...  جانیجز حسرت داشتن آ دمینفهم میاز زندگ یچیه... توان ندارم  گهیبه خدا د... شدم به خدا 

 ... داد زدم ...  ختیاشکاش ر... دست بردم باال ... مامان زهرا خواست حرف بزنه ...  دیامون بر بغضم

... رو بفهمه  قتیحق نیذاریچرا نم...  نیرو ادامه بد يباز نیا نیخوا یتا کجا م نیکن یلحظه فکر نم هیچرا  -

 چرا ااااااااا؟... چرا مادر ...  میبخور جانیرو من و آ هیبق يچوب اشتباه و ندونم کار دیچرا با

 ... زهرا از جاش پا شد و دستام رو گرفت  مامان

 ...  یخواهش م... شنوه  یم... جان  راثیتو رو خدا آرومتر م -

 ... بودم  دهیترمز بر اما

کود  میجز خاك نمونه و بش یچیازمون ه یتا وقت... رو الل  هیبق نیاون و کر کن نیخوا یم یتا ک... بشنوه  -

بار  هی يخوا یمادر چرا نم... رسم  یمثه پنجاه ساله ها به نظر م یتو اوج جوون ینیب ینم... نسل بعد  يدرختا

 ... دل پسرت  يجا يبار خودت و بزار هیفقط ... 

 ... کردم و دهن باز شدم و بازتر  دمیند...  دمیند یول... هق زد ... زهرا دل زد  مامان

 ... بشنوم  دیاحمقانه رو از اون کفتار با قتیحق نیچرا ا...  ینگفت يزیچرا چ... عاشقت بوده؟ ... عاشقته؟  ازیآ -

مملو از بغض  يبا صدا... گرفته بود  دنیتپ رتمیرگ غ یول...  دیلرز یلباش م... چهار تا شد  شیبارون يچشا

 ... لب باز کرد 

 چرت و پرتا رو بهت گفته؟  نیا یک -

 ... انداختم باال  ابرو

 ... و چند سالت  نیعاشق چند -

 ... افسار پاره کردم  شتریب یول... درازتر کردم  ممیتند مامان زهرا بهم فهموند پام و از گل نگاه

به  دهیدزدرو  شیکه عشق دوره جوون یپسر کس نهیتونه بب ینم ازیداغون شد؟ چون آ میچرا زندگ یدون یم -

 ستین هیبق يبه خاطر آبرو... که بدبخت شدم  ستین یراز لعنت نیمن به خاطر ا... آره مادر من ... عشقش برسه 

 ! عشق شما و آق محمدم وهیخورم که م یو م نیدارم چوب ا... که بدبخت شدم 

  ...هوا جمع شه  يبه در اتاق باعث شد رو يتقه ا يمامان زهرا رفت باال که صدا دست

 ... تو  امیب شهیم -
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 يرفتم جلو... مامان زهرا با گوشه چادرش اشکاش رو پاك کرد و از اتاق خارج شد ... بود  جانیگرفته آ يصدا

... سمت در  دیچرخ جانینگاه آ... کردم  يتک سرفه ا... رو رفتن مامان زهرا مونده بود  جانیچش آ... در 

 !من ينه سمت چشا... سمت در 

 !دش؟ینیبب دیخوا یم... عروستون آماده است  -

 ... برگشتم داخل ... همه درد رو  نیتونست تحمل کنه ا یچطور م... ترك برداشت  قلبم

 ...  نمشیخوام بب ینم... نه  -

با چهره مهناز چه کرده  جانیآ يدستا... مهناز  افهیق... برگشتم ... تند عطر  يبازتر شدن در اومد و بو يصدا

 !د؟بو

... و چشم و دل به هم زنش ناخواسته باعث خندم شد  ظیغل شیآرا... بودم  دهیعروس ند نیعمرم زشتتر از ا تو

 ... چشام عشوه اومد  يشده جلو يکرد حور یمهناز که فکر م

 ...  نتتیبب راثیخوام اول م یگفت م یمرتب م...  دمیهنوز خودم و ند... کارش خوبه؟  -

 !وسط حس درد قهقه سر دادم...  رمیو بگخندم  يجلو نتونستم

با پت محکم رو صورتش ... بود  جانیتمام قد داخل سالن مشغول غر زدن و ناسزا گفتن به آ نهیآ يجلو مهناز

 ! بود هیدو ال هیال هیمگه  یول... شده صورتش رو پاك کنه  کسیو ف ظیغل شیکرد آرا یم یو سع دیکش یم

 لیمهناز سکوت تحو يمشغول درست کردن حجله عقدمون بود و در جواب ناسزاها يدر کمال خونسرد جانیآ

... رحم  یمن ب... من ...  جانیآ دهیظاهر خونسرد و دل داغ د يمن در حال حرص خوردن و تماشا... داد  یم

 ... من خود خواه 

رفت رو  یاه نگاهش مگه گ...  ختیر یصدا اشک م یمبل دم در نشسته بود و آروم و ب يخانوم رو ارغوان

 ...  هیگر ریزد ز یو دوباره م جانیآ دهیصورت از غم تک

 یم یسع یشد ول یچشاش مملو از اشک م یگاه... کرد  یرو اجرا م جانیصدا اوامر آ یخانوم آروم و ب اقدس

تونست  ینگاه مملو از نفرتش به مهناز و نم یخودش و محکم جلوه بده ول جانیکرد پنهونش کنه و مثه آ

 ... پنهون کنه 

 ... زنگ در و متعاقبش مش رمضون  يصدا...  دیتور سف ریز یغر زنان اومد و نشست رو صندل مهناز

 ... آقا فکر کنم عاقد اومد  -
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مهناز لبخند ... شدن  اطیمش رمضون و مهمون مثال عاقد وارد ح... و نشستم رو مبل کنار ارغوان خانوم  رفتم

... رفت  جانیآ يلحظه رمق از پاها کیگفت که  يزیچ جانیگوش آ ریاقدس خانوم ز... زد و از جاش پا شد 

 ... بازوش رو گرفت  ریکه اقدس خانوم ز فتهیخواست ب

 دهیمهمون از راه رس...  دیاز جاش پر دنشیارغوان خانوم با د... سمت درب سالن که مثال عاقد وارد شد  برگشتم

 ... و جلوتر اومد  ارغوان خانوم لبخند زد دنیبا د

 ! گم یدرست نم... سرکار خانوم  میقبال با هم آشنا شده بود -

چشم رو چشاش دنبال ... آروم و نامحسوس برگشت سمت درب ... خورد  کهیمعتمد  يصدا دنیبا شن جانیآ

چرخوند  عیرو سر دشید هیمعتمد زاو... شده بود  میکه تو پوست محکمش قا یجانیواکنش آ... واکنش بود 

 ... و نگاه متعجبش  جانیسمت آ

 ... انداخت باال  ابرو

 ... معطلتون کردم  يادیز دیببخش... سالم خانم بهروان  -

 ... گفت ... رو برگردوند سمت درب سالن  سرش

 ... داخل  نشیاریب -

پل دست پر اومده بود چرده و ت هیمرد س نیا شهیمثل هم...  دم؟یدیدرست م...  کیبا ... وارد شد  يتنومند مرد

 بود؟ جانیبچه آ... 

 ...  جانیآ یبارون يسمت چشا...  جانیسمت آ دیگردنش چرخ هیزاو دوباره

 ... شما  يکوچولو ياولجا... که داده بودم  یقول نمیا -

 شیتا آستانه افتادن پ جانیبا رها شدن دست اقدس خانوم آ... از کنار اقدس خانوم هاج و واج رد شد  جانیآ

 ... سمتش و دستش رو گرفتم  دمیپر... رفت 

 ... کاش ...  یول

مجبورم کرد ... من خودخواه ... رحم  یمن ب... من  يبه چشا...  جانینگاه مملو از نفرت آ...  جانیتند آ نگاه

 هی يها هیکاش نبودم و گر... سمت بچش  دیآهو پر هیمثه  جانیآ... دستم و از دستش بکشم و عقبگرد کنم 

 ...  دمید یجگر گوشش نم دنیمادر و تو صحنه به آغوش کش

 ...  دیچیمثه نوحه تو کل خونه پ جانیا يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

مادر  یاله... شم  کتیکوچ يقربون دستا... چقدر تنها بودم  ینیبب يکجا بود... دل مادر  زیعز يکجا بود -

 ... دلم  زیعز يکجا بود... فدات شه 

 ! مهناز یحت... همه در اومده بود  اشک

 جانیمملو از خشم آ يهنوز تو صحنه چشا... و من ... پاره تنش و  دیبه آغوش کش... اولجا رو  دیآغوش کش به

 ...  دمیچیپ یتو درد به خودم م

اقدس خانوم دستش رو به نشونه شکر باال برد و رفت ... افتادم روش  بایعقب رفتم سمت مبل و تقر عقب

 مش رمضون هم درب سالن و بست ...  رونیب

پرت کرد  بایرو تقر فشیک... پنجره  يو عضالت تنومندش رو انداخت رو کاناپه جلو دیکش قینفس عم هی معتمد

 ... رو زد  يبعد ریو ت دیمبل کش يبه دسته ها یدست...  زیرو م

 ... و اما قول دوم  -

رفت  یکه به زحمت راه م ییبا پاها جانیآ... و مبل ر نهیو مجبورش کرد بش دیو کش جانیخانوم آ ارغوان

 ... به معتمد بود  رهیارغوان خانوم نگران و مستاصل خ يهنوز چشا کهیباهاش همراه شد در حال

نه ... نه توسط من ... شد  یحضورش احساس نم... بود و نظاره گر بود  ستادهیهاج و واج گوشه سالن ا مهناز

 ...  هیتوسط بق

 ... به من انداخت  یهنگا معتمد

بهم  یتون یآب پرتقال که م هیراحت کنم  شتیریس شهیاومدم تو رو از شر عاشق پ دمیهمه راه و کوب نیا -

 !گلوم خشک شد يبد

 ... بلند داد زد  مهناز

 ؟یچ -

 ... من  ياومد جلو عیو سر تند

 زنه؟ یم يچه زر نیا -

 ... خواستم حرف بزنم معتمد ادامه داد  تا

 )همسر سابقش  لیفام( پرست؟  هنیخانم مهناز م -

 ... بلند جواب داد  يو با صدا... شد به معتمد  رهیخ مهناز

 !بله -
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 ... رو حواله کرد به چشاش و انگشتاش رو فرو کرد تو هم  يپوزخند... نه ...  يلبخند معتمد

 ... همسر سابقتون پشت در منتظرن  -

 ... کرد و ادامه داد  يمعتمد سرفه ا... ش رو ترس پر کرد خشم چشا يجا... خشکش زد  مهناز

  د؟یکرده بود یمخف شونیاز ا...  دیستیمگه شما باردار ن -

 افهیق یوقت... نگاش به من افتاد ... چهرش مثه لبو سرخ و وحشتزده شده بود ... دستاش رو مشت کرد  مهناز

 ... گفت  دیآروم من و د

 ؟یتموضوع خبر داش نیتو از ا -

 ... آروم جواب دادم  یلیخ

 ... نه  -

 ...  دیکج کرد و طلبکارانه پرس يسر... کرد  اخم

 ... کاسه است  هینکنه دستون تو ...  ينشون نداد یپس چرا واکنش -

 ... انداختم باال  ابرو

 ... تمومش کن ...  هیباز هیفقط  نیمن از اولم بهت گفتم ا... مهناز  یتو نقشت فرو نرفت يادیز -

 ...  شهیهر لحظه متعجب تر از قبل م جانیکه آ دمید یهم م یچشم ریز یحت

 ... نگاش کنه گفت  نکهیخواست ادامه بده که معتمد بدون ا مهناز

جا به بعد اسمش  هیعشق از ... سرکار خانم ...  دیجلوه ند زیخودتون و رقت انگ نیاز ا شتریب ستیبهتر ن -

 !"بزن به چاك...  يگندش و در آورد"شه  یاسمش م ... ستیعشق ن

معتمد تو جاش ...  دیمحض در سالن رو به هم کوب تیحرف معتمد مهناز صحنه رو ترك کرد و با عصبان نیباا

... افتاد که سوخت تموم کرده  ادمیتپلش  افهیاز نگاهش و ق... من انداخت  ينگاه تند به چشا هیجابه جا شد و 

 ...  صدا بلند کردم

 ... اقدس خانوم  -

داخل  يمعتمد با نگاه به شربتا... وارد شد  مونادیکه اقدس خانوم با شربت بهار نارنج و ل دینکش قهیبه دق هیثان

 !شک یب...  اوردیبشر بدون خوردن دووم نم نیا... شد  زیخ میبه جلو ن یبرق به چشاش انداخت و کم ینیس

تام نوش جون  يو ارغوان خانوم با خونسرد جانینگران آ ياز شربت رو وسط نگاهها یدو قورت هی نکهیاز ا بعد

 ... داد به مبل  هیکرد تک
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و متعاقبش جمالت ... به ارغوان خانوم و بعد قهقه مستانش رو فرستاد به آسمون ...  جانیبه آ... نگاه به من  هی

 ... تکان دهنده 

 ! تا من دهن باز کنم؟منتظرن ... گنه کار  کیدو تا عاشق و  -

و بعد به  جانیمن به آ... شکوه گرانه به من نگاه کرد  دهیو صورت چروک دهیاز غم تک يخانوم با چشا ارغوان

 ... معتمد 

 ... نداره  یبنده خدا خودش حال خوب نیا... لطفا  دیجناب معتمد تند نر -

باال برد و  "دیقضاوتتون و متوقف کن"و به نشونه ر یدست... کرد  يرو خورد و هه بلند وهیاز آبم یقورت دوباره

 ... شروع کرد 

 !؟يکرد يمگه چه فکر... و مادرشن  جانیو منظورم از دو تا عاشق آ... پسر جان  یمنظورم از گنه کار خودت -

 ...  دمیمتفکر معتمد لب از لبم گشود و خند يچشا

 ... نگاش به جام شربت بود گفت  کهیکرد و در حال کیرو به لبش نزد وهیآب م دوباره

 !معشوق؟ شهیعاشق اونم م یشیم يطفل معصوم آورد نیکه سر ا ییهمه بال نیبا ا ينکنه فکر کرد -

 ياز شوك حرفا یوقت... رو نداشتم  جانیجرات نگاه کردن سمت آ یحت... از فرط تعجب باز مونده بود  چشام

 !داشتم تا وقت بگذره یرو با انگشتام برم میدود نیشلوار ج يرزاو پ نییسرم رو انداختم پا رونیمعتمد اومدم ب

 ...  دیگز یگه گاه حس آرامشم رو م يریبشر در حال سوخت گ نیا یول

 ... آورد و  نترییپا یرو کم وانیل

حاال هم آب ... گرفتم  یاالن طالق دخترم رو ازت م نیبودم هم جانیپدر آ يمن اگر جا... پسر جان  رینخ -

 !تموم شد ومیم

 ... کردم  نگاش

 ... انداخت باال  ابرو

 !شد؟ یتموم م دینبا -

 ... حس زننده اسم طالق  نیخندم گرفت وسط ا شیشوخ طبع از

 ... ادامه داد  يجد یلیخ

 ... من عادت ندارم بدون شام بخوابم  ننیمن تا صبح مهمونتم بگو تدارك شام و بب -
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 ذاشتیم زیم يظرف رو رو کهیدر حال... وارد شد ... و  ینیریو ش هویظرف چهار طبق م کیخانوم با  اقدس

 ... گفتم 

 ... دارن  فیتشر نجایجناب معتمد امشب ا...  دینیشام رو هم مفصل تدارك بب -

اولجا رو از بغلش گرفت و ... گفت  يزیگوشش چ ریز...  جانیگفت و رفت سمت آ یلب ریخانوم چشم ز اقدس

 جانیبه آ شیچشم رینگاه ز... برداشت و لباش رو پاك کرد  زیم يرو از رو یمعتمد دستمال... از سالن خارج شد 

 ریکردم و ز لیو به سمتش ما دمخو... نداخت  یموضوع ترس به دلم م نیخواد شروع کنه و ا یگفت م یم

 ... گوشش گفتم 

 ... عتمد امشب نه جناب م -

 ... رنگ گرفته از رنجش  يشد و متعاقبش صدا دهینگاش به سمتم کش جانیآ

 !امشب نه؟ یچ -

... داشت بنشونتش  یارغوان خانوم محکم دستاش رو نگه داشته بود و سع کهیاز جاش پا شد در حال جانیآ

 ... کرد  یحس م یرگ به رگ قلبم و ب جانیآ يصدا

 هیزدن چ یخان ازش حرف م راثیکه م يباز نیا... جناب معتمد چه خبره ... ره چه خب نجایخوام بدونم ا یم -

همه  نیا... به در شم  دونیکه من از م... بشه  یکه چ نیراه انداخت يباز... و احساس من  یسر زندگ يباز... 

... رفتم  یم هیثان هیسر ...  یلیبه هر دل... مونم یمن پش جانیآ یگفت یبود م یکاف... داستان و نقشه الزم نبود 

 ریس دهیهنوز دستت بهم نرس...  يشد مونیزود پش نکهیاز ا ؟یاز چ ؟يدیکش یخجالت م... خودم  يبا پاها

 شهیکه ذهنم و پر از خاطرات زجر آور کردن و واسه هم یحداقل تموم اونائ...  يتو از همشون بدتر...  يشد

 ... تو  یول... ر ندادن گرفتن قلبم و آزا ازمخواب و آرامش رو 

 دیغلت یچشاش تو مردمک چشام م یبود ول نینگام به زم... کشوند  یتا عمق مغز استخونم و به شعله م نگاش

 ...  دیدوباره سرش به سمت معتمد چرخ... 

 ... االن  نیهم... امشب  نیهم... خوام بشنوم  یم...  دیاون و بگ دیاومد... اون راز سر بسته ... جناب معتمد  -

گرفته ادامه  يو با صدا دیخودش و عقب کش جانیآ... گوشش پچ پچ کرد  ریخانوم از جاش پا شد و ز ارغوان

 ... داد 

 ... تونم  ینم گهید... فردا هم مثه امروز ... خبر بخوابم  یب گهیشب د هیدوباره  دیچرا با... چرا مادر من ... چرا  -

 ... شد  یبارون چشاش
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 نقدریدارم ا یبه چه جرم...  هیتهش چ هیدونم سرش چ یباشم که نم یتو زندگ گهیشب د هیتونم  ینم گهید -

خواب  هیثان هی یحت... رو بالش  ذارمیکابوس سر م کیهر شب با هزار و ... توان ندارم  گهید... کشم  یعذاب م

 ... دوباره نه ... شده  دهیبه گند کش میزندگ... آروم ندارم 

 ... قاطع گفت  یلیو خ... به معتمد  رهیخ...  نشست جانیآ

 ... من منتظرم جناب معتمد  -

 ... داشت گفت  یانار رو با قاشق بر م يدونه ها کهیو در حال وهیشد سمت ظرف م زیخ مین معتمد

 ... منم معتقدم االن وقتشه ... زاده  عیخانم سم -

قاشق انار  هیمعتمد ... داغون و پکر با گوشه چادرش ور رفت  افهیو با ق نییخانوم سرش رو انداخت پا ارغوان

 ... گذاشت تو دهنش و گفت 

 ...  رهیبه نام عذرا م يدختر يبه خواستگار ینام لیاسماع...  تونیآبا و اجداد التیتو ا شیسال پ 19حدودا  -

... رد و با دستمال پاکشون کرد لباش رو غنچه ک...  دیانار ها رو جو... قصه  نیبه تنم راست شد از شروع ا مو

 ... ادامه داد  جانیبه آ رهیخ

با اصرار  لیاسماع... زبانزد شده بود  التیدو نفر تو تمام ا نیعشق ا... از اهل سنت بود  لیو اسماع عهیعذرا ش -

سه روز  يخواستگار نیا... عشق رو به سرانجام برسونه  نیعذرا بره و ا يکرد به خواستگار یپدرش رو راض ادیز

همه ... رد و بدل شد  يگریاز پس از د یکیها  مپسغو غومیو پ دیطول کش یو سه شب با حضور بزرگان اهال

مذهب خودشون  یاهال نیهر دو خانواده از متعصب تر... مشکل ، تفاوت مذهب ها بود  نیدونستن بزرگتر یم

سال باالجبار به عقد دو فرد  کین بعد از دو جوو نینبودن و ا ایکدومشون کوتاه ب چیاومدن و ه یبه شمار م

عشقشون شد بذر ... هر جفتشون گذشت  یکه از زندگ یمدت... با هم ازدواج کنن  ستندر اومدن و نتون گهید

رو  یهمانیخاندان بهروان م نکهیتا ا... مرور زمان شد بزرگ شدن نهال گناهشون ... جوونه زد  انتیو خ سیابل

 ... رو دعوت کردن  انیهر سال دوستان و آشنابرگذار کردن و طبق رسم 

 ...  دیچشاش چهار تا شد و صداش به گوش رس جانیآ... معتمد از حال رفت  يخانوم وسط حرفا ارغوان

 ... شد  یماما چ... ماما ... ماما ارغوان  -

 ... داد زدم  بایجام پا شدم و تقر از

 ... اقدس خانوم آب قند  -

 ... گفت  یو م دیمال یارغوان خانوم رو م يشونه ها جانیآ
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 ... شد  یماما چ... ماما غلط کردم  -

از دستش گرفت و  عیآب قند و سر جانیآ... زد با عجله وارد شد  یآب قند رو تند هم م کهیخانوم در حال اقدس

چند بار ... هنش تو د ختیاز آب قند رو به زحمت ر يبلندش کرد و مقدار یکم... سر مادرش  ریدست انداخت ز

 ...  دیارغوان خانوم لغز يکار رو تکرار کرد تا دوباره پلکا نیا

 ... رو کرد به اقدس خانوم  جانیآ

 ... نباشه بهتره  نجایا... تو اتاق  میماما رو ببر دیکمک کن -

 ... شد گفت  یم دهیکه به زحمت شن ییخانوم با صدا ارغوان

 ... بمونم  خوامیم... نه  -

 ... ارغوان خانوم از سالن خارجش کرد  يشونش رو گرفت و عالرغم اعتراضا ریتفاوت ز یب جانیآ

 

 جانیآ

ماما ارغوان ... بهشون جواب داد  دنیشد با دوباره شن یکه تنها م ییپر بود از چراها... پر از اما و اگر بود  مغزم

 ... کرد  یمرتب تکرار م

 ... ردون برم گ... باشم  دیمنم با... من خوبم  -

اقدس خانوم در اتاق و باز ... بدم  لیدادم سکوت تحو یم حیترج... حرف زدن هم نداشتم  ينا یحت... من  و

 يپتو... کمک کردم رو تخت بخوابه ... چپ ماما ارغوان رو گرفت و آروم بردش به سمت تخت  يکرد و بازو

 ... لب گفتم  ریروش و ز دمیو نرم رو کش یگلبه

 ... من حالم خوبه ... نگرانم نباش ... استراحت کن  -

لرزون تر از دستاش  يو صدا... و لرزون ماما حصار شد  فینح يمچ دستم تو دستا... سمت در که برم  برگشتم

 ...  میکرد به تمام جوارح عصب قیرو به سرعت باد تزر ینگران

 ...  کنم یخواهش م... رو از زبون من بشنو  شیبق...  نیبش -

 لیتحو یاگر دوباره دروغ و الپوشون... محض نداشتم  نانیاطم یچیبه ه گهید... دووند تو وجودم  شهیر دیترد

با ...  فتهیاطالعات سانسور شده رو بگه و باور کنم و اصل ماجرا بازم از قلم ب يسر هیاگر دوباره ...  یبده چ

 ... ماما رو باز کردم  يدست راستم انگشتا

 ... شنوم  یرو هم از معتمد م شیبق...  ستیا شما حالت خوب ننه مام -
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 ... سوخته اتاق که دوباره  يقدم برداشتم سمت درب قهوه ا دو

 !یستیتو بچه من ن -

هنوز ... همه بود  يورا یکی نیا... چند روز شوك داشتم  نیا یبه اندازه کاف... زد  خی هیثان هیتو کمتر از  تنم

 ... که باز  دمیشن یمطمئن نبودم چ

تو  يا گهیاز هر موجود د شتریدوست دارم ب... بزرگت کردم ... هنوز مادرتم  یول...  اوردمین ایمن تو رو به دن -

 ... من هنوز مادرتم ... بدون ...  فتهیب یهر اتفاق...  جانیآ...  ایدن نیا

 ... د خارج ش دمیخشک يکلمه از لبا کیتنها ... برگشت سمت ماما ارغوان  سرم

 ! ؟یچ -

لرزش تو ... تو چشاش  ینگران...  یشونیاخم تو پ... داد رو دست چپش و نشست  هیارغوان به زحمت تک ماما

... مغزم در حال درست کردن پازل بود ... نداشتم  مانیداد که هنوز بهش ا یم یشوم قتیخبر از حق... دستاش 

 ... کرده بودن  لبه ذهنم ارسا قهیدق یکمتر از س نیکه همش رو تو ا یپازل يها کهیت

 ... و من ...  انتیخ...  لیاسماع...  عذرا

 !شد یم

 ...  نهیبا ک... با نفرت ... با بغض ...  دمیداد کش بلند

 ... نه ... نه ... نه  -

 ... زدم  ونیش... مو کندم ...  دمیکش غیج... فوران کرد  چیسر که ه... کهنم سر باز کرد  مهین بغض

 ... نه ...  ستیحق من ن نیا...  نه -

 ... که هنوز نرفته بود  يو مهناز... اقدس خانوم دلسوز ... وفا  یب راثیم... شدن  داریدر پد يجلو همه

حس  یچیه...  دمید ینم یچیه... کرد و من  یم هیگر یکی... زد  یحرف م یکی...  دیمال یشونه هام و م یکی

کابوسام از تو ذهنم رد  لمیف... و خوابم  يداریب لمیف... گذشتم  لمیفقط ف...  دمیشن ینم یچیه... کردم  ینم

... زجرم داد ... بار دوم آزارم داد  يکه برا يا فتاون کثافت کثا... اتابک ... شد  یحالم بد و بدتر م...  شدیم

و  یازچشاشون هرزگ...  ومدینفسم باال نم... شن  کیخواستن نزد یهمه م... همه دورم بودن ... شکنجم داد 

 ... دوباره داد زدم ...  دیکشیهوس شعله م

 ...  دیازم دور ش...  دیگم ش دیبر... نجاتم بده  یکی -

 ... نه دوبار ... بار  کینه ... زد ... و زشت  اهیهمون تسمه س...  دیتسمه کش اتابک
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 راثیم

به سرم  زدمیمحکم م... کردن مادر و دختر  یم یینوحه سرا... زد  یزد و ارغوان خانوم زار م یم ونیش جانیآ

...  کردیبود و تماشا م ستادهیاقدس خانوم هاج و واج ا...  میبود دهیهمه به مرز جنون رس...  رنیآروم بگ دیشا... 

 ...  جانیآ يزانو زدم جلو... شوکه شده بود بنده خدا 

همش مال  نایا... تموم شد  گهید دتیدل زجر کش يفدا...  ریآروم بگ راثینفس م... آروم باش ...  یخانوم -

 ... لهش کن ... نزار لهت کنه ... رهاش کن ...  يکه شد يشدیرد م دیبا... گذشته است 

 ... زار زد و مشت زد ... و مشت زد  دیداد کش... مشت زد  نمیبه س جانیآ

 ...  نیگم ش نیبر... کثافت  يها یعوض نیبر...  يخوا یاز جونم م یچ... برو عقب ... برو گمشو  -

اقدس خانوم ...  میکرد یم هیپا به پاش گر... حقم بود ... تا دردش و بکنه مشت و فرو کنه تو تن من  گذاشتم

 ... گوشم با بغض گفت  ریز

 ... آقا مش رمضون دکتر خبر کرده تو راهه  -

چشم ... بود  جانیآ يبایمعصوم و ز افهیبسته و ق يبه چشا رهیمملو از اشکم خ يتخت نشسته بودم و چشا کنار

بود که با  ییتمام صورتش اثر زخما... بود  یشد به مچ دستش که هنوز مشت شده و خون دهیرو بند سرم کش

تماس خون تو  نیبا اول... زدم کنار  اطیرو با انگشتام و با احت شییخرما يموها... خودش حک شده بود  يدستا

همون  نیا... بده  یتونست به من زندگ یتار موش م هی یحت... عشق من  ير موتا... افتاد  انیدلم به جر

که بتونه اون و ازم  ستین ياالن گذشته ا گهید...  شهیمال من م شهیواسه هم جانیآ یک... معجزه عشق بود 

 ...  رهیبگ

 ... آخر معتمد تو ذهنم مرور شد  يحرفا

همه ... و زنش  لیاسماع... عذرا و همسرش ... همه بودند ... خاندان بهروان  یبزرگ یمهمون...  یشب بارون -

همه ... اون از زنش گرفته شده بود  يماریکه نعمت بچه دار شدن به واسطه ب یبیارغوان و حب یحت... بودن 

از رابطه ...  نجایمادر بزرگ آ...  بیحب مادر... کرد  یوسوسه ارسال م بیکه به مادر حب یطانیش یحت... بودن 

همه فکر هاش رو کرده  بیمادر حب... شام خورده شد ... شب شد ... مطلع بود  یبه خوب لیعذرا و اسماع یمخف

 رهیگ یها رو م یلیگناه دامن خ نیدونست که ا ینم یول... او حاضر بود به خاطر بچش به جهنم هم بره ... بود 

 یخال نیزم ریز کی...  لیاسماع... عذرا ... همه بودن ... تر بچه بچش رو بدبخت... کنه  یو بچش رو بدبخت م
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...  دیو سف یارغوان يبا تور ها... حجله شده بود ... بسته شده بود  نیبه طرز فوق العاده آذ بیکه توسط مادر حب

 نیا... مشروب ... رو زنده  تخاطرا نیکنه و عاشقانه تر یم وونهیرو د یکه هر دل مسکوت ییبا شمع ها

رو باعث  جانیآ تیگناه بشه و موجود کیحجله  یخال نیزم ریشد تا اون ز ایمح یهمه چ... مخرب  یدنینوش

به خاندان  شهیو فروخته م ادیم ایبه دن جانیآ... شه  یگم م بیسال تمام ، عذرا با نقشه مادر حب کیو ... شه 

ده روز  بیحب... گناه رو  یبچه معصوم و ب نیاکنن  یمادر گنه کار قبول م رو ارغوان به اصرا بیحب... بهروان 

و ... دونه چه خبره  یو م...  دهیتمام ماجرا رو د ازیآ...  ادیمادر از خواستش کوتاه نم یکنه ول یخونه رو ترك م

 !حسادت يجبران عقده ها يسالح برا شهیم... و آبرو زدن  بیحب شهیبه ر شهیت شهیم... گرو  شهیم نیا

 

 جانیآ

خوابش برده  نهیکج و دست به س يبلند با سر هیپا يقهوه ا یصندل يرو... کنار تختم  راثیم... باز کردم  چش

 يکه صدا... کمتر شه  جمیبستم تا سرگ یچشام و به آروم... رفت  جیسرم به شدت گ نمیخواستم بش... بود 

 ... شد  دهیشن راثیم

 ...  ؟يبهتر -

 ... جواب گذاشتم  یپتو رو زدم کنار و سوالش رو ب دیرازا کشبه د هیکه قد سه ثان ازشیخم وسط

 ...  یفتیم...  نهییفشارت پا... کجا؟  -

... رفتم داخل سالن انداختمش رو شونم  یم کهیرگال کنار در برداشتم و در حال يو از رو میریو ش یمثلث شال

بود و قلبم  یدونم که مغزم خال یو م نیدونم فقط ا یبود نم فیکرده و ضع خیبدن من  ایهوا سردتر شده بود 

 ... تر  یخال

 ...  دیداد کش راثیم

 ... اقدس خانوم  -

 ... شد  داریاز اتاقا پد یکیاقدس خانوم از داخل  سر

 ...  دیراه بر دیشما نبا... خانم ... ا ااا ... بله آقا  -

 واریدست راستم و گذاشتم رو د...  دیخو زمان دور سرم چر نیزم هویو کج کردم به سمت اقدس خانوم که  سرم

 نیهم... کنه  يریکه از افتادنم جلوگ دیبازوم رو چسب اریاخت یب راثیآخم رفت هوا و م... و دست چپم روسرم 

 ينگاه تند... از کنارش عقب بکشم  ناكاسف جهیبود که قلبم سنگکوب کنه و خودم و با اون سرگ یتماس کاف
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اقدس خانوم دستم رو گرفت و در ... فرو برد  بشیرو از دور بازوم کند و تو ج دستاش... به چشاش انداختم 

 ... لب گفت  ریکشوندم سمت اتاق ز یم کهیحال

 ...  میبر... خانوم  میبر -

 ...  ستادمیدادم و ا هیتک واریدستم رو به د کف

 ... اولجا کجاست؟  -

 ... اتاق مامانتون  تو

هول  راثیم... حالم بد شد و ناله هام شروع ... مرور شد  میزشت زندگ يکلمه ماما دوباره تمام تکه ها دنیشن با

 ... شد 

 شیتا آستانه مرگ پ شبیدکتر گفت د...  یکن یم يچرا با جونت باز يدختر با ما لج دار... ببرش تو اتاق  -

 ... فشارت لب مرزه ...  یرفت

 ... رو زد کنار  ینفت یآب دیسف ياز کنارم رد شد و پتو خودش

 ...  اریبرو صبحونه هم ب...  نجایبنشونش ا -

 ... و هلش دادم  نشیو کوبوندم تخت س دستم

 !االن نیهم...  رونیبرو ب -

 ... من ... مردد من  يشد تو چشا دهیخم شده رو تخت چشاش کش همونطور

 ... چشاش رو کشوند سمت پتو  دوباره

 ... کنم  یپشت سرمم نگاه نم...  رمیحالت که خوب شه م...  نیبش -

 ...  نییرو مشت کردم و از رو تخت انداختمش پا پتو

 ...  شهیمن با وجود تو حالم داره بدتر م...  یشیانگار متوجه نم -

 ... و  گلوش تکون خورد ریغلتک ز... آب دهنش و قورت داد ... موند  کسیافتاده رو پارکت ف يرو پتو نگاش

 ... کنه  يآدم لجباز و خودخواه پرستار هیکه بتونه از  ستین یکس نجایچون ا...  یتحملم کن يمجبور -

 ... انگشت اشارم و بردم سمت در ... و دراز کردم  دستم

 ...  رمیوگرنه من م...  رونیاز اتاق برو ب... ندارم  يبه پرستار يازین -

 ...  دمیداد کش... اومد سمتم و مچ دستم و گرفت ...  یول...  به دلم نداختیمشت شدش خون م يدستا

 ... ولم کن  -
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با خشم و ... گرفت  انیاشکام شر... تو صورتم  ختیموهام ر... پرتم کرد رو تخت  بایسمت تخت و تقر کشوندم

 ... رفت تو چشام  ضیغ

 ! ارنیصبحونه رو م نیاالنم بش... کجا باشم ...  یگم کجا باش یمن م...  یزن من یتا وقت -

چشم رو امواج پتو بود و در بسته ... نشستم رو تخت ... بود  میشونیهنوز آثار اخم رو پ... از اتاق خارج شد  راثیم

 یکه م یمعتمد و کس يحرفا... شد  ینم یول... فکر کنم  يزیدوست نداشتم به چ... اتاق  ضیشده با غ

 ...  دیچیپ یدوباره ماما صداش کنم تو ذهنم م دمیترس

عشقشون شد بذر ... جوونه زد  انتیو خ سیعشقشون شد بذر ابل... جوونه زد  انتیو خ سیشد بذر ابل عشقشون

 جوونه زد انتیو خ سیابل

و پتو رو  دمیآروم دراز کش... پتو رو برداشتم  گمیدادم به لبه تخت و با دست د هیدستم رو تک هی... شدم  خم

شد و قطره قطره از گوشه چشام راشون رو به سمت موهام  يصورتم جار يم به پهنااشکا... رو صورتم  دمیکش

 ... و دوباره مرور ...  کردنیسرم باز م ریز یو بالشت صورت

 ...  یستیتو بچه من ن...  یستیتو بچه من ن...  یستیتو بچه من ن...  یستیبچه من ن تو

 بیدستش تو ج هی... شد  داریمنحوس مهناز تو درگاه پد افهیافکارم غوطه ور بودم که در باز شد و ق تو

وار گذاشته بود اومد  ونیکه رو لبش دکوراس يبا پوزخند... چشش به پنجره  هیبود و  غشیقرمز ج شرتییسو

چشاش تو متر به متر  کهیحالو در  بشیرو هم گذاشت تو ج گشیدست د... داخل و در و با دست آزادش بست 

 ... ز کرد دهن با گشتیاتاق م

 ... بهتر بگم  ای... بچه نامشروع  هی... جالب شد  -

 ... ادامه داد  يا گهیشد و گستاخ تر از هر وقت د رهیخ... چش تو چش من ... برگشت سمت من  سرش

 ... حرومزاده  هی -

 ... پوزخندش رو صدا دار کرد و ... شد  کهیکلمه هزار ت نیبا ا قلبم

 یدون یم... رو داشته باشه  دیشه هیفرزند  اقتیه که نطفش تو کثافت بسته شده لحرومزاد هی یکن یفکر م -

 ...  فتهیگرفته تمام آبروش و وجهش به خطر م يحرومزاده رو به همسر هی راثیاگر مردم بفهمن م

 ... شروع به چرخش کرد تا چشش افتاد به  وارایدوباره چش ازم برداشت و رو د دیمن و که د بهت

 ! نقش بسته بود راثیم يمن که با دستا ریو تصو ینقاش به
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 یلبخندش به گل نشست و رفت سمت نقاش يا هیبعد چند ثان... خشم ...  نهیک...  ضیبا غ... مستانه ...  دیخند

و نازك پنجره رو  ریپرده حر... مکث رفت سمت پنجره  یب... در آورد و برش داشت  بشیدستاش و از تو ج... 

 ... ه رو باز کرد زد کنار و پنجر

 ... مهناز وارد قلبم  يسوز حرفا... بهمن ماه وارد اتاق شد  سوز

 ... کرد و گفت  یبه نقاش گهینگاه د هی مهناز

 ... قشنگ بود نه؟  -

 ... و ادامه داد  دیدستاش رو به هم مال...  رونیاز پنجره پرتش کرد ب يدر کمال ناباور و

 !ستین گهید یول -

 يصدا... حرکت مونده بودم رو تخت  یب... دلم بزارم  يرو کجا یکی نیهمه درد ا نیا ونیم... زده بود  خشکم

 ... دعوا ...  دادیداد و ب... شد  دهیشن اطیتراس تو ح ریاز ز راثیم

 دیکش ينفس بلند... گذاشت  بشیمبهوت من نشونه رفت و دوباره دستاش رو تو ج يرو به چشا يلبخند مهناز

 ... و گفت 

آداب  یروز اول دانشگاه حت... بود  ییروستا یپسر دهات هی راثیم... مال منه  یزندگ نیا... بزن به چاك  -

... من بهش ارج و قرب دادم ... ده کوره اومده  هیزد که از  یلباساش از دور داد م... معاشرت ساده رو بلد نبود 

رو از آب  مشیکنه و گل یتو شهر زندگ يچطور دادم ادیمن بهش ... من بهش اعتماد به نفس دادم ... من 

بودنش در آوردم  ییاز پوسته روستا يغربت وسط اون همه آدم مدرن و شهر يمن تو اون روزا...  رونیبکشه ب

هشدار  نیپس آخر... حق منه  راثیم... ندار بدبخت لنگه خودت بود  یچیه یدهات هیاگر من نبودم اون االن ... 

 ... به دهاتت  رگردب... دم  یرو بهت م

از اتاق ... حلقم و  يپرده مملو از بغض جلو هی... مردمک چشام و پوشونده بود  ياشک جلو میپرده ضخ هی

 ... خارج شد 

پتو رو مشت کردم و زدمش کنار ...  دیبه اوج رس اطیبا ورود مهناز به ح راثیم دادیداد و ب يصدا قهیچند دق بعد

 !مدرن شم نیشهر نش نیا دونیدم وارد مخو دیبا... وقتشه  گهید... 

 ... داد زدم ...  دیبر یامون م جهیسر گ... تخت پا شدم  از

 ... اقدس خانوم؟  -
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اون لحظه وقت  یول...  دید یچشام تار م... و رفتم داخل سالن  واریدستم و گرفتم به د... نشد  يخبر یول

 یم...  رویشد ن یو همونا م... و ذهنم در حال تکرار بود ت نیشهر نش طهیافر نیا يتمام کلمه ها... ضعف نبود 

 ... جنگ زنانه  هیشد قدرت واسه 

 .!نقل مکان کرده بود  نجایبه ا یشد که ازساختمون پشت یم يدو روز هی... سمت اتاق مهناز  رفتم

به در زدم و سرم و  یو کالفه مشت محکم یعصب... قفل بود  یول... بار چند بار  کینه ...  دمیرو کش رهیدستگ

 ... کردم  یم هیزدم و گر یهق م...  دیبغضم ترک گهید مهین...  شیدادم به پوسته قهوه ا هیتک

 ... اقدس خانوم از پشت سر اومد  يصدا ختنمیاشک ر وسط

 ! دیخانوم کل -

 هی...  دیچرخ چشم رو صورت اقدس خانوم... قدم رفتم عقب  هی... حرکت مونده بودم که خودش اومد کنارم  یب

 !تونست فکرم و بخونه؟ یم ایگو... لبخند رو لبش نقش بسته بود 

 ... هنوز چشم رو لبخندش بود که گفت ... و باز کرد و رفت عقب  در

 ... روند شوم و تموم کنه  نیتونه ا یجز خودت نم یک چیعوض شه بعد خدا ه تیزندگ يخوا یخانوم اگر م -

بود  یکاف... بودم  میتسل... عمر به خاطر خواسته مادرم خفه بودم  هی... عمر ساکت بودم  هی... گفت  یم راست

 ... بود  یکاف گهید... 

 یکار کنم ول یخوام چ یدونستم م یم نکهیبا ا... و از صورت اقدس خانوم گرفتم و رفتم داخل اتاق  چشم

 ... داد  یاجازه رو نم نیا میضعف بدن

... کرد  یکردم اقدس خانوم اجرا م یمن فکر م... م دوباره اقدس خانوم دست به کار شد بزن یحرف نکهیا بدون

حرکت جمع کرد و انداختشون رو  هیها رو تو  یبا دست چپ تمام چوب لباس... رفت سمت کمد و بازش کرد 

باسها رو ل... و بازش کرد  رونیب دیرو کش یشکل لیمستط یشمیتخت چمدون سبز  ریخم شد و از ز... تخت 

گفت  یدستش رو گذاشت رو زانوش و بسم الله هی...  دیرو بست و بند قفل روش رو کش پشیز... توش  ختیر

 ... چمدون و برداشت و آوردش سمت من  گشیبا دست د... 

 ... حاال نوبت شماست خانوم  -

به درب سالن  دمیکردم و رس یپله ها رو ط ریبه زحمت مس...  رونیچمدون و گرفتم و از اتاق رفتم ب دسته

 یاصل
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دستاش  يسرش رو ال شیشگیطبق عادت هم... نشسته بود  اطیکنار پلکان ح دیسف يا لهیم یرو صندل راثیم

... شد  یم دهیدرخت نارون شن ریتاب خوردن مهناز ز يصدا... داده بود به زانواش  هیگرفته بود و آرنجاش رو تک

نرفته بودم که  یچند قدم...  یاصل بدرگاه سالن گذشتم و رفتم سمت در به اطراف نگاه کنم از نکهیبدون ا

 ... مهناز بلند شد  يصدا

 کنه؟ یم کاریچمدون من دست تو چ یعوض یدهات یه -

چمدون رو  یکم... لژ صندلم برگشتم سمت مهناز  يرو... باغ و بازش کردم  یمکث رفتم سمت درب اصل بدون

 ... چش تو چش مهناز انداختم و بلند گفتم  بیعج یگوشه ابروم رو دادم باال و با اعتماد به نفس... باال آوردم 

 ! قشنگ بود نه؟ -

وسط نگاه مبهوت ...  رونیاون ب يقدرتم و هل دادم تو دست راستم و چمدون و پرت کردم تو گل و ال تمام

 ... و گفتم  دمیدستام رو به هم مال... مهناز پوزخند زدم 

 !ستین گهید...  یول -

دهنش نگه  يانگشتاش رو گره زده تو هم ، جلو راثیم... سالن  ياز مهناز برداشتم و رفتم سمت ورود چش

حرکتم و رو جزء به جزء  نیشوق ا شد نگاش کنم و یکاش م... کرد  یو مرموز به من نگاه م رهیداشته بود و خ

 ... قد هشت سال شکنجه شدنم ازش گله داشتم ... اما ...  نمیچهرش بب

 راثیم...  یپاشنه ده سانت يبا اون بوتا دنشیدو يو صدا ومدیمهناز م يفحش و ناسزاها يپشت سر صدا از

پله تو سالن  نیرو اول... انش رفت پاهام تو... مهناز رد شدم  دید ياز جلو نکهیبه محض ا... پشت سرم اومد 

... حصار شد  راثیم يمچ دستم تو دستا... گرفتم تا پاشم  لهیدستم و به م... هم کنارم نشست  راثیم... نشستم 

گرما تو رگ به رگ  انیصداش شد جر... نشد  یول دنشیتقال کردم واسه کش... حوصله جر و بحث نداشتم 

 ... وجودم 

 ...  شهیم...  يدوباره فرصت بد شهیم...  ینرم ش شهیم... جبران کنم  يبزار شهیم...  یببخش شهیم -

 ... حرف زدنش شروع کردم  وسط

گاهم  هیتک يخوا یم...  یسر پناهم ش يخوا یم یادعا نکن گهید شهیم...  یدوست داشتن نکن يادعا شهیم -

 شتریتو عمرم ب یدون یم...  يست از سرم بردارد شهیم... ندارم  یحام چیباور کنم جز خدا ه يبزار شهیم...  یش

که دوباره ولت کنن  رنیگ یتو پرتگاه دست و م یش یپرت م يکه دار یکه درست وقت دمیترس یم ییاز کسا
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ازم  یبگ شهیم... برم  يبزار شهیم... هم قلبت و ... و  دتیهم ام... و هم روحت و خورد کنن  یکه سقوط کن... 

 ... تو خونت  ادیمار خونه زاد ب هی یکه گذاشت يشد ریازم س یبگ شهیم...  ینفرت داشت

 ... جمله آخر و گفتم ... مکث کردم و بعد  یکم

 !که بتونم ازت دل بکنم یبزن یحرف شهیم -

پله ... و پا شدم  دمیدستم و کش... دور مچم و شل کرد  راثیم يانگشتا... شد  یاشک رو صورتم حس م یداغ

قدمام و تند کردم و خودم و ...  دیرو پله ها به گوش رس راثیم يقدما يباال رفتم که صداها رو دونه دونه 

... اصال حال مقاومت نداشتم ... مانع شد  ودر گذاشت  يتا خواستم در و ببندم دستش رو ال... انداختم تو اتاق 

 ... رفته بود  لیتحل يزنانه بدجور کیجنگ کوچ هیتوانم با 

... حبس شد  نهینفسم تو س... بسته شدن و قفل شدن در اومد  يصدا... رفتم سمت تخت و رها کردم و  در

... حرکت و الل بودم  یعروسک ب هیمثه ... دستاش و آورد باال و بازوام و گرفت ... رو شونم افتاد  راثیم هیسا

کردم و  ینگاش نم... برم گردوند ... نداشتم  بلهواسه مقا یتوان چیه هیموجود تو اون ثان نیاز ا تمیعصبان رغمیعل

 ... انداخت  نیصداش نجوا گونه تو وجودم طن... تنش بود  یاسک قهی یچشام رو رنگ طوس

 یم...  میمستق ریهر چند غ يدوسم دار يبار بود که اعتراف کرد نیاول نیا یدون یم... معرفت  ینگام کن ب -

 ... دارم  یچه حال یدون

مردونش رفت سمت موهام  يدستا... بود  دهیترک شیوقت پ یلیبغض منم که خ...  ومدیبغض م يصداش بو از

 ... ادامه داد ... زد کنار  یرو به آروم میشونیرو پ یاضاف يمو يو تارا

دونم در جواب منطقت  یم... دونم  یم... رو ندارم و نداشتم  اقتتیدونم ل یم... بودم  فیدونم من ضع یم -

... بفهم ... عاشقتم ...  تهیتنها حام یگیکه م ياحد و واحد يبه خدا یول...  ارمیتونم ب یرو نم يبهونه ا چیه

 یشدم م کهیت کهیقلب ت یزن یحرف از رفتن دوباره م یوقت...  یدوست دارم لعنت... به خدا دوست دارم  جانیآ

 نیبه خدا اگر زم... بار آخر بود که ولت کردم  نیا... ر انتظا نقدریبه خدا بسمه ا... بسمه ... خواد در جا سکته کنه 

مونم و  یتا فرسنگ فرسنگ اونور مرگ و آبرو باهات م... نه ... تا خود مرگ ...  ارنیو زمان جمع شن و بهونه ب

 ... بهم دوباره فرصت بده ...  جانیکنم آ یالتماست م... کنم  یولت نم

 ...  ختمیر یصدا اشک م یو ب نییو انداختم پا سرم
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 نیا... پلک بزنم تو چشاش نگاه کردم و  نکهیاشکام و با سر انگشت پاك کردم و بدون ا... و آوردم باال  سرم

بارم  هی يخواستم برا یم یول... کرد  یخودم م یابر گرفته عاشق داشت از خود ب يچشا نیداغون و ا افهیق

 ... نشون بدم  ایبودنم و به خودم و دن يشده قو

کننده خواستن  وونهیحس د نیزبونم به زحمت وسط ا يا هیبعد چند ثان... گرفتش رنگ بهت گرفت  يچشا

 ...  دیچرخ

اگر  یول...  کنمیدوباره بهت اعتماد م...  یاگر تا آخرش باهام هست... انجام بدم  دیچند تا کار هست که با -

 ...  يدنبالم نگرد گهیبرم و د يبزار يقول بد دیبا...  یقدم مونده به آخر جا بزن هی یحت

بغضش و قورت داد و با سر ... رو جفت چشام در گردش بود  راثینگاه م... حرف گذشت  یب يا قهیدق چند

 ...  دیانگشت سبابه و شصت گوشه چشاش و مال

 ؟يچه کار -

 نکهیبدون ا...  راثیرو برداشتم و برگشتم سمت م یو از داخل کشوش دفترچه جلد بارب وریبه سمت درا رفتم

 ... نشستم رو تخت ... شدش رو کش رفتم  یحکاک یشلوارش خودکار آب بینگاش کنم از داخل ج

 نیتر فیتو ضع... رك بگم  راثیم...  یبگ دیکار کنم با یخوام چ یم یبدون نکهینه؟ بدون ا ای یهست... نشد  -

هشت سال ...  يومدیازم کوتاه م دینبا یلیلبنا بر هر د...  شیهشت سال پ...  دمیکه تا االن د یهست يمرد

بار دوبار رهام  کینه ... کنم  یو باهات زندگ امیکنار ب ییآبرو یب نیتونم با ا یم...  يدیپرس یازم م دیبا شیپ

 یاز من چ نیبب... دوباره اعتماد کنم  ستیبا خودش معلوم ن فشیکه تکل یادم هیتونم به  یمن نم...  يکرد

 ...  يکه رهام کرد ییتو...  ییو شکسته شدن من تو یسرخوردگ نیاز ا شتریعلت ب... مونده 

 !پرده نگاش کنم یتونستم ب ینم گهید

 ... اومد و نشست رو تخت  عیسر

هم رهات  هیبه خاطر بق... من به خاطر خودم رهات نکردم ... و هم چند روز پبش  شیهم هشت سال پ -

 نیشیگفت مجبور م...  یشیتو بدبخت م...  رهیتو م يراز رو برمال کنه آبرو ازیا گفت اگر آمامان زهر... نکردم 

گفت اگر دوباره ... زهرا تماس گرفت  ماندوباره ما شیچند روز پ... من به خاطر تو ازت گذشتم ...  نیآواره ش

 یب نیا... شده  وانهیش گذشته دگفت آب از سر...  ادیبر م يهر کار ازیاز آ... کشه  یبچش و م ازیآ یولش نکن

 ...  یکن ینگاه م هیبه قض ينطوریکه تو ا هیانصاف

 ... نگاش کنم دفترچه رو باز کردم و نوشتم  نکهیا بدون
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 :قول  کی

و هرگز مانعش ... ترکم کند  شهیهم يدهم برا یهمراه نباشم اجازه م جانیبا آ انیجر نیکه تا آخر ا یصورت در

 ... نخواهم شد 

 :  امضاء

دفترچه رو ورق ... خودکار و ازدستم گرفت و امضاش کرد ... گرفتش و لبخند زد ... رو به سمتش گرفتم  دفترچه

 ... زد و شروع به نوشتن کرد 

 :قول  کی

 دنیرس نیمانع ا یشرط چیمال او خواهم بود و ه شهیهم يهمراهم باشد برا انیجر نیتا آخر ا راثیم اگر

 !نخواهد شد

 : امضاء

شد سمتم و چش تو چشم  زیخ مین... امضاش کردم ... رمقم  یب يازخوندن جملش لبخند اومد رو لبا ناخواسته

 ...  نیرینجوا گونه و ش...  دیصداش به گوش رس...  نییشرمم اومد سرم و انداختم پا... انداخت 

 ...  یلبخند بزن ينطوریهم شهیخوام هم یم...  نهیآهان ا -

 ... ادامه داد  زمیقطره رو بر نیتا لبام و جمع کردم و خواستم اول... حرفش دوباره بغض کردم  نیا با

 ...  راثیجون م... طاقت اشکات و ندارم  گهیبه خدا د... قشنگ بود  يهمونطور... نه ... نه  -

 ...  دینشست و آه کش درست

که واسه  يدنبال بهونه ا...  يش اعتماد نداربه...  يدوسش ندار گهیکه د یهمون کس... دادم  یعجب قسم -

 ! یترکش کن شهیهم

 ... دوباره نگام کرد ...  شیدوست داشتن يزدم بود و گوشام به حرفا خی يرو انگشتا نگام

 ییآبرو یب يایدن يتا هر جا... فقط لبخند بزن ... نکن  هیگر...  تهیجون همون خدات که تنها حام...  الیخیب -

 ...  يزیاشک نر گهید نکهیباهات هستم به شرط ا يکه بخوا

 ... جمله اولش خندم عمق گرفت  از

 ... کرد  اعتراض

 ! بدجنس؟ يخند یمن م يبه حرفا يدار... اوه اوه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

سرش ... تر بود سر تکون دادم به نشونه آره  زیغم انگ هیکه از صد تا گر يلبخند مچهیبا ن نییسر پا همونطور

 ... دوباره گرد خجالت نشست تو رنگ چهرم ...  کمیرو آورد نزد

 ! قا؟یحرفم دق هیبه چ -

 دمیشن یکه خودمم به زحمت م يآروم طور... به حسم  نداختیچنگ م... به قلبم  نداختیصداش گر م تن

 ...  دمیپرس

 !شه؟یم تیبه خدا هم حسود -

 ... سر تکون داد به نشونه آره ... رفت هوا  قهقش

شده  یرتیبد غ... بود با خدا دعوا کنم  کینزد تهیتنها حام یگفت یوقت...  شهیم میا هم حسودبه خد... هوم  -

 !بودم

 نیدلم شده بود رنگ... دلم پر بود ... نکرد  هیشد وسط خنده گر ینم یول...  رمیخندم و بگ ينتونستم جلو گهید

 ! یدنیساخته بود د یکمون نیرنگ... با ابر پر بار دل من  راثیدوباره م یآفتاب مهربون... کمون 

 ... جام پا شدم  از

 ... سر باال کرد  راثیم

 کجا؟ -

 !گردم یاالن برم -

*** 

  راثیم

دلم به ... دختر داغون بود  نیدلم به حال دل شکسته ا... دلم گرفته بود بدجور ... رفتنش نور دلم سو سو زد  با

 يجار شهیدلم به حال خودم که اشکام در خفا هم... دلم به حال آدم دو پا داغون بود ... حال مادرم داغون بود 

و تمام  دیگرفتش به گوش رس يصدا... رو گرفتم  رارو برداشتم و شماره مامان زه یگوش... بود داغون بود 

  ...تکه تکه شدم و خراش داد  گریج

 ... مادر  زیسالم عز -

تر به  ریصداش از پشت خط پ...  دهینشون م يخود یبغض لعنت نیکلمه ا نیدونستم با اول یم... کردم  مکث

 ... خسته تر بود  شهیانگار از هم...  دیرس ینظر م

 ... کنم  يخوام واست مادر یم ؟يشنویم...  زمیعز...  راثمیم -
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 ... ادامه داد ... حرفها داشتم  نکهیبا ا... زدم  ینم یحرف... شکوند  بغض

آخه ... گذشتم  یم دیاز همون اولم با...  گذرمیخودم م نباریا...  يبگذر يزیازت نخوام از چ گهید دمیقول م -

 جانیاز آ شهیدونم چرا اون موقع ازت توقع داشتم هم ینم... از بابا محمدت گذشتن محال بود ...  یدون یم

بهش بگو به خاطر ... بگو به خاطر پسرمونه  بهش... از پدرتم بخواه مادرت و ببخشه ... ببخش مادر . .. يبگذر

 ... خواسته  نیعشقمونه که تن دادم به ا وهیم

 یپا به پاش اشک م... داد  یگذاشته شده بود مجال حرف نم نمیکه به س یداغ يو بو ختنشیاشک ر يصدا

 ... اخت به بغضم دوباره صداش چنگ اند...  ختمیر

... مقصر خودشه ... که بره  میهر کس يآبرو...  رهیو ازت بگ جانیآ یک چیه...  یک چینذار ه نباریا...  راثمیم -

 ... دنباله نکبت نشدم  نیکه مانع ا میوسط من مقصر اصل نیو ا یاز خودت گذشت یتو به اندازه کاف

 ... لب باز کردم  ختنمیاشک ر وسط

 ! ن؟یعقد کرد -

شده بود  ازیمادر من همبستر آ... مادر من ... بود که از هزار تا بله زجرآورتر بود  یاونور خط سکوت... نبود  ییصدا

که به خاطر من از قولش به بابا  يمادر يدوباره صدا...  راثیتونست زخم بزنه به دل م یم نیاز ا شتریب یچ... 

 ...  دیمحمد گذشته بود به گوش رس

 ... در اومدم  مییاز تنها...  گذرهیبه من سخت نم... بهش فکر نکن  ...مادر  -

 ادامه داد... من  يمادر دروغگو...  دروغگو

 ...  هیمرد خوب -

 ... زبون چرخوندم با بغض ! حرفش دوباره شد اشک و آهش نیا و

 هان؟...  میمساله روحل کن گهیطور د هی...  رونیب ایاگر بهت سخت گذشت ب -

 ... کرد محکم حرف بزنه  یکرد و سع یشیف شیف

تا ... خوبم  یکن یاحساس خوشبخت جانیتو کنار آ یتا وقت... خوبم  یتو مادرت و ببخش یتا وقت... نه خوبم  -

 ... خوبم  یاحساس تاسف نکن یعشق من و بابا محمدت وهیم نکهیتو از ا یوقت

 ... گفتم ... بغض کرد  دوباره

به ... بابت حرفام شرمنده ام ...  ومدهیبه خدا از اون شب خواب آروم به چشم ن... امان غلط کردم م...  دیببخش -

اون کفتار  شیپ یخودت رفت دمیفهم یوقت... کار کنم  نینبود که شما رو مجبور به ا نیجون خودت قصدم ا
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تموم مشکالت  دیهمتون صبر کن گهید خورده هیگفت ... معتمد قانعم کرد سکوت کنم ... خونم به جوش اومد 

 ... مامان به خدا شرمندتم ...  شهیبه لطف خدا حل م

 نیارغوان و تنهاش نذار... مادر ... مراقب خودت باش ... قطع کنم  دیبا گهید...  زمیدشمنت شرمنده باشه عز -

 خداحافظت باشه ...  ادیسرش ن یینداره بال یحال خوش... 

 ... خداحافظ ... شمام مراقب خودت باش ... پرستارم براش استخدام کردم ... نظر دکتره  ریز... نگران نباش  -

رنگ چهرش برگشت و  دیتا من و د... در حال اومدن بود  ینیس هیتو سالن با  جانیآ... اتاق خارج شدم  از

ثه لبو سرخ شدش م افهیبا اون ق... نگاش کردم ... رو گرفتم  ینیطرفش و س دمیپر... قدماش شل تر شد 

 ... کرد  یجلوه م شهیتر از هم یخواستن

 !آره؟...  گهیمثال د یکن یم يکدبانوگر ياالن دار -

 !نبود یشرط لعنت نیاگر ا... بارز شد  خندش

 ... هوم  -

 ... گفتم ... به دل نشست  لبخندش

 ؟یاک... تو رگ  میرو بزن وهیتو تراس آب م میپس بر -

 ... رفت سمت اتاقش ... گرفت  دنینگاش تاب برق

 ... مزاحم نشه  یسرش رفتم و بعد ورودمون در و قفل کردم تا کس پشت

 یدرخت نارون تاب م ریشد به مهناز که همچنان ز رهینشست و خ هیسه پا یچوب یرو صندل... تو تراس  میرفت

 ... گرد اون وسط و بلند گفتم  زیرو گذاشتم رو م ینیس... خورد 

 ... با همسر دلبندم  وهیآبم نیخوش مزه باشه ا دیبا -

 ... عاشق کش به سمتم برگشت  يبا لبخند جانیگشاد شده آ يچشا

 !؟یزن یچرا داد م -

 ... جلو و نشستم روش  دمیرو کش یصندل...  دمیگونه خند دلغک

 نیرو که زنت بابت ا يروزاون  نمیب یگفت؟ من م یمادر بزرگ مرحومم م نیا... بابا  يا... داد زدم؟ ... اا  -

 ... پشت گوش انداختم ... هان  رهیگیولوم بلندت ازت طالق م

 ... کرد و دلم و نوازش داد  رهیمن عاشق رو خ يحرفم قه قه هاش چشا متعاقب
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شد  یطمعش کنده م دیبا یول... سوخت  یموجود م نیا يدلم برا... اومد  یتاب خوردن مهناز نم يصدا گهید

... کردم  کینزد جانیآ يبرداشتم و به لبا ینیرنگ و خوش نما رو از داخل س ییجام شربت آلبالو... رفت  یو م

 ... نذاشتم ...  رتشیخواست بگ

 ... بخور  -

 ...  نیریش یلیخ... بود  نیریش...  دیخند

 ...  مشیریگ یبده به خودم م -

 ... انداختم باال  ابرو

 ...  يخوراز دست خودم ب دیبا... نچ  -

شربت و با اصرار از دستم گرفت و ... از شربت و خورد  یزد ، آروم باز کرد و کم یم يدیو که به سف لباش

 ... مشغول خوردن شد 

 ... زد  یزجر داد م هیال هیال ریرو ز ییو تنها یبود که افسردگ يا افهیسکوت چشم به چشاش و ق يتو

شدن دو  ادهیچراغ و پ يو متعاقبش سوسو دیبه گوش رس سیپل ریآژ يلحظات پر از آرامش صدا نیا وسط

 !درب باغ يمامور جلو

 ... داد و دستاش رو حلقه زد دور بازواش  هیتک یگاه صندل هیبه تک جانیآ

 ! رنیکرده بگ جادیرو که مزاحمت ا یاومدن کس... قدمه  نیاول نیا -

نگام ... رفت و در و باز کرد  عیمش رمضون سر. ..زنه  یداره حرف م یدونستم از چ یهنوز نم... کردم  نگاش

متوجه شدم مش رمضون محکم زد رو دستش و برگشت سمت  هویکه  جانیآ يرو مامورا بود و حواسم به حرفا

 ... من 

 ...  دیاریب فیتشر دیلطف کن... آقا  -

 ... شد جلو  زیخ مین جانیآ... جام پا شدم  از

...  رهینم میاز زندگ يترفند چیکرده و با ه جادیمزاحمت ا میزندگ يز برامهنا... من باهاشون تماس گرفتم  -

 ...  رمیمن به جاش م... مامورا نره  نیمهناز با ا... باشه  ادتی...  نییپا يریاالن که م

مهناز هنوز ...  ینگران...  دیترد... بره  شیحد ممکنه پ نیتا ا جانیکردم آ یاصال تصورش و نم... کردم  نگاش

و زن  رونیپدرش از خونه پرتش کرد ب یره وقت ینم ادمیهنوز ...  شییدوست با تمام تنها کی... مهمان بود 

بهش قول دادم تنهاش نذارم و ... کرد  یم ییاچقدر مهناز اون زمان احساس تنه...  ونشونیدومش و آورد تو آش
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 رونیمهناز و ب دیحاال با... مهناز به من  اقیمن شده بود حس اشت حس برادرانه...  یول... مثه برادر کنارش باشم 

 من؟... کردم  یم

 ... کنم  رونیخودم مهمونم و ب يمن چطور برم و با دستا يخدا... آخه  هیچه امتحان نیا ایخدا...  يچطور

 ... پشت سرم اومد و سفارشات و آخر و کرد  جانیآ... به سمت درب اتاق  رفتم

 !اگر الزمه چمدونم و ببندم؟ -

 ... شد قانعش کرد  یهنوز م دیشا... سمتش  برگشتم

کن  یو چشم پوش نباریا یول... امروز بره  نیکنم هم یخودم متقاعدش م... کنم  یم رونشیخودم ب...  جانیآ -

 ... کنم  یخواهش م... و برو بگو مامورا برن 

بالفاصله رفت سمت رگال دم در ... و شال همرنگش رو برداشت  دیسف يقهوه ا يبه سمت کمد و مانچو رفت

 ... رو برداشت  شیکتاب یمشک فیو ک

 ... کنم  یخواهش م...  جانیآ -

 ... ضبط شده مهناز؟  يصدا... و روشن کرد  شینگام کنه گوش نکهیا بدون

اگر  یدون یم... داشته باشه  رو دیشه هیفرزند  اقتیحرومزاده که نطفش تو کثافت بسته شده ل هی یکن یم فکر

 فتهیگرفته تمام آبروش و وجهش به خطر م يحرومزاده رو به همسر هی راثیمردم بفهمن م

آداب  یروز اول دانشگاه حت... بود  ییروستا یپسر دهات هی راثیم... مال منه  یزندگ نیا... بزن به چاك  -

... من بهش ارج و قرب دادم ... ده کوره اومده  هیزد که از  یلباساش از دور داد م... معاشرت ساده رو بلد نبود 

رو از آب  مشیکنه و گل یتو شهر زندگ يدادم چطور ادیمن بهش ... من بهش اعتماد به نفس دادم ... من 

بودنش در آوردم  ییاز پوسته روستا يغربت وسط اون همه آدم مدرن و شهر يمن تو اون روزا...  رونیبکشه ب

هشدار  نیپس آخر... حق منه  راثیم... ندار بدبخت لنگه خودت بود  یچیه یدهات هینبودم اون االن  اگر من... 

 ... به دهاتت  رگردب... دم  یرو بهت م

 

 جانیآ

و با  رونیشدت بارز فوت کرد ب هینفسش و با ... و کالفه دست به کمر گرفت  دیبه موهاش کش یدست راثیم

رو که  یتونستم کس ینم... خواستم  ینم یول... که شروع کردم  يرم از کارکرد دست بردا یچشاش التماس م

 یکس... واسه من ... رها کنم  وکنه ر یمن و داره گودترش م یتمام بدبخت يانگشت گذاشته رو یراحت نیبه ا
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بارم شده واسه خودم  هیخواستم واسه  یم... بود  یکاف دهیند يزیچ یزندگ یخال مهیجز ن شیکه از اول زندگ

 ... مستاصل من  راثیم... کالفه  راثیرو کردم به م... محض خودم ... خودم  يبرا... کنم  یزندگ

 ... رو بدم  بشیمنتظر بمون تا خودم برم ترت نجایهم...  یتون یاگر تو نم -

کرد و  دییکرد و با سر تا زد نگام یموج م"شهینم... تونم  ینم... دونم  ینم"که درش  ییدوباره با چشا راثیم

بدبخت و تا حد مرگ  جانیآ... من و  نیقدم اول همرام بود و ا یعنی نیدستش رو به سمت در گرفت و ا

 ... خوشحال کرد 

 ... از مهناز گذشت  جانیبه خاطر آ... به خاطر من  راثیم نکهیمحض ا...  رفتیمهناز م نکهیبه خاطر ا نه

به درب  دمیرس یک دمیرفتم و نفهم یم نییپا یکیو از پله ها دوتا  دمیخند یم... باز بود  يبه طرز بارز دهنم

تو هم و دستش رو طلبکارانه به کمر زد  دیکش دنمیاخماش رو با د...  دمیداغون دم در د افهیسالن و مهناز و با ق

 يمن بود و باال يه قدماچش همشون ب...  وننگاش کنم رفتم به سمت مامورا و مش رمض نکهیبدون ا... 

 ... مش رمضون نگران گفت ... دست بسته من به نظاره نشسته بود  راثیم ایتراس که گو

 ...  د؟یخانوم شما مامور خبر کرد -

 ... از مامورا گفت  یکی...  دییکردم به مامورا و با تکون سر هم سالم کردم و هم تا رو

 .. .گن دعوت شدن توسط صاحب خونه  یم شونیا -

 ... نامنظم مامور برنداشتم و گفتم  شیرو از صورت برنزه و ر نگام

کردن که  دیتهد یاز طرف... ما شدن و قصد رفتن ندارن  یاالن چند روزه مزاحم زندگ یبله دعوت شدن ول -

 ...  زنیریرو به هم م میزندگ

 ... داره گفت  شتریدرجه ب هیکه عقب بود و مشخص بود  يمامور

 ...  دیخودتون حل کن نیب دیتون یرو م یدخترم مشکالت خانوادگ -

 ... ضبط شده گفتم  يبعد تموم شدن صدا... مهناز رو پخش کردم  يرو روشن کردم و تک به تک حرفا یگوش

اومدن تو  شونیا گمیدارم م... شما  يروهایگرده به زحمت ن یخانواده ها بر م تیسر نخ امن هی نکهیمگه نه ا -

و قصد دارن با همسر من ... نه با من دارن نه با همسر من  یلینسبت فام چیه شونیا... کردن  دینه ما و تهدخو

 ... به زور رابطه داشته باشن 

 ...  دیحرفم مهناز داد کش وسط

 ...  یشرف عوض یخفه شو ب -
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 ! آورد سمتم ورشی و

بدونم چرا و  نکهیبدون ا...  رمیفاصله بگاز اون کتک ها  یبود و هوس نکردم کم نیمهناز سنگ يها دست

 یکردم و منتظر به دلم رجوع م یاون مشت و لگد ها با لبخند ذوق م ریفکر به سرم خطور کرده ز نیچطور ا

 ...  ندارهترك بر  یتا آستانه شکستن برسه ول... نکشه  غیکردم تا درد تحمل کنه و ج

هاش که  دنیوسط زدنهاش و مو کش... بود  یشد گفت چ ینم یبود که درست و حساب يکننده ا وونهید حس

وسط اشک و ذوق ...  مییخرما يدر اومدن موها شهیوسط درد از ر... خواستارش بودم  یمنم به شکل مضحک

...  راثیم یعصب يصدا...  راثیم يداره صدا يدونست با هم چه مزه ا یجز من تو اون لحظه نم یک چیکه ه

 ...  هوا شد راثیم رتیغ يصدا

 ...  یدستت و بکش وحش -

 یول... بود  یو خواستن نیریبود که واسه من ش یتن صدا چند وقت نیا... درست کنار گوشم بود  راثیم يصدا

عاشقانش  يکنم و نگاهها يپرداز ایرو یحس فکر کنم و حت نیداشتم که به ا ینه وقتش رو داشتم و نه دل

،  راثین و آسمون مثه چشاش به میمهناز وسط زم يدستا... و نقل نقل دلم و غلغله بارون کنه  ینیریبشه ش

دوباره ...  هیزد تو اون ثان یشد که خون درش موج م یمتالق یراثیم ينگام به چشا... بهت زده و معلق موند 

 ...  دیداد کش

گذاشتم  گریدندون رو ج يرو شکوند يهر مرز...  یگفت یهر چ...  يدست رو زن من بلند کرد یبه چه حق -

که رو  دهیرس نجایکارت به ا...  ياز حد گذروند گهید... پا بذارم  ریاحترامت و ز ستیدرست ن یگفتم مهمونم

  ؟یکن یدست بلند م... من  جانیرو آ... رو زن من ... عشق من 

 ... دادم شد  یم دیساعت تمام نو هیکردم و به دلم  یخواستم و تصور م یکه م يزیچ

 ...  دیداد کش یدوست داشتن رتیاشارش رو دراز کرد سمت درب باغ و با همون لحن خشن و همون غ انگشت

بار  هیاگر  جانیآ يبه جا... به جان مادرم ... مهناز  نمتینب گهیگورت و گم کن و د میاالن از زندگ نیهم -

 !ستین دیازم بع يکار چیه نمتیبدختر و آرامشش ب نیا یقدم هی گهید

... دم  یلحظه رو بهت پس نم نیمن ا... بزار وسط  يتو چنته دار یهر چ...  ایب ایدن... داشتم داد بزنم  دوست

 ... دم  یو بهت پس نم راثمیم یدوست داشتن رتیمن غ

...  راثیردن دوباره ممهناز و ذوق بدست آو يمن بودم و درد زدنا... اشک در چشم بود و خشم در رگ  مهناز

 ...  يروزها راثیم... مملو از عشق  يروزها راثیم...  ینوجوون يروزها راثیم
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 ... مهناز و به دستش داد و آروم گفت  یشمیاومد و چمدون  راثیرمضون از پشت سر م مش

 یبعض... دوست داشتن و  نیبرو و فراموش کن ا...  يدار ییتو هم خدا...  تیزندگ یبرو پ... برو بابا جان  -

 نیتو ع... بابا  یتو جوون...  شهیکه نم شهینم... نه با کتک ... نه با زور ... نه با محبت ...  شهیمال آدم نم زایچ

 ... گناه نکن بابا  کیخودت و کوچ...  شهتونه کنارت خوشبخت با یم يکه هر مرد يدینور خورش

 یاتفاق مرتب م نیمش رمضون و مش رمضون بنده خدا هاج و واج ا بغل دیپر... کرد  دایانگار آغوش پ مهناز

 ... گفت 

 ... برو عقب ... نکن دختر جان  -

زد و  یبنده خدا رو چنگ م يکمرنگ و باد يعشق نافرجام پر بود کاپشن قهوه ا نیمهناز که دلش از ا یول

نکنه دوباره دلش ... مهناز نرمش کنه  يها هینکنه گر... بود که نکنه  راثیم يچشم به چشا... کرد  یم هیگر

 ... گل کنه  شینکنه دلسوز...  دیبخواد بگه ببخش

 ... شد  زیصبرش لبر هیبعد چند ثان... گفت  یلب الاله اال اهللا م ریبود و مرتب ز نیچشاش به زم راثیم

 !کنم؟ رونتیب ای يریاالن م نیهم... منتظرن  ونیآقا نیا... نه  ای یکن یبس م -

سوزناك مهناز دووم  يها هیکردم در برابر گر یاصال فکر نم... دونستم  یم دیبع راثیرو از م يپا فشار همهنیا

 ...  ادیو از حرفش کوتاه ن ارهیب

 ینم... و به چشام نشونه رفت  زشیو خشم جنون آم ضیچمدونش رو گرفت و غ یبارون يبا چشا مهناز

 راثیم يجفت چشا يخونه و جلو نیتو ا دنشیسوخت هم دل د یهم دلم به حالش م... خوام  یم یدونستم چ

 ! موندم و جهنم یمن م هوگرن...  میکرد یازش گذر م ییدوتا دیبا راثیکه من و م... بود  یبرزخ... و نداشتم 

تو جاده مه گرفته در حال  نیبود که از گذر ماش ییو مش رمضون به دود اگزوز و بخار هوا راثیمن و م چش

... کرد  یوداع م راثیآخر با نفرت به من و با عشق از م يها هیثان یبود که حت يچشم به مهناز... رقص بود 

عذاب ... کردن مهناز  رونیزده ب مغ ایرها شدن باشم  يها هیثان نیبخندم و خوشحال ا دیدونستم با ینم

 ...  دادیآرامشم و خراش م وارهیموجود مزاحم د هیوجدان مثه 

 یاسک قهیتو ... برگشتم سمتش ... افتاد رو شونم  راثیم یشکالت شرتییسو دمیو همزمان د دمیآه کش هی

بود که از دهنش  ییچشم به بخار هوا...  دیخند یو م دیلرز یم... خودش از سرما دست به آغوش گرفته بود 

 ... ذوق کرد  ریتصو نیا دنیدلم واسه د...  هیچه حس نیفکر کنم ا نکهیآن بدون ا کیشد و  یخارج م
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شم و چش تو چش  رهیرفت و مرتب دوست داشتم خ یخندون قنج م يو لبا يقهوه ا ياون چشا دنیازد دلم

بدوزم که به خاطر من از به قول خودش  يچش تو چش مرد... بدوزم که انگار تازه بدست آورده بودمش  يمرد

جزء به جزء  نیب شیاو مردمک قهوه گرفته بود  يا گهیبه خودم که اومد چشاش رنگ د... مهمونش گذشت 

صداش ... تنم  يمانچو بیانداختم و دستام رو گذاشتم تو ج نییسرم و پا... چهرم با بغض و لذت در گردش بود 

 ...  دیبه گوش رس

 ...  ترسمیاز چند تاخان بگذرم و م دیکنم واسه بدست آوردنت با یدارم فکر م... قدم تموم شد  نیاول -

مثه قبل  ذاشتیشد و نم یتو دلم قلقلک م يزیچ هی... نشد  دهیکش شتریو آوردم باال و نگام تا چونش ب سرم

 ...  دمیپرس... شم بهش  رهیخ

  ؟یاز چ -

 ...  داشتیرو تو دلم به حرکت وا م بیصداش اون موجود عج تن

هفت خان پام  نیا يدرا نیما ب ییجا هیترسم نکنه  یم...  رهیهفت خان رستم تو رو ازم بگ نیا نکهیاز ا -

و از  یدرا رو رد نشم و تو لج کن نیاز ا یکیترسم خر شم و  یم...  جانیترسم آ یم...  دیکه با یبلغزه و نشه اون

 ...  راثیبمونه به دل م جانیداغ آ...  هتلف ش راثیم...  رهیبم راثیو م ياز دستم بر...  يدستم بر

خراب  هیبودنش و با اشک و گر يلحظه ها ینیریخواستم شوق و ش ینم زهیخواستم نر... دلم ترك خورد  بغض

واسه آغوش گرفتنش بدون دلهره وجود ...  کشیکوچ يدلم واسه دستا... اولجام پر زد  يدلم برا هوی... کنم 

سمت اتاق ماما ... و رفتم سمت سالن  دمرد ش راثیاز کنار م... پر زد  يفکر ازار دهنده ا چیبدون ه... مهناز 

 ... سمت اولجا ... ارغوان 

 ... خواد باشم  یکه م...  ادیکه م... اهسته پشت سرم اومد و خوشحال بودم که هست  يبا قدما راثیم

وادارم کرد به سکوت و  دینرم قرمز سف يپتو ریو باز کردم و چهره در خواب فرو رفته ماما ارغوان و اولجا ز در

 ییکه از خونش نبود و اولجا ییکوچولو يدست ماما ارغوان خسته رو بدن اولجا... اهده بدون لمس کردن مش

 نیبرداشتم عقب و در و بستم تا آرامش ا یقدم... آروم گرفته بود که از خونش نبود و  یکه تو بغل مامان بزرگ

غصه بخوره و  ایبه خاطرش تا ته دن دیهست که با یکس هیمادرم نندازم  ادیتا دوباره ... و نپرونم  زمیدو تا عز

دلم ... شد  ینم یول... خواست  یدلم حرف م... رو بسوزنه  شیواسه تمام عمر دهن خوش شیآش نخورده زندگ

 دیخواست تا بهش بگه ببخش یدلم گوشاش و م... شد  ینم یکه از خونم نبودم ول خواست یم یماما ارغوان

 امیتو به دن... از پشت در دلم گفت  یول... گشتم و خوابشون و از چشاشون نگرفتم بر... شد  ینم یمادرم ول
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 یو م میزندگ ياهر کج... نداشت  یبغض من تموم نیا... بود  یو خواه یهست...  يمادرم بود یول ياوردین

اون  راثیم دنیبا د یول... کرد به کار  یشروع م میریافتادم و به قول ماما ارغوان آبغوره گ یاشک م ادی دمید

 ... بغضم و قورت دادم  رونیب

...  اوردیدر ن بشیدستاش رو از تو ج یول...  ستادیبرگشتنم درست ا دنیبا د...  واریداده بود به د هیکه تک راثیم

 ... لب باز کرد 

 ...  میبخور ییهوا هی میبر یبپوش گرم ش يزیچ هیبرو  زیعز -

 !و درداش فاصله گرفتم و حس پرواز بهم دست داد؟ نیهزار متر از زمکلمه قد هشتاد نیچرا با ا ز؟یعز

 دییبه نشونه تا يسر... بود که داشتم  يباور نیلذت بخش تر نیکرده بود و ا رییدلم تغ يهوا... دلم  حس

چقد خوب بود ... چقد خوب بود که هست ... همراه شدنش اومد  يتکون دادم و رفتم به سمت اتاق که باز صدا

فقط به خاطر ...  تمینه به خاطر جنس... فقط به خاطر خودم ... بود که دوسم داشته باشه  یکه تنها نبودم و کس

 ... نه به خاطر هوس ... مزخرف مذکرها  لینه به خاطر م... خودم 

گشتم  یم يزیچ هیتو لباسا دنبال ... اومد کنارم ... در کمد و باز کرد ...  ماوردیبه روم ن... اومد تو ... تو  رفتم

لباسا  يرو از ال ییمویل يلباسا و پالتو يرفت ال راثیکه دست راست م... بودنش بودم  جیگ... حواسم نبود  یول

 ... تنم گرفت  يبرداشت و جلو

 ... انداختم  نییزد و از شرم لبخندش سرم و پا يلبخند

 ... بپوشش  -

 ... گفتم  ومدیکه انگار از ته چاه درم ییانداختم باال و با صدا ابرو

 ...  ستیهوا سرد ن ادیاالن که ز...  شهیگرمم م -

... چرا ... دونم  ینم... سرم و آروم اوردم باال ... تو هوا مونده بود  راثیدست م... سر باز کرد  بیعج یسکوت

 یول... بزنه  یلباش چند بار اومد حرف... زد  یم ادیو ذوقش رو فر دیدرخش یم بیعج راثینگاه م... شد  یچ

 !و من تا حد مرگ کنجکاو اون حرف نگفته موندم... نزد 

خواست  یچ دمیرو از دستش گرفتم و کنجکاو وسط مردمک مبهوتش دنبال حرف نگفته گشتم و نفهم پالتو

از داخل کشو کاله شال گردن بافت دست زهرا ... حاضر شدم  بشینگاش و سکوت عج ریبگه و نگفته موند ز

دور گردنم و دو دور داد  اختبسته و وسواس گونه اند يکاله وسرم کرد و شال گردن و با لبا... خانوم و برداشت 
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و با چش  میبا چش اشاره کردم بر... تموم شد نگاش و داد به چهره سرخ شده من و دوباره لبخند زد  یوقت... 

 ... صداش باالخره دوباره وا شد ... شاره کرد نچ ا

 یخونه خانم مندوست يبچه گربه ها ادی...  يشد یلباسا دوس داشتن نیچقدر تو ا یدون یمن م يپشمالو -

اومدن  ایجوجه گربه ها به دن یگفت یو م يکرد یم فیدوستات با ذوق ازشون تعر يکه جلو ییهمونا... افتادم 

 ... و دوستات 

 ... و ادامه دادم  دمیحرفش خند وسط

 دمیمنم نال... گربه بچه داره ... اون مرغه که جوجه داره ... و گفتن گربه که جوجه نداره  دنیدوستام بهم خند -

 یکردم که تو وقت هیگن جوجه گربه و اونقدر گر یبهشون م نیواسه هم زنیهم ر نایکنه ا یم یکه چه فرق

انداختن و دعوام کردم و دلم و  هیو به گر نکه م یهمشون گفت يو به ماما بابا یرفت...  يدیقرمزم و د يچشا

 ... شکوندن 

و  يبا بهت نگام کرد هیتو هم وسط گر... بچه گربه درستشه ... بعدش بهت گفتم جوجه گربه غلطه  یول -

 ...  يدیخجالت کش

 راثیم... فرق داشت  دنیشن راثیاز م یول ...گم  یاونا گفتن باور نکردم دارم اشتباه م یچون وقت... هوم  -

تمام  يراستگو هی... بود  راثیم راثیم... گفت  یاصال دروغ نم راثیم... گفت  یدروغ نم جانیوقت به آ چیه

 ... نره  یکس يدلش بره و خار به پا بهکه حاضر بود خار  یکس هی... فرشته  هی یبه قول اهال...  اریع

 !فرو کرد جانیعالم و با رفتنش تو دل آ يکه تموم خارا یکس...  راثیافتاد م ادمیآروم تو دلم پوزخند زدم و  بعد

گوشت بودن و ماما ارغوان واسه فرار از  دنیکش خیاقدس خانوم و مش رمضون در حال به س...  اطیتو ح میرفت

... داد  یرفت و مهلت بغل کردن اولجا رو به من نم یحرف زدن با من و سوال و پرسش مرتب با اولجا ور م

جوش و  نیمنم تو ا ریش...  فراغ امیکرده بود تو اون مدت ا دایخشک پ ریاولجا هم که عادت به خوردن ش

حس بودن  یول...  رمیگیکردم دارم از مادر بودن فاصله م یحس م... خشک شده بود  بایخروش حرص زدنا تقر

کرد و  یعشقم بود آرومم م یکه از خونم نبود ول يخودم و کنار خونوادم و مادر تیه مرکزب رهیدا هیاولجا تو 

پا بزنم و  ریشرطه ز یزد که هر چ یدلم پر م یمرد کنارم که هر از گاه هعاشقان يداد دست نگاهها یدلم و م

 ... 

 ... و گفت  دیو کش نمیگوشه آست راثیم

 ... تاب  میبر ایب -
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تو  ختیریماما ارغوان م یکه هر روز صبح زمان نوجوون ییبود قد آب عسال نیریدلم ش... همراه شدم  باهاش

 ...  يکه بخور مادر سرما نخور... حلقم 

تا خواست تلخ شه ... تاب خوردن مهناز افتادم  ادی... نارون  ریتاب ز... رو تاب  نمیو با ابرو اشاره کرد بش میرفت

 ...  نیبش: شد که  دهینوام کش یب نیخاطراتم دوباره آست

 کیکه به صورتم نزد راثیسر م یول... سردتر از بندش  نیبند تاب و نشستم رو ز يو گرفتم به تن فلز دستم

به گوشم گفت  دهیگرفته و عاشق وشش چسب يبا تن صدا... رخت بربست  میلومتریسرما از شعاع هزار ک... شد 

 ... 

 ...  یفتیو که ن ریزنج نیا ریپس محکم بگ... تابت بدم خوام قد دوست داشتنت  یم -

قد ... کرد  یچاخان نم... گفت  یدروغ نم...  ریگفت محکم بگ یکه م راثیم...  دمیترس یکم... چرا  دروغ

 ... شروع کرد  یول... زدم  غیج... خواد تا حد مرگ وحشت زدم کنه  یم یعنی...  راثیدوست داشتن م

... رفت  یم شیگهگاه تاب تا حد وارونه شدن پ... کردم وحشتم و کنترل کنم  یم یو بسته بودم و سع چشام

 ... گفت  یرفتنم م نییبا هر بار باال پا راثیو م دمیکش یم غیمن ج

 ... صدات شم  يفدا -

 ...  دنتیکش غیج يفدا

 ...  کتیدل کوچ يفدا

 ...  دنتیترس يفدا

 !نترس نجاستیا... هست  راثتیم

 ...  دیکش یارغوان سرش و گرفته بود و داد م ماما

 ...  شهیجان االن قبض روح م راثیم...  فتهیبچم م... جان بسه  راثیم -

 ... تاب و گرفت و به زحمت نگهش داشت  راثیکه م دمیکش غیو ج دیکش غیج اونقدر

تاب خوردن تو باغ بابا ... تاب خوردن  ادیب ادشیخواستم ... تاب محکمه  نیا...  نییبابا شما خانوما چقدر ترسو -

 ادیب ادشی... خوردن  یواشکیانگور کندن و  جانیه ادیب ادشیخواستم  یم... انگور  یمیتو باغ قد... محمد 

 ...  امونیبچگ

 ... رفته بودن از دور داد زدن  سهیرمضون و اقدس خانوم که ر مش

 ...  فتهیماز دهن  گهید نیایب... آقا بالال سوخت  -
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زد و  یبرق م دشیو اون محاسن سف دیخند یم یمخصوصا وقت... بود  یمش رمضون دوست داشتن نیا چقدر

 بیاز بابا حب یمبهم ریتصو... و ذوق کردنش  فتادمیم بیبابا حب ادیدونم چرا  ینم...  نداختیپوست بورش گل م

 نیواسه هم... تو خنده  اشهم پر بود از خنده و مثه مش رمضون سرخ شدن ریهمون تصاو یول... داشتم 

 ... داشتم بهش  يحس خوب پدر فرزند هیشباهت 

 ... و دستم و گرفت  کینزد دیماما ارغوان پر...  دیو زمان دورسرم چرخ نیشدنم از تاب زم ادهیپ با

 ...  رمیبم یاله... کن مادر  اطیاحت -

 ... و ناراحت داد زدم  یعصب.. .تو چشش انداختم  چش

 ...  رمیبم ینگو اله گهید -

 ... کردم  بغض

 ... نگو  گهید...  رمیبم ینگو اله گهید... ندارم که دوسم داشته باشه  يمادر گهیمن د يریاگر بم -

دستاش و انداخت دور گردنم و اشک ... شد تلنگر  نیدلم واسه محبتاش تنگ بود و ا... واسش تنگ بود  دلم

 ... کرد  هیبغلم کرد و آروم گر...  ختیر

...  یمگه من مردم که مادر نداشته باش... نکن نفس مادر  هیگر... نکن پاره تنم  هیگر...  زکمینکن عز هیگر -

 !غمت نباشه ماه چهره من... واستاده کنارت  ریمادرت مثه ش

بالل  يبو... تلخ ماما ارغوان  يبالل بود و خنده ها يبو...  راثیم یپر از سرخوش يخنده هابالل بود و  يبو

 ... بالل بود  يبو... بود و دل پر از جوش و خروش من 

سرم و  یهر چ... زد به لبام  یگرفت و مرتب م یدهن من م يکند و بالل و جلو یگاز خودش م هی راثیم

 لبام زد به  یمحکمتر م دمیکش یعقب م

 ... داغش خوش مزه است ... بخو  االی -

وسط خفه ... من  کیچهارم بالل داخل دهن کوچ کیگاز کوچولو کندم که باز شدن دهنم شد بردن  هی باالخره

 ... دوباره داد ماما ارغوان بلند شد  دنمیشدن و خند

خدام و  دیبا یابا امروز بچم و نکشب... به دشمن نداره  ازیجان داشته باشه ن راثیدوست مثه م هیواال آدم  -

 ... شکر کنم 
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گرفت  یدهنش م يتو فنجونا دستش رو جلو ختیریداغ و م ییچا کهیرفت و در حال سهیاقدس خانوم ر دوباره

دوباره لپاش گل انداخت و  ختشیر يدندونا الیخ ینکنه و مش رمضون ب داینامرتبش بروز پ يکه دندونا

 ... مال من بود و لقمه من مال ماما ارغوان  راثیلقمه م...  میشده رو خورد خیبالل و گوشت س...  دیخند

واسه خندش مثه ما واسه هم  یامشب رو با ما شام خوردن و گاه راثیرمضون و اقدس خانوم به اصرار م مش

مش  ينوا یب يرو نثار پهلو يلب سقلمه ا ریو ز دیکش یگرفتن که اقدس خانوم مرتب خجالت م یلقمه م

 کرد که  یمضون مر

 ... زشته مرد ...  يریو معرکه گ يریسر پ -

انداخته  يگال یکرد خندش رو قورت بده ول یم یکرد و سع یدست و پاش و جمع م ینوا مش رمضونم کم یب

اقدس خانوم و مش رمضون نگاه  يها يداشتم به خنده ها و با مزه باز... تونست جمع کنه  یتو لپاش رو نم

ابر  هامیانگار تموم خوب دمید کهو  شینگاه بارون... نگاش کردم ... شده به من  رهیخ راثیم دمیکردم که د یم

متوجه  یکیتو اون تار هیکه ماما ارغوان و بق يآروم طور دهیرمق و اشتها بر یب... شد چشام  یغم گرفت و بارون

 ... نشن لب باز کردم  راثیم يبرق اشکا

 شده؟ يزیچ -

و  هیپا هیو بزرگ  یچوب زیسمت م دیگوشت دستش کند و نگاش چرخ خیگاز گنده از س هیزد و  یتلخ لبخند

که تو  یحس يچشام گشت ال... چشاش که هنوز گرفته و بارون زده بود  يچشام گشت ال...  اطیگرد وسط ح

... چمه  دیدلم گشت و نفهم... خواست قلبم و خراش بده  یزد و م یاشکاش موج م دنیبار با د نیاول يدلم برا

 !موجود به قول خودم مزخرف مذکرم؟ نیا يها يقرار یقرار ب یچرا امروز ب

 راثیم... تو کل باغ در حال پخش شدن بود  یقیموس نیطن... قصد داخل رفتن نداشت  راثیتموم شد و م شام

 ... شد  یبود که مدام باعث اشکاش م ییندونسته ها یخم شده بود رو زانواش و دلم پ

و دادم دستش  دمیتنم کش یشلوار بادمجون بیکرده بود و از تو ج يکه ماما ارغوان واسم گلدوز یصورت دستمال

شدم محکم  یگرفت و تنها م یدلم م یمقدس بود که وقت ءیش هیکردم واسم مثه  یوقت استفادش نم چیه... 

که تا صبح  يشک مردبود که بدمش واسه پاك کردن ا یاالن دلم راض یول... دادم  یتو دستام فشارش م

 !بزنمش شیخودم به خاطر خودخواه يخواستم با دستا یامروز م

 )ترانه من و ببخش ( 

 ...  سیو ببخش به خاطرت دوباره چشمام شده خ من
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 ...  سیتو ن يبه فکر دردا یمثله من اگه کس ای

 ... رو گرفت و بوش کرد و گفت  یصورت دستمال

 باشه؟... مال من  نیا -

 ...  يکه برام از خودمم مهمتر یدون یم خودت

 ...  يگذر یم المیفکر و خ يکه هر شب از تو ببخش

و ندارم که جاش  دمیرو لنگش ند یک چیتکه و ه امیکه تو دن يمادر هیهد... است  هیهد نیا... نه : گفت  عقلم

 ... وقفه گفتم  یب... مکث  یقلبم زبون چرخوند و ب یول... بزارم 

 !رهقابلت و ندا -

 ...  زنهیدلم برات شور م يریاگه هر جا م ببخش

 ... مال منه  یمن دلواپس شیپ يبرنگرد تا

کرد و هر لحظه  یم میروان شینیب شیقابل پ ریغ يدل من چش بود که امروز و امشب داشت با کارها نیا

 یول... دونم چرا سردم نبود و سردش بود  ینم...  اشیناراحت یشدم و بهت زده ناراحت یقلقلک دلم م نیا جتریگ

انگار ... صدا نگام کرد  یبرگشت و ب یرونبا يبا چشا... شال گردن دور گردنم و باز کردم و انداختم دور گردنش 

 !؟یخودت جانیآ:  دیپرس یچشش به من بود و با نگاه م...  دیجد جانیآ نیبود و متعجب بود از ا دهیاونم ترس

 ...  شمیقدم م شیپ یه من تو آشتاگه هر دفع ببخش

 ...  شمیتو تازه خود خودم م شیاما پ مغرورم

 ... و از نگاش چرخوندم و دستام رو حلقه زدم دور خودم و به ماه نگاه کردم و گفتم  چشام

 ... چقدر قشنگه ...  نشیبب -

 ... و هنوز تو بهت پوسته انداختن من گفت  دیند یول

 جان؟یآ -

 یچرا دلم م... آورد  یگرفته و عاشق وش اسمم و به زبون م يصدا نیبا ا یکنم وقت هیست گرخوا یدلم م چرا

 !رو که تو فرهنگ لغتم بود و نثارش کنم؟ یکلمات نیخواست عاشقانه تر یچرا دلم م... خواست بگم جان دلم 

کرد و رنگ غم  کیچشاش رو بار... ذاشت و فقط به گفتن هوم قناعت کردم  ینم یغرور لعنت نیچرا ا و

 ... چهرش بارزتر شد و گفت 

 ؟يدیمن و بخش -
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 ... گونمه  يکه رو یسر شوقه عشق من اشک از

 ... سرت رو شونمه  یلرزه دلم وقت یکه م ببخش

 يتو شاد... باره  یتو درد م... باره  یتو غم م... خواد بباره  یچشمه جوشان اشک ما زنا مرتب م نیچرا ا ایخدا

من دل دارم ... من احساس دارم ... خواد بجوشه و داد بزنه من زنم  یچرا دوباره م... باره  یو لذت مت... باره  یم

و دل  یترسم دوباره ولم کن یم... ترسم  یم...  ینگو و دوباره ادعا نکن دستم و گرفت... حرفا رو  نینگو ا... 

 ...  یخستم با مخ بخوره تو منجالب درد و بدبخت

 ...  رهیم یقلبم م يغمها ینک یمحبت م یوقت

 ...  رهیگیم میگر يخود یب یدونم چرا ول ینم

خدا  ریزانوهام و تو جام تکون خوردم و همونطور که چشام به ماه اون باال بود و دنبال تصو يو گذاشتم ال دستم

 ... گشتم سر تکون دادم به نشونه آره  یم

 ... و گفت  دیآه بلند کش هی

 ... خدا کنه  -

 ... پر محبتم  يزنه حرفا یدلت رو م اگر

 ...  رتمیغ ينشو از دست من بزن به پا دلخور

چش باز کردم  عیسر یول...  راثیوسط چرت زدنم سرم محکم افتاد رو شونه م دمیکم چشام گرم شد و نفهم کم

 ... گرفتش گفت  يو خواستم سر باال کنم که دستش رو محکم رو شالم نگه داشت و با صدا

 ...  نجایخورده بزار باشه هم هیفقط ... خورده  هی -

 ... کنم  یم ییاعتنا یب شهیرفتن که م صحبت

 ... کنم  یم ییاگه محبت و از تو گدا ببخش

 ... کنم  یدلم اسم تو رو حک م ياگر رو ببخش

 ... کنم  یمن به بودنم شک م رهیگ یدلت م یوقت

برد و حض نداشته هاش رو تو همون  یرو م ایدونم چه مدت سرم رو شونش بود و دلم تو بهشت لذت دن ینم

قد هشت سال ... دارم  يچقدر دل ساده ا... کرد  یشکر م هیو خداش رو بابت اون چند ثان دیکش یم هیچند ثان

شونه  هی... هشت سال و داد ...  میدحساب ش یب ایبه خدا گفت خدا هیثان هیاز خدا و رحمتش طلبکار بود و تو 

 ... رو گرفت و تمام 
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 ...  ذارمیتو پلکام و رو هم م ادیاگه به  ببخش

 ... کار کنم دوست دارم  یچ یمن يایشب تو رو هر

 ...  یکس یب يتو خودمم اون لحظه ها کمی یوقت

 ...  یکه واسه من دلواپس زمیفهمم عز یم خودم

باعث شد سرم و بردارم و خودم و جمع و جور کنم که دوباره صداش به  راثیم يمن و حس سرما يگرما حس

 ...  دیگوش رس

 کرد؟ تتیاذ یلیخ... اتابک  -

شدم به درب باغ و  رهیخ... کرد اسم اتابک  کیتموم دلم و تار... که اومد انگار شب و شبتر کرد خدا  اسمش

 ... اطراف که ظلمات بود و ظلمات 

 ... شده  یچشام دوباره بارون ینیب یکه م یوقت

 ... شده  یچ یپرس یم یگلم وقت یشیمهربون م چه

دوباره  دیتو منقل روبرو رو جابه جا کردم تا شا يچوب نازك برداشتم و باهاش ذغاال هیداخل باغچه کنار پام  از

 ... نشد و زبون دردم به صدا در اومد  یول... حالم برگرده سر جاش 

 ... کرد  یم اهمیزدم با تسمه س یدلش و م یقتفقط و... کم نه  -

 ... ترك برداشت  خاطرات

بردم و صبح  یم ونیو قل ییکلفت تا صبح واسه دوست دختراش غذا و چا هیمثه  دیفقط هر شب با... کم نه  -

 ...  اشیبعد خوش گذرون يکردم واسه شبا یشستم و آماده م یمالفه و تشک م

 ... هم سخت بود  گفتنشون

 ... کنه  یرو تحمل م یدونم کجاست و داره کدوم بدبخت یو االنم نم دیفقط بچه سه سالم و دزد... کم نه  -

 ...  روزیتلخ د يها هیداشت تکرار دوباره ثان درد

با اشک  ونیشدم و شب در م یم داریفقط هر روز صبح خروس خون با فحش و تهمت و دعوا ب... کم نه  -

 ...  رفتمیو شکوه به خدا و بغض به خواب م یواشکی

اگرم ...  میزندگ يکابوسا نیتموم شده تموم ا... و شکر کردم که تموم شده  دمیتموم شد نفس کش یوقت

 !خوبم جمعش کنم... دارم جمعش کنم  الیخودم خ يبا دستا... خودم  دهیهنوز رو آرزوهام جولون م شونیسا

 ...  يافاده ا یتو ب یاز غروره دل من ول پر
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 ...  يصاف و ساده ا یلیتو خ یکنم ول ینم تعارف

 ... شد و با آه گفت  رهیلبه باغچه خ يخهایو به  دیرو به هم مال دستاش

...  رهیدلمون آروم بگ مشیدیو د میدیرس یصد برابرت زجر بکشه تا وقت یاله... تواسش و بده  ایاون دن یاله -

 ...  یاله

چشم و از چشاش گرفتم و دستام رو پشت ... سر برگردوند سمتم ... لباش  يجلو... دهنش  يرفت جلو دستم

 ... گره زدم  یصندل

به دل  نهیو ک رمیبه دل بگ نهیلحظه ک نیدوست ندارم از ا...  یباز کن یکس نیدوست ندارم زبون به نفر -

 ... خوام  یم...  يریبگ

 ...  دیره بغضم جوونه زد و ترکدوبا...  دیچونم لرز... مچاله شدن  لبام

 ...  میبارون يچشا کیو آورد نزد سرش

 ... فداشون شه  راثیم یاله نیتو مرتب بارون يچشا نیچرا ا... شد دوباره  یچ -

 ... گرفتش به دلم نشست  يدوباره صدا...  دمیخند هیگر ونیم

 ...  جان؟یآ يخوا یم یچ -

 ...  رهیم یقلبم م يغمها یکن یمحبت م یوقت

 ...  رهیگیم میگر يخود یب یدونم چرا ول ینم

 ... پام  يو دستام و جمع کردم جلو نییو انداختم پا سرم

 ... تو دلت  رهیبگ گرانیبه د نهیخوام جام و ک ینم... خوام تموم دلت مال من باشه  یم -

 ...  يگذر یساده م یلیمن تو خ راتیسر تقص از

 ...  ياز من بهتر یلیتو خ... جور حساب کنم بازم  هر

 ... شکست فدات بشم  دلت

 ... قسم به جون تو  اما

 ... اون دل مهربونت و  دمیبا اشکام جوش م خودم

 ...  دمیسکوت کردم و آه کش...  دیشد و آه کش رهیخ

 ... کرد به سمت آسمون  رو
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کن تا تمومش پر شه از  یکه دل عشقم و هشت سال آزگار به درد آوردن خال ییآدما نهیدلم و از ک ایخدا -

 ...  نیآم... عشق و مهر و خواستن عشقم 

 ...  سیو ببخش به خاطرت دوباره چشمام شده خ من

 ...  سیتو ن يبه فکر دردا یمثله من اگه کس ای

 ...  سیتو ن يفکر دردا به

 

 ...  راثیم

 18و همسر  روزمیساله د 10 يدختر کوچولو... شد و خوابش رو بروز داد  نگذشت که نفساش کشدار يزیچ

من پر ادعا و تو ... رحم  یمن ب... که تازه از مادر متولد شده باشه رو شونه من مرد  يساله امروزم مثه بچه ا

ود و وقت پناهش نب چیمن باشه که ه يرو شونه ها جانیسر آ نکهیبهتر از ا یخوابش برده بود و چ یخال

تنها گذاشت و به  نیزم نیا يآدم دو پا يهایطفل معصوم و وسط همه گرگ صفت نیداد و ا یجا خال شهیهم

 ... لطف کرد و در واقع ظلم کرد  الشیخ

 یهمسر شرع دمیبه روح در خواب فرو رفتش گفتم و به آغوش کش يسرش بردم و با اجازه ا ریدستم و ز آروم

راه به  نیکه توان رفتن نداشت و دوست داشت تمام ا ییبا پاها... و دستم بدتر  دیدلم لرز... و عشق دلم رو 

... تخت  کیو زدم و بردمش نزد رقبا آرنجم ب... طول بکشه بردمش اتاق خواب  ياندازه هزاران سال نور

من چقدر که  يوا... معصوم غوطه خور در خوابش رو  يو چشا شیبور و قهوه ا يمژه ها... دوباره نگاش کردم 

 یمن نم یرحم و ببخش یکه اگر تو هم من ب يوا...  جانیتو آ روزیتنهات گذاشتم و چقدر گناه کارم در برابر د

 ... بزرگترا رو ببخشم  فو درمونده حر فیضع راثیتونم م

 يکوتاه رو از جلو هیپا يقهوه ا یصندل...  دمیناخواسته گذاشتمش رو تخت و پتو رو تا گردنش باال کش دل

و نگاش کنم  نمیفردا بش دیتا خود طلوع خورش... دوست داشتم تا خود صبح ... و نشستم کنارش  دمیکش وریدرا

شب  مهین 3ساعت از ... چش بر هم بزارم  ومدیلحظه دلم ن هی یشب نشستم و حت يها مهیتا ن... و نشستم 

کردم برام  یم شییرمز گشا یکه وقت ینامفهوم يناله ها... دلم و لرزوند  يها هیگذشته بود که ناله هاش پا

 ...  نداختیطرح م بتیمص... کرد  یفاجعه خلق م

من  ياتابک جلو... عذابم نده ... اتاب ... اتابک منم زنم ... نه ... اتابک ... من نه  يجلو... اتاب ... نه ... اتابک  -

 ... نه 
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و اون  ایدوست داشتم پام واشه اون دن...  کرد یداشت خفم م رتمیتو چشم طوفان به پا کرده بود و غ اشک

به ارث نبرده بود و فقط اسم انسان و  تیآدم ياز خو یچیکه ه یکثافت... خودم شکنجه بدم  يکثافت و با دستا

و وقارش نگفته  این وسط به خاطر حیا ییافتادم و حس کردم چه حرفها جانیآ يحرفا ادی...  دیکش یم دكی

گذشتش فقط  يهایتونه بشنوه و از عمق تلخ یجز خدا نم یک چیته دلش حکه و هفقط  ییموند و چه زجر ها

شد و تصور بطن  یحرفاش تو ذهنم تکرار م... خبر داره که شاهد و ناظر بوده و صبور تا وقتش برسه  یاون

  دش یمثه پتک تو سرم هوار م شیزندگ عیوقا

بردم و صبح مالفه و  یم ونیو قل ییکلفت تا صبح واسه دوست دختراش غذا و چا هیمثه  دیهر شب با فقط

 اشیبعد خوش گذرون يکردم واسه شبا یشستم و آماده م یتشک م

 شستم یمالفه و تشک م صبح

 شستم یمالفه و تشک م صبح

 شستم یمالفه و تشک م صبح

و به  نهیبه نظاره بش شیکثافت کار يتو شبارو  ییکرده چه صحنه ها یمعصوم من رو وادار م جانیآ نکهیا فکر

 نیاصال تو ا... کرد  یو له م میداد و تا آستانه مرگ مردونگ یزجرش بده عذابم م زشیحکم زن بودنش و غر

که  دمیفهم یاگر م يوا...  شهیم لرو داره متحم یدختر تو اون خونه چه عذاب نیهشت سال فکر کردم که ا

هنوز ناله هاش ادامه داشت ... کنه  یکنارش زندگ هیثان هی یحت ذاشتمیباشه نم فیتونه کث یحد م نیاتابک تا ا

حرف مامان  ادیو ... گرفتم تا هق هق مردانم هوا نشه  یآورد و دست به دهن م یاشک من مرد و در م نیو ا

 ینم هیردا گرگفته م یبه احساست بزار دلت بباره و ک دیزخم شد و عفونت رس تهر زمان دل: زهرا افتادم که 

 !آدم ایمرد نبوده  ایگفته  یهر ک... کنن و حق اشک ندارن 

 

 جانیآ

خودم و  یرو صورتم و کم دمشیکش...  دمید میقرمز دوست داشتن دینرم سف يپتو ریباز کردم و خودم و ز چش

...  شهیرد مثه همک یسرم درد م... بودم  دهیانگار اصال نخواب... چقدر خواب داره چشام ... تو جام تکون دادم 

م کره هامه و خورده خورده کم رنگ ین يمهمون عصبا یدونستم سه ساعت یهشت سال و م نیمثه هر روز ا

چش باز کردم و پتو ...  دیخر و پف به گوشم رس يبزنم که صدا يچرت دوباره ا هیغلت زدم و خواستم ...  شهیم

 ... رو زدم کنار که 
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بود به  یاصال چرا رو صندل... کرد  یکار م یچ نجایا نیا... سرش  ریسرش رو پتو بود و جفت دستاش ز راثیم

به  دیتا رس... و اون اتفاقات قشنگ  شبیبه د دیحافظم شروع کرد به کنکاش تا رس... تخت نرم خودش  يجا

 اریاخت یدور و برم و نگاه کردم و قلبم ب. .. دهخوابم بر! ... نه... و ماما ارغوان و اولجا و شام و  یقیتاب و موس

 !و نشستم؟ دمیفکر مثه فنر پر نیبا ا... تا اتاق اومدم؟  يمن چطور... شروع به تپش کرد 

 ... باال اومد  راثیقلبم و فکر تو ذهنم سر م دنیوسط کوب... موقع  همون

 ... عشقم  يشد داریب -

 ...  دیمونده بود رو چشاش که خند کسیف نگام

 ... آخ کمرم  -

 ...  شیشونیاومد وسط پ نیرو به کمرش برد و چ دستش

 !ننیسنگ ایآخ چقدر بعض -

 ... خودم و تصور کنم که چقدر درمونده بود  افهیتونستم ق یم

 ...  ایشده گو يآخ خدا کمرم قلنجش طور -

 ... قهقه زد  راثیم... رو سرم و افتادم رو تخت  دمیپتو رو کش دوباره

 بهشت  يدور از جونت رفته بود نیقیتو سرما حتم به  شبیوگرنه د... من نجاتت دادم  -

کرد فقط من  یم یکه سع ییپتو با صدا يآروم از باال... سرم  يپتو حس کردم اومد باال ریشد و ز سکوت

 ... بشنوم و خودش و خدا گفت 

دوست دارم ...  راثیدل م زیدوست دارم عز ...که بگم دوست دارم نفسم  ومدمیاونوقت تا بهشت دنبالت م -

 ...  جانمیآ

کرد و عرق داغ  ینوام رو صد برابر م یقلب ب دنیکه کوب کیرو آروم از رو سرم کنار زد و از اون فاصله نزد پتو

از  يبه گونه ها... به موهام ... به مژه هام ... به چشام ... شد  رهیکرد به من خ یم قیتو حرارت بهم تزر دهیو تن

دونستم و  ینم یکه هنوز اسمش رو درست و حساب یحسشرم گل انداختم و دوباره به مردمک مملو از شرم و 

 ... هنوز ... هنوز ... خواستم هنوز بدونم  ینم... خواستم که بدونم  ینم

شد و من ترس برم داشته  یم کینزد میشونیپ لیبه مستط هیبه ثان هیو لباش ثان میشونیپ کیو آورد نزد سرش

صورتم از حرارت تا مرز ... شد  یقلبم وحش...  کیاومد نزد...  یبود که نکنه مرز بشکنه و مجبورم کنه به بدخلق
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بوسه فاصله  هیو  میشونیلباش تا پ...  زد یحسم تاالپ تولوپش دل دل م... رفت  شیگرفتن پ شیسوختن و آت

 ... داشت که تو همون فاصله گفت 

 ! دهیچقدر موهات بو م...  ياو -

 ... راه رو انتخاب کرد  نیکارش بدتر یفاصله گرفت و واسه ال پوشون یبا بدجنس ازم

 ...  یپاشو پاشو حمام الزم -

 ... ابرو انداخت باال ...  دیداد و خند یجاخال... و برداشتم پرت کردم سمتش  مینرم و صورت بالشت

 ... باش دختر  ریانتقاد پذ ! ...؟یشیم یچرا از حرف حق عصب -

 ...  دمیکش داد

 ...  راثیم... ا  -

 ... تو  دیاتاق خارج شد و قبل در بستن سر کش از

 ...  دهیبرو حمام موهات بو م ادیتا صبحونه م -

 !چشمک زد و در بست هی

از رفتنش مطمئن شدم چند تار از  یوقت...  دمییپا یهنوز رد رفتنش رو م... به در موند و لبخند رو لبم  چشم

... بار ده بار  کینه ... و بوش کردم  مینیب يجلو دمشیخل و چال کش نیموهام و با دست راست گرفتم و ع

 !دهینکنه واقعا بو م

 ... و خنده دندون نماش رو  دمیو تو درگاه د راثیحال بو کردن بودم که سر م در

 !؟یکن یتست م يدار -

... در و بستم و خودم و انداختم تو حموم ... پا گذاشت به فرار ...  نییپا دمیاز تخت پر نباریا... من  يخدا...  يوا

 !دمیباور کرده بودم بو م

لحظه  هیخودم و شناور آب کردم و تو ...  اسیو پر از آب ولرم کردم و دستگاه بخور رو پر از عصاره گل  وان

 ومدیم ادمی...  راثیم يایمهربون ومدیم ادمیدادم و  یو نوازش مبا کف دست سطح آب ... درد سرم آرومتر شد 

 ... کردنش  نینفر... از ته دلش  یاومد عذر خواه ادمی... اومد خلوت حرفامون  ادمی...  شبشید یبارون يچشا

ناله ... حاضر ذهنم شروع به تکرار شد  شهیمهمون هم میشگیهم يکابوسا يرفت و صحنه ها جیسرم گ هوی

اتابک بود و کثافت ...  دیچرخ یو زمان دور سرم م نیزم... کرد شروع شد  یتو خلوت سر باز م شهیهام که هم

طرح هوس و گناه اتابک و  اشتچشام د... که شاهدشون بودم  یزشت ياتابک بود و صحنه ها... اطرافش  يها
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تموم  يا قهیبعد ده دق... کرد  یدرد سرم و صد افزون م نیکرد و ا یرور مم میزندگ فیکث يتو تک تک شبا

درد آور و عذاب  یتشنچ کوتاه و گذرا ول هی هیشب... درد تکرار کابوسام ... درد هشت سال باهام بود  نیا... شد 

... دوباره سرش رو باز کرده بود ... اتابک و  يادآوریبا  شبید یول... سراغم  ومدیروزا کم م نیکه ا... دهنده 

 ... رمقم ماساژ دادم  یب يفکر کنم سرم رو با دستا یبه دردش حت نکهیکردم بدون ا یشامپو رو برداشتم و سع

 ...  دیاز پشت در حمام به گوش رس راثیم یمملو از بدجنس يبهتر شده بود که صدا یکم حالم

 ! تو امیمن ب يایاگه نم...  گهید رونیب ایب. ..بد موهات رفته  يفکر کنم بو -

 ...  دیباز صداش رس... به دستام و لبخند و به لبم  دمیبدن و مال شامپو

  ! ... ؟ینکنه عمدا بازش گذاشت... در بازه؟  نیچرا ا... اااا  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...  راثیم يتلق تولوق شد و صدا يصدا... نکنه واقعا بازش گذاشتم ... گشاد شد  چشام

 !تو امیارم مد -

 ...  دمیکش غیج

 ...  راثیم... کشمت  یم ياومد...  دمیدارم بهت هشدار م راثیم... تو  ياینم راثیم -

 !دستش وهیو آب م دمیاقدس خانوم رو با دهن باز مونده و لبخند گشاد د که

 !نم؟یرو بب یک دیبخورم با وهیو تو دلم گفتم اگه من نخوام زمان دوش گرفتن آب م دمیکش یراحت نفس

و با اومدن منظره روبروم دهنم هاج و  رونیرو سرم از داخل حمام اومدم ب دمیچیپ یحوله رو محکم م کهیحال در

 ... واج باز موند 

 راث؟یم -

 ... رو لبش و شوق نگاش و زبونش با هم گفت  خنده

 ... جان دلم  -

دوست داشتنت  نیکنه اول یو توش حک م دره یکه جان گفتنت بند بند دلم رو از هم م يدلم گفتم وا تو

... کرد  یخلق م دیجد یجانیکرد و آ یحس قشنگ که داشت تو وجودم غوغا به پا م نیا...  جانیمبارك باشه آ

اشک تو چشام جمع ... بود زانو زدم  هروش طرح انداخت راثیکه استعداد فوق العاده م یرفتم جلو و کنار بوم نقاش
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پاره  يتکه ها راثیو من در نبود م رونیکه مهناز از پنجره انداختش ب ینقاش... درست مثه همون روز ... شد 

بدون نگاه کردن به من و بدون داشتن  نباریشده بود ا دهیشدش رو جمع کردم و تو کمدم نگه داشتم دوباره کش

داشت  راثیم یعنی نیا... درون حافظش داشت  اتییمن و با جز ریتصو راثیم یعنی نیا... پاره شده  يها کهیت

... کرد  یو حفظ م دید یاز من ، من و م شتریشد وجود من و ب یداشت م... من  یرگ و پ... شد خون من  یم

خدا شد  یم نشیکه هر ثا یزندگ نیتو ا گهیروز د هیگرفته و عاشق وشش به دلم نشست و شد شروع  يصدا

 ... رو شکر قلبم 

 اد؟یخوشت م... قشنگ شده؟  -

 یو ذوق م دمیکش یبرابر اصل م یکپ ینقاش نیانگشت سبابم رو رو خط به خط ا کهیدر چشم در حال اشک

 ... کردم سر تکون دادم به نشونه آره 

برداشت و به سمتم دست  زیرو م ینیرو از س يقاجار ییو با دست راست فنجون لبه طال یداد به صندل هیتک

 ... دراز کرد 

 ...  یگرم ش... بخور تا داغه  -

کنارم هست که  یکی یبهم بگ يخوا یچقدر شکرت الزمه خدا که م...  یگرم ش نیچقدر گرم شدم از ا يوا

 ... که نگرانمه ... نگران گرم موندمه ... نگران سرد نشدنمه 

چشم به کف ... فنجون قهوه رو از دستش گرفتم و تو جفت دستام حصارش کردم ... شدم و نشستم لبه تخت  پا

 ... افتاد رو شونه هام و صداش  میقرمز دوست داشتن دیسف يقهوه بود که پتو

 جان؟یآ -

تن  نیا یت وقتگرف یم اسی حهیچقدر تو دلم رو را... بود  نیریش راثیاسمم از زبون م دنیچقدر شن...  جانم

 ... کرد  یم یرو هج جانیصدا آ

 ... شد  کسیکرد ف یبه طرفش برگشت و نگام رو چشاش که موج موج عشق و خواستن به طرفم ارسال م سرم

 ... هوم  -

 ... کرد  کیبرداشت و به لبش نزد یخط خط ينقره ا ینیخودش رو از داخل س فنجون

 ... کردم  رونیب ریببخش که مهناز و د -

 ... خواست  یعذر م نقدریا روزیموجود از د نیا چرا

 لب وا کردم... بود  دنیدر حال لرز دیبار یکه ازش التماس م شیمردمک قهوه ا... کردم  نگاش
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 یکه به خاطر زدنم بهش گفت يهمون لحظه ا...  يدیکه سرش داد کش يدرست همون لحظه ا...  دمیبخش -

 ... 

 ... و خوردم  شیکردم و بق مکث

 ... و گفت  دیخند

 هان؟ ؟یکن یدست رو زن من بلند م ؟یزن یعشق من و م! ... یدستت و بکش وحش -

 ؟يدیاز همون موقع بخش...  

به من  رهیرو نگاهش که هنوز خ دمیوار پاش یو منحن تمیشدم و لبخند رضا رهیقهوم خ ریفنجونم و مه تبخ به

 ... سر تکون دادم به نشونه آره ... بود 

 ... لب گفت  ریقورت از قهوه رو خورد و دوباره ز دو

 ... خدا کنه  -

کرد که تو  یاضافه م مییرو به حس چشا يخوردن مزه ا راثیلقمه از دست م...  میخورد ییرو دوتا صبحونه

 ... گرفتم  یرو جز با دست ماما ارغوان نم شینیریهشت سال ش نیهشت سال و قبل ا نیا

 هیگفتم نکنه  یگفت دوسم داره و من تو دلم م یکه نگاش م يدوست داشتن مرد یکره و عسل با چاشن لقمه

 ...  رونیاون ب يروز دوباره نباشه و تنها بمونم وسط سرما

... شد اولجا رو از اتاقش خارج کرد  ینم یوجه چیماما ارغوان که به ه شیسر رفتم پ هیتموم شد و  صبحونه

رو  اءیگرفته بود با دستاش اش ادی... بود  نیریش دنیبه آغوش کش نیر ااولجام و چقد دمیرفتم و به آغوش کش

و  مینیشدم که ببوسمش ب یم کینزد تشبه صور نکهیبه محض ا... من بود  ینیب اءیاش نیاز ا یکیو  رهیبگ

دوباره  راثیوسط چنگ انداختش م... کرد  یرو هوا م راثیخنده من و ماما ارغوان و م نیزد و ا یچنگ م

 ... گل کرد  شیبدجنس

 !کن زشیخواد بهت بگه برو تم یداره بچه م ادیاحتماال اون تو مخلفات ز -

رفت و من شکر کردم که دوباره خنده از ته دلش رو بعد هشت سال تو  سهیحرف ماما ارغوان ر نیبا ا که

 ... حافظم تازه تازه گنجوندم  یگانیبا

 یم تمیداره اذ يادیکنار دستم کردم و بهش فهموندم ز طونیمرد ش رو نثار یاز پشت سر مشت محکم یول

 ... اونم نه گذاشت نه برداشت گفت ! کنه

  يمادر زن جان دخترت دست بزن داشت که به من غالبش کرد نیبب -
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 ... رو خاروند و گفت  شیشونیپ يگرد شد و هاج و واج نگاش کردم که با نوك ناخنش باال چشام

 !ادهینداره خجالت نکش من بخششم ز يرادیخوب حاال ا -

رو سرش  ختمیگوشه برداشتم و گالش رو ر هیسه پا زیرو از رو م یو گلدون گل مصنوع اوردمیطاقت ن ندفعهیا

 ...  دنیخند نیخنده و من ذوق کردم از ا ریحقشه چون زد ز دیانگار اولجا هم فهم... 

نثار  یماما ارغوان يدستم تو دستا رونیز کنارش رد شم و برم برو دادم آغوش ماما ارغوان و تا خواستم ا اولجا

نگام تو نگاه ماما ارغوان ...  دهیشد که انگار کوه کوه حرف داشت واسه گفتن و حس کرده بود که وقتش رس

که هم  يبودن خلوت مادر و دختر راحتواسه  راثیرفتن م رونیادغام شد و صداش شد موندنم تو اتاق و ب

بود و قلباشون  شهیدالشون هم ر یهم نبودن ول یاز گوشت وپ... هم نبودن  شهیاز رگ و ر... دن خون هم نبو

بگه که ازشون خاطره  ییخواد از روزا یم یوقت فتهینشستم کنار ماما ارغوان تا چشام تو چشاش ن... هم نبض 

ماما ارغوان اولجا رو تو بغلش . ..النفس  فیمن آغشته به گناه دو موجود ضع... جز من و وجود من نداره  یقشنگ

 ... داد شروع کرد  یخوش رنگ نوش رو نوازش م يتکون داد و همونطور که موها

 کیکه  هیگناه من چ...  هیعروس من نازاست گناه من چ...  زیعز يخونه و روزا و شبامون پر بود از شکوه ها -

کم گذاشتم که تو رو  یتو چ تیمن تو ترب...  بیبگو حب... ها ... بهره بمونم  یاز داشتن نعمت نوه ب دیعمر با

 من گفتم؟ ... نداشته باش؟  وسشمن گفتم د...  یگ یو از دوست داشتن زنت م یستیمیمادرت وا

حربه کمک  نیاورد و از آخر یکه دربرابر دوست داشتن و منطق پدرت کم م شهیمثل هم... بغض کرد  زیعز

 ... پدرت اومد و نشست کنارش ...  گرفت یم

صبر  گهیخورده د هیکه  نهیتمام حرف من ا... نکرده  ییکردم خدا يمگه من تند...  یکن یم هیحاال چراگر -

با  یول... امکان خوب شدنش هست  گنیکرده م شرفتیاالن پ یپزشک... ببرمش دکتر  شمیم ریگیکن دارم پ

 ... زخم به دلش نزن ... نکن  گرشیحرفا جز ج نیا

 ذارمیمن زخم به دل زنت م گهیحاال د...  يدستت درد نکنه که خوب مزدم و داد...  بیدستت درد نکنه حب -

خون  يعمر نون ال هیراحت شم که پسرم بعد  ایدن نیاز دست ا رمیبم... دست  نیبشکنه ا يآ يآ... هان 

...  بیمن دل ندارم حب...  یچدل من ... زخم به دل زنم نزار گذاشتن و تو دهنش کردن برنگرده بهم بگه 

 من دل ندارم؟... کنه  ونیخونه آش نیا مانیو گچ وس واریبچه تو سقف و د يمادرت دل نداره که آرزو داره صدا
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شد و شبمون پر اشک و آه و دعا به  یغاز و هر روزمون شب م هیصد من  يحرفا نیروزمون پر بود از ا هر

 یو نم دیرس یدعامون دعا نبود و دالمون گنه کار که صدا به باال نم ایمصلحت نبود  ای یول...  دیرس یصبح م

 ...  دیکه با یشد اون

جور  هینبود که به خوردم نداده باشن و بعد هزار و  ییو دارو مینبود که من و پدرت نرفته باش ياون روز دکتر از

دکتر جوون شکست و دل  هیحرف  ریمن ز بیکه غرور حب يروز...  دیرس بیمن و حب یروز تلخ زندگ شیآزما

 ...  نمیو تو اون حال و اوضاع نب بیحب یول ونمیتو آش ادیحاضر بودم هوو ب... شکستن  نیشد از ا کهیمنم هزار ت

 ...  ستیگرفته شده مشکل از همسرتون ن شاتیبا توجه به آزما... آقا  -

 ...  اول خوشحال شد و نگام کرد پدرت

 ... خدا رو شکر ... رحمتت و بگردم  یخدا اله...  يندار یگفتم مشکل... گفتم خانوم  يدید -

 ... کرد به سمت دکتر با همون ذوق شکفته  رو

نجات  انشیزبون اطراف شیزن و از ن نیا شهیم... رفعش کرد؟  شهیم...  هیپس مشکل چ... دکتر  يخوب آقا -

 ... دکتر جان  ینیبب ریخ یاله...  ؟يبد

 کهیرو جابه جا کرد و در حال شیته استکان نکیکه نتونسته بود منظورش رو تو جمله قبلش بگه ع چارهیب دکتر

 دیچرخ یپدرت که ذوق زده جمله قبل بود م يو چشا هیبود ته زبون دکتر چ دهیمن که فهم يچشا نینگاش ب

 ... بار  نیپدرت سوخت ازا گریآخر و زد و ج ریت

 يا گهید ماریب ایسرطان و  میما اول احتمال داد...  دیهست میشما عق... متاسفانه مشکل از شماست ...  آقا -

مثه مواد  گهیاحتماال عوامل د...  دیندار یمشکل خاص چیشما ه میمتوجه شد شاتیبعد آزما یباشه ول لیدخ

من براتون دارو ... مشکل شده  نیبه ا جراز دارو ها من یمصرف برخ ای، حمام با آب داغ ، عفونت و  یخوراک

 ... و  دیرو حفظ کن تونیکنم اگر روح یم زیتجو

بهت زده اون روز  يچشا... و من بدتر  دیرو نشن يا گهیکلمه د " دیهست میشما عق "پدرت بعد جمله  یول

... ننگ شکست  نیبار ا ریکنم که کمر مردم چطور ز یوقت فراموش نم چیه... ره  ینم ادمیوقت از  چیپدرت ه

خبر نداشت و تو بوق و  یبود کس هاومد شیبود و اگر هم پ ومدهین شیپ یموضوع نیما تا بحال چن يتو روستا

 ازیکه آ میدونست یهمه م... بشه درد  نیبو ببره و ا ازیمثه آ یبود که کس نیکرنا نکرده بودن و تمام ترس من ا

 نیو ا ندازهیرو ذره ذره از پا م ازیدونستن خوره حسادت داره آ یهمه م... جرقه است  هیمثه دشمن بالقوه منتظر 

 بیحب... مرد  یغرور م یب بیحب... دار بشه  حهیجر شتریب نیکه مبادا غرور پدرت از ا وندترس یدلم و م شتریب
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کردن مرد من و اگر  یمردم روستا خوردش م یو ضد فرهنگ بیعج دیاورد و عقا یبند نم ایدن نیعزت تو ا یب

 ... بردن  یم ییبو انیجر نیاز ا

تو راه ... خونه خودمون گفت نه و نه و نه  میاصرار کردم بر یخونه مادرش و هر چ میدکتر باالفاصله رفت بعد

اشک  شدیو م دمید یو م بمیحب يدستا دنیلرز... سکوت حکم فرما بود و چه کنم چه کنم دل درمونده من 

 یمن ک... مهر من  ونیآش... من  هکو... شد خراب شدن پناه من  یم... شد شکستن دل من  یم... من  ختنیر

شد  نیرفت و هم یجونمون واسه هم م بیمن و حب... رو داشت به جز من  یک بیحب...  بیرو داشتم به جز جب

ته من و قورت بده با چشاش درس خواستیکه م يو چش تو چش شدن مادر شیکه بعد ورودش به خونه پدر

و گفت  ستادیمادرش ا نهیبه س نهیرفت جلو وس... غرورش  رکم دیکش یداشت م يچه درد نکهیبدون توجه به ا

 ... 

از  رادیدکتر گفت ا... اون مقصره  نکهیاما نه به خاطر ا...  رمیخوام طالق بگ یم...  رمیاز زنم طالق بگ یگفت -

 يخوا یشه که تو م یم یدادگاه و اون میریفردا م نیهم...  مهیپسرت عق...  مهیعق بتیدکتر گفت حب... توهه 

 ... طالق ... 

اما انگار سنگ شده ... ضجه زدم ... التماس کردم ... زار زدم  بیکردم و پشت در بسته اتاق حب هیشب و گر تمام

... روسرم خراب شده بود  ایدن... مرد شده بودم  یب... پناه شده بودم  یب... مرد با اون جمله  بمیانگار حب... بود 

 دیپف کرده و قرمز شده پشت در د يرو با اون چشا دهیخواب نو م رونیاز اتاق اومد ب یوقت... اون روز  يفردا

 ستمیاما حاضر ن... کنم  یعوض نم يبگذره من تو رو با احد ایدن ایکرد و گفت دن هینشست و پا به پام گر

تونم پاسوز خودم کنمت  یمن نم...  يخوا یبچه م یتو هم زن...  يسوز یمن م شیبه آت يدار نمیو بب نمیبش

و  دیدستم و کش... کردم  هیکفشام و پام کرد و گر... کردم  هیچادر سرم کرد و گر... سرم کرد  چادرخودش ... 

 ... کردم  هیگر

 دیشنیمن رو نم يرو گرفته بود و سنگ شده بود و ضجه ها مشیتصم بیحب... بود  دهیفا یهم ب زیعز ياصرارا

 یکار وقت یخوام چ یم شهیر...  یتو نباش یکار وقت یخوام چ یبهش گفتم بچه م...  دید یهام و نم هیگر... 

بشه و  یطبق روالش ط دیگفتن کارا با یول گاهداد میرفت... و رفت  دینشن...  دیو نداشته باشم و انگار نشن بیحب

 نیمن ا نیشد که زودتر کار ما رو راه بنداز زیهمونجا با مسئولشون گالو بیحب...  میلت دادن دوباره فکر کنمه

که زودتر طالقم بده و خبر نداشت که داره خودش رو  نداختیدست م یبه هر طناب... خوام و  ینم گهیزن و د

 !بعد ها شهینم بیمن حب يبرا بیحب گهیو د نهک یمن محو م يجلو
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نبود کلمه به کلمه داشت به  دیبع بیکه از حب ییحرفا... کردن انگار  یهر حرفش بند بند دل من و پاره م با

و  يدیوقت ازش نشن چیکه ه يرو از مردت بشنو ییکه حرفا يبه اون روز يشد و وا یم قیحافظه من تزر

اون  یکردم و گفتم وقت ریو تقد ارروزگ میمن شکست و خودم و تسل يبرا بیحب...  یو نداشت يازش انتظار ندار

 ... کنم بمونم براش  یخواد چرا دارم تالش م یمن و نم

 یسه روز م دیشا...  میگرفتیاز هم فاصله م شتریب بیو من وحب گذشتنیروزا م... خونه خودمون ده  میرفت

 زیخونه عز میبر دیروز اومد و گفت با هی نکهیتا ا...  میزدیبا هم حرف نم يکلمه ا یحت بیگذشت و من و حب

دونستم  یفقط م...  هیچ انهیسال یهمونم نیدونستم که حکمت ا ینم...  شهیزودتر برگذار م انشونیسال یمهمون

 يها یتا خانواده بهروان رو تو اقوام باالتر از همه جلوه بده و پزچران شدیاستفاده م ياز هر حربه ا یمهمون نیتوا

 ... ببره  ییراه به جا زیعز

داد خدا و چه  يچه هشدار... زد سقفش  یگرفت آسمون و چه رعد و برق یبرگذار شد و عجب بارون یمهمون

اتاق  هیو زنا تو  دنیاتاق خواب هیمردا تو ... گذشت  نیکه به واسطه ما چه ها بر زم بیمن و حب میخواب بود

خواب  نیپا شد و اقدس سنگ شیمیشب بود که حس کردم عذرا از کنار اقدس دوست قد يها مهین...  گهید

شد که با قرص و دارو خواب تو قفس چشام  یم یچند وقت هیمنم کم خواب بودم و ...  ومدیاخم به چشاش ن

 رونیبره از اتاق رفتم ب یخوابم نم دمید یوقت... بودم  اوردهین یقرص چیشد و از بد حادثه اون شب ه یم ریاس

داره با  یبا چه ذوق زیچه خبرهاست و عز دمیرفتم و د... رفتم  ینم شاو ک رونیرفتم ب... بخورم  ییهوا هیکه 

 ... زنه  یعذرا حرف م

عذرا  شهیمتوجه نم یچکیه... بهونش با من ...  دارمیخودم نگهت م شیسال پ کی... دم  یبهت م ونیپنج مل -

بچه  یتونه زندگ یم لیبچه تو و اسماع... عذرا ...  یرسیاز آرزوهات م یلیبه خ ونیپنج مل نیبعدش با ا یول... 

به خاطر بچه  یعمر زندگ هیطفل معصوم بعد  خترخوام د یزنش نازاست و نم... رو به اون رو کنه  نیمن و از ا

فکر بعدشم کردم ...  يریگ یو در قبال لطفت حق الزحمت و م یکن یبهش لطف م يتو دار... سرش  ادیهوو ب

تو مسجد حاج احمد  شنیخوان نماز بخونن و متوقف م یوسط راه که م...  یشیار اتوبوس متو فردا سو... 

 میگیو بعد فارغ شدنت م يکه گم شد ندازنیراه م يوهو يو ها دمیم تیرهمونجا فرا...  شمیمنتظرت م

 هی نیا ریخانواده خ هی شیپ یگیم... و االن حواست برگشته سرجاش  يگرفته بود یو فراموش يتصادف کرد

 ...  يسال و گذروند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٢٣ 

شدن و همون  اطیح یکرد و راه ینبوده رو راض می،عذرا که از همون اول هم مشخص بود ناراض زیعز باالخره

 ! رونیاز داخل آشپزخونه اومد ب ازیموقع آ

که  یبود و چقدر من بدبختم که درست وقت ومدهیاومد و من با خودم و تو دل تپش گرفتم گفتم کاش ن ازیآ

که  ياومد و من موندم و راز ازیا... اومد و دلم به هم خورد  ازیآ...  شهیم داشیموجود چندش اور پ نیا دیانب

من دو نفر آغشته به گناه  يپا بند آبرو... که من نازا بودم و به خاطر من ... برعکسش برمال شه  رفتیداشت م

 یعذرا که تو پوست خودش نم ياومد نگاهها دمای... بندن که قراره مال من باشه  یرو م يدارن نطفه بچه ا

پول  ونیبشه و پنج مل طانیقراره تو گناه خودش مچاله ش گهیتا چند صباح د نکهیبابت و ا نیاز ا دیگنج

فقط ...  ونیفقط پنج مل دمیهمون موقع بود که از خودم پرس... اونم به خاطر من ... تو حسابش  زنیبر ینگیجر

 ! ... بود؟ متشیق ونیپنج مل

به  یرحم که به قلب بدبخت من هجوم اورده بود از هوش رفتم و وقت یمتضاد و ب يحس ها نیوسط همه ا و

رفت  ی، م دیرو که نبا یکرد و راه ی، م دیرو که نبا يتموم شده بود و عذرا کار یهمه چ گهیهوش اومدم که د

حرف بزنم زودتر از موعد طالقت و از  مگر الم تا کارو سرم بود و گفت ا بیبه هوش اومدم که مادر حب یوقت... 

 ...  یگناه نیا یگم تو باعث و بان یبرم و م یو آبروت و همه جا م رمیگیم بمیحب

صاحبم و باز نکنم که  یشدم و قول دادم الم تا کام زبون ب ریتقد میتسل عیمط شهیساکت و هم شهیهم من

و چروکم مثه هشتاد ساله  نیچ ینیب یاگر م... نداشتم  یمن اون موقع سن و سال...  رنیو ازم نگ بمیمبادا حب

دادم بهش  یتن م دیکه با یگناه و اجبار به سکوت نحس نیبار ا... روز ننداخت  نیهاست گذر عمر من و به ا

نه ماه ... شد  یتر ممشکوك  بیو سکوت و کتمانم هر روز در برابر حب ومدیاز خودم بدم م... و مفلوکم کرد  ریپ

سال تمام خانواده  هیشد و  یانجام م زیقرق شد و رفت و امد به طور کامال کنترل شده تحت نظر عز زیخونه عز

جرات نکنه تو  يبشر یبن چیقصه ها ساختن تا ه نیزم ریاون ز يبرا... زدن  لیفام هبهروان خودشون و از هم

 ... شه  کینه ماه بهش نزد نیا

عذرا بعد گرفتن ... به خاندان بهروان  يو فروخته شد ياومد ایتو به دن ریت و بعد نه ماه نفس گگذش باالخره

که در برابر  یمن موندم و کتمان... و رفت  دیبه بچه گناهش کنه راش وکش ینگاه نیکوچکتر نکهیپول بدون ا

 یهر روز و هر شب ترس برم م... پا  هن شناختیکه ازسر ذوق نه سر م يزیتو کوله بارم داشتم و عز بیحب

 هیگوش مفت بق...  دیرو که نبا يزیو بگه چ ارهیب ریو گ بیگوش حب ازیآ ییپستو هیتو  ییجا هیداشت که 

حرفا  نیبدتر از ا ازیاما آ... هم بهش وصل بود  بیمن و حب يرو که آبرو يو فاش کنه راز ارهیب ریرو گ یاهال
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 یفرار و پل ينمونه برا ییپا گهیگناهمون و د يتو گل و ال میبهروان فرو بش اندبود گذاشت تا خوب من و خان

 ... برگشت  ينمونه برا

بار رو حرفم  نیاول ياما من برا... داشت بچه رو نشونم بده و دلم و مهر و موم مهرش کنه  یمرتب سع زیعز

بچه  نیداشتن رو نده من ا نیا کیشکسته من لب بیتا حب... رضا نده  بمیتا حب... نخواد  بمیموندم و گفتم تا حب

روزا ازصبح خروس ... نشد  داشیو تا ده روز پ رونیاز خونه زد ب بیحب... کنم  یلمسش م ینه حت نمیبیرو نه م

 ياونجا اثر دیدنبالش شا گشتمیازروزا کل ده رو م یبعض...  ختمیریو اشک م زدمیقدم م اطیخون تا شب تو ح

 دیرس یو منتظرم نم دهیبه دل زجر د يخبر یجز ب يزینبود و چ يخبر یکنم ول دایشدم پ از گم يخبر ینشون

بود که به شدت  ختهیده شب خواب آروم نداشتم و چشام اونقدر اشک ر... انتظار گذشت  نیبا هم... ده روز ... 

...  دیکش غیج بیمادر حب... برگشت و روبه مادرش گفت بچه رو برگردونه به عذرا  بیحب نکهیتا ا... کم سو شد 

 ...  دیرو ترش کرد و داد کش

بهش قول دادم بهش ... کار  نیبدبخت به خاطر ما تن داد به ا يعذرا...  اوردنیمردم آبروشون و ازسر راه ن -

که  يزیچ نیاول میاگر بچه رو به عذرا برگردون... زنت تو و ... بره جز من  یماجرا بو نم نیاز ا يتعهد دادم احد

تو ... گرچه ... ندارم  ییجا ایدن نیتو ا گهیبفهمن د اماگر اقو یدون یم... اصرار منه بدبخته مادره  شهیفاش م

 نکهیبه خاطر ا... از آبرو و آخرتم به خاطر تو گذشتم ...  میهمه پسر دارن ما هم پسر دار... گذره  یککتم نم

 یاون چه گناه...  يریبچه از زن بدبختت طالق نگ هیبه خاطر ... بچه  نمیا یزنت باال باشه و بگ شیسرت پ

 ادیچطور دلت م...  سوزهیدلت واسه اون نم... نه خواب داره نه خور  نیبب... رنگ به رخسار نداره  نیبب... کرده 

 ...  یحرف از طالق بزن

تونه جلد عوض  یروم بارم کرده هنوز م يکه جلو یثیگفتم چقدر خوب که بعد اون همه حرف و حد یدلم م تو

به  یدونن اسم یتو دلم گفتم چه خوبکه ادما هنوز م! کنه و حرف از مصلحت من بزنه و بگه محض خاطر زنت

قول  شناسهیخدا نم بیحب ادرتو دلم گفتم چه خوب که اگر م...  رهیگ یرو م بانشونینام آخرت هست که گر

 ... نوه داشتن  يبه خاطر به قول خودش آرزو... اونم به خاطر خواست دل خودش  شناسهیم

 ... گرفت  شیآت...  دیداد کش بیحب

که  يدینترس نیازا ؟يدیاز خدا نترس...  یاتفاق ش نیباعث ا یچطور تونست... حرومزاده است  هیاون بچه  -

بچه هم  نیا يبا خودت فکر نکرد... بشه  یکی اهیو آخرتمون با خاك س ایدنو  رهیگناه هممونو بگ نیدامن ا

 يفکر نکرد نیبه ا...  یباز کن ایدن نیبدون اجازه شرع پاش و به ا يچطور به خودت اجازه داد... داره  ییخدا
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...  ستیتو مگه اسمت مسلمون ن...  يندار مونیو ا نیتو مگه د...  میبگ دیبا یطفل معصوم چ نیبعدها به ا

 ...  نکهیمحض ا...  یمحض نام مسلمون... بود  یچ يپس اون همه نماز و قران برا

 ... وا رفت  بیجواب گستاخانه مادرش حب با

کنن  یحسابش نم يزیکه نماز و قران نخونه پش یدوره زمونه کس نیچون تو ا...  یمحض نام مسلمون... بله  -

بچه چه  نیا میبگذر نایاز همه ا... چون تو خانواده بهروان نماز نخوندن ننگ بود ... خوندم  یم دیچون با... 

تو ...  رنیگ یخر من و م ایو اون دن ایدن نیا هست میاگر گناه... هست به گردن منه  میاگر گناه... داره  یگناه

اصال من ...  بیحب ییمقصر تو رهیبم یو تشنگ یاز گرسنگ... با توهه  تشیبچه االن مسئول نیا... رو چه سنن 

نزار ... بال و پره خودت  ریز ریبگ... پناهه  یب...  ونهیآش یطفل معصوم ب نیحاال که ا یول... اشتباه کردم خوبه 

 !تر شه نیبار گناهه مادرت سنگ

موجود  نیا یوقت خدا االن تو دل بزرگت چه خبره...  يدیآفر یبیباز با خودم گفتم خدا عجب موجود عج و

خدا ... به خاطر حرف مردم نماز خونده و جلوت به زانو دراومده  گهیداره م شیدیکه اشرف مخلوقات نام ییدوپا

قدر  یسر ارزن یاز آب دراومده و حت زردتو  نقدریاشرف مخلوقاتت ا نیا یوقت ومدهیاالن اشک فرشته هات در ن

 ... گردم صبرت و خدا ب...  یو دوست داشتن تو تو دلش ن یشناس

...  دیهمونجا رو پله دم در نشست و نال... و از همه بدتر غرورش له شده بود ... کالفه بود ... مستاصل بود  بیحب

 ... کردم  هیو منم پا به پاش گر دینال... و بغض کرد  دینال...  ختیو اشک ر دیمرد شکسته بسته نال کیمثه 

صورت ...  یدرشت و رنگ يچشا... و جلو چشمون گرفت  رونیوسط آب گاللود تو رو از خونه آورد ب بیحب مادر

 یمن و پدرت م يمهر محبت و تو دال نیاول یانگار باچشات داشت...  ییبور و طال يموها...  دیتپل و سف

 نیبا اول یداشت...  نیسیمن ننوبه نام  ور هیگناه بق... گناهم  یمن ب یگفت یم ینگاهت داشت نیتو اول...  یکاشت

 ...  دیخوام بابا و مامام باش یم یگفت یم یداشت...  نیپناه و ول نکن یمن ب یگفت ینگاهت م

چادرم از ... بال بال زد خواستنم ... بال بال زد دلم  دنتیبا د...  يمن عقده ا...  شهیر یمن ب... فرزند  یب من

قطره اشکم  نیاول... گرفتمت به آغوشم  زیعز يکه مال خودم نبود اومدم و وسط خنده ها ییسرم افتاد و با پاها

 چیاون لحظات ه...  هیگر ریز يزد شیو از شور يکرد زیرو لبات و اون اشک و با زبون کوچولوت تم ختیر

 بیگرچه حب...  بیکار حبنه ... نه کار من ... دل کندن از تو کار ما نبود  دنیبعد اون د... ره  ینم ادمیوقت از 

گناه  نیاعتراضش رو بابت ا شهیکرد و هم یبرخورد م نیسر سنگ دید یکه مادرش رو م يو هر بار شهیهم

 ... کرد  یبود قانعش م دهیکه به خواستش رس نیبود و هم یاما مادرش راض دیکش یکرده به رخش م
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 زیتو مغز عز یشد و انگار با هر روز زندگ یکم م بیاز حافظه مادر حب... با اوج گرفتن سنت ... بزرگ شدنت  با

 لیتحل هیکردم و تجز یفکر م یبا هر عقل...  شدیم چارهیداشت ب...  شدیداشت مفلوك م...  فتادیداشت از کار م

 ... دوستت داشت  یول... شد بهش حق داد  ینم... 

داشت و با هر بار  یمخف تیفعال يجمهور ضد يتو گروهکا ازیآ... شروع کرد به باج گرفتن  ازیبزرگ شدنت آ با

کرد اگر دهن باز کنه دهن باز  یم دیخواست و تهد یپاش گذاشتن باج سکوت م يبردن پدرت و سنگ ال یپ

گفت  یمحمد م... استثنا نبود  هم یکی نیگفت و ا یو به آقا محمد م شیزندگ يپدرت تمام رازها... کنه  یم

کرد و که  یکه به خانه رواست به مسجد حرام است و متقاعدش م یچراغحفظ آبرو و آرامش زنت واجبتره و 

 ... اون روز و  نهیب یگفت م یم... کف دستش  ذارهیگفت خدا روز روزش حسابش رو م یم... سکوت کنه 

فعال بودن و قبل و بعد انقالب جزو  يعضوا جیجفتشون تو بس... آقا محمد و پدرت داوطلب شدن ... شد  جنگ

پدرت به  یشد ول دییمحمد آقا تا...  شدنیقدم م شیداوطلبانه پ يبودن که تو کارا ینفرات نیو فعالتر نیاول

 یآذوقه م...  کردیواقعه نتونست بره و پشت جبهه کمک م نیکه دچارش شده بود بعد ا یقلب یخاطر ناراحت

محمد  نکهیتا ا... سهمش و داد در توانش بود تو اون جنگ  یگردوند عقب و با هر چ یبر م یزخم... فرستاد 

 ...  یماه بعد پدرت با سکته قلب کیشد و  دیشه

 ... دستم و انداختم دور شونه هاش و آروم ماساژشون دادم ... ارغوان بغض ترکوند  ماما

 ... و با دستمال قرمز دستش پاك کرد و گفت  اشکاش

 ایمادرم خدا رو به خاطر حرف مردم و ر ضیمثه دل مر جانمیدل آ ذارمیگفت نم یم... پدرت عاشقت بود  -

به خاطر ...  تشیبه خاطر عقالن... به خاطر رحمتش ... بخواد  شییخدا رو به خاطر خدا دیمن با جانیآ... بخواد 

 یوقت گفتیم شهیهم... مردم نادونتر از مادرم  فینه به خاطر اراج... به خاطر غفار الذنوب بودنش ...  شییبایز

 خوام بهش بگم  یبزرگ شه م جانیآ

 ... کنه  زونیشعر حافظ و تو سر در مغزش آو تیب نیا

  یکن و خوش باش ول يخور و رند یم حافظا

 ... نکن چون دگران قران را  ریتزو دام

 يکه ماما...  رهیکردم بغضم و قورت بدم که ماما ارغوان آروم بگ یو با پشت دست پاك کردم و سع اشکام

 ...  ادیاش بند بشکسته من اشک

 ... درداش گفتم  يادآوری هیوسط مرث... دل زدناش  وسط
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 !رمیاجازه بگ هیخوام ازتون  یماما م -

*** 

چند ... سوخت و کباب شد ... در و بستم و دلم به حال مادر پشت درم سوخت ... و در بستم  رونیاتاق زدم ب از

نشستم رو دو ... نکرد  هیتش طاق شد از بس خواست و گردلم طاق... قدم از در دور شدم و پاهام توانش رفت 

زار زدم و گفتم خدا ...  یراحتم کن شهیخدا م... زار زدم و گفتم ... زانو و چشام رفت تو پناه دستام و زار زدم 

 ... که ناگهان ...  هویکه ...  شهیخدا م... و گفتم  ختمیاشک ر... خودت  شیپ یبرم گردون شهیم

رو شونم خورد و ازترس تمام خدا خدا گفتنم و با هم قورت دادم و مثه فنر پا شدم و برگشتم سمت  یگرم دست

کم  هیخدا ... و دوباره گفتم  دینگاه لرز نیدلم از ا... شد به قلبم  زیمحبت وار...  میمرد زندگ يقهوه ا يچشا

 ... دارم که دلش به من خوشه  یدلخوش هیصبر کن 

 ؟یخوب -

 ... بود خوب شدم  راثیچون م یول... نبودم  خوب

از ... مردونش حصار شد  يکه دستم دوباره تو دستا... تکون دادم به نشونه آره و برگشتم تا برم سمت اتاقم  سر

و  نهیچشام و بب میضخ رینگاش کنم و دوباره حر نکهیبدون ا... کرد  یدستش داغم م یلباس هم داغ يرو

 ... بخواد گفتم  لیدل

 ... خورده تنها باشم  هی يرذایم -

 جواب داد یدوست داشتن... قاطع ... مکث  یب

 تییتنها ونیمنم تو دکوراس یول... باش  یتنها باش يخوا یم... سمه  ییوقتا تنها نطوریا...  ذارمینم... نه  -

 ...  يچه نخوا يهستم چه بخوا

داره به  شیگفت نگران ینگاش م...  نمشیمردمکم کنار بره و بتونم بب يجلو یبارون ریبار پلک زدم تا حر چند

 ... من  یخدا بزرگه دل خوش... با نگام گفتم ...  رسهیاوج م

 يتوپ گرد ابر کهیدر حال... عاشورا بود  ارتیمشغول خوندن ز یرو صندل راثیبودم و م دهیتختم دراز کش رو

 ... دادم گفتم  یم يدستم و باز

 ... ده  میرب دیبا -

 ... ادامه دادم  یول...  دیپر از نبا یمکث... پر از دلهره  یمکث... شد  جادیخوندنش مکث ا تو
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دلم ... نشد که تو مراسم تاسوعا عاشورا شرکت کنم  یسال چیه... بودم  ازیکه با اتابک و آ یهشت سال نیتو ا -

 یعل يها هیواسه مرث دیکش یدلم پر م... نوحه  دنیواسه شن دیکش یدلم پرم...  یزن نهیس يبرا دیکش یپر م

االن ... نذاشتن ... و معنا کنم  دنیپر کش نینشد که ا یسال چیو ه دیکشیدلم پر م...  نبیاصغر و ابالفضل و ز

 خوامیم... مقدس و  يروزا نیکنم ا ارتیز ریدل س هیبرم و ... خوام بال بزنم و برم  یکه آزادم و پر پروازدارم م

 ... نبودن و  نیا ارمیاز دل خدا در ب... نشد  امیخواستم ب یزنم وبرم و بگم مبال ب

 ...  دینال راثیم

 ...  جانیآ -

که خودمم به  يلب طور ریز... دور  دیو شا کینزد یدل خوش نیازا... اسمم  یهج نیضعف رفت از ا دلم

 ... گفتم  دمیشن یسخت

 ... جونم  -

دوباره لب زدم ... دوباره آب شدم ... دوباره ضعف رفتم ... کرد  یدوباره هج... منقطع شد  دنشینفس کش يصدا

 ... 

 ... جونم  -

 ... بست و دوباره لب زد  مهیکتابچه رو تا ن... به سمتم برگشت  سرش

 ...  جانیآ -

 نیا شهیخدام...  یثبت کنرو توذهنم  یهج نیهر روز و هر شب هر جا بودم ا شهیخدا م... باز از خدا خواستم  و

 ...  یمحض دل من جاودانه کن... تن صدا رو واسه دل من 

 ... گفتم  نباریا

 ... بله  -

 ... سرش رو کج کرد و اعتراض گونه گفت ... لبام و جمع کردم و نگاش کردم  یبدجنس با

 انقضا داشت؟ خیتار... اااا  -

 !تلخمون يآوا شدن شاد هم نیبود ا نیریو چقدر ش...  دیخند...  دمیخند

 ... کتابچه رو باز کرد و شروع کرد به خوندن ... از جاش پا شد و اومد و نشست لبه تخت  راثیم

الَماَلس ولِ اللَّهسنَ را ابی کلَیع الَمالس اللَّه دبا عا أَبی کلَیع  )نَ خاب و رَةَ اللَّهیا خی کلَیع الَمالسهرَتی ( الَمالس

نَ أَما ابی کلَیرِیع نؤْمنَیالْم یصالْو دینَ ساب لَ  نَیوع الَمالسکی الَمالْع اءسةِ ندیۀَ سمنَ فَاطا ابا   نَییی کلَیع الَمالس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

احِ الَّتولَى الْأَرع و کلَیع الَمالس تُوروالْوِتْرَ الْم و نَ ثَارِهاب و اللَّه نِّ یثَارم کُملَیع کنَائبِف لَّتیح معاًیج أَب اللَّه الَمداًس 

قا بیمت ا أَبی ارالنَّه لُ واللَّی یقب واللَّه دبا ع 

 ... کردم وسط خوندنش  هیچقدر گر و

زد  یکه تازه داشت جوونه م... اطراف لباش  يبه ترکا...  شیشونیپ يرو دیسف يتار مو کیبه ... کردم  نگاش

نگاش ... مثه من نگاش نکنه  یک چینگاش کردم و آرزو کردم ه...  یگرفته بود ستودن یبه چشاش که آرامش... 

هام  ینیعقل لجبازم و فارغ از تمام بدب يوطافارغ از تمام شرط و شر...  دیپر کش میم واسه مرد زندگکردم و دل

 ... به جنس مزخرف مذکر 

 ...  دیشدم پرس رهیصداش از نگاه خ... شد به نگاهم  رهیکه تموم شد خ خوندنش

 !تموم شدم...  میخورد... هان  واشی -

 ...  دیو خند دمیخند ...و گرفتم و داغ شدم ازشرم  نگام

من  راثیرسم کردم و وسطش نوشتم م یقلب فرض هی میدوست داشتن دیقرمز سف يرو پتو... حاکم شد  سکوت

لب ...  راثینگران م يگرفتم و کشوندمش تا نگاهها یآروم چشام و از قلب فرض... من  راثیم... من  راثیم... 

 ... زدم 

 !يخور یمن و م يتو دار نباریا -

 ... به ابروهام و دوباره به چشمهام ... به مژه هام ... به چشمهام ... بود  رهیهنوز خ...  دینخند... نزد  لبخند

 ... لب زد  دوباره

 ... دوست دارم  -

 ... با تموم شجاعت احمقانم بعد اجازه ماما ارغوان لب زدم ... دلم لب زدم  تیبا تموم تمام... زدم  لب

 ... وست دارم د... منم ... م  -

 واریاگر د راثیکه م دمیو د... انداخت به گونه دلم  یکه دلش بال زد تا خود صورتم و بوسه فرض دمید و

 ... شرطام نبودم االن تو آغوش من هضم بود  يروبرو

ه و باش ادیماما ارغوان خواهش کرد ب یبه اصرار من ماما ارغوان و اولجا باغ موندن و هر چ... رفتن بود  وقت

پا به پام  هیخوام بق یگفتم که نم... شه  یمن تنها ط... من  يبا پاها دیراه با نیگفتم که ا... گفتم نه و نه و نه 

گفتم و گفت دلش به دلم ...  ستیگفتم و گفت اگر نباشم ن... گفتم و هق زد ...  ختیگفتم و اشک ر... بسوزن 

 ... و تو دلم گفتم همه خدا رو دارن ... رو نداره جز من  یک چیگفتم و گفت ه... بنده 
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 ...  ییتنها نیسکوت داشت و من دل داده بودم به ترانه غمگ راثیم نیماش تو

 ... خدا عاشقترت کرده ...  ییکه تنها ییوقتا هی

 ... باورت کرده  یتا بفهم یدلتنگ باش دیبا

 ... دونه دهن خودم  هی...  راثیدونه دهن م هی ...پوست گرفتم  ینارنگ هیرو برداشتم  وهیم سبد

  دمیپرس راثیم از

 ... واست  زمیبر يخوا یم ییاگر چا -

 !انصاف یب یزن یکه چراحرف نم دیلب نزد و دلم نال... لب نزد و من دلم خواست حرف بزنه ... تکون داد  سر

 ... دلت لجبازه و مغرور ... برات سخته  ییوقتا هی

 ... تونه تو رو عاشق کنه با زور  یخواد اما نم یم

 ...  ياحساس مجبور نیتو ا... نه  ای یباور کن يخوا یم

 ...  يبرا عاشق شدن دور...  ییایدن کیتا نزد تو

 ... نون باگت و از داخل سبد برداشتم و برشش دادم و گفتم  لونینا

 ... مهد  مشیو بفرست میدرست کن چیبشه واسه اولجا ساندو یک يوا -

 ...  دیفقط خند...  دیخند

قلش دادم ... تو قاشق و زدمش به پوسته تخم مرغ آب پز تا پوستش بشکنه  دمیحرصم و از سکوتش پاش تمام

 ... تو دستم که پوستش نرم شه و دوباره 

 ...  ادیو خوابم م ادیبعد اون ناله کنه که خوابم م -

  ...اعترض کردم  نباریا...  دیخند وباز

 ... مردم ازسکوتت خوب ...  یزنیچرا حرف نم -

 ...  کهیمونده تار يروزا... رفته دلتنگه  يشبا

 ... ...  کهینزد اریلحظه آخر بهت بس نیا خدا

 ... شکوه گرانه لب زد ... معترض من  يچشش به چشا هیچشش به جاده بود و  هی

 ...  جانیبگم آ یمن چ يبه من که مثال همسرتم اعتماد ندار... و به من  یگ ینم یچیتو از ذهنت ه یوقت -

 ... پوسته تخم مرغ و کندم ... زد  خی دستام

 ...  ستین يزیچ یبگم وقت یچ...  سیتو ذهنم ن يزیچ -
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 ... شکوه کرد ... مرغ و با حرص توپوندم وسط نون باگت  تخم

 ... باشه که  يزینکنه چ ترسمیم...  ترسمیم...  هیچ یگینم یهست و وقت جانیآ... هست  -

 ... با تو همراهه  هیسا هی...  ستیحواست ن ییوقتا هی

 ... راه کوتاهه  یبفهم دیدل فرصت بده شا به

خواد  یرو ترش کرد که نم...  راثیوسط نون باگت و دادمش دست م دمیرو با حوصله چ يو گوجه و سبز اریخ

زدم به لباش و غر زد که نکن ...  دیگذره اعتصاب کرده و من زدم به دهنش و خند یتو سرم م یو تا نگم چ

 ...  رتشیو مجبور شد بگ شینیزدم به ب... هان  میکن یتصادف م

گفت و دلم تا خود ...  نیبه سقف ماش دمیگفت و من چسب... داره  گهیمزه د هیهمسر  چیو گفت ساندو خورد

 ... خدا شناور شکر شد 

*** 

 ... و سرم و برگردوندم سمت پنجره و منظره پشتش  راثیدست گذاشتم رو مچ م...  دمیراه که رس يوسطا به

 ... قشنگه ...  میبعد بر مینگه دار نهار و بخور نجایهم -

بود  دیهمه جا سف...  نیخدا بعد اون برف سنگ نیزم نیقشنگ بود ا...  نییپا دمیپر نینگه داشت و از ماش مردد

 ... انداز و از دستش گرفتم و  ریز... شد و در صندوق باز کرد  ادهیپ راثیم... رو دوست داشتم  يدیسف نیو ا

 ... خوام  یهم م يدود ییبدو من چا -

 ... و اعتراض گونه گفت  گرفته

 !هوا؟ نیتو ا -

 ... گفتم ... خورده هنوز چمن داشت  هیکردم که  ینیرو پهن زم يقهوه ا ییمویل یمیانداز گل ریز

 ... چسبه  یهوا م نیبرعکس تو ا -

 ...  کیبه دست اومد نزد سبد

 ... و گفتم  شیرو نگفتم آت ییچا -

 ... انداحتم باال و سبد و از دستش گرفتم  ابرو

 ...  یبه پا کن شیآت یتون ینکنه نم -

 ... ترس به دلم انداخت  راثیابعد مکه حرف م ارمیوسائل و ب هیتا بق نیبه سمت ماش رفتم

 !؟یکه اجازش و از ارغوان خانوم گرفت ییشایاز همون آت -
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 ... ادامه داد ...  نیرو به ماش...  راثیپشت به م... کردم  مکث

 !جان؟یگذره آ یتو سرت م یچ...  یبه پا کن امتیکه ق یاجازه گرفت...  يکه طوفان راه بنداز یاجازه گرفت -

که مش رمضون  ییرفتم به سمت صندوق و بالال... دهنم و قورت دادم و به پاهام دستور حرکت دادم  آب

 ... و برداشتم  لمونیلحظه آخر گذاشت تو بار و بند

 ... خوره رفتم سمتش  یتو چشاش داره غوطه م یموج موج نگران نمینگاه کنم و بب راثیبه م نکهیا بدون

 ادتهی... هم تنگ شده  ونیدلم واسه قل...  هیچ یدون یاصال م... خوام  یم مه یشیآت ینیزم بیبالل و س -

 ...  راثیم

 ... ادامه دادم ... انصاف  یساکت بود ب... زد  یلبخند نم... کردم  نگاش

 نیگفتن مبادا شما هم مثه ما معتاد ا یکردن و م یچاق م ونیو آقا محمد بعد شام قل بیبابا حب...  ادتهی -

 نایاز اقدس خانوم ا... مضر و امتحان کنم  لهیوس نیبار ا هیفقط ... بار  هیخوام  یم... ها  نیمضر بش لهیوس

 ... گرفتم 

و دل من ... گفت طفره نرو  یداشت م... خط فاصله  کی یبدون حت... بدون حرف ... داد  یترس م يبو نگاش

 !رك شدن نیخواست طفره بره از ا یبد م

 ... گرفتم  ادیتو خونه اتابک ... دارم درست کردنش و  ادی... با ذغالم گرفتم ... طعم پرتقال  يا وهیتنباکو م -

 ...  دینخند...  دمیخند

 ... گرفتم  ادی دیکار مف هیخدا رو شکر تو خونش حداقل  -

 ...  دیچیگرفتش تو خط به خط جاده پ يصدا... رو برداشتم  وانایو ل نشستم

 ...  جانیآ -

 ... گفتم ...  یلعنت يتن صدا نیبه ا پشت

 ... جونم  -

 ... گرفته و عاشق وشش نجوا کرد  بغض

 ...  یاگر باهات همصدا شدم و پا به پات اومدم مال من باش يقول داد...  يقول داد -

 ... انصاف  یب يا... انصاف  یب يا... صدا بغض کردم  یب... کردم  بغض

 ...  ادمهی -

 !بود؟ ادمی
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 ... زور زد  بغضش

 ...  یمال من باش يفاصله ا چیه یب...  یشرط چیه یب يقول داد -

 ...  یلعنت يتن صدا نیپشت به ا... صدا  یب...  ختمیر اشک

 ...  ادمهی -

 ریاومد و نشست رو ز راثیم... راستش کردم ... افتاد  شیکی...  ینیس يلرزونم گذاشتم تو يرو با دستا استکانا

 ... کنار کنار من ... ر من کنا... انداز 

 یکه از وقت هیچ... ازش هراس دادم  نقدریکه من ا هیچ...  هیچ يکه ازش تو اتاق حرف زد یامتیق نیا -

 ! آرامش نداره؟ نهیدلم تو س دمیحرفش رو از زبون تو شن

...  دمشیعقلم و پس زدم و به آغوش کش... انصاف بال زد  یب يخواستنها نیخواستن ا يدلم برا... بال زد  دلم

... حرارت قلبش و  دمید... و  راثیشدن م شیگوله آت دمید... دود شدنش و  دمیدستام دور گردنش حلقه شد و د

سرش مجاور سرم ... رقصوند  یرو م میر يتمام پرزا میمرد زندگ يعطر بولگار يسرم مجاور سرش بود و بو

 ... گفتم  یترس جیه یمردم به دلم نشست و ب تیلکبود و حس ما

 ...  یشرط چیه یب...  يفاصله ا جیه یب... من از االن مال توام ...  شکنمیاز امروز قولم و م -

 !دادمیادامه م دیبا... ادامه دادم  یول... سبز شدم ... سرخ شدم ... کردم  شرم

تونه بعد خدا تو دل من جا داشته باشه به  ینم راثیجز م ياحد... وقت  چیه... وقت فراموش نکن  چیه -

 ...  راثیباشه م ادتی... عشق  کیبه عنوان ... کوه  کیبه عنوان ... مرد  هیعنوان 

 ششیف شیف یول...  دمشید ینم...  دیچیپ یلرزشش به وضوح تو رگ به رگ دستام م یول...  دمشید ینم

که از ...  میدوست داشتم چش تو چش بشم با مرد زندگ یول...  مشدید ینم...  زهیر یگفت داره اشک م یم

 !حاال هرچند...  یشرط چیه یب... لحظه قرار بود مال اون باشم  نیا

 ... من بود  يمال گوشا... من بود  راثیکه مختص م يگرفته ا يبا تن صدا... با بغض ... کرد  نجوا

 ... عشقم  میترسون یم يدار...  میترسون یم يدار -

دستاش اومد ... کز کردم تو آغوشش  شتریو چنگ زدم و ب شرتشییسو یول... خودش و عقب بکشه  خواست

دستاش اومد باال و فشار وجود جنس ... و مهر زد  تشیدستاش اومد باال و مالک...  دمیباال و به اغوش کش

 .. .شد عوض شدنم ... شد وابسته شدنم ... مزخرف مذکر شد عاشق شدنم 
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عقب و شالم و با دست راستم مرتب کردم و با  دمیکش ریخودم و سر به ز... همه عشق  نیاز ا اوردیتاب ن دلم

لرزون و مملو از  يدستا یقاب گوشت يتمام صورتم ال... صورتم  کیدستاش و آورد نزد... استکانا ور رفتم 

  ...همش شد خواستن ... دود شد ... گرفت  شیآت... حرارتش سوخت 

 میشونیپ... حس تازه وارد  نیمعلق ا... و من ... خال بود ... و قلب نا اروم من نا آرومتر شد  کیاومد نزد صورتش

 یبوسه عاشقانه مرد شرع دیچقدر چسب...  میزندگ یبوسه مرد شرع دیو چقدر چسب...  دیو داغ بوس یرو طوالن

 ...  میزندگ

همونجا ... خوشحال بودم که خوشحال بود ...  رونینگران اومد ب راثیو از پوسته م راثیم يتو رگا دییدو خون

 خیمرغ به س... دم کرد  يدود ییچا... کرد  شیآت ینیزم بیس... سرد بهمن ماه برام بالل سرخ کرد  يتو هوا... 

 ... که داد زدم  دمیرس يو به حد دیکش

 ... بسه  ترکمیدارم م راثیم... اااا  -

 ... نه از ته دل ...  یواشکینه ...  دمین نخندم نباریا...  دیخند

 ...  يدود ییچا...  ینیزم بیس... بالل ...  يخوا یم ایچ یخودت گفت -

 ... کندم گفتم  یم راثیاز مرغ دست م گهیگاز د هیکه  یو اوردم باال و در حال دستم

 ... که نرفته  ادتیبود  ونیقل شیآخر -

 ... قه قه زد  راثیم

 !مضر نشه لهیوس نیمثه ما معتاد ا میباشه به اولجا بگ ادتی یول... ام  هیتا تهش بخور اونم پا نویا-

 ... من از سطحش ... از ته دل  راثیم...  دمیبا هم خند نباریا

رو  تشیبوسه مالک یاز وقت... تو اغوشش کزکرده گفتم من مال اونم  یگفتم شرطم رو برداشتم و از وقت یوقت از

ذوق  یچاشن یترس و نگران یچاشن يتماس شدم لپاش گل انداخته بود و به جا نینشسته بود و سرخ ا میشونیپ

تو وجود ...  میزندگ یتو مرد شرع ینناگها رییهمه تغ نیشد و من ذوق زده ا یو انتظار تو تن صداش حس م

 ...  میدلخوش

... چش باز کردم ... پتو افتاد روم  هیدم که انداز ولو شده بودم و چشام و بسته بو ریاون همه خوردن رو ز بعد

 ... تعجب کردم ... خودم بود  يقرمز پشمالو دیسف يپتو

  ؟يآورد نمیا -

 ... زد  پوزخند
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 ... دو نفره اتاقم بود  يتنها پتو نکهیضمن ا... بره  یخوابت نم نیدونستم بدون ا یم -

 يمتلک تابلو کسیپتو شده بود و حسم ف يپرزا کسینگام ف... رفت  ادشیحرفش دمم بازدمش  نیاز ا که

 ... و کنار گوشم نجوا کرد  کیاومد نزد...  راثیم

 !قا؟یدق یکن یفکر م یبه چ يدار -

 ... زدمش کنار ... پوستم  ریز دنیو شرم با هم دو خنده

 ...  راثیم... ااا  -

 ... اون بود که گفت  نباریا

 ... جونم  -

 ... م رو زدم کنار و پا شد پتو

 !یکجا؟ نترس بابا هنوز سردم ن -

 ... چش غره بهش رفتم و پتو رو تا زدم  هی

 ...  شهیسرد م یلیجاده شبا خ نیا... نشده  کیتا هوا تار گهید میبر -

 سرش ریپا رو پا انداخت و دو دستش رو گذاشت ز...  دیطاق بازدراز کش... شد  بدجنس

 ...  میپس بمون... آخ جونم  -

 ... نگاه مزخرف به پتو و بعد به من انداخت و لبخندش دلم و تا آسمون پروند  هی

 ... رو محکم کوبوندم به صورتش و پتو رو تو دستاش نگه داشت و محکم پرت شدم روش  پتو

 ... بازم بدجنس شد ... حادثه خشکم زد  نیانداخت باال و من از ا ابرو

 !دیدختره چش سف نمیهنوز که سرد نشده پاشو بب... برعکس شده  ایچشم روشن دن -

 ... و بستم و تصور کردم که االن احتماال مثه لبو سرخ شدم  چشام

کننده  وانهیحس د... دم و بازدم فراموشم شده بود ... بوسه نشست رو گونم و دوباره وا رفتم  هیخواستم پا شم  تا

 ... بود  نیریحس ش نیکشوند و ا یم راثیدوست داشتن مخواستن داشت دلم و تا ناکجا آباد 

 یوقت بیقد کول گرفتن بابا حب... بعد مدرسه  یماکارون يقد بو... قبل مدرسه رفتن  یزورک ينایریش ییچا قد

قد ده سال ... گولشون زدم  دیفهم یم یقد بوسه ماما ارغوان وقت... زدم به خواب  یخودم و م یبعد هر مهمون

 ...  امیبدبخت قبل یبچگ

 ... زهرا خانوم ... عمو محمد ...  بیبابا حب... ماما ارغوان ...  راثیم... من  يابا و اجداد التیا... به ده  میدیرس
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 ! يآبا و اجداد التیا

که حواسش ... هست  زامیواسطه دارم که مراقب عز هیدلم و گرم کرد که هنوز  نیحس ای اهیسبز و س يپرچما

 شیاون با واسطه گر ستیوامونده جزخدا حواسش به دل من و امثال من ن يایدن نیتو ا یک چیهست اگر ه

اونم تو ...  يچا یصلوات ستگاهیا هب میدیرس...  میگذشت اهیسبز و س ياز پرچما... کنه  یحواس خدا رو جمع تر م

 وانیاز ل دیخوان بفهمن با یم یهمه سرطان زان و ک نایکه ا... شکوه کرد  رلبیز راثیم...  یکیپالست يوانایل

غر زد و ... زنن  یم بیمردم آس یبه سالمت یاز ثوابشه وقت شتریگناهش ب وانایل نیا... استفاده کنن  يکاغذ

به  دهیغر زد و غر زدم و آخرشم نگرفت و نرس... خوام  یمنم م دمیغر زد و نال...  رهیبگ یصلوات ییخواستم چا

خواستم  ییبا تشر چا نباریبود و ا يکاغذ وانیتو ل اشونیصلوات ییکه چا میدید گهید ستگاهیا هیکوچه خونمون 

رو داد  شهیش...  دیرو کش ینگه داشت و ترمز دست... و دلم ضعف رفت از خندش  دیخند...  دیخند راثیو م

... که تو صف بودن  ییکرد به نوجوونا یداشت نگاه م ينطوریهم... و آرنجش رو گذاشت لبه پنجره  نییپا

 ... محکم زدم رو بازوش 

 ... واسم  ریخوب برو بگ... دن  یم ییمگه با نگاه کردن بهت چا -

 ... انداخت باال  ابرو

 ... خورده  هیصبر کن ... شکمو  -

 ... و سکوت کردم  دمینال

رو با لبخند گشاد آوردن  ییاافتاد و دو استکان چ راثیچششون به نگاه منتظر م ایبچه مدرسه ا نیسه تا از ا دو

 ... براش 

 ...  متونیدید رید دیببخش... سالم آقا  -

 ...  دیگرفت به روشون محبت پاش یاستکانا رو م کهیلبخند زد و در حال راثیم

 ... دهمون  ياز معرفت بچه ها شدمیم دیداشتم ناام -

 ... گفت  تیگتره دوباره با معصومبود با همون لبخند ژکوند قرمز شد و اون بزر کتریکه کوچ شونیکی

 ...  دیببخش... آقا  دیببخش -

چقدر مورد  میمرد زندگ دمیرو به من داد و تازه فهم ییگفتم که دشمنتون شرمنده باشه و استکان چا راثمیم

 !چقدر تنبله یاحترامه و ازطرف
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اصرار کرد که اول بره و  راثیم... خونه ماما ارغوان ... خونه  میدیکه رس مینخورده بود ییاز چا یدو قورت هنوز

بهش  یسر بزنه و خواست که منم باهاش برم و منم با نرم زبون شیمیبه کارگرا و محل کارش و خونه قد

 ... شه  الیخ یامشب و ب و شهیم دایکارا بعدا به وفور براش پ نیفهموندم که وقت واسه همه ا

... که از خون من نبود  يپدر...  میگرفته خونه پدر حونیر يدنج و سبز و بو اطیداخل ح میو انداخت و رفت دیکل

 ... گردو  دهیبه درخت تن دیکش یدست راثیم... قلبم بود  شهیهم ر یول

و بهار  شهیم فیضع ششیخورده بهش کود بدم و بهش برسم وگرنه ر هی دیبا...  فتهیداره از جون م یوونکیح -

 ... به شما  دهیعمرش و خورده خورده م ادیکه ب

 ... گفتم  دمیکشیسبز و مونده روش دست م يبه برگا کهیو درحال کینزد اومدم

 ...  شهیبهار بشه خوب م... کم جون به نظر برسه  نقدریا دیخوب االن زمستونه مسلمه که با -

 ...  دیخند راثیم

 ... کم جون شده  گهیبه من مدرخت داره  نینفس ا... بزرگ شدم  اههایمن با گ -

 ... منم دست به کمر گفتم  و

حاال ... از من و تو سر و مر و گنده تره  ادیبهار که ب... من سالمم  کشهیداره داد م... درخت خونه زاد منه  نیا -

 ...  ینیب یم

شدم و محکم  یعصب نکهیتا ا... گفت جون نداره و گفتم نه داره  راثیم یه... گفت و من گفتم  راثیم یه

 ...  دیمشت زدم تو شکمش و ابرو باال انداخته داد کش

 !بار چندمته امروز؟ نیا...  یکن یدست رو مردت بلند م -

 يو هوا... ده رو پر کرد  يهوا راثیم يصدا... بدو  راثیمن بدو م... و ترس ، دستور به فرار داد  دمیخند زیر

 ... دلم رو 

 ... دارم برات ... بهروان  جانیدارم برات خانوم آ -

 ...  زدیکردم دست به کمر نفس نفس م نگاش

 ... کردم شماره افتادن نفسم محسوس نشه گفتم  یم یسع کهیو در حال دمیخند

که چطور از آخر  نیکه با من مسابقه بده و بب یمدرسه نفر اول شدم و بعد گفت يتو مسابقه دو ین ادتیمگه  -

و من گفتم تا قله و اول شدنم  میبرگرد ایغلط کردم ب یو گفت يتا خود کوه غر زد رفته ادتی...  یشیاول م

 .امیکوتاه نم
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حال  یحت... حال خودش و اولجا  دنیکردم تماس گرفتن با ماما ارغوان بود و پرس دنمیکه بعد رس يکار نیاول

به سمعم رسوند که بد  یوشنق و نوق اولجا رو از پشت گ يگفته بود خوبه و صدا! اقدس خانوم و مش رمضون

پنهون کردم که ماما ارغوان  تهمسر و  یب يو حرفا یو کرد و بغضم و پشت گوش نمیریش يکوچولو يدلم هوا

 ... خودخواهانم نکرده باشم  يکارا یقاط نیاز ا شتریرو ب

شب بود ... شبانه من  يایشب بود و رو... و ماما ارغوان  بیخونه بابا حب...  يبود و خونه پدر یسرد زمستون شب

 ... که ازماما ارغوان گرفتم  ياجازه ا ادیو 

 مادر؟ یاجازه؟ اجازه چ-

 ... که گرفته بودم  یمیحال لرز تمام تنم و حصار گرفت از تصم نیو در ع دمیخند...  دمیخند

 ...  امتیاجازه به پا کردن ق... اجازه راه انداختن طوفان  -

ترس از چشاش ... بغض کرد ...  دیچونش لرز...  فشیدست گذاشت رو قلب ضع.. .ماما ارغوان گشاد شد  يچشا

 ... با همون بغض و ترس و وحشت گفت ...  یول... شد  یتراوش م يتا چشام با فاصله نور

 ... فقط ... دم  یاجازه م -

 ...  دمیبازم خند. ..و ... دست باال بردم ... و مصلحت ها  دهایمن خسته از فقط ها و شا... خود خواه  من

و با  میکنم بزار صفحه آخر زندگ یالتماس م... کنم  یخواهش م... نزار  یشرط... وسط نباشه  یماما فقط -

رو  شیخوام خودم باق یم... اجازه دلم  یروالش ب یط... اجازه خدا بوده  یورودم ب... خودم رقم بزنم  يدستا

 ... بسازم 

 ... شبانم رو پاره کرد  يایرو راثیم يصدا

 ... تو  يایعشق من سرده نم -

 ... بغلش و گفت  ریو دستاش رو گره زد ز دیرو پوش يسبز تور يهاییدمپا... سمت درب هال  برگشتم

 !؟یکن یاز مغز منجمدت تفکر استخراج م يدار نجایسرد ا يهوا نیبا ا -

 ... شدم به همون درخت گردو  رهیخ دوباره

 ... نه مغز من ، منجمد ... ده نه هوا سر -

 ...  دیآن از جاش پر هیکنارم و  نشست

 !جان؟یآ...  خهیپله که  نیا... اوه  -

 ...  دمیشدم و خند رهیکرده و دماغ سرخ شده ازسرماش خ خیباال کردم و به چهره  سر
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 ...  ؟ياریپله دووم م نیرو ا يتو چطور -

 و دلم جواب داد ...  ومدیدماغ سرخ بهش م نیچقدر ا... قه زدم  قه

 ! رهیگیپله در برابرش نمره صفر هم نم نیا يکه سرما دمیروزگار چش ياونقدر سرما من

راه اول و اخر  نیا... گفت نرو  راثیکه م یشب...  ییهوا سرد بود اون شب بهمن ماه عاشورا... سرد بود  هوا

و  خرهیگفت مادر من همه دردا رو به جون م... م شد تمو یهمه چ... رو  نهیک نیبس کن ا جانمیگفت آ... نداره 

راه خطرناکه  نیا...  یمال من باش يقول داد فتگ...  دمیگفت و من لباس پوش...  دیکن یگفته با آرامش زندگ

 چیسوزه دلت واسه اولجا بسوزه که ه یگفت اگر دلت واسه من و خودت نم... سر کردم  يگفت و من روسر... 

که حرمت خدا  نایا دارنیدست ازسرت بر نم جانیگفت آ... گفت و من کش چادر انداختم ... اره رو جز تو ند یک

گفت و  یه... رفتم  یگفت و ه یه... زدم  میشونیبه پ نبیز ایگفت و من هدبند ...  ایب هرو نگه نداشتن کوتا

دل  نیا...  ابیمن و در نیحس ای... شدم و گفتم  ادیتماما فر... داد زدم ... گفت و گفتم  یه... دور شدم  یه

 ... دور شدم ... گفت و دور شدم  یه...  ابیرو در ینیزم يسرمازده گرگا

رفتم داخل مسجد ... که قول داد دور بمونه و دور  یراثیم...  راثمیبدون م...  یوسط شبانه بهمن ماه... االن  و

و  زینگاه ت يو خون و دلبند یشیکه از تمام قوم و خو...  کیدور و نزد اقوام... ده  یهمه اهال... همه بودن ... 

درست ... نشستم ...  ازیجز آ دمید یکس و نم چیه...  منهمه بودن و ... وارشون به چش اومد  بتیغ يلب زدنا

 ... اومدم  دیفهم ازیبود که آ نیمهم ا... مهم نبود  نمونیپرده ب... صف اول خانوما 

 ... به ... گفتن  نیبه حس... ادا کردن  تیبه روا... به خطبه خوندن ...  یخون هیشروع کرد به مرث ازیآ

نوحه ... قلبم درد داشت ... زدم  نهیس... ده شروع کردن به نوحه خوندن  يجوونا... کردن  یگوش م همه

 ... هنوز ...  يبرگرد یتون یتو دلم گفت هنوز م يزیچ... تو دلم مچاله شد  يزیچ... خوندن 

چشاش که ... چند روز  نیهم... چند روز  نیتو هم... چقدر شکسته شده ... چقدر الغر شده ... خانوم اومد  زهرا

اومد سمتم و نشست  میمستق... چشاش نرفت  ینگران یرمقش رو لباش جون گرفت ول یبه من افتاد لبخند ب

... گفته  راثیگفت که م... گفت  یول دیخند...  دمیخند...  دیسحالم و پر... سالم کردم ... سالم کرد ... کنارم 

با هم حرف ...  میگفت که برگرد...  راثیم...  راثیم...  راثیم... کرده  یبدقول راثیم...  اوردهیطاقت ن راثیم

بود که  ییجا...  یو خدا خواه یخودخواه نیب ییجا... گفت و دوباره دور شدم ... گفت که عجله نکنم ...  میزنیم

 ...  یداد بزن دیبا...  یبزن ادیفر دیگفتن با یم اه نبیز

 ...  یکن یحق خواه دیبا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

وقت  یحت... وقت نداشتم ...  دمیشنینم یول... گفت  یزهرا خانوم م...  راثیم...  راثیم... کرد  یدرد م سرم

 ...  یحت... هام  نیزتریاز عز یکی يحرفا دنیشن

 ... تونه  یم... داشته باشه  يتونه کار یهم م جانیآ... فهمن  یچرا نم... مهم بود ... داشتم  کار

داد زدم ...  شهیمثل هم... بغض کردم ...  یشگیمزاحم هم نیا... اشک بود  یپر پرده لعنت...  دید ینم چشام

کاش با خودش ... نشه  دیکاش از من نا ام... همونجا که آرزو کردم کاش خدا هم نشنوه ... ته ته دلم ...  فمیضع

 تیبسته کبر کیقد ... شد  کیمسجد کوچ... است  ندهشکن...  ارهیدووم نم... تونه  یاست نم فهیضع... نگه زنه 

  ومدیزهرا خانوم م يصدا... نبود ... نبود  ژنیاکس...  ژنیاکس... تنگ شد  میر... 

 ... بزار واسه بعد  شهیحالت داره بد م...  میبا هم حرف بزن دیبا جانیآ...  يرنگ به رخسار ندار -

صف سوم ... نشون کردم ... چشام و چرخوندم ...  ازیآ...  ازیآ...  ازیآ... نگاه نگران ماما ارغوان ... اومد  ادمی اجازم

 ! هدف دوم... سرباز دوم ... عذرا ... زن  نیچهارم... 

... حالم بد شد ... حالم بد شد ... عرق کرد ... مشتشون کردم ... کرد  خیدستام ... آوردم  ادیو به  میقبل نشون

 ...  ونیپنج مل...  ونیپنج مل... پول ... حرومزاده  هی... بچه ...  هیگر يصدا...  نیزم ریاون ز

 بود؟  ادیز

 ...  اتابک

 ...  فشیکث يانگشتا

 ... هرزش  نگاه

 ...  هوسش

 ... بودم  زیخونه عز تو

 ...  بهیغر هی يپا يصدا

 ... خون تو گلوم  حس

 ...  میشدن حرمت زنونگ دهیدر... آشنا  نیحس ننگ هی

 !چندم بود؟ بار

 ... کاش  يا... آمدند  یبه سخن م میتمام دردها...  هیثان نیهم... االن  نیهم... کاش  يا
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از ...  ستمین...  ستمین...  ستمین فهیضع... درد بزرگم کرد ... درد ... بزرگ ... بزرگ بودم ... بزرگ شده بودم  من

از ... رفتم ... خوندن  یهنوز نوحه م... دست زهرا خانوم بود ... شد  دهیچادرم کش... گر گرفتم ... جام پا شدم 

 ... پرده گذشتم 

 ... از وحشت ... از ترس ... حائل  از

 ...  هیدختره ک نیا -

 ...  ایگو ازهیعروسه آ -

 ... چرا اومده وسطه مردا  دیدختره چش سف -

 ... جمع کنه  نجایدخترو از ا نیا ادیپاك خورده ب ریش هیبابا ... اهللا اکبر  -

 !پدر! ... پدر همخون من... پدر ... چهار شونه  لیاسماع... سوم و نشونه رفتم  هدف

نگاهش ...  ازیآ... پا شد از جاش  ازیآ... کوبوندم بر فرق حس ششمش  زینگاهم و ت... ستون چهارم ... دوم  صف

 ...  ؟يچه کاره ا نجایا... زد  یحرف م

 ... حرفها داشت واسه گفتن  نروزایکه ا یبا نگاه... جواب دادم با نگاه  و

 !؟یبا من... عذاب؟  شهیر یبا من... آبرو؟  ریباجگ یبا من... تخم فتنه؟  یبا من ؟یبا من من؟

 حواست هست؟ ... وجودم ... قلبم ... خدا دستم ... قدم دوم ... دلم مچاله شد ... اول رو به سمتش برداشتم  قدم

 ... را چه شد  ارانی...  نمیب یاندر کس نم ياری

 ... غمگساران را چه شد ... آخر آمد  یک یدوست

 ...  دیچیپ میدگخاطرات تلخ زن نیپوش تو طن اهیو دو سه ساله س ستیجوونک حدودا ب يصدا

 ...  شهیکاروان برپا م یوقت

 ...  يبه خاندان بهروان فروخته شد تو

 ...  نیحس...  نیحس...  نیحس...  نیحس

 ... حجله گناه به پا کرد  بیحب مادر

 ...  شهیکرب و بال م یراه

 ... نفسم به خس خس افتاد ... کامم خشک شد ... زدم  پلک

 ...  دیهام دزد هیرو از ر يچند بعد يفضا نیا يژنهایمردانه تمام اکساون لحظه روزگار چه ناجوان و

 ؟يگرد یم یدختر جان دنبال کس -
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 دختر با توام  -

  يایکجا ب يکجا بر گمیمن م... با من  یزندگ تو

 ادیچهار نفر خودتم جلو چشم نباش خوششون نم يو اماده کن امروز مهمون دارم برا شام

 ...  رونیزن و ببره ب نیا ادیب یکی -

 ...  میبر اینکن ب يزیدخترم آبرور جانیآ... کنن  یهمه دارن نگامون م یکار کن یچ يخوا یم جانیآ -

 ... برداشتم  میکتاب یمشک فیها رو از داخل ک هیاعالم

 ... چه خبره  نجایمعلوم هست ا -

 ! پدر هم خون من...  لیاسماع...  ها رو پرت صورت هدف سوم کردم هیراستم و باال بردم و اعالم دست

 ... دونم  یم دیبع...  د؟یفهم یکس

 ... رقصان و معلق تو هوا بود  يهمه به کاغذ ا چش

من امشب ... زبون نفهم بگم  يحرف و به تو هی دیچند بار با... کثافت مگه نگفتم جلو چششون نباش  دختره

 ... رو حاضر کن  وهیغذا و م... مهمون دارم 

 چرا؟... چرا ... قلبم درد داشت  چرا

 ؟یکن یو م شینوکر... خوام زنم شه  یم...  هیخوب کهیفروش ت وهیم یدختر مصطف طناز

 ... پچ پچ ... ترسناك  ينگاهها...  همهمه

 ... به هدف اول  دیتا رس دیچرخ...  دیدست به دست چرخ... ها پخش شد  هیکم اعالم کم

 ... مات ... اول  هدف

عکس  نمیخودم بب يبچرخه و با جفت چشا هیخط به خط اون اعالم نیانداختم تا مردمکش ب ازیتو چش آ چش

 ... العملش و 

 ...  دیها به اوج رس همهمه

 ... شرفا باعثش بودن  یکدوم ب! ... حرومزاده؟ –

 ...  رونیب نیبنداز نجایو از ا نیا -

 ...  دهیگناه م يبو... دختر قدمش نحسه  نیا رونیدختر و ببره ب نیا یکی -

مردم  نیهشدار داده بود که ا... ماما ارغوان هشدار داده بود ... تعجب هم نکردم  یحت...  دمینترس! ... گناه؟ يبو

هشدار داده بود که ... مردم چشم ناقصشونه  نیمنطق ا تیهشدار داده بود که تمام تمام...  دنیم یعقل یب يبو
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 يسواد یمنطق ناقص و ب نیهشدار داده بود هم...  دنآبرو کرده بو یچشم عقل نماشون ب نیبا هم خدا رو نید

 ... هشدار داده بود ... و باعث شد  لیاسماع یرتیغ یگناه عذرا و ب

 ...  نیخجالت بکش... نعوذ باهللا  -

 زهرا خانوم بود؟ يصدا

 یطفل ب هیدختر فقط  نیا... گناه خجالت آورشون  مگه از اون اجازه گرفتن واسه... مگه دست خودش بوده  -

 ... خبر  یپاك و ب وهیم هی... گناه بوده 

نگاه من که شک ... رفت تو نگاه من  زیبود که باالخره صورتش رو باال آورد و ت ازیآ يچشام تو چشا هنوز

 جمله  نینداشتم تو اون لحظه تمام الف و ب و پ و ت و ثش پر بود از ا

 "! یسر خم کن یچنان سقف آسمون و کوتاه کنم که مجبور ش...  ازیدارم برات حاج آقا آ "

 ... رفت  یهمونطور که انتظار م...  دیبه اوج رس صداش

انجام دادن االن  یخبط نیخبر چن یدو نفر از خدا ب رمیگ... قصه هاست؟  نطوریتو مجلس ابا عبد اهللا وقت ا -

 ... علم دار کربالست  ياالن وقت عذادار دیاستغفار کن... بساط و  نیا دیکنجمعش ... حرفاست  نیوقت ا

قاعده سکوت و  نیحرف بزن و بشکن ا... حرف بزن ... داد زد  تمیته عقالن...  یکیکرد و  یداشت خفم م بغض

 ... صدا بلند کردم  ازیآ زیوسط نگاه ترسناك و وهم انگ... و من ... 

 !منه يامروز روز عاشورا -

 ...  دمیآن ترس هیو من ... شد  سکوت

جلوم  یو هرکس ستمیظلم با يجلو نیاومدم به سنت آقام حس... از حقم دفاع کنم  نیاومدم به سنت آقام حس -

رو که بخواد مانع  ییشکنم اون پا یو من م...  نیهدف حس يجلو...  ستادهیا نیسنت حس يجلو رهیو بگ

 ... من بشه  يعاشورا

 ریهنوز چش تو چش باجگ... بلند شد و من هنوز قدم از قدم برنداشته بودم  انیاستغفار و لعن اطراف يصدا

 یته دلم داشت صفا م... کردم  یدل خنک م میبدبخت یهنوز چش تو چش باعث و بان... بودم  میزندگ يآبرو

 ... با زبون خودم  ...خودم  يبا دستا... خودش  يگشت سر جا یداشت برم زیانگار همه چ... خورد 

سر دسته گروهک  شیسال پ ستیما هست که ب نیب یکیدونن  یهمه م... نوشته ها رو خوندن  نیهمه ا -

مسجد تموم جوونامون و قتل عام  نیهم يکه تو یگروهک... گروهک ضد اسالم و انقالب ... بود  اهیعلم س

نه از کشت و ... عار نداشت  یچ چیکه از ه یکگروه... کرد و حرمت خونه خدا و نماز خونامون و نگه نداشت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

... خار به تن اسالممون و جوونامون فرو کرد  یسال متوال نیکه چند یگروهک... نه از فساد و فحشا ... کشتار 

 ... خانواده من گرفت  يخواب و از چشا... همون فرد 

... وحشت ... به نام ترس  یدنبال حس... دنبال ... بود  يزیدنبال چ ازیقرمز شده از خشم آ يتو چشا چشام

 ... اضطراب ...  ینگران

 ... درد ... تمام کلمه  يبه معنا و

 ... مدت به واسطه حضور اون تجربه کرده بودن  نیکه خانواده من تو ا ییحسا تموم

 ...  یتفاوت یب...  ریتحق... ر تمسخ...  شونیسکوتشون و البته نگاه مملو از شک و ناباور...  یبهت اهال وسط

ادامه دادم ... گرفته بود  یفیتوش لرزش خف اهیکه حاال به وضوح مردمک س رمینگام و از چشاش بگ نکهیا بدون

 ... 

 التیا نیانقالب و ا نیکشور و ا نیواسه ا یچه زحمت بمیدونن بابا حب یهمه م... شناختن  یپدر من و همه م -

گروهک  نیخواستن سر دسته ا... ده  نیا دیتنها شه... و عمو محمد  بمیبابا حب شیچهارده سال پ...  دیکش

بابا  رتیشد باج و رگ غ فیراز کث نیا...  یجماعت و از شرشون راحت کنن ول هیکنن و  یشده رو معرف نینفر

 ... و عمو محمدم و بستن به سکوت  بیحب

 ینم نکهیفقط به خاطر ا... برد  یبو م دینبا یک چیحرومزاده بودم و ه هی... من خاك بر سر  نکهیبه خاطر ا فقط

کنم  یو گل م التیا نیاما امروز من خاك ا... بره  مونشیو ا نید يبشه و آبرو دهیبه گند کش التیا هیخواستن 

و  التیا نیخاك ا... نهفته بود  يچه درد وتسک نیمن بابت ا بیدم ته بغض بابا حب یکه به همه نشون م

...  دیخفه شدن به جون خر نیبابت ا بمیرو که بابا حب یعذاب تیکنم تمام تمام یزنم و نبش قبر م یشخم م

 يبه خدا... محمد  ينکنه به خدا یخودش و معرف گهیهفته د هیشناسم و اگر تا  یسر دسته رو م نیمن ا

 ... به سر در شهر  زنم یو اسمش و م رمیخودم م نیحس

 یو دلم م ومدیخوابم م... نکنه  دارمیب یبخوابم و کس گهیخواست تا خود صبح سه روز د یلم مبودم و د خسته

 ریز یبهمن ماه يداغ قند پهلو مهمونم کنه و وسط سرما ییچا وانیل هی یکیرسم خونه  یم یخواست وقت

هست و تو آرامش بودنش  نکهیبه ا بدمدل ... تا خود اذان مسجد محله ... پناهم بده و بزاره تا خود صبح  یکرس

 یبهشت يو چمنا ییایدر يهایپر...  نمیرو هم بزارم و بعد هشت سال خواب خوب بب یکابوس چیچشام و بدون ه

چقدر دلم ...  راثیم يوا... بودنش تو خواب تجربه کنم  ریتو اون حر ایشده تو رو یلذت و خوش بودن و حت... 

 ستیو دل تو دلش ن ستادهیسر کوچه منتظرم ا راثیکه م دمید ایو روکردم و ت صورت... داره  اجیبه وجودت احت
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رفتم داخل کوچه ...  دمشیرفتم و ند...  دمشیسر کوچه ند یول...  دمیشن یگفتم و چ یچ اهیشب س نیکه تو ا

 دمیدو... ها رو گفتم  یکه بگم سبک شدم و گفتن ستیو تصور کردم االن دم در منتظر نشسته و دل تو دلش ن

در هم  يجلو یراثیم دمیرفتم و ند... نبودن شکست  نیکه دلم بابت ا دیانگار آسمونم فهم... بارون گرفت و 

 ... منتظر باشه 

 کی... اخر در زدم  يکرده بود و دلم و سرمازده حرفها سیو وسط بارون شدت گرفته که چادرم و خ دمیرس...  

نبودن  نیمچاله ا شتریدل من ب نگیجر نگیانداختم و با جر دیکل... در باز نشد و ... در باز نشد ... دوبار ... بار 

کام  یشد و کم یحلقم م يشدن دهنم آب جار زگرفت و با هر بار با یبارون هر لحظه شدت م... شد  یم

 ... کرد  یخشکم و تر م

بار و بر  یدرخت ب ریکنار گربه پناه گرفته ز... وسط نور مهتاب ... وسط رقص بارون ... ته دلم خوند  یکی و

 ...  بیس

 ...  یمان یتو م نه

 ... اندوه  نه

 ...  يآباد نیاز مردم ا کی چینه ، ه و

 ... رود ، قسم  کیحباب نگران لب  به

 ... که گذشت  يآن لحظه شاد یبه کوتاه و

 ... خواهد رفت هم ،  غصه

 ... خواهد ماند  يکه فقط ،خاطره ا یچنان آن

 ...  انندیها عر لحظه

 ... تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز  به

 !جانیسالم آ -

عطسه که کرد ... هول که شدم ... افتاد  راثیبارون شالق خورده م ریز سینگاهم که به تن خ... که باز شد  در

 یکیچقدر خوبه که  دمیتازه فهم دیچونش که لرز...  دمیو که د شیخواب و قرمز شده از گر یب يچشمها... 

 ... منتظرت باشه  نطوریا

 !لنگه یکار م يجا هیگفت  یم یکیهنوز  یول

 ... کردم  شکوه
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 ... پاشو ... باره  یچقدر داره تند م ینیب ینم...  ینشست نجایچرا ا... تو  -

 ... انگار حواسش نبود  یول

 ... شد  یچ...  جانیشد آ یچ... تو  یخوب -

 ... خونه دوختم و  یو گرفتم و نگام و به درب چوب بازوش

 ...  میفقط بر... گم  یتو بهت م میبر -

 ... بلند تنش مور مور شد  نیآست يبلوز قهوها یسیاز خ تنم

 نیو به سنت چند میبنا کرد یو کرس میدم کرد ییلباس عوض کردم و چا... داخل و لباس عوض کرد  میرفت

مه گرفته است و پر از مه و  شهیش کیانگار پشت  میبرهه از زندگ نیدر ا... همون روزها که االن ...  شیسال پ

و صد ها مرد  ازیآ يتو رو دمیکه توپ تمگف... گفتم که رد شدم از ترس ... و گفتم  میلم داد یکرس ریابهام ز

 دمیگفتم و پرس... بودم  بندیکه بهش داده بودم پا یبه پا کردم و به قول مهینصفه ن متایگفتم که ق... اطرافش 

و لبخند زد از اون  دمیپرس... و چرا  هیوقت دادن دوباره چ نیحکمت ا دمیو رسوا کنم و پرس ازیکه چرا نذاشت آ

 ...  اهیمونه و س یکام چشت تلخ م ریتا مدت ها ز شیتلخ يلبخند ها که جا

 نهیک نیا یکن یو ول نم يایکه چرا کوتاه نم...  يبر شیحد پ نیتا ا دیکه چرا با... که چرا ...  دیپرس دوباره

 یمیعفونت قد هی ازیگفتم که آ... کنم نباشه  یم یو حداقل سع ستین نهیک نیگفتم که ا... گفتم ... رو  یمیقد

دو ...  گهید هیثان هی دیاروم شده شا یزهرا خانوم کم یزندگ نیکردم با بتاد یچیشده و اگه االن جاش رو باند پ

 ازیآ يدوباره دهن باز کنه و من طاقت ندارم دوباره با پس لرزه ها گهیچهار سال د... سه روز ...  گهیساعت د

به خاطر آرامش من تا آخر عمرش ... زهرا خانوم به خاطر من  نمیو بب نمیتونم بش ینم... کنم  یو ط میزندگ

زهرا خانوم شکسته  یبهش گفتم امروز وقت...  ارهیب ادیبه  یو تا ته عمرش با تلخ دشینگاه محمد شه وبسوزه 

مثه زهرا  یمن و کس یخوام توعون زندگ یبهش گفتم نم... از خودم بدم اومد  دمیو الغر شده رو تو مسجد د

داشت  یگفتم و گفت و سع... بسازم  و باهاش میزندگ هیخوام رو آوار آرامش بق یگفتم که نم... خانوم پس بده 

اذان شد و قامت  یک رونیب يهوا شیتو گرگ و م میدیآوردم و نفهم لیآورد و دل لیگفتم و دل... متقاعد کنه 

 ادمیبه کاراش برسه و  یکم دیرفت و گفت با... و رفت  مینماز صبح و خوند... من عقب ... اون جلو ...  میبست

 ...  دمیخوابشبانه روزه ن هیافتاد که 

 زیخ میچش باز کردم و سر جام ن...  دادیب... فحش  يصدا... له کردن  يصدا... در  يصدا... شکستن  يصدا

که داشت  یو گناه راثیرفته م يمن و آبرو یحرومزادگ ییساز و طبل رسوا دمیشن... شروع شده  دمیشدم و شن
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قلبم سوز داشت درست مثه ...  هشروع شد... شد  یم دهیمن کش یو رگ و به رگ زندگ التیدامنش به همه ا

 ... زد  خیدستام ... کرد  دایپ زشیاتاق خواب به داخل ر یکه االن از درز پنجره چوب يسوز

 ... تو  میومدیتا ن رونیب ایحرومزاده ب –

 کالم  کیدر ...  دیشعله کش... گرفت  شیات... سوخت  قلبم

 ... شدم  دود

به خودش جرات داده حرمت  یک نمیتا پا شم و برم بب نیچند بار دست گرفتم به زم.. .به خس خس افتاد  نفسم

خواستم  یم... هجده سال بشکنه  نیحرف نگفته تو ا کیبهروان و با فحش و ناسزا و هزار و  بیدر خونه حب

بهروان رو تو خودش  جانیآ يخشت به خشت خونه پدر يبه خودش جرات شکستن آبرو ییکدوم دوپا نمیبب

 ... بودم و به شعله بکشه  شیکه االن آت یحرمت رو بشکنه و من ریاومده که حر نجایو تا ا دهید

... زدن انگار  یها حرف م وارید نیو ا نیانگار زم... دوخته شده بودم  یتشک آب نیو ا نیانگار به زم...  یول

 ینزاکت و ب یهشت تا نره غول ب يه تو کوچه و جلوبهروان بر بیدحتر حب ستیصالح ن...  يبر ستیصالح ن

تو بگو مگو  شتریبهروان زبونش و ب بیدختر حب ستیصالح ن...  دیعقل دهن باز کنه و بگه اونچه رو که نبا

صالح ... کنه  یخودخواه ریتسخ ستین دیخدا کمتر از شه شیکه آبروش پ یبیحب يکه به صالح آبرو ییها

 ...  ستین

... خونه شکسته بود  شهیش... به خودم که اومدم خم شده بودم و دستام و حائل سرم کرده بودم ... سنگ  ناگهان

 بیکنده شدم و از روح باال رفته بابا حب... کنده شدم ... مثه آرامش من ... مثه صبر من ... مثه قلب من ... نرم 

 ببخش بمیدم بابا حبکر هیرداد زدم و گ...  یختگیافسار گس نیعذر خواستم واسه ا

بدون ... کردم بدون لرزش پا  یفقط سع... کردم  یسع واریکرپ و سبکم و سر کردم و دست به د اهیس چادر

 ... بدون لرزش قلب ... لرزش دست 

 یلیبا چه دل ؟ینیبا چه آئ ؟یبه چه زبون ایخدا...  هیدونستم زبون منطقشون چ ینم یکه حت ییآدمها يجلو برم

 جماعت زبون نفهم بفهمونم  نیبه ا

 ؟یبه چه زبون... ندارم و نداشتم  یگناه گناه یب من

در باز شد و ... کرد  یم دیتصع جادیگرفته بودن به مثابه کوره ا دنیکه نم نمک بار یبرف يتو سرما صورتم

ضربه  نیو اول دنیدر بودن و با شدت قوس داشتن به داخل به زحمت خودشون و عقب کش يکه جلو یجماعت

 ... سرم  يسنگ رو
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...  فهیضع... گفت  یروزگار بود که تو اون لحظه م نیشد و ا یحرف به حرفش به تمام جوارحم هج...  درد

 !فهیضع ؟یتون یم یگ یهنوز هم م...  فهیضع ؟یخوب

 ... بسته بود و سرم داغ  چشام

سرد ... سردم بود ...  دیکش ریت قمیشق... به شدت افول کرد  مییحس کردم و شنوا میشونیرو رو پ یسیخ ينرما

 ... 

 ... برو  التیا نیدختره نحس گورت و گم کن و از ا -

 کشوندن  التیا نیکه جغد شوم و تو ا ییشرفا یبگو اسم اون ب -

 ! ... خدا بازم ساکت باش! ... بشنو خدا

 ...  ستیتکرار شهیخدا به نظر سکوتت مثه هم.

به  گرانید...  گرانید... شده بود  گرانیکه حائل من و د یدست يرو ختیخط خندم و ر نیسوق خورد ب اشکم

تونستم درکشون  یکه نه من م یگرانید...  گهیاستدالل و مغز د کیبا ...  گهیزبون د کیکلمه با  يتمام معنا

تنگ من  لهیخودشون پ لهیدونستن و تو پ یمن یچیو درد من دوپا ه ییکه از تنها یگرانید... کنم نه اونا من و 

 یم یک... فهمن سکوت تو درسه  یم یک ایخدا...  نیوحشتناك زم يصدا... دوباره صدا ... کردن  یو تنگتر م

 یمثه تو سکوت کنن ول دیبا یفهمن گاه

 وقته که از سکوت تو  یلیخ من

 ... دلخورم ...  يشنو یم...  دلخورم

 ... رفت  یکیتار اهیچشام س...  دیسرم و برد و بر یداغ راثیم داد

 چه خبره؟... چه خبره  نجایا -

طبل ... من  يآب و اجداد التیخان ا لیاسماع ییطبل رسوا... من  يخبر آبرو... من  ییخبر تنها... خبر بود  چه

 ...  دینعره کش... زد  ادیفر... داد زد ...  ازیآ ییرسوا

 ... هان  نیزن و شب کرد نیو روز ا نیاومد یطقرو چه من...  د؟یاز مرد بودنتون شرم کن -

که پرده  یمردم يتو هوا بود و انگشت اشارش جلو راثیم يدست مردونه و قرمز شده از سرما...  راثیم دست

 ... محکم باال بود  يدیتهد...  دیچششون و گرفته بود به حالت تهد يجهالت جلو

به بعد  هیثان نیاز ا یو غلط اضاف فیخونه و اهلش با اراج نیبخواد به حرمت ا یاحد و واحد اگر کس يبه خدا -

 ... با من طرفه  یکن يدست دراز
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دل و ... سرد بود . حالم بد بود... قلبم مچاله شد ...  دیکش ریسرم ت... داد  یگوشم و آزار م دادیداد و ب يصدا

 ...  فتمیکه ن...  فتمیه نک راثیتن م یسر خوردم و دست گرفتم به شلوار ل...  دیچیرودم به هم پ

تا صد  گهیکه د ارمیسرش م ییرسه بال یم سیپل گهید قهیتا چند دق نشیجا ببند هی نیپدر و ببر یب نیا -

 ... انسان  هیدست به سنگ ببره و پرتش کنه سمت سر  نکهیسنگ هم نره چه برسه به ا یفرسخ

و زمان رو در هم گره  نیکه تو اون لحظه زم یراثیمن نالون و م... من اشکون ... من چادر به سر ...  یگل نیزم

 ... کس  چیزد و ه یم

 ... خدا ...  یحت...  یحت...  دید یبا اون حال و اوضاع نم... کس من و  چیه

  دیراه را با نیتمام ا: گفت یکه سکوت کرده بود و نگاهش م ییخدا

 ریسخت گ یو من گفتم خدا کم... و فقط سکوت و نگاهم همراهت خواهد بود  یکن یخود خودت ط...  خودت

 يبزرگ شو دیبا... من  یاز قبول يدار یکه اگر سهم... الزم است  تیانگار گفت که برا... و خدا گفت ...  يشد

 ! بزرگ نشده ام؟ يادیو من گفتم خدا ز... 

 ... مادر  دیو شا... خواهر  کیپناهم بود مثه دست  شهیبود که هم یستهمچنان د ایبه سمتم اومد و گو یدست

 ... صبور باش ...  جانمیآ -

و انگار ... کشوندم  یم يخونه پدر یخانوم بازوم و محکم نگه داشته بود و سالنه سالنه به سمت درب چوب زهرا

خواست  یلحظه دلم اولجا رو م نیچقدر تو ا... بودم  یخال یبود و انگار خال فتادهیاتفاق ن زیچ چیو ه زیهمه چ

 یچقدر دلم زار زدن م... خواست  یم هیدلم گر درچق... خواست  یماما ارغوان رو م يچقدر دلم قربون صدقه ها

 ... چقدر ... خواست  یم یچقدر دلم بچگ... چقدر ... خواست 

 ...  ریتو به دل نگ... کنن  یکار م یفهمن دارن چ ینم نایا...  جانمیآ -

 گفت  یچه خوب بود که زهرا خانوم نم و

 ! که بهت گفتم من

 ! که بهت هشدار دادم من

 ... خوب بود که مثه همه نبود  چقدر

دختر ارغوان  ننینزار بب...  یو محکم باش یرو به دلت بمال یهمه چ هیپ دیبا یراه قدم گذاشت نیحاال که تو ا -

 شکنه  یداره م
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کاش خدا هم مثه تو دست از ...  یمن هیو چقدر شب يدار یتو چه دل بزرگ... زهرا خانوم  يآ... خانوم  هراز

 ... کاش ... سکوت بکشه 

نه برگشتم ... انداخت  نیطن اطیداخل ح گهیو چند نفر د راثیم يبا شدت به هم خورد و صدا اطیح یآهن درب

و  رتیکردم که از تمام غ یحفاظ حس م هی... پرده  هی... حائل  هیاطرافم ... دورم  یول...  نیو نه مهم بود ک

 بود که  لحظهبود که دوسشون داشتم و دوسم داشتن و انگار همون  یکسان یبزرگ

 ... حس کن  انتیگفت تمام بودنم رو از دوست داشتن اطراف خدا

 یم کسانی ریخاك و با کو نیکنم تمام ا یم تیشکا ...دم  یم سیپل لیشرف و تحو یاون ب...  یخوب جانیآ -

 ... کنم  یآبرو م یو ب شونیکی یکی... کنم 

دونم چرا  یتو اون لحظه نم... شده بود  ازیآ يچشا هیچشاش چقدر شب... چشاش مملو از خون بود ...  چشاش

 ... چشاش ... چشاش ... اون کثافت رذل  يچشا هیشب... اتابک بود  يچشا هیچشاش شب...  دیاشک امون بر

... من  انیطرف تو ب گهیبار د هی جانیآ... برم  یسر م شونیکی یکی جانیآ... شد  یچ... شد  یچ جانیآ -

 ...  جانیآ... زارم  یخودم داغشون و به دل مادرشون م يخودم با دستا

 ... که گفت  دیفهم...  دیخانوم فهم زهرا

 .. .آروم باش  راثیم -

 يخون جلو... خون ... هشت سال بود دست بردار نبود  نیاطرافم و ا يمردا هیشب بیکه االن عج یراثیم یول

 ... و حسش کنم  نمشیبب ذاشتیمن صف به صف گلبول بسته بود نم راثیپر محبت م يچشا

کرده که به خودش اجازه داده  یغلط اضاف... خونه عشق من آورده  يمتر هیکرده که پاش و تو  یغلط اضاف -

هزار بار به خودش بگه غلط  يا هیثان... نه  يکنم روز یم يکار... کشمش  یخودم م... سنگ بندازه به سرت 

 ... کردم 

ساکت  يجز خدا دیکس نشن چیکه ه ییجا... تو عمق دلم ... تو دلم  یول... کردم و داد زدم  هیگر... زدم  داد

 ... من 

 راثیم... کشم متنفرم  یکه داد م ییمن از تموم آدما...  راثیم... نشو  یعصب...  راثیم... نشو  هیشب...  راثیم

چنته خشم ...  دمیداد شن...  دمیمن خشم د...  راثیم... بد اطراف من نشو  يآدما هیشب...  راثیم... آروم باش ... 

 ... فقط ... خوام  یفقط لبخند م... خوام  یم مشفقط آرا... خوام  یفقط محبت م... خواه من پره 
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قاشق به قاشق زهرا خانوم سرپا بودم  يروز گذشت و سه روز خوب نخوردم و سه روز با سرم و دکتر و سوپا سه

 ... و سه روز 

بکشه که پدر پدر جد  رونیماست ب يحساب پس بکشه و مو از ال دیدر اون در زد و گفت با نیبه ا راثیم

حسابش ... بکشه که به عبرت  رونیب التیا نیمغز ا یب يانبار آدما يو فتنه انداز اون شب و از ال پرا کن عهیشا

 ... رو بزاره کف دستش 

که ... پس کله آرامشتون  نیزنیم نیکه جفتتون دار...  نیکه جفتتون بچه شد دیزهرا خانوم گفت بس کن یه

 . ..که ... که من ... که من هستم ... کشم  یمن جور م

 زهرا خانوم گفت  یمن باز نخوردم و مثه خدا سکوت کردم و ه و

 ... ترسم  یهست که من م يزیخط چ نیته ا -

 یبه دست بود و رنگ چشاش کمر کوه و م لونیبه خونه برگشت نا مهیسراس راثیروز بود که م يوسطا

 ... گرفت  یهم دلشوره م يابر يروزا به هوا نیشکست چه برسه به دل من که ا

 ... و اشاره کرد به در  لونیقرمز هال نشست و دستش رو گذاشت رو اون نا یپشت نیاول يو جلو اومد

  ؟يمردم پخش کرد نیکه تو ب ستین ییهمونا نایا -

شد و  دهیکش لونیمن تا ته نا يچشاش از چشا... شد  زیخ مین یشدم و تو تشک آب رهیخ لونیبه نا مردد

 ...  یخون يها هیاعالم

 ...  خون

 ...  قرمز

و کور  دنیکنج آغوش خواست و ند هیقلبم سوز گرفت و دلم اون لحظه  ياز سر تا پام تا ته ته رگا وحشت

 که از جام پا شدم و گفتم  تیو خر دنیشدن و نفهم

تو چرا هول و ... رو بکشونه به ترس  يباز نیخواد ا یبدتر از من م...  يا وونهید هی...  یاحمق هی...  یکه چ -

 گهید يتا ته تهش پات واستادم تو که قول داد یگ یتو که م... تا ته خط همراتم  یگیوال برت داشته تو که م

 ...  "چرا؟" یگ ینم

 هیرفت و برگشت و آخر سر اعالم یه... تا عمق مردمک چشام رفت و برگشت  راثیمملو از خون م يچشا

 ... چشم گرفت و گفت  يره شده رو جلوقرمز و گوشه پا

 ...  جانیکشم آ یخط همراتم؟ من تا ته خط ترسوندنت نم نیمن تا ته ا -
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 ... علم به علم ... رخ به رخ ... قد به قد ... چش تو چشم بود ... حاال روبروم بود ... شد  بلند

 ... برم  شیپ جانیتونم تا ته خط نبودن آ یمن نم -

 ... داد و پوزخند تلخ و هراس وشش نشست رو گرده من  رو تکون هیاعالم

 ؟یدون یم...  هیچ شیها معن هیاعالم نیکردن ا یخون یدون یخوب ال مذهب م...  یچ یعنی نیا یدون یم -

 ... که آرومه  یراثیم... خوام  یخودم و م راثیمن فکر کردم م و

 ... برد گرفتم و رفتم سمت اتاق  یکه ترس وجودم و تا خود البرز باال م ياز قرمز چش

نرفته  التیا نیو کرده هاش رو سر در ا ازیکه هنوز آ نهیمهم ا...  ستیاصال مهم ن... دونستم  یم... دونم  یم -

 ... 

 ... شده بودم  یبه خدا وحش... شده بودم  یوحش... سمتش  برگشتم

خاکم هنوز داره  ریمن و مادرم و پدر ز يآبرو ریجگکه با نهیمهم ا... من ... سوزم  یکه من دارم م نهیمهم ا -

...  یفهم یم...  راثیپرسم م یحاال من م...  ازیگن حاج آقا آ یکشه و هنوز که هنوزه دارن بهش م ینفس م

 ؟ییییییچ یعنیجمله  نیته ا یکن یدرك م

 ... از چشاش فاصله ندادم  يا هیزاو یو بردم باال و چشام و حت انگشتم

خودم  نمیخودم رسوا شدنش و به تماشا نش يو با چشا نمینقشت رو نب جهیهفته نت نیاگر تا آخر ا نکهیا یعنی

 !و نخواهد بود ستیجلو دارم ن یکس گهیو اونوقت د شمیدست به کار م

... افتاد ... و چشاش از رنگ افتاد  دیشدن من لب برچ یها و وحش هیاعالم يرنگ به رنگ شده از قرمز راثیم

قرمز گلدار خونه ماما ارغوان و  یهمون پشت يتمام اون روز جلو... شد  ریگ نیزم یول... سر خورد ... نشست 

 ... زهرا خانوم در اومد  يصدا هنخورد ک يزیلب از لب باز نکرد و اونقدر حرف نزد و چ بیماما حب

... نداره خونش بمونم  یلیدل گهیگفت د یکه م یزهرا خانوم... کنده بود  ازیکه با دعوا از خونه آ یخانوم زهرا

اون کارش و بکنه و عادت  میبه همون سر تو برف بردن و بزار میکه هنوز اصرار داشت برگرد یزهرا خانوم

 ... بابت نداره  نیاز ا يحس بد چیو ه ازیکرده به وجود آ

 یزندگ نیبرد و حرف از ا یو م ازیاسم آ یحسرت نگاهش رج زد وقت يکه تمام غرورش رو دمید دمیمن د یول

 ... زانو زد  راثیم يزهرا خانوم جلو... زد  یم ياجبار
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و قبل  ریدست زنت و بگ...  گمیاالن م یبه خرج بده ول تیزنت مرد يتا بحال بهت نگفتم جلو...  يتو مرد -

 یو م ازیمن آ...  ستیاالن وقت منتظر موندن ن. ... راثیم... خراب شده ببرش  نیبشه از ا رید یلیخ نکهیاز ا

 ... شناسم 

 نیتونه خودش و از ا یاالنم م شیدر لباس م یبده و بشه گرگ بیجماعت رو فر کیعمر  کیکه بتونه  یکس

 ... و خراشم بر نداره  رونیبکشه ب نیکه براش رقم زد یکثافت و گرداب

 ... تو رو به خاك ... و حوضتون  نیمون یشما م فقط

و از زهرا خانوم گله مند شم که چرا  ارمیخواستم که سر در ب یاوردم و نم یکه ازش سر در نم ییحرفا وسط

 ... زهرا خانوم  يرنگ و رو یب يدستش رو چسبوند به لبا راثیم... رنگ و رو عوض کرده 

 ... نداشته باش  يبه خاك بابا کار... قسمم نده  -

 ... رو شکر کردم بابت قسم نخوردن زهرا خانوم  ساکتم يدونه اون لحظه چقدر خدا یکس نم چیه و

رنده  ازیرفتم تو آشپزخونه و برنج شستم لپه پاك کردم گوشت سرخ کردم پ... رمق پا شدم  یب يهمون پاها با

 يبا همون دستا... برنج نم کردم جوشونده دم کردم ... بار گذاشتم  مهیکه قدرت نداشت ق یبا همون تن... کردم 

من هستم و گفتم  نیگفت برو بش یه...  مزهرا خانوم خواست کمک کنه و نذاشت یان شستم و هرمق استک یب

 ...  یه...  ازیآ شیپ نیبرگرد

...  يقرمز گلدار نشسته بود و زانو بغل گرفته بود و فکر یهمون پشت يمن هنوز جلو دهیخم راثیم...  راثیم و

 ... شکسته ... داغون ... دمغ 

 يخونه پدر نیو ا راثیزهرا خانوم به اصرار برگشت و من و م... خوردم  یکردمش و غصه م ینگاه م یمن ه و

 همه درد و تنها گذاشت و غصم گرفت و گفتم نیو ا

 ...  ستین ریکرده را تدب خود

گفتم بهش بگه ... بکشه  ندمیهمه زجر دادن من و گذشته و ا نیو بگو دست از ا ششیزهرا خانوم برو پ گفتم

 نیا شناسهیکه نم ییگفتم بهش بگه به همون خدا... کردم  یبدم شروع نم یخواستم بترسم و جاخال یاگر م

خور  يو تو سر یراض شهیو هم اکتخفه و س جانیوقته که اون آ یلیو خ دمیرو به خودم مال یهمه چ هیدفعه پ

 ... و گناهشون  لیعذرا و اسماع نهیو سرش و گذاشتم که سر وقت بزارم تخت س دمیو سر بر

 یتنش م يبولگار يداد که بو یدر کردن نم یوقت ناله کردن و خستگ راثیدمغ م افهیق نیبودم و ا خسته

 ... خواست تنهات بزاره و با تمام وجود  یروت همونه که تنهات گذاشته و م يمرد جلو نیگفت ا
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 نیکنه و ا یکه داره دق م... که دلت به دلش بنده و ... و  يکه دوستش دار... حرفم و ته ته دلم گفتم  هیبق

 ... کنه و  یم وونتیدمغ بودنش د

 ...  دمیحال و مستاصل نال یو ب چارهیبه کم در آشپزخونه گرفتم و همونطور ب دست

 ...  راثیم -

 ... نگاش کردم ... نگام کرد ... شد  دهیمن باال اومد و تا چشام کش يقرمز شدش با صدا يچشا

 ؟يبر شیپ يخوا یتا کجا م جانیآ -

 ... رفتم و با فاصله نشستم جلوش ...  ختیمرد روبروم دلم ر یهمه درموندگ نیاز ا...  صالیهمه است نیا از

 نیدونم چرا ا یکه نم ییتو... و فعال لو نده  ازیآ یکه گفت ییتو... رفت  شیپ دیتا کجا با یکن یتو فکر م -

 ... که  ییتو...  یقول و ازم گرفت

 ...  دیو چشاش و تا عمق قلبم ساب دیآه کش...  دیآه کش دیلبش کش يسبابش و به باال انگشت

 ... معتمد پدر ... معتمد گفت  -

 ... حرفش و خورد  هیبق

 هطانیخود خود ش ازیو بگه آ نییپا ادیاالن نعوذ باهللا خدا هم ب نیمعتمد گفت اگر هم... من خر به حرف کردم  -

پرستن و همه حرفاش  یم سیتند هیو مثه  ازیعمره آ کیکه  کننیمردم جاهل و عقل اندر چشم باور نم نیا... 

 ...  قران فیکردن تحر... کردن حرف خدا ... کردن حکم ... و کردن سند 

 ... شد تا چشام  دهیچهار زانو نشست و دوباره چشاش کش... مغزم تکون خورد  يسنسورا

و تو  جانیتو ذهن مردم بشکنه که آ ازیبت آ دیبا... چش مردم بشکنه  ياول جلو ازیآ میکن يکار دیگفت با -

کرد و  رشیو دستگ ختیر سیکه اگر پل... کنه  یبینتونه دوباره عوام فر ازیکه آ... تو ده  نیدوباره پا بزار نیبتون

... نشه  يباز یشورش به پا نکنه و پارت نده و ستشورفتم مغز ش شیکاراش پ يچوبه دارش و جزا ياگر من تا پا

 ... من نفهم گفتم باشه ... گفت و من احمق ...  جانیطعمه بشه آ دیگفت با

 ... اراده  یب... ناخوداگاه ... کردم  اخم

 !طعمه؟ -

 ... شد و سر تکون داد  يرنگ آفتاب گرفتنش جار يقطره زالل رو گونه ها هیاشک گرفت و  ریحر چشاش
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برق و  یکرد که نه از سرما بود نه از بهمن ماه ب یرو حس م يبد يقلبم سوز و سرما... کردم پهن  سفره

 مونیپش نیکه از ا...  راثیم دییبودم که از تا دهیبود که شن یو دو هج یچهار حرف يکه از کلمه ا... کشنده 

 ... که از ... شدن 

 ...  طعمه

 ... و طعمه کرده بودن  من

 ...  ختمیر یآب يها يرو تو خورش خور مهیق

 ... کرده بود  دییتا راثیم

 ...  دمیسرخ کرده رو به صورت چهار گوش اطراف ظرف چ يها ینیزم بیس

 ... قبول کرده بود  راثیم

 ... کنارش  ينقره ا ریو کفگ سیتو د ختمیر پولو

 ...  چقدر... چقدر قلبم درد داشت ... با طعمه بودنم موافق بود  راثیم

 ... کرد  یم ینینگاش رو وجودم سنگ...  مونیهمونطور پش... همونطور درمونده  راثیو بردم و م سید

رفتم تو آشپزخونه واسه برداشتن ظرف خورشت و تا برگشتم برم ... کرد  ینگام م راثیرو سفره و م گذاشتمش

 شیبود که آت يپسر بچه ا افهیمثه ق افشیمواجه شدم که دستاش به درگاه بود و ق راثیتو هال با تنه م

 ... نگام و از روش برداشتم ... نگام کرد ... سوزونده و منتظر بخشش مادرشه 

 ...  يلب به غذا نزد روزیخودتم از د... برو کنار گشنمه  -

 ... کرد  یزد و خون پمپاژ م یکه با درد م دمیشن یقلبم و م يصدا

 !جانیآ -

 ... وصل کردم  شیاسک قهیبلوز  دیو به لبه سف دمیو از دستاش کش نگام

 ... بخورم  نمیبش نجایهم ایکنار  يریم -

 ... دو رگه و گرفته  يبا صدا... در همون حال ... رو ازم گرفت  يو خورش خور کیقدم اومد نزد هی

 ... ...  مونمیبه خدا مثه خر پش یدونم من خاك بر سر از چش و دلت افتادم ول یم -

 ... در هضم حرفش داشتم  یروح سع یجسم ب هیمثه ... مثه مجسمه خشکم زده بود  همونجا

 ... داد به کم  هیو همونطور درمونده تک کیاومد نزد... رو گذاشت رو سفره و برگشت سمتم  يخور خورش

 !نه؟... خراب کردم  جانیآ -
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و مستاصل  زیو ت عیگرفت و سر تکون دادم به نشونه نه و همونطور سر دنیلب مشک من بار شهیهم اشک

 ... رفتم سر سفره 

 ...  ينه برعکس خوب کرد -

 ...  قلبم

 ... سر جاش  میو بنشون ازیآ نیا دیبا -

 ... و برداشتم  بشقاب

 ... داشته  یلیزده حتما دل یاگر معتمد حرف -

 ! چرا؟... بود  ومدهیهنوز بند ن اشکام

 یلعنت ازیآ دیبا... به مردن برسونم ... و به چوبه دار برسونم  ازیآ دیبا... زنه  ینم لیدل یرو ب یحرف چیمعتمد ه -

 رو 

 ... دست خود خدا برسونم  به

 يمثه تموم عروس دومادا نیبشقاب بخور هیتو  دیزد با یقلبم داد م نکهیو گذاشتم جلوش و با ا راثیم بشقاب

 ... بشقاب دوم و برداشتم ... تازه تازه 

 ... به حالش زار بزنن  ایکنه تموم جهنم يکار کنه و چطور کار یچ طانیش نیدونه با ا یخودش م -

... دستاش بود  يال شیشونیمن نشسته بود و پ یهمه درد و درموندگ نیا يکه حاال کنار من و جلو راثیم و

 ... سر باال کرد . ..دونست  یکه م... که خم شده بود 

 ... گفتم  یمن هنوز م و

 ...  يخوب کرد...  يخوب کرد -

 ... گفتنام  يوسط خوب کرد...  یناگهان...  کهوی و

 ... زار زدنام شروع شد ... ضجه زدنام ... دل زدنام  دل

شام  يفهاو مشغول شستن ظر ستادمیا ییظرفشو نکیکنار س... من بود  يهم پا راثیرو جمع کردم و م سفره

داد  یهام رو نوازش م هیتلخ و مطبوع که ر يبولگار يخودم حس کردم با اون بو یسانت کیرو  راثیشدم که م

 ... زد  یو مرتب قلبم داد م

 ...  طعمه

 ...  طعمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٥٧ 

 ...  طعمه

  ؟يدرکم کرد جانیآ -

 ... شده بود  پیرو با فشار تکون دادم سرش ک ییظرفشو عیما

  ؟يدیبخش جانیآ -

 ... اسکاج  يرو ختمشیر

 رو؟ یهوم؟ چ -

بود با  ریو صدام که مغا... لرزونم  يدستا...  میکف يدستا... دستکش به دستم  يبا نگاش ادغام شد و دستا نگام

 ... دلم 

 ...  نیآفر...  يخوب کرد... گفتم که ...  دمیآره بخش... هوم  -

 ... نگاه و دادم به کف رو اسکاج  دوباره

 ... که من و طعمه کرد و به نظاره نشست  تیبه مردونگ نیآفر...  داد زد دلم

 یم... به خاطر خودت بوده  یدون یم...  يدیشکنجم م يدار جانیآ...  يدینبخش گهیهنوز چشات م جانیآ -

 ...  یدون

و ... من  ییایحس بو ریز... تو خونه  يبولگار يبو... برقا رفت و خونه فرو شد تو ظلمات و ...  یناگهان...  کهوی

 ... اراده گفتم  یب... و  کینزد نقدریا راثیم

 ... شده  یچ نیبرو بب راثیم -

 ...  رونیداشتم اون لحظه از آشپزخونه بره ب دوست

 ... عطرش حس کردم  ياز تند تر شدن بو...  دنشیکه نه از د... شد  کینزد

 ...  یناجور کن يلحظه فکرا هی یخوام حت ینم... محمد دوست دارم  يبه خدا جانیآ -

 ... صورتم و قلبم تاالپ تولوپ گرفت  يو هورمش خورد تو... چطور شد که نفساش کشدار شد  دمیونفهم

 ... برو ...  راثیم -

 ... کرد  یتاب م یکه دلم و ب ییصدا... عاشق وش ... گرفته  يبا صدا بعد

باز  گهیحساب د هیمن  يداره رو... عشق من ... من  جانیکه آ نمیبش یکجا برم و به دادخواه... کجا برم  -

فرد  نیزتریچقدر سخته که عز یدون ینم... تمام و کمال ندارم ... زنم و ... من هنوز عشقم و ... کنه  یم

 ...  یکنارت باشه و نتون تیزندگ
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 ... اومد  یکه به زحمت از حنجرم در م ییبا صدا... کردم  شکوه

 ... من ...  يمن که گفتم آزاد -

 ... گر گرفت ...  ختیر زیر زیو دلم ر... صورتم و متورم کرد  يخون تمام رگا... دور کمرم حلقه شد  دستش

... رفتار کنم  لتیتونم بر خالف م یکه از من و خواستنم مهمتره نم يدار یگه هدف یچشات م یوقت یول -

 ...  دهیتحملم سر رس گهید...  جانیآ...  یول

خواستن نشم  نیکه محو ا... نره  لیکه توانم تحل...  فتمیبند کردم که ن نکیسته بودم و دستام وبه سو ب چشام

 ... 

 ...  وزیف... برقا  راثیم -

 ! ادیخوام ن یم...  جانیآ ستیاصال مهم ن -

 شیابرا تو گرگ و م يرو... و من وسط بهشت  یطوالن...  قیعم...  دیگردنم و بو کش يفرو شد تو گود گردنش

 ... تاالپ تولوپ قلبم 

 ... و حس ... دلم  يتو یو حس تالطم... دلم  يتو یحس خنک و

و رنگ  یده و اهال نیجا که دستت به ا هیبا خودم گفتم ببرمت ... اومدن و  نیصد بار با خودم گفتم ببرم ا -

 ...  یه باشمت ولزورگو و داشت کیکه بشم ... گفتم مجبورت کنم ... هم نرسه  ازیآ

 ... دلم  يتو... شد و حس شرم و  يصورت و گونه هام جار يهاش رو بوسه

به ... به درداش ... به خواستش  دیبا... جنس خواستنت عشقه ... گفت اگر اسم خواستنت  یعقلم م یول -

 ...  يآرزوهاش احترام بزار

 ...  نترییپا یداغ و داغتر شد و صداش از محدوده قبل نفسش

 شیوحشت دارم از پ یول... خوامم بدونم  ینم...  یدونم از چ ینم... ترسم  یم... داغون ...  جانیداغونم آ -

زنگ بزنم و از معتمد  نکهیاز ا یحت... که تو سرمه  ییوحشت دارم از فکرا...  ازیآ يعکس و العمل بعد ینیب

 ... درصدش چقدره  یطعمه که گفت نیبپرسم ا

گفت  یفاصله و م نیزد از ا یقلبم بال بال م یه...  دیلرز یو دلم م دیپر یم نییباال و پا نمیتو قفسه س قلبم

 ... بگو کمش کنه 

 ... رم  یزد که دارم از حال م یغر م یه

 ... ظلمات ندارم  نیهمه حس ناشناخته رو اونم تو ا نیتحمل ا من
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 ... بار دوم بود  نیا... ست نم چشاش رو گردنم نش... نم  یگرگرفتگ نیا وسط

 سوم؟  ای

 ...  ختیر یاشک م... مرد من ... من  راثیم

 !نگران مرد پشت در يصدا...  دادیداد و ب يصدا... کوفتن در  يصدا که

 ... شما  دیآقا خوب -

که مرتب نگاهش به  مهیسراس يا افهینا منظم و ق یشیمرد الغر اندام با ته ر کیپنجره رو باالتر دادم  پرده

 ...  راثیاطراف کوچه بود و صداش خطاب به م

 ...  هیعاد زیچ هیبرقاتون رفت فکر کردم  یوقت میآقا به قران ما مراقب بود -

 ...  دیسرش کوب يو دستش را محکم رو...  دییو کوچه رو پا رونیسرش و برد ب راثیم...  ختیر يهر دلم

 ... ز بود شده بود که عقلم حس وحشتش قرم یچ

 ... خونه همه برق داشت اال خونه شما ...  ستین يعاد دمیبه همه کوچه نگاه کردم فهم یآقا وقت -

 ...  وزیسمت ف دیپر راثیم

 ...  دهیپر لیدل یب وزیف دیشا -

 ... وا رفت  راثیم دنیکنتور رس يجلو یوقت

پاد شصتم خبردار شد  یو م اطیکه داره ح دمشیهنوز پشت کوچه بود د یکیدو تا بودن ...  دمشیآقا من د -

  هییجا خبرا نیکه ا

 ... موند و داد زد  رهیخ وارید يبود که رو راثیاون لحظه نگاه م و

 ...  یلعنت -

به هم نگاه کردن و ... شد  ینم دهید یکیکه تو اون تار وارید يرو ییبه جا دیدست کش...  واریسمت د رفت

 ...  دیقلب من پر وزیف

 ... بوده  یقصدش چ...  دهیبرق و بر میس یعوض -

 ... دوباره نعره زد  و

 ... درنده ... برنده ...  یعصب

 !بکنه؟ یخواسته چه غلط یم -
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کنار  وارهیو به د میخونه ماما ارغوان بند کردم و تک دیاز وحشت لرزونم و به پرده سف يدستا... خشک بود  کامم

 ... زد  ینعره م راثیهنوز م... پنجره 

 ... خودم ... برم  یو م اتیبه خدا خودم بند دن...  ازینشونم آ یمادرت و به عزات م -

و  یعصب... زد و طول هال و تند تند  یلب حرف م ریز راثیم... زدم  یلرزون قند تو آب و هم م يدستا با

 ... کرد  یم یدست به کمر و مشت بر سر ط... کالفه 

 ... تو سرته  یچ... تو سرته  یچ -

 ... و چسبوندم به لبش  وانیل

 ... بخور  نیکم از ا هی -

 ... کالفه ... اراده  یب... دست پسش زد  با

 ...  يبر یکه برق خونه من و م دهیرس ییکارت به جا... ببرش کنار ... خورم  ینم -

 ... خوشم اومد  یصفت ملک نیچقدر از ا... من  خونه

... چاره  یب... دست من ... عمر تو دست منه  شهیبدبخت ش...  یکن یم یعلن دیه تهدک دهیرس ییکارت به جا -

 ... دم  یبهت نشون م... نشونم  یمادرت و به عزات م

... رفتم  کیدوباره نزد...  دمید یو به چشم م راثیم یدرموندگ نقدریا یافتاد وقت یمن که قلبم داشت از کار م و

رفت  یم لیرمقش تحل شیپ قهیکلمات چند دق ياداوریکه با  ییلرزون و پاها يبا همون دستا... دوباره دور شد 

 ... زدم  یهم م یقند وا شده رو ه

 ...  راثیم...  یش یم يطور هیاالن  راثیم...  ریآروم بگ راثیم -

و من وسط ... وسط ... وسط دام ... بود وسط خشم  ییجا هی... نبود  نجایمرد من ا... نبود  نجایا راثمیانگار م و

 ینگران

چند بار ... تا صبح چش رو هم نذاشت ... اما آرومتر شد  دیشن یگفت و چ یچ دمینفهم... معتمد تماس گرفت  با

 يظهر دو نفر اومدن واسه حفاظ زدن رو... دونم  ینم یداد به ک جیچند بار دوباره مس... قدم زد  اطیتو ح

ساعت بعد  کی... قفل خونه رو عوض کرد  واومد  یکیتا شب باهاشون کار کرد و شب  راثیم... خونه  يواراید

نوازشش  راثیدم تکون داد و م راثیم دنیبود و با د یانگار اهل... و وحشتناك و به خونه آوردن  اهیسگ س کی

 ... کرد 
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...  شیشونینداخته بود و ساعدش و گذاشته بود رو پخودش و رو فرش قرمز گلدار هال ا یتر از هر زمان خسته

لقمه گرفته ...  میشد که خورده بود یم یساعت میشام و ن... دونم کجا  یبود و فکرش نم دیچشاش به سقف سف

اگر مامان زهرا : گفت  یم یده بود و هیخند اشیکه وسط تموم بد عنق... دادم به خوردش  یبودم و به زحمت م

حاال که : بعد من زدم رو بازوش و گفتم ... وزن داشتم  ییلویهشتاد ک هیو داشت من االن تو ر يهم لجباز

 ...  یکنم که خودت خودت و نشناس یچنان چاقت م گهیشد تا سه سال د ينطوریا

 یول میهر دومون قهقه زد و

 !کند یبود و دلشوره دل از دلم م یدلم طوفان يایدونم چرا در ینم

گفته بود ...  دارهیگفته بود تا خود صبح ب... کردم  یبامداد و نگاه م 2ساعت  لمینشسته بودم و ف ونیتلوز يجلو

چند  نیمثه تمام ا... تنها  یحت... خوابم  یگفته بودم منم نم... منم گفته بودم ...  دارهیهر شب تا خود صبح ب

 ... کنارم نباشه  راثیم یانگو مرد بخوابماتاق ماما ارغوان  يکه اجازه داده بود تنها تو یشب

 ...  دیخند راثیم

 ... واسه نصفه شب  ذارنیقشنگشون و م يلمایف هیدونم چه حکمت ینم -

 ... بردارم  لمینگام و از ف نکهیا بدون

 !میش یم کیجغدا نزد تیبه موجود میدار ایرونیدونن ما ا یچون م -

 ... سرفش گرفت  کهویبه خنده افتاد و  راثیم

 ... بر پدرت صلواتتتت  يا -

و تماشا کردم و  لممیبازم ف... و بغل کردم  دمیبالشت از هوا قاپ... سرش و محکم پرت کرد سمتم  ریبالشت ز و

 ... محو شد  یرد خنده رو لبام ک دمینفهم

 ...  نیسرش و آرنجش رو زم ریدستش رو گذاشت ز... خندش که تموم شد ... که بند اومد  سرفش

  ؟یبخواب يخوا ینم -

 ... تکون دادم  سر

 ... نچ  -

 ... سمتم و سرش و گذاشت رو پاهام  دیدراز کش خز همونطور

 ... و انداخت به صورتم  رشینگاش حر...  یقال يرو ختیر زیر زیهمونجا ر قلبم

 ... بود و نبود  ونیبه تلوز نگام
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 ... کرد  یبد دور م يصداش دلم و از همه حسا و

... نداره  یکس روش حق چیکه ه... که مال توهه  یزن يرو پا يچسبه با شکم پر سر بزار یچقدر م... آخ  -

 ...  هیهمه خواستن یلیکه از قرار خ... که عشقته  یزن

روبرو  رینگام و از تصو يذره ا یحت نکهیرو دستش و بدون ا دمیطاقتش طاق شد که با کنترل محکم کوب قلبم

 ... فاصله بدم گفتم 

 ...  راثیم. ..بسه  -

 ... به زحمت ... سخت  یلیخ... آروم  یلیخ... گفتم  آروم

 ... گذروندم  یم نمیذره ب ریو از ز راثیتمام م یچشم ریز بیرو لبش پهن تر شد و من عج لبخند

 ... و به دست گرفت و نوازش داد  بازوم

 ...  ختیشر شر ر دلم

 . ..کنه عشق من  یانگار دست به زدنت داره رشد م -

 ... گل کرد  شیبدجنس راثیو م... شد جواب داد  ینم... حس  یکرخت بود و ب لبام

 ...  دهیم یآخ چه حال... که بشه  شهیم... خدا  يا... برقا رو دوباره ببره  نیو ا ادیب یکیکاش  -

 ...  دیخند...  دمیخند

 ... و ... شب  هیتو ... خونه  هیتو ... عشقم ... زنم ... با خانومم ... اونوقت من  -

 ...  دمیداد کش... گرمم شد ... بود  گرم

 ...  راثیاااا م -

 ... و آخش رفت هوا  نیو سرش محکم خورد رو زم دمیسرش کش ریو از ز زانوم

 ... خوب بزار حرفم و تموم کنم ... بابا  يا -

قد و  يتو هم به بچه ها يگاریب یو بعدش من برم پ مینیو بب لمیف هیبق... شب  هیتو ... زنم ... خانومم ...  من

دفعه  نیا! عجب ها... من بخوره  ينوا یخوب عشق من ذهن تو منحرفه چرا چوبش و سر ب... قدت برس  مین

 ...  يخور یچوبش و م گهید

 ... سمتم و خودم و انداختم تو اتاق  دیپر راثیم

... رو لباش  راثیلبخند باز و گشاد م... تو چشام  راثیچش خندون م... در  يال راثیم يو محکم بستم و پا در

 ... به دلم وارد شد  نداختیبا همون لبخند که کوره م راثیدستام شل شد و م... وارفتم ... تو  نیو من ا
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 ! ؟یکن یفرار م یزن یم گهیحاال د -

لبخند ... قدم  کی... شد  یتاب من وحش یدل ب و... دست برد و خاموش کرد ... برق و زدم  دیبردم و کل دست

 ... ابرو انداخت باال ... اطراف  راثیو دست م واریو خوردم به د... سه قدم ... دست به کمر برد ... دو قدم ... زد 

لقمه چپت  هیخواد  یماهه دلم م هی... از دست من فرار کردن آسونه  يفکر کرد... حاال فرار کن بره کوچولو  -

به قفسه فراخ ...  نشیزدم و به س خی يسر انگشتا...  میفرو کردم و نگام و دزد قهیسرم و تا ته تو ...  کنم

 ... زد  یم هینبضم هزار در ثان... فشار دادم تا بره کنار  نشیس

 ... هلش دادم ...  ومدیم ییساعت دو لمیف يصدا هنوز

 ... و تماشا کنم  لمیف یخوام برم باق یم... برو اونور  -

 ... نبود  لیم یدل منم ب بیانگار امشب دست بردار نبود و عج یول

که تابحال تجربش  یاز جنس یحس يتو... بد فرار کرد  ينفسم بند اومد و تمام حسا...  دیبه گوشم چسب لبش

بده  هیبهم هدوقت نتونست وسط هوس هاش  چیکه اتابک ه یتو حس... خال آرام بخش  هیتو ... نکرده بودم 

 ... 

 ... زمزمه شد ... گوشم  خیب...  ایخوب دن يمملو از تمام حسا... عاشق وش ... آروم ...  صداش

 ... امشب  نیهم...  هیثان نیهم... االن  نیهم...  یمال من -

متوجهم کرد که چه ... کشدار مرد کنارم  يتو قلبم و نفسا ختیر شبید يکرد و تمام حسا دارمیاذان ب يصدا

 ... که ... داد  هیرو بهم هد یکه چه آرامش... داشتم  یکه چه حس... داشت شب گذشته  یپر تالطم يها هیثان

اونقدر چهرش معصوم شده بود ... چند قطره عرق نقش بسته  شیشونیبود و رو پ دهیپتو خز ریز... کردم  نگاش

با ماما ارغوان حرف زده بودم و مثه هر روز و هر ساعت به  شبید نیهم... اولجا افتادم  ادیکه ناخواگاه 

دادم که  یو مرتب تو دلم قول م مشد یآروم م دیرس یکه ازاولجا از پشت خط به گوش م ینامفهوم يصداها

 ... زود  یلیخ... گردم  یپاره تنم زود برم

وضو ... و لعنت کردم  طونیپا شدم و ش... گفت  ریه ، صبح بخسه روز غول دو سر دلشور نیبود و مثه ا صبح

 ... و از داخل کمد برداشتم و قامت بستم  شیماما ارغوان و سجاده الجورد یدست آب هیگرفتم و چادر 

 ...  نیرو زم ذاشتیاز وضو مهر م سیخ يبا دستا کهیاز کنارم رد شد و در حال راثیگفتم که م ینمازم و م سالم

 ...  ینماز اول وقت و خودخواه...  سیخس...  يزد یصدا م هینم خوب م -

 ... شد سر به سجده گذاشتم و دعا  یمن که از تصور نگاهش صورتم داغ حرارت م و
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 ...اهللا اکبر ... نماز و شروع کرد  راثیم

به  یحت ازیتونستم قسم بخورم آ یکه م یمهلت... بود  یباق ازیاز مهلت آ گهیو دو روز د... روز پنجم بود  امروز

 ... بدست اوردنش فکرم نکرده 

که مرتب مثه بختک رو گلوم بود تمام مغزم و  يا هودهیشدم و افکار پوچ و ب يریکردن و گردگ زیتم مشغول

 ... از پشت سر دور کمرم محاط شد و صداش دور دلم  راثیم يکه دستا... پوشونده بود 

 ...  میکار کن یامروز چ... من  یخانوم -

 ... خم و دستکش به دست قلبم نبض گرفتم وتا خود حلقم باال اومد  همونطور

اضافه  لویچهار ک شبیدونم چرا از د ینم یول...  ادینم ادمی... برقا که نرفت ! م؟یکجا بود... کجا بودم  شبید -

 !کردم؟

 ... گوشه خونه  هیسه پا زیم يسر خوردم و رفتم جلو یماه نیدستاش ع ریز از

 ! واسه اونه... جان  راثیم يخورد ادیشام ز -

. آروم ... شد  کیدوباره نزد... دنبال دلم بود  هیخواستن هاش مثه سا نیا یول... کردم خندم رو بروز ندم  یسع و

گرفت  خندم رهیگنجشک کوچولو رو بگ هیخواد  یشده که م يپسر بچه ا هیچقدر شب نکهیاز فکر ا...  اطیبا احت

 ... دور شدم و رفتم سمت در  زیاز کنار م هیثان هیو تو 

 برن؟ یبه پاهات بگو زن من و کجا م...  ياوهو -

 یمن و هارمون... چونش و گذاشت رو شونم و دستاش رو سفتتر کرد ... تو آغوشش گرفتار و الل شدم  دوباره

 ... وار تکون داد و گفت 

 !ممن و چاق نکرده عشق شبینه شام د -

 ...  نهیقلبم تو س... به پا کرده بود  امتیرگام ق يخون تو... شدت گرفت  لبخندم

 باز کرد و  یو به طرز مضحک دهنش

 ... خوام بخورمت  یم... االنم گشنمه  -

 ... آرنجم محکم زدم تو شکمش و دستاش شل شد و پا گذاشتم به فرار  با

 ... دستم و گذاشتم رو کمرش ... واقعا دردش گرفته بود  يرشدم انگا کینزد... شد و ناله هاش رفت هوا  خم

 !؟یخوب راثیم -

 ... پا اون پا کردم  نیا... نگران شدم ... خم شد  شتریکرد و ب ناله
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 ...  راثیم...  دیببخش راثیم...  راثیم... دکتر  میبر راثیم -

 ... ناله هاش دستش و دراز کرد سمتم  وسط

 ...  نمیکمکم کن برم بش -

 ...  نهیبش یپشت يدستش و گرفتم و کمکش کردم جلو یشرمندگ با

دستم و ... سرش و گذاشت رو زانوم و بازم ناله کرد ... بکشم عقب که دستام و محکم نگه داشت  خواستم

  دمینوازشگرانه رو کمرش کش

 ... کنه  یدرد م یلیخ راثیم -

 ... بودم کردم  يچه کار نیآخه ا... تکون داد به نشونه آره  سر

 ... شده باشه  تیطور دیدکتر شا میبر...  راثیم... نبود  يبه خدا عمد...  دیببخش -

 ... گرفت  ياراده دستام تار موهاش و به باز یب... تا موهاش  دیو نوازش دادم و دستام لغز کمرش

 .!خنده  ریزد ز یپق کهوی

 ... خورد  یو از کنارم سر م دیپر یم راثیو م دمیدو یمن م... بود  راثیمن و م يمملو از خنده ها خونه

 ...  يذازیمن و سر کار م -

از  يقرمز شده بود از بس قه قه زده بود و مثه بره ا... گشاد سر تکون داد به نشونه آره  يو خنده ا یبدجنس با

 ... دستم در رفته بود 

 ...  دیمگس کش پر تا خود راثیم يابروها... پنجره برداشتم  يکش و از جلو مگس

 هیبا تو هر روز  یفکر کنم تو زندگ... نکردم  قیکردم قبل از ازدواج تحق یعجب اشتباه...  یبزن يخوا یباز م -

 ... خورم  یدست کتک مفصل م

 نکهیبود و مهمتر از همه ا شهیشاد تر از هم... بود  شهیتر از هم یدوست داشتن... باز شد  اریاخت یب دهنم

لب ...  دنیبه من بود و با من خند... من به من بود  راثیحواس م... کج و معوج من نبود  يایدن نیحواسش به ا

 ... زدم 

 ... کنم  یهرچقدر زهرا خانوم لوست کرده من بزرگت م -

 ... رو برداشت و جلوش حفاظ درست کرد  یپشت

بگو به جان خودم  یتینکته ترب هیبوسم کن بعد ...  شهیبا محبت ادب م شهیبچه با کتک ادب نم جانیآ -

 ... شم باقلوا  یم تیترب
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 ... رو گرفت و نخورد بهش  یمگس کش و محکم زدم طرفش که پشت... زدم  قهقه

 ... ماهرانه  یعاشقانه با نوازش يبوسه ا... باور کن  -

 ... باال رفت  ابروهام

 راثیم -

 ... دندون نما زد  يا خنده

 ... جون تو  -

در راهرو رو باز کرد و خودش و ... زدم طرفش  یشد مرتب مگس کش و محکم م ینم فمیحر یکس گهید

سگه واسش دم ... بسته بود  اطیکه گوشه ح یوحشتناک اهیراست رفت پشت سگ س هیو  اطیانداخت تو ح

 ...  دهگن کلیبا اون ه نداختیم نییباال و پا راثیم دنیتکون داد و خودش و مثه بچه ها از ذوق د

 !گالب به روت... کنه که گالب به روت  یپارس م هی... بزن  ایب يحاال جرات دار -

که  يدر کار نبود اون لحظه ا یمن... کلمه  يما به تمام معنا... ما  يپر شد از خنده ها میدوباره خونه پدر و

 ... چشوندم  یرو به دل دلشوره گرفتم م یداشتم مزه زندگ

شروع شد  ریصبح بخ کیکه با ... پر تالطم  يها هیاون ثان... اون روز کدر ...  اهیوز ساون ر...  ادینم ادمی درست

... داد  یم یزندگ يشروع شد که بو ریصبح بخ کیبا ... کرد  دایادامه پ راثیمن و م گاهیگاه و ب يو با خنده ها

 ... و  شیآال یب... پاك ... ساده 

 ... از عشق  پر

که برام خاطره تمام جنس مذکر نامرد گذشتم ... حاللش کرده بود  یکه زندگ... شروع شد  يبا آغوش مرد که

 ... که ... رو پاك کرد 

 دیاومدن و برف بار ینابهنگام آسمونش ک يو ابرا... بود  دیسف...  اهیتا چند ساعت اون روز س ادینم ادمی درست

 ...  دیدرد بار...  دیتگرگ بار... 

 ...  ادینم ادمی

و بن  خیهرزش رو از ب يو تموم علفا میگرد غم گرفته رو شخم زد يتو باغچه تموم اون خاکا...  راثیو م من

کاشته شه  نجایباب دل ماما ارغوان ا يها يسبز یو وقت دهیخاك بار و بر م نیا گهیگفت دو ماه د...  میکند

و  دیخند... اعف به تن خاك زدم مض ينرژرو با ا لچهیذوق کردم و ب تیو منم از رضا دهیچند برابر م یمحصول

 ... زدم و  خیبوسه کاشت رو گونه  هینگاه کردنش  نیشد به شوقم و کار کردنم و وسط ا رهیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 ... زمستون بهار شد  وسط

 یرسه ول یجون م یکه به نظر ب یخاک نیا یحت... و محبت داره  یدگیبه رس ازین نیرو زم يهر موجود گفت

 ياههایخاك گذرونده و انواع گ نیهاش و با هم هیثان شتریهشت سال ب نیگفت که تمام ا...  هیتوش پر زندگ

 ... رو توش کاشته و برداشت کرده  ییدارو

که  ییصدا... در  يکه صدا میزد یغلت م مونیتو بهار زندگ راثیمن و م... بهمن ماه  يساعت تو سرما چند

 ... که شد زلزله ... د برام ناقوس عذاب که ش ییصدا... هرگز از تو گوشام محو نشد 

 دیخند یهنوز م راثیم... بسته  هی...  کیپ هیدر باز شد و ...  یمن با همون ذوق زدگ... با همون لبخند  راثیم

 ... هنوز ... 

انگار حس کرد ... از جاش پا شد  اطیسگ وحشتناك گوشه ح یو به بغل گرفت و حت لیب راثیم... باز شد  بسته

 یکه حس نحس... چنگ انداخته  نیبه آسمون و زم يبد يتلنگر خورد که بو... شامش تلنگر خورد ... بو کرد ... 

 ... که ... رسه  یداره به مشامش م

دونستم چه خبر شده که  یکه نم یچش تو چش من انداخت و من... عکس به دست ... من پشت در  راثیم

 ... رنگ درد ... رنگ عذاب گرفته  میمرد زندگ يچشا

 ...  رتیغ... خلقت  فهیصح نیرحمانه تر یب رنگ

گرفتم و بدون  یم راثمیو من که دردم و از نگاه غلتون تو اشک م... درست پشت در ... من سر خورد  راثیم

 ...  ختمیزد اشک ر یم ادیکه درد رو فر یقطرات نیا يشده برا یبدونم چ نکهیا

... پس لرزه که نه  نمیتا برسم و بب...  ضیخوره به غ یتو مشتاش داره گره م یچ نمیتا بب... برسم بهش  تا

 ... شکسته  يبه چه واسطه ا راثمیم نمیتا بب...  هیچ میزلزله آرامش عمر گل مانند زندگ

 ... به صف شد ... چشم قد به قد  يو زجرهاش جلو تیابد تمام

 ... در کار نبود  یکاش شروع يو ا...  دمیو د دمیرس

 ... حرومزاده مثل من اصال زاده نشده بود  کیکاش  يا و

 ... حد خودخواه نبود  نیتا ا بیکاش مادر حب يا

 ... نبود  فهیضع نقدریکاش عذرا ا يا

 ... نامرد نبود  نقدریا لیکاش اسماع يا
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تو  یجانیبه واسطش از هم جدا بمونن و آ ینام لیاعوجود نداشت که عذرا و اسم نیتو د يکاش تفرقه ا يا و

 ... نقش زده شه  یمنجالب

 ... درمونده  نطوریگناه ا نیبه واسطه ا یراثیم دیشا که

 ... دردمند  نطوریا

 ... گناه  یب نطوریا

 ... کرد  ینم هیگر

زهرا  دنیبا د...  ختیو دلم به هم ر... و حالم منقلب شد ... شوکه شدم ... و ... گرفتم  راثیرو ازدست م عکسا

 ... تو روده و معدم بود باال اومد  یهر چ يچطور و با چه زجر دمینفهم... رفتم به سمت باغچه و ... خانوم 

 که ... به خدا ...  دیشا...  راثیشکوه م...  ومدیناله م يصدا

درد و  نیا... خدا ... قرارمون نبود  نیا... خدا ... رسممون نبود  نیخدا ا...  میخدا نداشت... نبود  حقش نیخدا ا -

 خدا... دلم بزارم  يکجا

...  یبارون يچشا... مشت به لبه باغچه ... شکافت و من با همون حال ... تمام آسمون دلم و ترك داد  نعرش

 ... درد در اومد  ایدر ایدر ریاز ز صدام...  ومدیکه شکسته بسته در م یینفسا

 یرو شروع م يباز نیا دینبا... من مقصرم ...  راثیم... من بود  ریتقص... ببخش ... غلط کردم ... ببخش  -

کرد  یشروع م دینبا...  دینبا... من خودخواه ... منجالبم  نیمن مقصر ا... فالکتم  نیمن مقصر شروع ا... کردم 

 ... بب ...  راثمیم... خدا ... 

 یم...  ارهیخاکا باال ب نیتو هم نجایخواست تموم دار و ندارش و هم یانگار تمام وجودم م... باز عق زدم  و

... رفتن  نیا...  دمیفهم...  دمیاز جا برخواست و من فهم... بد بخت من  راثیم...  راثیم... خواست جون بده 

 ...  ادینم یخوب يازش بو... رفتن  نیا

 ... داد زدم  یسخت به

 نیمنتظر هم ازیآ راثیم...  ارمیمن دووم نم...  راثیم... تو رو به جان عمو محمد نرو ... نرو ...  راثینرو م -

 ... واست دام پهن کرده بچه نشو نرو  راثیم... کارته 

 ... کرده بود  دایپ یتو مرد من بد تجل یرانیا يصفت تمام مردها...  رتیغ یول

...  دهیچه کش...  ازیبدتر از آ يدست کفتار ها ریز... زهرا خانوم ...  يوا...  يوا... زهرا خانوم  يوا... خانوم  زهرا

 ... مثه من  يبه خاطر حرومزاده ا دهیچه کش
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از زنت هم ... حاللت شده ... عقدت شده ... که به نامت شده  یکس... که از زنت ...  تیلعنت به نامرد...  ازیآ يا

 ... پل عمرت  نیاز آخر...  ینگذشت

خدا تاوان به ...  یمتیبه چه ق...  یلعنت یمتیبه چه ق...  يزنت رو به تاراج گله گرگات بزار تیزن یتونست چطور

 چند نفــر؟... بدن  دیاومدن من و چند نفر با ایدن

 يمرد... زده  هیپوش يمرد... د و دوباره زلزله اوم ختمیعق زدم و اشک ر... و باز من عق زدم ... رفت  راثیم

 یب... لرزون ...  خیدستام ... چشام تار شد ... و راست اومد طرفم  اطیاومد تو ح...  يگند نامرد يبا بو...  اهیس

 ...  دیچیتو سرم پ اطیپارس سگ گوشه ح يصدا... حس 

در و ... کشه سمت در  یداره من و م یکیاز وحشت به خس خس افتاد و تو اون اوضاع فقط حس کردم  نمیس

 ...  وارید نهیتخت س دیکه صدام از وحشت تو حنجره خفه بود و کوب یبا پشت پا بست و من

و  يو نبند لتیاگر بار و بند... اخطار  نیآخر نیو ا... بود  دشیتهد نیکوچکتر نیا... دارم  غومیواست پ ازیاز آ -

 ...  فتهیهم م ياتفاقات بدتر يریرو گل نگ دهیورون رسو دهن خودت و اون مرد تازه به د ينر يآباد نیاز ا

 ... شدن من  هوشیشد ب... جمالت  نیآخر نیا و

زده  خیتنم ... سقف آسمون  ریز... افتاده بودم  يخونه پدر... خونه ماما ارغوان  اطیهنوز تو ح... باز کردم  چش

 ...  دیرو که شن يخبر یب يدلم بو...  دیآسمون رنگ شب گرفته رو که د... چشام ... حس  یب... رمق  یو ب

 ... شدم  اریهوش

 ...  راثیم

چند وقت که همه نبودن و  نیچرا مثه همه ا...  ستیچرا ن... کجاست االن ... کجا رفت ...  دیکش ریهام ت قهیشق

 ... که باشه ... تا مرهم باشه  ستیاون بود ن

 ...  دیچیبه هم پ مدل

 ... خدا چه خبره ... خدا ... رحمت خلقت چنگ زدم  مهیتنها ضم به

مراقب همه اونچه که االن دارم و ... مراقب من نه ... مراقبش باش ...  یدون یدونم و تو که م یکه نم من

 ...  راثمیمراقب م... ندارم باش 

 ...  دیتا ته معدم و خراش يجودم چنگ انداخت و از ناتنم و لرز حصار کرد و غول دو سر دلشوره به و تمام
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در و باز کردم و داد ... خورده  نیهمونطور زم... همونطور افتاده ... خودم و به در رسوندم ...  ایخدا... خدا ...  خدا

 يروهاین نیکه از سر اجبار و آخر يداد...  دیرس هیکه به زور و زحمت به گوش همسا يداد یداد ب... زدم 

 ... شد  یوجودم نشات گرفته م

 ...  دیمحکم زد رو دستش و لب چ دنمیکنار دست با د هیهمسا... خانوم  مطهره

 ... شوهرت کجاست ... به سرت اومده  یچ...  جانیشده آ یچ...  رمیمن بم یاله -

 ... فقط لب زدم  و

 ...  ازیآ شیرفته پ...  راثیم...  ازیآ -

و  التیا نیا قیرو که ال يزیو از سر اجبار چ... کنم  یچرا دارم اعتماد م دمیفهمو ن... عکس نشون دادم  و

رفته ...  یرفته دادخواه... رفته دعوا  راثیگفتم م... گفتم ...  زارمیم بهیغر يدونم و به حراج گوشا یمردمش نم

 يطور راثمیگفتم اگر م...  راثمیبره دنبال م ینگه ول يزیچ یگفتم به کس... کرده  دیتهد ازیگفتم آ...  ومدهیو ن

 ... اگر ... شده باشه 

گفتم و ... داد  لینگاه و سکوت و تکون دادن سر تحو... تعجب و بهت  نیماب ییایو مطهره خانوم تو دن گفتم

 ... دخترش و صدا زد  قهیگفتم و داد زد و صد...  رمیرم خبر بگ یگفتم و گفت غمت نباشه م... گفت چشم 

نشه طفل معصوم  شیطور هیمراقبش باش ...  رهیفشارش و بگ ادیب دمیخانومم خبر م مهیه حکببرش تو ب -

 ... رنگ به رخسار نداره 

...  يوا... زد تنها گذاشت  یم هیبه ثان واراشیشدن و تنگ شدن د کیکه کوچ يو رفت و من و تو خونه ا گفت

واسه زنده موندن  يبهونه ا گهیو من بمونم د يگر برا راثیم...  ياگر تنهام بزار راثیم... من  يوا...  راثیم

 ادتی... بمونه  ادتی...  یشیتا آخر عمر پناهم م یگفت...  یشیپناهم م یگفت...  ینکنه بدقول ش راثیم... ندارم 

 ...  جانیآ دنیبمونه بهونه نفس کش ادتی... بمونه پناهم  ادتی... بمونه مرد من 

 ...  قهیصد يو صدا...  اهیرنگ آسمون س...  اهیدل من س رنگ

 ...  يلرز یم يدار... سرده ... تو  میبر جانیآ -

قول داد ...  داریمن درش پد راثیشد و م یهر چه زودتر باز م دیکه با...  اطیح یو آهن کیچش من به درکوچ و

نه تا ... خواستم بباره  ینم یول... ابر داشت ... بار داشت ... چشام ... قول داد ... تنهام نزاره  گهیقول داد د... 

 یکنم و م یانتظار و اشک م نیو تموم ا نشیذارم رو سیبرگشت سر م یوقت... من بر نگشته  راثیکه م یوقت

 ... بارم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 ... نفســم  يآ... نفسم ... دلم آشوب ... کامم خشک ... داد زد  بغضم

 افتیو گفت ق دیکه صبح تو آغوشش چش باز کردم و خند ینفس... صبحونه لقمه گرفت ... که صبح  ینفس

 ! داره دنیصبحا د

آب نخورده دم صبح دل آدم افسرده رو شاد  افهیتمام گفتم نگاه نکنه و نگاه کرد و گفت ق قهیکه پنج دق ینفس

 ! شهیکنه و موجب خنده م یم

 ... سم نف...  نفسم

 ریبود ز قهیدست صد نیبردارم پاهام توانش رفت و ا یو تا خواستم قدم واریچنگ زدم به د... در اومد  يصدا

 ... بازوم 

 خوب؟ ...  نیجا بش نیتو هم...  رمیخودم م -

 ...  دمیفقط نال...  نقدریا... چش به راه  نقدریا... منتظر  نقدریا... به در  رهیمن که خ و

 ... تو رو خدا ... ا در و باز کن تورو خد -

اتفاق  چیه... گرده  یمن بر م راثیم... چرا ...  فهیضع یکن یم هیچرا گر... چرا ...  دیبغضم ترک...  دیچونم لرز و

 ... دل من  یگرفت دنیچرا دوباره بار فتادهین ینحس

پاهام محو شد و پتک  يرویو من انگار همون ذره ذره ن... شد  داریخانوم تو درگاه پد مهیحک افهیباز شد و ق در

...  ادینم يچرا خبر... خدا کجاست ...  ختمیدستام و گرفتم رو صورتم و اشک ر... و زمان افتادم  نیخورده زم

 ...  راثمیم...  راثیم... مطهره خانوم 

نشده چرا به  يزیهنوز چ... گفت  ینه و هبردنم تو خو قهیخانوم بازوم و گرفت و با زور و با کمک صد مهیحک

 ینشونه خوب نیدلم آشوبه و ا...  زنهیکردم و تو دلم گفتم دلم شور م هیمن گر یو ه يریگ یخودت سخت م

 راثمیم...  راثمیو من گفتم م يآورد تبه سر خود یدختر چ... نه اومده خطرناکه  ریگفت فشارت ز یه...  ستین

 ...  دیاریو با خودتون ب

و زمان دور  نیزم... نشد  يخونه ماما ارغوان چرخوندم و خبر یسقف گچ يتارم و تو خط به خط نما يچشا

 ... شد  یم کتریو چشام هر لحظه تار دیچرخ یسرم م

 ... کمرم برد و به زحمت نشستم و جوشونده ولرم شده رو چسبوند به لبم  ریخانوم دست ز مهیحک

 ... سر جاش  ادیبخور تا فشارت ب... بخور دخترم ... دلم  زیبخور عز-
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 یو برم پ رمیبگ رویتا ن... اون جوشونده رو اصال حس نکنم و تا ته بخورمش  یمن دلم اونقدر تلخ بود که تلخ و

 ...  راثمیم

چند بار رفت و  قهیصد... سوپ قلم بار گذاشت ... خانوم رفت و اومد  مهیحک... نشد  يده شب شد و خبر ساعت

گفتم چهار ساعته که رفته و  یه...  ستین يگفت ازش خبر یمامانت کجاست و ه دمیمن پرس یبرگشت و ه

 ... گرده  یگفت بر م یه

 ... زد  یحس تلخم آالرم م... حس ششمم ... دلم ... من  و

بشه و  دهییکه زا ییروین دیخوردم به ام یم زونیتو حلقم و من اشک ر ختنیقاشق سوپ و به زحمت ر قاشق

 ... انگار ... انگار فلج شده بودم ... نشد 

محمد اومد و تو ... پسر مطهره ...  ادیخانوم رفت و گفت صبح م مهیحک...  دیخواب شمیپ قهیشب شد و صد مهین

 ... مرد ... مرد ... مرد نمونه  یکه خونه ب دیخواب ياتاق کنار

 ... خونه بر گرده و برنگشت  نید اچش به در موندم تا مر زیخ میمن تا صبح همونطور ن و

 رمیو گفت آروم بگ ختیو پا به پام اشک ر دیو شونه هام و مال دیهام از خواب پر هیگر يبا صدا قهیبار صد چند

صبح شد و مرد من ... سحر شد ... شب شد ... گفت و من دوباره زار زدم ... کنه  یگفت فشارت دوباره افت م... 

و زمان داشت به دل و رودم  نیانگار زم... نبود  مدست خود... داد زدم ... نه برنگشت خو نیمرد ا... برنگشت 

 ... داد زدم ...  دیچیپ یم

 ... تو رو قران ...  ازیخونه آ يجلو دیمن و ببر -

 ... داد زدم ... قربون صدقم رفت  قهیصد

  رمیتماس بگ یخوام با کس یم... خوام زنگ بزنم  یم...  دیاریو ب میگوش -

دادن صبور  یم لیکه بهم تحو یو تنها کلمات دیشن یصدام و نم یانگار روح بودم و کس... گوش نکرد  یکس و

... ندارم  یآرامش راثمیفهموندم من بدون م یبهشون م یبه چه زبون دیو من با ریآروم بگ...  ریسخت نگ... باش 

 ...  ممون یاون زنده نم یکه من ب... تا بر نگرده  رمیگ یکه آروم نم

پاهام توان ... دوباره افتادم ... گرفتم و پا شدم  نیدست به زم... داد  یبازوهام و گرفته بود و نوازش م قهیصد

و  دمیخز نیزم يرو...  دمیخز... تونستم راه برم  ینم... نداشت ... و پر درد و نداشت  یتن زخم نینگه داشتن ا

 داد زد قهیصد... محمد از خونه خارج شد ... کرد  هیگر قهیصد

 ... شم  ینم فشیمن حر شهیحالش داره بدتر م ادیبه مامان بگو ب -
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 !کرد حس ششمم ینیب شیانگار که زلزله رو همون لحظه پ و

 ... شده  يزیگفتم چ يدیگفت د و

 ... که خبر نده  ادیگفتم مطهره برگشته و نم يدید

 ... بر سرت شده  یچه خاک که

 دیکه تازه فهم... من خشکش زده بود  يکه دست به بازوها قهیلرزون و نگران صد يو زل زدم تو چشا برگشتم

 ... لب زدم ... که گفت صبح برگشته ... گفته  یچ

  ؟یدون یاز کجا م...  ینرفت رونیتو که ب -

 ... شده بودم  یوحش... و گرفتم  قشی...  نشستم

 زاتیتو رو جان عز...  نتییتو رو به آ...  نتیتو رو به د... اومده  یچ راثمیبگو سر م... گو چه خبره ب... بگو  -

 ... بگـو 

 ...  دیکش یکه پشت نگاه و سکوت تگرگ زدش پنهون شده بود و کله م یقتیاز حق دیشد و تمام تنم لرز سردم

انگار ... خشکم زد ... گونم و راهش و تا لب و گردنم باز کرد  يرو ختیقطره اشک از گوشه چشام ر نیآخر

 ... حرف  یرگهام لخته شد تو اون نگاه ب يتمام گلبولها

من با ورود مطهره خانوم وارد خونه شد و متعاقبش  يبهمن ماه و زمستون دردا ياز هوا يباز شد و حجمه ا در

که من فرستاده ... شده بود  داشونیاز کجا پ کهویدونم  یمکه ن... ها  هیخانوم و چند تا از همسا مهیورود حک

 !چــرا... رو چرا با خودش اورده  نایا...  راثمیدنبال م... که عشقش بودم  یدنبال کس... بودمش دنبال مردم 

 ... نبود  ینیاصال زم راثیم... دخترم  یصبور باش دیبا -

 ...  شهیم تیکردن و آزار خودت اونم اذ هیبا گر... شه تا روحش در آرامش با یصبور باش دیبا... درسته  -

 ...  یدرد و تحمل کن نیو ا یبه خاطر بچت هم شده آرامش داشته باش دیتو با -

 دهیکوب یگفته و در و م یم راهیبد وب گنیم... تو حال خودش نبوده  گنیم...  ازیخونه آ يرفته بوده جلو گنیم -

 ... 

 یب يریدرگ...  شهیم قهیبه  قهیباهاشون ...  شهینم فشیحر یسرش تا آرومش کنن ول زنیر یمردم اطراف م -

 ...  رهیگ یوسعت م لیدل

 ...  رهیگ یوسعت م لیدل یب يریدرگ...  لیدل یب...  لیدل یب
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دوم  يچاقو... کنه  یاول به پهلوش اصابت م يچاقو...  شهیمقصر بوده و اول دست به چاقو م راثیم گنیم -

 ... برنش  یرسن و م یآدماش سر م گنیم... قلبش  کیخوره نزد یم

 ... راه  وسط

 ...  ارهینم دووم

 ... دووم ... دووم ... دهنم تلخ ... وسط راه ... لرزم  یم...  راثیقلب م... چاقو ... سرده ...  لیدل یب...  چاقو

 ... من  و

... اشک  یب... پلک زدن  یب... زبون  یکرخت و ب... جمد من...  خی کهیت هیمثه ... سر و ته  یکلمات ب نیا وسط

که  یکس... وسط خاطرات من با ... و تموم زمستون و سرماش کنار من ... تنها ... تنها گوش بودم ... حرف  یب

... به خاطراتم  دیانگار زهر پاش یکی... تنم مچاله شد  متمو...  گنیم... دووم  گنیم... قلب  گنیم... چاقو  گنیم

 ... لرزون بغل گرفتم  يزانوم و با دستا

 ...  شتریب...  شتریب

 ... حالت خونه مادر ...  جانیآ -

 ... محمد دوست دارم  يبه خدا -

 ... دارم  دوست

 ...  دوست

 ...  ستیمرگ دست من و تو ن... خداست  شیآزما نیا...  جانیآ -

 ...  یمال من باش يقول داد جانیآ -

 ...  یمن باش مال

 ... من  مال

 ... دخترم  یمحکم باش دیبا یول... برات سخته  میدون یم... مادرت تو راهه  -

 ...  جانیکشم آ یخط همراتم؟ من تا ته ترسوندنت نم نیمن تا ته ا -

 ...  جانیکشم آ ینم

 ... کشم  ینم

 ... فقط براش طلب آمرزش کن  -

 ... تا کجا ...  تا کجا...  جانیآ يبر شیپ يخوا یتا کجا م -
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 ... کجا  تا

 ... کجا  تا

 ...  يشنو یصدامون و م جانیآ -

 ... چش شده  نیبب مهیحک -

 ... حق داره طفل معصوم ... بود براش  یخبر تلخ... رفته تو شوك  -

 ... شونه هاش و بمال ... کمک کن دراز بکشه  قهیصد -

 ...  تیرنگش شده رنگ م... بپاشم رو صورتش  اریآب ب وانیل هی قهیصد -

 ... نشه  شیطور هی...  ستین یعیحالش طب نیا...  مارستانیب مشینبر -

هفتاد هشتاد  يزنا...  نهیرو بب یخوب يدختر رو نیا میدیهفده هجده سال ما که ند نیتو ا... مگه چند سالشه  -

 ... داغ  نیخدا بهش صبر بده تو ا...  ستین نشونیدختر تو س نیا يدرصد دردا هیساله 

 ... پوش  یآب يفرشته ها...  مارستانیبد ب يبو... الکل  يبو... آمبوالنس  يصدا

 ... چاقو ...  راثیم... برانکاد ...  من

 ...  ارهیدووم نم...  قهیبه  قهی... مردم ...  راثیم...  ارهیدووم نم... سقف  يچراغا گذر

در و روم ... خنده  یکنه و م یپنجره به سگ وحشتناکش نگاه م يجلو... خنده  یمن م راثیم... خنده  یم

 ...  اطیح يمن تو... بسته 

 ... ترسم ازش  یبدجنس نشو بازش کن م راثیم -

 ... خنده  یم راثیهمچنان م و

من و  راثیم ادیگرفته و بدش نم شیانگار اونم باز یول... بسته است  اطیگوشه ح...  اهیوحشتناك س سگ

... کنه  یرو پر قه قه م يپدر اطیتموم ح... من  راثیم...  راثیو م... گرفته  شیباز... کنه  یپارس م... بخندونه 

 ...  یبهار نارنج بچگ يبهار و درختا...  ارهیبهار رو واسم ارمغان م راثیم يقه قه ها يوسط بهمن ماه گرما

 ... قلبم  يتو ییجا هیسوزش ... سوزش سوزن مچ دستم ... تخت ... الکل  يبو...  تخت

 30...  20...  10... که ماما ارغوان واسم دوخته چشم گذاشتم  يقرمز ینارنج راهنیدرخت بهار نارنج با پ کنار

 ...40  ...50  ...60  ...70  ...80  ...90  ...100 ... . 

 ...  يشد میقا... اومدم  راثیم -
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پره و من  یآب م يجو يغورباقه از تو هیکنار درخت ... تا زانو  يپشت درخت علفا... کنم  یوباز م چشام

 ...  رونیپره ب یکنه و م یرو خراب م يباز راثیم...  ادینفسم بند م... کشم  یم غیج... کنم  یوحشت م

 ... غورباقه بود  هیفقط ...  رونیب يچرا اومد...  راثیاه م -

 ... خنده  یدوباره م راثیم

 !؟يدیغورباقه ترس هیدوست ما رو باش از  -

 ... کنه  یدنبالم م... داره  یغورباقه رو برم راثیم

 ...  زهیترست بر قتیخوام بندازمش تو  یم ير یکجا م -

 ... زنم  یم غیج من

 مامــ ــا... ترسم  یم... تو رو خدا نه  راثیم -

 ... کنه  یتموم دلم وسبز م راثیم يدوباره قه قه ها و

 ...  ایخوابم م...  راثیم...  ادیخوابم م... چاقو ...  ننیچشام سنگ...  راثیم... خال  حس

 ...  يرو از دست داده بود تیاریچند روز هش...  ؟يدخترم بهتر -

 ... لب هاش  يرو میلبخند مال کیو ... رنگ اطراف گردنش  دیسف یگوش هیدکتر روبرو با  و

 ... مادر  يبهتر...  جانیآ -

 ...  دشیچروک يو دستا... و اشکاش ... مادر شکسته من ... ماما ارغوان  و

 ...  رهیمادرت بم... قد و باالت شم  يفدا یاله -

صورت ... پف کرده  يبا چشا... زهرا خانوم ... زهرا خانوم ... مطهره خانوم ...  قهیصد... محمد ... برگردوندم  سر

 ... نگاه شرمنده ... گوشه چشم کبود ... ورم کرده 

 ...  دمیسالم دختر داغ د... سالم عروسکم ...  جانمیسالم آ -

 ... و تازه شد ... و تازه شد ...  ختیاشک ر و

 ... شوق بود ... بود  یزندگ... بود  راثیم... من بودم ... مرور شد  اتفاقات

 ...  هوی

 ...  میآتش گرفت...  دیشعله کش...  زد رعد

 ... آتش ...  میگرفت آتش
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 یم کسانی ریخاك و با کو نیکنم تمام ا یم تیشکا... دم  یم سیپل لیشرف و تحو یاون ب...  یخوب جانیآ

 ... کنم  یآبرو م یو ب شونیکی یکی... کنم 

... خودش ... اومد  ریمن تا خونه اوستا نص يخودش پا به پا... خودش ... خودش گفت همرامه ... گفت  خودش

 ... خودش ... خودش دوباره عشقمون و زنده کرد ... خودش ... خودش پا به پام تو دردام همرام شد 

کرده که به خودش اجازه داده  یغلط اضاف... خونه عشق من آورده  يمتر هیکرده که پاش و تو  یاضاف غلط

هزار بار به خودش بگه غلط  يا هیثان... نه  يکنم روز یم يکار... شمش ک یخودم م... سنگ بندازه به سرت 

 ... کردم 

... گفت قبول ... گفت و گفتم شرط دارم ... و بست  ریگفت و دهن اوستا نص... کردم  يازش خواستگار گفت

 ... هستم  یهمه چ هیداشتنت پا يمن برا... همه شرطات هستم  هیپا

 !؟نه... خراب کردم  جانیآ -

 ... راه  مهین قیرف...  يخراب کرد...  راثمیم يخراب کرد... مرد من  يخراب کرد آره

که  یما رو مطمئن کن دیاول با یول... همسرته  يمراسم خاکسپار گنیم میمرخصت کن دیما با... دخترم  -

 ... و حالت مساعدتر شده  ياریهوش

 ... رمق  ییخشک و ب... لب زدم ... روبروم  بیپوش و دست به ج دیشدم به دکتر سف رهیخ

 ؟يخاکسپار -

 ... روح  یب... خشک ... پلک زدم ... بهت زده سکوت کرد و لبخندش محو شد  و

 ... نداشتم  یمن االن روح که

  ؟یک يخاکسپار -

 ریز... بهت  کیمحو ... سکوت  کیمحو ... ناله و من  يصدا... شکوه  يصدا...  هیمو يصدا... قران  يصدا

 ــه ـیخال...  هیبگو که خال... خدا ...  هیخال...  هیخال... خاك  نیا

 ... و من ... و من ... و من ...  دیمال یشونه هام و م... کنان  هیمو... کنان  هیگر... ارغوان  ماما

 ... مادر  یشیداغون م ينطوریا...  زیاشک بر جانمیآ... مادر ... کن  هیمادر گر -

 ... ن لب زدم م و

 ...  ــهیقبر خال نیا -

 ...  بلندتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا س اکبري  –دارم  یخدا سهم یمن هم از قبول

wWw.98iA.Com ٢٧٨ 

 ...  ـهیقبر خال نیا -

 ... ضجه زدم ... کنان  هیگر... برگشتن سمتم  همه

 ...  ـهیخال یقبر لعنت نیا -

 ...  بیکرده و غر خیسر گذاشتم رو سنگ ... افتادم رو قبر ... افتادم رو خاك ... پا شدم  لچریو از

 ...  ختمیخاکم اشک ر ریز راثیعمر من و طعم تلخ نبود م يبه پهنا...  ختمیر اشک

 ...  ستیمن بد قول ن راثیم...  ستین ریز نیمن ا راثیم -

 ... از دردم  نیسنگ نهیزدم به سنگ قبر و چنگ زدم به س مشت

 ... ضجه زدم ...  اثریم يوا... زهرا خانوم  يوا... زهرا خانوم  يضجه ها يصدا... ماما ارغوان  هیمو يصدا

 نمیمن که هنوز رو زم...  امیتا بهشت دنبالت م یخودت گفت... معرفت  یب یکجا رفت... بدون من  یکجا رفت -

پاشو ...  یپاشـو لعنت...  يراه بود مهین قیرف... معرفـت  یام ب یلعنت ارهیس نیا ریمن که هنوز گ... انصـاف  یب

 ...  ـوبگ...  یبگو پناهم...  یبگو هنوزم کنارم...  یبگو هست

... خدا ... خدا ... تونم  ینم... تونم  یمن نم...  نجایا... من بدون نفسم ... نفس بکشم  يبدون نفسمم چطور من

 خــدا يا

 ... آدم و آدم نما ... مرد و نامرد ... مرد و زن ...  ونیچشا گر... همه زار زدن ... زدم  هق

 ... کردن  هیشده تنها مونده گر دیتبع ینیزم نیحال ا به

زهرا خانوم اون جلو مثه ... دست ماما ارغوان دور کمرم محاط ...  نیگرفته ماش خی شهیدادم به ش هیو تک سرم

 ... و من ... من  ينگاه نگران مطهره خانوم رو...  یجسم خال هی

 ... تو آسمون مه گرفته ... ابرا  يرو... اون باال  نگام

 ... روح  ینشستم سرد و ب نییپا نیا من

 ... به قله کوه  یرس یم يدار تو

 ...  یشیهر لحظه از من دور م يدار

 ...  یشیمجبور م یکن یدل م ازم

 ...  ترسمیاز چند تا خان بگذرم و م دیکنم واسه بدست آوردنت با یدارم فکر م... قدم تموم شد  نیاول -

  ؟یاز چ -
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هفت خان پام  نیا يدرا نیما ب ییجا هیترسم نکنه  یم...  رهیهفت خان رستم تو رو ازم بگ نیا نکهیاز ا -

و از  یدرا رو رد نشم و تو لج کن نیاز ا یکیترسم خر شم و  یم...  جانیترسم آ یم...  دیکه با یبلغزه و نشه اون

 ...  راثیبمونه به دل م جانیداغ آ...  هتلف ش راثیم...  رهیبم راثیو م ياز دستم بر...  يدستم بر

 ... مه راه و نپوشونده نگام کن  تا

 ... رو قله سردت شد صدام کن  اگه

 ... کمونم  نیرنگه مرده از رنگ هی

 ... تونم بمونم  ینم نییپا نیا من

 ...  یفتیو که ن ریزنج نیا ریپس محکم بگ... خوام قد دوست داشتنت تابت بدم  یم -

 ...  دنتیکش غیج يفدا

 ...  دنتیترس يفدا

 ... نترس ... نترس ... نترس ... نترس ...  نجاستیا... هست  راثتیم

 ... گفتم چه تلخه روزگارت  خودم

 ... از کوله بارت  زیبر رونیو ب من

 ... مرد و راه بغض و سد کرد  یم دلم

 ... خاطر خودت دستات و رد کرد  به

 ...  يدیمن و بخش -

 کرد؟ تتیاذ یلیخ... اتابک  -

...  رهیدلمون آروم بگ مشیدیو د میدیرس یصد برابرت زجر بکشه تا وقت یاله... تواسش و بده  ایاون دن یاله -

 ...  ایباهاش کار دارم اون دن

 ...  یکه هست ینیباالتر از ا برو

 ...  یبغض هر دوتامون و شکست تو

 ...  ینیچشم تر اگه تو مه بش با

 .. . ینیمن بب هیشب دیشا یکس

 ... عشقم ... عشقم ... عشقم  يشد داریب -

 ... اونکه تو رو داده به مهتاب  منم
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 ... پوشونه تو خواب  یکه روت و م یکس

 ...  ستیتو کم ن يایکه واسه دن یکس

 ...  ستینره دست خودم ن ادمیخوام  یم

 بهشت يدور از جونت رفته بود نیقیتو سرما حتم به  شبیوگرنه د... من نجاتت دادم  -

 ... مه راه و نپوشونده نگام کن  تا

 ... رو قله سردت شد صدام کن  اگه

 ... کمونم  نیرنگ مرده از رنگ هی

 ... تونم بمونم  ینم نییپا نیا من

دوست دارم ...  راثیدل م زیدوست دارم عز... که بگم دوست دارم نفسم  ومدمیاونوقت تا بهشت دنبالت م -

 ...  جانمیآ

*** 

وسط ... وسط عذاب ... وسط درد ...  یباور نکردن یوسط بهت...  یگردباد لعنت کیوسط ... هفته گذشت و من  دو

 ...  یاهیس ایدن کی

با چهره ... شدم  داریب راثیبا چهره م... سر کردم  راثیدو هفته رو با خاطرات م نیهفته گذشت و من تموم ا دو

 ... با خنده هاش ذوق کردم ... حرف زدم  راثیم يبا صدا...  دمیخواب راثیم

 ... هق زدم ... هق زدم ... هق زدم  دمیو د شیخال يجا یوقت و

آدماش مرتب دور و ...  ستیدست بردار ن وونیخطرناکه اون ح نجایگفت ا... شده  ریدستگ ازیارغوان گفت آ ماما

 ...  میبر نجایاز ا دیگفت با... بر خونه ان 

 ...  رهیخواد بگ یرو م یچ گهیمن فکر کردم د و

 ... بودم  ياز بچه خودمم فرار... که به آغوش بکشمش و من  اوردشیکرد ماما ارغوان م یم هیگر اولجا

ذوق ...  دیخند یبود که م یراثیتنها چهره موجه چشام چهره م...  دید یرو نم يزیچ چیکس و ه چیه چشام

 ...  نداختیکرد و به ذوقم م یم

که گفته ... که گفته باور نکن که از دستت دادم ... که بغلم کرده ... که اومده ...  دمید یخوابش و م هرشب

 ...  یشیم دارینترس ب... همش خوابه 

 ... کشمت  یدوباره به آغوش م... روز  هیگفته  که
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خوندم و قران و به  یمنماز ... رسوندم  یصبح و به شب م یرنگ يخوابا دنید دیو من هر روز به ام... شب  هر

 ...  یدوباره زندگ... دوباره خنده ...  راثیرفتم و دوباره م یخواب م

 ...  نمشیب یکه شب به شب م... کردم که هنوز دارمش  یباز صبح خدا رو شکر م و

 یچمدون و بست و گفت بعد هر زمستون...  شهیدرست م یگفت همه چ یارغوان وسائل و جمع کرد و ه ماما

 یزمان یحمله عصب نیکه دکتر گفته ا...  لچرهیو نیهست و دکتر گفته تا غم به دلش راه بده مهمون ا يبهار

 ... که ...  یکه شاد ش...  یکه آروم ش رهیآثارش م

 ... کرد و من شمردم  یزندگ دیگفت که با... ندارم  شتریباز دلم گفت من سه فصل ب و

 ...  تابستون

 ...  زییپا

 ...  زمستون

چمدون ماما ارغوان و برد و تو ... و آورد دم در  شینوك مداد دیساله مطهره خانوم پرا ستیپسر ب محمد

 و گفت  اطیمحمد اومد تو ح...  نمیبش لچریماما ارغوان کمک کرد رو و... صندوق عقب گذاشت 

 ... ارغوان خانوم  دیندار لیبار و بند گهید -

که  دیرو د یراثیو گرفت و باز چشام م لچریو يسمتم و دسته ها دیمحمد پر ...ماما ارغوان گفته بود نه مادر  و

 ... دوباره اشک ... اشک ... اشک ...  دیاومد سمتم و به آغوشم کش

 دمیسرشون اومده منم نپرس یینگفتن چه بال... زدن  یتو نا کجا آباد مجازات دست و پنجه م لیو اسماع عذرا

 یخودخواه نشونیمجازات سنگ یفکر کنم که باعث و بان نیعمر به ا هیواستم خ یمهم نباشه نم نکهینه ا... 

 ... من بود 

 ... نه  دیکه شا... حقشون بود  دیشا که

خودم و  ییجز تا ته خط رسوا يچاره ا... نداشتم  يا گهیکه دست بردار نبود چاره د يازیبا آ... من  یول

 ... خودشون رفتن 

زبر اون باال  اهینحسش رو تا چوبه و طناب س يو قدما دمید...  دمیخودم د... شد  ختهیبه دار مجازات آو ازیآ

... تالش کرد تا اجازه بدن منم باشم  یلیمعتمد خ...  دمیخودم جون دادنش رو د يبا چشا... خودم ... شمردم 

 ... داره و گفتم  یگفت منع قانون یم

 ...  نمیبب ریدل س هیقمه که تقاص دادنش رو با چشام ح نیو ا میآدم مرد نیهام توسط ا یو تمام خوش من
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 دمیها سف ازیمردن آ دنیو من گفتم د...  یشیکدر م...  یزن...  یشیم اهیس...  یگفت زن... ارغوان گفت نرو  ماما

... شم  اهیس... مردنش کدر شم  دنیکه با د... کنم  يآدم نبود که بخوام واسش دلسوز... آدم  نیکه ا... کنه  یم

 يجدا يزیبه چ...  یموجود عوض هی... بسوزه  تشیجاهلکه دلم به حال ... هم نبود  وونیح هی یآدم حت نیا

 ... مجسم بود  طانیش هی... نه ...  مار؟یب هی... موجود 

اش معتمد و آدم...  ختیر یکه م ییکرد و توطئه ها یمن م ییکه بعد رسوا ییاز تموم کارا... گرفته بودن  لمیف

تو ... شد  یمردم هنوز باورشون نم... گوشه گوشه خونش ... نصب کرده بودن  نیدورب... شنود وصل کرده بودن 

 ... و تو مسجد به مردم نشون دادن  لمیگن تموم ف یم یول...  نمینبودم که بب... بهت بودن 

 یهر جهل... رو سند نکنن  یکه هر حرف... کنه  یرو بزرگ م يدرس خونده آوردن و داره مردم آباد یروحان هی

... گن تخصص داره  یم... رو حک ذهنشون نکنن  یهر حرف یکه از هر ناآدم... خدا قبول نکنن  نیرو به نام د

 ... موثقه  اتیگن همه گفته هاش بر طبق قران و روا یم... گن  یم

که سالهاست  دمیرو شن ییحرفا... داخل مطب دکتر ... سالشه و من  کیو ستیاالن ب... بزرگ شده  اولجا

گفت تنها چاره ... آخرشه  يدکتر گفت روزا... کنه  یکه سالهاست داره مدارا م مارمیقلب ب... از قلبم ... منتظرم 

 ... گفت ... عمل باالست  سکیگفت ر... عمله 

 شیسال پ يو اند ستیدونه روح دخترش از ب یکه نم... ه آروم مونیزندگ یاز وقت... ارغوان حالش خوبه  ماما

 ... کنار دروازه عرش به انتظار نشسته 

*** 

 ... استغفار کردم ... نماز خوندم ... دوش گرفتم ... وقت عمل دارم  فردا

درخت ...  رهیگفته بود جونش داره م... گل کاشتم ...  راثمیحرف م ادیهر بهار به ... هر بهار ... درخت گردو  کنار

 ...  راثیبعد رفتن م... گردو خشک شد 

 ... گل کاشتم  کیمن به جاش هر بهار  و

 ... هر بهار ... چند بار ... بار  کینه ... خاك باغچه رو شخم زدم  دوباره

 ... گفت  راثمیو م نیا... خاك محبت حس کنه  نیا دیبا

رو  ایبپره و دن ونشیتونه از آش یم... پرستو پرواز کنه  هیتونه مثه  یکنم م یبزرگ شده و من حس م اولجا

چون ...  ستیچون حرومزاده ن...  نهیتونه بب یم... اولجا  یول...  دمیند يریکه من ازش خ ییایهمون دن...  نهیبب

 ...چون پدرش اگر بد بود عقد مادرش بود ...  نهبکشو یوجود نداره که آرامشش و به نحس شیدر بر زندگ يراز
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که ... بود  شیحال غمبریگذشتش بود حرمت خدا و پ ینداشت و دلش پ یکه اگر مادرش از پدرش دل خوش

 یچون کس... بهتر از من خواهد داشت  ییدارم زندگ نیقیاولجا بزرگ شده و ... خوب و بد براش خط قرمز بود 

 ... ها نفرستاده  يدیتبع يایگناه به دن جالباون و تو من...  ییجا... 

... عمل کنه  دیکه با...  مارستانیبره ب دیدونه که مادرش با ینم... دونه  یاولجا نم... مهره  کمیو  ستیب مروزا

...  ییمایکارمند شرکت هواپ... دخترم کارمنده ... رفت سر کارش  شهیطبق روال هم... عمل باالست  سکیکه ر

حرفش و باور ... به عنوان تنها دوستش ... و من ... گه یم... اونم دوسش داره  گهیم... رو دوست داره  یکی گهیم

 ... کردم 

 ... با خدا  شیبق

 ... تو خاك دلش کاشتم  یو راست نیو با د میزندگ وهیم شهیر من

 ... با خدا  شیبق

 ... درسته  نیا... اشتباست  نیکه بهش گفتم ا... باال  ومدیکج ن شیتنه زندگ که

 ... با خدا  شیبق

*** 

 ...  اولجا

 يدفترچه خاطرات رو بستم و کنار گلدون گال... صورتم و با پشت دست پاك کردم  ياشکا... صدام کرد  زیعز

 ... رز خشک شده گذاشتمش 

 خوب؟... بهشت زهرا  میسر کار نرو بر... فردا سالگرد مادرته ... عروسکم ... اولجا  -

 جانیآ

شدم  داریب...  بایتصور ز يورا ییکه جا... نبودم  يشدم و تو خونه پدر داریب... شدم  داریب... چشام تار ...  خی تنم

 ...  یخسته نباش... گفت  یکیکه ... مبارك  ینمره قبول... تموم شد  يتو دلم گفت باز یو کس

 ... مه گرفته  شهیش کیاز پشت ... صداها مات ... ماما ارغوان ... اولجا ... هنوز تو گوشم بود  ونیش يصدا

و ... و لبخند زد ...  يخوش اومد ایدن نیبه ا...  میو ببر تییایبند دن دیبا... باز کن چشات و ... گفت  یکی ارهدوب

 ... شدم  نیریش

قصه ها  يها يحور ییبایبه ز... ملک  هیکنارم ... دورم ...  یدونم چ یاز نم يهاله ا... سبز ... زرد ... تونل  کی

 ... تصور  يورا... 
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 یکه گفتم زود م... که چش به راهه ...  يکه منتظر دار... زد  یو حرف م دیخند یم...  یلیخ...  زد یم حرف

 ... من دلم طاقت نداره ... که گفته زودتر ... رسونمت 

تا چشم به ...  دمیتا رس...  یصورت يکنار اون هاله ها... اون نور سبز مه مانند  يرو... شک ندارم ... بود  پرواز

 ...  دیکوب انهیقلبم وحش...  دمیتا د... چشاش خورد 

که گفت  یو ملک... لرز تو دستم ... اشک تو چشمم ... تپه سبز ... تپه  يباال...  دیبلوز و شلوار سف...  میزندگ مرد

 ... 

 ! زارم یتنهاتون م -

 ... رفت  و

... شد  یازش تراوش م چکیپ يکنارم گرفتم که بو واریدست به د... خشکم زد ... به خس خس افتاد  نفسم

 ... قرن انتظار داشت  هیو چشاش که قد ...  یهمون شکل...  يهمونطور... من بود  راثیم... قدم برداشت 

... دلم اشک خواست ... دلم آغوش خواست ... دلم داد زد ... داد  یم يبولگار يهنوز بو... هنوز ... شد  کینزد

 ... چش تو چش ... رخ به رخ ... قد به قد ... جلوم بود  ادیتا دلم به خودش ب... سه قدم ... دو قدم  ...قدم  کی

 جان؟یآ ياومد... نفسم  ياومد... عشقم  ياومد -

 يتر از همه خوابا یواقع...  شهیتر از هم یواقع... بود  یواقع... کز کردم تو آغوشش ... پرواز کردم  نشیس تا

 ...  دمیدیساال م نیکه در نبودش تموم ا یرنگ

 ... زار زدم ...  ختمیر اشک

 ...  یهمه سال تنهام گذاشت نیچرا ا... انصاف  یب... راه  مهین قیرف... رحم  یب -

مملو از  يو صدا...  دیلرز یمرد من م... لرز داشت ... به خودش چسبوندم ... رو دور کمرم محاط کرد  دستاش

 ... بغضش 

من طاقت ندارم  یدون یتو که م... نکن  هیگر... دست من نبود ... مجبور بودم ... آروم باش عشقم ...  شیه -

 ...  نمیاشک تو چشات بب... خنده  يبه جا يهمه دور نیبعد ا

 ... شدم تو پناه عضالت مردم  فرو

 ... داد و گفت  با دست چپ پشت کمرم و نوازش... هق زدم  ریدل س هی...  ختمیاشک ر ریدل س هی

 هنوزم اشکت لب مشکته؟... لوس من  يا -
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... قلب مرد من  يو صدا...  يچه چه قنار يصدا... پرستو  يصدا...  اسی يبو...  دمیخند هیمن وسط گر و

 ...  یزندگ... آرامش 

 ... شد تو چشام  رهیعقب رفت و خ یکم

خبر دارم اولجات بزرگ شده ... خبر دارم ...  يدیکش یخبر دارم چ...  یلیخ... دلم واست تنگ بود ... عشقم  -

 یحرف م ریدل س هیرو سنگ قبرم و  یختیریخبر دارم هر شب جمعه گالب م... خبر دارم ... خانوم شده ... 

 ... خبر دارم ...  يزد

... کرد  کیلبش و به گوشم نزد... رو حواله پوست مملو از حرارتم کرد  يو بوسه ا میشونیپ کیو آورد نزد سرش

 ...  یعاشق وش و خواستن يبا همون صدا... نجوا کرد ... و 

تا ...  یمال من... و دارمت ...  یکنارم... کنارتم  گهید...  استیآخر دن نجایا... به خدا ...  ذارمیتنهات نم گهید -

بود  يزیتنها چ ییتنها... ساال بدون تو  نیتموم ا یول... بود  یهمه چ... قشنگ بود  نجایا... عشق من ... ابد 

 ... که داشتم 

 ... که اگر نبود ... اگر خدا نبود  و

از ... گشاد ... لبخند زد ...  دمیقد بلند کردم و گونش و بوس... دستم رو گذاشتم رو شونه هاش ... کردم  نگاش

 ...  راثهیکه مخصوص م ییاونا

باز  دیبا... االن قلبم تاالپ تولوپ گرفت ...  یکن یم زیسورپرا کیرمانت يوسط حرفا... هان  مینداشت -

 ! بخورمت

... بلند بلند ... و بلند  دیبه آغوشم کش... دوباره بغلم کرد ... قه قه زد ... قهقه زدم ... من نگام و ازش گرفتم  و

 ... داد زد 

 ... دوست دارم عشقـم  -

 ...  بازم غر زد راثیم...  میدیته رودخونه دو تا

 ... دنبالمون که نکردن ... بابا با آرامش  واشتری -

و  دمیخند زیدست گرفتم به دهن و ر... لب فحش داد  ریشد و ز سیخ... هلش دادم تو آب ... شدم  بدجنس

 ... گفتم 

 ؟یگرفت ادی نجایا...  ینداشت ادیحرف زشت  -

 ... و آهسته گفت  دییو اطراف و پا دیچ لب
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 ... گرفتم  ادیاز خودت ... نه به جون تو  -

 ... و صداش بلند شد  دمیروش آب پاش... سمتش  دمیدو... رفت و برگشت  یلیتا سقف آسمون ن ابروهام

 ! تو که هنوز دست به شکنجت خوبه... داشتم  ادیبابا ... غلط کردم  -

 ... گفت  یکیو ... دوباره بهار شد ... ته ته دلمون دوباره سبز شد ...  دیو باز خند...  دمیباز خند و

 ...  دیدار یخدا سهم یکه از قبول ییاونا يا

 ... جاودانه ... تا ابد ... داره  انیجر یکه زندگ...  دیباور کن...  دیبدون

 ... لذته ...  هیزندگ... عشقه ... وصاله ... پاداش صبرتون  و

 ... هم هست  يگرید يایدن...  دینداشته باش شک

حرارت عشق تا ته قلبم نفوذ ... داغ شدم ...  دیکرد و بوس کیدستم و به لباش نزد... و گرفتم و پا شد  دستش

 ... گشاد و دندون نما ...  دیخند راثیم... کرد 

 ! یشیم دیبابا تو که هنوز سرخ و سف يا -

 ... لب زد ...  میقدم زد... قدم زد ... دست انداخت دور کمرم ...  کیاومد نزد سیخ يهمون لباسا با

 ؟يا هیپا... عشق  هی... خونه  هی -

 ... داد زد ... شکوه کرد ... شد  یقلبم وحش... گر گرفتم ... شدم  داغ

 !خوب؟... سرخ شو  یبگم تو ه یمن هر چ -

 ...  دمیخند...  ریهمونطور سر به ز...  دمیخند

 ... روم تکون داد  يجلو رو دستاش

 ...  یباش که با خلق جهان نیکجاست ذهنت؟ بابا با ما به از ا...  ییاالن با ما -

 ... گفتم ...  میراه و قدم زد تموم

 ...  میچند نفر اومدن خواستگار ینیکه بب ينبود -

 ... شد  یعصب... سرخ شد ... گردنش ورم کرد  رگ

 ...  دمیخند زیر... من باز  و

 ...  گفت

 ... چه روزا که نداشتم  ایحور نیبا ا ینیکه بب ينبود -

 ... داد زد  راثیم... و چشام پر از اشک شد ... دلخور شدم ... کردم  باور
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 ... کردم  یشوخ وونهیبابا د -

 ... نجوا کرد ... لب زد  یخواستن... عاشق وش ... باز آهسته  و

 یزد و تو رو م یغر م یفقط دل زبون نفهمم ه...  دمیدیرو نم یمن کور که کس... عاشق کوره  يدیمگه نشن -

 ... خواست 

 يدست برد ال... گردنش  يسرم و فرو کردم تو گود... کرد  کیو انداخت پشت کتفم و خودش و نزد دستاش

 ... ذاشت رو سرم و گفت چونش و گ...  دینوازش به دل و قلبم چسب نینوازش کرد و چقدر ا... موهام 

 ...  يدیرس یم رترید گهیخورده د هیاگر  -

 ... کرد  مکث

 ... کردم  سوال

 خوب؟ -

 ...  دیخند

 !رو ایحور نیاز ا یکی -

 !بلند فرار کرد يزدم به بازوش و با خنده ا مشت

رو کرد به ... سرم و چسبوند به سرش ... دست انداخت به گردنم ...  مینشست کدستیسنگ پهن و  کهیت هی يرو

 ... شکرت ... شکر  ایخدا... و تنها گفت ...  یلیآسمون ن

 ... خدا لبخند زد ... که  دمید و

 یزندگ زیآورد و با همسران صالح خود در بهشت ن یدر م نیدر آخرت خداوند زنان مؤمن را به صورت حورالع"

  "کنند یم

 

 انیپا

 نود و سه آذرماه

 ياکبر سارا
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  93 آذر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member271851.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member21564.html    :ناظر 
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