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 ندارد يکه تا رنگ باختن فاصله ا يشهر يدر کوچه پس کوچه ها

 شمارم یها را م هیمشت افکار باطله و ثان کی انیام م نشسته

 ...فرداها دیاز ام ابمیب ییکورسو دیشا تا

 و امروز روزید یاهیبدون س ییفرداها

 .دور انیسال یبدون سرخوردگ م،یبغض گره خورده در گلو بدون

 ...به دور دست و فکرم در دور دست  نگاهم

 !!!دو دور دست نیا نیست ب یچه تفاوت فاحش اما

 ؟یلمس کن میصفحات زندگ يرا در البه ال دیام يکه بارقه ها ییکجا پدر

 تو را پدر بنامم؟ دیبا ایآ

 ....؟يلگدمال کرد تیپاها ریرا ز میفردا يو افق ها يام پدر نبود یلحظات زندگ نیکه در حساس تر تو

 ...ستین یالیخ باشد؛

 دوارمیهم ام هنوز

 فاصله دارم انیهم تا پا هنوز

 ام یکه چشم دوخته ام به دوردست زندگ همانطور

 دوباره بودن يروم به سو یم

 ساختن دوباره

 کردن یزندگ دوباره

 بودن گــــــــــــرید یمن دوباره

 

 و هفتاد و دو صدیهزار و س بهار

 یو رو م ریاز استرس معده ام را ز یحالت تهوع ناش. دیچیپ یسرم م يدختر و پسرها تو جانیاز سرِ ه غِیو ج کیموز يصدا

 یبرق را امتحان کردم، ب دیکل يچند بار. کرده بود ریگ کیباز شده و پشت در بسته اطاق تار میبود که پلک ها یدوساعت. کرد

 .به سر نداشت یشده، المپ زانیآو يچرك بسته  دیسف میس. کردم یاهسرم نگ يبه سقف مدور باال دینا ام. بود دهیفا

 نیخلوت دوباره چشم گرداندم و گوشه تر يبه دنبال گوشه ا. برد یطپش قلبم را باال م رونینامفهوم ب ياتاق با صداها یکیتار

 .لرزانم را ننو وار بغل کردم ياسردش پناه گرفتم و زانوه يها واریتا جا داشت در پناه د. کردم دایرا پ میایدن یسه ضلع

 .انداخت یاتاق به وحشتم م یکیتار. ماند یبسته م دیبا میچشمها

 .شک یب. شک کار پدر بود یو نمور ب کیام در اتاق تار بانهیحضور غر. بود میایآخر دن نجایشک ا یب

 . کرد یمادرم را با مهارت نقاش ریام تصوذهن درمانده . هم فشار دادم يرا رو میچشمها. شد نییبا صدا باال و پا میگلو بیس
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 يکرد، با پوزخند آشنا یآمد و بابا؛ بابا فقط نگاه م یاز دستم بر نم يکار چیداد و ه یآغوشم جان م يکه داشت تو یوقت

 .بود هشیباز هم، مثل هم. موادش نداشت يبرا یباز هم خمار بود، باز هم پول. اروردیکرد دارد ادا در م یفکر م. لبش يگوشه 

به قلب ترك خورده مادرم توجه نکرده .  یکن یم یو مخف يگفته بود پول دار. را کتک زده بود فمیمادر نحص شیروز پ چند

شد و کنج کبره بسته خانه  ضیاز همان روز بود که مامان مر. دانست که حال و روزش خوب نبود یم. بود و کتکش زده بود

 .کاش بابا نبود. بود، کمر شکن بود نیاش سنگ هیسا شیکه از سالها پ يتحمل مرد. مان افتاد

دانشگاه رفتنم شب و روزم را پر  يآرزو. که کتاب کنکور بخرم. داد یبه من م یاز پولش را دزدک يکرد و مقدار یکار م مامان

 ییآخ مامان کجا ."خودش رو خسته کنه لمیخانم وک نمینب"کرد  یم میصدا یکتاب بود، با مهربان يسرم تو یوقت. کرده بود

 .که چه بر سر دخترت آمده ینیبب

 نیا فیح "گفت یکرد و م یکردم اشکهام رو پاك م یم هیکه گر یوقت. شدند را کنار زدم یم ریمحابا سراز یکه ب ییاشکها

ا ب. دیکش یبه دوش م يکه تنها ياز غصه ها. خم شده بود شیشانه ها. "یکن یم شیکه بارون ستین يا لهیسبز ت يچشما

 .پدر شده بود میافتاده برا يهمان شانه ها

 مانیکس یب. يمامان، چقدر تنها بود يبود بیجنازه ات چقدر غر عییروز تش.  ختمیر یاشک م ادشیسال بود که به  کی

د دو ادشیهمراه اعت  شیمردانگ یبابات معتاد شد، از وقت یاز وقت يگفته بود.  زد یذوق م يقبر به خاك نشسته ات تو يباال

 . سراغمان را نگرفت یکس گریشد، د

 "هیاتاق خال نیا زم؛یعز ایب". دیبه گوش رس کترینزد يکش دار مرد يصدا

 يو صدا. بطلبم، صداها دور شدند یکنم، کمک يکار نکهیکه قبل از ا فیو ح. شدم زیخ مین عیبزاقم را  قورت دادم و سر آب

 !یبیغر يه اچه فاصل. کرد دمیرا نا ام دمیکه ام يبسته شدن در

 .شدم رهیخ میپا ریز يسبز فرش رنگ و رو رفته  يگل ها به

 یلعنت يباز هم اشکها.

از بالاستفاده بودن  تیکه حکا یگرد و خاک ریش ز يرنگ قهوا. اتاق زل زدم يگوشه  یچوب يتخت زهوار در رفته  به

 نها،یا. زود گذرشان يها يمواج شاد نیها با طن دختر غیج. اعصابم بودند يصداها رو. زد یم یاهیاش را داشت، به س یطوالن

اش  یتوانستند هج یچه؟ م یعنی یدانستند که سخت یکرد، چه م یکردنشان گوش فلک را کر م یجوان ادیها که فر نیهم

چه؟ به خاطر بابا و خانه محقرمان با  یعنیمدرسه موش شدن  يدانستند تو یچه؟ چه م یعنی یکس یدانستند ب یکنند؟ چه م

 ؟بودند دهیرا شن يچه؟ لقب منزو یعنی يتنها حیتفر يدانستند زنگ ها یچه م. گرفتم یانس نم یکس

 یکه باش ندار

 تیها حرف

 تیها خواسته

 دتیسراسر سف يآرزوها
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 ستین ییبها یکس بر

 یکس که باش یب

 انگارند یم نتیو دمل چرک رندیگ یرا به استهزا م تیها درد

خاکش را تا  يزییکوچک که باد پا اطیح کی. نداشت شتریب يشش متر يورد کیو  يه متراتاق ن کی مان،یجاریاست خانه

کرد، اجاره  یمامان بود و کار م یتا وقت. گرفت یمامان را خاك م زیکرد و سماور کهنه اما تم یم یداخل آشپزخونه همراه

طلبش،  يو برا. که صاحبخانه بود يرمردیز پرفت، من ماندم و ترس ا کهیقتاز و یول. شد یپرداخت م ریخانه هر چند با تأخ

 . کرد یدخترانه ام گردش م ياندامها يشده اش رو زیر يچشم ها

بهد  داد؟یشد؟ مگر قانون اجازه م یمگر م. بود دهیکه جسمم را خر يذهنم رفت به پسر. هامو دور خودم جمع تر کردم دست

 .دمیکش یم رونیزشنتش ب يایگرفتم و خودم رو از دن یم دیآمد، و آنوقت بود که قهر خدا رو ند یسراغم م یمههمون

 کردند؟ یچرا تمامش نم. ها بلند شده بود صدا

را ترك کردم و  یسه کنج. دمیلرز. سردم شد. با ترس بود ختهیآم شانیها غیج. کرد رییزنگ صداها تغ. شد زیت میگوشها

 .""ورامام دیفرار کن"داد زد  یکی! افتاده بود یچه اتفاق. ستادمیا

بود که  یکنند؟ اگر بازداشتم کنند؟ کس یم میدایآمده بود؟ پ سیپل. که بهتر بشنوم دمیبه در چسب. در قفل شده هجوم بردم به

 . گناهم یکه ب یدان یخودت م ایاز حقم دفاع کند؟ خدا

بار صدم امتحان  يرا برا رهیگدست يبه تکاپو افتادم، دنبال راه فرار. شد یقطع نم يلحظه ا سیپل ستیو فرمان ا ادیفر يصدا

 .شد یباز نم یدر لعنت. شد ینه، در باز نم. کردم

 .لعنت به تو بابا. نبود يزیدستاو چیه. دیسو و آن سو چرخ نیبه ا یکیتار انیدر م میچشها

 میقا. فکر کندرست  میمر!  فتادم یم سهایپل ریگ دیاصالً چرا با. شدم یم میقا دیبا. بود یگوشه اتاق فکر خوب یمیقد کمد

 .شو

 ریدر ز يلنگه . شد يمسر میلرزش دستها. و چفت درش را با دست نگه داشتم دمیداخلش چپ. بود یرا که باز کردم خال درش

 .دیرقص یم ،یکیتار يا هیسا

رفتند،  یم سهایاگر پل. باز منتظر شدم يبار با چشم ها نیا. صدا ها کمتر شدند! يچه کار احمقانه ا. خشک شده بود میپاها

حداقل تا . انتظار تنها کار ممکن بود. بسته شد میدوباره چشمها. کردم یرا باز و فرار م یدر لعنت نیقفل ا يجور کیباالخره 

 .نکند دمیتهد ییصدا چیه کهیوقت

 نیب. قلبم ضربان گرفت. کرد یم یداشت پله ها را ط یکی. دیشن ییناآشنا يانگار صدا میگوش ها. گذشت یساعت کی

 ! خواندم یصلوات چندم بود که م. دمیکمد چسب ي وارهیبه د. خدا را صداکردم شیانهاضرب

 .باز شد یمحکم ژیق يبا صدا در
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. قلبم بلندتر يشد و صدا کتریپا نزد يصدا. دهانم خفه کردم يرا با دست گذاشتن رو غمیج. دمیکش یکوچک غیترس ج از

 .پا قطع و در کمد با صدا باز شد يصدا یلحظه کوتاه. اشتمد نیقی. شد یم دهیحتماً شن. قلبم بلند بود يصدا

 .کردند دایپ زیراه گر نباریا میغهایبسته شد و ج میچشمها. را حائل صورتم کردم دستم

 :با گفت يمردانه ا يصدا 

 .آرومتر، چه خبرته ــ

اگر گرفته شود  مییتنها دارا. مکن یخورم خودم را خالص م یقسم م ایخدا. کرد یم میآبرو یب. دست خودم نبود میها غیج

 .کنم یخودت م یرا ارزان نتیزم

 .دهانم قرار گرفت يرو یدست

 . نجایا يزیریاالن همه رو م. نکن غیج غیخانم ج يآها ــ

 .باز و دوباره بسته شد يلحظه ا يبرا میها چشم

 .گم ساکت یبا توام، م ــ

 .شد یم نییام با قدرت باال و پا نهیس قفسه

 يبا آخ بلند.  و با تمام قدرت فشار دادم دمیلرزانم کش يدندان ها نیبا ته مانده توانم گوشت دستش را ب. کردم یم تالش دیبا

. درهم، وسط اتاق خم شده بود یبا صورت یگوشه چشمم که باال رفت مرد جوان.  گوشه کمد مچاله شدم. دیدستش را کنار کش

 يپا. مرد و در باز در گردش بود نینگاهم با سرعت ب. گذاشتم نیزم يآرام رو چپم را ياپ.  شد به در باز شده دهینگاهم کش

 :زد ادیو فر ستادیبود که صاف ا دهینرس نیراستم زم

 .یعوض یوحش ــ

که بهم دوخته شده بود، دوباره گوشه  ییکه به ترس نشسته و لبها يبا چشمها. نداد میانگار که فرمان فرار به پاها دیترس مغزم

 .دمیپکمد چ ي

 . ستادیترساند، مقابلم ا یکه م ییبا چشمها. شد کیبغلش گذاشت و نزد ریرا ز دستش

 دیآوردتت، با کهیمنو هومن فرستاده، همون گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب. فکر کرده تحفه است. پاشو خودت رو جمع کن ــ

 .يبر نجایاز ا

 .گرفت يشده ام را به باز کیلبش اعصاب تحر يگوشه  پوزخند

 .آمد و مچ دستم را گرفت جلوتر

 .يکه بود يبرو همون جهنم دره ا. زود باش گورتو گم کن! يبا توأم، مگه کر يهو ــ

 !شده بودم که توان حرکت نداشتم فلج

 :زبانم باز شد دیچیکه پ درد

 .شیشکنیم يدار. دستم رو ول کن ــ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٧ 

 .تا خورد شدن نداشت يدستم فاصله ا. شد شتریدستش ب فشار

 .زود باش. نازت رو بخرم نمیکه بش ستمین کاریبه زور وادارت کنم؟ من ب ای یش یا مپ ــ

 .شد و وسط اتاق پرت شدم دهیکش دستم

 :داد زد نییاز پا ییصدا

 .قربان اون باال هستند ــ

 :لب گفت ریکه ز دمیشن

 .لعنت به تو. لعنت به تو هومن ــ

 .تفنگ به دست به سمتمان نشانه رفتند از حرکتش به سمت در، در باز شد و دو سرباز قبل

 :از سربازا داد زد یکی

 .شدند میقا یروانیرشیتو اطاق ز. کردم داشونیقربان پ ــ

 .نفرت هیشب يزیترس بود و چ شیچشمها انیم. ولو بودم نیجوان برگشت سمت من که هنوز کف زم مرد

 .که داخل شد يو مرد ستادندیکنار ا سربازها

 :گفت یمحکم يصدا با

 .نیتو ماش دیو ببر دیبهشون دستبند بزن ن،یهست یمنتظر چ ــ

 :صدا نظاره گر بود، به حرف آمد یجوان که مبهوت و ب مرد

 ...من اومده بودم. بدم حیتوض دیسرکار اجازه بد ــ

 :ادامه نداد اجازه

 .یبکن یچه غلط يآره کامال مشخصه آمده بود ــ

 ...است که فرار کرده  گهید یکیسرکار، مقصر  دیکن یاشتباه م ــ

 .شه یمشخص م يحرف نباشه، تو کالنتر ــ

 :زد ادیفر يسمتم برگشت و با لحن محکم تر مأمور

 .خودت رو جمع و جور کن ــ

 :خطاب به سرباز گفت و

 .دیدستبند بزن میکی نیبه ا ــ

 .مده بودسرم آ دم،یترس یاز آن چه که م. قدرت تکان خوردن نداشتم. بودم زیخ مهین نیزم کف

 . سفتش کردم یور شده ام را با گره کیکج و کوله شده ام را مرتب کردم و شال  يمانتو

 :بلند شدم و رو به مأمور گفتم یکردم ول یم یچارگیب احساس

 ...بدم من رو به زور حیتوض دیآقا اجازه بد ــ
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 :باز هم اجازه صحبت نداد که

 .شه یمشخص م يتو کالنتر یگفتم که همه چ ــ

دستور  ش،یتوجه به حرفها یمأمور ب. داد یم حیتوض يمرد جوان همچنان داشت با ناباور. دستبند زده شد مانیدست هر دو  هب

 .را داد نیانتقال به ماش

که کنارم نشسته بودند سفت و  یدو زن. کرد یم یتاب یخشک شده ام ب يگلو. را خفه تر کرده بود نیخفه ماش يفضا سکوت

دو زن کامل  نیزنانه از ا يچقدر ظرافتها! یشاک ایطلبکار بودند، . شده بودند رهیم و بکم به رو به رو خسخت رو گرفته و ص

 !دور بود

 یکه فروخته بودم م يگفتم؟ از پدر یم دیچه با. ام را به فکر واداشتم يذهن خسته و فرار. کرده بود خی میبود و دستها بهار

 کردند؟  یگفتم؟ باور م

 .انداخت انمیبه غل ش،یاز همان فاصله  تَف خشم نشسته بر چشمها. شد ادهیمرد جوان هم پ. دترمز کر نیماش

 بود که پدرش نامرد بوده باشد؟ یکس د؟یفهم یم یرفت، درد مرا کس یراه م یعصب یکی زد،یداد م یکی. شلوغ بود يکالنتر

اصالً من کجا . ترس به بند بند وجودم رخنه کرده بود. ودلرزم گرفته ب. شدم رهیدستم خ يانداختم و به دستبند رو نییرا پا سرم

 کرد؟ یباور م یکجا؟ چه کس يو کالنتر

. درهمش راه هر گونه صحبت کردن را بسته بود، نشسته بودم يا افهیکه با ق يسالن به همراه مأمور يبود که تو یساعت مین

 . از برزخ بود یلیصورتش تمث. به مرد جوان جلب شد که سمت چپم بود توجهم يحواسم به اطراف نبود که با باز شدن در

 . میشد یفشار دست خانم مأمور بلند شدم و به سمت اطاق راه با

پا  نیدر ا يجلو فیبالتکل. شدم رهیکرد خ یرا برانداز م مینشسته و از سر تا پا زیکه پشت م یسال انیکه بسته شد به مرد م در

 .و آن پا کردم

 .نیجلوتر و بش ایب ــ

 يرا رو نکشیع. نشستم زیکنار م یصندل يمرد دور نماند جلوتر رفتم و رو نیزبیکه مطمئن بودم از نگاه ت یلرزان يپاها با

 :گفت يدیصورتش جا به جا کرد و با آرامش بع

 .کن فیخب تعر ــ

. لباسش بود يرو کتیچشمم به ات. سخت شده بود میجمله ها برا نیدرك ساده تر. تکان دادم يحرف سر یو ب گنگ

 . يزدیسرهنگ محسن ا

 .پر کرد و مقابلم گذاشت یآب وانیل

 .کن فیرو از اول تعر زیآب رو بخور و برام همه چ نیا ــ

 . کرد و به لرز در آوردش تیسرا وانیلرزش دستم به ل. کرده ام برداشتم خیرا با دست  وانیل

 خب؟ ــ
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 .خودم اونجا نبودم لیمن به م...من  ــ

 .تیلیو فاماول اسم  ــ

 .يمدد میمر م،یمر ــ

 اسم پدر؟ ــ

 .غالمرضا-

 ؟يچند سالته خانم مدد ــ

 .نوزده ــ

 :دیکرد، پرس یرا پر م یفرم کهیحال در

 ؟يکرد یخب اونجا چکار م ــ

 .فرستادم نییدهنم را پا یخال يکه نه، هوا آب

 .منو به زور بردند ــ

 .باال رفت شیابرو يتا کی

 کرده بود؟زورت  یبه زور؟ ک ــ

 .بابام ــ

 .کم و کاست یکن برام ب فیاز اول تعر ــ

 :جواب دادم عیو سر تند

 .گناهم آقا یبه خدا من ب ــ

 .زل زد میداد و موشکافانه به چشمها هیاش تک یچرم یصندل به

ما بار اول  يمأمورا. دیدش ریدستگ یروانیش ریمرد جوون تو اتاق ز هیشما با . یثابت کن دیبا یگناه یخانم جوان اگه ب نیبب ــ

آمده سراغ  یآقا درست بعد از مهمون نیخونه تحت نظر بوده و ا کهییاز اونجا یندازند، ول یاتاق رو از قلم م نیاونجا، ا رندیکه م

 یب یگیم. میبه حرفاتون اعتماد کن ينطوریهم میتون یما نم. میخبر یافتاده که ما ازش ب ییاتفاقا وسط نیشما، پس معلومه ا

 گناه،یشه شما ب ینم نکهیا. کرد یم یگناه یب يبود ادعا نجایجوون هم که قبل شما ا يآقا نیوگرنه ا! خب ثابت کن ؟یگناه

 .میکرد ریبوده، دستگ گهیمختلط، و صد تا خالف د یکه پارت يشما رو تو خونه ا یپس البد ما اشتباه! گناهیاون آقا ب

 :و ادامه داد دیدرشتش را جلو کش کلیه

تونستم کمکت  دیشا. گناهکار یگناهه و ک یب یتا معلوم بشه ک یکن یم فیکم و کاست برام تعر یرو ب یپس حاال همه چ ــ

 .کنم

مرد چوان که بود؟ چرا گفت از طرف هومن آمده؟ هومن که بود؟ همان که مرا  نیا. گفت؟ ذهنم شروع به کنکاش کرد یم چه

 بود؟ دهیخر
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 .خانم من تا شب وقت ندارم ــ

 .بود یراه دیگفتم شا یراست م اگر

بود که  يچند روز. بابام فوت شد يتهایو اذ یبه خاطر مشکل قلب شیمادرم سال پ. میکن یم یخب من و پدرم تنها زندگ ــ

 ادیز نیمن فکر کردم حتماً بازم حرف اکبر آقاست، به خاطر هم. یکه خوشبخت بش یکیخوام بسپرمت دست  یگفت م یبابا م

 .فتمنگر يجد

 ؟یقراره باهاش ازدواج کن ه؟یاکبر آقا ک ــ

 مهم بود؟ میلرزش صدا. کرده بود پیام را ک یبغض راه تنفس. مکث کردم یکم

اونم به . میماه از اجاره اش رو بد کی یحت میمامان رفته، ما نتونست یاز وقت. سالشه 60 رمردیپ هی. اکبر آقا صاحب خونمونه ــ

 .کنم یاگه دخترت حاضر شه زنم بشه خونه رو به نامت م ای يدیجا م هیاجاره رو  ایبابام گفته 

 کنه؟ یمگه بابات کار نم د؟یاجاره رو بد دیچرا نتونست ــ

 . شدم رهیخ يزدیا يمشکوك آقا يو به چشم ها دمیکش نییرا پا بغضم

 .خونه ادیوباره مد يقهوه خونه که بتونه خرج موادش رو جور کنه و عصر رهیچند ساعت م يمعتاده، روز ــ

 !درسته؟ د،یپول بد دیهم با ینون خال يبأالخره برا ن؟یخور یپس از کجا م ــ

 .را تر کرد میگذشته ام چشمها يروزها يها یبدبخت ریتصو

 هیهامون بعد از  هیهمسا.  میها گذروند هیرو با کمک همسا یماه هی. مینداشت يمنبع درآمد گهیمامان رفت، ما د یاز وقت ــ

. بلدم یمن بافتن. ندادند يزیبهمون چ گهیشه د یو روز به روز حال و اوضاعش بدتر م رهیبابام سر کار نم دندید یوقت مدت

 .رو جور کنم یتونم حداقل نون خال یبا پولش م. فروشم به مغازه ها یبافم و م یم زایچجور  نیشال و کاله و دستکش و از ا

 :با پشت دستم گرفتم و ادامه دادمصورتم را  ياشک قل خورده به پهنا قطره

 يبرا يتا االن موفق نشدم کار یول ،یفروشندگ ،يگر یمنش. از خونه کار کنم رونیگرفته بودم که ب میبود تصم یچند وقت ــ

 .ستیمثل من کار ن یبرا دختر جوون. خودم دست و پا کنم

 :دیداد و پرس یرا تکان سرش

 ؟ينه در آوردکن چطور شد سر از اون خو فیخوب تعر ــ

 .دیپر کش ذهنم

 هی دمیسر کوچه که رس. گشتم خونه یداشتم برم يا جهیبدون نت شیپ يمثل روزها. اون روز از صبح رفته بودم دنبال کار ــ

 نیجلوتر که رفتم ماش. سابقه نداشت يزیچ نیما همچ يآخه تو محله . تعجب کردم. دمیبلندا رو د نیاز ا یمشک نیماش

که به  نیهم. گشتم یخونه م يها دیبود و دنبال کل فمیک يسرم تو داخلش، يها نیو سرنش نیتوجه به ماش یب. استارت زد

پشت سرم رو نگاه . دمیترس. شد ادهیپ نیکه صورتش رو پوشونده بود از ماش يباز شد و مرد نیدر ماش دم،یرس نیماش کینزد
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رو بهم  نکارینقاب پوش اجازه ا دها رو بزنم که مر هیاز همسا یکی يخواستم در خونه  یم. کوچه خلوت خلوت بود یکردم، ول

 .کرد نمیو به زور سوار ماش دیدستم رو کش. نداد

 بودند؟ نیتو ماش گهیاز اون مرد چند نفر د ریغ ؟یکن شییشناسا یتونست ــ

هول شده . نمیورتش رو ببتونستم ص ینم. کرد که پشتش به من بود یم یهم رانندگ گهینفر د هیاز مرد نقاب پوش،  ریغ ــ

. کشتم یم ادیکرد که اگه صدام در ب دیمرد چاقو رو گذاشت رو پهلوم و تهد یبزنم و کمک بخوام، ول غیخواستم ج یم. بودم

بودم  دهیترس یلیخ نکهیبا ا. گذاشت و از راننده خواست که حرکت کنه مینیب يرو رو یمرد دستمال میشد نیسوار ماش یوقت

بود  ومدهین رونیهنوز از کوچه مون ب نیماش یبهش التماس کردم، ول. از دستش فرار کنم يجور هی کردم که باز هم تقال یول

 .که چشمهام بسته شد

 .کرد زیرا ر شیچشمها سرهنگ

 ؟يشد دهیدزد یاز ک. جالب شد ــ

 .شیفکر کنم دو روز پ ــ

 .ما مهم باشه يبرا دیشارو هم بگو،  ستیمهم ن یکن یکه فکر م یهر چ. بده حیتوض شتریب ــ

چند . که برام افتاده بود رو فراموش کرده بودم یو منگ بودم و اتفاق جیگ. بودم کیاتاق تار هیچشمهام رو که باز کردم تو  ــ

. برداشتم که بازش کنم زیخ دم،یدرو که د. بودم دهیترس یلیخ. اومد ادمیو مرد نقاب پوش  اهیس نیکه گذشت ماش يا قهیدق

 .از پنجره نبود يخبر. اتاق چشم چرخوندم یکیتار يتو. در قفل بود. بود دهیفا یب یول

 :و ادامه دادم دمیرا سر کش وانیمانده ل یباق آب

کس  يبه جا یاشتباه دیکردم شا یفکر م. شدم دهیدزد یچ يدونستم برا یاصالً نم. ادیقراره سرم ب ییدونستم چه بال ینم ــ

 نکهیمثل ا یخواستم، ول یو کمک م دمیکش یم غیج. کردم نییدر و باال و پا رهیدوباره دستگ فکر نیبا ا. دنمیدزد يا گهید

 .بأالخره خسته شدم و دست از تالش برداشتم نکهیتا ا. بود دهیفا یب همباز . تالش کردم یساعت کی. نبود یکس

 .شد قتریدق میگذاشت و به حرف ها زیم يدستش را رو يخودکار تو سرهنگ

 که توجهت رو جلب کنه؟ يدیشن ینم يزیچ ،ییسراغت؟ صدا ومدین یکس یعنی ــ

 :تکان دادم و گفتم دییرا به نشانه تأ سرم

 ادیفاصله اشون با من ز نکهیمثل ا. کردند یکه با هم صحبت م دمیدو نفر رو شن یکی يکه گذشت صدا یچند ساعت هی ــ

 يبا همه . رفتم سمت در و داد زدم و کمک خواستم گهیبار د هیال ح نیبا ا. شدم یاز حرفاشون رو متوجه نم یچیچون ه. بود

 :پشت در و داد زد ومدا یکی نکهیتا ا دم،یکوب یزورم به در مشت م

 ؟يخوا یم یچ هیچ! خفه ات کنم امیب ای یشیخفه م ــ

 :گفتم جانیو ه هیبود با گر دهیصدام رو شن یکیخوشحال شدم که  ــ

 .میکه بهتون بد میندار يزینه من، نه بابام چ. دیگرفت یاشتباه رون،یب دیاریب نجایتو رو خدا من رو از ا ـ
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 :و گفت دیخند

 !خانم خوشگله يدار یبا ارزش يزایخودت چ یول. نداره بهمون بده يزیبابات چ میدون یآره م ــ

 .افتادم و التماسش کردم هیگر به

 .تو رو خدا د؟یکن يبا آبروم باز دیخوا یا من؟ چرا مشهر، چر نیدختر تو ا نهمهیا. برم دیتو رو خدا ولم کن ـ

 :که گفت

بشنوم . نزن يادیپس حرف ز. میدیخر تیمفنگ يهزار تومن پول از اون بابا ستیدو يخانم خوشگله ما تو رو در ازا نیبب ــ

 .آورم یتو و دمار از روزگارت در م امیم یکن یم دادیداد و ب يدار

 :دبه در زد و داد ز یمحکم ضربه

 نه؟ ایفهم شد  ریش ــ

جناب .  دیانیکه خودتون در جر سهایو اومدن پل یبعد هم مهمون. مرد پشت در رفت. بودم دهیترس. دمیصدام رو بر گهید ــ

 . سرهنگ بابام من رو فروخته بود

 . گرفت دنیکه بابا کرده بود، لغز يکار يادآوریدرشت اشک از  يدانه ها. دیام لرز چانه

 :گفت ترمیمال سرهنگ

 پسره راست گفته؟ نیاز کجا معلوم ا  ــ

 .داد کهیت شیصندل به

 سراغ من؟ اندیب دیوگرنه چرا با ستین دیبع نکارایمن ا يجناب سرهنگ از بابا ــ

 .زد یم کیپلکم ت ریز دم،یترس یهر موقع استرس داشتم، هر موقع م. عادتم بود یاز بچگ. زد یم کیچشمم ت ریز پلک

 .سمتم گرفت يدید و برگه سفرا تکان دا سرش

 .ارندیتا بگم بابات رو ب سیخونتون رو بنو قیآدرس و شماره تلفن دق ــ

 .را گرفتم و آدرس را نوشتم کاغذ

 :به برگه انداخت و و قبل از سوالش جواب دادم ینگاه

 .میتلفن ندار ــ

 :سرهنگ

 . داشته باشه قتیحق یکه گفت ییزایچ دوارمیه، که امکن دییو حرفهات رو تأ ادیبازداشتگاه تا پدرت ب يریپس فعالً م ــ

 :گفتم دهیترس. اسم بازداشتگاه خشکم زد دنیشن با

 !نکردم يجناب سرهنگ بازداشتگاه چرا؟ من که کار ــ

 ... يبر دیپس کجا؟ با ــ

 :و با عجز گفتم دمیحرفش پر وسط
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 کنمیخواهش م. تو سالن منتظر باشم دیاجازه بد کنم یعادت ندارم، خواهش م طهایجور مح نیجناب سرهنگ من به ا ــ

 .نکنم ییخطا دمیازتون، قول م

که هر کدام  يخالف کار يما پر بود از آدمها يهر چند محله ا. کردم یامد وحشت م یاسم زندان و بازداشتگاه که م یبچگ از

با فاصله از کنارشان رد  شهیهم. ادت نداشتماما من ع. دندیکش یم دكیافتخار باسابقه بودن را با خودشان به  يبار کیحداقل 

 . شدم یم

 :انداخت و گفت ینگاه مین. فرستاد رونینفسش را پر صدا ب دیرا که د میدستها لرزش

نداره  یاشکال یول. ظاهراً اون سره تهرانه یهم که نوشت یآدرس نیا. کشه یطول م نجایا ارندیتا پدرت رو ب يخانم مدد ــ

 .یخانم امجد منتظر پدرت باش شیسالن پ رونیب یتون یکنم، م یبهت ارفاق م

 .بلند خانم امجد را صدا کرد يو با صدا دیکش نییرا از صورت خسته اش پا نکشیع

. نبود ياز مرد جوان خبر. گره خورد میکنار یبه محض نشستنم، دستبندم به صندل. سالن نشستم يخانم امجد تو همراه

 .کرد یم شتریالتهابم را ب نشیآتش يدو گو يادآوری. رفت ینگاه آخرش کنار نم ریتصو. احتماالً بازداشتگاه بود

فروختن تنها دخترش داشت؟  يبرا یموجه لیگفتن دارد؟ چه دل يبرا یحرف دیایبابا ب یوقت. و فکر کردم دمیلبم را جو پوست

 ! يباالتر از خمار یلیدل. از نظر خودش موجه بود لشیالبته دل

و تا  دیچیپ یسوزشش م. سوخت یمعده ام م. نخورده بودم يزیخشک شده چ رینان و پن يلقمه ا ریبه غ بود که يروز دو

 .کرد یآمد و مجبور به تا شدنم م یگلوگاهم باال م

 ؟یچیپ یچته؟ چرا به خودت م ــ

 :دادم و با درد گفتم هم فشار يرا رو میچشمها. دیاز حال نزارم پرس یعطوفت نیاز کوچکتر يامجد بود که با لحن عار خانم

 .سوزه یم يمعدم بدجور ــ

 :دیکرد و پرس یمکث

 گرسنته؟ ــ

 .کردم دییسر حرفش را تأ با

 :اشاره کرد زیکرد و به مأمور پشت م پیصورتش ک يرا رو اهشیچادر س پرِ

 .امیباشه، االن م نیحواست به ا ــ

 .تکان داد و خانم امجد بلند شد يرجوع نشسته بود سرارباب  زیآمد و پشت م یکه به صورتش نم ییبا ته مو یجوان پسر

از هر  شیچشمها. بودند یخال. خانم امجد کردم زیر يبه چشم ها یصاف نشستم و نگاه. به سمتم دراز شد تییسکویب بسته

 .بودند یخال يزیچ

 . نداد و دوباره سرد و خاموش کنارم نشست یلب که تشکر کردم جواب ریز
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را  يبزرگتر نباریمعده ام به تالطم افتاده و تکه ا. به دهان خشک شده ام هل دادم تییسکویاز ب يدست آزادم تکه ا با

 .شدند يمأمور وارد سالن کالنتر کیکه بابا همراه  يراه بود و چشمم به درب ورود نیدستم ب. برداشتم

. برگرداندم ظیصورتم را با غ دیکه رس میکیبه نزد. که پدرم بود زل زدم يبا نفرت به مرد. گذاشتم شیرا سر جا تییسکویب

 . کم جانم مشت شدند يدستها

 يها یمختص بدبخت. بو مختص خودش بود نیا. دیچیمشامم پ يبا موادش تو ختهیآم گارِیگند س يبو دیکه رس میچند قدم به

 .دمیکه به صورتم نشست، از جا پر يا دهیبا کش. سالمه مان نیچند

! نشان دهد یکرد خودش را عصب یم یسع. گرفته بود شیدست پ نطوریاره شده بود انگار که اچرتش پ. شهیمثل هم. بود خمار

 :دیکش ادیخش دارش را بلند کرد و فر يصدا

 !يدختره آشغال بأالخره کار خودت رو کرد ــ

تمام بدنم از . دمصورتم گذاشتم و از جا بلند ش يهاج و واج دستم را رو. کند يدار انهیکرد م یکه همراهش بود، سع يمأمور

نگاهم . شد دهیبه سمتش که هجوم بردم، دستم کش. فشار مشتم خورد شد ریز تییسکویبسته ب. دیلرز یشدت نفرت و انزجار م

 . سر خورد يبه دستبند فلز

 .رژه رفت میچشمها يبودم، جلو یآب و غذا درش زندان یکه دو روز ب یکیاتاق تار ریرا بستم و تصو میچشمها

 :زدم ادیتوانم فرتمام  با

 .خوره یرو به من نزن ، حالم ازت بهم م فتیدست کث ــ

 .دوباره به سمتش حمله کردم و با دست آزادم به عقب هولش دادم. فتادمیپا ن از

 .خوردنش را گرفت نیزم يکه کنارش بود، جلو يسرباز. اش وارد کردم، تلو تلو خوران عقب گرد کرد نهیکه به س يفشار با

 :بلند ادامه دادم يو با صدا کیستریه. قرار نداشت صالیقلبم از نفرت و است. کردند نمیافتادم که به زور سوار ماش يوزآن ر ادی

 من دخترم رو فروختم؟  یبگ يخوا یآره؟ م ؟یرو جمع و جورش کن تیکثافت کار ياومد نجا؟یا ياومد یواسه چ ــ

 .دوخته شدبه هم  میسمت صورتم نشست لبها نیکه ا يا دهیکش با

 .ستادیا نمانیبود، ب ستادهیکه کنارمان ا يجثه ا زیر مأمور

 .نمیبرو عقب بب ،یکن یآقا چکار م ــ

 .دیمغزم سوت کش. زده ام چنگ زد رونیاز شال ب يمأمور را کنار زد و به موها. شده بود شتریاما زورش ب بابا

 فتیامروز تکل نیجا، هم نیهم. خوام یمثل تو رو نم يرزه امن دختره ه ؟يبود يدو شبه کدوم گور ؟يهان؟ چته؟ طلبکار ــ

 .دونم چکارت کنم یم. شدم رتیغ یانقدر ب يکرد الیخ. کنم یرو روشن م

 . دستم، ناتوانم کرده بود يدستبند رو. ضعف کردم. دیکش یرا م میدستش جمع کرده بود و موها يزور تن نزارش را تو ي همه

دستش فرو کردم  يرا تو میناخن ها. را از دستش آزاد کنم میکردم موها یدستش را گرفتم و سعحال با دست آزادم مچ  نیا با

 :دمیکش ادیو فر
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 .رو بکش فتیدست کث ،یبه من دست نزن لعنت ــ

 .را خواباند يکالنتر ياهویامده بود، ه رونیداد سرهنگ که از اتاقش ب يصدا

 .داخل اریهر دو شون رو ب یفتح. چه خبرتونه؟ صداتون همه جا رو برداشته ــ

شده اش را  اهیکبره بسته و س يلباسها. را گرفته بود، جدا شد شیکه بازو ياز مأمور یحق به جانب افهیرا ول کرد و با ق میموها

 .زد، مرتب کرد و داخل اتاق سرهنگ شد یذوق م يگندش تو يبو یکه از دو فرسخ

 . کرد یکف سرم ذق ذق م. کرد مییاامجد دستبندم را باز و به سمت اتاق راهنم خانم

 :سرهنگ

 .دینیبش دییحواستون کجاست، بفرما يخانم مدد ــ

 .دیبله، ببخش ــ

 خبر نداشت؟ یعنی

 .تر شدم جیبابا گ يبودم و با حرف ها جیگ. شدم رهیخ میدستها يبابا نشستم و به دستبند رو يروبرو یصندل يرو

 :دیرو کرد سمت بابا و پرس سرهنگ

 ومده؟یچند روزه که دخترتون خونه ن يمدد يآقا ــ

 :بهم انداخت و رو کرد به سرهنگ و با حرص گفت ينگاه سرسر بابا

 بوده؟ يدو روزه کدوم خراب شده ا نیا ستیمعلوم ن. دو روزه جناب ــ

 شده؟ دهیکه دخترتون دزد دیشما اصالً خبر نداشت یعنی ــ

شرم داشتم، از داشتن . و رو شد ریگذاشت، دلم ز شیشده اش را به نما اهیسدست زرد و  کی يکه زد و دندان ها يقهقهه ا با

 .شرم داشتم يپدر نیهمچ

 :توانست خنده اش را کنترل کند گفت ینم کهیحال در

 !افتاده ریدفعه گ نیبوده، که ا شیالواط یحتماً بازم پ ه؟یچ يدزد. کرده اهتونیدختره س نیجناب، ا ــ

 .زدن کرد کیشروع به ت يشتریچشمم با شدت ب ریز. گرد شد میچشمها ناباورانه

 .همش چرته. دروغه ــ

 . به سمتش هجوم بردم. بود ریمشت شده ام اس يدست ها. شدم بلند

 !آشغال یبزن یهزار تومن پول به دخترت انگ  هرزگ ستیدر مقابل دو يهمه دروغ؟ هان؟ حاضر نهیرسه از ا یبهت م یچ ــ

 . ام را گرفت قهیبلند شد و  شیجا از اورد،یکم ن نکهیا يبرا

 . دیآشغال دختره چشم سف یگیبه من م ــ

 .را متوقف کرد مانیداد سرهنگ هر دو. صورتم بکوباند يرا باال برد که باز هم تو دستش

 بگم بندازنتون بازداشتگاه؟ ای دیش یآروم م ــ
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 .مجا زار بزن نیدوست داشتم هم یاز زور حرص و بدبخت. زدم ینفس م نفس

. کاش مادرم بود. خش خشش گوشم را پر کرد يو صدا دیبه قلبم چنگ کش یپناه یسرش داشت؟ ب يتو يچه نقشه ا باز

 !یدون یمگر اخالقش را نم! شییشناس یگفت که غصه نخور، خجالت نکش، مگر نم یم. داد یم میبود و دلدار شمیکاش پ

 :دیداد، پرس یهاش رو فشار م قهیشق کهیدر حال سرهنگ

 درسته؟! ستیاومدنها عادت داره، و بار اولش ن رید نیکه دخترتون به ا دیپس شما ادعا دار يمدد يآقا ــ

از پسش بر  ضم،یمر رمردیپ هی دینیب یمنم که م. دختر سر خود شده نیمادرش به رحمت خدا رفته، ا یاز وقت. بله جناب ــ

 .امینم

 :شدم و گفتم زیخ میجام ن يتو

باشم،  ریسر به ز شهیداده که هم ادیمادرم بهم . دیها بپرس هیاز همسا دیتون یم. جناب سرهنگ گهیدروغ مبه روح مامانم  ــ

 ...باشم بینج شهیهم

 . شدند زیخشک شده ام دوباره سرر يها اشک

 .گفت کردم یشرمانه دروغ م یکه ب يبه مرد رو

فکر  نیچرا به ا ؟يمگه تو شرف ندار ؟یکن یم يخترت بازد يچرا با آبرو ؟یگیگفت بابا؟ چرا دروغ م شهیآخه به تو هم م ــ

چرا با من  ستم؟یمگه از گوشت و خونت ن ستم؟یمگه من بچه ات ن! تو هم رفته يدخترت بره، آبرو يکه اگه آبرو یکن ینم

 نه؟یآره؟ دردت ا ؟یباش ئهچند روز نش یکه بتون ؟یکن یرو م نکارایا

 .اجازه صحبت را گرفتند شدند و لیاشک به هق هق تبد يها گلوله

 :برگرداند و گفت رو

امد خونه، سرش رو گوش تا  ریمنه که روز اول که د رهیاصالً تقص! گهیم یجناب سرهنگ چه خزعبالت ینیب یاهللا اکبر، م ــ

 .دمیگوش نبر

 :سرهنگ

 .دخترم شما هم آروم باش. يمدد يخوب، شلوغش نکن آقا یلیخ ــ

کنه؟ مادرم رو اونقدر کتک زد و  یم يکار نیدر قبال بچه اش همچ ياشم؟ آخه کدوم پدرآروم ب يجناب سرهنگ چه جور ــ

 .دهیحاال نوبت من رس. اوردیطاقت ن گهیعذابش داد که د

 :بابا

 .شدم و افتادم کنج خونه ضیمر ينطوریمادرت رفت، من ا یاز وقت! یگیدختر چرا چرت و پرت م ــ

 :زد و ادامه داد شیپا يکف دستش رو با

 .دیروزها رو ند نیهمون بهتر که مرد و ا. خدا رحمتش کنه ــ
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کرد، احساس  یگفت و خودش را تبرئه م یمثل آبِ خوردن دروغ م ينجوریکه ا نیاز ا. خورد یدروغ بهم م نهمهیاز ا حالم

 .کردم یتهوع م

 :دیبه سر و وضعش انداخت و پرس یهینگاه عاقل اندر سف سرهنگ

 ؟يمدد يآقا هیشغلتون چ ــ

 .جا به جا شد یصندل يکرد و رو يسرفه خش دار بابا

چندر غاز  یاونم ماه. کنم یبهش کمک م قامویاز رف یکیقهوه خونه  رمیوقتها م یبعض یشه گفت، ول یواال شغل که نم ــ

 .زاره کف دستم یم

 :سرهنگ

خودتون  يکوچه  يتو ،یند مشکبل یشاس نیماش هی يها نیدختر شما ادعا داره که توسط سرنش ،يمدد يآقا دینیبب ــ

ما . بوده یشمال تهران هست، زندان ياز خونه باغها یکیکه متعلق به  یروانیش ریاتاق ز هیشده، و دو روز گذشته رو تو  دهیدزد

 .جوون تو همون اتاق تنها بودند يآقا هیکه با  میکرد ریدستگ یدخترتون رو در حال

 :دیکش ادیشد و فر زیخ مین شیجا يتو. اش باد کرد نداشته رتیرگ غ د،یجمله را شن نیا یوقت

  ؟یرفت یتف تو ذاتت دختر، آخه تو به ک يا ــ

 .سمتم گرفت دیتهد ياشاره اش را به نشانه  انگشت

 . دونم چکارت کنم یدعا کن دستم بهت نرسه، وگرنه م ــ

 .گناه و با گناه یب .بودم دهیرا چش شیبارها مزه کتک ها. توانست بکند یدانستم چکارها که م یم

 :گفت تیبا عصبان سرهنگ

 .دیکنم وسط حرفم نپر یدارم صحبت م یلطفاً وقت ،يمدد يآقا ــ

 :داد و گفت رونیرا با صدا ب نفسش

 .دیفرمود یبله جناب م. بله ــ

 :سرهنگ

دختر شما رو از اون خونه باغ اند به درخواست پسر خاله اش، هومن، رفته که  یهم مدع شونیا. آقا االن تو بازداشتگاهه نیا ــ

به  ادیما ز شهیهست که باعث م يزیچ هی یول. از ماجرا خبر نداشته شیچند ساعت پ نیکنه تا هم یو ادعا م. بده يفرار

 . آقاست نیخونه باغ متعلق به هم نکهیاونم ا. میآقا اعتماد نکن نیا يحرفها

 .آمدهمتوجه شدم که چرا مرد جوان گفت که از طرف هومن  تازه

 :سرهنگ

 د؟یشناس یبه نام هومن م یشما شخص ــ

 :و جواب داد دیاش را باال کش ینیب بابا
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 !نه واال، من از کجا بشناسمش ــ

 :باشد، گفت دهیبه ذهنش رس يزیتازه چ نکهیکرد و مثل ا زتریرا ر زشیر يچشما

دخترت  یبه سالمت یغالم": قهوه خونه، بهم گفتکه رفتم قهوه خونه، آقا مراد، صاحب  شیبگم، چند رو پ نمیجناب البت ا ــ

 دم،ید گولیپسر ژ هیدخترت رو با  يآخه ظهر": نه چطور مگه؟ بعدش گفت: خبر گفتم یمنم از همه جا ب "يرو شوهر داد

 . شدم الشیخ یمنم ب. ازش سوال کردم منکرش شد رفتمجناب شب . "بخت يخونه  شیفرستاد دیگفتم شا

 نیآدم معتاد که ا یول. از صورت دخترش خجالت بکشد دیزل زدم شا شیچشم ها يتو. دادم یان مرا تک میپاها کیستریه

 !یزن یو دم نم ینیبیرا م مییتنها ایخدا. مهم نبود شیناموسش برا. نبود شیحرف ها حال

 . خترتد ؟یفهم یم. من دخترتم گول؟یپسر ژ ؟يدیپرس يزیچ نیهمچ یتو ک ؟ياریدروغ ها رو از کجا م نیتو ا ــ

 :بابا

 !رهیگ یرو گردن م يزیجناب، حاال مگه چ ینیب یم ــ

 :سرهنگ

 د؟یشد دهیکه دزد دیثابت کن دیتون یشما م ،يخانم مدد ــ

 :گفتم یچارگیبا ب. بود دهیسردرد امانم را بر. را قورت دادم بغضم

 .گم یا من دروغ نمبه خد. قتهیحق نِیگفتم ع یثابت کنم؟ به روح مامانم هر چ يدونم چه جور ینم ــ

 :سرهنگ

 .کردند نتیباشه به زور سوار ماش دهیکه د یکس ،يشاهد ،يا هیدخترم همسا نیبب ــ

 :را تکان دادم و گفتم سرم

. کمکم کنه دیتا شا نمیرو بب یسوارم کنند همه جا چشم گردوندم که کس نکهیقبل از ا ادمه،ی کهییتا اونجا یدونم، ول ینم ــ

 .بودتو کوچه ن یکس یول

 .دیکن یشما چرا باور م لمشه،یف نایجناب ا ــ

 :بلند صدا زد يبا صدا سرهنگ

 .یفتح ،یفتح ــ

 .احترام کرد يبه هم ادا شیپاها دنیکه بابا را آورده بود، با کوب يدر باز شد و مأمور بالفاصله

 :سرهنگ

 .ارشیفرجام رو از بازداشتگاه ب يآقا ــ

 .بله قربان ــ

 .رام کرد و در را پشت سرش بستاحت يدوباره ادا و

 . جهنمش يفرجام و چشمها! فرجام
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سرهنگ مشغول نوشتنِ . سکوت اتاق را پر کرده بود يصدا. تا به گفته سرهنگ، فرجام را آوردند دیطول کش يا قهیدق پنج

 یکه پشت صندل يپنجره ا بودم به رهیام، خ ختهیو من، غرق در افکار بهم ر. بابا زل زده بود به من. داخل پرونده بود يزیچ

 .دیکش یسرك م یهر از گاه ادکه با ورزش ب یو شاخه درخت. سرهنگ بود

 دایچهار چوب پ يبا باز شدن در، قامت درشت فرجام، تو. که به در نواخته شد، سرهنگ اجازه ورود داد يچند ضربه ا يصدا با

 . شد

و با فاصله  دیبه صورتم پاش يریو نفس گ زیکرد، نگاه ت یجا مدستش جا به  ياسپرتش را رو یِکت طوس کهیجوان در حال مرد

 .از بابا نشست یصندل کی

 .پوست لبم کردم دنیگرفتم و شروع به جو نییسرم را پا. مرد دو چندان شده بود نیا دنیاز د استرسم

 :گفت یمتعجب يتا چشمش به مرد جوان افتاد، با صدا بابا

 .دمیه امون دا ا، من تو رو چند بار تو کوچ ــ

 .رمیکالم فرجام باعث شد که سرم را باال بگ تعجب

 د؟ینیش یشما تو کدوم محله م دییبفرما شهیم ــ

 :ادامه کالمش کرد و گفت یچاشن يبه من انداخت و پوزخند ینگاه

 !دیباش دیهر چند از دك و پوزتون مشخصه که اهل کجاها با ــ

 يها یکتان. زد یذوق م يتو يبدجور م،یرنگ و رو رفته قهوه ا يمانتو. دادمسر  میام را به سمت لباس ها دهیرنج نگاه

 يدست ها. کردم میقا یصندل ریو ز دمیبود را، ناخودآگاه عقب کش دهیخر يمامان با پول کارگر شیکه سه سال پ يا یمشک

چند سال . دمشیجلوتر کش ید و کمدا یتر نشان م دهیسبزه ام را رنگ پر صورتبردم که احتماالً  دمیلرزانم را سمت شال سف

 .جمله کی نیبا هم. لگدمال شد شیپاها ریچه راحت غرورم ز. لباسها سر کرده بودم نیبود که با هم

 :حق به جانب رو به سرهنگ کرد و گفت يا افهیبا ق بابا

 يآقا برا نیوگرنه ا! رمهسرش به کجاها گ ستیدختر معلوم ن نیمن که گفتم ا. لمهیهمش ف نایگفتم ا يدید. جناب دیدید ــ

 !بده کیتو کوچه ما کش دیبا یچ

. کرد یو رو م ریمعده ام را ز یخال اتیحالت تهوع محتو. را فشار دادم میها قهیبا انگشتانم شق.. بود یتمام ناشدن شیها دروغ

 آمد؟ یهمه دروغ از کجا م نیا. بابا يآوردم از کارها یسر در نم

که  یاش را گرفت و در حال قهیداد،  ینشان م شتریبودنش را ب زیفرجام ر شیکه پ فشینح کلیبلند شد و با ه شیاز جا بابا

 :دانستم، داد زد یبودنش را فقط من م یکه ساختگ یتیداد با عصبان یتکانش م

 ؟يالدنگ، باالخره کار خودت رو کرد کهیمرت ــ

 :دیکش ادیفر يبلند يبا صدا .پرت شد یصندل يرو شیتر شد و بابا با حرکت ناگهان یعصبان فرجام

 !شهر هرته يبه من؟  فکر کرد يحرف ها دخترت رو بنداز نیبا ا يخوا یم ؟یگیچرا دروغ م یمردك عمل ــ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٢٠ 

و داد  دیکوب زیم ينابرابرشان نشسته بود، دستش را محکم رو يگفت و نظاره گر دعوا ینم يزیلحظه چ نیکه تا ا سرهنگ

 :زد

هر دوتون  دمیم د،یبش ریدرگ گهیبار د هی. دیکش یعربده م ستین دونیکه چاله م نجایا. هر دوتونمسر جاهاتون، با  دینیبش ــ

 .رو بندازند بازداشتگاه

 یآرام يرو به سرهنگ کرد و با صدا. دیاش را مرتب کرد و عقب کش قهیبود،  دهیاز عکس العمل فرجام ترس یکه حساب بابا

 :گفت

 و برگردم؟ رونیبرم ب قهیچند دق هیتونم  یجناب من م ــ

 :حرف ها بود که گفت نیباتجربه تر از ا یسرهنگ ول. که خمارم دیکش یم ادیداد که نه، فر شیچشمها. بود خمار

 .رونیحق نداره بره ب یموضوع مشخص نشه، کس نیا فیتا تکل. شهینه نم ــ

 :آرامتر از قبل گفت یبا دستپاچگ بابا

 .دست به آب خوام برم یم وار،یجناب روم به د ــ

 . را برانداز کردم فشینح کلیرا تنگ کردم و با افسوس ه میها چشم

کرد و  یم میکوچک اندازه لپه تقس ياز موادش را به قسمت ها يمقدار. خواست قهوه خانه برود یافتادم که م ییآن روزها ادی

کرده بود را  مشیکجا قا. بهانه کرده بودرا  ییکار دستشو نیهم يمطمئن بودم برا. کرد یم يجاساز یخال تیکبر یقوط يتو

 .دانستم ینم

 .از تنها شدنمان. دمیترس یم یول. جرأت لو دادنش را داشتم کاش

 .را صدا کرد یگفت و دوباره فتح يباشه ا سرهنگ

 .رونیب ادیو از پشت در جم نخور تا ب یبهداشت سیببرش سرو یفتح ــ

 .رفتند نرویگفت و به همراه بابا ب یچشم قربان یفتح

 .پرونده به دست داخل شد يگریاز خارج شدنشان از اتاق، مأمور د قبل

 :دیپرس سرهنگ

 ؟يباقر دیدیبه کجا رس نمیبب ایب ــ

 .داد یحاتیشد و پرونده را دست سرهنگ داد و آرام در موردش توض کترینزد يباقر

فرجام را از  یچشم ریداد، ز یتکان م دیینه تأبه نشا يسر یمأمور گوش و هر از گاه يکه سرهنگ به حرفها يفاصله ا در

 .نظر گذراندم

 یمتوجه م شینگاه به لباسها کیبا . بود یآدم حساب. فکر بود يتو قیهم گره کرده و عم يرا تو شیانگشت ها. بود کالفه

 یدزد و قاچاقچ. ندهم هست نیجور محله ها همه ع نیا. دید یآدم ها به خودش نم پیت نیما که از ا يشهر نییخانه پا. يشد

 .داشته باشند یتازگ میآدمها برا پیت نینبود که ا یتعجب يجا. بود شیزهایچ نیتر يو سابقه دار عاد
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 .شد شتریبازار فکرم مانع از کنکاش ب آشفته

را  زشینگاه مشکوك و تند و ت. انگار متوجه شد. شد دهیدادم و نگاهم به سمت مرد جوان کش هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 .دوختم نیتفاوت نگاهم را به زم یب. را تنگ کرد شیباال آورد و چشم ها

 .گرفت شیدستها انیزانو گذاشت و سرش را م يآرنجش را رو. دیکش یپوف کالفه

پرت کرد و رو  زیم يپرونده را رو. را مرخص کرد ي، باقر"ببرنشون نیایبه خانواده هاشون تا ب دیزنگ بزن"با گفتن  سرهنگ

 :جوان گفتبه مرد 

 د؟یاطالع هست یکه از ماجرا ب دیفرجام، شما باز هم اصرار دار يخب آقا ــ

 :بدهد سرهنگ گفت یفرجام جواب نکهیاز ا قبل

اظهار  یبه عمل اومده، همگ یشده  مهمون ریکه از افراد دستگ ییها ییطبق بازجو. من حرف هام تموم بشه بعد دیاجازه بد ــ

رو هومن  یکه مهمون دیکن یپس شما چطور ادعا م. نبوده یمهمون يسر خاله اتون، هومن، توآخر پ يکردند که تا لحظه 

 د؟یتولد دعوتشون کرد يهاشون ادعا کردند که خود شما برا یلیخودش حضور نداشته؟ در ضمن خ کهیبرگزار کرده در حال

 .شدندوارد اتاق  یاتاق زده شد و پس از اجازه ورود، بابا به همراه مأمور فتح در

 ازیخمار بود و ن یک نکهیا. شناختم یرا م شیهمه حالت ها. يدیفهم یعوض شده اش م ياز تن صدا. کوك شده بود یحساب

 میبرا. داشتم اجیبهش احت تیموقع نیا يتو یول. سخت بود میتحمل حضورش برا. نشئه بود و سرخوش یبه مواد داشت و ک

بودنش بهتر از  یول ز،یهر چند کوچک و ناچ. بود یدلگرم نجایباز هم بودنش ا یزده بود، ول ینکرده بود، تهمت هرزگ يپدر

 .نبودن بود

 :رو کرد به فرجام و گفت سرهنگ

 د؟یدار یخب، حاال چه حرف ــ

 :آمده بود که گفت ادشیبه  ییزهایانگار تازه چ دیکوب شیشانیبا کف دستش محکم به پ. بود دهیصورت فرجام پر رنگ

 يبه اصرار دوستام قرار شد امسال به جا. تولدم که امروز بود، دعوتشون کردم يبرا شین حدود ده روز پم. راست گفتند ــ

تب کرده  داًیشد روزیبرادر کوچکم دو روزه که سرماخوره و د یول. میجمع بش دهیکه از پدرم به ارث رس یشرکت تو خونه باغ

 .نکرده بود شیادآوریهم بهم  یکس. بودن یمهمون نیاصال حواسم به ا. اون بود ریفکرم درگ. بود

 . دیکش یقیفرو برد و نفس عم شیموها انیرا م شیها دست

 .ستمیجور برنامه ها ن نیدونند من اهل ا یخودشونم م. مختلط باشه یقرار نبود مهمون یول ــ

 :زد و گفت یلبخند عصب سرهنگ

 يهمه  دیبگ دیتون یشما بوده، انوقت شما چطور م يده خونه بو یکه مهمون يتولد شما بوده، خونه ا یِجناب فرجام مهمون ــ

 نقشه پسر خاله اته؟ نکارایا

 .را گرفت و به جلو خم شد زیم يلبه ها. شد کتریسرهنگ نزد زیبلند و به م شیاز جا فرجام
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 !دیشه که شما من رو دروغگو فرض کن ینم لیدل نیداره؟ ا یجناب سرهنگ چه ربط ــ

 .تسرهنگ باال رف يصدا

 ای. شما با مدرك ثابت کن که هومن اونجا بوده. میکن یو مدرك استناد م لیما به دل. سر جاتون دینیمحترم لطفاً بش يآقا ــ

 دیپسرخاله اتون بود، مطمئن باش هیعل یاگر مدرک. يفتادین ریاتاق اونم تنها، گ هیخانم تو  نیبا ا شینه، ثابت کن چند ساعت پ

 .میکرد ینم یکش نیکوچکتر شیریتو دستگ

 :دست به کار شد و گفت عیسر. نبود نجایانگار اصالً ا. تازه به خودش آمد بابا

 .در کار باشه يکه البته من شک دارم اصال دزد. دهیآدم دخترم رو دزد نیدر کار بوده، هم يکه اگر دزد دیجناب شک نکن ــ

 .شدند زیو با بابا گالو دیپر شیاز جا فرجام

من  یبابا را گرفت و سمت صندل يفرجام بازو. شدت گرفت نشانیب يریدرگ. دمیلرز یگوش خراششان م يها ادیفر يصدا از

 .و گوشه مبل جمع شدم دمیکش یغیاز ترس ج. پرتش کرد

 :را دور زد و با باز کردن در داد زد زیم یعصبان سرهنگ

 .عیسر. ادیبازداشتگاه تا حالشون جا ب نیدوتا رو بنداز نیا دیایب ــ

 .بود یفرجام عصبان یول. دیایخواست کوتاه ب یو م دیرس یزورش نم بابا

 .فرجام کنده شده بود راهنیپ ياز دکمه ها یکیزده و  رونیبابا از شلوارش ب راهنیپ

 .را بردند شانیو هر دو دندیمأمور به زور فرجام را عقب کش دو

 ای نمیبنش دیبا نکهیمستأصل از ا. و وضعم را مرتب کردم و سر دمیجلوتر کش یکم. کرد یاتاق را گز م یکالفه و عصب سرهنگ

 .مبل بلند شدم يبروم از رو رونیب

 .باهات حرف دارم نیبش يخانم مدد ــ

 . برگشت شیزیپشت م. نشستم و منتظر شدم عانهیمط. را روشن کرد فمیسرهنگ بود که تکل يصدا

 .ستینده درست نپرو نیا زیچ چیاصالً ه. شدم جیدختر من خودم هم گ نیبب ــ

 .صفر را فشار داد يتلفن را برداشت و شماره  یو گوش دیکش ییپر صدا نفس

 .اتاقم اریب ییدو تا چا یفتح ــ

 :گرفته بودم، گفت يرا به باز میبه من که گوشه مانتو رو

و چون  دتتیخر هزار تومن پول از بابات ستیدو يبه نام هومن در ازا یشدم و بهت گفتند شخص دهیمن دزد یگیتو م ــ

از . دمیمن بابات رو د. کنه یبابات فروش تو و پول رو انکار م. مجبور شدند بدزدتت ،يشد یبه رفتن باهاش نم یخودت راض

 یول. شیکس زندگ نیزتریبا عز یحت. بکنه يتونه هر کار یآدم معتاد م هی. هیاش کامالً مشخصه که چه جور آدم افهیو ق پیت

. کنند قیها تحق هیمن مأمورام رو فرستادم تا از همسا د،یبود نجایفاصله که شما ا نیتو ا. میت ندارپدر هیعل یمدرک چیما ه
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که بخواد تو رو بدزده رو  یمشک نیشما یکس یول. کنند یم دییتأ ،یهست یدختر خوب نکهیتو رو در مورد ا يهمه حرف ها

 . هکن یتو رو رد م يادعا يادیموضوع تا حد ز نیو ا. دهیاونجا ند

 . به دست داخل شد ینیس يکه در اتاق زده شد و سرباز میبگو يزیخواستم چ. به چشمانش نگاه کردم یچارگیب با

 :گفت سرهنگ

 .دهیپر يرنگت بدجور. بخور تییچند تا خرما با چا هی ــ

. کرد یبه اطاعتم مداشت که وادار  يزیچ شیچشم ها یاهیمرد و س نیا. داغ را دستم گرفتم يچا وانیگفتم و ل یچشم عیسر

 یکه هنوز مهر زنده بودنش پشتم هست، ب نیکه پدرم را نب. پناهم یخواست  ثابت کند که ب یم دیناخودآگاهم شا ریضم

 .ام برده بود دهیبه صورت رنگ پر یکه پ بودشده  يمرد دمیتنها ام. را از ترسم بخوان میکس

 : گفت يفکر

 نیکه متعلق به هم یشرکت مهندس هیهومن پسر خالشه و تو  گهیآقا م نیا. امفرج يآهان، و اما آقا م؟یخوب کجا بود ــ

خوابگاه  يکارها يگرفته تا بره اصفهان برا یهومن از شرکت مرخص شیهفته پ کی نکهیمثل ا. کنه یفرجامه، کار م يِآقا

که خود  رهیبا دوستاش بگ کیکوچ یمهمون کیخونه رو گرفته تا  دیهومن ازش کل شیماه پ کیاز  گهیفرجام م.  خواهرش

 ادشی ایدست هومن بوده و گو دیاز همون روز کل. مختلط نبوده یالبته طبق گفته فرجام اون مهمون. فرجام هم دعوت بوده

اونجا برگزار  ل،یفام رگبز يها یکنه، اکثر مهمون ینم یتوش زندگ یو کس هیکه خونه خال ییو از اونجا. رهیرفته ازش بگ

و بعد در مورد تو . برگشته تهران روزیامروز بعد از ظهر هومن بهش زنگ زده و گفته که د گه،یآقا م نیکه ا ياون جور. شهیم

و چون ازش پول . شهر سوار کرده يها دونیاز م یکیگفته تو رو از . یکن یم فیکه تو تعر يالبته نه اونجور. بهش گفته

 .کرده تیزندان یروانیش ریز اقتو ات ،يدیدزد

 . امروز روز دروغ بود. بودم؟ من؟ ناباورانه سرم را تکون دادم دهیپول دزد 

 :زل زد و گفت میبه چشمها موشکافانه

 نه؟ ایحواستون به منه  يخانم مدد ــ

 :را گرفتم و عاجزانه گفتم زیم يلبه ها. دمیرا جلوتر کش خودم

 . پر شد میچشمها. دیالاقل شما باورم کن. جناب سرهنگ به خدا همش دروغه ــ

هم  يهمون جور ش،یآورد يشدم و گفتم هر جور یمن عصبان گهیفرجام م. من هنوز حرف هام تموم نشده يخانم مدد ــ

و  ادیب شهیفرجام مجبور م نیبنابرا. ستیتهران ن ياومده و چند روز شیپ يهومن گفته که براش کار یول. یگردون یبرش م

هومن کجا بوده؟ که اظهار  یکنه که موقع مهمون قیخاله اش تحق وادهخانمن مأمورم رو فرستادم که از . تو رو آزادت کنه

 .خوابگاه خواهرش اصفهان رفته يکارها يبرا شیهفته پ کیکردند اون از 
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طفلک من . ختیر یو اشک م دهیخز يبود که صم و بکم گوشه ا يا قهیقلبم چند دق. پتک وار نبود ياز کوبش ها يخبر

گفتن  يبرا یبیعج يها زیکه چ م،یام را به مرد رو به رو ینگاه خال. نبود زیچ چیدر مغزم ه. را نداشت کجایآوارِ  نهمهیتحمل ا

 .داشت دوختم

 :داشت که شمرده شمرده گفت دیترد يزیگفتن چ يبرا يانگار

 ایتو توسط هومن  که دیثابت کن نکهیا شیاول. يندار شتریفرجام دو راه ب يبهتره بگم شما و آقا ایما  ،يخانم مدد نیبب ــ

 .يشد دهیبه جز فرجام دزد يگریشخص د

 .کرد مکث

 . نشست میکه به چشمها دمید دیبرق ام. شد نییآدمم آرام باال و پا بیس

 د؟ید یکرد؟ صورت رو به افولم را نم یتمامش نم چرا

 .گمیبود بهتون م ازیدوم رو هم بعداً، اگه ن نهیگز ــ

 :تاق نصب شده بود انداخت و گفتا يکه باال يواریبه ساعت د ینگاه

 .ادیم شیپ یچ مینیتا فردا بب دیبازداشتگاه سر کن دیمتأسفانه امشب رو با. منم تموم شده فتیوقته و ش رید گهیاالن د ــ

 .التماس کردم دیدرمانده و نا ام. هم حرف بازداشتگاه بود باز

 ...بازداشتگاه؟ من که خواهش کردم ازتون، من که  ــ

 :و گفت دیفم پرحر انیم

 .دیبر ییاز خانمها جا یکیبا  دیفردا هم با. مجبورم لمیبر خالف م ــ

شد و من غرق در هراس  زشیم يتوجه به ترس انداخته به تن و جانم، مشغول مرتب کردن پرونده ها و وسائل رو یب

 . بازداشتگاه

 دنیشب بازداشتگاه خواب کیدانستم با  یدرست نم! یچه تناقض تلخ! و سابقه دار ریسر به ز میشدم؟ مر یسابقه دار م یعنی

 از کجا معلوم؟! نه؟ اصالً از کجا معلوم فقط امشب باشد ایخورد  یم میشانیپ يمهر سابقه دار بودن رو

به  ياشاره ا! بودم دهیآمده بود که ند رونیب زیاز پشت م یک. شدند زیت یسرهنگ با خانم يصحبت ها يبا صدا میها گوش

 .رفتن از اتاق خانم مأمور داخل شد رونیو با بمن کرد 

 .بازداشتگاه يبر دیبلند شو با ــ

 . همانقدر سرد و خاموش. امجد بود مثل

 . را پوشانده بود تشیاز ماه یکه نصف يچادر. ستادمیا شیبلند شدم و رو به رو یسخت به

 .دادم نیان گرفته ام تسکبه خودم و قلب دوباره ضرب. نبود يچاره ا. را به خودم قبوالندم امشب

 :سر بلند کردم و گفتم. داشتم ییبه دستشو ازین

 ؟ییتونم برم دستشو یم ــ
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 .ایدنبالم ب ــ

 .را گرفت و کنارش راه افتادم میبازو. نیهم

 سینوشته شده بود سرو شیکه باال يدر يدستم جلو. میدیرس یکیبار يو به راهرو میسالن که نسبتاً خلوتر شده بود رد شد از

 .شد دهیمخصوص بانوان کش یبهداشت

به پشتم  یفشار کوچک "جا منتظرم نیبرو تو من هم"با گفتن. و دستبند را باز کرد دیکش رونیب يدیدسته کل شیمانتو بیج از

 .وارد کرد

رچوب چها يام تو دهیجلوتر رفتم، صورت رنگ پر. نصب شده بود ییروشو يکه باال يا نهیکه آمدم چشمم خورد به آ رونیب

ام،  یکوچک و دوست داشتن يلبها. نداشتند یام فروغ دهیکش يچشم ها. الغرتر شده بود فم،یصورت نح. شد دایپ نهیآ دیسف

. دندیکش یسرك م دمیاز شال سف ختهیو مجعدم، آشفته و بهم ر یدست مشک کی يموها. زدند یم يدیخشک بودند و به سف

 .برداشتم دیو چشم از قاب سف دمیکش یآه

 . باز هم خشک بودند یول دمیکش میزبانم را چند بار به لبها. دمیصورتم پاش يرا رو میجمع شده دست ها آب

 . نبود شتریشب که ب کی

 .سرکشم را لجوجانه به عقب هل دادم يشده ام را کنار زدم و موها سیشال خ ي گوشه

 .مدل کند نهیو آ ییانداختم و از روشو میدستها يدستبند رو يبه جا ینگاه

 .میهم قدم برداشت يقرار گرفت و پا به پا فشیدست بزرگ و نه چندان ظر نیب میبازو دوباره

 هیبه در زد و ثان يتقه ا. میمتوقف شد دیسف يبا نرده ها يدر يجلو م،یدیکه رس شیبه انتها. بود یاز حد طوالن شیب راهرو

 .شد دایا پپشت نرده ه یکه در باز و پشت بندش خانم درشت و عبوس دینکش يا

 .خانم امشب مهمونته نیا. دیخسته نباش ــ

 !ها با خودشان قهر بودند انگار نیا. باز شدند يژیق يبا صدا یاکتفا کرد و نرده و در آهن يبازداشتگاه به گفتن باشه ا مأمور

سقف قرار  کیکه نزد یوچکپنجره ک. کرد تینا، مشامم را اذ يبو. بود کیکه نسبتاً تار ياتاق نه متر. اطرافم نگاه کردم به

 .جمع شدم میتنها يو تو دمیخز يگوشه ا. زنگ زده محصور شده بود يفلز يداشت و با نرده ها

 يایاتاق کوچک و مرتب تمام دن. کوچک خانه مان و مأمن من و مامان يمتر 9اتاق . سوزاند یها دلم را م يادآوری. افتاد ادمی

 ایشبها با رو. یکن یم يپرداز الیآن وقت است که خ. بزرگ تیوچک باشد و آرزوهاک تیایکه دن ياز روز يو وا. کوچکم بود

 .يرو یفراتر نم ایاز رو شتریب یکن یهر چه تالش م تیو در نها یخواب یم

 !است دهیانگار نه انگار که کجا خواب! الیخ یچه ب. خوابِ خواب بود. انداختم یسال گوشه بازداشتگاه نگاه انیبه زن م 

سرهنگ  يرا بغل گرفتم و به حرف ها میزانوها. شدم رهیچسبناك شده بودند، خ یفیکه از چرك و کث یطوس يت هاموک به

 کرد چه بود؟ یکه سرهنگ صحبت م یراه دوم. گناهم یکردم که ب یثابت م دیبا. فکر کردم
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 یب د،یکش یخرناس م یهر از گاه بود و دهیخواب میکه چند قدم یخلوت دور از زن ییدوست داشتم جا. فکر کردن نداشتم ينا

مثالً پشت آن . شده اند دهیچه کش يکه معلوم نبود برا یکج و معوج يخط ها. ها پر بود از نوشته واریتمام د. دراز بکشم الیخ

 ؟!نشسته بود یعیبود، چه تفکر بد شکافتهرا  واریوسط قلبش که د ریقلب با ت

که  يروز. و روشن ذهنم نقش بست کیتار يمامان تو یصورت خون. داشت ییرنگ آشنا وار،ید ينشسته رو يها یفیکث نیا

شده از دود  اهیس واریکاسه از مامان رد شد و به د. آورده بودم، به سمت مامان پرت کرد شیرا که برا ياریبابا کاسه آب دوغ خ

 نکهیآسوده شده ام را از ا الیخ. دش ینقاش وارید يو نون رو يو سبز اریبا خ يدیلکه بزرگ سف. اصابت کرد اكیو تر گاریس

با . مامان اصابت کرد یشانیدرست به پ وانیرا سمتش پرت کرد و ل وانیل نباریدادم که بابا ا واریبود به د دهیبه مامان نرس یبیآس

و سو  نیمرغ سر کنده به ا نیع. دمیکش غیج. شدکه صورتش غرق خون  دینکش يا هیثان. دمیسمتش دو دیکه مامان کش یآخ

شقاوت لباس  تیرحمانه و در نها یاست، ب ختهیاوضاع بهم ر دید یبابا وقت. تواستم بکنم ینم يکار چیه. دمیدو یآن سو م

و اکرم  دمیکوچه دو يسر برهنه تو. کرد یخون فوراه م. کنم يکار دیافتاد با ادمیتنها که شدم تازه . زد رونیو از خانه ب دیپوش

. میکرد یکمکش کردم و سرش را ضد عفون. ترسم کم شد دیاکرم خانم که به دادمان رس. مرا صدا زد _امان هیهمسا_خانم

 .شد یمگر م یول. ستین يزیهل نکن، چ. گفت که آرام باش دخترم یم. کرد یمامان آرامم نم يها يدلدار

بابا  يها ينامرد يادآوری از. شد یاز قلبم چروك م يبود تکه ا دهیکه کش ییدردها يادآوریسال نبود مامان هر بار با  کی

کرده  هیچند ساعت گر نکهیحساب ا. شد یسال باران کی نیمثل تمام ا میچشم ها. مامان گرفت تیدلم از مظلوم. منزجر شدم

حواست به کدام  ایخدا ؟يدیمگر توانم را چقدر سنج ؟يکرد غیدر رتیحق نیرا از ا آرامشچرا  ایخدا. بودم، از دستم در رفته بود

 ؟يبرده ا ادمیاز  نطوریکرده ات گرم شده که ا زیبنده عز

 ادینه؟ ابلهانه بود که به  ایهمراهش داشت  يزیشبش چ يدانم برا یبابا که نم ادی. نگاه پر از نفرتش ادی. فرجام افتادم ادی

 .شدم رهیام فاصله داشت خ ینیبا نوك ب يمتر یکه چند سانت يواریغلت زدم و به د. بودم يپدر نیهمچ

 .جمله تا ابد با من بود نیا یتلخ "!دیدك و پوزتون مشخصه که اهل کدوم محله ا از"

 .از تمسخرش به درد آمده بود قلبم

 نبود! زیچ چیشد لباس تن، مالك ه یم کاش

 ینشست یم یاطیشد سر چرخ خ یم کاش

 باطنت، چه خوب و چه بد از

 يدیکش یم رونیب يا پارچه

 .يکرد یو به تن م یدوخت یم یلباس

 دیبود که شا آنوقت

 شیخسته صبح گاه يبا صدا ،ینمک رمردیپ

 دیخر یم يزیمبلغ ناچ يو خشک شده ات را در ازا زیدور ر يهر صبح نان ها که
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 کرد یبه تن م يریحر لباس

 تو و

 !تیتمام ادعا با

 ...ينبود شیب یپوش ژنده

 یم قیتحق شتریسرهنگ گفت ب. است دهیبا هم ندما را  چوقتیپس مراد ه. شناختم یمنکه فرجام را نم. شوم ینم دیناام

 .شدم یگناه م یشد و من ب یپس دروغ بابا فاش م. بود دهیخب مراد که ند. میکن یگفت از مراد هم سوال م. میکن

متهمشان  یالیخ یو ب يکاریکه به ب ییهمان ها. ها یمثل قبل یکیمن هم شدم . نوشتم، خدا ینمورِ گچ وارید يناخنم رو با

چه با خطوط . يجا بگذار ادگاریبه  نجایا تتیاز خودت و از شخص يزیکه به هرحال چ. دخمه بود نیقانون ا نیانگار ا. مکرد

 !کج و کوله، چه با نام خدا

کرده بود، خبر از صبح  دایکه از پنجره به داخل راه پ یچشم که باز کردم، نور کم. کرد ارمیباز شدن در بازداشتگاه هوش يصدا

 .زد، بلند شدم یمأمور که اسمم را صدا م يبا صدا. انداختم یو خواب آلود به اطرافم نگاه جیگ .داد یم

 . عیفقط سر. يبر دیپاشو صبحونه بخور با ــ

 . شد دهیکش میقلبم جرقه زد و تا چشم ها ينقطه  نیدر دورتر يدیام برق

 :دمیپرس تند

 شده؟ يبرم؟ خبر دیکجا با ــ

 .یقانون یپزشک ــ

 .نشست و به رقص در آوردش میترس بود که به صدا رنبایا

 .ستمین يبه خدا من دختر بد ؟یچ ياونجا برا ــ

 .شده ام را  متشنج کرد کیتحر  یعصب يشده بود، سلول ها داریب یک دمیکه نفهم میهم اتاق يصدا

 !دختر خوب. کنه یهه، خانم واسه خودش حکم صادر م ــ

 :برداشتم و داد زدم زیطرفش خ به

 .ستیبه تو مربوط ن. خفه شو آشغال ــ

 .بزنم ناکارش کنما گهیم طونهیبچه پررو رو ش ــ

 :گفت مانیبا تشر به هر دو مأمور

 .ستمین کاریتو هم زود باش من ب يمدد. با هر دوتونم. دیشلوغش نکن ــ

 .شالم را چند بار تکاندمش و سرم کردم. نداشتم ییاشتها

 .صبح بود میهشت و ن. انداختم وارید يساعت رو به ینگاه م،یدیسالن که رس به

 .چه خوب که مامان زنده نبود! یقانون یپزشک. ام سوخت چارهیخود ب يبرا دلم
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به دستش  يبرگه ا "آماده است نیماش يریخانم ام "با گفتن  يگذشت و سرباز يا قهیده دق. میبود ستادهیسالن ا يتو منتظر

 .داد

مگر خانه را تحت ! چرا یقانون یپزشک. دمیجو یدادم و همزمان پوست لبم را م یتکان م یعصبرا  میپا ن،یماش يتکان ها با

  م؟یابانیچه بود؟ فکر کرده اند که خ لشانیپس دل. میبا هم تنها نبود قهیاز پنج دق شترینظر نداشتند؟ ما که ب

قرار بود حکم پاك . میشد ادهیپ ،ینونقا یکه سر درش بزرگ نوشته شده بود پزشک یساختمان يجلو نیمتوقف شدن ماش با

 . بودنم را صادر کنند

 .قفل شده بود يریبه مچ دست خانم ام دستبند

با  ییچند ضربه به در زد و صدا يریخانم ام. میمتوقف شد يدیدر سف يو وسط راهرو جلو میچند اتاق گذشت از

 .اجازه ورود داد "دییبفرما"گفتن

 .دست خودم نبود، عضالتم منقبض شده بود. کرده بودم خی. نشسته بود زیپشت م دیبا روپوش سف یجوان خانم

*** 

از سر  یخانم دکتر، نفس ي "سالمه"با گفتن . دندیلرز یهنوز هم م میزانو ها. داده بودم هیتک نیماش ي شهیرا به ش سرم

 .شدن داشتم دییبه تأ زایانگار ن. و نجابتم شک داشتم یبه پاک. انگار به خودم شک داشتم. بودم دهیکش یآسودگ

 ریزد که ش یاز دور داد م شیچشم ها. بود یچقدر عصب. دمید یصندل يفرجام را دستبند زده رو میکه شد يسالن کالنتر وارد

 .که آماده حمله است ستیزخم خورده ا

 ادآوریسرخش،  یوحش يکه چشم ها یفرجام. و من هم به تَبعش. فرجام جلو رفت یکیتا نزد يریخانم ام. از بابا نبود يخبر

 .کرد یبراندازم م یبا چه نفرت ایخدا. شد یجهنم م

 .گره خورد يفلز یچند فاصله از فرجام، دستبندم به صندل با

 .به اطاق سرهنگ راه کج کرد يریام خانم

رفته  ،ییدستشو يواباز هم به ه دیبابا کجا بود؟ شا. شدم رهیخ میگرفتم و به حرکت ننو وار پاها نییکه شدم، سرم را پا تنها

 .گوشه لبم نشست یپوزخند تلخ. به بدن خمارش بدهد ییبود تا صفا

 .که مخاطبم قرار داده بود، حواسم را جمع کردم میمرد بغل دست یعصب يصدا با

 نه؟ ،یکه چقدر زرنگ یکن یفکر م نیبه ا يدار ــ

 .و من عقب تر دیتوانست جلوتر کش یکه م ییتا جا .مثل من، با دستبند گرفتار شده بود. متعجب سمتش برگشتم. بود فرجام

 :گفت زیآم دیتهد

 فیاراج نیبگو که به خاطر پول ا. یکرده هومن ریبگو که اج. رو بگو تیبا زبون خوش همه واقع گم،یم یچ نیگوش کن بب ــ

 .يرو سر هم کرد

 کرده چه بود؟ ریمنظورش از اج! کرده ریاج
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 ...من دروغ نگفتم ه؟یمنظورتون چ ــ

 :شده اش گفت دیکل يدندان ها نیو از ب دیحرفم پر انیم. شد براق

 من خرم؟ نیفکر کرد د؟یبا خودتون فکر کرد یتو و هومن چ. مزخرفم نگو. نکن يباز لمیمن ف يبرا نیبب ــ

 ...من راست یول ــ

 يبه اون بابا. ير که بخوانه اصالً هر چقد ای. دمیدو برابرش رو م يکرد یبا هومن ط یهر چ. خفه شو و گوش بده ــ

 .دیرو تموم کن يباز نیفقط ا. کنم تا هر وقت که بخواد یم نیبگو موادش رو تأم تیمفنگ

تالشم،  يبا همه  یول. کردم یاز خودم دفاع م دیبا. گذاشتمیترس را کنار م دیبا. باال رفت یمن هم کم يشدم و صدا یعصب

 .دیلرز یم میباز هم صدا

 .دیانقدرم پولتون رو به رخم نکش. شناسم نه شما رو یمن نه هومن رو م. ار بهتون گفتمب هیمحترم  يآقا ــ

 :دیحرفم تمام نشده بود که دوباره توپ هنوز

. شه ینم دتیعا يزیشناسم، چ یکه من م یاز اون هومن. دیصیحر. شناسم یمن جنس شماها رو خوب م. چرت و پرت نگو ــ

 .یحاال خود دان. یبش مونیکنم که از کرده خودت پش یم يوگرنه کار. ایب با زبون خوش باهام کنار گمیبهت م

 هیتک شیگذشت و دوباره برگشت به حالت اولش و به صندل هیچند ثان. زد خیم میسراسر خشمش را لجوجانه به چشم ها نگاه

 .داد

خواستم  یکه م نیهم. آوردم یوا کم مدع يتو شهیهم. هم فشار دادم يرا رو میلبها. دیلرز ریهمه تحق نیام از فشار ا چانه

. شد یم نییباال و پا یگرفت و ه یرا م میبادکنک راه گلو نیع يزیخواستم از خودم دفاع کنم، چ یکه م نیدهن باز کنم، هم

 ...یبادکنک لعنت. باز هم کم آوردم یول. گناهم یمنم که ب نیا. منم که طلبکارم نیا میخواستم داد بزنم و بگو یم

نگاه  میآرزو کردم برگردد و به چشمها. رخش سمت من بود میبه صورتش زل زدم که فقط ن. خودم لجم گرفت یعرضگ یب از

 هیرا به پا شیگرفته بود و پا نییسرش را پا یول. میکه طوفان دید یم دیبا. دید یم میخشم و نفرت را در چشمها دیبا. کند

 .دیکوب یم یصندل

. سرحال باشد دیزدم که با یحدس م. چشم از فرجام گرفتم "سرکار دستت درد نکنه "گفت یم یکیبابا که به  يصدا با

 .شد کمیچشمش که به من و فرجام افتاد، نزد. داد ینقص انجامش م یبود که ب يکار نیبهتر ش،یلباسها يمواد تو يجاساز

 .دونم چکارت کنم یوگرنه م میه نرسدعا کن خون. کم بود مونیکالنتر نیهم. يگرفتارمون کرد یبه چه مکافات ینیب یم ــ

 :تمام قلبم گفتم با

 .کنم ینم ینامرد زندگ يبا تو گهید. ذارم یپامو تو اون خونه نم گهیمطمئن باش د ــ

 .قفل کرد یدستبندش را به صندل مأمور

 .دید میباشه خواه ــ
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در انتظارم  شیانه برسد، باز هم کمربند لعنتبه خ میپا نکهیدانستم به محض ا یم. را نداشتم که بروم ییجا. زده بودم بلوف

 .است

 :رو به بابا گفت يزیآم ریبا لحن تحق. داد یگوش م مانیحرف و مشکوك به دعوا ینشسته بود و ب نمانیب فرجام

دلش خواست  یتا اونم هر غلط يکه دخترت رو ول کرد یهست ياصالً چه جور پدر ؟يکرد یبا هومن چقدر ط ؟یتو چ ــ

 بکنه؟

 .کند یها ناکارت م یانصاف یب یپاك که باش. دیقلبم لرز نباریا. دمیهم لرز باز

 .دمیلرز شینامرد نهمهیو از ا دمیگرد شده بابا را د يها چشم

سر معلوم  رهیدختر خ نیا فیبزار اول تکل. رسم یرو هم م یکیبه وقتش حساب تو . عمه ات بده لیرو تحو اتیچرند نیا ــ

 ؟يکرد يمن باز يو با آبرو يجوون و نادون بوده تو چرا گولش زددختر من . بشه تا بعد

 .نگاه ها را جلب يسالن را پر کرد و همه  يبلند فرجام بود که فضا ي خنده

 يکه معتاد یزن یداد م یاز صد فرسنگ. از وضع خودت نمیکه باال آورده، ا ياز دخترت و گند نیا! شیآبرو؟ مگه دار ــ

 .بدبخت

 یاشک حرکت عصب نیاز پشت پرده سنگ. دمیو نشن دمیرا شن شانیفحش کار. دیکه به فرجام نرس یو دست دمیبابا را د هجوم

 ...چقدر تنها بودم. شانیو لب زدن ها شانیدست ها

 .شد شانینشست و مانع ادامه جنگ لفظ نشانیب ياجبار سرباز به

 .زدم یدست و پا م میتمام نکرده ها انیو من مزد  یاز پشت خنجر م یرحمیبا ب یپناه یب. سوال بود رینفسم ز عزت

. شد یم کیکه داشت نزد يبه پسر دمینگاهش را دنبال کردم و رس ریمس. سمت فرجام و مشت گره کرده اش دیچرخ چشمم

 :گفت یاز همان فاصله با نگران

 ؟یکن یچکار م نجای؟ ا!شده یبهزاد چ ــ

که  ياو و پسر نیچشمم ب. زدیم يرخش به کبود مین. آورد یبه ارمغان م تیمشت شده فرجام ناخودآگاه ترس را برا يِدستها

که به صورتش زد،  یمقدمه و با مشت محکم یفرجام ب د،یکه رس مانیبه چند قدم. شد مضطرب در گردش بود یم کشینزد

 .پسر تازه وارد را به عقب پرت کرد

 . صورتم را برگرداندم. شد زیپسر سر ینیاز ب خون

 .دیکش جانیگوشم را به ه يفرجام تارها ادیفر يصدا

 يدو روز اومد يمن خرم؟ فکر کرد يفکر کرد ؟یکن یبرام تور پهن م گهیحاال د ؟يکثافت بأالخره کار خودت رو کرد ــ

 یو پدرت رو درم رمیگ یم دهیرو ناد یلیحرمت فام. کنم یم تیبرت داشته؟ ازت شکا ابوی ؟يشد یخودت کس يشرکت برا

 .آرم

 :خون صورتش را پاك کرد و طلبکارتر از او داد زد راهنشیپ نیبا آست. فرجام شد کیت مأمور را پس زد و دوباره نزددس پسرك
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 ؟يشد ونهید ؟یکشک چ ؟یتو؟ نقشه چ یگ یم یچ ــ

 .که فرجام انگشت اتهامش را به سمتش نشانه گرفته بود یهمان. هومن بود نیشک نداشتم که ا. هومن بود نیشک ا یب

 .هنم را قورت دادمد آب

 .دیبا ترس عقب کش نباریهومن ا. شد دهیکش گرشیفرجام دوباره باال رفت و همزمان دست د دست

 .تا سکته کردن نداشت يفاصله ا یول فرجام

 هان؟ س؟یبه پل يزنگ زد یکه برم تو اون خونه؟ واسه چ یبهم گفت یواسه چ ــ

 :جواب داد دهیرنگ پر هومن

  ؟يگرد یم یدنبال قربان يدار يو حالت رو کرد فیک یاد؟ کدوم زنگ؟ کدوم خونه؟ رفتبهز یگ یچرا چرت م ــ

 .سالن هومن را به زور دورش کردند يمأمورها

به بابا که نگاه کردم، از ترس ساکت و آرام . دیکوب شیپا يدست آزادش را مشت کرد و محکم رو. نشست شیسرجا فرجام

 . بود دهیترس يادیانگار ز. بود دهیرصورتش رنگ پ. کز کرده بود یصندل يرو

 کار فرجام بود؟   یعنیخبر بود؟   یواقعاً هومن ب یعنی! خودش نبود يسر جا زیچ چیه چرا

سرخ متورم  يرگه ها! طلبکار، پرسشگر ،یعصب. زل زدم شیبه عمق چشمها. متوجهم شد. انداختم یرخ  فرجام نگاه مین به

 ...بود، پرسشگر و طلبکار یعصب. بود دنیقابل د یصندل کی ين فاصله به وضوح از هما ش،یچشمها يدیشده سف

 .کرد یکه هنوز داشت نگاهم م دمیاز گوشه چشمم د. و نگاه گرفتم. را به نشانه تأسف تکان دادم سرم

فکش . مانداخت یبه فرجام نگاه يفور. صورتش را شسته بود. وارد سالن شد يکنار يکه گذشت، هومن از راه رو يا قهیدق ده

ما،  يبه هر دو یو پرمفهوم دهیو هومن با نگاه کش. به در اتاق سرهنگ اجازه ورود خواست يمأمور با تقه ا. منقبض شده بود

 .وارد اتاق شد

از نشستن کنار فرجام، از سکوت  شخوان،یخسته شده بودم از زل زدن به در، به مأمور پشت پ. گذشت یزمان کند م چقدر

 .یدستبند آهننامفهوم بابا و از 

 میپاها. نشست میلبها يرو یداخل سالن شد، لبخند کم جان يکه از درب بزرگ ورود یشخص دنیبا د. گذشت یساعت کی

 !من یمنج دیآقا مراد؛ صاحب قهوه خانه و شا. بلند شدم عیجان گرفتند انگار که سر

 یم ییها از دستش چا يچه طور مشتر لهایسب نیبا خودم فکر کردم با ا. از بنا گوش در رفته اش نگاه کردم يها لیسب به

 خورند؟ 

 یشده از لبخند ب زیر يبه خودم که امدم، متوجه فرجام با چشم ها. ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا میمر. خودم تشر زدم به

 . کرد یصحبت م شخوانیداشت با مأمور پشت پ. نگاهم را سمت آقا مراد بردم ریمس انهیناش. وقتم، شدم

 شتریب شیشد اخمها یتر م کیهر چه نزد. شد متوجه ام شد و راهش را به سمتم کج کرد یم کیها که نزد یصندل سمت به

 .سالم کردم عیسر ستادیکه ا میرو به رو. رفت یهم م يتو
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 ...راستش یول. که تو زحمت انداختمتون دیببخش. سالم آقا مراد ــ

 :گفت یو حرص دیحرفم پر انیم کالفه

داره  یتو به من چه ربط يکثافت کار ؟يمن رو کجا کشوند نیبب. شه انتظار داشت ینم نمیاز ا شتریکَپک ب دختر غالم از

 دختر؟

حفظ عزت نفسم  يبرا هودهیچقدر ب. گرفت یکیرنگ تار دمیام يکورسو. پوزخند فرجام تا عمق وجودم نفوذ کرد. رفتم وا

 میآبرو يکوچه نااهلمان برا يرا چطور تو میتمام نوزده سالگ ش،یچند روز پ نیبود تا هم دهیبود، نشن دهیند یعنی. بودم دهیجنگ

 !بود دهیو نشن دهیکنم که ند باور! بودم ریچطور سر به ز! بودم دهیجنگ

 :دمیدر حفظ آرامشش داشتم نال یکه سع ییصدا با

گه  یبابا به دروغ م. بهم تهمت زدند د؟یزن یحرف م ينطوریکه ا دیدیاز من د يبد زیمگه تا حاال چ ن؟یگیم یآقا مراد چ ــ

 .دیدیآقا د نیکه شما من رو با ا

 .به فرجام کرد اشاره

 .کنه یم یدخترش پاك زندگ یول ستین یکه اصغر اگه خودش آدم درست دیکه دروغه، بگ دیبگ دیشما با ــ

 :زل زدم و لرزان التماس کردم زشیر يبه چشمها يدیناام با

 .منم دخترتون هستم دیفکر کن. به شماست دمیمن تنها ام. دیگ یرو م تیواقعمگه نه آقا مراد؟ شما  ــ

 ش،یتمسخر نشسته بر لحن صدا. گشت یخال یتفاوت دنبال صندل یرا برگرداند و ب شیرو. به فرجام انداخت ینگاه مین

 .ام کرد چارهیب

 .شترینه کم تر، نه ب. گم یم دمیرو که د يزیدر ضمن، من چ. ذاشتم یروزم زنده اش نم هیمثل تو داشتم  ياگه من دختر ــ

 .کرد یمسخره ام م. دیخند یم شیچشمها. ناباورانه به فرجام نگاه کردم. زدن کرد کیچشمم شروع به ت ي گوشه

منظورش چه بود؟ . نکرد میاریاز سردردم،  یآرام کردن کم يفشار دادن سرم و تالشم برا يدستبند برا. و وارفته نشستم شل

  د؟یآ یرا همه محاسباتم غلط از آب در مچ ایخدا

 کی يبه فاصله . شد کیبه سمت ما نزد یالیخ یبا ب. آمد رونیبا لب باد کرده که مشت فرجام نوازشش کرده بود، ب هومن

 :گفت يا انهیبا لبخند موذ د،یمان که رس یوجب

 .بهتون خوش بگذره پسر خاله ــ

 .وق زده ام کرد يحواله چشم ها یچشمک و

داستان  نیا يهومن همه کاره ا یبود تا بفهم یچند کلمه کاف نیچند کلمه، فقط هم نیهم. دادم هیتک یوحشت به صندل با

 .ستین شیب يا یکه فرجام، فرجامِ سراسر خشم، سراسر نفرت، قربان دمیجمله فهم نیبا هم. طرفه است کی

 .داد یعذابش م يدستبند فلز. به پاره شدن بود کیدست مشت کرده فرجام تزد يرگها

 .کنم یخورم که ثابت م یقسم م. يآشغال چکار کرد يکنم که تو یبه همه ثابت م. هومن میرس یبهم م ــ
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 .پشت کرد و از در خارج شد "منتظرم پسرخاله "جا به جا کرد و با گفتن شیدستها يرا با ژست تو نشیماش چیسوئ هومن

تاوان  دیبا. و بس میگناهکار بود ،یگناه یب تیمن و فرجام در نها. ض کردشد عو ینم يجور چیرقم خورده را ه ریتقد انگار

 .و بس میداد یکار نکرده پس م

ها رد  یصندل فیحوصله از کنار رد یتفاوت و ب یب. شد یمراد داشت از اتاق سرهنگ خارج م. اتاق سرهنگ بود که باز شد در

که در پشت ظاهر  یینگاه ها نیبودم از ا زاریو من چقدر ب. بابا فهماندبه  ییهایزیبا چشم چ ایباز هم گو. یحرف چیبدون ه. شد

 .دندیکش یم دكیرا به  یپنهان ياز حرف ها يساکتشان، بار

 .تر دیو من ناام. فرجام کالفه تر شد. نگاه بابا رنگ گرفت. رفت مراد

 .کرد یداد م یش بتأسف  نگاه. گذرا به من و فرجام انداخت ینگاه. در اتاقش ظاهر شد يجلو سرهنگ

بود  یگره خورده مان که دو ساعت يدست ها. دیبه سمت اتاقش چرخ "رو بفرستشون داخل يفرجام و مدد یرحمت"گفتن با

 .شده بود، باز شدند یگرفتار صندل

شستن دستور ن. منتظرمان بود زشیسرهنگ پشت م. و و جلوتر از من وارد شد دیفرجام نرس عیبلند و سر يبه قدمها میها قدم

 .داد

 .بود یقرار و عصب ینگاهم که به فرجام افتاد، ب. اطالع بودم یکه مراد گفته بود ب ییاز حرف ها. داشتم استرس

 :دیپرس يفرجام کالفه و جد. در پرونده بود ییزهایمشغول نوشتن چ سرهنگ

من  يبرا یچه خواب! ر محترمشخانم و پد نیگفت؟ باالخره معلوم شد که ا یصاحب قهوه خونه چ نیشد؟ ا یخب جناب چ ــ

 دند؟ید

 .دیجلو کش یکرد و کم یمکث. دست از نوشتن برداشت سرهنگ

 !دیما رو سرکار گذاشت روزیکه از د دیشما دوتا هست نیا ر،ینه خ ــ

 .لبم بود انگار، که ترك برداشت يو صدا دیفرجام به وضوح پر رنگ

 :فرجام

 ه؟یمنظورتون چ ــ

 .اونم چند بار! دهیصاحب قهوه خونه شما دو تا رو با هم د .منظورم کامالً واضحه ــ

شد که رد نگاهم  یچرا نم. زل زده بود، انداخت راهنشیهدف به دکمه پ یکه ب یبه من ،یو مملو از وحشت عیسر ینگاه فرجام

 .دیرس میاز بدنم عبور کرد و به نوك انگشت ها يسرد یسوز زمستان! را عوض کنم

 :رفت گفت یم يکه رو به بلند ییبا صدا ستاده،یو ا ستادهیا مهین فرجام

که ثابتش  دیچر ازش نخواست ؟یک ده؟یمردك کالّش رو؟ کجا ما رو با هم د دیولش کرد یسادگ نیچرا به هم. دروغ گفته ــ

 کنه؟

 !يرو سر کرد شبیکه د يزنگ بزنم ببرنت همون جا یکن يفرجام اگه قراره باز شلوغ کار يآقا ــ
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 . دیکش یقیگرفت ونفس عم شیدست ها نیسرش را ب. مبل ولو شد يرو فرجام

 .ستیاصالً درست ن نیا. دیقضاوت کن یمعتاد عمل هیو  یقهوه چ هیحرف  يرو دیجناب شما نبا ــ

 !یچه ظلم فاحش. میشد یگناه محکوم م یب میما داشت! میشد یمحکوم م میداشت ما

 :به سرهنگ کندم و رو کردم راهنشیچشم از دکمه پ بأالخره

چند نفر که معلوم  نیا يبه دروغها دیو اکتفا کن دیحرف ما رو باور نکن دیشما چرا با. گندیدرست م شونیجناب سرهنگ ا ــ

 برند؟ یماجرا م نیاز ا یچه نفع ستین

شما صحت  ينکته اذعان دارند که ادعاها نیبه ا یمراد، هومن و پدرت، همگ يحرف ها. میداشت ازیما به شاهد ن دینیبب ــ

با هتل اقامت هومن، و  یتماس یکه البته ما ط. و مدرك ثابت کنه لیتونست با دل یهومن گفت که اصفهان بوده و م. نداره

که حرف هاتون رو ثابت  دیاریبرام ب یمدرك قابل قبول دیتون یشما اگه م. میبرد یدانشگاه خواهرش، به صحت حرف هاش پ

 .دوم نهیجز تن دادن به گز دیندار یصورت راه نیا ریدر غ. کنه

 .منتظر شد نهیداد و دست به س هیتک شیراحت یصندل به

 !دوم چه بود؟ ي نهیدانست که منظور سرهنگ از گز یم. باال رفت شیباز هم صدا. شد یهم فرجام عصب باز

و ازش  دیاریاشم رو بداد دیتون یم ه؟یهر ک یمگه هر ک ه؟یدوم جناب سرهنگ؟ مگه الک ي نهیدوم؟ کدوم گز ي نهیگز ــ

 ن؟یخوا یم یچ گهید. تونه شهادت بده یاون م. تو خونه خودم بودم یکه من تو اون ساعت کوفت دیبپرس

ده ساله، که از قضا برادرت هم هست، حساب باز  يبچه  هیرو حرف  میتون یبار هم بهتون گفتم ما نم کیفرجام  يآقا ــ

کنه که ما حرف سه نفر آدم بالغ  یصورت عقل حکم م نیا ریدر غ. دیکن یمعرف دیتونیم دیسراغ دار يا گهیاگه کس د. میکن

 .میریرو گواه بگ

 :دمیبه فرجام انداختم وبا عجله پرس ییگذرا نگاه

 جناب سرهنگ؟ هیمنظورتون از راه دوم چ ــ

 .نبود شیصدا يتو يدلسوز نباریسرهنگ ا و

 .دیبا هم ازدواج کن دیبا ــ

ازدواج . خنده ریزدم ز یپوق! گریجمله بود د نیهم نیع! دیبا هم ازواج کن دیگفت ؟ با یهنگ چه مسر. مات شدم يا لحظه

 !با هم؟. میبا هم ازدواج کن دیبا. چقدر مضحک بود. تر شد دی؟ به فرجام و صورت کبودش نگاه کردم و خنده ام شد!میکن

. جک سال بود انگار نیخنده دارتر. دمیباز هم خند. گرد شده بود، گردش کرد شیکه چشمها یفرجام و سرهنگ نیب نگاهم

سمت چپ شکمم درد  ییاز شدت خنده جا. آمد یبند نم یخنده لعنت. دست خودم نبود! کرد یم فیسرهنگ مملکت جک تعر

 .دیپر رونیاز گوشه چشمم با عجله ب یگرفت و همزمان اشک

 .شد یم نییال و پااش با سرعت با نهیس يکرد و قفسه ا ینگاهم م. ساکت بود فرجام

 .در کنترلش داشتم سمت سرهنگ رو کردم یهمان خنده مسخره ام که سع با
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 .يزدیا يبا مزه بود آقا یلیآقا؟ خ نیمن و ا م؟یازدواج کن ــ

 .صورت فرجام برافروخته تر شد. دمیدوباره خند و

 .برداشت زیبلند شد و سمتم خ کبارهی به

 .خفه شو ـ

. بهم داد یو به خون نشسته اش، تکان یوحش يچشم ها. نشستم میو ساکت سر جا خیم. خفه شدمبلند بود که  شیصدا انقدر

 !مضحک بود زیچقدر همه چ

 .دندیباال پر کیستریتمام عضالتم ه د،یکوب زیم يرا که محکم رو دستش

 .زده بودند رونیب يعاد ریگردنش غ يرگ ها. خود جهنم بود. دیرس یوحشتناك به نظر م چقدر

 :زد ادیفر

 گه؟یرو م نیکدوم قانون مسخره ا م؟یمگه شهر هرته؟ ازدواج کن! مزخرفات رو نیا دیبس کن ــ

 :از جاش بلند شد و طلبکارانه تر گفت سرهنگ

 .دیبود یم نجاشمیبه فکر ا دیکرد یخالف م دیداشت یوقت یخواست یآرومتر، چه خبرته؟ م ــ

باهم  دیبا! بابا و مراد را يهومن، دروغ ها يباور کرده بود حرف هاکدام خالف؟ سرهنگ  م؟یکرد یخالف م میداشت یوقت

 !میکرد یازدواج م

 .جمله ازدواج بودم ریو من هنوز درگ. آرام و قرار نداشت. گرگ زخم خورده بود یول فرجام

 !میشد یبا هم زن و شوهر م دیمرد ترسناك با نیو ا من

 :فرجام

. ازدواج کنم یابونیزن خ هیبا  ستمیحاضر ن یرم ول یجناب سرهنگ؛ من زندان مرو روشن کنم براتون  يزیچ هی دیبزار ــ

 .تونه مجبورم کنه ینم یقانون چیه

با من . پرِ پر. شده بود زیکاسه صبرم لبر. دیسوت کش میگوش ها. به من اشاره کرد یابانیمن اشاره کرده بود؟ با گفتن زن خ به

 !؟یابانیبود؟ زن خ

. دمیفرجام کوب نهیبه س! که از خودم سراغ نداشتم یبا تمام قدرت. بر رفتارم نداشتم یکنترل. دمیپرمبل  يفنر از رو مثل

 یدفاع م دیبا یول. شروع به لرزش کردند میدست ها. قدم به عقب رفت کیتعادلش را از دست داد و . انتظارش را نداشت

. کردم یله کردند، دفاع م شانیپا ریم، همان که بابا و مراد زاز عزت نفس دیبا. دشبر یسوال م ریکه فرجام ز یتیثیاز ح. کردم

 .شدند ادیفر کجایچند روز  نیا يعقده ها. زدم ادیفر

اصالً از کجا معلوم پسر خاله ات درست نگفته  ؟یهست یاصالً خود تو ک ؟يدیم یابوانیبه من نسبت زن خ یتو با چه جرأت ــ

و اونه ازدواج کنم؟ با آدم  نیمثل تو که چشمش دنبال ناموس ا یحاضرم با آدممن  یکن یفکر م ؟يفکر کرد یباشه؟ هان؟ چ

 آره؟ یکنه به زبون م یخطور م مارشیکه به ذهن ب یچ هربنده و  یمثل تو که چشماش رو م یآشغال
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دروغ گفته . کردم یخودم را خال یول. شده بود انیکلماتم تکه تکه ب. زدم یو داد م دمیکش یم نییرا پا یبغض لعنت. دمیلرز یم

 .کردم یم یتالف دیبا. دلم خنک شده بود یول. ستین شیب ییمثل روز روشن بود که فرجام قربان. بودم

 .ترش کرده بودم یبود، وحش یوحش. را نباخت خودش

نفس بدهد؟ هر دو نفس  ینسبت هرزگ یبه کس یراحت نیتوانست به ا یچطور م. تکان نخوردم میاز جا. برداشت زیسمتم خ به

دو وجب  یکی. میش یبود که بأالخره کداممان مغلوب م نینظاره گر ا ا،یبزرگش گو زیو سرهنگ ساکت، پشت م. میزد یم

 .میبا هم فاصله نداشت شتریب

مثل تو و پدرت  ییمن به صورت آدما ؟يفکر کرد یتو چ. سنگسار کنند دیمثل تو رو با یخونه خراب کن ییزنها. خفه شو ــ

 .زمندا یتف هم نم

 .شدم ادیدوباره فر. خارج از تحملم بود شیها نیتوه. تمام وجودم از خشم مملوء شد. شدم یطوفان

کنند با پول باباشون هر  یکه فکر م ییاز آدما ؟یبارم کن یفیهر اراج یتون یم يچون پول دار يفکر کرد. یخفه ش دیتو با ــ

بهتره دهنت رو آب  يآر یرو م يمدد میاسم مر يدار یفرجام وقت يآقا. تونند بکنند، متنفرم یخواد م یکه دلشون م یغلط

 ؟يدیفهم. یبکش

 .پرت شدم یصندل يتعادلم را از دست دادم و رو. هلم داد محکم

 .فرجام را گرفت يبلند شد و جلو شیبالفاصله از جا سرهنگ

 دیمون یپس مثل آدم منتظر م. دین مجرمشما از نظر م يشما، هر دو. دیچکار کن دیگم با یمنم که م نجایا ؟یکن یچکار م ــ

 .دیرینگ یعوض دونیرو با چاله م نجایهم ا گهید. گرفته بشه میتا براتون تصم

 .کنده شدن نداشتم الیپرتفرتش زل زده بودم و خ يبا نفرت به چشم ها. زدم ینفس م نفس

چه قانون . تا ما را زن و شوهر اعالم کنند. رندیبگ میتصم مانیتا برا میبود یمنتظر م دیبا. دیته کش میتمام انرژ کبارهی به

 !میشد یمن و فرجام زن و شوهر م! يمسخره ا

آوردم،  یکه کم م ییمثل همه وقتا. ام گرفت هیگر. داد یسرش را با دستاش گرفته بود و فشارش م. مبل نشست يرو فرجام

 .بخشمت بابا یوقت نم چیه: دمیلب نال ریز. شد یطاقتم تمام م

 .تلفن را برداشت و خواست تا ما را به بازداشتگاه منتقل کنند سرهنگ

 ریاصالً غ! ازدواج! نبود یکه شدن نیا. کردم یم يکار دیبا. شدند زیسرر نییاز باال به پا یکی یکیدرشت عرق  يها گلوله

 يکار دیبا. شدم زیخ میسرهنگ ن زیم يرو. خوردم یتکان. نقش بست سمیرا بستم و فرجام پشت نگاه خ میچشمها. ممکن بود

 .کردم یم

شما اگه . شه یم دیشما اگه بخوا. کنم یخواهش م! ستین یمنطق نکهیباشه، مگه نه؟ آخه ا یراه هی دیجناب سرهنگ با ــ

 .کنم یخواهش م. شه یم دایپ یراه هیحتماً  د،یما رو قبول کن يحرف ها

 .امکان نداشت. میشد یمن و فرجام ما نم! ما يحرف ها گفتم
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زده ام سر  خیگونه  ياجازه رو یب یقطره اشک. فرستادم نییرا به سرعت پا میکرده گلو ریبادکنک گ. اوردیسرش را باال ن یتح

 .منتظر بودند شهیهم ،یلعنت ياشک ها. خورد

 .بابا، هومن، مراد، همه را باور کرده بود. او باور کرده بود. کرد ینم یتوجه سرهنگ

 .هنوز کبود بود. زل زده بود میکنار یمسکوت به صندل. رجام نگاه کردمبه ف سمیخ يپشت چشم ها از

 . بکنم يکار دیبا. االن وقت داد زدن بود. مینبود مر هیاالن وقت گر. گرفتم میمانتو نیصورتم را با آست یسیخ

 .باشم يوشد که ق ینم. رمیرا بگ شانینشد که جلو. شدد ریدوباره سراز میاشک ها. رو کردم به سرهنگ دوباره

 د؟یکن یچرا توجه نم! جناب سرهنگ با شمام ــ

 :پرونده پرت کرد و گفت يرو یخودکارش را عصب. ام به خودش آورد هیگر انگار

 .نیهم. گه یکنم که قانون م یرو م يمن کار. کرده تیفرجام به خاطر اغفال دخترش شکا يپدرت از آقا ــ

 :گفت یترحم چیاز ه يردرا به فرجام دوخت و ظالمانه، بدون  شیچشمها

 .تونیدنبال زندگ دیریو م دیش یفردا قبل از ظهر عقد م ــ

 هیشب يزیچ. سرهنگ یرس ی؟ چقدر مضحک به نظر م!بود ی؟ مگر الک!یراحت نی؟ به هم!میعقد بشو. از سرم بلند شد دود

 ...ركیس يدلقک ها

محکم و با قدرت  میمانتو ي قهیکه ... فت نزن، انقدر انقدر حرف م. مثل خفه شو يگفتن کلمه ا يکرد برا یم یتابیب دلم

 .شد دهیکش

. کرد، قرار گرفتم یزده ام را تب دار م خیتندش صورت  ينفس ها یفرجام، که داغ يو شوك زده رو به رو دمیکش غیج

 .نمدارم زل زد و تکانم داد يوسط مردمک چشمها یو وحش میمستق

که منو مضحکه عام و . دیکه منو بدبخت کن نیختیو با هومن نقشه ر نینشست. نیختیبگو، زود باش بهش بگو که نقشه ر ــ

 ...رو بگو قتیفقط حق. دمیبهت م يبخوا یبهش بگو، به شرفم قسم هر چ. دیخاص کن

. کرد ینم ياری فمیبدن نح. نداشت يا دهیفا. بردم شیدستم را سمت دست ها. خوردم یفرجام تکان م يتکان دادن ها با

 قهیبلند شد و به زور  زشیسرهنگ شتاب زده از پشت م. دیچرخ یم شیقرار و لبها یب يمردمک ها نیشت زده ام بنگاه وح

. کرده ام را منجمد کرد ستیقلب تازه ا يفرجام سلول ها ادیفر. سر پا بودم تبا لجاج. دیکش رونیب شیدستها ریرا از ز میمانتو

 ...من رو به موت بودم

ره؟ تو  یم ادیاز  یمدت همه چ هیو بعد  میکن یبا هم ازدواج م يفکر کرد ؟یکن یچرا راحتم نم ؟یگ ید کثافت چرا نم ــ

گه؟  یعاشقانه م يکنه؟ قصه ها يکه برات نقش مجنون رو باز یکن یم دایشوهر پولدار پ هی یکن یفکر م! ؟يفکر کرد یچ

ذارم آب خوش از گلوت  ینم یعل يناسنامه ام، به والاسم نحست بره تو ش ونا نکهیبه محض ا. يکور خوند يآره؟ خانم مدد

 .یمرگ کن يآرم که هر روز آرزو یسرت م ییبه خاك پدرم قسم بال. نییبره پا
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لرزانم صورتم را  يبا دست ها. که خورد زار زدم یبه قسم. خم شدم. تحمل وزنم را از دست دادند يارای میپاها. شکستم

 .آوار شدم یکییسرد و موزا نیزم يپوشوندم و رو

 ؟یکن یخدا چرا بس نم يوا

 .بردنمان وارد اتاق شد ياتاق باز و مأمور برا در

 .تر کرد دیکرد هق هقم را شد یسرهنگ که داشت فرجام را سرزنش م يصدا

 يزیبا کدوم مدرك؟ چ یول. دوست دارم حرفاتون رو باور کنم. افتاده نتونیب یدونم چه اتفاق یمن نم ؟یگ یم یمعلومه چ ــ

. انقدر خوردش نکن. پس انقدر بهش برچسب نزن. کنه یثابت م شیقانون یبرگه پزشک نویا. دختر پاکه نیا نکهیدونم ا یکه م

 .و تهمت رو ریتحق نهمهیتمومش کن ا ؟يجواب خدا رو بد یتون یم. شهیم یچه حال ینیب ینم

 ...تمامش کن ایخدا. بودم زیترحم برانگ چقدر

 یکاشک. زد ینگاهش ترحم موج م يتو. یقانون یپزشک میبود که صبح رفته بود یهمان مأمور خانم. دبلندم کر نیاز زم یدست

به خودت قسم، به . شود؟ یکم م تییاز خدا يزیچ ردیفراموش شده ات بم ياز بنده ها یکیاگر  ایخدا. مردم یاالن م نیهم

 .يکرد یم ییقسم که باز هم خدا تییخدا

 يگریسرهنگ با مأمور د. گرفتم به بودنش یکه کم کم خو م يدستبند فلز. جا خوش کرد میدست ها يهم دستبند رو باز

 ینگاهمان که تالق. شد یم شیمهمان آهن زبانیکه م شیبه دست ها. به فرجام نگاه کردم. کرد یخارج از اتاق صحبت م

مطلقش که  يقهوه ا يبه مردمک ها میتقجلوتر رفتم و مس یقدم قبمتوجه به مأمور مرا یب. گفتن داشتم يکرد، حرف ها برا

 . شدم رهیصاف نشانه ام گرفته بود، خ

 .دیکن یازم عذر خواه دیکه بهم زد ییناروا يهستم که به خاطر همه تهمت ها يفرجام منتظر اون روز يآقا ــ

شه لبش جا خوش گو یظیکه پوزخند غل دینکش یطول یول. شده اش از حالت نرمالش گشاد تر شد زیر يچشم ها. کرد مکث

 .کرد

 .مقدس میرفت دهنم رو آب بکشم، مر ادمی دیاوه ببخش ،يمدد مینباش خانم مر دواریات ام ندهیبه آ ادیز ــ

از درونم کاسته  یمیحجم عظ. ختیر نییقلبم، شره کرد و پا انیم يزیچ. ختیکه دلم بهم ر دیکش يمقدسش را جور میمر

 .شد

 ."یفهم یاون قراره شوهرت بشه، م. میمر یه": اداز مغز فعالم اخطار د یمزاحم يصدا

 یتلخ. تلخ بود. لبخند زدم. باشد میزندگ کیقرار بود شوهرم، شر. میو از اتاق خارج شد میرا با مأمور مراقبش تنها گذاشت فرجام

 !يروزها با نمک شده ا نیچقدر ا ایخدا. شد دهیزبانم کش ییچشا ياش تا سلول ها

. ستادمیا شیو درست رو به رو دمیدست مأمور را کش. زد یچرت م یصندل يرو الیخ یکردم، ب یم شیکه بابا صدا يموجود

 . بود بیعج. و زده بودم دهیچند روزه پوزخند د نیچقدر ا. پوزخند زدم. را باز کرد شیشد و چشما اریهوش
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 نجایکه مامان ا فیح ؟يدیخواب یتو گرفتاونوقت  شهیتنها دخترت داره عروس م. شو داریب ؟يدیمهربونم خواب يبابا، بابا ــ

 .چقدر دوسم داره ینیب یم. اومده رمیگ يچه شوهر نیپاشو بب. تونه به شوهرش افتخار کنه، به دامادش یکه نم فیح ست،ین

 .گذاشتم شیزانوها يلرزانم را رو يزانو زدم و دست ها. یلعنت ياشک ها دوباره

 يدعا يایب دیبا ؟یچرا نشست. رو به دخترت داده یجهنم یزندگ هیبابا؟ دامات قول  ینیبیم. شدم ریبابا عاقبت بخ ینیب یم ــ

بابا من تا صبح چه  يوا. تو دست هم يدست ما دوتا رو بزار يایچرا نم! همه عجولند نجایا نکهیمثل ا یول ،یبدرقه برام بخون

 .شهیم فردا، داره خوشبخت تر هم نیو تا هم بودهدخترت خوشبخت . تحمل کنم يجور

 .هق کردم هق

بهم  ؟يچرا سر سازش ندار ؟یستیچرا مهربون ن ؟ینیب یاست؟ چرا نم گهید يسرت گرم جاها ای ؟ینیب یخدا؟ م يشنو یم ــ

من که . بودم عیمن که مط ؟يبر شیپ يخوا یبگو، فقط بهم بگو چکار کردم که شدم بنده رونده شده ات؟ بهم بگو تا کجا م

از دستم رفت؟ همه  شیمامانم با همه جوون یوقت يکدوم رو؟ کجا بود چیه يدیکدومشون رو؟ نشن چیه يدیند. نماز خوندم

 ینیب یمرد شصت ساله؟ چرا نم هیخواست منو بسپاره دست  یبابام م یوقت يکجا بود. ساله جدهیدختر ه هیگاه  هیتک ي

 ...خدا؟

 .ر دلسوزانه بلندم کردمأمو. سوزاند یخم شده بود و هق هق بلندم دل خودم را هم م کمرم

دوباره زانو . گرفتم دیام. دمید یبار بود نگاهش را غم زده م نیاول. ساکت و مغموم نشسته بود. پدرم نگاه کردم يچشمها به

 :زدم و التماس کردم

 یکنم و هر چ یکار م دمیقول م دم،یقول م. رو ندارم یمن که کس. گناهه یو بگو که دخترت ب ایبابا تو رو خدا، تو رو خدا ب ــ

 .رهیم یدخترت م. رمیم یبه خدا م. تونم یمن نم. و نجاتم بده ایب. کنم یبرات فراهم م يکه بخوا

 :زار زدم. خاکستر شد دمیکه دستم را با خشونت پس زد، ام دستش

 اد؟یچطور دلت م ستم؟یمگه از گوشت و پوستت ن ؟یستیمگه بابام ن اد؟یچطور دلت م. نکن نکارویبا من ا ــ

 .سنگ و منجمد. دمیفرجام را آن طرف سالن د. است دهیفا یبود ب دهیفهم. دوباره بلندم کرد مأمور

 . سالن را پر کرد يفضا "بهزاد": که صدا زد یبلند زن يصدا م،یراهرو که شد داخل

 . من ییمثل تنها. خلوت بود بازداشتگاه

 .تسوخ یم بیمعده ام عج. خشک شده بود میگلو. کرد یدرد م سرم

 . به بسته شدن داشت لیم بیعج میچشما. نمور یگچ وارید يزل زدم به دل نوشته ها باز

ام فرود آمد و  یپتک وار بر سر احساسات دخترانگ... یناکوك اَلنکاح سنَت يبه محض بازشدنشان صدا. با درد باز شد میچشمها

 .دو روزه مهمان وجودم شده بود نیکه ا يپشت بندش، دلهره ا

! یبیعج يایبود؟ چه دن داریب یعنی. شیشانیمتورم شده کنار پ يبا همان رگه ها. واضح. ذهنم نقش بست يتو شصورت

  ؟يمدد میبهزاد فرجام و مر م؟یشد یشد؟ ما زن و شوهر م یشوهرم م
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به . کردم یفکر مزدم و به ازدواج  یم يزیگر دمیسف ياهایبه رو یداشتم هر از گاه یبه زندگ يدیمامان بود و من ام یوقت تا

رفتم پرده  یم رونیکه هر وقت ب یعل. سال آخر بود يکه دانشجو ریو سر به ز یخجالت یِعل. وارمانیبه د وارید هیهمسا ؛یعل

 حیرا با شرم توض میاضیر يخواند و چند بار جواب سوال ها یم یکه نقشه کش یعل. ودخورد و من حواسم ب یاتاقش تکان م

 حاال چه؟  یول. ته بودداده و صورتم گل انداخ

 یچه طور م نکهیکرد؟ ا یداشت به چه فکر م. گاه کرده بودم هیپشت سرم را تک اهیس وارید بانهیرا بغل کرده و غر میزانوها

 رد؟یخواست انتقام بگ

که  یعضالت يهمه . شد انیب الیخ یو ب يدستور "رونیب ایب". کرد اریبسته ام را هوش يدر بازداشتگاه چشمها ژیق يصدا

وقتش . فلج شده بودم ایخدا. مأمور بازداشتگاه را اجرا کنم، لجوجانه منقبض شدند يکردند تا جمله دستور یکمکم م دیبا

 وندیپ. گرفت یشکل م ،يبود اما تلخ و اجبار یکه آسمان يوندیرفتم و پ یم. مرفت یم دیبا. بود و من فلج شده بودم دهیرس

 .چشم بسته بود. دهنده قلب ها کنارم گذاشته بود

عاجزانه به مأمور نگاه . بود با سقوط يسست شده بود و قدم برداشتنم مساو میپاها. بلند شدم یگرفتم و با بدبخت واریبه د دست

 . بازداشتگاه قدم بردارم يکمک کرد تا در ورود یحوصلگ یمتوجهم شد و با ب. کردم

شدن را ! ما طیمن شرا. شده بمانم نیهمان بازداشتگاه نفر يتو شد تا ابد یکاش م. انگار کوتاه شده بود یطوالن يراهرو

 .نداشتم

 میبود که مر نیلباس که عوض کرده بود حکم ا. کرد یبحث م یکه آزادانه و بدون دستبند با خانم جوان دمیدور بابا را د از

 !يتو، محکوم شد. ستین يزیراه گر چیه. تمام شد

حرفش را  دنمیکرد با د یکه با بابا بحث م یپوش کیزن جوان ش. بود نیاز حد سنگ شیکنجکاو افراد حاضر سالن، ب يها نگاه

 !بود و نبود شهیمثل هم. تفاوت یب شهیمثل هم. بابا آن پشت بود. برداشت زیقطع کرد و با شتاب به سمتم خ

پر کرده  یینفرت آشنا از یمیاش را حجم عظ دهیو کش یمشک يبود و چشم ها یچقدر عصبان. دیرس یآشنا به نظر م چقدر

تفاوت  یو ب الیخ یپدرت چه ب ینیب یم. ییتو تنها. یبه بعد محکم باش نیاز ا ریبگ ادی میمر. ستادمیا میمحکم سر جا. بود

 .جنگپس محکم باش و ب. دیا یهم جلو نم یقدم یحت

االن شروع شده  نیاز هم. دمیشهم ک يرا رو میچشمها. صورت ملتهبم نشست يدستش باال رفت و رو د،یرس میدو که قدم به

 .بود

 ادمیفر ؟یزن یم یلیبه صورتم س يو تو دار نجاستیپدرم ا یکن یچکار م يهو مینتوانستم بگو! يصورتم زد يچرا تو نگفتم

 .هنوز نگاهم به بابا بود. نگاهش را عوض کرد ریگرفت و مس نییبابا سرش را پا. شهیمثل هم. میگلو بیتلنبار شد پشت س

 يام زده شد، گوشها نهیکه به تخت س يبا ضربه ا. دمیشن ینم شیاز حرف ها يزیچ. زن جوان چشم دوختم يدن هالب ز به

 .شده ام شروع به کار کردند پیک
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 يبه بهزاد؟ هــان؟ مگه از رو یخودت رو قالب کن يخوا یکه م يما دار يبا خانواده  یتیآخه تو چه سنخ ارهیپت يدختره  ــ

تو اون کله پوکت فرو  نویا. دم یمن اجازه نم. بدتر از خودتم گفتم يبه اون بابا. یزن بهزاد ش يکه بخوا یجنازه من رد بش

 .کن

 :دمیپشت سر گذاشته بودم شن شیپ قهیکه چند دق يفرجام را از راهرو يصدا

 !ایمگه نگفتم ن تا؟یب ــ

فرجام . کرده بود رمیمثل فرجام تحق. آشنا بود میش برارنگ نگاه. فرجام بود يآشنا. بود تایزده بود ب یلیکه به صورتم س یزن

اجازه حکم . میجواب گذاشته بودم؟ سکوت نکن مر یناحقش را ب یلیچرا س. بود دهیپس حتماً د. پشت سرم. حضور داشت

 .کنند یم مالشیکه پا یدفاع کن از حق. باش شانتو هم آتشف. را نده یصادر کردن به هر کس

 . بود و تماشاگر ستادهیفرجام دورتر ا .تاخت یداشت م همچنان

بابا را از . دمیغر. آتشفشان شدم. دستم گرفتم يزن آشنا را تو قهیدست آزادم را بلند کردم و با قدرت  یمقدمه و ناگهان یب

 .من تنها بودم. ذهنم پاك کردم

 :زدم داد

 د؟یدیرو م يکار نیخودتون اجازه همچ که به دیهست یاصالً شما ک د؟یکن یدست رو من بلند م یشما به چه جرأت ــ

 :شد دهیدست دستبند شده ام کش. فشار دادم شتریاش را ب قهیباال رفت و  میصدا

 میمن پاکتر از اون. آقا ازدواج کنم و تحملش کنم نیمثل ا یبا آدم دیبا میمنم که با تمام پاک نیا. هستم یمنم که شاک نیا ــ

دارند هر چند  ازیامثال شما و دوستتون ن نکهیمثل ا یول. ندارم میبه جار زدن پاک يازین چون. بدم حیشما توض يکه بخوام برا

 یبلند کن يمدد میدست رو مر یکه خواست گهیدفعه د. دیکن مالیرو پا یحق دیبتون دیشا. دیبکش ادیرو ف دیبار جار بزن هیوقت 

 .کنم یم یچون مطمئن باش تالف. فکر عاقبتش هم باش

 .شدن نداد کیاجازه نزد يریخانم ام نباریا یول. و دوباره به سمتم هجوم آورد رداویکم ن تایب

 یم یخداحافظ شهیهم يها، از بابا، برا ياز مدد! شدم یفرجام م میمر گریتا چند ساعت د. شدن نداشتم ریدرگ يبرا ییانرژ

 . نداشتم يپدر گریکه د میبود برا ندیو چقدر خوشا. کردم

با هم  تایفرجام و ب. گفت ینم يزیچ یکس. میهمه منتظر بود. باعث ضعفم شده بود میاز حد و معده خال شیو استرس ب دلهره

نشسته  ییدورتر به تنها یلیبابا خ. در حرکت بودند شیموها يال یاز سر کالفگ یفرجام هر از گاه يانگشتها. کردند یبحث م

هم  دمیشا. فروخته شده بودم متیق ریز. کرد یم نشیتأم یمدتبودم هومن تا  طمئنم. به فکر مواد امشبش بود دیبود و شا

 !یفصل فیتخف

 .چقدر سرد بود. به لرزش افتاد میزانوها. زد کیچشمم ت ریز ،ياز درب ورود یورود شخص با

 .ردفرجام در هم گره خو نیمن و خشمگ دهیداد، نگاه ترس یم مانیاجبار قیکه دفتر و دستکش خبر از توف ییورود حاج آقا با
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نگاه وحشت زده ام را به . از احساس، گره خورد یخشک و خال يریکه رو به انجماد بودند، به دست خانم ام ییدستها ناخواسته

 :گفتم یصورتش دوختم و با لکنت و درماندگ

 .دیبکن يکار هیتو رو خدا  يریترسم خانم ام یمن م ــ

 :تر و سردتر از قبل گفت خشک

 .دیکه خودتون انتخاب کرد هیراه. دختر خانم ادیبر نم ياز دست من کار ــ

 .قلبم را چاك زد ،یکس یب يبرنده  خنجر

 عقدت، به چوبه اعدام مبدل شد؟ ریو حر دیچطور رقم خورد که سفره سف رتیتقد میمر

 .شده مان را رقم زنند کتهید وندیتا پ میفرجام رفت يکندم و همپا یرا به سخت نمیشده بر زم خیم قدم

عاشقانه، از سرخ  ياز پچ پچ ها يخبر د،یبلند سف يبا تور يتاج بلند نقره ا د،یاز لباس سپ يعقد نبود، خبر يسفره  از يخبر

. نبود يخبر. کدام نبود چیه... ریخ يمادرانه از سر شوق، دعا يها هیبهم گره خورده، گر يدست ها ،یهر از گاه يشدن ها

با ته مانده  ریتقد م،یروشن فرداها يروزها! دیو چه آسان، شا! چقدر متقلب بودند! چیبه ه ود. را باختم میچه آسان تمام آروزها

 یول ،یلیهم ن دیبود شا یآب دینبود، شا دیسف دیشا ،یام کنار عل یدوست داشتن يفرداها. کرد یخط خط اهش،یس کدستیقلم 

 .بختم گل آلود شد دیماند و لباس سپ یباقپشت پنجره اتاقش  یحاال چه؟ عل یول. روشن بود يهر چه بود از تبار رنگ ها

 .به ماتم نشسته ام به پرواز در آمدند ياز مقابل چشم ها م،یخاکستر دیو شا یرنگ يآرزوها

 .کردند یم یشکل دهن کج نیاسپرت سه ساله ام باز به بدتر يرنگ و رو رفته و کفش ها يمانتو

من و فرجام را  يسرهنگ با لبخند پدرانه ا. گ سرهنگ نشسته بودبزر زیعاقد پشت م. سرهنگ امروز شاهد عقد ما بود اتاق

صورت برافروخته فرجام استرسم  دنیدوست نداشتم د. کردم یکس نگاه نم چیبه ه. نشاند زیمبل دو نفره کنار م يکنار هم رو

 .را صد برابر کند

 يتفاوت و من مسکوت هم پا یبابا ب. دیشک یپر صدا دماغش را باال م یو هر از گاه ختیر یاشک م تایب. ساکت بود فرجام

 .فرجام

 .بزرگ جا خوش کرد زیم يرو تایب فیشناسنامه من از طرف بابا و شناسنامه فرجام از ک. را خواست مانیشناسنامه ها عاقد

 نیشدم و آخر الیخیچند روز را ب نیا يدنهایشده از جو یزخم يانگشت ها "د؟یخوب آماده ا": دیعاقد که پرس يصدا با

 :بلند و محکم گفتم يسرم را بلند کردم و با صدا. ما شدن، به کار بستم نیبهم زدن ا يتالشم را برا

 .ستمین یحاج آقا من راض ــ

 !دیکش ینفس نم یکس چرا

 .زد یذوق م ياتاق تو سکوت

 :و ادامه دادمشدم  خیخونسرد حاج آقا س ياعتنا رد کردم و دوباره به چشمها یمسخره گوشه لب فرجام را ب پوزخند
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ازدواج  نیمن رو مجبور به ا یپس به چه حق ست؟یاونا شرط اول ازدواج ن تیباشند؟ مگه رضا یدختر و پسر راض دیمگه نبا ــ

 د؟یکن یم

 !بهزاد فرجام رمیبگ يرا به باز تیعصب يمن هم بلد بودم نرون ها. ششیپوزخند چند لحظه پ یما، به تالف نگفتم

بود  ستادهیکه دم در ا تایب يبابا را اشغال کرده بود، نگاه نکردم، غرولند ها یه سرهنگ که مبل بغل دستبابا نگاه نکردم، ب به

 . نداشت یتیاهم میبرا

پدر . دیدار یشاک. دیخالف شرع کرد. دیکن یعقد م يتو کالنتر دیشما دار نکهیکنه، فرقش هم ا یشما فرق م طیشرا ــ

 .دیرو در کنار هم داشته باش یخوب یکه زندگ ینشاهللا تعالخوب، ا یول. پرونده است یخودت شاک

 .کنم دایپ ییراه به جا دیشا. باز هم دست و پا زدم. هم تالش کردم باز

به  یزندگ نیدونم ا یمن که م ده؟یم وندیفهمند رو به هم پ یرو نم گهیکه همد یدو تا آدم هیچه قانون نیحاج آقا آخه ا ــ

 .دمیصله درخواست طالق ممن بالفا. کشه یماه نم کی

 .فرجام آرام بود چقدر

 .تکان داد يسرهنگ سر. آقا اخم کرد حاج

 :طوفان گفت يایو رو به فرجامِ آرامِ مه دیخودش را جلو کش یکم

 .دختر خانم ستندیاشتباهات قابل جبران ن یبعض ــ

 ها کمرنگ یدوست

 داستیها پ یکس یب

 سهراب یگفت راست

 ...تنهاست نجایا آدم

*** 

النِّکَاح نَّتیس نَّتنْ سع بغنْ رفَلَ یفَمینِّ سیم... 

به دفتر بزرگ  رهیو مردش، بهت زده خ ختیاشک ر غیدر یپوش به ماتم نشسته، ب اهیعروس س. یسادگ نیبه هم. شد تمام

 .تاوانمان دییتا

 .میتلخ، من و او، ما شد یاز سکوت یمیحجم عظ در

 .خرج نشد یاحساس. نبود نیدر ب یاحساس. شاخه گل رز نبود 1000از مهر سکه،  يخبر

 .سکه، مهرم بود چهارده

جا خوش کند، باز هم  دیکاغذ سف يدفتر دوتا شدنم، نم اشکام رو يامضا يپا یوقت دمیپرس یاگر بود حتماً م. مادرم بود کاش

و  يریگ یرا به دست م ینامعلوم، خودکار آب يا ندهیمتالطم از آ یلرزان و قلب يبا دست ها یشگون دارد؟ وقت یآسمان وندیپ
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باز هم  یکن یشد نگاه م یکه مردت م ینفرت زده کس يامضا نبودند، به چشم ها هب هیشب چیکه ه ییقبل از خط زدن ها

 و مبارك بود؟ مونیتأهلت م

 ...میدهد تمام آرزوها یخاك م يبو

که حاال  مانیگرفتن شناسنامه ها يبرا گریاست که چند روز دآقا مشغول جمع کردن دفتر و دستکش شد و از فرجام خو حاج

 یوقفه و آرام اشک م یب. که که کارتش را داد، مراجعه کند يرا به دوش بکشد، به دفتر خانه ا یشخص دوم تیقرار بود هو

 .سالن منتظر ماند يرا تحمل کند و تو اقات ينتوانست فضا نیاز ا شتریب تایب. ختمیر

خلوت مشغول صحبت کردن  يسالن برد و گوشه ا رونیرا نداشت به ب شیپ قهیآرامش چند دق گریا که دفرجام ر سرهنگ،

 بود زل زده بود؟ یسنگ و ساکت به پشت سر سرهنگ که خال ،یشانیپ يرو قیگفت که فرجام با اخم عم یچه م. شد

 .میرفت یسقف م کی ریبا فرجام زتواستم قبول کنم که از امروز  ینم یول. شدم یآزاد م ياز بند کالنتر داشتم

 . به گناه ناکرده محکومم کرد. مسخره ام کرد. سوال برد ریرا ز میچند روز بارها و بارها پاک نیکه ا يمرد. فرجام بهزاد

 و مادرش کجا بودند؟  پدر

 دكیکه اسم پدر را  یمنتظر شدم شخص. آمدم رونیخوردم، از افکارم ب ینم وندیبه او پ يبند چیبا ه گریکه د یکس يصدا با

 :گفت يخش دار يکرد و با صدا يسرفه ا. ادیبه حرف ب دیکش یم

. نکن باهاش، بزار باهات خوب تا کنه يبه حرفش باش، لجباز. ادیبه نظر نم يپسر بد. خواستم یو صالحت رو م ریمن خ ــ

. دم یخونه من، که راهت نم ياومد يدبند و بساطتت رو جمع کر يپاشد نمینب. رو زیهمه چ رهیم ادشیمدت که بگذره  هی

 . ارزه یسرش به تنش م. پولداره. و باهاش بساز نیبش

 يدخترم مخاطب قرار بدهد که تمام شد، منتظر عکس العملم باال نکهیزحمت ا یپدرانه اش که حت يها حتینص ش،یحرفها

 .ستادیسرم ا

 . را با پشت دست پاك کردم میشدم و اشک ها بلند

 کنه؟  یم نتیهومن تا چند وقت تأم د؟یبهت رس یچ ــ

 .رو بکن تیو زندگ نییبرو سرت رو بنداز پا. نداشته باش يکار ناشیتو به ا ــ

 يکه از او به ناحق خورده بودم، جلو ییکتکا يکه به مادرم داد و همه  ییها یسخت يچند روز، همه  نیعذاب ا ي همه

 :شدم و جمالت را به صورتش پرتاب کردم رهیخ زشیر يمنزجر و متنفر به عمق چشمها. رقصدیم میچشمها

هم  یلیخ ،یچرا چرا داشت. ینداشت میتو زندگ ینقش چیاومدم ه ایکه بدن یهر چند از همون وقت. بابا ندارم گهیبه بعد د نیاز ا ــ

خراب شده  نیاز ا پات رو که. اسمت رو بشنوم یخوام حت ینم گهید. يدیرو به لجن کش میزندگ! مأمور عذاب. يپررنگ بود

 یداشتم، اسمم رو از شناسنامه ات قلم م ییتونستم، اگه توانا یاگه م. یداشت يدختر روز هیفراموش کن که  رون،یب یگذاشت

مثل تو  یفیوقت سراغ آدم کث چیجون بدم ه ابونیگوشه خ یمطمئن باش اگه از زور گرسنگ. از داشتنت ادیچون عارم م. زدم

 .امینم
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را  میبه چشمها دنینگرفتم و اجازه بار نییسرم را پا. صورتم نگذاشتم يدستم را رو. اتاق اکو شد يمش، تومحک یلیس يصدا

 .ستادمیثابت ا میسخت و سرد سر جا یخودم حس کردم ول ينگاه فرجام را رو ینیسنگ. ندادم

رفت  یکم از بابا که به سمت سالن ممح يفرجام با قدم ها. رفت رونیدل شکسته ام را پشت سر گذاشت و از اتاق ب. رفت بابا

 . نبود وارد شد يگریکه جز من، کس د یبه اتاق میرا بدرقه راه دختر تازه عروسش کرده بود، رد شد و مستق یمحکم یلیو س

 .يخانم مدد میبر ــ

منتظر  خیس که یبه فرجام. دارم اریشوهرم شده بود و اخت. کرد یاعالم جنگ م. اصالً رنگ صلح نداشت! اش يمدد خانم

ذهنم نقش  يشوهرش، تو نیدانم از کجا و چرا صورت کبود شده عاطفه خانم از دست سنگ یبود، نگاه کردم و نم ستادهیا

 . بست

. به سرهنگ پناه آورده بودم یپناه یاز ب. به دنبال سرهنگ گشتم میگرفتم و آرام از کنارش رد شدم و با چشمها نییرا پا سرم

 .کرد یدام معرض ان يبدجور یکس یب

 .کرد یبراندازم م بیو عج قیبود و دق ستادهیآن سمت سالن ا تایگفت و ب یبه او م ییزایداشت چ بابا

 ماندم؟ یجا منتظر م نیهم یعنیکردم؟  یچکار م دیبا. ستادمیوسط سالن ا مستأصل

و سرخ شده فرجام ضربان  یشوح يچشم ها. و به عقب برگشتم دمیرا گرفته بود، ترس میکه بازو يتماس دست قدرتمند با

 .شدم دهیپشت سرش کش یول. کردم دستم را آزاد کنم یسع. شدند خیآناً  میدست ها. قلبم را باال برد

 .شد رهیشده ام خ ریسرهنگ حرفش را قطع کرد و به دست اس م،یدیسرهنگ که رس یکینزد به

 :تتوجه تر به بابا، گف یقطع شده شان و ب يتوجه به حرف ها یب فرجام

 .میداشته باش يکار نجایا گهیفکر نکنم د. میبر دیما با ــ

براتون . دیرو بساز تونیزندگ دیکن یو سع نشیریبگ کیبه فال ن. بوده نیقسمت شما هم هم. یبه حرفام توجه کن دوارمیام ــ

 .کنم یم یخوشبخت يآرزو

 .دوستانه مان رساند ریخودش را به جمع غ عیسر تایب

 خونه ات؟ شیبر یم ؟یچکار کن يخوا یبهزاد م ــ

 .جواب گذاشت یرا ب تایب سوال

. من بذاره يخانمه، حق نداره پاش رو تو خونه  نیمحترم که به ظاهر پدر ا يآقا نیگم ا یجا م نیجناب سرهنگ هم ــ

 .دم ینم ياجازه ا نیچون من همچ ادیب دنشیانتظار هم نداشته باشه دخترش به د

 :ادجواب د یبا کالفه گ سرهنگ

 .یپدر و دختر رو از هم جداشون کن یتون یتو که نم ؟یچ یعنی ــ

 .میرفت رونیو از سالن ب دیدستم را کش "گفتم کهینیهم": توجه به جمع سه نفره شان با گفتن یو ب دیوسط حرفش پر یعصبان

 . ترسمیمن م ایداشت؟ خداچه انقدر عجله  يبرا. ستادیدوباره ا "بهزاد صبر کن کارت دارم": گفت یکه م تایب يصدا با
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 دم،ید دهیفا یکردم مچ دستم را جا به جا کنم تالشم را که ب یسع یبا کالفگ. شد تایب يرا ول نکرد و منتظر حرف ها دستم

 :گفتم

 .دستمو ول کن لطفاً ــ

 .صورتم از درد جمع شد. کرد شتریو فشار دستش را ب. نداد یتیاهم

 :گفت یحرص تایب

 خونه ات؟ شیببر يخوا یبهزاد؟ م ینبک يخوا یچکار م ــ

 :زد داد

 یعنی. کنه یمجبوره زندگ نمیا. برمش خونه ام یزنمه م. گرفتار شدم یکه به چه بدبخت ینیب یچکار کنم؟ م يخوا یپس م ــ

 .کنم یمجبورش م

عقد  غهیص یرا از وقتچ. دیکش یبود به جنونم م شیحرف ها يخشم و نفرت فرجام که ال به ال. نگاه کردم تایزده به ب وحشت

 ؟!خوانده شد  زبانم کوتاه شده بود نمانیب

 :دیآرامتر پرس یکم. دیرس یاز جواب فرجام نگران به نظر م تایب

 ؟یچ نایپس س ــ

 .ادیبوجود ب میتو زندگ يرییتغ ستیقرار ن. یچیه نایس ــ

 ...تونم یتونم نممن خواهر هر دو . یتفاوت باش ینسبت بهش ب یتون یتو نم! ؟یچیه یچ یعنی ــ

 :دیتر غر یو عصب دیحرفش پر وسط

 

در ضمن . االن اصالً حوصله بحث کردن ندارم. دنبالت ادیتو هم زنگ بزن شوهرت ب. گفتم که همون روال سابق. بس کن ــ

 .زنم یبهتون سر م امیمن خودم م. خونه ام نیایمدت هم ن هیتا 

لبش  ي، گوشه !لبخند ایانداخت و پوزخند بود  میبه سر تا پا ینگاه. است دهیفا یدانست بحث کردن ب یانگار م. کوتاه آمد تایب

 .کرد یم دادیدانستم که ب یچشمانم، م یترس و درماندگ. جا خوش کرد

. راه افتاد يکالنتر نگیو به سمت پارک دیدوباره دستم را کش "دنبالت ادیبگو محمد ب. ها يمن رفتم تنها نر": با گفتن فرجام

 !یالیچه خوش خ میمر! م؟یفت ما رفتچرا نگ

 ،يکرد و با زدن دکمه ا دایگرفته بود پ لیتحو يکه از کالنتر يا سهیک يکه تو ییخرت و پرت ها يرا از تو ینیماش چیسو

 یآوردم ول یسر در نم نهایاز اسم ماش ادیز. بلند پاترول بود یشاس نیماش. را شکست نگیسکوت پارک ر،یدزد گ کیت يصدا

آمد ،  یاش م دهیخواهر ظلم د دنیکه خواهر زهرا خانم با پاترول شوهر پولدارش به د یوقت. شناختم یرا خوب م یکی نیا

 . شدند یهمه کوچه چشم م
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. شده بر زبان حاج آقا باعثش شده بود، بدم آمد يجار یکه کلمات عرب یاز سکوت. هلم داد نیرا باز کرد و داخل ماش ییجلو در

 .آورد یرا به لرزش در م میشد و پر مانتو یم دهیبه وضوح د یچرم يها یصندل ينشستن روبا  میلرزش زانوها

 . قرارم شد یترس مهمان دل ب ن،یدر ماش دنیکوب با

 .شدم رهیخ رونیگرفتم و به مناظر دود گرفته ب شهیسرم را سمت ش. رمیاسترس نگ نیاز ا شتریتا ب نمشیدادم نب حیترج

 :از تمسخر مخاطبم قرار داد ییرگه ها یبود، نه حت که سراسر تمسخر یلحن با

 و زبونت کوتاه شده نظرت برنگشته؟ میحاال که تنها شد اناًیاح ؟یمقدس میکه مر يهنوزم معتقد ،يخب خانم مدد ــ

. کرد یم ینگاهم رفت سمت دستش که حرصش را سر دنده خال. نتوانستم به صورتش نگاه کنم. سمتش برگشتم. بود یعصب

 . نکردم دایجرأت حرف زدن پ. ها را گفته بودم یگفتن. االن وقت دفاع کردن نبود. ندادم یبجوا

 .دیفرمان کوب يبا مشت رو محکم

 يدیرو به گند کش میزندگ. ارمیمن به حرفت م یول ؟يکرد یم یکه خوب بلبل زبون يتو کالنتر ؟یگرفت یالل مون ــ

 .کنم یم اهیرو س تیزندگ

 کرد؟ یچرا تمامش نم. انداخت یم یرخ وحشت زده ام نگاه میبه ن شیها دنیعربده کش نیهر از گاه ب به جلو بود و حواسش

 .نداشت یتمام اهمیس يروزها. نداشت یتمام شیها دیتهد

 هان؟ ؟يکرد یکیوث دست به ...يکه با اون هومن د دیبهت رس یچ ــ

شده چشمانم، دوباره و صد باره  ریبه زور زنج ياشک هاو  اوردمیرا ن شیادهایطاقت فر. ام گرفت هیترس و وحشت گر از

 .شد يجار

 :آرام گفتم. به خودم جرأت دادم. زد یم ياش به کبود قهیشق يها رگ

 ...من. گفتم درست بود یک یبه خدا هر چ ــ

 .دیصورتم کوب يبا پشت دستش تو. نداد حرفم را کامل کنم اجازه

 .دمیلرز. دیکش ادیفر

االنم . نیهم. شنوم یرو م قتیخونه فقط حق میدیرس یوقت. دمیرو صد بار شن فیاراج نیا. ارین فتیدهن کثاسم خدا رو تو  ــ

 .خونه میخفه شو تا برس

 يکرد يچه فکر م؟یمر یداشت يچه انتظار. تر گرفتم نییهق زدم و سرم را پا. که سوزانده بود گذاشتم میلبها يرا رو دستم

  ؟یاز خودت دفاع کن یکه خواست

 ...يزد یم نیبه زم يخوبم، کاش سر يخدا

 جا نیهم

 ...یگرفت یدر آغوشم م ،ینشست یم کنارم

 ...يفشرد یرا، در دستان گرمت م میپناه یزده از ب خی قلب
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 ...يکرد یگرمت، ها م يبا هرم نفسها و

 .از رو بسته شده، قدرت دفاع را سلب کرده بود ریشمش. نکردم یسع گرید

کف . آرام باشد شهیشد هم یکاش م. زد ینم یبهزاد حرف. خودم را جا به جا کردم یراغ قرمز، کمپشت چ نیتوقف ماش با

 . شد یم رمیدستگ یو گوشه چشم یواشکی يزدن ها دیاز د نهایهمه ا. شده بود رهیو به جلو خ دیکوب یدنده م يدستش را رو

 .بودم بیغر به،یمرد غر نیبا ا من

تازه سبز  يها چکیپ. دار بود اطیکه ح يمقابل در خانه ا. ستادیاز حرکت ا نیرد شد، ماش و چند خانه که دیچیکوچه پ داخل

 ؟!بود نجایا یعنی. دندیکش یبه کوچه م یو سرک دهیکش رونیدر ب يشده تا باال

لعنت به . دیتر چنگ کش يقو نباریاسترس ا. کرد نییرا باال و پا میگلو بکینگاه فرجام س. به عادت معمول. زد کیپلکم ت ریز

 ...موقع یب يلرزش ها

 .شد ادهیپ

 .فرستادم رونیپوشاندم و نفسم را با صدا ب میرا با کف دست ها صورتم

 .انداخت دیکل

 .خون بود که احساس کردم يلبم را به دندان گرفتم و همزمان شور پوست

 فرار کرد؟ نجایشد از ا یم

 .بود دو لنگه باز کرد دهیکش را به حصار ینه چندان بزرگ اطیرا که ح یبزرگ آهن درب

 .بود نجایا میخاکستر يآرزوها دیخانه سف. بود نجایا

از جهنم  يزیچ بهشتیارد. چقدر گرم است ایخدا. بود اوردهیبه حسابم ن یکس. دعوتم نکرده بود یکس. بودم نیماش يتو هنوز

 .کم نداشت

 .آرام بود. نگاهم کرد. سوار شد دوباره

 .هنوز همان جا بودم. برد اطیح را داخل نیآرامش ماش با

 .دلم آشوب شد. باز شد نینگذشت که در ماش يزیکه بسته شد چ اطیح در

 .زدن نداشت دیکه د دهیترس يداشت؟ چشم ها یدست از زل زدن بر نم چرا

 .نییپا ایب ــ

 .ضعف شرمم شد نهمهیاز ا. دمیشد، خجالت کش دهیلرزانم کش يکه به زانوها شیها چشم

 .بود دهیپناه، ترس و انتقام، انصاف پر کش یپناه و ب ف،یو ضع يتقابل قو. ستادمیو مقابلش ا شدم ادهیپ

 .شده بودم نیچقدر امروز سنگ. ستادیناتوانم به نظاره ا ي، منتظر قدم ها"برو باال": پله ها اشاره کرد و با گفتن به

 .بود دیسف زیمه چه. دیقفل چرخ يتو دیکنارم زد و کل یدست. متوقف شدم دیدر سف پشت

 .داشته باشم ییمضحک بود که انتظار خوش آمد گو چه
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 .برو تو ــ

 .دیباز هم چرخش کل. به داخل هولم داد. خودش دست به کار شد دیکه د مرددم

. شد کینزد یقدم. چپش باالرفت يابرو. شده بودم رهیبه فرجام خ دهیمنتظر و ترس ییبا چشما یهال نسبتاً بزرگ وسط

. رفتم یم دیبا. به عقب برداشتم یشد قدم کیکه نزد يادیز. کتریباز هم نزد. دیصورتم چرخ يآرامش رو بیجع يچشمها

 .دمیترس یکه به خونم تشنه بود، م یبا فرجام نجا،یا

 .اش خالصه کرد ستادهیرا به قامت ا دمیمحدوده د. که کنارم بود پرت شدم یمبل يشد و رو دهیبا خشونت کش میبازو

 .رو از اول قتیتمام حق. یکن یم فیرو مو به مو برام تعر زیمه چه. خب ــ

 .کردم یمن تالشم را م یول. بود دهیفا یهر چند ب. دادم یترسم را نشان م دینبا. مبل جا به جا شدم يرو

 .محض بود قتیحق نیدیکه شن ییزایچ يهمه  ــ

 .گفتم آرام

 :کرد و گفت يبلند خنده

 !یکن یسوم شخص استفاده ماز  ،يخانم مدد يمودب شد ــ

 .گرفتم و سکوت کردم نییرا پا سرم

 .کرد یدلم را خال يلحنش تو. آورد کتریسرش را نزد. دیام را با دو انگشتش گرفت و سرم را باال کش چانه

 .ندارم يادیکه من حوصله ز يدیفکر کنم فهم. یبه نفعته راستش رو بگ ــ

 .بودم دهیدو روز د نیا. دانستم یم

 ...برا گفتن يا گهید یفحر ــ

 .صورتم را سوزاند یمحکم دهیتمام نشده بود که کش حرفم

 .چند روز نوازشگر صورتم بودند از دستم در رفته بود نیکه ا ییها دهیکش حساب

 .ترسناکش يچشمها. شدم رهیخ شیچشمها به

 :زد داد

 ...وگرنه. نشدم حرف بزن ونهیتا د ــ

 :باال رفت میهم صدا من

 نداره؟ تیکه واقع يزیچ تم؟یخیمن و هومن رو هم ر نکهیا ؟یبدون يخوا یم رو یچ ــ

 .پرتم کرد نیزم يرا گرفت و رو میبازو انهیوحش. سمت صورتم را سوزاند نیا یمحکم تر از قبل دهیکش

 .پنجره ها را به لرزه در آورد ادشیفر

 نگفتم؟. نکن ينگفتم با من باز ــ

 .دمیکش يفه اخ غیج. خورد میاول به پهلو لگد
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 نگفتم؟. بره نییذارم آب خوش از گلوت پا ینگفتم نم ــ

 .بار مچاله شدم نیا. شکمم خورد کیدوم نزد لگد

 نگفتم؟. گفتم احمق فرضم نکن ــ

 .هم فشار دادم يرا از درد رو میلبها. خدا را صدا کردم. میپهلو ریباز ز يبعد لگد

چشمم که به . سوزاند یداغش صورتم را م ينفس ها. آخم بلند شد. مبل پرتم کرد يرو. دلم ریز دیچیدرد پ. بلندم کرد دوباره

 .شد شتریصورتش و بعد چشمهاش خورد لرزم ب

 :دمینال

 .ولم کن ــ

 :دیکش ادیفر

 ؟يخوا یم یچ میبگو که از زندگ. حاال بگو ــ

 .گرفتم و هق هقم بلند شد میدست ها نیرا ب سرم

 .بذار برم. تو رو خدا. رونیبرم ب تین از زندگاال نیبزار هم. یچیبه خدا ه ــ

 .زد ینفس نفس م. دیرا با قدرت کنار کش میها دست

درد تمام وجودم . گفتم يآخ بلند. به پشت سرم برگرداند عیسر یرا گرفت و با حرکت فمیو ضع فیقدرتمندش، دست ظر دست

 . شد یخورد م يکتفم به اشاره ا. را پر کرد

 کنمش؟بش ای یزن یحرف م ــ

 :کرد، التماس کردم یرحمانه شکنجه ام م یکه ب يبه مرد. التماس کردم. از درد جمع شد صورتم

 .خورم یدارم قسم م. باور کن. ستمیمن مقصر ن. به روح مامانم قسم راستش رو گفتم ــ

 .دمیکش غیج. دیرا عقب تر کش دستم

 .گم یبه خدا دارم راستشو م. گم یراست م. ندیبه خدا منو دزد ــ

 .رمیم یمن پس چرا نم يخدا. دیصورتم کوب يدست آزادش تو با

 .فک منقبضش به حرکت در آمد. تارم شد يچشم ها خیم

 بار بهت گفتم که قسم نخور، نگفتم؟ هی ــ

 .تارش کرده بود م،یپلکها ریاشک تلنبار شده ز. را با ترس تکان دادم سرم

 .مبل هولم داد یکرد و با قدرت به پشت یمکث. را گرفت شیچشمها

 يگلوله ها. نکرد ياریخواستم صورتم را بپوشانم که کتفم . گوشم حواله کرد و عقب رفت يمتر یدرست چند سانت یمشت

 بیپناهم عج یب ياشک ها. مبل مچاله شدم ياز درد شکمم تو. کردند یم ياریام را آب دهیخشک ياشک سخاوتمندانه لبها

 .کردند یم دایپ يفرار اهدند که به سرعت ربو دهیترس ایکردند و گو یم یبیغر
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 .ختمیر یاشک م یکس یهمه ضعف و ب نیا يبرا. دادم یدست سالمم کتف دردناکم را ماساژ م با

به جز . کرد و دوباره طول و عرض سالن یو مکث م دیکش یبه صورتش م یدست. رفت یو عرض هال را قدم رو م طول

. منوال گذشت نیبه هم يا قهیده دق. دیرس یبه گوش نم يگرید يدماغم، صدا ندیباال کش یو هر از گاه شیقدمها يصدا

 .کرد یفرجام همچنان گز م یول. بود بند آورده بودم يام را هر جور هیآرامتر شده و گر

 .را نداشت شیطاقت ضربه ها گرید میگونه ها دمیترس. ستادیانداخت و با دو قدم بلند کنارم ا ینگاه

 . و از صورتم کنار زدرا گرفت  میدستها

 .کنم یچون دوبار تکرارشون نم. گم یم یچ نیخوب به حرفام گوش کن بب ــ

 .دیگونه ام چرخ يرو شیچشمها

چرا  يبود یچون اگه آدم درست. کنم یرو باور نم اتتیچرند یکیمن  ،ياریو قسم ب هیهم برام آ ایاگه تا آخر دن نکهیاول ا ــ

پس  فته؟یداره به تور هومن ب یقداست و پاک يکه ادعا یکی دیچرا با ختهیشهر ر نیختر تو اد نهمهیاومد؟ ا یهومن سراغت م

 .قانون نیاول از نیا. یکن ینم يباز لمیواسه من ف

 :ادامه داد. آورد کتریرا نزد سرش

 زیتم. درست کردن غذا. يدیخونه رو انجام م يکارا. یستین قشیالبته نه به عنوان زنم، چون ال. یمون یخونه م نیتو هم ــ

 يمرتب سر جا زیهمه چ دیرسم خونه با یم یوقت. و مرتب و اتو شده باشه زیتم دیبا شهیهم نایمن و س يلباسا. کردن خونه

چون اگه چشمم بهت بخوره . ياینم رونیتو اتاق و ب يریم امیمن ب نکهیاز ا بلو ق زیرو م ینیچ یغذا رو م. خودش باشه

 ادمیقانون ز نیدونم ا یهه؛ هر چند م. هم گفتم کالً بابات رو از ذهنت پاك کن يتو کالنتر. رمایسرت م ییمطمئن باش بال

ناز . میدار دیخودمون کل نایمن و س. یکن یمباز ن یکس يدر رو به رو. يبزار رونیپات رو از خونه ب يحق ندار. شهیبرات بد نم

 .کار در رفتن ممنوع ریاز ز. کردن و ادا و اصول ممنوع

 .را تکان داد میها تدس

 ییچه بال نیاونوقت بب يریبگ دهیرو ناد نیقوان نیاز ا یکیفقط دوست دارم . کنم یکه من دارم بهت لطف م یفهم یم ــ

 .آرم یسرت م

الل شده بودم و قدرت اظهار . شدم رهیخ راهنشیچهارخانه پ يلرزان به طرح ها يبا چشمها. دیلرز یم ریام از شدت تحق چانه

 :زد و گفت میشانیبه پ يبا انگشتش ضربه ا. اشتمنظر ند

 فهم شد؟ ریش. یکن یم رونیخودم نخوام از کله پوکت ب یدر ضمن فکر طالق رو تا وقت ــ

 :لب گفتم ریز

 .کنم تیتونم ازت شکا یم ــ

 .آخم بلند شد. چاندیمچ دستم را گرفت و دوباره پ. دیشن یکردم بشنود، ول ینم فکر

 ؟یگفت یچ دمینشن ــ
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 .ولم کن. نگفتم یچیه. يآ ــ

 .خوبه ــ

هولم داد داخل و . را باز کرد یدنبال خودش کشاند و در اتاق. مبل بلندم کرد يو از رو دیبود را جلو کش چاندهیکه پ یدست مچ

 :گفت

 .صدات کنم یتا وقت یمون یجا م نیهم ــ

 .در را پشت سرش بست و

 يحال رو یب. شده بود شتریو درد کتفم ب دیکش یم ریت میپهلو. شدم رهیرو به رو خ دیو سف یخال واریو به د ستادمیاتاق ا وسط

شکمم  يرا تو میگوشه اتاق نشستم و پاها. چهار دست و پا جلو رفتم. شده بودم رهیخ یخال واریشوك زده به د. نشستم نیزم

 .دادم هیتک واریجمع کردم و سرم را به د

 .بسته ام رد شدند يچشم ها يفرجام، از جلو يها کتهیرا که بستم و واژه واژه د میچشمها

 ."کنم  یم اهیرو س تیزندگ يدیرو به گند کش میزندگ "

 "یستین قشیالبته نه به عنوان زنم، چون ال. یمون یخونه م نیتو هم". فشار دادم شتریرا ب میچشمها

 !کردم یم یزندگ دینبا! کردم یخانه اش را م یکلفت دیبا

بدجور جنس عاطفه خانم ها را . بود دهیرا به رخم کش شیبد جور مردانگ! شوهرم. سوخته ام گذاشتم يه هاگون يرا رو دستم

 .زنده کرده بود

 .زنگ تلفن رخت بست يخانه با صدا سکوت

 .از چهار زنگ جواب داد بعد

 .سالم ــ

.... 

 ؟یهست ینگران چ. ــآره

.... 

 .خونه رهایرو ب نایبه محمد بگو س. االن حوصله ندارم من

... 

 کجاست؟ پس

 ؟یبهم نگفت يچرا تو کالنتر تهیاگه مأمور... 

 یحاتیتوض هیدر ضمن خودت . از درساش عقب افتاده یبه حد کاف ادیاالن بفرست ب نیهم. خب با آژانس بفرستش یلیخ ـ

 .فعالً. بهش بده

 .تلفن یکوبش گوش يصدا و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٥٣ 

 ایشد تا آخر دن یکاش م. هم افتادند يرو میپلک ها. آمد یاز هال نم ییصدا. دمیهمان گوشه خلوت دراز کش. آمد یم خوابم

 .دیخواب

 يبه لب، سرش را از ال یبا لبخند پهن یپسرک. اتومات باز شدند میچشمها. شدم اریباز شدن در اتاق، هوش کیآرام ت يصدا با

. نشستم میجا يتو عیسر. م زل زده بودکشف کرده باشد با تعجب به صورت يدیجد زیباز داخل آورده و انگار که چ مهیدر ن

 یاز اتاق نگاه رونیبه ب "سالم"با گفتن. شدم رهیبه پسرك لبخند به لب خ جیتوجه به دردش منگ و گ یب. دیکش ریت میپهلو

ز ا ییایکه دن يخواب بودم که با سوال پسر جیهنوز گ. اکتفا کردم یبه سالم آرام. تنه اش را داخل آورد میانداخت و مردد ن

 .گشاد شد میداد چشمها یامواج مثبت به سمتت سوق م

 د؟یشما زن بابا بهزاد من هست ــ

و بهزاد از او صحبت  تایکه ب ينبود؟ برادر نایس نیا یعنیپسر چشم درشت بود؟ بابا؟  نیبابا بهزاد؟ مگر فرجام پدر ا. خوردم کهی

 کرد؟  یم یجام معرفپسر خودش را پسر فر نیکجا بود که ا نایکردند کجا بود؟ س یم

 .دانستم یخودم م. خودش گفت! ینه زن واقع یبودم ول یعنی! منکه زنش نبودم م؟یبگو چه

باعث  نیو هم دیانگار ترس. کرد یشد را صدا م یدرشتش ساطع م يناب از چشمها یرا که مهربان يبهزاد پسر یعصب يصدا

 .اتاق را ببندددر  عیسر "شتیپ امیهر وقت بابا بهزاد رفت م"شد با گفتن 

نگفت من خواهر  تایمگر ب! را صدا زد نایفرجام قبال زن داشته؟ پس مادر پسرك کجاست؟ فرجام که س. شدم رهیدر بسته خ به

 میبابا با زندگ! من يپسر ده ساله؟ خدا کیمن زن دوم شده بودم؟ مادر  یعنی؟ ! چرا گفت بابا نایهستم؟ پس س تانیهر دو

 ؟يچکار کرد

. را به لرزه در آورده بود میبدجور دستها یغروب شد و گرسنگ. نگاه کردم رونیبه ب دیاز در گرفتم و از پنجره سف چشم پرسوال

 .زد یم یاهیپنجره، به س دیسف يتور

هر چند فرجام اصال آرام به . آمد یم ییرایآرام و پچ پچ کنان از پذ! فرجام و پسرش يصحبت ها يصدا. گذشت یساعت مین

 .شیحرص يگفتن ها "نه"با . مدیشد فه یگاه به گاهش سر پسرك م يها ادیاز فر. دیرس ینظر نم

نشسته بودم و  کیسرام يرو. خودم جمع شدم يگذاشتم و تو میزانوها يسرم را رو. ییمبرم به دستشو ازین. تهوع داشتم حالت

کرده بود،  میمان جا که دردش عاصبه شکستن استخون کتفم، ه يدیشد لیم. احساس سرما کنم شتریباعث شده بود ب نیهم

 .رفت یهم م يرو میدوباره چشم ها. داشتم

 .شد انیبه دست نما یکوچک ینیچهارچوب در با س يبهزاد تو يچهره درهم و اخمو. اتاق با ضرب باز شد در

 یوع را خوب مموض نیو فرجام ا دمیترس یمن از او م. پوزخند لبش خجالت زده ام کرد. و هراس سر پا شدم یدستپاچگ با

 :گفت يگذاشت و خشک و جد نیزم يرا رو ینیس. دانست

االنم . یکن یآماده م قهیرو با سل ییغذا يهر سه وعده . ستین زایچ نیاز ا ياز فردا خبر یول. میخورد يامشب شام حاضر ــ

 .صبحانه آماده باشه زیم 7فردا رأس ساعت . ندارم یبخورش که حوصله نعش کش
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 :با غضب به سمتم برگشت و گفت. دیبه ذهنش رس يتازه ا زیپشت کرد که چ یجواب دنیشن بدون

 فهم شد؟ ریش. اتاق نیتو هم یچپ یم يایکارات که تموم شد م. یباش نایخواد دم پر س یدر ضمن اصالً دلم نم ــ

را داشتم که  نیاکاش جرأت . من زن دوم بودم. نگاه کنم شیدوست نداشتم به چشمها. شدم رهیکف اتاق خ یفرش کرم به

 .شد یبپرسم پس زنت کجاست؟ داد که زد ذهنم خال

 ؟يکر ــ

 :جواب دادم یآرام به

 .زنم یشم، باهاش حرف نم یدم پرش نم ــ

 .و در را پشت سرش بست دیصورتم چرخ ينفرت نگاهش رو با

از . همبرگر بود. دمیکش رونیرا ب چیاز ساندو یشده بود رفتم و کم دهیچیزرورق پ يکه ال یچیسراغ ساندو عیسر. ام بود گرسنه

 يها حیزنگ تفر ادیگاز دوم باز کردم که به  يدهانم را برا. گاز را زدم و با ولع قورتش دادم نیاول. بودم چیعاشق ساندو یبچگ

 .مدرسه افتادم

 ؟يایم. رمیبگ چیاز بوفه ساندو رمیم میمر ــ

عاشق . ضعف داشتم. خواست که همراهش شوم یو از من م دیکش یم رونیب فشیاز ک یستیبود داشت اسکناس دو سوسن

 :مشغول کردم و گفتم یاضیخودم را با مسأله ر. سوسن بشوم ينداشتم که همپا یپول. بوفه مدرسه بودم چیساندو يبو

 .تو برو. ستینه؛ من گرسنه ام ن ــ

 .خترتو د یسیچقدر خس. باشه بابا من رفتم. یستین هیوقت پا چیتو هم که ه. اَه ــ

کنم، که من قلک دارم، که  یرا جمع م میکه من پولها میرا بگو یشگیهم یدهن باز کنم و باز هم  دروغ مصلحت خواستم

 .سوسن غر غر کنان از کالس خارج شد

 .وقت پولش را نداشتم چیمن ه یول. فروخت پنجاه تومان بود یکه بوفه م ییچایساندو. حسرت به رفتنش نگاه کردم با

 .را کور کرد میاشک، اشتها يا که زدم مزه شوردوم ر گاز

رفت که باز هم  یانگار م. کرده بود رمیخاطرات س یتلخ. شده بودم ریس. انداختم ینگاه ینیداخل س مهینصفه و ن چیساندو به

 ...کشد کتف هم یم ریشکمم ت. دیکش یم ریمعده ام ت. گرید يحاال به نحو. ردیتکرار مکررات صورت بگ

پسرك  نایس. شوم ریتحق نایس شیدوست نداشتم پ. کرد یرا سست م مینگاه تندش پاها يادآوری یول. رفتم یم ییدستشو دیبا

 یتا ک یول. کرد یم قیرا در وجودت تزر یزد و روح زندگ یزل م تیو درشتش به  چشمها یمشک يکه با چشما يساله ا 10

من هم به اندازه فرجام . بود دمیخانه جد نجایا. نبود يچاره ا. آمدم یکنار م طیشرا نیبا ا دیتوانستم خودم را حبس کنم؟ با یم

 .باشم يقو دیبا. کتک خوردم. شدم ریاز او تحق شتریب. ضربه خوردم

نفس . نبود یکس. انداختم یبه هال نگاه دیبا ترد. بردنش در اتاق را باز کردم يرا برداشتم و به هوا ینیگرفتم و س یقلب قوت

 .صدا آزاد کردم یحبس شده ام را ب
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کدامشان بود؟ با باز . که شکل هم بودند يکدام طرف بود؟ چند قدم جلوتر رفتم و چشم گردانم به چهار در ییدستشو حاال

 .یسراسر زندگ ينایفرجام اخمو و س. به عقب برداشتم یشدن همزمان در دو اتاق، قدم

 ینینصفه خورده س چیبه ساندو ینگاه. جلو گذاشت پر کردکه به  یشده قدم عقب رفته ام را فرجام با قدم شتریب فاصله

 . انداخت

 بده؟ لیتحو ارشیب يمگه بهت گفتم هر وقت کوفتش کرد رون؟یب يایگفت ب یک ــ

 .عقب تر یجلوتر و قدم یباز قدم و

کرد انداختم و  یچهارچوب در قاب گرفته شده بود و دلسوزانه نگاهم م يپرش تو مهین کلیکه ه نایبه س یزده نگاه خجالت

 :گفتم یبه آرام. ام را از داخل به دندان گرفتم دهیخشک يلبها

 .ییخوام برم دستشو یم ــ

دفاع  یخواهیغرور پر پر شده ات م زیاز چه چ میمر. که با دو دستم محکم نگه داشته بودمش یکم وزن ینیشدم به س رهیخ و

چند ساعت  نیمانده؟ ته مانده غرورت هم یهم باق يمگر غرور ؟یترس یو ناحقش م زیتند و ت ياز حرف ها نطوریکه ا یکن

 .مهلکش تب دارد ياز ضربه ها وزصورتت هن. مرد، دود شد نیا يدستها ریز ش،یپ

 .هیبهداشت سیسرو شیدر کنار. رو بزار تو آشپزخونه ینیس ــ

چهار نفره گذاشتم و به سمت  زیم يرورا  ینیحواس س یب. بزرگ و اپن شدم باًیکنار اخم وحشتناکش وارد آشپزخانه تقر از

 .سوخت ینگاهش م خیپشت گردنم از م. بود خیم شیفرجام پشت به من هنوز سر جا. رفتم ییدستشو

 يموکتها يادآوریبا . رمیگ یتنها شدم، حمام م نکهیکه افتاد با خودم عهد کردم فردا صبح، حتماً به محض ا نهیبه آ نگاهم

رد . انداختم يگریام نگاه د دهیدادم و به چهره تک نمیبه ب ینیچسبناك شده بودند، چ یفیبازداشتگاه که از چرك و کث

 کیشر نهیآ میمر. کرد یدهن کج نهیآ مِیمر. دمیرا به صورتم کش سمیخ دست. زد یذوق م يتو يفرجام بدجور يانگشتها

 .پناهش یب يال چشم هابه ح. سوخت نهیآ میدلم به حال مر.  یکیناشر کیکرده بود و چه شر دایپ یزندگ

 .دمیدل کندم و چند مشت آب به صورتم پاش نهیاز آ. هم چفت شد يرو میلبها

 یمن را نداشت ول دنیفرجام تحمل د. محصور بودند شانیمجزا يهر دو در اتاقها. نبود يآمدم خبر رونیکه ب ییدستشو از

 چه؟ نایس

. کنم ضشانینداشتم که تعو یلباس. بازداشتگاه به تنم بود فیکث يشب شده بود و من هنوز لباسها. کردم ینگاه میلباسها به

 . بخوابم دیدانستم کجا با ینم. سردرگم بودم

. کوتاه بود یلیخ شینهایآست. بودم را برانداز کردم دهیپوش ریکه از ز يشرت سبز یرا باز و ت میمانتو يحوصله دکمه ها یب

. عرض آزادانه چرخ بزنم نطوریکرد که مقابل فرجام ا یکرد، قانعم نم یم مکه من و فرجام را زن و شوهر اعال یکلمات عرب

 .میاعتقاد بود یمن و او بدجور به زن و شوهر بودنمان ب
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لحاف و  يبرا. را کندم و مچاله اش کردم که بالشت امشبم شود میمانتو. حتماً خواب بودند. آمد یاتاق نم رونیاز ب ییصدا

با . صبح زود صبحانه آماده کنم دیافتاد که با ادمی. را بغل کردم میو زانو ها دمیدراز کش فرش يرو. نبود يتشک چاره ا

 يتو نایلبخند پهن س. خانه او بود نجایا یول رم،یبگ يرا جد شیدوست نداشتم حرفها. استرس گرفتم شیدهایتهد يادآوری

 .ام را پر کند ییتانست تنها یپسر م نیا. ذهنم جا گرفت

کوچه  يتوانم به انتها تیاندازم و با نها یشانه ام باال م يمدرسه ام را رو فیک. اد کل کوچه را پر گرده بودو د غیج يصدا

 یم هیکنم و به گر یرا وسط کوچه رها م فمیک. از خانه ماست غیج يکنم که صدا یم دایپ نیقی شومیکه م کینزد. دومیم

 "کشتش یبدو دختر االن م": بود داد زد بهیاز آنها که غر یکی. اندپشت در جمع شده  هیهمسا يچند نفر از خانم ها. افتم

شده ام را به زور  جیافل يپاها. مامان بود غیج يصدا. رسم یچرا نم کشتشیخدا االن م. رسم یپس چرا نم. فلج شدند میپاها

 غیرا بستم و با تمام وجود ج میچشم ها. دمیکش غیج. انداخت رونیرا ب يانگار توپ گرد خون آلود یدر باز شد و کس. کشم یم

 ...خــــــدا. بود دهیسر مامان را بر. دمیکش

چشم . بود کیهمه جا تار. بود کیتار. گشاد شده به اطرافم نگاه کردم يبا چشمها. دمیوحشت زده باال پر يبلند غیج با

 . یباز هم کابوس لعنت. تادمبه هق هق اف.  قرمز خون پر شده بود ياز لکه ها دشیسف يو تور دیپنجره سف. گرداندم

. من شده بود ییتنها يشبها نیمامان رفته بود کابوس ها عج یاز وقت. گذشت تا آرام شدم يا قهیچند دق. کرده بودم عرق

 .کردم یم یخشک شده بود و احساس تشنگ میگلو. خون ياز لکه ها يعار. بود دیسف. را از نظر گذراندم دیسف يدوباره تور

 . دمیو آب شدم و دوباره دراز کش یتشنگ الیخ یب. با فرجام را نداشتم یشدن احتمال رو به رو توان

هوا   یکیتار دنیشده بودم و با د داریساعت ب کیهر  ادیاز استرس ز. بود که چشمهام تمام قد باز شدند شیهوا گرگ و م هنوز

 . ل و حوش شش صبح باشدزدم ساعت هو یحدس م. بودم دهیو دوباره خواب دهیکش یاز سر آسودگ ینفس

پوست کبود شده ام  يرو یآرام دست. کبود شده بود. را باال بردم زمیبول. دیکش یم ریت م،یپهلو یکتفم بهتر شده بود ول درد

 . دمیکش

 . دمیکش یشده بود، آه بشینص شبمینقش بالشتت د يفایا منیکه به  يزیر يچروکها دنیبا د. را تنم کردنم میمانتو

برق چشم  دیدنبال کل. روشن نشده بود ادیهوا هنوز ز. انداختم ختهیبه هال بهم ر یصدا در اتاق را باز کردم و سرک یو ب آرام

 .داد یرا نشان م میساعت شش و ن ونیزیتلو يباال يواریساعت د. کردم شیدایپ يگرداندم و کنار در وردو

کردن سماور  دایپ يگرداندم و باز هم برا یچشم يسرسر. هال سمت آشپزخانه قدم گذاشتم يقسمتها هیبق لیتوجه به تحل یب

چند بار از آب . سماور کنج خلوت آشپزخونه جا خوش کرده بود. وا داشتم شتریخواب آلود و خسته ام را به تالش ب يچشم ها

ام را چند  یراه  نگاه خال نیب. شدم ییدستشو یراه ،یشش صبح یرفع خواب آلودگ يبرا. و تا نصفه آبش کردم یپر و خال

 .را باز کردم ییبه در بسته اتاق فرجام دوختم و در دستشو يلحظه ا

 خچالی يکه تو یسه تخم مرغ. کردم دایرا پ زیتم يخشک و فنجان ها يچا يجا یبا بدبخت. به هفت زمان داشتم قهیدق ده

خشک شده بود از  یبسته نان را که کم. سه تا بود نیخب هم. باال انداختم يشدند؟ شانه ا یم ریس یعنی. بود را آب پز کردم
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نکردم و  دایشکر را پ. دمیخشک شده آب پاش يچند بار به قسمت ها زیتم يستهاآوردم و به عادت مامان با د رونیب خچالی

بسته  در اتاقم که. تنها گذاشتم زیو کره و دو فنجان تم ریچهار نفره وسط آشپزخونه را  با تخم مرغ و پن زیبه هفت م قهیپنج دق

 !يزیچه فرار و گر. من بود نانگار منتظر رفت. کرد بلند شد یم داریرا ب نایفرجام که داشت س يشد، صدا

زده  یهم حرف ادیهر چند ز. بشوم شانیکردم متوجه صحبت ها یوسط فرش کرم رنگ اتاق خلوت نشستم و سع فیبالتکل

 .نیهم. دیپرس یمدر مورد درسش  نایچند کلمه از زبان فرجام که از س. شد ینم

را داشتم؟ کارگر خانه؟ زن فرجام؟  یحکم چه کس. داشتم ياحساس بد. دوست داشتم زودتر تنها بشوم. گذشت يا قهیدق ده

 . شد یم ریکه تحق یمیمر يبرا. چقدر زن فرجام بودن سخت بود. زدم يپوزخند

و من استرس . میفقط گفته مر. دمیشن یم را از دهنش مبار بود اسم نیاول. ستادمیا میسر جا خیداد بلند و طلبکار فرجام س با

 .که در با صدا باز شد دینکش هیبه چند ثان. بودم دهیترس. گرفته بودم

 :سر جنگ داشت که داد زد یصبح اول

 .صدات کردم يدینشن ؟يکر ــ

 .ظیبا غ. انداخت میبه سرتاپا ینگاه و

 .ام زد دهیمهمان صبح به لجن کش يو لبخند دیکش یاز پشت سرش سرک دهیپوش فرمیونی نایس

 .آشپزخونه ایب ــ

 نییبا تکان دستش باال و پا یهر از گاه شیاصالح کرده بود و کت اسپرت نوك مداد. داد یبود و ارد م ستادهیآشپزخانه ا وسط

 .شد یم

سر  ینیچ یو م يشور یهمه رو م خچال،یتو  نتا،یکه هست، تو کاب یو هر چ رونیب يزیر یتا شب همه آشپزخونه رو م ــ

 .برق بزنه دیبا نجایاومدم، ا یوقت. شسته شه زیتم دیکف آشپزخونه با. جاشون

. کرده جادیا يدانستم منظره بد یچروك و رنگ و رفته م يمانتو. انداخت میبه سر تا پا ینگاه. کردم یصدا نگاهش م یب

 :زد شهیدوباره ت

 .ستیالزم ن هگیکه به لطف تو د ارمیکارگر ب هیخواستم  یم ــ

 .فشار دادم شتریمشت شده ام را ب دست

 .زد یآتشم م نا،یس نیغمگ نگاه

 کنند ینم سیکه چشم ها را خ ییها غم

 ...اند دهیاستخوان رس به

شد جمعشان کنم و با چسب بندشان  یکاش م. شکسته غرورم ياز تکه ها یمیکه بسته شد، من ماندم با حجم عظ دیسف در

 .جا جمع شوند کیاز آن بودند که  زتریر شیکه تکه ها دهیاما چه فا. قت ترك برندارندو چیکه ه يجور. زنم
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 یقحط دیشا ای. زجه زدن نبود يبرا یلیانگار دل. بود یذهنم خال. دادم هیو دو در تک دیسف خچالیآشپزخانه نشستم و به  کف

 .را خشک کرده بود میچشمه اشکها یزود رس

 .بودقصد جانم را کرده  یلعنت بغض

 .زد یبرق م دیتا شب با آشپزخانه

 ".ستیالزم ن گهیکه به لطف تو د ارمیکارگر ب هیخواستم  یم"

 .دیپر رونیزده ام ب یاز چشمه قحط یاشک قطره

 "د؟یشما زن بابا بهزاد من هست"

 .راه باز کرد يگریدرشت د قطره

 ".یسیدختر چقدر تو خس"

 .زهرخند

به خودم  یشود؟ نگاه زیتم یبزرگ نیبه ا يشد آشپزخانه ا یتا شب، م. ندادم میدلمه شده چشمها ياشک ها يبرا یفرصت

تن و بدنم  دیبا زیاول از همه چ. وقت کم بود. با خودم بسته بودم افتادم شبیکه د يعهد ادی. به سر و وضعم ینگاه. انداختم

 . مکرد یخالص م یفیهمه چرك و کث نیرو از ا

 دیشا نکهیاسترس ا یخودش نبود ول. درش بسته بود. اول از همه اتاق بهزاد. رك بکشمخانه س يبودم به همه جا کنجکاو

 دیسف يبا نرده ها دیپنجره سف. هال را کنار زدم دیو سف يپرده تور. ضربان قلبم را باال برده بود ردیمچم را بگ یسرکش نیح

شده باغچه کوچک را با سخاوت به تماشا گذاشته  فیبه رد دیرز سرخ و سف يمنظره گلها ،يبهار يشده از بارشها رهیت یکم

 يسوا. یعصب شهیمرد خشن و هم. فرجام طلبکار. ستیاز فرجام ن يمطمئن شدم که خبر نشیماش یخال يجا دنیبا د. بود

ن دادم هما یم حیکه بود، ترج اشدهمسرم؟ اگر قرار بود شوهرم ب ایفرجام؟ شوهرم  ایاخالق گندش، بهزاد بود  يو سوا نهایا

در وجودم  یعل گاهیگاه و ب يو از نگاه ها میو بکر، که از هجده سالگ یدوست داشتن یحس یول. ذهنم حک کنم يفرجام را تو

 ...کن يپرداز ایرو یکم. دلت يبرا. ذهنت بهزاد را حک کن يزد که تو یجوانه زده بود،  چشمک م

زرد رنگ  يشعله ها یخاموش يانداختم و براباال  يوجودم شانه ا يشوخ و چشمک زن حس نوپا يجواب چشمها در

 .به سمت اتاق بهزاد برداشتم يبزرگ تر يقدمها م،یکنجکاو

تخت دو نفره اش را  یشده رو تخت داریصبح که ب. خودش يسر جا زیهمه چ. بود دیمرتب بودن بع نهمهیمرد، ا کی يبرا

در اصل  یچه فرق. طالقش داده ایطالق گرفته،  دیشاکجا بود؟  یپس صاحب بالقوه سمت خال! تخت دونفره. مرتب کرده بود

 .نبود دیطالق گرفتن از بهزاد اصالً بع. مطابق بود شتریشده ام ب جیاول با عقل گ ي نهیکه البته گز. کرد یموضوع م

 قاب عکس کیشد به  یخالصه م شینیتزئ لهیوس. دیرس یرا سر کرده بودم م شبمیکه من د یبزرگتر از اتاق یکم اطاقش

حواله ام  یباز چشمک میشده نوزده سالگ طانیو حس ش. دمشیدیبار بود که لبخند به لب م نیاول. ناینسبتاً بزرگ از خودش و س

 .رتریشرمزده شد و سربه ز ایانداختم که گو میخجالت ينثار کودك نوپا ینگاه چپ چپ. دیآ یکرد که چه لبخند به صورتش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٥٩ 

 . دادم ینم ییرا بها میدرد پهلو. پرواز کردم ناینجکاوتر به سمت اتاق سو ک دمیاتاق فرجام دست کش لیتحل از

. کردم یتصور نم يگرید زیچ یو شلختگ طنتیاز پسر بچه ها جز ش. مرتب نقدریو ا ،یده ساله باش ،یشد پسر باش یم مگر

 .بهزاد بودچشم ها، او خود  يسوا. او از جنس بهزاد بود. تصوراتم بودند يخانه، سوا نیا نیساکن یول

 .شود دایاندازه من پ یداخلش لباس دیفکر کردم که شا نیگوشه اتاق و به ا یخورد به کمد چوب چشمم

البته . میشد گفت هم اندازه بود یم نایمن و س. آمد یبه نظر اندازه م. کردم دایپ یشرت و شلوارک یگشتن ت قهیاز چند دق بعد

 ..نوزده ساله میر از مرپرت یده ساله کم ينایس. پرتر بود یکم نایس

چه  یغر زده بودم هر چقدر پولدار هم که باش. نبود لگن يبرا دمیکش یبدبخت. یبا بدبخت. حمام شستم يرا تو میلباسها

 داشت؟  يرادیمگر لگن چه ا ؟ینیبیدر وجود لگن درحمام م یاشکال

روز اول ازدواجم چه . به خودم زدم يپسرانه لبخندبا آن شلوارك  نهیآ يام تو افهیق دنیآمدم و با د رونیآب از حمام ب سیخ

 !پوش شده بودم کیش

از . به آشپزخانه رفتم و مشغول شدم. کرد یکالفه ام م یخشک شدنشان حساب. بلند بودند و مجعد. سرم را باز گذاشتم يموها

 .شروع کردم نتهایکاب

چند لقمه خورده بودم . مانده بود لقمه درست کردم یکه باق یانو نصف ن ریاز پن. گرسنه ام بود. تمام شد نتهایبود که کار کاب ده

 جواب بدهم؟ یعنی. چه کار کنم؟ زنگ سوم دیحاال با. دهانم از جنبش افتاد يکه تلفن زنگ خورد و لقمه تو

 .بله ــ

 .زمیسالم عز ــ

کرد، مطمئن بودم بهزاد  یابم مخط زمیبود و عز نیدلنش تینها یب شیکه صدا يمرد!. نبودم یکس زیمن عز. گرد شد میچشما

 :افکارم را پس زدم و طلبکار گفتم. کرد یم میصدا زمیو چه خنده دار بود اگر بهزاد عز. نبود

 شما؟ ــ

 .عجله نکن. میش یحاال آشنا م ــ

 .لطفاً نیمزاحم نش. نیآقا فکر کنم اشتباه گرفت ــ

دو  یکیبه آرامش  دیدوباره تلفن چنگ کش يبود که صدا دهینرس به درگاه آشپزخانه میهنوز پا. دمیدستگاه کوب يرا رو یگوش

 .را برداشتم یپرت کردم و گوش رونینفسم را ب. ساعته ام

 .نیهم میخوام با هم صحبت کن یمن م. یکن یچرا قهر م زمیعز ــ

 .دیگفتم که اشتباه گرفت. با شما ندارم آقا یمن صحبت یول ــ

دوست دارم با هم در ارتباط . شناسم یمن تو رو م. يداره که به حرفام گوش بد یه اشکالچ. هم درست گرفتم یلیاتفاقاً خ ــ

 .میباش

 :را فشار دادم و گفتم یبا دست عرق کرده ام گوش. کردم دایپ يبد حس
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 .دیآقا تو رو خدا مزاحم نش ــ

 .گفتن و نگفتنش تند تند کلمات را ادا کردم نیرا بستم و مردد ب میچشمها

 .شه یبرام دردسر درست م. هلممن متأ ــ

 .ینداره که تو متأهل يمن اصالً مورد يبرا. شناسمت یگفتم که م یدونم متأهل یم ــ

 :شدم و داد زدم یعصبان

 .دمیجواب نم گهیچون د دیمزاحم نش. مورد داره یلیمن خ يبرا یول ــ

 .دمیدستگاه کوب يرا رو یگوش

از  ینفس. از تماس دوباره نشد يگذشت و خبر يا قهیپنج دق. دمیجو یگشتم را متلفن نشسته بودم و ناخن ان زیم یصندل يرو

 یو شانس نندینش یبوده که پشت تلفن م کاریب يجوانها نیاز ا. شناسدم یمطمئن بودم بلوف زده که م. دمیکش یسر آسودگ

 . رندیرا بکار بگ انهستند که فکش یکیو دنبال  رندیگ یشماره م

 نجایا تیوضع. را باز کردم نییدرِ پا. هندوانه دست نخورده کیو  یآب معدن يچند مدل مربا، چند بطر .پر نبود ادیز خچالی

 . گذاشتم رونیبسته مرغ ب هی. و چند بسته خورشت آماده يسبز ،یچند بسته گوشت، مرغ و ماه. بهتر بود

بسته  يانقدر راهش دور بود؟ با صدا یعنی. دش یم لیتعط میمدرسه که دوازده و ن. نبود يخبر نایبود و هنوز از س کی ساعت

را تنم  رونمیو شلوار ب دمیسمت بالکن کوچک آشپزخانه دو عیسر. هنوز تنم بود نایشلوارك س. زدم يلبخند اط،یشدن در ح

 . کردم

 . ستادمیاپن منتظر ا پشت

 دنم،یانتظار د. جا خوش کرد میمهمان لبها يناخودآگاه لبخند. شد انینما يدر ورود يجلو نایس دهیپوش فرمیونیباز و قامت  در

 راتییانگار تغ. متعحب زل زده بود و باالخره آرام سالم کرد يبا چشم ها. شرت خودش را نداشت یپشت اپن آن هم با ت

با  نباریدوباره ا یکه با ذوق سالم شدیم دیچشمان منتظرم داشت ناام! کیکوچ یلیهر چند خ. به وجود آمده است شانیزندگ

سنش  یمتقض دیگذاشت و با ترد نیزم يکوله اش را رو. موج مثبت را گرفتم نیاول. دلگرم شدم. داد لمیتحو يبلندتر ياصد

 :دیپرس

 ست؟یبابا بهزاد ن ــ

 دیباعث ترد نیهم دیاست و شا يعاد ریمن و بابا بهزادش غ يدانست که رابطه  یهم م نایس. به اطراف خانه گرداند یچشم و

 :گفتم یبا مهربان. چشمانش شده بود ین یپنهان شده پشت ندلشوره  یو کم

 .غذا حاضره ؟يگرسنه ا. ستیبابات ن زمینه عز ــ

 :دیسمت آشپزخانه و ذوق زده تر پرس دیذوق پر با

 د؟یمون یم نجایا شهیهم يبرا ــ
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 يشد که ماند؟ بهزاد یبا بهزاد ممگر  ؟یرفتن ای میدانستم که ماندن یداشتم؟ مگر م یچه جواب. قلبم هزار تکه شد. کردم مکث

 . دانست یم میابانیکه خ يبهزاد. که تمام وجودش از نفرت پر بود

 .کردم ذهنش را منحرف کنم یسع

 .بدو لباساتو عوض کن و دست و صورتت رو بشور تا منم نهارتو آماده کنم ــ

 :گفت د،یکاو یصورتم را م يتمام اجزا اتشیشده بود و انگار دنبال کشف قیکه به چهره ام دق همانطور

 .دهیبهش مزه نم ییآخه تنها. مینهار بخور ییکه دوتا ادیمونم بابا بهزادم ب یمنتظر م شهیمن هم ــ

را نشد که جمع  زانمیلب و لوچه ام او. گرفته بودم، پر زدند یپسرك دوست داشتن نیکه از ا یخوب يهمه حس ها. رفتم وا

 :دمیپرس. کنم

 اد؟یهار من يمگه بابات برا ــ

 :جواب داد. هنوز ادامه داشت اتشیزدن و کشف زل

 یتونه و کار داره بهم زنگ م یموقعها هم که نم یبعض. میتا سه و ن تینها ایمثالً ساعت سه . رتریکم د هی یول ادیآره م ــ

 .زنه که من نهارم رو بخورم

. نگفتم يزیسرم را به نشانه باشه تکان دادم و چ. بودزل زده  میکه منتظر به چشمها ندیخواست عکس العملم را بب یم انگار

با خبر آمدن  یکنند؟ ول یم یکه کجاست؟ چرا تنها زندگ. خواستم در مورد مادرش بپرسم یم. پسر نیچقدر حرفها داشتم با ا

 .کرد یآمد و باز هم دل سوخته ام را خاکستر م یم. داد ینم متمرکز افکار يبرا یبهزاد استرس مجال

 د؟یروز شما غذا درست کردام ــ

کرد هر چند من دوست داشتم  یاز سوم شخص استفاده م. کرد نیبهزاد را تحس دیبا. پسرك ده ساله نیمودب بود ا چه

 :زدم و گفتم يا یشینما يلبخند. حرفها باشد نیتر از ا یمیصم

 من غذا درست کنم برات؟ يدوست دار. آره ــ

 .ردمخسته شدم بسکه مرغ خو. یلیآره خ ــ

دانستم که پدرش مرغ به  یخب چه م. من هم مرغ درست کرده بودم. رفت نیبه زور حفظ شده هم از ب یلبخند تصنع همان

 داده شد؟ یمگر شد؟ مگه فرصت یول. دمیپرس یبود که م یدانستم؟ کاش صبح فرصت یاز کجا م. دهیدهد؟ م یخوردش م

 صداتون کنم؟ یمن چ ــ

. قد نسبتاً بلند. کوتاه شده يموها. درشت يچشمها. بهزاد بود هیشب يشد یم قیه ش را که دقته چهر. شدم قیصورتش دق به

 .پر یقرمز و کم يلبها

 .يریشروع کردم به گردگ دیرس یبهزاد م گریتا دو ساعت د نکهیرا برداشتم و با فکر ا يریگرد گ دستمال

 .نبودم یجان کس میجان مامان، مر میاز مر ریصدام کنه؟ تا حاال غ یچ

 .یصدام کن میهمون مر یتون یم. صدام کن يدوست دار یهر چ ــ
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 ؟یخال میمر ــ

 :را سر جاش گذاشتم و گفتم ستالیکر ظرف

 .میکنم با هم دوست یحس م ينجوریا. یخال میآره مر ــ

 صداتون کنم؟ یخال میبابا بهزاد دعوا نکنه که مر ــ

 :گفتم نانیاطم با

 .ازت خواستمخودم ! نه، چرا دعوا کنه ــ

 :زد و گفت يدلگرم کننده ا لبخند

 .امیپس من برم لباسامو عوض کنم و ب ــ

بودنش برام ارزشمند . دیهم چ يرا رو شیکتابها ونیزیتلو يهایکیآمد و وسط هال و نزد رونیو کتاب به دست از اتاق ب دفتر

 . کردم ینم ییاحساس تنها. بود

 .شد یلبخند از صورتش محو نم. شیو کتابهادفتر  يو صورتش را که شست نشست پا دست

سر صحبت  دیبا خودم کلنجار رفتم که چه طور با. ستادمیصاف ا عیو سر دیچیپ میدرد پهلو. سنگ اپن خم شدم يشکم رو با

 .کرد يکنجکاو نایکه خود س. را باز کنم

 .ببرد یپ شینسته هابه همه ندا تیخواست از عمق چشمها یبه خودش گرفته بود و انگار م ییجد ي افهیق

 کنه؟ یاخم م ينجوریکه بابا بهزاد ا يچکار کرد دیمگه شما ازدواج نکرد ه؟یبابا بهزاد چرا از دستت عصبان ــ

 .دوباره تند تند شروع کرد به صحبت کردن میبگو يزیخواستم چ تا

شد؟ آخه من تو  ییهویچرا . شد ییهوی چرا بابا بهزاد بهم نگفته، گفت چون دمیازش پرس. دیگفت که شما ازدواج کرد تایب ــ

ما . بود شیعروس دیرضا ع ریداداش ام. حرفها نزنم نیاز ا گهیدعوام کرد که د یکل یکن یازدواج م یبهش گفتم پس ک دیع

 .همون جا بهش گفتم. میهم دعوت بود

 .اشش مشغول شدانداخت و با مداد و تر نییسرش را پا. که شده بود ناراحت شد ییدعوا يادآوریاز  انگار

 يکالنتر يکه به بچه ده ساله از ماجرا شدیبدهم؟ نم حیحاال چه طور توض. جواب دادن شیهایسخت بود به کنجکاو چقدر

 !گفت

 نگفت؟ يزیبابا بهزادت خودش چ ــ

. قرار گرفت میبلند شد و رو به رو. را بداند مانییمهم بود که نحوه آشنا یلیخ شیانگار برا. و تراشش رو کنار گذاشت مداد

 ..منتظر شد

 :که نگرفت، گفت یجواب

 .تو اتاق خودش ییرفت تنها. منو نداشت يبود، حوصله  یعصبان یول دمیاز بابا بهزاد پرس روزید ــ
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بدخالقش را  يبابا يجور کی. کردم یم يسرهم بند يزیچ دیبا. دلم گرفت. نشست اهشیس يچشمها ین یبه ن یبیعج غم

 . نداشت يآدم بزرگها خبر ياز باز بچه نیا. کرم یتبرئه م

 .میبا هم آشنا شد هیمن و بابا بهزادت چند وقت ــ

 .انگار که متعجب شد. باال رفت شیابروها

 .میمقدمه ازدواج کن یب ينجوریا میاومد که مجبور شد شیپ یطیشرا هی. میازدواج کن يزود نیقرار نبود به ا یول ــ

 ؟یطیچه شرا ــ

کار  شیدروغ گفتم به چشمها. غم داشت شیچشمها. دیرس یبه نظر نم یبچه معمول نیبفهمانم؟ امن چه طور بهش  يخدا

 .توانست دروغم را بخواند ینم ينجوریا. رو بستم میچشمها. نبود یآسان

 .خونه تون ارهیبابا بهزادت مجبور شد من رو ب نیهم يبرا. مامان من فوت شد و من تنها شدم ــ

 .انگار قانع شد. رفتتعجبش را گ يجا يدلسوز

 مامانت فوت شدند؟ یوقت يناراحت شد یلیخ ــ

 .یلیآره، خ ــ

  یوقت. دیرس یهم شاد به نظر نم ادیکه ز يپسر. دمیپسرك کنجکاو به وضوح د يچشما یاهیصورت مامان را تو س ریتصو

پسرك ده ساله  نیا. نبود رتیبه چشم بص يازین. یانداخت یچشمانش به دام م یاهیاندوه بود که پشت س ،يشد یم قیدق

 .شد ومامان مح ریو تصو دیچشمانش خند. نشستیبه دل م بیعج

 .یگرسنه باش یلیخ دیآخه االن با اد؟یکه بابات ب یسرخ کنم تا وقت ینیزم بیبرات س يخوا یم نایس ــ

 . دیخند

 .ام ینیزم بیآخ جون من عاشق س ــ

 .نگون بخت يها ینیزم بیس يبه سو شیپس پ ــ

نمک و زردچوبه اضافه کردم و به جلز و  یکم. ختمیر تابهیماه يکنار مرغ خورد کرده بودم را تو يکه برا ییها ینیزم بیس

 .شدم رهیولزشان خ

از . فردا پنج شنبه بود و روز بعدش جمعه. کرد یرا آماده م شیفردا يو دستکش را به آشپزخانه منتقل کرده بود و مشقها دفتر

 یول. نبودد نیریش میکدام از هفت روز هفته برا چیکردم ه یکه فکر م شتریهر چند ب. نداشتم یه خوبجمعه خاطر يروزها

تر از  نیریش دیشا. شدند یم يسپر يگریهفته ام جور د يروزها دیشا ،یپسرك دوست داشتن نیبهزاد، با ا دیخانه سف نجا،یا

 ...اگر بهزاد. يخانه پدر

شده بودم که تکه  رهیبه خوردنش خ. گفت و شروع کرد "يا یمرس يوا". گذاشتم زیم يسرخ شده را رو يها ینیزم بیس

 :دمیمقدمه پرس یلبخند زدم و ب. کرد یمحوشان م یکی یکیداغ را چطور با ولع  يها

 ؟یش یبپرسم ناراحت نم يزیچ هی نایس ــ
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 :فتگ يده ساله ا تیبا قاطع. بردارد، متوقف شد يگریرفت تکه د یحرکت دستش که م ــ

 .شم یمعلومه که نم ــ

 مامانت کجاست؟ ــ

 . شدم مانیپش. انگار ناراحت شد. بشقاب يدو انگشتش را برگرداند تو انیم ینیزم بیس

 :دمیپرس یدستم گرفتم و با نگران يرا تو دستش

 ؟يناراحت شد ــ

 .مامانم رفته خارج ــ

 . شد قیعم شیچشمها یاهیس

 .راجع بهش بدونم شتریخواد ب یمن دلم م یول. بزنم یمامان حرفبابا بهزاد دوست نداره در مورد  ــ

 .به ادامه دادن بحثمان زدم دییو با تکان سرم مهر تأ دمیپاش شیبه رو يلبخند. کنم دییبود تا حرفش را تأ منتظر

 :دمیبشقاب اشاره کردم و پرس يرها شده تو يها ینیزم بیس به

 چند وقته رفته؟ ــ

 .بار دهم به خودم لعنت فرستادم يو برا دمیرا د شیچشمها يک جمع شده توپرده اش. تر شد نیغمگ

 رهیذاره و م یو بابا بهزاد م تایب شیسال بعدش مامان من رو پ کی. فوت شد من چند ماهم بود یبابا وقت گهیبابا بهزاد م ــ

 .پدر بزرگ و مادربزرگم شیآلمان پ

 ؟!درست بود تایبحرف  یعنیپدرش فوت شده بود؟ . گشاد شد چشمانم

 :دمیپرس یو به آرام اطیاحت تیبا نها 

 ست؟یبابا بهزادت، بابات ن یعنی ــ

که اگر ادامه دهم . زد که بس کنم یداد م شیغم تلنبار شده چشمها. ناراحت شده بود. کرده بودم يرو ادهیز. دیرا کش دستش

 .شره کند شان،زشیکه غرور پسرك با ر ستین ینیتضم. شوند یکه باران ستین ینیتضم

 :گفت يدورگه ا يبست با صدا یدر را که م. دیرا جمع کرد وسمت اتاقش دو شیو کتابها دیرا عقب کش یصندل

 .ستینه ن ــ

 .در بسته شد و

 .وا رفتم یصندل يشل شد و رو عضالتم

 . تمام شده بود باًیآشپزخانه تقر يکارها

دانستم تا اومدن بهزاد  یهر چند م. ختمیر تابهیماه يها را تو ینیزم بیسو . غذاها را روشن کردم ریمانده به سه، ز قهیدق ده

که نگاه  میبه لباسها. بود دهیکه بهزاد د يکالنتر میرا عوض کردم و و باز شدم مر میلباسها. نبود يچاره ا یشدند ول یسرد م

 . گذاشت ینم شانیرو رفتگو رنگ و  یکهنگ يبرا یکردنشان سرپوش زیشستن و تم هک دمیرس جهینت نیکردم به ا
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 .اتاق پرت کردم يخودم را تو اطیو با باز شدن در ح دمیرا چ زیم

 ياتاق در بسته صدا نیو من از هم. هم باز شد نایهمزمان در اتاق س دیچیخانه پ يکه تو يباز شدن درب ورود يصدا با

بوسه بلندش تا پشت  يو صدا دیکه به آغوشش پر دمیو از پشت در بسته د دمیشن. دمیبه سمت بهزاد را شن نایشاد س دنییدو

که صرف برادر بزرگتر بودن،  یداشته باش يتگریچقدر خوب بود که حما. چقدر خوب بود تنها نبودن. در بسته اتاق من هم آمد

 شیند و شادده ساله با ورودت به آغوشت پرواز ک ينایکه س دیایکند و چه خوب از عهده اش بر ب فایا تینقش پدر بودن را برا

 .زند ادیرا از بودنت فر

 :کودانه اش گفت يبا شاد نایس

 .سرخ کرده درست کرده بود ینیزم بیبرام س میمر ــ

 :گفت يگر خیچند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن توب. کردم زیرا ت میو گوشها دمیرا جلوتر کش خودم

 سر درس و مشقت؟ يریم يدیمگه نگفتم رس ه؟یچ گهید میمر ــ

 :که گفت یکودکانه اش فروکش کرد وقت ذوق

 .یخال میخودش بهم گفت بهش بگم مر ــ

 :شد و گفت متریمال. کنم تیصدا یبود چ دهیپرس نایس کهیمثل خود من وقت. کالفه بود بهزاد

 .مینهار بخور میبر ایب. خب یلیخ ــ

 :دیشد پرس یدورتر م شانیصدا کهیحال در

 خوب بود؟ یامروز چه خبر از مدرسه؟ همه چ ــ

 :گفت. هنوز صداش بغض داشت نایس یول

 م؟یصدا نکن مویمر. نبود يخبر. مشقام رو نوشتم ــ

 .دمینشن یجواب

با آرامش غذا  یوقت. داد یبرخورد قاشق با بشقاب آرامش م يصدا. کردم یرا کنار زده بودم و منظره پشت خانه را نگاه م پرده

 . با من بود یحس از بچگ نیو ا. ار بودبود که صلح برقر نیشد مفهومش ا یخورده م

 . آمد ینم رونیاز ب ییبود صدا يا قهیدق پنج

به بن بست  شینیب شیپ يبرا میچرا انقدر گنگ و دور بود؟ چرا تمام سع نکهیفکر کردم و ا ندهیبه آ. کنج اتاق مأمنم شد دوباره

 .چهار چوب قرار گرفت يتو یحتو قامت بهزاد با لباس را. که در با ضرب باز شد... چرا شد؟یختم م

و . دمیاز در بسته شده ترس. به داخل گذاشت و در را پشت سرش بست یقدم. کردم خودم را نبازم یسع یشدم ول دستپاچه

 .ماند جهینت یتفاوت بودن ب یب يبرا میتمام سع

 . اومد کیبغل کرده ام نزد يزانوها يتا جلو دیند یحرکت یوقت

 ؟يدیپوش هیچ نایا ــ
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 . دمیگرد شده ام را باال کش يماچش

 .یدونینگو که نم. دمیلباسند که پوش نایا ــ

 .شد قیدق میرا گرفت و به چشمها میبازو

 .یشیحاضر م زیشوهرت تر و تم شیزن نمونه پ هیبه بعد مثل  نیاز ا. نمیرو تنت بب نایخوام ا ینم گهید ــ

 :و گفتم دمیدادم و با حرص شالم را جلوتر کش هیتک واریبه د. داد جهیآزاد شدن نت يبه لفظ شوهرش زدم و  تالشم برا پوزخند

 .راحتم ينجوریمن ا ــ

 .شده بودم جسور

 .دونم یدر ضمن، شما رو هم شوهر خودم نم ــ

 .دیمچ دستم چسب به

 بهت ثابت کنم که شوهرتم؟ يخوایجداً؟ م ــ

 . دود شد و ناکجا آباد رفت شمیچند لحظه پ جسارت

. يریگ یرو از دستم م فمیاستقبال و کت و ک يایخونه م دمیبه بعد هر وقت رس نیاز ا. یچکار کن گمیخونه من م نیتو ا ــ

که گفتم فقط  یهر چ. ينداز یواسه من جفتک نم.  داده باشه ادیبهت  یفکر نکنم کس نارویا. اتاق نیتو ا یچپ یم يایبعد م

 .نمیبتنت ن گهید تمیعهد بوق يلباسا نیا. شنوم یچشم م

 :پرتم کرد و دوباره گفت واریسمت د به

 خر فهم شد؟ ــ

 . اشک پشت چشمانم حلقه شد. خورد واریکمرم با ضرب به د ي رهیت

 . دیبا گفتن بله من و خوبه اش، دست از سرم برداشت و چرخ. از گونه ام سر خورد یاشک ي قطره

 .کارات برس ي هیگمشو به بق ــ

 از جانم؟ یخواه یچه م ایخدا. سر خوردم وارید يرو

 .که سر باز کرد فمیهق هق خف و

 چرك بسته اش ينباشد بر زخمها یمرهم یشکسته، وقت ياز دلها يوا

 يمهمان لبت، رد شد يبا پوزخند الیخیو ب ،یبر تو که شکست يوا

 امروز

 ساعت نیهم

 لحظه نیهم

 يدیترك خوردنش را نشن يصدا که

 يچپ زد ید علپر ترد يخودت را به کوچه ها دیشا ای
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 فروغ خواهد شد یب ییشک عرش خدا یب

 ...یکه شکست یفروغ تر از همان دم یب

 . بار در اتاق، طاق باز رها شد نیا

کردم چقدر از  یفکر م. با وجود بهزاد دوست نداشتم  به آشپزخانه اش بروم. بود دهیچیخانه پ يهال تو ونیکم تلوز يصدا

داشت و من  تشینسبت به شخص یتیظرف ینداشتم؟ هر کس. داشتم يم کاسه صبرمانده است؟ من ه یباق میغرورم برا

 .کم آورده بود مطفلک درون. شدن ندارم زیبه سرر يزیکردم چ یاحساس م

 میمر ایزار بزنم  شیچند روز و چند سال پ میدانستم به حال مر ینم. آمد یهم اشک دم مشکم کار دستم داده بود و بند نم باز

 خواستیم یتا ک. پرت کردم رونیبلند بهزاد نفس حبس شده را ب يبا صدا. دانم یگذشته بود نم قهیروز؟ چند دقخوار شده ام

 دهد؟ میباز

را  شیلم داده و چشمها ونیتلوز يمبل کرم رنگ جلو يرو. رفتم رونیرا گرفتم و از اتاق ب میاشک ها. بلند شدم یحال یب با

بسته منتظر بله قربان  يمبل با چشمها يرو الیخیکرده بود و حاال ب میصدا. بود شیهاآنورتر مشغول درس یکم نایس. بسته بود

 يزیمکث کردم چ يا هیچند ثان. زدیچرخ م مانیهردو نیبابا بهزادش بود که نگاهش ب فتارهم انگار متوجه ر نایس! گفتنم بود

 .توقفم کردم شیبه درگاه لحن دستور دهینرس. که نگفت، به سمت آشپزخانه قدم گذاشتم

 .دم کن ییبرامون چا ــ

 .وارد آشپزخانه شدم جهیکردم و آخر سر بدون حصول نت لیرا با خودم تحل نایس رهیمتعجب و خ نگاه

برنج  مانهیاز چهار پ. در قابلمه را که برداشتم آه از نهادم بلند شد. گرسنه ام بود. را جمع کردم زیم دنشیرا دم و تا دم کش ییچا

 "!نامرد"لب گفتم  ریبود که پلو دست نخورده است؟ ز دهیند یعنی. در قابلمه را گذاشتم وسیمأ. مانده بود یباق فقط چند قاشق

. نه؟ حدسم درست بود ای خوردیم ییکه چا دمیدفترش بود پرس يتو يزیکه مشغول نوشتن چ نایو آرام از س ستادمیاپن ا پشت

 .نبود ییسنش اهل چا يبه مقتضا نایس

 هم بوده که دوستش داشته باشم؟ يزیو فکر کردم اصالً تا کنون چ. را دوست نداشتم ضعف نهمهیا

حرف  یب. کرد قیتزر يبود  انرژ شیمکیبار از نوع قا نیکه ا نایباز هم لبخند س. را برداشتم و قدم به هال گذاشتم ییچا ینیس

بسته لم داده بود و معلوم  ياد همچنان با چشمهابهز. آشپزخانه شدم یمبل گذاشتم و دوباره راه يکنار یعسل يرا رو ینیس

 ؟!کرد یم یخنرانس یچه کس يبرا ونیتلوز ينبود مجر

 .سر خورد نکیدو بشقاب را نشسته بودم که با داد بهزاد بشقاب از دستم به کف س هنوز

 .نمیبب ایب ــ

 دم گذاشتمخشک کردم و به سمت هال ق میرا با کنار مانتو میدستها. لب صلوات فرستادم ریز

 .رفتم و منتظر ماندم جلوتر

 .جلوتر ایب ــ
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 .جلوتر رفتم یقدم

 ه؟یچ نیا ــ

 :دمیپرس یجیبا گ. را نشانه گرفته بود ییاشاره اش فنجان چا انگشت

 .دیکه خواسته بود ییچا ــ

که  دیترس یلیخ ایگو نایس. رنگ پرتاب شدند یفرش کرم يبه چند متر دورتر و رو اتشیو محتو ینیزد و س ینیس ریهوا ز یب

با داد دوم . فرش يپخش شده اش رو يبود و رنگ قهوه ا ییو من همچنان نگاه پرسشگرم دنبال فنجان چا. دیپر شیاز جا

 .به عقب پرت شدم یبهزاد قدم

 کرد؟ یچکار م ییفنجون چا يتار مو تو. یرو درست دم کن ییچا هی یتون یاحمق نم ــ

رفت که  نایس ینگاهم پ. از ده بار فنجان را چک کرده بودم شتریب. تار مو؟ امکان نداشت. شدم هریولو شده خ ینیبه س ناباورانه

 .دفتر و دستکش را جمع کرد و به اتاقش پناه برد

 ؟يدیچرا جواب نم. با توام ــ

 .صحنه ها تکرار مکررات بود نیا. هم فشرده شد يرو میلبها

 :به جلو گذاشتم و با حرص گفتم یجسارت قدم با

 ؟یکن یرو بهونه م ییکه چا ينکرد دایکردنم پ تیاذ يبرا يا گهیراه د ــ

 .گوشم خواباند ریز یمحکم دهیبرداشت و کش زیبا سرعت به سمتم خ. گشاد شد چشمانش

 .دیلرز میصدا. شد دهیبا صورتم، قلبم هم داغد همزمان

جالبه . خوردم یلینامردم خ يدارم؟ از بابا يواهمه ا از کتک خوردن یکن یتو گوشم؟ فکر م یکه بزن ؟يکارو بلد هی نیهم ــ

 .يکه تو از اون نامردتر

 .دیشنیبرادرش م يها یرحم یکمتر از ب دیبا نایس دیشا. شد دهیسمت اتاق کش دستم

 .را که پشت سرش بست به سمتم هجوم آورد و فک منقبضش تکان خورد در

 .تکرار کن گهیبار د هی يجرأت دار ــ

 :بسته گفتم يا جمع کردم و با چشمهاتوانم ر تمام

 .ينامرد یلیخ ــ

 .که نثار صورتم شد يها یلیس و

 يبرا. رفته بود شیسوزش صورتم تا مغز استخوانم پ. شده بودم رهیخ یقال دهیچیدر هم پ يسر خورده و به گلها وارید کنج

قلبم  ينقطه  نیکه از دورتر یداشت آه يکه چه درد يوا. دادم یاز سر تأسف تکان م يپناهم سر یطفلک ب يخودم، برا

 .زد یگرفت و پشت چشمانم چادر م ینشأت م
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 یهال پخش م ونیاذان از تلوز يبود و صدا یکیهوا رو به تار. خانه، پناهم شده بود نیکنج ا نیبود که دنج تر یساعت چند

شالم را مرتب و بدون . نجره اتاق را باز کردمپ. دندیتکان خوردم و تمام عضالت کرخت شده بدنم درد را با تمام وجود بلع. شد

 .در اتاق را باز کردم یمیفکر و تصم چیه

 . گرفتم شیرا پ ییراه دستشو میمستق. سرم را بلند نکردم. کرد ینیتن و بدن خسته ام سنگ ينگاه بهزاد رو برق

آب به  یمشت. کرد یداغ دلم را تازه م نمیبرا با سر و صورت کبود ب فمیخود ضع نکهیاز ا. بودم زاریب نهینگاه کردن به آ از

. نداشت یتیوقت اهم چیشد ه یکه مربوط به من م يزیاصالً چ. نداشت یتیاهم. شد شتریسوزش گوشه لبم ب. دمیصورتم پاش

 . نداشت رشیپذ يارایکنم،  دایخدا را درش پ يجاپا داشتمکه شک  يدیجد ریروح زخم خورده ام، تقد

 .افتاد که نهار هم نخورده بودم ادمی. حوصله تر و کم جانتر از قبل وارد آشپزخانه شدم یمدم بآ رونیکه ب ییدستشو از

 .تفاوت بودم یب بیعج یول دمیشن یرا م نایس يورق زدن ها. کردم یرا حس م خشیم نگاه

نه؟ اصالً چرا  اینم دانستم شام درست ک ینم. فرستادمش نییمثل صبح درست کردم و با آب پا يریلقمه پن یلیم یکمال ب در

 يها ینیزم بیچه؟ هنوز مزه دل غنج رفته ام از ذوق کردنش سر س نایس یمثل بهزاد غذا درست کنم؟ ول یکس يبرا دیبا

چرخ کرده از  يبسته ا. نایبه خاطر س. شام درست کنم يبرا يزیگرفتم چ میتصم ینداشتم ول یینا. دندانم بود ریسرخ کرده ز

 .گذاشتم یداخل کاسه پر از آبو  دمیکش رونیب زریفر

 نایس. انداختم یبه هال نگاه یچشم ریطور ساکت بود؟ ز نیا شهیخانه هم نیا. آمد ینم يگرید يصدا ونیزیتلو ياز صدا ریغ

 مهیانگار مچ نگاهم را گرفت که لبخند ن. شده بود رهیآشپزخانه نشسته و دمق و بغض کرده به من خ يمبل رو به رو يرو

 یچند روزه من به فرش کرم رنگ رنگ نیا يها یهدف یهدف مثل تمام ب یب. بود و نبود نجایاما بهزاد ا. دیپاش میبه رو یجان

 .شده بود رهیخ ییشده از چا

صورت سوخته . برداشتم نایو چشم از س دمیگوشه لبم کش یلبخند کوچک. زخم شده لبم را که خشک شده بود تر کردم گوشه

خسته  میچشمها یزدم و وقت یزل م ییهدف جا یب. بود يهمچنان عار میذهن خال. سوخت یم شتریام با برخورد حرارت گاز ب

 . افتادم یکتلت ها م ادیشد تازه  یم سیو خ

 .اریکتاباتو ب نایس ــ

 .بود بهزاد

 . ش دادمداد گو یم حیکه داشت دلتا را توض نایس قیو دق يفور يشدم و به درس جواب دادنها الیخ یکتلت ها را ب شمردن

صورتم از ضربه . سوخت مثل صورتم، مثل قلبم یبود و بدجور م دهیبه دستم انداختم که روغن پاش ینگاه. تموم شده بود کارم

از درجه  ینوع سوختگ نیداشتم که ا نیقیو من . بود مثل سرم نیسنگ. قلبم، قلبم متفاوت بود یسوخت ول یم نیسنگ يها

 . بود تینها یب

 .شدم رهیخ دیرس ینم هیاز چند ثان شتریکه عمرشان به ب يزیر يآب سرد گرفتم و به حباب ها ریش ریرا ز دستم

 .برداشتم سهیکه تا آشپزخانه آمده بود و متوجه نشده بودم دست از مقا نایس يصدا با
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. دید ینم سمت صورتم را نیافسوس خوردم که کاش ا. رخ صورتم دوخته شده میبود به ن شیو چشمها میگفته بود مر فقط

 :دمیپرس

 ؟يدوست دار. شام کتلت درست کردم ؟يگرسنه ا ــ

 :دمیخم شدم و دوباره پرس یجلوتر رفتم و کم. نداد یجواب

 .خوام نماز بخونم یجانمازاتون کجاست؟ م نایس ــ

 :که با بغض ادا شد يجمله ا و

 م؟یبا هم بخور يایم. خوره یبابا بهزاد گفت که شام نم ــ

 .گرفت یرا م شیاشکها زشیر يمردانه جلو. پر بود. زد یو دو مچشمانش د يگرد

 چرا که نه؟. زمیآره عز ــ

 با خودش قهر بود؟. باز بود مهیدر اتاقش ن. هال نبود يتو بهزاد

 . صورتم کالفه ام کرده بود يرو نایشده س خیم يچشمها. مینشسته بود زیبعد هر دو پشت م قهیپنج دق. شدم الیخیب

 . چند کتلت کنار سماور گذاشته بودم یحس چیه یب. میاز چند جمله کوتاه در سکوت تمام کرد ریه غرا ب شاممان

 . اپن گذاشته بود يرا رو یگفت و قبل از رفتنش جانماز مخمل سبز رنگ ریشب بخ نایبود که س مینه و ن ساعت

 ینم دایخانه چادر پ نیا يتو نکهیبه ا نیقیو با وضو گرفتم . حرفها داشتم. بودم ریهر چند دلگ. خواست یبدجور خدا را م دلم

از  میپاها. خواند یکه قرآن م دمشید يشدم در کمال ناباور یاز مقابل اتاق بهزاد که رد م. گرفتم شیشود راه اتاقم را در پ

ظهر  نیکه هم يپهن شده بود و مرد نیشدم که مرتب کف زم یسجاده بزرگ سبز رنگ حوم يو چند لحظه ا ستادیحرکت ا

 .خواند یناحق زده بود، پشت به در  قرآن م یلیکرده بود، س یمظلوم کش

خانه  نیحضور خدا در ا. که داخلش نشسته بود را به انگشتانم گره زدم یسبز خوش رنگ حیکوچک را باز کردم و تسب سجاده

مثل بهزاد چه  یخواست؟ آدم یماز خدا چه . خواندش یم نهیکه بهزاد با آرامش و طمأن یجلد قرآن یحت. سراسر سبز بود

راه به خانه و کاشانه اش  یکه به تازگ يموجود اضافه ا نیشده بود تا ا عادست به د دیتوانست داشته باشد؟ شا یم يکمبود

 نیریگذشته را ش يروزها! کن نیریتلخم را ش يروزها ایگفتم خدا یخواستم؟ م یمن چه م. کرده بود، از سرش باز کند دایپ

 یم ینیسنگ تیعمر بر سر زندگ راش تا آخ هیرا که سا ینبود کس ایرا از خدا خواست؟  ستیکه ن یشد حضور کس یشد؟ م یم

که بابام،  يدید یاگر م ،ياگر  بود یول. را از خدا نخواهم یوقت مرگ کس چیگفت ه یکند از خدا خواست؟ مامان م

که کار از کار گذشته  ینبود بابا وقت يآرزو دهینکنم؟ اصالً چه فاآروز  یگفت یآورد باز هم م میکسم چه به سر زندگ نیکترینزد

 باشد؟

لجش گرفته  شتریانگار سر مراسم عقد ب. لج کرده بود دیرنگ سف. رنگ و رو رفته يقهوه ا يبا همان مانتو. را خواندم نمازم

عجز و البه  نهمهیاز ا گریخدا د دیشا. اهمبخو يزیچ نکهیا یداشته باشم، ب ییآرزو نکهیا یب.! کرد غیرا در دیبود که چادر سف
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از . رمیگ یقنوت م. کنم یمن سجده م یول. تو رو برگردان. تو قهر باش. خوام ینم يزیگر چید ایخدا. من اشباع شده بود ي

 .یمیکه تو خود حک. بخواهم يزیچ نکهیا یشوم ب یوارد م یدر آشت

 یسماور که دست نخورده باق يچشمم رفت به ظرف باال. يچشمانم فرارساعت ده بود و خواب از . رفتم رونیاز اتاق ب آرام

 اطیح ییبایرا باز کردم و محو ز يدر ورود اطیباال انداختم و با احت يسبک شده ام شانه ا یخود کم يبرا الیخ یب. مانده بود

 .نگاه پسرك ده ساله قیعمآرامش  هیشب دیشا. داشت یم تیحس آرامش را ارزان لشدم که در نگاه او ینه چندان بزرگ

باغچه  نیکنده و هم نیهم یول دیرس یبه نظر م یهر چند مصنوع. نشستم واریکنار د یکنده چوب يجلو رفتم و رو یقدم چند

جدا و خود خودم را  نیرا از زم میپاها شهیبه عادت هم. کرد یدرون فارغت م ياهویاز ه یچند ساعت دیو شا یقیکوچک دقا

 یتا م نکهیا. مامان رفته بود یاز وقت. گرفته بودم ادیکرد  ینعره بابا گوش فلک را کر م يصدا یادت را از وقتع نیا. بغل کردم

 تیزندگ نِیبا ارزشتر یهر چند کوچک زمان ییزهایچ. بگذرام میدستها يبغلم جمع کنم وسرم را رو يرا تو میتوانستم زانوها

 .باز نبود میبرا یکس وشبود که آغ یسال کی یول. دمضحک بو. ستمیکردم که تنها ن یحس م. شوند یم

 يکردم و تو یرختخواب پهن م یبهشتیخنک ارد يها کییجا وسط موزا نیتوانستم هم یشد و م یاگر م. گذشت یساعت مین

که دستم به صورت ملتهبم خورد و تمام دل  یچنگ زد به قلبم وقت یغم بزرگ. دمیخواب یآغوش خود خودم تا خود صبح م

 . بهزاد بود انهخ نجایا. برد نیساعته ام را از ب مین نیا يها دنیبر

سرم را به سمت . معلوم بود يقامت بهزاد از پشت پرده تور. که گوشه پرده نامحسوس تکان خورد دمیکه بلند کردم د سر

 . رمیآمدنم هم اجازه بگ اطیح يانتظار که نداشت برا. مخالفش برگرداندم

فکر . نشسته بودم اطیح يحرکت تو یبود که ب یدو ساعت. دم به هال گذاشتم ساعت دوزاده شب بودکه ق نیپاورچ نیپاورچ

 قهیبهزاد چند دق. نبرده بودم ییکرده و آخر سر راه به جا سهیمقا مانی جارهیو است یخاک اطیرا با ح شیباصفا اطیح. کرده بودم

تجربه  يترسناکتر يلحظه ها. نداشت یمفهوم میود که ترس براوقت ب یلیخ. نداشت رست میکم نور برا اطیح. بعد رفته بود

 .نداشت یمفهوم میبرا یکیتار. کرده بودم

 .نداشتن مسواکم بغض کردم يلج کرده بودم؟ برا یبا ک. ننداختم نهیبه آ ینگاه میو صورتم را شستم و باز هم ن دست

 . پهن کردم نیزم يرا رو دمیکش رونیاتاق ب نیهم يواریکه از امروز از کمد د یو بالشت لحاف

به فکر  دیبا. کابوس یبود خواب آرام و ب یافتنیدست ن يایرو. شب آرامش داشته باشم نیا دیشا. دمیلحاف و تشک خز يال

 .اوف حوصله بهزاد اول صبح را نداشتم... ماندم یاگر صبح خواب م. بودم یساعت زنگ دار هم م

خدا را شکر که به . وقت نماز بود. باز کردم یمکث و تنبل یخواب آلودام را با کم يچشمها. دیچیگوشم پ ياذان صبح تو يصدا

 .بود يامروز، روز بهتر دیشا. شدم داریموقع ب

چهار چوب  يبود که در آرام باز و قامت بهزاد تو دهینرس رهیدستم به دستگ. شدم ییدستشو یو راه دمیهال کش يتو یسرک

 نایس ينگاهم سر خورد به لباسها. به خودم شک کردم. جا گرفت شیدو ابرو نیبالفاصله ب یاخم. دمیکش يبلند نیه. شد دایپ

 .بودم دهیمن چقدر مضحک به نظر رس يخدا. دمیسمت اتاق دو يفکر چیگر گرفت و بدون ه میگونه ها. که تنم بود
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. گند زده بودم. هم از شروع روزم نیا. کردم یبهزاد م یکردم و هر چه فحش بلد بودم نثار خودم و گاه یاتاق را گز م طول

 .و کنج اتاق کز کردم دمیخودم را بر باد رفته د يآبرو

 کی نیباشد، رو به خدا کردم و خواهش کردم که ا حیتوانست صح ینم ممیت نکهیبا علم به ا. شد یصبحم داشت قضا م نماز

نه؟ حجاب داشته  ایت با تنها مونسم وضو داشته باشم صحب يداشت برا یچه فرق. کردم ممیگوشه اتاق ت. ردیبگ دیبار را ند

 !نه ایباشم 

گرفتم و فکر کردم  ینفس. شد ینم دایصبحانه پ يبرا يگرید زیچ ریاز پن ریرا که باز کردم به غ خچالی. روشن شده بود هوا

 .دم و به اتاقم رفتمفنجانها را آماده کر. بود نتیکاب يافتادم که تو یتیسکویبسته ب ادیمن بود؟  ریکه مگر تقص

کردم که در باز  یداشتم لحاف و تشکم را جمع م. راحت شد المیمانتو خ دنیرا برانداز کردم و از پوش میبار چندم لباسها يبرا

 . به سر وضعم انداخت ینگاه. دید یحد نم نیهم من را در ا دیبشر در زدن بلد نبود؟ شا نیا. شد

 .کردم خودت عقلت برسه یفکر م.  و بهم بده سیکاغذ بنو هیخونه الزمه رو  يکه برا یهر چ ــ

در  "زود باش نایس"باز رها و با گفتن مهیدر را ن. لب گفتم و گوشه لحاف را بلند کردم ریز يبرج زهرمار. رفت رونیو ب گفت

 .را باز کرد يورود

و  دیگفت و لبخند وعده صبحش را پاش یآرام ریسالم و صبح بخ. دیاز فرصت استفاده کرد و داخل اتاق پر ایگو نایرفتنش س با

 .کرد یخداحافظ

هر چند ! اندازند یفکر کردم که چقدر صبح ها سر و صدا راه م نیبه ا. دمیکش یقیکه پشت سرشان بسته شد نفس عم در

. "یباش یخوب دوست دارم پسر"، و در آخر "شدا رید ناینره، س ادتی يزیچ نایزود باش، س نایس"به  شدیجمله ها ختم م شتریب

 !زد یچقدر حرف م یکه بهزاد اول صبح دمیرس جهینت نیبا خودم به ا تیو در نها

 .دمیرا بلع يبهار يها را باز کردم و هوا پنجره

 .مانده را وعده صبحانه ام کردم یباق تییسکویدم و چند ب ییچا. ام شده بود گرسنه

شود بچه ها  یدوست داشت؟ و فکر کردم مگر م نایس یعنی. نمدرست ک ینهار ماکارون يگرفتم برا میتصم. ده بود ساعت

اسم بهزاد که . یچیبلند گفتم بهزاد ه يباال انداختم و با صدا الیخ یرا ب میبهزاد چه؟ شانه ها. دوست نداشته باشند یماکارون

 .مضطرب نکنم شیادآوریکردم ساعاتم را با  یم یزدم و سع یبا قدرت پسش م م،مغز يها اختهی يکرد ال به ال یخطور م

 يرو یول. بود یکی. و رو کردم ریآشفته ام خانه را ز يسر و سامان دادن موها يبرا یکردن برس هر چند کوچک دایپ يبرا

را شانه  میبا برس بهزاد موها یعنیدادم و فکر کردم که  مینیبه ب ینیچ. بودم دهید میها یسرکش نیدراور اتاق بهزاد که ح

عادت از  نیا. شانیاحتمال زشیر يشانه کنم برا اطیح يگرفته بودم تو ادی. ستهم ه يکه مگر چاره ا کنم؟ و جواب دادم

کشم را . شدند شانه کردم یجا جمع نم کی یبلندم را که با نافرمان يموها. اگه زمستان بود و هوا سرد یبا من بود حت یبچگ

درش  یکشسان تیاز خصوص يچ اثریه. بود که داشتمش یلسا کی. انداختم شیبه کج و کولگ یبرداشتم و با حسرت نگاه
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قامت بهزاد  ادیو . را خوب کرده بود شبمیپر صفا چقدر د اطیح نیآمد که ا ادمیکنده درخت نشستم و  يرو. شد ینم دهید

 .دمیآه کش ،یالک نطوریافتادم و هم يپشت پرده تور

 يآب را باز کردم و به صدا ریش. فکر کردم به باغچه آب بدهم .کردم شانیرا باز رها میپله ها گذاشتم و موها يرا رو کش

تا به خودم بجنبم بهزاد در را . دیچرخ اطیداخل قفل در ح يدیکه کل دینکش یطول. ندادم یتیکوچه اهم يتو نیتوقف ماش

مکث کرد و  هید ثانچن. و سالم دادم ستادمیکرده باشم، دستپاچه ا یاز سر هل شدن انگار که کار خالف. پشت سرش بسته بود

 يها سهیبه ک. شده بود رید یول. کردم یکاش همان اول مثل امروز صبح به اتاقم فرار م. که به سمتم برداشته شد ییقدمها

اش  یمشک يکه کفشها. دمیپوش یکاش شلوار خودم را م. را بسته بودم میشدم و با خودم گفتم کاش موها رهیدستش خ يتو

 .توقف کردند میمقابل پاها

 .کاش بسته بودمشان. را باال نگرفتم سرم

 .باال ایب ــ

چند پله را که باال رفت من هم پشت . شد دهیپله ها کش يفرستادم و حسرت نگاهم سمت کش رها شده رو نییدهنم را پا آب

 شیصدا. احت شومشلوارك که امروز دوبار خجالت زده ام کرده بود ر نیاتاقم شدم که از شر ا یراه میمستق. سرش راه افتادم

 .متوقفم کرد

 کجا؟ ـ

 .ها را به سمتم گرفت سهیک. کرد یو رو م ریمخاطبم قرار داده بود و حاال داشت خانه را با چشمانش ز. و منتظر ماندم برگشتم

 .اندازه ات هست، اگه نه که عوضشون کنم نمیبپوششون بب ــ

ها را  سهیدستپاچه ک. رها شده ام يموها يهم رو دیشا .صورتم نشست يرو قشینگاه دق. حرفش تعلل کردم هیتجز يبرا

 .فرستادم رونیدادم و نفس حبس شده ام را ب هیبه در تک. به اتاقم پرواز کردم یحرف چیگرفتم و بدون ه

بهزاد . رفت دشیخر يها سهیچشمم به ک. حرص شلوارك را درآوردم و شلوار کهنه خودم را تنم کردم و وسط اتاق نشستم با

ها  سهیبود؟ نگاهم را از ک دهینه؟ اصالً چرا خر ایاندازه هستند  ندیچه که بپوشم؟ بپوشم و او بب یعنیبود؟   دهیلباس خر میبرا

 .پوشمشان یاست نم نهکه خا یتا وقت. پوشم ینم. گرفتم

 .لج کرده بودم. بهزاد از پشت در بلند شد ينشستم که صدا يا قهیدق چند

 رون؟یب يایپس چرا نم ؟يدیپوش ــ

 .شد رهیگرد شده به من شلوار عوض کرده و شال سر کرده خ يدر را باز کرد و با چشمها دیکه نشن یجواب

 گفتم؟ یچ يدینشن ــ

 :گفتم آرام

 .پوشم یبعداً م ــ

 .چند قدم بزرگ فاصله مان را پر کرد و بلندم کرد با
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خودم  امیم یلباس عوض نکن گهید قهیاگه تا پنج دق رونیب رمیم. حرف رو دوبار تکرار کنم هیدوست ندارم . گفتم بپوششون ــ

 .یکن یشالم از سرت باز م نیا. رو ندارم یکیکه حوصله ادا و اطوار تو  یدون یم. کنم یبرات عوضشون م

 .کردم یرگیشدم و خ رهیخ

 .دمیکه باال پر دیبهم کوب يدر اتاق را جور. رفت رونیرا رها کرد و از اتاق ب میضرب بازوها با

مالحظه، خودخواه یب مردك... 

که  یبنفش کیتون. دمیکش رونیرا ب یاول. نبود دیمرد بع نیاز ا. ها را برداشتم و با استرس پشتم را به در چسباندم سهیاز ک یکی

 یباز هم ب نکهیدلهره ا. دروغ چرا ذوق داشتم. دمشانیپوش. بود و ساده یکه مشک يبا شلوار دیرس یتنه ام م نییپا ریتا ز

 .که هنوز به سرم بود در اتاق را باز کردم دمیبا شال سف. وقت نداد فاجازه اتال دیایمالحظه داخل ب

 !دیفهم یچرا نم. دمیکش یم خجالت

 :کردم یدنبال کلمات ذهنم را خال دمیرا که د الشیخ یب. ستادمینرفتم و همان آستانه در ا جلوتر

 .اندازه است ــ

 .بود دایشدن صورتش از همان فاصله به وضوح پ دیکه سرخ و سف دیرا د يقطعاً دختر بسته اش را باز کرد و يچشما

 . آمد کتریشد و نزد بلند

 .يریگ ینم يحرفام رو جد نکهیمثل ا ــ

که  ییگفته بود لباسها. دیاشک به چشمانم پرده کش ییهمه زورگو نیاز ا. دیکش نییهوا دست برد به شالم و از سرم پا یب و

 میصدا یچارگیب. ندادم زشیسرم داشت؟ به چشمانم اجازه ر يبه شال رو يچکار دار گرید. دمیرا بپوشم که پوش بود دهیخر

 .واضح بود

 .ییزورگو نهمهیرسه از ا یبهت م یچ ــ

تازه متوجه زخم گوشه لبم  دیشا. نگاهش به صورتم که نشست، مکث کرد. چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد ریرا ز انگشتش

 شده بود؟ میلحنش مال. نداشتم دنشانیبه د یلیکه م یاحتمال يها يکبود دیشا ای. ده بودش

 .میگفتم که زن و شوهر نایمن به س. داره یلیدل هیبازش کن حتماً  گمیم یوقت. کنه یم يکنجکاو نایس ــ

 .شیدادن موها يباز يرفت برا دستش

و چرا  یک دمیکه نفهم یو برق. زد یمرد مقابلم دو دو م يچشمها يا قهوه. دمیبراقش باال کش يها يرا تا قهوه ا میچشمها

 .به چشمانش نشسته بود

دودو زده بود و  شیچشمها. سر کنم يگفت که دوست ندارد روسر. میگفته بود زن و شوهر. بود که بهزاد رفته بود یربع کی

که بهزاد لم داده بود  یمبل يرفته بود و من هنوز روبود  یربع کی. گرفته بود يتمام احساست بکر نوزده ساله ام را به باز

 حیتوض شتریب یهمسر؟ کاشک یعنیچه؟  یعنیاز نظر بهزاد زن و شوهر . شده بودم رهیخ میپاها کیسترینشسته و به حرکت ه

هم داشت که اگر  دیبه خودش و احساسش نداشت؟ شا یربط چیه یعنیسر نکنم ؟  يروسر نایبه خاطر س یعنی. داد یم
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به . تشر زدم. دیر کشیگوشه لبم ت یعمر لبخندم کوتاه شد وقت. زدم يلبخند! داشت یچه معن شینداشت، پس برق چشمها

که نشسته بود  یمبل يرو نجایآنوقت ا. میکه زده نگذشته بود مر ییروز کامل از کتکتها کیهنوز . میخودم و به نوزده سالگ

 .میبه حماقتت لبخند نزن مر. اشعاقل ب ؟یدهیخودت م لیو لبخند تحو ينشسته ا

مبل  يرو. خودم را متهم نکنم نیاز ا شتریب دمیبهتر د. داد یکردم عقلم قد نم یاعتراف م دیبا. را متوقف کردم میپا يها تکان

. دانستم یرا نم شیاز دکمه ها یلیشدم کاربرد خ قیبه کنترل که دق. بار روشن کردم نیاول يرا برا ونیزیو تلو دمیدراز کش

 ... ما کجا و  دیسف و اهیو س نچیچهارده ا ونیزیتلو

 .تا آسمان است نیاز زم تفاوت

 ایجواب بدهم  دیکه با دمیپرس یکاش م. باز هم مستأصل شدم. تلفن زنگ خورد. بود یچیبهتر از ه ینداشت ول یجالب برنامه

 .را برداشتم ینه؟ زنگ چهارم که خورد گوش

 بله ــ

 .تو ییکجا. زمیسالم عز ــ

چندش آور  يدنهایاز کش. دیفهم شدیبود از لحنش م يروزیهمان مزاحم د. دمیکش يرا بستم و نفس صدادار میچشمها

 .زمشیعز

 ... ندفعهیا. دیریتماس نگ گهیبار گفتم د هیمحترم  يآقا ــ

حرف  کمی. يد جواب بدخوا یتو فقط گوش بده به حرفام نم. میچکار کن میخوا یمگه م. تو دختر یبابا چقد بداخالق يا ــ

 .دعوا نداره نکهیا. کنم یبعدشم قطع م شمیبزنم آروم م

 .دیریتماس نگ گهید. شما رو ندارم فیاراج دنیشن يبرا یمن گوش اضاف ــ

 .دمیدستگاه کوب يرا رو یگوش و

 خواست امتحانم کند؟ ینکند بهزاد بود؟ م. هم از شانس من نیا

 :را برداشتم و داد زدم یکه گوش دیبه زنگ دوم نرس. زنگ خورد دوباره

 ...یزنگ بزن گهیبار د هی. زنگ نزن گمیم یروان ــ

 .تایمن محمدم شوهر ب د؟یخودتون. خانم میمر. الو ــ

 یبه نسبتش پ یکردم و وقت لیو تحل هیرا تجز تایب. پرت شدم یصندل يسست شدند و رو میپاها. دیدهانم ماس يتو حرف

 !یبرخورد افتضاح نیچه اول. اهر بهزاد آه از نهادم بلند شدشوهر خو یعنیبردم که محمد 

 :لکنت گفتم با

 ...من، من فکر کردم . دیببخش. سالم ــ

 بود؟ یک دیدینفهم د؟یمزاحم داشت د؟یخوب هست ــ

 .زنگ بزنه گهیفکر نکنم د. نبود یمهم زینه چ ــ
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بودم و خارج  تیراستش مأمور. شد من زودتر عرض ادب کنمکه ن دیببخش. خواهر بهزاد د،یشناس یرو که م تایب. خوب یلیخ ــ

 يهومن پدر سوخته ا نیاز ا. کنم ینم یقضاوت چیمن ه. شوکه شدم یلیراستش خ دمیشن تایماجرا رو از زبون ب یوقت. از تهران

 .آد یبر م يشناسم هر کار یکه من م

 ن؟یخانم هست میالو مر ــ

 .دمیبله بله دارم گوش م ــ

 د؟یندار یلشما مشک ــ

 :جواب دادم آرام

 .نه، ممنون ــ

 .ستمیمشکل ن یهم ب ادیکه ز دیاز لحنم فهم انگار

 کنه؟ آره؟ یم تتونیبهزاد اذ ــ

 :و گفتم دمیوسط حرفش پر عیسر

 .نه، نه اصالً ــ

 یبیبرق عج گفتم امروز یهم م دیکبود شده است؟ شا شیدستها ریدو روزه صورتم ز نیا نیهم يگفتم تو یم. گفتم یم چه

 از روابطمان بداند؟ تایداشت شوهر ب یلزوم ؟یکن لشیتحل یتوان یم. ام دهید شیچشمها يتو

 .دیبه من اعتماد کن دیتون یم دیدار یاگه مشکل د؟یمطمئن ــ

 :درز کند، گفتم رونیب شانیزندگ يها یحاضر نبودند خصوص یطیشرا چیشوهر دوست که تحت ه ياز زن ها دیتقل به

 .ندارم یشکلم. نه ــ

 !انقدر دروغم واضح بود یعنی. کرد یپوف

 يقرار بود با همکار. بره رانیبهزاد برنامه داشت که از ا. دیبهزاد شد یوارد زندگ يبد یلیخ طیخانم شما تو شرا میمر نینیبب ــ

 .نیظاهر شد شیهمه کارهاش هم انجام شده بود که شما تو زندگ باًیتقر. کنند يعموش تو کانادا شرکت راه انداز

 .فکرم را  بلند گفتم. من بود ریمگر تقص. کردم بغض

. دیدرك کن شتریبهزاد رو ب طیگفتم که شرا. نگفتم که ناراحتتون کنم نارویا. کنم یمن گفتم که قضاوت نم. دینه اشتباه نکن ــ

دونم باالخره امدن شما براش  یکه نم تایهم از طرف عموش و هم از طرف ب. تحت فشاره یلیکه خ دیکرد بدون یاگه کج خلق

. رفتم شرکتش روزید. بهزاد خان فعالً اجازه صادر نکردند ایگو یول. نمتونیبب امیب يورخواستم حض ینه؟ م ایبوده  منیخوش 

 .حالتون بشم يایتماس گرفتم که جو نیبرا هم. شد خوردش یمن عسلم نم هیبا 

 .دیلطف کرد یلیممنون خ ــ

که  دیبه منم بگ دیتون یاگه نه م. دیبذار انین مزاحم اگه دوباره تماس گرفت حتماً بهزاد رو در جردر ضمن در مورد او ــ

 .دیکن ادداشتیو شماره ام رو  دیاریکاغذ و قلم ب هی. کنم يریگیپ
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 :که کنار تلفن بود را برداشتم و گفتم یکاغذ و قلم عیسر

 .کنم یم ادداشتی دییبفرما ــ

نگفته بود که اصل ماجرا را  میمستق. تماس گرفته و هومن را متهم کرده بود تایشوهر ب. داشتم یکه قطع شد حس خوب تماس

گفت که  تایکانادا برنامه داشت؟ شوهر ب يبهزاد برا. بود یکاف میشناخت برا یبود که هومن را م یکی نکهیهم یقبول دارد ول

 ن؟خورده است؟ به خاطر م مبه شیبه خاطر ورود من همه برنامه ها

که به  يا دهینقش بست و کش تایپشت بندش چهره ب. بود یکه سرشار از مهربان شیصدا. کردم تجسم کنم یرا سع تایب شوهر

 .انگار تافته جدا بافته بود نایس نا،یس یول. عادت داشتند ییخواهر و برادر انگار به زورگو نیا. صورتم زده بود

اگر هومن . بودم ختهیبهزاد را بهم ر یچقدر ناخواسته زندگ. محمد فکر کردم يهابار به حرف نیچندم يدادم و برا یتفت م ازیپ

 ؟!نبود، اگر بابا معتاد نبود، اصالً من را چه به بهزاد

من چه بود؟  فیهم قرار بود برود؟ پس تکل نایس یعنی. اپن بود اضافه کردم يکه رو يرا آبکش و چند قلم به کاغذ یماکارون

و  یهول هولک. کرد ریزدم؟ دستم به لبه قابلمه گ ینان سگ دو م يتکه ا يانه دود گرفته و باز هم برابه همان خ گشتمیبر م

آب سرد گرفتم و به  ریانگشتام را فوت فوت کنان ز. قابلمه هر دو دستم رو سوزاند یغرا سپر کردم و دا میتوجهه دستها یب

 .داد ینم یتیم اهمو پر سوال ریذهن درگ یسوختند ول یم. شدم رهیخ شانیقرمز

خانه هم  نیبه ا میها یبدبخت. رومیم نجایاز ا... داشت، اگر یکردنم برنم تیبروم، اگر دست از اذ نجایگفت که از ا یم اگر

اگر، اگر بهزاد خوب بود چه؟ اگه خوب شد؟ فکرم  یول. بودم ختهیآرامش را بهم ر یزندگ ش،یبرنامه ها. کرده بود تیسرا

 زیبه فکر همه چ. ها لبم را گاز گرفته بودم سهیاز ک یکی اتیمحتو دنیاز د. بهزاد ییاهدا يها سهیک اتیومحت یدوباره رفت پ

کوچکتر  یوقت. گفت ممنوعه یلباس ممنوعه گرفته بود؟ نرگس م میچرا برا. کرد یم یگوشیقلبم باز انیم يزیچ. بود انگار

رفته است،  دیکرده بود که چرا سر خود خر شیامادر نرگس دعو یوقت. میلباس ها را داشت نیاز هم یکیداشتن  يو آرزو میبود

فکر کرده بودم چقدر . بود دهیخر میحاال بهزاد برا. نرگس دوست داشت زودتر بزرگ شود یول. زود است شیبرا زهایچ نیکه ا

 .و من چقدر خجالت زده بودم! بود بهزاد حیوق

که از من متنفر بود و  يتوانست مأمنم باشد؟ بهزاد یم یشود؟ سقف بهزاد تا کرفتم کجا بود که سر پناهم  یخانه م نیاز ا اگر

 .فکر کنم یحاضر نبودم به احساساتم حت چیمشخص نبود و ه فمیکه تکل یمن

و دو دندان  یزد و همه س یلبخند پت و پهن.  برق زد دیشلوارکش را تنم ند گرید یوقت شیچشمها. يپر انرژ. آمد نایس

 :دیگذاشت و پرس شیمامرتبش را به ن

 شده؟ یباهات آشت یعنی ده؟یبابا بهزاد خر ـ

شده بود؟ پس من  یبهزاد آشت یعنی. نداشتم یخودم هم جواب يبرا کهیدر حال! بدهم طنتشیبه شش یو من ماندم که چه جواب 

 بودنم نبود؟ یبه آشت يازیچه؟ ن
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 یبه نوشته خارج شیو دوباره به صورتم زل زد و چشمها. خوردبا ذوق و اشتها . سرخ کرده بودم ینیزم بیس شیبرا روزید مثل

 . شد دهیکش کمیتون يرو

محبوبش نصفه کاره رها  يها ینیزم بیس روزیبابا بهزادش که نکند مثل د يدر مورد برنامه ها دنیپرس يبرا. دل بودم دو

 .شود

سراغ درس و مشقش  نکهیقبل از ا. ر دادس نکیگفت و ظرف را داخل س يدستت درد نکنه ا. تمام شد شیها ینیزم بیس

 .برود عزمم را جزم کردم

 ؟یش یناراحت نم روزیسوال بپرسم مثل د هی نایس ــ

 :باشد گفت شیزندگ یجلسه خانوادگ نینشست و انگار که مهمتر شیصندل يدوباره برگشت رو. کرد مکث

 .دم ناراحت نشم ینه قول م ــ

 :دمیپرس اطیبا احت. خنده ام گرفت شیجد افهیق از

 د؟یبر رانیتو و بابات قرار بود از ا ــ

 .را گرفت بانمیگر یمانیو باز هم پش شیچشمها یاهینشست به س غم

 .بله ــ

 :دمیو دوباره پرس دمیجلو کش یکم

 د؟یبر دیبازم با ؟یاالن چ ــ

 :کرد تیهم سرا شیو به لبها دیخند چشمانش

 د؟یدار. دیبر دیشما که اجازه ندار. دونم یاالن نم ــ

 :تر شد و گفت قیرا به نشانه نه که تکان دادم خنده اش عم سرم

 یعمو عباس، بابا بهزاد همش بهم زورک شیکانادا پ میپارسال که رفت. ندارم یآخه اونجا اصال دوست. من دوست نداشتم برم ــ

هم همش با بابا  تایب یتازه آبج. دمنکر دایهم پ یدوست چیتازه ه. من خب سختم بود. صحبت کنم یسیانگل دیگفت که با یم

 .از بابا بهزاد ریبه غ میکس دوست نداشت که بر چیه. کرد و همش قهر بودند یبهزاد دعوا م

 .فکر رفت يشد و تو زانیو لوچه اش آو لب

 :جو را عوض کنم و گفتم خواستم

 ؟يبلد یسیتو انگل نایس يوا ــ

 .رمیه دارم کالس متازه شش ترمه ک. نه ادیز یول. بله که بلدم ــ

 :زده و از ته دل گفتم ذوق

 ؟يدیم ادیبه منم . نایس یچقدر تو باهوش. خوش به حالت ــ

 .دیخند
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 .رهیگ یم رادیمن ا یسیهمشم از انگل. کنه یبابا بهزاد انقد خوب صحبت م. یشما که بزرگتر از من ــ

 .تونم صحبت کنم یالً نماص. دادند ادیکه تو مدرسه  ییزایدر حد چ. ستمیبلد ن ادیمن ز ــ

 باشه؟. مثل من. اصالً به بابا بهزاد بگو که کنه کالس ثبت نامت ــ

 تیآمده بود اذ شیکه پ يقدر از مناسبات اجبار نیکاش من هم مثل او کم سن و سال بودم و ا. غبطه خوردم شیسادگ به

 .شدم ینم

 .حاال به وقتش باشه ــ

 :بلند شد و گفت شیصندل از

 .ارمیرو ب فمیک من برم ــ

 رو روشن کنم برات؟ ونیتلوز يخوا یم ــ

 :را برداشت و دوباره راه آشپزخانه را برگشت و گفت فشیک

 .ساعت کیاونم  نمیب یم زونینه ساعت پنج تلو ــ

 :تعجب گفتم با

 ساعت؟ کیچرا فقط  ــ

 .زد لبخند

. خواد یکه دلم م یهر ساعت یول. نمیساعت بب کیفقط  يتونم روز یامتحاناست م کیاالنم نزد. دهیبابا بهزاد اجازه نم ــ

 .شهیساعت پنج کارتون شروع م

. خواند یبچه انقدر درس م نیبود که ا نیهم يساعت؟ پس برا کی يروز!. پسر بچه ده ساله يقانون برا نهمهیا. شدم ساکت

 :و گفتم ختمیبهم ر یرا با شوخ شیموها

 .یکه انقدر حوف گوش کن نیرآف ؟یخون یهمش درس م نهیهم يپس برا ــ

 .را بلند کرد سرش

 .بشم ستیب شهیخوام هم یم. یپس چ ــ

 :خنده گفتم با

 بده؟ یلیخ یمثالً نوزده بش ست؟یحتماً حتماً ب ــ

 .رو قبول داره ستیبابا بهزاد فقط ب ــ

 .لبخندش را گرفت يجا یافتاد که اخم کوچک ادشی يزیچ انگار

 ...هزادبابا ب. بار هفده شدم هی ــ

 . نزد و خودش را سرگرم نوشتن کرد یافتاد، حرف يخاطره بد ادیانگار . اش را ادامه نداد هیبق
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. نداشت يا دهیفا نایغذا خوردن س يبود و اصرار من برا امدهیبهزاد ن. بودم دهیرا چ زیبود که م یساعت مین. بود میسه و ن ساعت

 شیادآوریکه با  يزیچ. وجود نداشت یدلخوش يبرا يزیچ. کردم یم ریا سهدف گذشته ها ر یآشپزخانه نشسته بودم و ب يتو

 يکرد و من با حسرت به قابلمه رو یم تیرا تقو میاشتها یماکارون يبو. رفت یم ششکمم مال. وجود نداشت یلبخند بزن

 يو سرم را رو دمیکش یفپو! خورم یماندم؟ مگر من با او غذا م یمنتظر بهزاد م دیاصالً چرا با. سماور چشم دوخته بودم

حالت  نیدوست داشتم ساعتها در هم رخاط نیضعف داشتم و به هم. تلفن زنگ خورد. گذاشتم زیم يقالب شده ام رو يدستها

نکردم خودم را به  دایرا پ نایس یهال چشم گرداندم و وقت يمتعجب تو. نبود نایاز س يخبر یول دیبه زنگ سوم رس. بمانم یباق

 .تلفن رساندم

 .بله ــ

 ؟يکجاست که تو جواب داد نایس ــ

 .به سالم ندادن عادت نداشتم. مدار هم مشخص بود نهمهیاز پشت ا شیشانیاخم نشسته بر پ. بود بهزاد

 .هییدستشو. سالم ــ

 .هم گفتم تا شب انجام بده یفیتکال. نهار منتظرم نمونه يبهش بگو برا ــ

 . دیرا کوب یگوش یبدون خداحافظ. نیهم

گفت  یخانه را ترك کنم کجا را داشتم؟ کاش م نیخواستم ا يشدم و فکر کردم که اگر روز رهیدستم خ يتو یوشگ به

 !نشسته بود شیبود و برق به چشمها دهیلباس خر میامروز برا نیبگو؟ هم نایچرا گفت به س. دیمنتظرم نمون

*** 

 روز بعد ده

 یدرس م شتریب نایس. بود دهیامتحانات از راه رس. شد یهم تکرار م روزها پشت سر. نکرده بود يرییتغ دمیجد یزندگ اوضاع

جور مواقع  نیکه ا یینایبلند شده اش سر س يصدا یو هر از گاه شیدنهایدرس پرس يآمد صدا یخواند و شبها که بهزاد م

را از  يکلمه ا ادایه مدادم ک یگوش م شانیبه صحبتها صانهیآمد و من چه حر یکرد تا ساعتها تا پشت در اتاقم م یسکوت م

هم  ییبه کارم نداشت و روزها يبود که بهزاد آرام بود و کار ییروزها. کرد یم تمیو حس سربار بودن اذ ییتنها. دست ندهم

زد و  یگرفت، سرکوفت م یم رادیا. دسوزان یم تینها یشد و دلم را تا ب یبود که از همان اول صبحش از دنده چپ بلند م

 يکه ا دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریکرد، ب یم یرا باران میشد و چشمها یم زیکاسه صبرم لبر یو وقت. کرد یبازخواست م

 .آرام قبلشان برگردند یبود که به زندگ یکاش راه

کرده بود و تشر  ینگران شیبرا نایس. بود ختهیبودم، دلم ر دهیپاره شده اش را د نینامرتب و آست يکه بهزاد و لباس ها روزید

 .کرده بود دادیگرفته بود و داد و ب رادیبا که؟ و همان شب از شام ا. دعوا کرده بود. شده بود شیکنجکاو الیخیبود ب دهیشن که

 !فکر کردن کجا و مطرح کردنش کجا یول. امروز صبح بود به طالق فکر کرده بودم نیهم

 اش داشت؟  ندهیآ يبرا یمیتصم چه
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سر  يبارها خدا را شکر کرده بودم که مواقع حضور بهزاد سر و کله تماسها. شده بود میااز صبح ه یجزئ گریکه د یتلفن مزاحم

بار دوم تماس  يشوهرش برا یول. صحبت کرده بود ناینبود البته تماس گرفته  و فقط با س تایاز ب يخبر. شد ینم دایوقتش پ

 .بود شده ایگرفته  و اوضاع و احوالم را جو

 ینگران شده بودم ول یکم. کرده بود رید يا قهیپنج دق. آشپزخانه نشسته بودم يده و منتظر تودرست کر نهیخاگ نایس يبرا

را  میشده بودم موها داریصبح که ب. قدم گذاشتم اطیحوصله به ح یب. داشته باشد يادیز ینبود که نگران يزیچ قهیخب پنج دق

که  نهیآ يخودم را تو. شده بود يعاد میبهزاد برا شیتن پبدون حجاب گش. بودمشان تهبه سبک مامان از وسط جدا کرده و باف

 یدست من نبود که پنهان نم میغم چشمها. بودم دهیبه نظر رس یدبستان طانیتخس و ش يدختر بچه ها هیزده بودم شب دید

نگرانتر شدم و . ودنب نایاز س يخبر نکهیا ثلم یول. کرده بودم زیت دیچرخش کل يرا برا میو گوشها نییرا باال و پا اطیح. شد

و استرس به قلب و ذهنم  یموج نگران میو ن کی يساعت رو يعقربه ها دنیچک کردن ساعت داخل هال رفتم و با د يبرا

 دیشا. دانستم یاسم مدرسه اش را هم نم یتوانم بکنم؟ من حت یم يهال را گز کردم و فکر کردم که چه کار. چنگ زد

کندم و به  یبا استرس پوست لبم را م. پله ها نشستم يو رو اطیدوباره برگشتم به ح. گذاشته باشند شانیبرا یتیکالس تقو

 .کردم یاحتماالت فکر م

نکند تصادف کرده باشد؟ نکند  . نبود يخبر نایساعت دو شده بود و از س. دیساعت چرخ يعقربه ها يبار هزارم چشمم رو يبرا

 دیبا. بود یاز بهزاد م يشماره ا دیبا. رو کردم ریو شماره ها را ز دمیرسمت تلفن پ. دیکش ریسرش آمده باشد؟ سرم ت ییبال

 ...مهربانم اگر  یدوست داشتن ركباشد چه؟ پس یاگر اتفاق. خبرش کنم

. نوشته بود بابا بهزاد نایس یآخر برگه درشت و با خط کتاب. شناختم یرا نم هیاز چند اسم آشنا بق ریبه غ. تلفن را ورق زدم دفتر

 :دیچیپ یگوش يتو یخانم کم سن فیظر يدو بوق نخورده صدا. شماره را گرفتم یتیذهن چیو بدون ه عیسر

 .دییبفرما... شرکت  ــ

 فرجام صحبت کنم؟ يتونم با آقا یم. سالم ــ

 .مدیبهشون بعد از جلسه اطالع م دییرو بفرما تونیلیفام. تونند صحبت کنند ینم. زمیفرجام االن جلسه هستند عز يآقا ــ

 .االن باهاشون صحبت کنم نیهم دیبا هیخانم من کارم ضرور ــ

 .فرجامه يآقا دیدستور اک. گفتم که بعد از جلسه امکانش هست ــ

 :هوا گفتم یرا بستم و ب میچطور واردارش کنم؟ چشمها. شدم درمانده

 .همسرشون تماس گرفته دییبفرما ــ

 :فتگ يافتاده ا يمردد با صدا. شد انگار یخال بادش

 .یچند لحظه گوش. بله ــ

 کرد چه؟ یداشت؟ اگر باز هم وصل نم يرادیچه ا. يگفتم مدد یم. گفتم همسرش یکاش نم. تکان دادم یرا عصب میپاها

 :دیچیپ یگوش يتو شیعصب يصدا
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 ؟يزنگ زد نجایا یچ يبرا ــ

 .خشک شده ام را به حرکت در آوردم زبان

 ...خواستم یمن نم. سالم ــ

 :گفتم عیفرستادم و سر رونیرا ب نفسم

 .کجاست من نگران شدم دیشما خبر دار. ومدهیهنوز ن نایس ــ

 :باال رفت یبا نگران شیصدا

 ومده؟ین. ساعت دو رو هم گذشته ومده؟ین یچ یعنی ــ

 ...نیهم يبرا دیشما بدون دیمن گفتم شا ــ

 .امیاالن م ــ

رژه  میچشمها يجلو نایدرشت و معصوم س يچشمها. خبر بود یهم ببهزاد . افتاده است یپس واقعاً اتفاق. قطع شد یگوش

 .شیموج مثبت يلبخند ها. رفتند

 نا؟یس ییکجا! قرار بود یچقدر ب. شدم رهیپاندول خ يرا به دست گرفتم و به تکان ها میاز موها يتکه ا. مبل نشستم يرو

. کرد و آشفته وارد هال شد یکید بود که پله ها را دو تا بهزا. دمیسمت پنجره پر. باز شد اطیبود که در ح دهیربع نرس کی به

 :جلو رفتم و گفتم مهیسراس

 ن؟ینکرد داشیپ ــ

 .چرخاند و با عجله سمت تلفن رفت یتوجه چشم یب

 .جوابگو نبود که قطع کرد و دکمه تکرار را زد یانگار کس. به بافت سرم منتظر شد رهیگرفت و خ يا شماره

 .اش را جواب دادم رهیبا استرس نگاه خ. شدم کشینزد. هم چند بوق باز

 :دیرا گرفت و داد کش نگاهش

 . چند بار تماس گرفتم دیدون یم. دهیتلفن رو جواب نم نیا یچرا کس ــ

... 

 سیکه امروز حواسش بوده که سوار سرو دیمدرسه سوال کن ياز بابا. ومدهیهنوز ن نایس. فرجام نایس یِول. من فرجام هستم ــ

 نه؟ ایشده 

..... 

 سشیشاگردتون سوار سرو دیبدون دینبا ؟یچ يواسه  دیریگ یم هیشهر نهمهیپس ا. باشه ادشی دیکن یفکر نم یچ یعنی ــ

 نه؟ ایشده 

... 

 .و با خشونت حرکتشان داد شیموها يدستش را فرو کرد ال يانگشتا
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 .رمیگ یتماس م گهید قهیمن پنج دق ــ

 :افتاد که به سمتم براق شد يزیچ ادیانگار تازه . دفترچه را ورق زد را گذاشت و به دنبال شماره یگوش

 ؟یکرده اونوقت تو االن بهم گفت ریساعت تأخ کی ــ

 :آب دهنم را قورت دادم و با لکنت از صورت سرخ شده اش گفتم. گرد کردم عقب

 .... نیهم يبرا دیشما بدون دیمن فکر کردم شا ــ

 :تر آورد نییپافشار افول کرده ام را  ادشیفر

 .يخود فکر کرد یتو ب ــ

 .رفت یم يدقت به صفحه بعد یچون نخوانده ب. پرت بود يادیانگار حواسش ز. دفترچه تلفن را ورق زد دوباره

 نکهیهم گذاشت و قبل از ا يرو یرا به نشانه آسودگ شیچشم ها. میبه هم انداخت یهر دو نگاه اطیبسته شدن در ح يصدا با

 .رساند يدر ورود يم خودش را تا جلوبه خودم بجنب

 نهیبهزاد دست به س. کوتاه و مرددش نشان از ترسش داشت يقدمها. مشخص بود نایس دهیپشت پنجره صورت رنگ پر از

 .شد یم نییبا قدرت باال و پا یعصب يها دنیاش از نفس کش نهیس. بود ستادهیمنتظر ا

 :دیپرس يدیبا آرامش بع. شد در را پشت سرش بستوارد  نایس یدر کنار رفت و وقت يحرف از جلو یب

 تا حاال؟ يکجا بود ــ

بهزاد بدنم را به  ادیفر يصدا. گرفت نییبودم انداخت و سرش را پا دهیکه کمتر از او نترس یاش را به من دهینگاه ترس نایس

 :رعشه در آورد

 ؟يکجا بود گمیم ؟يکر ــ

بهزاد قدم . داد و همچنان سکوت کرده بود یمشتش فشار م يرا تو فشیدسته ک. راه باز کرد شیاز چشمها یاشک قطره

 .را بستم میچشمها. قلبم مچاله شد. به صورتش کوباند یمحکم دهیبه سمتش برداشت و کش یمطمئن

 واسه من؟ يسر خود شد. يکه کجا بود شهیاالن معلوم م ؟یزن یکه حرف نم ــ

 .اتاقش برد يتو انیاز طرف س یمقاومت چیو بدون ه دیرا کش دستش

و انگار که خودم  دیچیپ یسرم م يتو شیگفتنها دیو ببخش نایس هیگر يصدا. زد یکه داشت کتکش م دمیکه بسته شد شن در

 یچرا نگفت. شد که گوش ها را بست یکاش م. ختمیاشک ر شیها هیگر يکشم گوشه هال مچاله شدم و پا به پا یدرد م

 ؟يکجا بود

 دهیطول نکش شتریب قهیچند دق. کرد یکرد و قلبم را تکه تکه نم ینم هیکاش انقدر معصومانه گر ؟دیچقدر طول کش. شد تمام

پسرك بدجور قلبم را  هیگر. دنهایدرد کش نیکه عادت داشتم به ا یمن. بودم نایس يبود و من هزار بار آرزو کردم کاش من جا

 .آتش زده بود
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در اتاق باز شد و بهزاد نزار . شد ینم دهیاز بهزاد شن ییصدا. شد یلند مهق هقش ب يفقط صدا یکمتر شده بود و گاه صداها

 .آمد رونیو آشفته ب

 .یکن یم فیرو مو به مو تعر زیاومدم همه چ یوقت. یمون یجا م نیتا شب هم ــ

 یآدم هیشب. شدم رهیبه بهزاد و صورت سرخ شده اش خ تیخودم را جمع و جور کردم و با عصبان. در را پشت سرش قفل کرد و

 .ام شد که با تعجب نگاهم کرد رهیمتوجه نگاه خ. باشد دهیبود که چند شبانه روز نخواب

 ه؟یچ ــ

 .خودم را کنار گذاشتم. را کنار گذاشتم ترس

 ؟يدیرو نپرس لشیچرا ازش دل. بچه است هیاون فقط  ــ

 :ابروش باال رفت و با پرخاش گفت يتا. متعجب تر شد نگاهش

 چشمم نباش؟ يمگه نگفتم جلو یکن یم یچه غلط نجایاصالً ا. دخالت نکن ستیبهت مربوط نکه  يتو کار ــ

 :نشنود گفتم نایکه س یآرام يشدم و با صدا الیخ یرا ب شیگرد شده و عصب يچشمها

 ؟یاز خودت زور بگ فتریکه به ضع ؟يبلد نویفقط هم ــ

 .فاصله کممان يبود برا یقدم بلندش کاف دو

 يچطور دلش آمده بود با آن دست ها. نبود شتریبچه ب کی. او فقط ده سالش بود. بودم یعصب. از سر ترسنه . دمیلرز یم

 ...نشیسنگ

 .سرش را جلوتر آورد. شد دهیکوب واریبه د پشتم

 . یدخالت کن نایتو کار منو و س یکن یغلط م یلیبه بعد هم خ نیاز ا. میقاط ياالن بد جور. سر به سرم نزار ــ

 .نکن، ترسناك شده بود يباز ریدادند با دم ش یکه اخطار م يقرمز يشمانش با رگه هاچ يدیسف

 .اش را به تنه ام چسباند تنه

بابات چکاره است و  یدون یم ؟یهست یک یدون یم ؟يکرد یباف الیخودت خ يهان؟ نکنه برا ؟یکه زنم یگفت یواسه چ ــ

 ؟یکن یم یخودتو زن من معرف

 :را بستم میکرد؟ با نفرت چشمها یم ریچرا تحق. دیدو اشک

 .بودم ناینگران س. مجبور شدم. رمیگفت بعداً تماس بگ. ياون زنه گفت که جلسه ا. نگران بودم ــ

 را خشک کرد میتنفر، اشکها يها شعله

 .کنم ینم "تو"در مورد  یباف الیخ چیمن ه ــ

تلنبار شده بود را مچاله کردم و به  میدر گلو ش،یها ییزورگو از نا،یس يها هیکه از گر يبد يتمام حسها. ادا کردم ظیرا غل تو

 .دمیجمله آخرم پاش
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را پشت  يکتش را برداشت و در ورود يگریحرف د چیه یب. سنگ بود. نبود قیعم گرید شیچشما. دستانش کمتر شد فشار

 .دیسرش کوب

زل  شیکه به چشمها يتو بود م،یمر. ر خوردمس واریپاهام سست شدند و همان جا پشت به د. رفتنش تازه به خودم آمدم با

 بهزاد بود حواست هست؟ نیا ؟يندار میبرا یتیاهم چیکه ه یو گفت يزد

 يتقه ا. رساندم نایبه اسمش را فراموش کردم و خودم را پشت در بسته اتاق س دهیبهزاد و استرس چسب. نایس یرفت پ حواسم

 :کردم شیبه در زدم و آرام صدا

 ؟یخوب نا؟یس ــ

 .دمیشن یرا م شینیب دنیباال کش يصدا. نداد یجواب

 نا؟یس. نه ای یفقط بگو خوب ؟يدیجوابم رو نم ــ

 :بغض دارش گفت که يصدا

 .خوبم ــ

 .میچقدر نگرانت شد یدون یدلم؟ م زیعز يآخه کجا رفته بود ــ

بهتر بود مشکلشان را خودشان . ت نبوددرس دیشا. شدم مانیپش یچند بار دستم رفت که قفل در را باز کنم ول. هم سکوت باز

 .باز هم تالش کردم. حل کنند

 ؟یاز منم ناراحت ؟یگ ینم يزیچ ــ

 .بابا بهزاد یحت ستمیکس ناراحت ن چیمن از ه ــ

 بچه را نداشتم؟ نیا يها هیچرا تحمل گر. کنار در نشستم. اش که تمام شد دوباره هق زد جمله

 :گفتم يبغض دار يصدا با

 .درست کردم یماکارون ارم؟یذا ببرات غ ــ

 :جواب داد هیگر با

 .خوام بخوابم یم. خورم ینم. امین رونیبابا بهزاد گفته ب ــ

 .شد دتریاش شد هیگر

 .خوام بچه ننه باشم یمن نم. ياونا بهم گفتند که بچه ننه ا ــ

 .شد زیت میگوشها

 جرأت کرده بهت بگه بچه ننه؟ یک ا؟یک ــ

 .هیگر يهم صدا باز

 م؟یمگه با هم دوست نبود. یباهام حرف بزن یتون یم نایس ــ

 :ادامه دادم دیناام. نداد یجواب
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 .پشت در نشستم نجایمن ا یصدام کن هیباشه؟ کاف. دمیمن به حرفات گوش م یحرف بزن یهر وقت خواست ــ

 .باشه ــ

 .آمد یدر نماز پشت  ییصدا چیبود چون ه دهیانگار خواب. نشستم تیدر همان وضع یساعت مین

 یامروز راض. دخترك امروز حرفش را زده بود. به دخترك تخس با چشمها و دماغ قرمز لبخند زدم دمیکه خودم را د نهیآ يتو

نه . بود دهیاما امروز نترس. کننده نبود یهم راض ادینوك دماغش ز يهر چند قرمز. کرده بود هیگر شیهر چند چشمها. تر بود

کرده بود و به  يدلسوز. کرده بود يامروز خواهر. رشیاخ ينه به خاطر عامل ترسها یول. دلرز گرفته بو. بود دهیترس. که اصالً

 .بود یبافته شده اش راض ياز دخترك تخس زل زده به موها. بود یامروز راض. شده بود ریتحق يدلسوز نیخاطر هم

. غذا نخورده بود. بود امدهین رونیهم از اتاق ب ییتشوبه بهانه دس یحت. از اتاقش جم نخورده بود نایشده بود و هنوز س عصر

 . دیاینم رونیب دیگفته بود تا بابا بهزادش نگو

دلش بخواهد،  نایمبادا س نکهیحوصله تر از هر روز کنج مبل کز کرده و از ا ینبود و من ب شیو خنده ها نایس. شش بود ساعت

بار دوم ساعت را چک  يشد برا یبهزاد که داخل پارك م نیماش يصدابا . باز شد اطیدر ح. را روشن نکرده بودم ونیزیتلو

 !چقدر زود. هنوز شش بود. کردم

خواست  یم. بود؟ نبود یباف الیخ يبرا یلیمشخص نبود، دل میکه نقشش در زندگ يبهزاد يبرا. کنم یم یباف الیبود خ گفته

 زدم؟ یگرفتم و لبخند م یم آرام الشانیهمان ها که با خ. ردیکوچکم را از ذهنم بگ ياهایرو

اتاق خو گرفته بودم و ساعتها از پشت  نیا واریبا در و د. خانواده من تنها بودم نیشدن ا یکی يلحظه ها. اتاقم پناه بردم به

 .زدم یزل م اطیپنجره به ح

د و در اتاق طبق شدن کتریقدم ها نزد. شد نیبهزاد با سکوت نه چندان معمول خانه عج يقدم ها يباز و صدا يورود در

 .معمول با ضرب باز شد

 :گفت يحرف اضافه ا چیو با اخم، بدون ه آرام

 .غذا رو آماده کن ــ

نداده بود و  حیاجازه توض یاو که حت نا؟یبه خاطر س. دنبال بهانه نبود شیبه روال هر روز چشمها. نبود یعصب! کالفه چقدر

 .بود دهیپسرك را کوب

ظهر را که دست نخورده گوشه اجاق لم داده بود، روشن  یماکارون ریز. با دستانش پوشانده بود مبل خم شده و صورتش را يرو

داشتم  میشده بودم، تصم داریامروز صبح که ب. انداختم یقابل خوردن نبود، نگاه گریکه د نهیخاگ تابهیکردم و با حسرت به ماه

 یوقت تلخ چیه! وقت به تفاوت فکر نکنم چیباشد ه ادمی. ودهم متفاوت ب بیعج. بود اوتامروز متف. متفاوت باشد زیهمه چ

 از ذهنم پاك شود؟ نایو معصوم س دهیکشد تا صورت ترس یچقدر طول م. کنم یروز را فراموش نم نیا

به صورتش  یدست. مکث کرد يپشت در چند لحظه ا. رفت نایکالفه تر به سمت اطاق س اقهیکه بهزاد با ق دمیو د دمیرا چ زیم

 .فرستاد و قفل در را باز کرد رونینفسش را بلند ب. دیکش
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 :بود گفت بیکه غر یلحن با

 .رونیب ایب ــ

 .دلم را تکان داد شی؟ غم نشسته به صدا!بهزاد بود يصدا نیا

 .نایمختص س. بود نایس ياخم صورتش امروز برا. در را تا انتها باز نگه داشت نایو منتظر خروج س ستادیا کنار

بهزاد . جواب گذاشت یبود، ب شینگاه دزدک مچهیسنگرش را ترك کرد و نگاه منتظرم را که هالك ن. نآمد رویب ریزسر به  نایس

 یکم يکه کرده بود پر بود از لک ها يا هیصورتش از گر. قانون نانوشته بود انگار. حرف یب. کرد تشیهدا ییبه سمت دستشو

 .خشک شده بود شیچال چشمها ریها همان جا ز یبعضبود و  ممتدها  یکه بعض. دشیتر از پوست سف رهیت

 .نوشتم یقلم مسواك را نم کی نیکاش ا. اپن گذاشتم يکه امروز نوشته بودم را رو یستیو ل دمیرا چ زیم

بالغ  مهین کیدو انسان بالغ و . غذا شدم دنیرا برداشتم و مشغول کش سید. گاز را خاموش کردم ریورودشان به آشپزخانه ز با

. معذب بود يادیانگار ز نایس. کرده بودند اریروزه سکوت اخت هیمتفاوتر از بق یلیآشپزخانه حضور داشتند و هر کدام به دال يتو

بهزاد مانعش شد  یول. دهد حیخواست توض یم دیشا. خواست لب باز کند. اش بود یپ دنگحواسم شش  یول دمیکش یغذا م

 .زد دییسکوت آشپزخانه مهر تأبه ادامه  "بعد از شام"و با گفتن سه کلمه 

نه . گوش دهم لشیچشمش به دال يتوانستم چشم تو یکاش م. باشم نایس شیتوانستم پ یامشب را م کیکردم کاش  آرزو

 .کرد یهم بلند صحبت نم ادیز نایامروز س دیکرده که شا زیت ياز پشت در بسته و با گوش ها

 .را مسکوت تر کردم اتاقم شدم و سکوت آشپزخانه یراه. نبود يا چاره

 .گفتم که امروز متفاوت بود. غر نزدم نباریا. را داد زیکرد و دستور جمع کردن م میبهزاد از هال صدا. گذشت يا قهیدق ستیب

 . و بهزاد همچنان با اخم ریهمچنان سر به ز نایس. هم نشسته بودند يبه رو رو

 .شنوم یخب م ــ

 .خواست یم حیبود که توض بهزاد

 .ممکن کار بکنم يصدا نیم با کمترکرد یسع

 .میکن يباز مینت گ یکاف میگفت که بر رضایعل ــ

 خب؟ ــ

 .شد ریو دوباره سر به ز دینگاه منتظرم را ند. به آشپزخانه انداخت ینگاه میجا به جا شد و ن یکم

گفتم بابام . میگرد یزود برمکه  شهینم يزیچ. ییترسو شهیگفت تو هم. دیبهم خند الدیم. شهیم رمید. امیمن گفتم نم ــ

فکر . مجبور شدم. میبا ترسو ها دوست باش میما دوست ندار. يگفت که چقد بچه ننه ا. دیهم بهم خند رضایعل. شهینگرانم م

 .کردم انقدر طول بکشه ینم

 :و آهسته تر ادامه داد مردد

 .يدینخر يتو برام آتار ــ
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 .ستادیا شیبلند شد و رو به رو بهزاد

 .دیب کشعق نایس

 .شد و قد بلندش را هم قدش کرد خم

 ؟ينکن؟ هان؟ اصالً فکر کرد يکار چیاجازه ه یشم؟ بهت نگفتم که ب ینگران م ینگفت ــ

 .صورتش قل خورند يصدا به پهنا یدرشتش آرام و ب ياشک ها. کرد هیگر دوباره

 .کنند یاونا مسخره ام م. خواستم بهم بگند بچه ننه ینم ــ

 یچون م ؟يدیکنند؟ چون حرف بزرگترت رو گوش م یمسخره ات م یچ يحرف من؟ برا این اونا برات مهمه مسخره کرد ــ

 نیا ؟یمسخره ش يخوا یچون نم ؟يگوش بد دیگفت با يزیهر چ یهر ک یعنیمسخره کردن داره؟  نایا ؟یمودب باش يخوا

 یتون یم يبد تیدر مورد خودت اهم گرانید يااگه به فکره یکن یفکر م. بشم یخوام مرد بزرگ یم یگفت یبود اونهمه م

  ؟یبش یمرد بزرگ

 .صورتش را گرفت يدستش را دراز کرد و اشکها. زانو زده بود شیجلو

 خونه؟ يهزار بار مردم زنده شدم تا تو اومد یدون یم ــ

 :بهزاد ادامه داد. دو سکوت کردند هر

تکرارش  گهیچون بار اولت بود، چون مطمئنم که د ندفعهیا. زم بودبه نظرم برات ال. بودم یعصب یول. خواستم بزنمت ینم ــ

قول . ینکن ياجازه کار یب. يند تیاهم گرانیبه حرف د گهیکه د يقول بد ،يخوام قول بد یازت م. بخشمت یم یکن ینم

 ؟يدیم

. از ته دل بود. آرام نبود رنبایا. اش بلند شد هیگر يخودش را به آغوش برادرش پرت کرد و صدا. حرف بود نیمنتظر هم انگار

که حرف هم . که نگرانش کرده بود. کرد که بابا بهزادش ببخشدش یتکرار م. دهدیکرد که قول م یکرد و تکرار م یم هیگر

 .داشت تیامن شیبهزاد برا غوشچقدر آ. مهم شده بود شیبرا شیها یکالس

بار هم که شده به آغوش  کی يکه بتوانم برا یشتن کسندا. نداشتن پدر. حسرت نداشتن برادر. خنجر زد. دیچنگ کش حسرت

آغوش امن از زن . اما امن نبود. بخش بود یتسل. آغوش مامان پر از محبت بود. مگر آغوش مامان نبود؟ بود. امنش پناه ببرم

گاه دارند  هیکه تک یخوش کسان. خوش به حال بهزاد. نایخوش به حال س. خوردمغبطه . ختمیاشک ر. ناممکن بود دهیدرد کش

 .گاهند هیو خود تک

*** 

 نیسر سنگ یبهزاد کم. بود امدهین رونیخجالت زده اش ب يهنوز از الك ناراحت و تا حد نایآن روز، س يفردا. روز گذشت دو

بهزاد مشغول شرکتش شد . روز بعدش اوضاع به روال سابق برگشت یول. کند یتا کامل آشت دیکش یطول م نایبود و به قول س

و  يرییتغ نیکوچکتر ،يبهبود نیشد بدون کوچکتر یروزها تکرار م. میها یرگمن هم مشغول روزم. شیمشغول درسها نایو س

روزها صاحب خانه  نیرا داشتم که هم یاحساس مهمان! شودیروشن م فمیتلک یمن همچنان مشغول افکارم بود که باالخره ک
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دل بسته بودم به  یول. نشده بود بمینص يزیبهزاد به جز اخم و دستور چاز . نبود یخوب زبانیبهزاد م. شود یم یاز دستش عاص

 ...داشتم یگاه هیاگر تک دیشا. تشیبه آرامشش و به حس امن نا،یبه س. خانه نیا

گرفتم  میو تصم دمیبه خانه کش یدست. انجام دادن نداشتم يبرا يادیکار ز. شدند یبهزاد هر دو راه يبا عجله کردنها صبح

کرد؟ با  یاالن بابا چه کار م یعنی. بودم دهیکش يداریصبح ب يو تا دم دم ها دهیباز هم کابوس د شبید. بخوابم شتریامروز ب

 کند؟  رونمیب هزاداگر ب. داغ شدم شیدروغ ها يادآوری

 .بسته شد مینگذشت که چشمها يزیچ. بغل کردم یشگیو بالشتم را به عادت هم دمیخز دمیملحفه سف ریز

زدم ساعت ده صبح ساعت  یحدس م. اگر گذاشتند. نشستم میجا يتو یحرص. باز شد مهینصفه و ن میفن چشمهاتل يصدا با

 يرا رو یگوش زمشیجمله عز نیرا برداشتم و با گفتن اول یگوش. کار هر روزش شده بود. بود یشگیده صبح باز هم مزاحم هم

 یتلفن یو دوباره گوش. گرفت یبعد دوباره تماس م قهینج دقکه پ انستمد یم. نشستم یصندل يهمان جا رو. دمیدستگاه کوب

 ."مردك جلف": و خمار از خواب زمزمه کردم دمیکش یپوف. شد یم دهیدستگاه کوب يکه بدون جواب از طرف من رو

 هیه و کنااعتراف کردم که توان مقابله با گوش! شد با او صحبت کرد یبهزاد؟ اصالً مگر م. گفتم یبهتر بود به بهزاد م دیشا

خورد و طبق روال هر روز تماس از  مینیشبیزنگ دوم طبق پ. کرد یاکتفا م هیالبته اگر فقط به گوشه و کنا. را نداشتم شیها

 .طرف من قطع شد

 .شد یکردم خودش خسته م یزد و محلش نم یمدت که زنگ م چند

کردم که  زتریرا ت میگوشها. زده شد اطیزنگ ح. نمنهار آماده ک يبرا يفکر کردم قورمه سبز. بود دهیکامل از سرم پر خواب

 نیبار بود که زنگ خانه آن هم ا نیاول. دمیبا عجله دنبال شالم تا اتاق دو. پشت در بود ینه کس یول. دمیشن یاشتباه دیشا

که پشت  یکس دنیا ددر را که باز کردم ب. رفتم نییپا یکیسرم کردم و پله ها را دو تا  راشالم . آمد یموقع صبح به صدا در م

 .در کنار رفتم يدادم و با گفتن سالم از جلو یبه زبانم حرکت. شدم رهیحرکت به صورتش خ یب يا هیدر بود چند ثان

 .زل زده و منتظر تعارفم بود یالیخ یاز تعجب و ب یو با حالت خاص نهیدست به س یآفتاب نکیبود که با ع تایب

 یرا از رو م ریشمش شهیخواهر و برادر هم نیا. گذاشت هودهیجواب سالم ب يرم را براداخل شد و انتظا "دییبفرما"گفتن  با

 . شوند یبندند و بعد آماده گفتمان م

 يشد لطافت زن بودن را تو یحاال که برداشته بود م! نکیع نیساخته بود هم يرینفوذ ناپذ تیچه شخص. را برداشت نکشیع

 .آرامتر شد یو کم دید شیچشمها

 :دیو پرس اطیند به حگردا چشم

 ؟ییتنها ـ

 :تکان داد و دوباره گفت يسر "بله تنهام"گفتن  با

 م؟یباهام صحبت کن میتون یم ــ

 .مرتب بود. سرش وارد خانه شدم و با استرس به گوشه گوشه هال چشم گرداندم پشت
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 :آماده کنم گفت را ییرایپذ لیراهم را سمت آشپزخانه کج کردم که وسا یاز مبلها نشست و وقت یکی يرو

 .نیبش ایب. ومدمیشدن ن ییرایپذ يبرا ــ

 .چرا زل زده بود؟. را انتخاب و شالم را از سرم باز کردم شیمبل رو به رو عیمط

 !گذره یهم بهت بد نم ادیز نکهیمثل ا ــ

 .سرم را بلند کردم متعجب

 .کردم یاشتباه م نکهیمثل ا یول. رهیگ یبهت سخت م یلیکردم بهزاد خ یفکر م ــ

 :گفتم يرا تنگ کردم و با لحن نه چندان دوستانه ا میچشمها

 با سر و صورت کبود؟ د؟ینیبب يچه جور دیانتظار داشت. دیواضح تر بگ شهیمنظورتون از سخت رو م ــ

 .ستندیطرف مقابلشان قائل ن يبرا يادیو ارزش ز رندیگ یباال م يادیاز همان ها که خودشان را ز. مثل برادرش. زد پوزخند

 گه باالخره رابطه شما دو نفر به کجا قراره ختم بشه؟ یگه؟ نم ینم مشیاز تصم يزیبهزاد چ ــ

 .آورد یدلم را چه خوب حدس زده بود و به زبان م يها حرف

 .دمیمنم ازش نپرس. کنه ینم یبرادرتون صحبت ــ

 شه؟یم یات چ ندهیکه آ ستیچرا؟ برات مهم ن ــ

 :گفتم دادم و هیمبل تک یپشت به

 .به کجا بکشه ستیبرادرتون معلوم ن يام را پسر خالته اتون رقم زده و تو دستها ندهیفعالً که آ ــ

 :گفت متریبه جلو خم شد و مال یکم

 .هم بد نشد یلیحداقل من خ ایما  يبهزاد برا یاعتراف کنم که اومدنت تو زندگ دیدختر، با نیبب ــ

 :ادامه داد بافته ام ثابت شد و يبه موها چشمانش

 یاز بهزاد گله م یچون عموم زنگ زده بود و کل. فعالً صرف نظر کرده نکهیمثل ا یول. عموم بره شیبهزاد قرار کانادا پ ــ

تو و  نیدونم ب یمن نم. خوبه یلیفعالً منصرف شده خودش خ نکهیخوب هم ینگرفته ول یقطع میتصم نکهیالبته مثل ا. کرد

 مشیکه تصم یتو بدون دیگفتم شا. نجامیدونه که من ا یاالنم نم. زنه ینم یفودش اصالً حربهزاد که خ. گذشته یهومن چ

 .هیچ

 :گرفتم و گفتم نییرا پا سرم

 .هیچ فمیدونم تکل یمنم نم. کنه یبرادرتون با من صحبت نم ــ

 :آرامتر شوم گفتم یو کم میوچند وقته ام را بگ نیا يکرده باشم که دردها دایپ یشدم و انگار که هم جنس رهیخ شیچشمها به

 یعنی. به خودش نگفتم يزیهنوز چ یول. میجدا بش یشم ازش بخوام توافق یکنه مصمم م یم تمیروزها که اذ یبعض ــ

چطور انتظار . رم تو اتاق یم ادیخونه م یوقت. شدن بهش رو ندارم کیکنه که جرأت نزد یم يراستش، راستش انقدر بد رفتار

 ام صحبت کنم؟ ندهیدر مورد آ بتونم باهاش دیدار
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انگار . ماند رهیرا در دستانش گرفت و به صورتم خ میهوا دستها یب. تعجب کردم. بلند شد و کنارم نشست. عوض شد نگاهش

از خواهر . تعجب کردم. در مورد برادرش را بفهمد مینفوذ کرده و صحت و سقم حرف ها میخواست به عمق چشمها یکه م

 .آرام. حرف یب. را گرفته بود مینشسته و دستها میسانت ستیفاصله کمتر از ب رصورتم زده بود و حاال د يه توبهزاد که ناعادالن

 .دیکه دستش را عقب کش دیانگار فهم. شدم معذب

به  وجه حاضر نبود تن چیه یب ،یبهزاد راه باز کن یتو زندگ نکهیتا قبل از ا. يبرادرم رو سر و سامون بد یزندگ یتون یتو م ــ

 شهیباورت م. وابسته بهزاده داًیشد نایکه س یباش دهیفهم دیبا يبود نجایکه ا یمدت نیتو ا. نگرانشون بودم شهیهم. ازدواج بده

 یپنج سالش بود که من ازدواج کردم ول. فقط با بهزاد ادیخونه منم که م! هم از بهزاد دور نبوده وزر کی یده سال حت نیتو ا

 .شد شتریب شیوابسته بود که با رفتن من وابستگ همون موقع هم به بهزاد

 .دست عقب رفته اش را دراز کرد و دستم را گرفت دوباره

دونم تا چه  ینم. میضربه خورد یلیما هر سه از مادرمون خ. باهاش مدارا کن یکم. ارهیزود جوش م. شهیم یبهزاد زود عصب ــ

دونم که  یمن م. ده بود، ما رو به امون خدا ول کرد و آلمان رفتپدرم فوت ش یوقت شیمادرمون نه سال پ ،یانیحد در جر

تونه خوب ارتباط برقرار کنه، هر چند به اصرار  یاون با زنها نم. مادرمه شیرفتار ده سال پ نیازدواج، هم يمقاومت بهزاد برا

دلش . داره، دلش پاکه یرئوفاون قلب  نکهیدونم ا یکه من م يزیچ یول... شد که اونم  یم یداشت راض شیمن چند وقت پ

 .زنه یکانادا رو م دیاگه دلش باهات باشه ق. اریرو بدست ب

 .خانه کرده بود شیتمام احساسش پشت چشمها. را گرفت میشانه ها نباریا

 .رو تحمل کنم شونیتونم دور ینم. دو برادر رو دارم نیمن هم ــ

 یدل م. درد بود ینبود ول یکی مانیدلسوز برادراش بود؟ دردهااو هم درد داشت؟ . يکالنتر يتایبود؟ همان ب تایب همان

بودم که دستم را  بیاز غ یبه دست ازیبه کمک داشتم، ن ازیکه ن یمن. خواست کمکش کنم یم تایب. خواست یمرهم م. سوزاند

 .آشفته بازار نجاتم دهد نیو از ا ردیبگ

 :حرف آمدم به

اون از من متنفره، حرفام رو قبول . دمیتونم حرفاش رو گوش م یتونستم، م کهییتا جا. چکار کنم دیدونم با یمن، من نم ــ

 ...کنه یفکر م. کردم یکیکنه با هومن دست به  یفکر م. نداره

 :دیحرفم پر وسط

 حرفات رو باور کنم؟ يکنه؟ چه جور یبهزاد اشتباه م یعنی ــ

 :فاصله گرفتم یمبل جا به جا شدم و کم يرو

که  یهر چ. شناسم یخورم که من اصالً هومن رو نم یبه روح مامانم قسم م یول. ثابت کنم دیبا يه جوردونم چ یمن نم ــ

 ...من، من. کنه یبهزاد باور نم یول. تندیواقع نیگفتم ع يتو کالنتر
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ره که محمد هم باور دا. رو بکنه يکار نیبخواد همچ دیزنم چرا با یحدس م. شناسم یهومن رو م. دمیخوب، فهم یلیخ ــ

به بهزاد  نویکن ا یپس تو هم سع. کنم باورت کنم یم یگفت سع یدر موردت م نایکه س ییزایبا چ. هومن توطئه کرده

 شه رو پدرت حساب کرد؟ یم. یبقبولون

 پدرم؟. تکان دادم نیرا به طرف سرم

گفت چرا  یدل بهزاد؟ وقت. اورمیبه دست بگفته بود دل بهزاد را . داده بود فیتکل. وارد شده بود یاز در دوست نباریا. رفت تایب

محال  يارتباط ممکن را دار نیکه کمتر یمحبت بر کس. گرفتم؟ گفت محبت کن دیگرد شده اش را ند يو چشمها دمیخند

 گرید. دمیکردم و به محاالت رس هیروابط نداشته مان را تجز. سوم افتاده بودم سالمنطق و فلسفه  ادی. منطق بود نیا. است

باز هم  یعنیچه؟  يکرد یباف الیگفت خ یاگر بهزاد م یول. خواستم صحبت کنم یمنکه م. فت؟ گفت با او صحبت کنمچه گ

 دهیآرام گونه ام را بوس شیکه لبها یوقت بودمچقدر گرم شده ! بود امروز نایچقدر س تایب! بگذارم؟ هیشده ام ما دهیاز غرور کوب

را با همان پدر، قبول کرده بود؟ به عنوان برادر زنش؟ پس بهزاد چه؟ اصل  میمرا، مر یعنی! زده بود یلیهمان گونه که س. بود

 چه؟ يکار

 یبهزاد، جواب آماده م یاحتمال يبرخورد ها يبرا. کردم یم فیکلمات را کنار هم رد. نبود زیچ چیفکرم به ه. درست کردم غذا

مصرانه اخم . کردم چهره بهزاد را مجسم کنم یکردم و سعهست؟ برنج را آبکش  یاصالً کار درست. گرفتم یاسترس م. کردم

 کرد؟ ریاگر باز تحق. گرفتم یم دیلحن صحبتش را ند. زدم یرا کنار م شیشانیپ

چقدر ذوق داشت . شد یفردا امتحانات خرداد شروع م. میاز اگرها. هام دیو نبا دیفاصله گرفتم از افکارم، از با یکه آمد کم نایس

حرف سراغ  یرا خورد و ب شیها ینیزم بیس. که به حرفم نگرفت ستمیرو به راه ن ادیز دینگار فهما. التشیتعط يبرا

 .مثل هر روز. شهیمثل هم. داشتند رفح يادیز شیهر چند چشمها. رفت شیدرسها

 فیمورد تکل روم و در یناهارش را که خورد به اتاقش م. قبلتر سرعت گرفته بودند يو روزها روزیها امروز بر خالف د عقربه

بهزاد بود که  یاحتمال يکنم؟ و جواب ها یزندگ نجایدوست دارم ا میمقدمه؟ پس چه؟ بگو یانقدر ب. پرسم یام م یزندگ

 .کرد یمضطرب ترم م

را فقط  ستیکرد که کارنامه ب هیو چقدر توص دیپرس شیاز درسها. خوش و بش کرد نایبا س. طبق معمول. دیاز راه رس بهزاد

اگر ! چه حرفها. یکن عیبا شکمشان مط یتوان یگفت مردها را م یزهرا خانم م. بود لشیباب م يکاش قورمه سبز. قبول دارد

 !ستین یکیپنج انگشت که ! ستین ردوکه گ يگفتم که هر گرد یحتماً م دمشید یم

در اتاقش مشغول  ایمبل لم داده   ياحتمال دادم بهزاد رو. آمد یاز هال م نایس يورق زدنها يصدا. گذشت یساعت مین

که به  یگفتم و همان اعتماد به نفس کم يا یبه شانس نداشته ام لعنت. و در را باز کردم دمیکش یقینفس عم. استراحت است

 یکنم؟ شاک دارشیب یعنی. بود دهیبسته دراز کش يمبل با چشمها يرو. دادم دستکرده بود را از  انیدر وجودم غل تایواسطه ب

 نشود؟
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دم بکشد ظرف ها را،  ییرا جمع کردم و تا چا زیم. دم کنم ییبهتر بود اول چا. شانه به سمت آشپزخانه کج شدندسرک میپاها

لب چند  ریو ز ختمیر يفنجان چا کی. بسته بود و دستش را حائلشان گذاشته بود شیهنوز چشمها. با صدا شستم یکم

چه خوب که چشمم به . بودم نایپشت به س. ستادمیل جلو اش امستأص دست،به  ییچا ینیس. هر چه بادا باد. صلوات فرستادم

 ...آقا بهزاد؟ پوف ؟یکنم؟ بهزاد خال شیحاالچه صدا. نبود نایمتعجب و پر سوال س يچشمها

 .گرفتم دهیقلبم را نشن يتوانم را جمع کردم و طپشها همه

 .آقا بهزاد ــ

  .نداد یجواب. شد رهیآورد و با اخم خ نییرا آرام پا دستش

  ن؟یخور ینم ییچا ــ

 :گفت يرا تنگ کرد و فکر شیچشمها. متعجب. شد زیخ مین

 .زیم يبزارش رو ــ

سخت بود و  يچقدر جمله ساز. مکث کردم هیچند ثان. منتظر بود. قد علم کرده ام شیهمچنان رو به رو دید یشد وقت مشکوك

 .ثمر بود یچه ب میلیرشته تحص

 م؟یبا هم صحبت کن شهیم ــ

 .موقع یبه لکنت ب لعنت

 .گرفتم نییسرم را پا ردینگاهش عزمم نه چندان راسخم را هدف قرار بگ ریت نکهیاخم کرد؟ قبل از ا چرا

 ؟یچه حرف ــ

 .مشکوك شد لحنش

 .تو اتاق میبر شهیم ــ

 . کردم یدو نفره صحبت م چقدر

 .نداشت لیو تحل هیدو جمله که انقدر تجز. کرد یمکث م چقدر

 .امیقم منم مبرو تو اتا ــ

. لبخند کیشروع  يامد برا یکه کش م ییانداختم و لبها نایبه س ینگاه میوارد اتاق شوم ن نکهیقبل از ا. شد يدستور نباریا

 .بود یکاف میبرا. نیهم

! شروع مکالمه يبرا یحت. بود هودهیتعارف به نشستن ب يانتظارم برا. اتاق را پشت سرش بست و گوشه تختش نشست در

. شلوارکش نشست یسیانگل يطرح نوشته ها يباالتر آمد و رو یکم. ثابت شده بود شیبرهنه و پرمو يبه ساق پاها میچشمها

 .دیو کوتاه پرس يجد. بهتر بود دمید یرا نم شاگر حالت چهره ا. شد جلوتر رفت ینم شتریب نیاز ا

 خب؟ ــ

 !اند یافتاده کنار بدنم اضاف يدستها چرا
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 باالخره که چه؟. پا به پا کردم یکم

 ه؟یچ فمیخوام بدونم تکل یم ــ

 سر اصل مطلب؟ یموقع عمل صاف رفت ،یکن ینیکه مقدمه چ يفکر کرد نهمهیا! ؟يا زهوشانهیت ینیمقدمه چ چه

 :گفت یتفاوت یو با ب دیتخت باال کش يرا رو خودش

 .رو مشخص کردم فتیفکر کنم روز اول تکال فت؟یتکل ــ

 .پرت شد رونینفس حبس شده ام انگار کم آورد که سرِ خود با صدا به ب. گردنش ریا زنگاهم سر خورد ت نباریا

 ادامه بدم؟ تیوضع نیبه ا دیبا یتا ک نکهیمنظورم، منظورم ا ــ

 .ماند یکاش همان جا م. نزول کرد میمردمک چشمها. قرار گرفت میآمد و درست رو به رو نییاز تخت پا. تر شد يجد

 .ت حرف بزندرس ت؟یکدوم وضع ــ

 .رفت یعقب تر م یدانست؟ کاش کم یواقعاً منظورم را نم یعنی

چشم . کردم فیرا پشت سر هم رد میچفت شده اش و قطار وار جمله ها يصاف زل زدم به لب ها نباریعقب تر رفتم و ا یکم

 .در چشم صحبت کردن کار من نبود

 یچرا نرفت هینجوریخونتو انجام بدم؟ اگه ا يکه کارا نجایا نیردمنو آو ه؟یچ یزندگ نیخوام بدونم نقش من تو ا یم یعنی ــ

 دنبال خدمتکار؟

 .چفت شده يبا همان لبها. زده بود زل

صبح تا شب برات بشورم و بسابم؟ برات غذا درست  نکهیا ه؟یخونه چ نیبدونم نقشم تو ا دیمن با. ستمیمن خدمتکارت ن ــ

 متونیتصم دیبهم بگ. خسته شدم. شهیخونه نگاه کردم داره حالم بد م نیا واریو د از بس به در رون؟یخوام برم ب یکنم؟ من م

 .رو گرفتم میبشم، من تصم تیاذ رارهروال باشه، اگه ق نیاگه قراره ا ه؟یچ

نداشت؟ قدم عقب رفته ام را با  یواکنش میکوه حرف ها یعنی. بود ستادهیا نهیدست به س. زدم ینفس نفس م. کم آورد نفسم

 .داد یامروز جوابم را م دیبا. مصمم بودم. به جلو پر کرد یقدم

 مثالً؟ یگرفت یمیچه تصم ه؟یخانم چ میتصم دییبفرما شهیم ــ

محکم . را مشت کردم و از فشار عضالت سفت شده ام کم کردم میدست ها. بودد دهیچسب نیسفت و سخت به زم میپاها

 :گفتم

 .رمیخوام طالق بگ یم ــ

 .نه، قهقهه زدخنده که . دیخند

 ؟يفکر کرد ایبه چ گهید ؟یچ گهیخب د ؟يدیرس جهینت نیبه ا ییتنها. جداً ــ

 . نگرفته بود يجد. صدادار شد مینگرفته بود؟ نفسها يکرد؟ جد یم مسخره

 :کردم تکرار
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 .خونه برم نیخوام از ا یمن م ــ

 .شد يجد. اش قطع شد خنده

 .رخ به رخ. صورتش درست مقابل صورتم قرار گرفت. شد خم

 !و اگه من نذارم؟ ــ

 :ادامه داد. کرده بود شیچاشن دیشده و تهد یعصب لحنش

رو بدبخت  گهید یکیدوباره  يبر ؟یبکن یکه چه غلط يریطالق بگ ؟یکن یفکر م زایچ نیبه ا ینیش یم يکاریاز زور ب ــ

 !هان؟ ؟یکن

 یمن هم که قبول نکردم، پس چرا تکرار م ياور نکردرا تکرار نکن، تو که ب یشگیهم يحرف ها میباز کردم که بگو لب

 .بلندتر شد شیتن صدا. دور دورِ من است. سیه یعنیگرفت که  شینیب يانگشت اشاره اش را جلو ؟یکن

خوام، که بهزاد  یکه بگم طالق م يکرد یباف الیبا خودت خ ینشست ه؟یخونه نقشت چ نینگفتم، روز اول بهت نگفتم تو ا ــ

 !میآشغال یازش بِکَنم و دوباره برم سراغ زندگ يزیچ هی رو خر کنم و

 د؟یفهم یچرا نم. من که پاك بودم یآشغال بود ول د،یشا. پدرم خوب نبود! م؟یآشغال یزندگ

 ....تونم ینم گهید. شدن رو ندارم ریطاقت تحق گهید. بابام شیپ رمیم رم،یم. تونم تحمل کنم یمن نم ــ

 .افتاد که بلوف زده ام ادمیاسم بابا را که آوردم . دیهاله اشک پرده کش یلنشد و زیسرر. پر شد میچشمها

 د؟یپرده اشک را د. بود رهیخ

 :گفت يو جد قاطع

 ،يادب شد یکه به اندازه کاف دمیرس جهینت نیهر وقت به ا. یمون یخونه م نیاز االن تا هر وقت که من بخوام تو هم ــ

 .کنم یاونوقت در مورد طالق فکر م

 یبلوف بود ول. من هنوز حرف داشتم یول. را زده بود شیحرفها. تمام قد شد و راه آمده را برگشت. کنده شد شیچشمها خیم

 .شد یزده م دیبا

 .رم یخونه م نیمن از ا یول ــ

 .دمیترس شیها ياز خشم نشسته به قهواه ا. برگشت عیسر

 .نیعقب نش. همان جا بمان. بود میتابع خواسته ذهن یکی نیا یول. چپم ناخودآگاه عقب رفت يپا. برداشت زیخ سمتم

 .شدم زیخ میتختش ن يتعادلم را از دست دادم و رو. دمیکش يخفه ا غیج. تخت پرت شدم يشد و با قدرت رو دهیکش دستم

 .ام را با فشار به عقب هل داد نهیتخت س دستش

 .بتمرگ سر جات ــ

زود . شهیم یبهزاد زود عصب". را منتقل کردند چهیاز دل پ یس با مخلوطگردنش باز هم عرض اندام کردند و استر يها رگ

 .تند رفته بودم. اخطار داده بود  تایب "باهاش مدارا کن یکم. ارهیجوش م
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که، من  یدون یم. ينسبت به من دار فیوظا یلیرسم که تو خ یم جهینت نیکنم به ا یفکر م شتریحاال که ب ،یدون یم ــ

 . تینشوهر قانو. شوهرتم

 يتو یسرش را جلوتر آورد و آروم و حرص. را به اسارت گرفتند فمیزدند و تن نح مهیخواستم بلند شوم که دستانش خ دوباره

 :گوشم زمزمه کرد

 .یبش مونیعمر از کرده خودت پش هیکنم که  يمجبورم نکن کار ــ

 ...تنم هم. نفسم به لرزه افتاد. دمیترس

 :نمانده بود گفتم بینص یه به تنم بکه از لرز نشست ییبا صدا آرام

 .کنم یبرو عقب، خواهش م ــ

 .تر شد ظیاخمش غل. کرد مکث

 .یمون یاتاق م نیمن برم تو هم یتا وقت ــ

 .که از اسارت دستانش رها شد یتن و

 .دیپوش یرا م شیتختش بود و لباسها يبه دختر جمع شده رو نگاهش

تا او باشد از . حقش بود! چه خوب زبانش را کوتاه کردم! دمیخوب دمش را چ گفت چه یکرد؟ م یبا خودش م يچه فکر االن

 !نداشتم؟ یحق! حق نداشته اش دفاع نکند

. دیکش رونیبود که ب مانیشناسنامه ها. کتش بیج يسراغ کتش رفت، دست برد تو یرا بست و وقت رهنشیپ يها دکمه

شک  یب. مثل قبل نبودند گرید اتشیکه مطمئناً محتو يمزترش و خشک شد به دو جلد قر یبه صورت عصب دینگاهم چرخ

شناسنامه ام . کرد یکه شخص صاحب شناسنامه را مسئول م ياضافه شده بود و بار یمشک سیروان نو ای شیبا خودنو یحروف

د اگه شوهر بو یافتنیو چقدر دست ن. ام یشوهر قانون. کرد یشوهر بودنم را م يهمان که ادعا. دیکش یم دكیاسم بهزاد را 

. حک شده بود ياسم مرد. شناسنامه او هم خط خورده بود. مامان محال شد يهمانطور که برا. محال بود. ام هم بود یعاطف

 .شانینه مردانگ دند،یکش یرا به رخ م تشانیکه فقط جنس يمذکر ياز جنس ها یلیکه مرد نبود مثل خ يمرد

 .ام پرت کرد جمع شده يتخت و کنار پاها يها را رو شناسنامه

و  یزن یبا وقاحت تو چشمام زل م نجایو حاال ا يبدبختم کرد يچطور ادیب ادتی دیشا. يبهشون بنداز ینگاه هیبهتره  ــ

 !يخوا یکه طالق م یگیم

به کمربند . دیکش رونیکه صبح تنش بود را با حرص ب يآورد و کمربند شلوار رونیرا از کمد ب یرنگ یطوس يپارچه ا شلوار

بابا، عاطفه . بود یتن زخم. آور درد بود ادیها  دنیکش رونیب نیا. آب دهانم را قورت دادم. شدم خیبود م میکه ضخ يا قهوه

 . شبانه ام يکبود بود مثل همه کابوسها. صورت مامان واضح بود. نقش بستند مانمهوا پشت چش یخانم و شوهرش و مامان ب

 .دیخز یهر پل شلوارِ دستش م ریز یبه نرم! كو دردنا یچرم یکه ش یوقت دمیکش یراحت نفس
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خواستم  یمنکه نم. نداشتم يریمنکه تقص. غمباد بست نشست کنج دلم. شدم رهیحسرت به شناسنامه ها و جلد قرمزشان خ با

 . هجوم آورد میغم نشسته و رسوخ کرده به جسم و تنم به گلو. بلندتر گفتم. را بدبخت کنم یکس

 :هدف گفتم یو ب آرام

 ...خواستم ینم. رو بدبخت کنم یخواستم کس یمن که نم. نداشتم يریمن که تقص ــ

 ...شده دهیو پشت بندش بهزاد از پشت پرده اشک کش. دیو چانه ام رقص میگلو يتا انتها دیدو بغض

 .نیگیهم هومن، هر دوتون راست م یکیتو  یکی ــ

 .سر خورد اشک

 .تاق را پشت سرش بستشلورش را برداشت و در ا. دیکش يبلند پوف

 یزرشک یشستم که چه شود؟ به روتخت یم نجایا. بود میچهار و ن کینزد. تخت نگاه کردم يرو به رو يواریساعت د به

 "ينسبت به من دار فیوظا یلیرسم که تو خ یم جهینت نیکنم به ا یکه فکر م شتریب". مرتبش چنگ زدم

داخل شد  د؟یخند یحاال چرا م. دیکش یبود که سرك م نایس. در اتاق بهزادهمزمان شد با باز شدن  اطیبسته شدن در ح يصدا

 .شد کیشده بود نزد طانیکه ش ییو با چشمها

 ؟يخند یچرا م ه؟یچ ــ

 .غمباد چمدان بست. خنده اش بلند تر شد. دمشیو به سمت خودم کش دمیپر نییتخت پا از

 ؟یخواب یبابا بهزادم م شیبه بعد پ نیاز ا یعنی ــ

 .بغلم چالندمش يتو. کرد یکه فکر نم زهایچه چ به

 !گفته؟ ینه؛ ک ــ

 :سر خوش گفت. را باال برد  شیو هر دو ابرو دیعقب کش میدستها نیزور از ب به

 .يریمنو بگ يجا يخوا یآخه فکر کردم م ــ

 .دیبه سمت در دو و

 من؟ يجا

 .نمیبب ستایوا ــ

 .دیپر نییو چند پله را با هم پا دیکش یغیج. لش کردمدنبا. خواست یم يپس دلش باز. دیدو اطیح سمت

 .خطرناکه نایس ــ

 .ستیمن که خطرناك ن يبرا. من مردم رمینخ ــ

قسمت چپ شکمم به . به نفس نفس افتادم. حرف ها بود نیاز ا زتریت یول. رمشیتا بگ دمیرا چند دور دو اطیح. کردم دنبالش

 :ه آمدم و گفتمکوتا. گرفتنش شدم الیخ یدرد افتاد که ب

 .ملخک یملخک، اخر به دست یملخک، دوبار جست یبار جست هی ــ
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 .شد يجد یالک

 !من ملخم یعنی ــ

 :پله رساندم و گفتم نیرا تا اول خودم

 .خسته شدم نایس ــ

 . بودم مهم نبود نایاالن که با س شیدهایبهزاد و تهد. مهم نبود. را بابا بهزادش گرفته بود میانرژ تمام

 .که کنارم نشسته بود لبخند زدم نایس به

 ؟یبکن يخوا یچکارا م التیتعط يبرا ــ

فرو  شیموها يانگشتانم را ال به ال. پسر سرشار از عطوفت بود نیا. بار بود نیاول. تعجب کردم. میپاها يرا گذاشت رو سرش

 .رنگ غم گرفته بود شیچشمها هیدر عرض چند ثان. شده بود گنیغم. بردم

 هزاد دعوات کرد؟بابا ب ــ

 .دمیپشت دستم را به صورت نرمش کش. کردم مکث

 .میکرد یبا هم صحبت م میداشت. زمینه عز ــ

 :دیرا برداشت و نافذ پرس سرش

 ؟يریم نجایکنه از ا تتیاگه بابا بهزاد اذ ــ

 ...کرد یم تمیاگر اذ. پر درد. نیغمگ. کش آمد میلبها

 .دمییدو جانیدم و با هکر طنتیش. را گرفتم و بلندش کردم دستش

 .يریمنو بگ یاگه تونست ــ

 بیعج! بزرگ بود بیعج شیپسر با همه بچگ نیا. پله نشسته بود يهنوز رو. و با چشم دنبالش گشتم ستادمیا اطیح يانتها

 :مدوباره داد زد. کش آمده ام محو شد يلبها یخنده مصنوع. جواب دادن در رفته بودم ریبود از ز دهیفهم. دیفهم یم

 .میریبگ یتون یگفتم نم يدیتنبل خان د ــ

. دمیو بدون نگاه کردن به جلو دو دمیکش یغیذوق زده ج. دیگرفتم دو يبرا.  دیپر نییجهش بلند از پله پا کیبا . دیخند نباریا

 ...صورتم، آخ دماغم. شدم نیکرد و با صورت نقش زم ریگ میپا ریز يزیچند قدم بلند برنداشته بودم که چ

 .کرد بلندم کند یو سع دیدوان دوان رس انیس

 .پام. تونم ینم نایس يآ ــ

زدم و  نیدستم را به زم. شد شتریب میدرد پا. عکس العملم بود نیاول دمیکش یکه درد م ییمثل همه وقت ها. ام بلند شد هیگر

 دنیبچه ها، با د نیع. ته بوددماغم شکس ایخدا. ها به وحشتم انداخت یکاش يخون رو يقرمز. شدم زیخ مین نایبا کمک س

شده بود از خون وحشت  یصورت مامان خون ياز همان روز قاًیدق ،یاز همان بچگ. هم نایس هیگر. شد دتریام شد هیخون گر
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 هیگر. چکار کند دیدانست که با یخودم نم نیع قاًیزد و دق یمرغ سر کنده دورم چرخ م نیطفلک ع. دستپاچه شد نایس. داشتم

 :گفت یدام مکرد و م یم

 .ادیداره خون م. ادیداره خون م ــ

 نایس میایتا به خودم ب. سرش آمده بود را به زور جمع کردم ییدانستم چه بال یرا که نم میگرفتم و پا مینیب يرا جلو دستم

 .دیسمت خانه دو

 .ادیزنم بابا بهزاد ب یاالن زنگ م ــ

 :که زار زدم دیرا نشن میصدا. از نهادم بلند شد آه

 .زنگ نزن. شمیاالن خوب م نایس ــ

 یدستم را بر م نکهیبه محض ا یول دیایدادم تا خونش بند ب یرا فشار م مینیب. آمد یام بند نم هیگر. خارج از توانم بود درد

 م؟یحاال به بهزاد چه بگو. زد یم رونیداشتم خون با جهش ب

 :خودش را رساند و گفت نایکه س دینکش قهیدق به

 .نکن هیگر. رسه یبا بهزاد ماالن با ــ

را با  میخون يصورت و دستها. بودمش دهیبود که ند یلعنت لنکیش نیهم. و آب را باز کرد دیکش میکیرا تا نزد لنکیش سر

 مینگاهم تا مچ پا. بود دهیترس. کنارم نشست نایس. شده بود نیسنگ مینیب. که لرزشش خارج از کنترلم بود، شستم يدست ها

 . لعنت به شانس من م؟یکرد یم يباز میبگو م؟یبه بهزاد چه بگو. باد کرده بود یبیه اندازه سب. شد دهیکش

 دنیبا د! دیچه زود رس. را بچرخاند، در را باز کرد دیبهزاد کل نکهیو قبل از ا دیدو نایس اط،یپشت در ح نیتوقف ماش يصدا با

 :دینگران پرس نایس انیگر يچشمها

 شده؟ یچ ــ

 .گرفتاش شدت  هیگر

 .اوناهاش. ادیدماغش خون م. نیبا صورت خورد زم میمر ــ

فشار  شتریرا ب مینیب يگرفتم و دستمال رو نییسرم را پا. خجالت آور بود. دراز کش بودم را نشون داد باًیکه تقر یدست من با

 .دادم

. دینگو يزینشود، کاش چ یعصبکاش . را نداشتم شینگاه کردن به چشمها يرو. دیسرم رس يبلند باال يبا قدمها بهزاد

 :دیمقابلم زانو زد و پرس

 .نمتیشده؟ بب یچ ــ

 .دیصورتم را د يخون پخش شده رو ینگاهش نگران تر شد وقت. دیچانه ام قرار گرفت و سرم را باال کش ریز دستش

 .اریبدو لباساش رو ب نایس ــ

 ؟يروز افتاد نیکه به ا يخورد يچه جور ن؟یزم يخورد ــ
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که  دیفهم یبهزاد نم یکرد ول ینم میدرد تا ابد رها نیکاش ا. به خدا که از خجالت بود. تر شد دیام شد هیگر! شده بود؟ نگرانم

 . خورده ام نیچه زم يبرا

 .کرد یرا تر م یمانیس يها کیگلوله گلوله اشک بود که موزا. ندادم یگرفتم و جواب نییرا پا سرم

 :شد انگار که سرزنش بار گفت کالفه

 .شده یچ مینیبب مارستانیب میریاالن م. نکن هیگر ــ

 .کرد یرا با دقت وارس مینیسرم را بلند و ب 

 .فکر نکنم شکسته باشه ــ

 .که داد بهزاد متوقفش کرد دیپر نییپا یکیپله ها را چند تا  نایس

 .تکرار کنم دیحرفو چند با هی. نگفتم پله ها رو نپر ــ

. گفت و لباسها را دست بهزاد داد يدیشد و آرام ببخش زانیلب و لوچه اش آو. ش را برساندخواست زود خود یم. نایس طفلک

 :دیپرس نایاز س نباریاش ا یبا همان لحن عصب

 ن؟یشد که خورد زم یچ ــ

 :گفت د،یرا که نبا يزیو چ دینگاهم را ند. دیبگو يزیکه مبادا چ نایالتماس زل زدم به س با

 .پاش ریرفت ز لنگیکه ش میکرد یم يدنبال باز میداشت ــ

 نا؟ینبود س ياصطالح بهتر! ؟يباز دنبال

 .نمشیهمان بهتر که نب. تر گرفتم نییرا پا سرم

 ؟يدنبال باز ــ

 .گرفت خیرنگ توب نباریا شیتن صدا. کرد مکث

 .پاشو لباساتو بپوش ــ

 .گرفت دنیکنم که اشکم دوباره بار شیجا به جا یو خواستم کم میرا بردم سمت پا دستم

 .کنه یپام درد م. تونم ینم ــ

 :تر شد و کالفه گفت کینزد. کرد یپوف

 .نمشیشده؟ بب یپات چ ـ

 .به هوا بلند شد غمیخورد ج میکه به پا دستش

 .نیدست نزن. درد داره يآ ــ

 :دیغر

 .ینسبت به سنت رفتار کن یحقته، تا تو باش ــ
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چه  يدیآورد؟ د یم میبه رو دیحتماً با! خ؟یتوب ایمسخره کرده بود . دمکر یحرفش را حالج یکه معن دیطول کش هیثان چند

 ؟!زد یسرکوفت

 ادیدردها ز نیمن از ا. نسبت به سنم؟ مهم نبود. نشست میدرد به ران پا. را جمع کنم میکردم پا یپرت و سع يرا کنار دستمال

 .بودم دهیکش

 :گفتم يبا لجباز 

 .مزاحمتون نشه گفتم که نایبه س. شمیاالن بهتر م ــ

 :و گفتم دمیخواست بلندم کند که دستم را کش. را از دستم رد کرد میمانتو نینگاهم کرد و آست يحرف و جد یب

 .خونه رمیم. شه یخودش خوب م. خواد یدکتر نم ــ

 .زور مانتو را تنم کرد به

 .زود باش. بپوش که حوصله ات رو ندارم ــ

 .را سرم کرد شالم

 .امیگفتم که نم ــ

 .و هوا معلق شدم نیو زم نیهوا ب یرفت سمت شالم که ب دستم

 .یخودت رو خسته نکن. میریم یعنیدکتر  میریگفتم م ــ

 .پشتم راه گرفت رهیکه متحمل بودم از ت يتنم و درد يتوجه به گرما یعرق سرد ب. مورم شد مور

 .تونم یبه خدا خودم م. نیزم دمیبزار ــ

 . من شرم آور بود يخدا

 راهنشیرا کردم که صورتم با پ میتمام سع. نداشت يا جهیتقال کردن هام نت. داد نایرا دست س چییکرد و سو میجا به جا یکم

 .دست آزادم را حائل صورتم کردم. مردم یمن قطعاً امروز از خجالت م. برخورد نکند

 .ناله کردم یفیضع يصدا با

 .نیزم دمیتو رو خدا بزار ــ

 .باز کن نویدر ماش نایس. تینیب يجلو ریاون دستمالو بگ ــ

 ام؟یبابا بهزاد منم ب ــ

 .عقب دراز کشم کرد يها یرا باز کرد و پشت صندل در

 . پرسم ازت یبرگشتم م. سر درسات نینه بش ــ

 يزیآبرور همهنیا. از جا کنده شد و من همان پشت، از درد مچاله شدم و لبم را به دندان گرفتم که آه و ناله ام بلند نشود نیماش

 .امروز بس بود يبرا

 .دیجلو کش نیرا تا درب ماش لچریدر را باز کرد و و. به زحمت بلند شدم. توقف کرد مارستانیب يجلو
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  .لچریرو و نیو بش نییخودت رو بکش پا ــ

  

 ته و منتشر شده استساخ )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شتریبود، ب ادیز يادیز فمیجسم نح يهمه درد که برا نیبود؟ خودم با ا. نبود يعمد. گریاتفاق بود د. خلق تنگش دلم گرفت از

 .ستیچه بود؟ منکه که گفتم الزم ن ياخم و تخمت برا نیا گرید. شدم یم تیاذ

 ؟يکرد يکه دنبال باز يمگه بچه شد ــ

. پرت کردم لچریو يکمک، خودم را رو يقبل از دراز شدن دستش برا. دمیحرف جلو کش یگرفتم و ب نییپا ام را دهیرنج نگاه

 آمد؟ یخون از کجا م نهمهیا. افتاده بود يزیام دوباره به خونر ینیب. کرد تیام به دستم سرا یدستمال خون یسیخ

 یو اورژانس میهمه مدت که اتاق به اتاق رفت. کرد زیتجو میو پا ینیب يبرا يولوژیو دکتر اورژانس عکس راد میشد رشیپذ

 يقو نباریا. به سراغم آمده بود یکس یباز هم حس ب. را رانده بود لچرینزده و با اخم و یجواب، حرف یو اورژانس میعکس گرفت

متحمل بودم، بارها که  يبا وجود درد. شده بود تیهمان که از روز اول سکونتم در خانه اش روز به روز تقو. رحم تر یب. تر

بود که نازت  یکس يکه تحملت کم شده است، دوست دار یوقت ،يکه درد دار یچقدر وقت. زد یزنگ نم نایآرزو کردم کاش س

کاش مادرم  ؟يمواظب خودت نبوده ا اکرد که چر یم تیدعوا. ات یاطیاحت یب يکرد برا یحداقل سرزنشت م. دیکش یرا م

 .ببرم ادیشد که درد را از نازم را بک يبلد بود جور. بود

 م؟یریگچ بگ دیاگر شکسته باشد چه؟ با. باد کرده ام يبود و مچ پا لچریو هیپا ریبه ز نگاهم

سکوت کردم و نگاه شماتت بار بهزاد را  ریبال سرت آمده؟ سر به ز نیکه چه طور ا دیدکتر پرس یوقت دمیبار خجالت نکش نیا

 .دمیبه جان خر

 .شد یفشرده م قلبم

دکتر اورتوپد  دیبا م،یدر مورد پا شتریب نانیاطم يالبته برا. به گچ ندارند ازیاند و ن دهیهر دو ضرب د میو پا ینیگفت که ب تردک

 :دیدلش به رحم آمد که کنار گوشم پرس. میشد رشیدکتر اورتوپد پذ ينسخه دکتر را گرفت و دوباره برا. کرد یم تیزیهم و

 .ینکن يتا چند روز دنبال باز دینشده فقط با شیکه طور تینیب ؟ادهیدردت ز ؟يخوا ینم يزیچ ــ

 :کردم و گفتم یخاموش نگاه. و بلندتر گفت ظیرا با غل شیباز دنبال

 .نیهم. حال و هواش عوض بشه یاز درس خوندن خسته شده بود، گفتم کم نایس ــ

 .منصرف شد یول دیبگو يزیخواست چ. شد رهیصورتم خ به

 :کرد دییرا تا یحرف دکتر قبل دیعکس را داورتوپد که  دکتر

 .یکه سه روزه سر پا بش میبکن میتون یهم م گهیکار د هی. شهیزودتر خوب م يریاگه گچ بگ. قوزکش در رفته ینشکسته ول ــ

 :دیبود که پرس بهزاد
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 .دیالزمه انجام بد يدکتر؟ هر کار يآقا يچکار ــ

 .جاش بندازم که زودتر بادش بخوابه دمیم شنهادیمن پ یول میریکه گچ بگ نهیا نجایروال ا. تونم قوزکش رو جا بندازم یم ــ

 .دیکه صالحه انجام بد يدکتر هر کار ــ

بودم که جا انداختن استخوان در رفته درد  دهیشن. خودش گفت که حوصله ام را ندارد. حقم داشت. داد یبود که جواب م بهزاد

 "تخت دراز بکشه يرو دیکمکش کن "گفت یدکتر که م يقورت دادم و به لبها یختآب دهانم را به س. دارد ییطاقت فراسا

 .شدم رهیخ

تخت  يجهش خودم را باال کیکنان چند قدم به سمت تحت برداشتم و با  یل یخجالت زده ل. بغلم ریگذاشت ز دست

 .دیبر یدانستم که دردش نفس م یم یول. ها تجربه نبود دهیشن. کوتاه بود یدرد داشت ول. دمیکش یقینفس عم. انداختم

 :دراز کشم کرد و گفت دکتر

 .امیباال االن م دیشلوارتون رو بزن يپاچه  ــ

 .بود که حواسم به بهزاد نبود ادیانقدر ز میدرد پا. دمیرا تا زانو باال کش شلوارم

 :دتشر ز. دیتر کش نییدرهمش شلوارم را پا يبا اخمها. شد کمیرفت بهزاد نزد رونیکه ب دکتر

 .جمع کن پاهاتو. خوام جا بندازم یمگه گفت زانوتو م ــ

 حرفها بود؟ نیبود وقت ا دهیاالن که درد امانم رو بر. کردم پیک یرا کم میپاها. کردم بغض

 .ستادیکه دکتر وارد شد و بهزاد عقب تر ا دیبگو يزیچ خواست

 ؟يخب آماده ا ــ

 .به بهزاد کردم و با ترس سرم را تکون دادم ینگاه

 .دیپاش رو محکم نگه دار دیایشما هم ب ــ

 :زده به دکتر نگاه کردم و گفتم وحشت

 .دمیتکونش نم. خواد ینم ــ

 د؟یبا هم دار یچه نسبت.  محکم نگهت داره یکیحتماً  دیدخترم با ــ

 م؟یبا هم داشت یواقعاً چه نسبت. زدم دنیخودم را به نشن یکردم و مصلحت سکوت

 :گفت که شیهمزمان با نفس پر صدا. نشست میاد وسط چشم هاشده بهز زیر يها چشم

 .همسرمه ــ

 گفت که همسرش بودم؟. زد دیماتش را کوتاه د يصورتش و چشم ها شیته ر يرو دیچرخ چشمانم

 .را بستم میچشمها

 .يندازیب ریدر نگاه دکتر گ یتوانست یرا م تعجب

 .ودتا آسمان ب نیمن و بهزاد تفاوت از زم انیم. داشت حق
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 !نبود رتشیغ ياز اخم ها يخبر. را محکم نگه داشتند میبهزاد پا يها دست

 . را گرفت میآرام مچ پا دکتر

که محکم گرفته  ییبه هوا رفت و دست ها غمیج. بهزاد يبه بازو دمیچنگ کش. چپ و راست که تکانش داد نفسم بند آمد به

 .بودند قفل شدند و توان حرکت را گرفتند

 ینم. دارد يچه درد یکس یکه ب یدان یتو نم. یکش یهم چنگ م دهیپوس سمانیرسد به ر یکه به استخوان مدرد  ،یدانیم

 .دارد ينازکش نداشتن چه درد ،یدان

 .شهیآروم دختر جون االن تموم م ــ

******* 

بودم  دهیکش غیج. بودمانده  یصورتم باق يبودم رو ختهیکه ر ییهنوز تتمه اشک ها. بودم دهیعقب دراز کش يها یصندل يرو

که نوش جان کرده بودم، کمتر شده  یآمپول يو دردم از صدقه سر دهیپشت دراز کش نیاالن که ا. خشک شده بود میو گلو

 یول. در رفته راه انداخته بودم، خجالت زده و خودم را به خواب زده بودم يامچ پ کی يکه برا يبود، از آن همه داد و هوار

! يدرآورد يباز یشدم بهزاد گفته بود چقدر کول یم نیسوار ماش یوقت! د؟ینکش غیا متحمل شد و جشد آن درد ر یمگر م

 .بودم دهیکش ياو که خبر نداشت چه درد یول. نداده بودم یجواب

 يصدا نیبود که طن یشیقم اوشیس. کرد یم یرانندگ يشد و بهزاد آرام و فکر یپخش م یآرام کییطول راه موز تمام

 .داد یا نوازش مگرمش روح ر

 

 یکس یعادت دارن به ب یقفس يها پرنده

 کنج قفس کننیهمنفس کز م یب عمرشونو

 .چشمانم را وادار به بسته شدن کرد یقیبخش تزر آرام

 یموشکافانه براندازم م اهیدو چشم س. نشستم میجا يتو عیچشمانم کامل باز نشده بود که سر. کرد یم میبود که صدا نایس

 .عقب جا مانده بودم يها یصندل يد و من هنوز روبو نایس. کرد

 .نشکسته تییجا چیبابا بهزاد گفت ه ؟يخوب شد ــ

 :را پس زد و گفت نایبهزاد س. بلند کردنم دراز کرد يدستش را برا و

 .ارمشیمن م. ها رو ببر تو سهیتو ک ــ

 .بدهد یبود دوباره لقب کولالزم ن. دمیخودم را جمع و جور کردم و دستم را به نشانه نه جلو کش عیسر

 :گفت يهم رفت و جد يتو شیاخمها

 .نییپا ایدستت رو بنداز دور کمرم و ب. دادم یبه خودم زحمت نم یتونست یاگه م ــ

 چرا سر جنگ داشت؟. نگفتم يزیکه چ من
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با بهزاد،  يرخوردب نیکوچکتر. هم فشار دادم يرا رو میلبها. خودش دست به کار شد دیمرددم د یو وقت دمیجلو کش یکم

 .کرد یکردم معذبم م یفکرش را م کهیزیاز آن چ شتریب

 :مبل نشستم و آرام تشکر کردم و گفتم نیاول يرو. صد بار به خودم لعنت فرستادم میبه خانه برس تا

 .تو زحمت انداختمتون دیببخش ــ

بودم غذاست با عجله به سمتم آمد و  دهی فهمها، که حاال سهیبالفاصله بعد از گذاشتن ک نایس. نگفت و به اتاقش رفت يزیچ

 :گفت

 ؟یبرات جا بندازم دراز بکش يخوا یم ــ

 :زدم و گفتم لبخند

 .شمیخوب م يدکتر گفت زود. دراز بکشم یاتاقم کم رمیم. که ستین میزیچ زمینه عز ــ

 .دردناکم اشاره کرد ینیو به ب دیخند

 .يخنده دار شد یلیخ ــ

 :دمیو پرس دمیکش مینیبه ب یدست اطیاحت با

 شده؟ يمگه چه جور ؟يجد ــ

 .باد کرده و قرمز شده ــ

 .اش اوج گرفت خنده

 !انقدر خنده دار شده بودم یعنی

 برم صورتم رو بشورم؟ یکن یکمکم م نایس ــ

 .رفتم ییکنان به سمت دستشو یل یبغلم و ل ریرا انداخت ز دستش

خراش افتاده بود و  مینیو ب یشانیپ يرو. با آن دماغ بزرگ و قرمزشان ركیس يک هادلق هیشب. ام واقعاً خنده دار شده بود ینیب

خسته . دمیصورتم را شستم و درد حاصل از برخورد آب سرد با صورتم را به جان خر. زد یم يبه کبود یام کم ینیاطراف ب

 .دمیخواب یم! سرشذهن پر شده از لفظ هم چیبدون ه! يبهزاد چیهبدون  ر،یدل س کیدوست داشتم . بودم

توجه به عجز و البه  یب. انداخت یامد و دلم را به تالطم م یکباب م يبو. کرد یآشپزخانه مرتب م يغذا را تو يها بسته

 .کرد میبغلم و تا اتاق همراه ریحد و حصرش دست انداخت ز یب یو مهربان نایس. گرفتم شیشکمم راه اتاقم را در پ

 زیچ چیباز هم حسرت خوردم که کاش لباس تن مالك ه دمیزهوار در رفته ام که رس يانتوبه م. را عوض کردم میها لباس

 .من و او مشغول نکرده بود نیکاش ذهن دکتر اورتوپد را  انقدر به تفاوت ب! نبود

به . بود ادیز یلیمن خ يبرا نیهم. مراعات حالم را کرده بود و غذا گرفته بود. مهربان نه، فقط خوب بود. بهزاد خوب بود امروز

 . در قلب سخت و سنگش جا داشتم یگرم بود و مستحکم، اگر فقط کم. چقدر امن بود اگر دوستم داشت. آغوشش افتادم ادی

 ...بود خوب اگر چه
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 .مینکن مر یباف الیخ

 . دیسرك کش طانشیش يو چشم ها نایاتاق باز شد و س در

 .شام بخور ایب گهیبابا بهزاد م ــ

 د؟یچراکشبهزادش را  بابا

 ز؟یم کیبخورم؟ با بهزاد؟ سر  شام

 :زدم و گفتم یکم جان لبخند

 .ستیمن گرسنه ام ن. دیشما بخور ــ

و مثل  نمیکنار هم بنش یطوالن قیدقا نکهیرا هم نداشت چه برسد به ا دنمیوگرنه بهزاد که چشم د. اصرار کرده بود نایس دیشا

 !میلذت ببر مانیندگو از لحظات ز میخوشبخت غذا بخور يخانواده ها

 .خودش گفت گه،ید ایب ــ

 .حرفها بود نیاز ا زتریت

 .بخورم رمیاگه گرسنه ام شد بعداً م. نایس ادیخوابم م ــ

 .کرد یدعوتم م افتیض نیشد خود بهزاد به ا یاصالً چه م. نایس یاصرار کن شتریب کاش

 :گفتم نایس زانیآو يدم و در جواب لب و لوچه بالشتم را مرتب کر. ام دهیمعده بغض کرده ام کش يبرا یکوچک آه

 .خوام بخوابم یم. گهیبرو د ــ

مگر هر . گرید میخور یوعده دادم که م. شکمم فشار دادم تا از سوزش معده ام کم کنم يدستم را رو. حرف در را بست یب

 ؟يبه صدا افتاد نطوریکه حاال ا يخورد یساعت شام م نیروز ا

 .کرده بود، ماساژ دادم تیباالها هم سرا نیرا که درد قوزکش تا ا میپا و آرام ران دمیکش دراز

حاال درجه و عمق اخمش بسته به . پشت بندش بهزاد با اخم پشت در بود یعنیبا ضرب باز شدن ها  نیا. دوباره باز شد در

 .یشینما دیشا یو گاه قیعم یگاه. بود تیموقع

 .نمیبنش عیشد که بتوانم سر نیو ضعفم مانع از ا درد

 .ندارم يدار ضیحوصله مر. شامتو بخور ایمگه صدات نکردم؟ ب ــ

 .یشیبود نه نما قینه عم. نبود صیاخمش قابل تشخ نوع

زخم زبان  یول ،يداد یاحساس به خرج نم! ؟يکرد یشد اگه جمله آخرش را حذف م یحاال چه م. شیگرفت از جمله بند دلم

 !آمد ینم نیزمشد؟ آسمان خدا که بر  یچه م يزد ینم

 :گفتم آرام

 .ممنون. ستیگرسنه ام ن ــ

 .کمکت ادیب نایس گمیم. باش زیسر م گهید قهیتا دو دق ــ
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هم رنگ  دیشا! زنم یمنم که حرف م نجایا! نزن خودیحرف ب نکهیا یعنی نیا. رفته بود ،یهر نوع بهانه اضاف دنیاز شن قبل

 .خبر داده بودام از درون به تکاپو افتاده ام  دهیرخساره پر

از اتاق  نکهیقبل از ا. گرفت یم افهیچه بامزه ق. خودش گفته بود يدیدروغ نگفتم؟ د يدید یعنی. گرفته بود افهیق میبرا نایس

 :گفتم میبرو رونیب

 .امیاالنم زورِ باباته که دارم م. گرسنه ام نبود. گهیقهر نباش د ــ

 .باز هم قهرم نکهیا یعنی. به سمت مخالفم برگرداند یرا تصنعن صورتش

 :و گفتم دمیرا بوس سرش

 ؟یحاال آشت ــ

 .باال انداخت شانه

 .لوس شدم دوباره

 ؟یآشت نایس ــ

 :کرده از همان بوسه کوچک گفت رییصد و هشتاد درجه تغ افهیو با ق برگشت

 .یآشت ــ

در حد  شهیهم. به حضور بهزاد عادت نداشتم. معذب بودم. غذا بکشند نایو منتظر شدم تا اول بهزاد بعد هم س. نشستم نایس کنار

 ...زیم کیاما حاال، سر . بودم کشیزدن از آشپزخانه نزد دید ای دنیسر پا د کی

شک مزه  یدانستم ب یم. کباب گذاشت و با گفتن بسم اهللا شروع کرد خیهر بشقاب سه س يدست به کار شد و برا خودش

 .دیکباب ها را نخواهم فهم

 خیس کیاز  شتریب. تمام شد نایس يها طنتیش یمورد من، و هر از گاه یب يها دنی، خجالت کشدر سکوت بهزاد شام

 بود؟ یکه کباب خورده بودم ک يبار نیفکر کردم آخر نیو به ا. نتوانستم بخورم

. شورمشان یو م دشویبهتر م میدادم که تا فردا پا نانیاطم. شستن ظرفها را داد شنهادیمردانه، پ نایها را جمع کردم و س بشقاب

 ایاز همان هال رو به من بود . بودم دهیچقدر خجالت کش یالک. کامل جمع شود بهزاد آشپزخانه را ترك کرد زیم نکهیقبل از ا

 :، گفت!نایس

 .میجمعه مهمون دار ــ

 .دیذوق زده باال پر نایس

 ان؟یخوان ب یو آقا محمد م تایب ــ

 :بل پرت کرد و گفتم يخالل دندانش را داخل سطل کنار بهزاد

 .ادیعمه و شوهرش هم م ــ

 .شکل گرفت شیمشک يوا رفت و اخم کوچک ابروها نایس افهیق
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 .دیجلو کش یتینشست و لبش را به نشانه نارضا تیآشپزخانه با عصبان یصندل يرو

 يآمد و جد شخوانیپ يبهزاد تا جلو. گرفت نییمتوجه نگاهم شد و سرش را پا. کردم یشده اش نگاه زانیبه لب آو متعجب

 :گفت نایرو به س

 .ینگفت یگم که بعداً نگ یاز االن م. یدوست دارم مودب باش نایس ــ

 :دیتر پرس يکه نگرفت جد یجواب

 گفتم؟ یچ يدیشن ــ

 .چشم. دمیبله شن ــ

 .تکان بدهد و راه آمده را برگردد يبود تا سر یبهزاد کاف يچشم گفتنش برا نیهم

 :که فقط من بشنوم گفت يجور و دیرا باال کش نگاهش

 .اومد یشد و نم یم ضیکاش مر. اومد یکاش نم. عمه رو دوست ندارم ــ

 ؟يچرا دوسش ندار. ها شنوهیم. سیه ــ

 :بهزاد مطمئن شد گفت یاز دور بودن کاف یبه هال انداخت و وقت ینگاه

 .اصالً دوسش ندارم... هم يون سرا. دوست ندارم جوابش رو بدم. پرسه یم بیو غر بیعج يسوالها ادیهمش م ــ

 .ترسم بشنوه یاالن م. کن فیبعداً برام تعر. باشه ــ

 .گفت يتکان داد و باشه ا يسر

 .تا قاچش کنم اوردیب رونیرا ب خچالی يخواستم تا خربزه تو نایس از

دادم به اتاقم  حیترج ش،یمزود بود و هوا هنوز گرگ و  نکهیبا ا. دادم نایو دست س دمیقاچ شده را داخل ظرف چ يها تکه

 . تابستان التیشد و بعد تعط یاز فردا امتحاناش شروع م. دیکردنم را ند یل یانقدر گرفته بود که ل نایس. بروم

زدنش را  نکیع. نوشت یم نایس يایرا از کتاب جغراف يزیخاموش نشسته بود و داشت چ ونیتلوز يبه چشم، رو به رو نکیع

 ! دیکش یبچه کار م نیچقدر از ا. کرد ی؟ داشت سوال طرح م!تر يجد ایجذابتر شده بود فرم صورتش . بودم دهیند

 :و گفتم ستادمیشدم که ا یکه بهزاد نشسته بود رد م یکنار مبل از

 .ممنون بابت غذا ــ

 .را برداشت و به تکان دادن سرش اکتفا کرد نکشیع

 .کارت دارم نیبش ایب ــ

 .نگاهش کردممن بود؟ پر سوال برگشتم و  با

 :گفت نایرو به س دیرا که د رمیتاخ

 .ازم بپرس یداشت یاگه اشکال. سواال رو جواب بده نیا ــ
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بهزاد  ینشستم و وقت شیکاناپه کنار يرو. بود کینزد يادیز نجایا. شدم تیبهزاد هدا يبه سمت مبل کنار نایفشار دست س با

 .دیپرس یکارم داشت؟ کاش از بابا نم. فاصله از بهزاد کشاندم نیتر ییتهاهمانطور نشسته خودم را تا ان دم،ید نایرا سرگرم س

بچه ده  يهر چه بود درك باال. از چشم و ابرو آمدن نبود يخبر نجایا. کند به اتاقش رفت ياشاره ا یبهزاد حت نکهیا یب نایس

 .ساله بود

 :دیمقدمه پرس یب. بزه را داخل بشقابش گذاشتاز خر یکرد و با چنگال قاچ یمن و خودش نگاه نیشده ب جادیفاصله ا به

 ؟يچقدر درس خوند ــ

 .کودکانه. اجازه ذوق کرد یب دلم

 !مهم شده بودم؟ شیبرا

 :نگاهش کنم گفتم نکهیجمع تر شدم و با من و من بدون ا یکم

 .رو گرفتم پلممیپارسال د ــ

 .مضطربم را نشنود ينفسها يرا کردم که صدا میتمام سع و

 :دیکرد پرس یم لیو تحل هیمکث انگار که داشت جوابم را تجز یبا کم. دیمتم چرخبه س کامل

 .چقدر شده پلمتیمعدل د ؟يچه رشته ا ــ

 :پرسد جواب دادم یسوال ها را م نیچرا ا نکهیو متعجب از ا دمیاش را باال کش یمشک يها ییدمپا يشده رو خیم نگاه

 .شد میمعدلم نوزده و ن. یانسان ــ

چند  نیا. کردند یراه باز م نهیو با طمأن یکی یکیپشتم  رهیدرشت عرق از ت يدانه ها! چه بود يبرا دنمیجالت کشخ نهمهیا

 .داد یمثل دو آدم بالغ، مخاطبم قرار م ،یعدوات چیبدون ه نجور،یبار بود که بهزاد ا نیاول نیبوده ام ا نجایکه ا یوقت

 . شد دهیکش شیم تا دست هانگاه نباریانداخت و ا گرشید يپا يرا رو شیپا

 ؟يکنکور شرکت نکرد ــ

 :انداختم و گفتم ریباال رفته ام را ز نگاه

 .رمینشد که دفترچه بگ. نه ــ

 چرا؟ ــ

 .کتفش نشست يبار نگاه رنجورم به گود نیا

 تم؟هس يکند که از چه خانواده ا يادآوریخواست دوباره  یکند؟ م تمیخواست اذ یم. نداشت یکه جواب اتیهیبد

 ...گذر کرد الهایخ چه

با . دادم صادق باشم یم حیبود ترج دهیکه بابا را د یکس يبرا. هم فشار دادم يآرامش رو یکم دیتمرکز و شا يرا برا چشمانم

 !دهد از سر درون یرنگ رخساره خبر م نکهیمگه نه ا. در موردش قضاوت کند نیقیتوانست به  یم یهر کس دنش،ید کباری

 .تبابام نذاش ــ
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 :دیزمان شاه پرس يبرداشت و درست مثل مفتش ها زیم يخربزه را از رو يمحتو بشقاب

 .از مادرت بگو ــ

 بشود؟ یمادرم؟ منظورش چه بود؟ از مادرم بداند که چ از

 !بهزاد یکیتَف نزد ایتب خرداد بود . چقدر گرمم بود ایخدا

 يتا گود نباریا. سرم را باالتر گرفتم. دستپاچه شدم. بود ستادهیا میبلند شده و درست جلو. تمام قدش مقابلم ظاهر شدند يپاها

 .گردنش

 .پرسم یکه م يزیهر چ. یبهم بگ قتیحق نیرو ع یدوست دارم همه چ ــ

 !دیکش یعقب نم یکم چرا

 .شناسدش عادت ندارد یکه نم يمرد یکیهم به نزد ادیز شیدختر رو به رو دیانگار فهم. جا به جا شدم یکم

 .کرده بود نشست ينقش باز! میها يخاله باز دیو شا اهایرو يکه بارها تو يمبل دو نفره ا يد کرد و روگر عقب

 .داشتم صادق باشم دوست

 .مامانم پارسال فوت کرد ــ

 .دمیفهم ینگاه منتظرش را م. کردم مکث

کرد  یم یاطیخ. داشت رتیاز بابام غ ترشیب. مهربون بود. ارهینتونست طاقت ب. از دست کاراش. از دست بابام. دق کرد یعنی ــ

گفتند قبالً هم . کرده یگفتند سکته قلب. عمرش کفاف نداد. نشد یول. کرد تا من بتونم برم دانشگاه یمردم کار م يو خونه ها

تا بابام وق شتریب یعنیوقتها،  یبعض. کرد و کار یکار م. داد یدرداش رو بروز نم. نداشتم خبرمن  یول. داشته فیچند سکته خف

 .شستنش، هنوز تنش کبود بود یم یتنهام گذاشت، وقت یوقت. گرفت یبا زور و کتک همه پس اندازش رو م

 .سردم شد. پوستم دانه دانه شد. دیرقص یدستم که ماهرانه م يچکه کرد رو یقطره اشک. دیچانه ام لرز. پا تند کرد بغض

 کردم؟ یفبا الیباز هم خ ایکالفه شد . فرستاد رونیرا ب نفسش

 .نکن هیگر ــ

 .بود نایکه مختص س ییاز همان ها. یخیتوب. بار بلند تر نیا

 .حرفت رو بزن. انقد اشکت دم مشکت نباشه. نکن هیانقدر گر ــ

 د،یحاال که قدم گذاشته، حاال که شا. کردم یتالشم را م دیبا. دانست که دروغ نگفته ام یم دیبا. گفتم یم دیبا. دادم ادمه

 .گفتنم یرا م زیهمه چ دیهم شده ام، بام شیبرا

مامان رفته  یاز وقت. صاحبخونه چند بار اومد بافور و منقلش رو انداخت تو کوچه. خمار تر شد. مامان که رفت، بابا بدتر شد ــ

 یممردك شصت سالش بود و منو . گفت دخترت رو بهم بده تا خونه رو به نامت بزنم یم. میبود، اجاره خونه نداده بود

 .از بابا هم بزرگتر بود. خواست

 .در گلو چقدر سخت بود يکردن با وجود گلوله ا صحبت
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دستم  یپول هیبابا، تا  یول. که مردك دست از سرم برداره. که بتونم اجاره خونه رو جور کنم. ببافم یکاموا گرفتم که بافتن ــ

. دستم بود یبافتن لیشب و روز م. ها کمکم کردند هیساهم. آورد که سر مامان آورده بود یرو سرم م ییهمون بال دید یم

 .کم بود یلیخ یول. اجاره يقرار بود جمع کنم و بدم جا. هامون هیاز همسا یکیش یپوالمو هر چند کم بود، گذاشتم پ

 .سوزاند یمن نبود اگر قلبم را م ریتقص. ینکن هینبود که گر يدرد میبه خدا که دردها. شدم خم

را بغل کرده و  نایکه س يهمان روز هیشب يزیچ. جا بند نبود کیچشمانش، چشمانش . ت و از صورتم کنار زدرا گرف میدستها

 .گفتند یچشم ها که دروغ نم. بود دهیهاش را به جان خر هیگر

 نکن هیگر ــ

 !به خاطر من بود. ینیرا در صورتش بب یو درماندگ یبود نگاهش کن یکاف

زنده  يکه به عمر روز ها يمرد دخترك نوزده ساله ا. شده بود یچقدر مرد زندگ. ربانهم مه دیخوب شده بود، شا چقدر

 .بود دهیند! بودنش مرد

که  شیچشمها. به صورتش انداختم یمردد نگاه. به سمتم دراز کرد يجعبه دستمال کاغذ زیم يرا گرفت و از رو شیها چشم

دل باکره و دل دست نخورده . روزه اش کی شینگاهم نشست به ته ر شده بودند را فاکتور گرفتم و بیغر شیپ قهیاز چند دق

 .مردم شده بود يا قهیچند دق يکه امروز برا يمرد تیام اعتراف کرد به جذاب

. انداخت يپا يپا رو شهیبه عادت هم. نشستن انتخاب کرد يرا برا میبار مبل رو به رو نیا. شد و چند قدم عقب تر رفت بلند

 خواست بداند؟ یاصالً چرا م. را گفته بودم زیه همه چمن ک! منتظر بود

 يکاش انقدر قو. توانستم به اتاقم پناه ببرم یکاش م. کرد یام م چارهیاش ب رهینگاه خ. را با پشت دستم پاك کردم صورتم

 .دلم بگذارم يپا رو! رحمانهیرا کنار بزنم و ب میا قهیبودم که مرد چند دق

 ؟يرو دار یک کینزد لیاله، فامعمو، خ ،ییدا ؟یچ لیفام ــ

 چه؟ يبرا د؟یپرس یچه م يبرا! ک؟ینزد لیفام. کرد ارتریاش حواس رفته ام را هوش يجد لحن

 ه؟یچ يسواال بعد از دو هفته برا نیاصالً ا د؟یبدون دیخوا یم یچ يبرا ــ

 :تفاوتر جواب داد یتر و ب مشکوك

 .بدونم دیبا ــ

 کند؟ یییاخواست قدرت نم یباز هم م! د؟یبا

بودم، امروز خوب بود، مثل  ختهیکه ر ییو اشک ها دهیکه کش يدرد يکه سرم آمده بود، سوا ییبال يسوا. خوب بود امروز

 .حرف شنو. بهزاد باشم لیامروز دوست داشتم باب م. بود دهیرا رانده بود و حالم را پرس لچرمیو. بهزاد که خوب شده بود

نداشته  يمامانم خواهر و بردار. ازمون نگرفتند یوقت بود که سراغ یلیگفت به خاطر بابا خ یم مامان. مینداشت يادیز لیفام ــ

 .دونم االن کجان یخواهر و برادر داره که نم هیبابا  یول

 ...خواست یم یعنی د؟یپرس کمینزد لیچه از فام يبرا. خوره وار به جانم افتاده بود يفکر
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 :مردد و مستاصل گفتم. انداختم ییرتش نگاه گذراهم چفت کردم و به صو يرا رو میلبها

خوام  یمن، من نم. نیدر قبالم ندار يشما تعهد میطالق گرفت یوقت ادتونه؟ی ش،یچند روز پ د،یمن که گفتم طالقم بد ــ

 به اونا؟ دیکه منو بسپر دیکن ینداشته ام سوال م لیاز فام. خودم یزندگ یپ رمیم. سربار باشم

 يوحشتناك روزها ياز همان اخم ها. تر شدند دهیتر شد، در هم کش نیکه بار جمالتم سنگ نطوریهم ،شیکه اخم ها دمید

گوشه  مبل باال  نیتر ییباال تنه ام را تا انتها. دمیترس. بلند شد عیسر. کنند یاز همان ها که تا مغز استخوانت رسوخ م. اول

 .نگفتم يزیمنکه چ. دمیکش

 :ام دوخت و شمرده شمرده گفت دهیترس يچشمان سرخ شده اش را به چشمها. دمیکش يه اخف غیج. را گرفت میدستها مچ

 نکهیا ،یاجاره خونتون رو پرداخت کن يکرد یسع نکهیا ،يندار یلیفام یکه گفت نیا ،یکه گفت ییزایچ نیاگه بفهمم ا ــ

 .کنم یهمه باهات خوب تا نم نیا ه؛گیکلمه اش دروغ بوده باشه، اونوقت د کیاگه  یمادرت خوب بوده، همه و همه، حت

 .با شقاوت. خالص را زد ریت

 .را بست شیها چشم

 .دروغگو متنفرم ياز زنها. از دروغ متنفرم ــ

 .بود که آتش گرفت میانداخت و لبها نایبه در بسته اتاق س یرا باال برد، نگاه میها دست

 يبا چشمها. را مسدود کرد میخفقان، راه تنفس. وتاه متوقف شدنه چندان ک يا هیچند ثان يکه طپش قلبم برا دمیشن. شدم فلج

که هزار حس مبهم را تجربه  یپناه یفاصله ممکن به دخترك ب نیتر کیاز حد گرد شده به بهزاد که تمام قد، در نزد شیب

. گنگ. بار تکان دادمسرم را چند . داغ بودند. میو دستپاچه دست بردم سمت لبها هشوك زد. بود، نگاه کردم ستادهیکرد ا یم

 .برد غمایو بکر از جنس حوا بودنم را به  دیپوزخند گوشه لبش، تمام آمال سف

 .يریبگ يکه حرفهام رو جد شهیم یبرات درس نیا ــ

 .کرد ریکالفه ام گ يبغضها انیم نییهمان پا ییشد و جا نییباال و پا میکوچک گلو بیس

را، از بن  شیپ قیدقا نیآتش گرفته ام، آتش خاکستر شده هم يه لبهاب دیکه خم شد و انگشت کش یترسناکش وقت لحن

 .خاموش کرد

 نگفتم؟. ندادم؟ گفتم وادارم نکن. بهت هشدار دادم ــ

 .خم شده منتظر نگاهم کرد همانطور

 .کرد يقرار یکرده دوباره ب ریگ بیس

 .جا گذاشت و عقب گرد کرد سمیشد که نگاهش را پشت نگاه خ دیناام دیشا

**** 

 نایکوچک س يدست ها. گرفتم زیم يآب انداخته رو ينگاهم را از خربزه ها خیخورد م یچشمم تکان م يکه جلو یدست با

 .کنند رونینمود، ب یبه برزخ م شتریکه هپروت نبود و ب یکردند که دخترك را از عالم یبود که همه تالششان را م
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 نبود؟ بهزاد

 ارم؟یبرات آب ب ؟یخوب میمر ــ

. نگران بود. نگاه کردم نایبه س. دستم گرفته شد يجلو یآب وانیل. تکان دادم يسر یالک نجوریحرفش نشدم و هم متوجه

 .گفت یچشمانش م

 یدرس میگفت که برا. بهزاد داغشان کرده بود. که هنوز داغ بودند ییبه لب ها دمیدست کش. دانم یبار چندم بود؟ نم يبرا

 .خواهد شد

. نداشتند ییکه راه به جا ییذهنم پر شده بود از چراها. بود که گوشه مبل نشسته بودم یساعت کیه نظر ب. شده بود کیتار هوا

 .رودیچشمانم رژه م يجلو شیبهزاد چه کار کرده بود؟ چرا نقش پوزخند لعنت

 . دمیضرب باال کش کیرا  آب

 ده؟یچرا رنگت پر ــ

 :را دستش دادم و گفتم وانیل

 .برم تو اتاق یکن یکمکم م. شمیماالن خوب  ستین يزیچ ــ

 .نقش پوزخندش، پررنگ تر جوالن داد. که در اتاقش باز شد دمیاز گوشه چشمم د. را دراز کردم و با کمکش بلند شدم دستم

 رو؟ فتیتکال ینوشت نایس ــ

 . بود ستادهیکه ا ییدرست مخالف جا. پنجره سر چرخاندم سمت

 .ارمشونیاالن م. بله نوشتم ــ

 .درس بود کیفقط  نیا. بهزاد را پشت سر گذاشتم و در اتاق را بستم رهیخ نگاه

نگاهم را تا . کرده بودم تیو از خدا شکا دهیکش يداریرا ساعتها ب شبید. از جا بلند شدم ینیبا رخوت و سنگ. زده بود آفتاب

را  قهیها هشت و چهل و پنج دقعقربه . دمیبود مهمان اتاقم شده بود، کش يکه دو روز يزیساعت کوچک روم يعقربه ها

خواب مانده . شده بود رید. خودم را تا پشت در کشاندم میدر قوزك پا دهیچیپ دپرش بدون توجه به در کیبا . داد ینشان م

 رمدایچرا ب. صبحانه نرفتند یکه ب دمی، فهم زیم يبسته نان جا مانده رو دنیبا د. رفته بودند. نبود یدر را که باز کردم کس. بودم

 !نکرد؟

 يرو روزید. دمیهم کش يپلک هام را رو. مبل نشستم يحوصله با تپش قلب باال رفته رو یب. دیچیدلم پ ریز ییآشنا درد

 ...مبل، بهزاد  نیهم

*** 

 کی. دمیکش رونیدوم را ب يکشو دیبا ترد. سبز یباز هم همگ. قرآن بود و جانماز. اول را باز کردم يکشو نحالیبا ا دمیلرز یم

اول شناسنامه  يزد صفحه  یچشم م يتو دیانبوه کاغذ ها سف نیب مانیجلد قرمز رنگ شناسنامه ها. کاغد و مدارك يرس

و  یس. ذهنم حساب و کتاب کرد عی، سر13...تولد  خیتار. محل صدور تهران. فرانک مادرنام . نام پدر بهروز. بهزاد را ورق زدم
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االن چه وقتش بود؟ شناسنامه ها را سر . رفت یوقت از دست م! دوزاده سال. گتردوزاده سال از من بزر یعنی. سالش بود کی

 یکم. یو شلوار خانگ ریلباس ز يسر کی. سوم شلوغ بود يکشو. دیلرز یدست هام م. قرار دادم و کشو را بستم شانیجا

با . نه آن ته چند تا اسکناس بود یول... و  خکوبیچسب و م يسر کی. بود یخال باًیتقر. آخر يکشو. نبود يزیبلندشان کردم چ

 .دمسر دا شانیرا عقب، سر جا هیها را برداشتم و بق ياز پانصد یکی. يهزار کیو  يچند تا پانصد. دمشانیجلو کش یخوشحال

 خواستم بروم؟ یپا کجا م نیبا ا. درد داشت یورمش کمتر شده بود ول. ورم کرده ام يخورد به پا چشمم

که  يسر کوچه ا یبزرگ يآمد سوپر ادمیو  دمیرا پوش میمانتو. باشم دهیها د یکینزد نیبودم که ا يذهنم دنبال سوپر يتو

دو  نیکردم؟ ب یبود؟ پس چکار م يدزد. شالم را سر کردم به اسکناس مچاله شده در دستم نگاه کردم. بودم دهید میدیچیپ

شد، از  یم شتریتوجه به درد پا و شکمم که لحظه لحظه ب یبکنم؟ ب توانستمیم يدانستند چه کار یجنس مذکر که دردم را نم

 .گذاشتم اطیزوار درِ ح يکردم و ال دایرا از باغچه پ ینداشتم، سنگ کوچک دیکل. رفتم رونیخانه ب

. انداخت ینگاه میبا تعجب به سر تا پا کیش يبا ظاهر یانسالیزن م. رفتنم درب خانه رو به رو هم باز شد رونیبا ب همزمان

که از  زدیسر و وضعم از دور داد م. خانه را باز کرد يپارك شده جلو نیمکث در ماش هیانش را تنگ کرد و بعد از چند ثانچشم

دستم فشار دادم و به دور شدن  يرا تو میگوشه مانتو. خانه بودم يکارگرها هیصورت داغان شده ام شب نیبا ا. ستمیجنسشان ن

 .نگاه کردم نیماش

 .لنگ لنگان به راه افتادم. هم دور نبود ادیز. سر کوچه انداختم به یزده نگاه ماتم

 یبلکه تضاد فاحش چ،یسر و وضعم با آنها جور که نبود ه میبهتر بگو ایکه سر و وضعشان،  ییآدمها. شلوغ بود باًیتقر يسوپر

 ...وگرنه. از فراتر از حدم نگذارم را میاخطار داده بود که پا روزیشوهرم د. مردها بودم نیاز هم یکیمن هم شرعاً زن . داشت

که از همان اول  یرا از فروشنده جوان متشیخواستم برداشتم و با خجالت ق یرا که م يزیپرِ سوپرمارکت چ يقفسه ها نیب از

تعجب  نهمهیکه ا دنیلباس خوب نپوش. جلب شد يتوجه چند نفر میبا لرزش صدا. دمیزل زده بود، پرس زشیورودم با نگاه ه

 :دمیپرس يبلندتر يبا صدا نباریگرفتم و ا دینگاه چندش فروشنده جوان را ند. شتندا

 شه؟یچقدر م دییبفرما شهیم ــ

 . گذاشت شیرا به نما دشیو دندان سف یزد و تمام س یلبخند پهن ــ

 :که خودم بشنوم گفت يجور

 .روز درت آورده نیکه به ا یبشکنه دست يآ. خانم خوشگله یستیطرف ها ن نیمال ا نکهیمثل ا ــ

 :گفتم تیعصبان با

 .کنم دیخر گهید ياز جا رمیاصالً م ــ

 :شد و گفت شیباز زیه الیخ یگرد کردم که باألخره ب عقب

 .و پنجاه تومن ستیدو شهیم ــ
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اصالً . نداشتم يچاره ا. گذاشتم یکشو م يپول را تو ماندهیبا ق. را حساب کردم و با نفس حبس شده از مغازه خارج شدم پول

 . و پنجاه تومان پول برداشته ام ستیدو تیگفتم که که از کشو یامروز ظهر م نیهم

 نیماش. خانه بود، نفسم رفت يکه جلو يزیچ دنیکه خانه بهزاد بود نگاه کردم و با د ییکوچه درست همان جا يانتها به

 .که پشت سرش بسته شد يو در. بهزاد بود

 .دمیترس یتا حد مرگ م شیبرخورد احتمال مرد، از نیاز ا. دندیلرز زانوهام

گفته بود حق خارج شدن از خانه را  م؟یحاال چه بگو ایکرد؟ خدا یوقت روز خانه چه کار م نیا. آمدم نییپله مغازه را پا تک

 کردم؟ یمشکل زنانه ام چکار م نیکردم؟ با ا یپس چکار م. ندارم

بدنم خالصه  يتمام حس ها. نداشتند یجان میپاها یول دمیرس یم عتریرس دیبا. کردند یم ینافرمان میخودم نبود پاها دست

از تصور . خورد یو تاب م چیو دلم پ دید یرنگ خانه رو م دیو همه وجودم چشم شده بود و در سف یینایشده بود در حس ب

اومده بودم خودم را باخته  يکه تا سوپر یبه خاطر چند قدم راه. رعشه افتاد بهالوقوع بود بدنم  بیکه قر یبرخورد وحشتناک

 !بودم

 شتریهر بار ب یدستم چند بار رفت سمت زنگ ول. توانستم صلوات فرستاده بودم یتا م. در بسته بود. دمیدر خانه رس يجلو تا

 . دادم یم حیتوض شیبرا! مگر کجا رفته بودم. دمیترس

مضطرب ترم  اطیداخل ح ياز پله ها ییپرش پا يصدا راه بود که نیزنگ زدن بلند کردم، ب يبار مصمم تر دستم را برا نیا

 ایبود  تیصورتش از فرط عصبان. اول يروزها یوحش يبا همان چشمها. بهزاد بود. که با شتاب باز شد يکرد و همزمان در

از . ا بند آورددروغ چرا، رنگ چهره اش زبانم ر. کرد یم لیبر تنم را به لرز تبد هترس نشست نیآشفته بود و هم. گرما، کبود بود

لب  ریکه انگار ز دندیام د دهیترس يچشم ها. قدم عقب رفتم کیترس بود انگار از در و بهزاد و خشم نشسته بر صورتش، 

 !آشغال هیشب يزیچ. گفت يزیچ

 .کف دستانم را سوزاند يدیسوز شد. پرت شدم اطیشد و با قدرت داخل ح دهیدستم کش يا هیثان به

  ؟ینخوش گذرو يرفته بود ــ

 .تا مغز استخوانم رسوخ کرد میدرد پا. دمیچرخ

 . عتریهر چه سر. آوردم یاز اشتباه درش م دیبا. از خشم. دیلرز یم. من چرا انقدر وحشتناك شده بود يخدا

 .يرفته بودم سوپر ـ

 :دیکش ادیفر. دمیکش غیکرد ج میکه حواله پهلو يبا لگد. دستانم ناخودآگاه حائل صورتم شدند. سمتم دیپر

 مگه نه؟. يگفت هرزه ا یم. گفت یهومن درست م. آشغال دروغگو ــ

 :زد ادیبه خون نشسته دوباره فر يو با چشم ها دیرا کنار کش میدستها. شد خم

 مگه نه؟ ــ

 .شد يجار یکی یکیام  دهیترس يها اشک
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 .اصالً برو از فروشنده بپرس. مبه روح مامان. گم یبه خدا راست م. گرفتم یم يزیچ هی دیبا. يبه خدا رفتم سوپر ــ

 :پله ها التماس کرد يکه از باال دمیرا شن نایس يصدا. نداشتم تیعصبان نهمهیتوقع ا. دمیلرز یم

 .نکن تشیتو رو خدا اذ. بابا بهزاد تو رو خدا ــ

 .زود. برو تو اتاقت ــ

 .که رعشه بر اندامم افتاد دیکش ادیکنار گوشم فر يجور

 .که پشت بندش به گوشم خورد يبلند هیو گر. گوشم اکو شد يتو انیس يها دنیدو يصدا

 .با قدرت. دادم تکانم

 .ياحمقم؟ احمق فرضم کرد يفکر کرد ؟يبود يکدوم سوپر ــ

 :کرد دتریام را شد هیبود گر دهیچیپهلوم پ يکه تو يثمر رها کردم و درد یدستانم را ب يآزاد يبرا تالشم

 .برو بپرس. گم یخدا راست مبه . که سر کوچه است ینیهم ــ

 .کنم یجا چالت م نیهم یخدا دروغ بگ يبه خداوند ؟يپول از کجا آورد ؟يدیخر یچ ــ

 .ولو شده بود اطیدر ح کیآن طرفتر نزد یکم. گشت فمیچشم دنبال ک با

دست . ستیدرش ن يزیانگار مطمئن بود چ. را باز کرد پشیبا حرص ز. هق هق زدم میچارگیهمه ب نیبه ا. را برداشت فمیک

 .به گوشم خورد یمشک يخش خش مشمبا. سوزناکم را حائل صورتم کردم يها

 .را جمعتر کردم میفشار دادم و پاها شتریرا ب میدستها

 راحت شد؟ التیرفت، خ میحاال که آبرو. راحت شد التیخ

سر چه  یمعلوم نبود اول صبح که ییگنجشکها يصدا. دمیکنده کنار باغچه را شن يرو نشیتاالپ افتادن وزن سنگ يصدا

 شیچه خوب بود اگه رو. شد یم دهیبود که شن ییتنها صدا میکردن ها نیف نیف يو قال راه انداخته بودند با صدا لیق نهمهیا

 ،يباز هم دلم را سوزاند يدید ؟يدید ،يباز هم اشتباه کرد يدید" گفتم یزدم و م یزل م شیرا داشتم و صاف به چشمها

 "؟يدید

 دشیجد هیهد میدرد پهلو. جمع تر شدم. شد یم کیداشت نزد. دمیها را شن کیموزا يرو شیکفشها دنیلخ لخ کش يصدا

 .یگناه چیه یب. بود

 .و بلندم کرد میبازوها ریانداخت ز دست

 او بد کرده بود و من. هنوز حائل بودند میدستها. کرد یم ینیسنگ بانهیام، غر نهیس يدرست پشت قفسه  ییآشنا حجم

 ...نیشرمگ

 .باال میبر ــ

 ...لحنش یول. یکه حق نداشت میخواستم بگو. دستش را پس بزنم خواستم

 .زد یبه چشم م شتریاش ب یمانیرنگ پش دیشا. هزار رنگ داشت. هزار لحن بود لحنش
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باال  یکی یکیا را پله ه. دمیرا از تکان خوردن پرده فهم نیا. پشت پنجره بود انگار نایس. شدم دهیکش شیحرف پا به پا یب

را دراورد و من به  شیکفشها. گرفت ینفسم م یبا هر قدم گذاشتن. کردم یبود که فکر م یازآن شتریب میدرد پهلو. میرفت

 . طبعش

 .کنج اتاق را برداشت و وسط گذاشت بالشت

 .دراز بکش ــ

 .دمیدراز نکش. نشستم

 .بود یهنوز باران سمیخ صورت

 .رفت رونیب را وسط اتاق گذاشت و فیک

 یم. مامان ینیب یم. دفترچه ام به امانت گذاشته بودم يکه سالها بود ال یو زهوار در رفته ام نگاه کردم و عکس اهیس فیک به

 دخترت به چه روز افتاده؟ ینیب

 . سوخته بود دلم

 .یمشک یکیپالست سهیبا ک. برگشت بهزاد

 یب. و کنارم نشست دیباالتر کش یرا کم نیشلوار ج يپاها. دز یم يدیصورتش به سف. نبود يخبر شیپ قیدقا یسرخ از

 .حرف

 :کردم که گفت یرخش که اخم داشت نگاه م میبه ن. تر شدم جمع

 .دراز بکش ــ

 :و گفتم دمیدماغم را باال کش. کردم امتناع

 .رونیبرو ب ــ

 !دیشن یمرد اصالً نم نیا. توجه دستم را گرفت و دراز کشم کرد یب

 .شدم زیخ میدستپاچه ن. دست برد میمانتو يرا کنارش گذاشت و سمت دکمه ها یکیپالست سهیک. شدم معذب

 .رونیبرو ب. کنم یخودم بازشون م ــ

 .ظیغل. کرد اخم

 .نکن يلجباز. نمیخوام پهلوت رو بب یم ــ

 .بالشت گذاشت يام سرم را رو نهیبه قفسه س يبا فشار دوباره

 .نشده يزیچ. خواد ینم ــ

 :کالمم شد و گفتم یاشنچ هیکنا

 .عادت کردم گهیمن د ــ
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آرام انگار که . دکمه ها را بدون توجه به ممانعتم باز کرد! شود ریبار هم او دلگ کیداشت،  یچه اشکال. مکث کرد شیچشمها

 :با خودش حرف بزند گفت

 .گرفتم یخودم برات م یگفت یم دیبا. يبر ییجا دیگفته بودم نبا. یگفت یبهم م دیبا ــ

 .باال رفت مهیتا ن کمیتون. برگرداندم رو

 .گرفتم گر

 :بلند شده گفتم يصدا با

 ؟یکن یچکار م يدار. ولم کن ــ

 .نمیخوام پهلوت رو بب یگفتم م. ریآروم بگ ــ

 .بهم دست نزن. خواد یگفتم نم ــ

 :تر گفت یو حرص دیشده را دوباره با حرص باال کش دهیکش نییپا گوشه

 .ینکن يسر خود کار یخواست یم .گفتم کهینیهم ــ

 .گرفته بود شیدست پ. شده بود یعصبان

 .بودم دهیدراز کش شیعار جلو یب نطوریهم. کارش بستم يرا نصفه ها میچشم ها. کرد یقسمت چپ بدنم را وارس تمام

داد و  یتکانش م میابود که تکان خوردن ه یکیپالست سهیهمان ک. باز کردم عیچشمانم را سر. آخم را بلند کرد يزیچ يسرد

 .رسوند یشاالپ شاالپ آب را به گوش م يصدا

 بدنم سالم بود؟ يکجا. میو نگاهش رفت سمت قوزك پا دیکش نییرا پا کمیتون

 .یکه برش داشت نمیبب امین. جا باشه نیهم یربع هیبزار  ــ

 !دید ینم يازیهم ن دیشا. بلد نبود یعذر خواه. با حرص رو برگرداندم. نیهم. شد بلند

 . و دستم را به سمتش دراز کردم دمیکش رونیب فمیمانده را با عجله از ک یاز برگشتنش پول باق قبل

 .موندش یباق نمیا. اتاقتون پول بردارم يمجبور شدم از کشو ــ

 .اتاق را ترك کرد يگریحرف د چیه یب. گرفت نهیشد و پول را با طمنا قیصورتم دق به

و گرفته اش در ذهنم  مانیو پشت بندش لحن پش شیپ قهیصورت ملتهب چند دق ریتصو. دمهم فشار دا يرا رو میچشمها

 .چقدر عجول بود در قضاوت کردن و حکم دادن. شد یتداع

 .درد تا ابد با من خواهد ماند نیدانم ا یم. دیکش ریت پهلوم

 .بود يگریجور د یکی نیا ،یکی نیا یبودم ول دهیکش ادیدرد ها ز نیا از

 . داشت یتا ابد نشت ،یشد ول یداشت بند م یترك که بر م. نداشت یمرهم چیه هشکست دل

 .نه از بهزاد ناینه از س. نبود ییصدا. و کمپرس آب سرد را همان جا نگه داشتم دمیدراز کش يا قهیدق ده
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و  دمیکش یآه. بوددردش کمتر شده . دمیکش میبه پهلو کمیتون ریاز ز یرا کنار گذاشتم و دست سهیک. ام سر رفت حوصله

 ادآوری. دلهره بود ادوآوریده صبح ! ده بود. نهار درست کردن يوقت برا یده بود و هنوز کل. کردم یرا نگاه  يزیساعت روم

 يبرا. زد یدلم شور م. بود نهایتلفن بلندتر از ا يصدا. خنده دار بود. تر کردم زیرا ت میگوشها. همان دو تماس مرد مشکوك

 .تر بود يبار جد نیاکه  یسوء تفاهم

 یدر اتاق يزنگ دوم و صدا. دهانم از کار افتادند یبزاق يغده ها. ضربان قلبم باال رفت دیچیاول که در سکوت خانه پ زنگ

بله  يبلندتر يبا صدا نباریا. خم شدم تا بهتر بشنوم. هم افتادند يرو میچشمها..بله گفتن بهزاد يزنگ سوم و صدا. که باز شد

 .کرد ادکه نفسم را آز یکیت يو صدا. گفت

 .نمیبب اریکتابت رو ب نایس ــ

 دیشا يسانس بعد. در راه بود گرید قهیتا پنج دق يسانس بعد. مشکوك نشده بود. از هر شک و شبهه يعار. بهزاد بود يصدا

 .اش نبود یآرامش در پ نهمهیا

چقدر کم حرف بود امروز و  نایصلوات بود؟ س نیچندم .شدم و در دل صلوات فرستادم رهیخ دیبه سقف سپ. دمیدراز کش دوباره

انگار سالها . گردند یها بعد از تمام شدن امتحان برم ينبود امروز شروع امتحانات بود و مدرسه ا ادمیحواس که  یمن چقدر ب

 !نکرده بودم ینبود مامان، انگار سالها زندگ سالِ کی نیا. از درس و مدرسه دور بودم

 .و کشندهسال تلخ  کی نیا

 .شد پیام ک یراه تنفس. زنگ تلفن عرض اندام کرد دوباره

که  يتق بلند يبهزاد و پشت بندش صدا یعصب نباریا يالو الو گفتن ها يو صدا. دندیکش ریت میپهلو و قوزك پا. نشستم

 .من يمثل تمام ده صبح ها. شد جادیدستگاه ا يرو یشدن گوش دهیبواسطه کوب

 !با صدا باز نشد يرگذشت و د يا قهیدق پنج

 میحوصله و با تصم یب. دانستم که سر جنگ خواهد داشت یدلم گرفته ام امروز م. پهلو به آن پهلو شدم نیا ازدهیساعت  تا

 .رفت تا راحتر باشم یکاش م. ستادمیدرست کردن غذا سر پا ا

 .شامروز با آن شروع مزخزف. خواستم یحضور بهزاد را نم گرمید يروزها يسوا امروز

درد . تنم نشست يچهار چشم رو ینیهمزمان سنگ. رفتم رونیو از اتاق ب. کردم يجاساز کمیتوون ریدردسر ساز را ز بسته

خودم بها داشت و ارج و قرب کمرم را صاف نگه  شیغرورم، همان که پ یراه بروم ول دهیخم یکردم که کم یوادارم م میپهلو

 .داشت یم

 .رفتم ییسمت دستشو به نشیسنگ يتوجه به نگاه ها یب

. را هم نداشتم یچشم ریز يامروز حوصله نگاه ها. بودم ریامروز دلگ. شدم یماکارون عیسر وصدا مشغول درست کردن ما یب

 .دادم صیکردم تشخ یها را خورد م ازیکه پ یبهزاد را از پشت سرم وقت هیسا. نطوریهم هم دنیحوصله درد کش

 نداشت؟ رفتن الیخ. بود دهیپوش یراحت لباس
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 .ارنیب رونیاز ب گمیم. یخواد غذا درست کن ینم ــ

 .شد یروزم بهتر م دیاش بود آنوقت شا یاحساس چاشن یاگر کم! يدستور چه

 .توجه به حرفش به کارم ادامه دادم یب

 !بود هرزه آشغال گفته

دلم شکسته بود و تمام . نداشتمکردن نگاهش را  یحوصله معن. بود ستادهیمنتظر ا. نشستم زیپشت م یصندل يو رو برگشتم

 .مشیترم یحواس پنج گانه ام پ

 .شد و دوباره گفت کترینزد

 .تر کالفه

 .یغذا درست کن ستیالزم ن. برو استراحت کن ــ

 :و گفتم ختمیکالمم ر يمختص خودش تو يها یتفاوت یهمان ب از

 .دیخواد نگرانم باش ینم. کنم یعمل م فمیدارم به وظا ــ

 :دیخم شد و غر. دستش گرفت يرا جلو بکشد با خشونت تو يگرید ازیرفت پ یه داشت مدستم را ک مچ

 .اریمتعهد رو در ن يآدما يواسه من ادا. دلم برات سوخت. ادیاز متلک خوشم نم ــ

 .غم چشمانم به صورتش نشست که دستش جدا شد انگار

 .دیکش عقب

 .محکم آشپزخانه را ترك کرد يقد شد و با قدمها تمام

. مهمان خانه بهزاد باشند! مراسم مرافعه دینهار و شا يو شوهرش و بدتر عمه بهزاد برا تایکه قرار بود ب يروز. جمعه بود رداف

 .خانه مان میام بگو چارهیشده در ذهن ب یتوانستم حت یکاش م! شد یکاش م

 یکه حت ییها لهیکه دستم بود وس یتمالو با دس دمیکش یخانه سرك م يشده بودم به تمام سوراخ سنبه ها داریصبح که ب از

 یشد و هر از گاه یم رهیخ میمتعجب به کارها نایس. بار بلکه چند بار کینه . کردم یم يریدور از چشم بودند را گردگ

بار  يکردم؟ برا یدرست م دیغذا چه با. رفته ام را به خودش جلب کند اسکرد که حو یبلند حل م يرا با صدا ناتشیتمر

. ولو شدم شیمبل کنار يکه از شش صبح شروع شده بود رو ییبدو بدو نهمهیکردم و خسته از ا يریرا گرد گ ونیزیلوچهارم ت

 .کار کردن به ذق ذقش انداخته بود نهمهیا یول. قابل تحمل شده بود میدرد اندك پا

متوجه نشدم تکان دادم  يرا به معنا سرم. بلند خواند و منتظر نگاهم کرد يرا با صدا يزیبه بدنش داد و چ یکش و قوس نایس

 :که گفت

 حلش کنم؟ دیبا يچه جور یدون یمسئله رو م نیجواب ا دمیپرس ــ

 :گفتم یکردم و با احساس شرمندگ یپوف

 ش؟یدوباره بخون شهیم. یگفت یمن اصالً متوجه نشدم چ ــ
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 :دفترش گذاشت و با لبخند گفت يرا ال مدادش

 .حوصله ام سر رفت. ستیحواست به من نتو اصالً . خواد یاصالً نم ــ

 :بلند شده اش و گفتم یکم يموها يدست بردم ال. را بغل کردم میکنارش نشستم و زانوها. جلو رفتم یشدم و چند قدم بلند

 ؟یشرکت کن ادیالمپ يخوا یمگه م. یخون یهمش درس م. منم خسته شدم. امتحاناتت تموم شه نیا شهیم یک ــ

 :متفکر گفت. دهانش گذاشت يخودکارش را تو يتهارا بست و ان کتابش

 . کنه یکه من بگم بابا بهزاد برام م يبشم هر کار ستیاگه ب. بشم ستیخوام ب یآخه م ــ

 :دمیپرس متعجب

  ؟یمثالً چ. چقدر بامزه ــ

 :گفت شیخاص ده سالگ جانیه با

 .رفتمنگ میدونم هنوز تصم یامسالم نم. مثالً پارسال برام دوچرخه گرفت ــ

 .دمیخند زیر

 ؟یگ یخوره رو م یداره خاك م اطیهمونکه گوشه ح ــ

 .زانیشد و لب و لوچه اش آو دلخور

برم کوچه  مانیو پ ایدوست دارم مثل پو. رهیحوصلم سر م. اطیگه تو ح یهمش م. يدوچرخه سوار رونیذاره که برم ب ینم ــ

 .کنم يباز

از ! ییبدون دمپا یحت ییتابستانها با پاها نا،یهم سن س ییدم که چطور بچه هاافتا مانیتنگ خانه استجار يکوچه ها ادی به

 يکرد یشدند و تعجب م یخانه م یپر کردن شکمشان راه يصرفاً برا یکوچه ولو بودند و هر از گاه يصبح تا شبشان را تو

آمنه خانم و کتک  ادی. يه گوش نشنواز سر درد و کتک خوردشان را ب يها غیج یاهداد و هوار مادرشان و هر از گ ياگر صدا

 یو چقدر دلم م. پسر بچه نیکرد ا یچقدر ذله اش م. زد یبه تنها پسر هشت ساله عقب افتاده اش م ییکه با دمپا ییها

بساط  يو پا میها نشد هیهمسا ياوقت هم پ چیخودم و مامان که ه ادی. شد یم يو دهانش جار ینیکه از ب یآب يسوخت برا

خروار  نیب ؟یباش مانیو پ ایمثل پو یدوست داشت! یزن یاز کدام درد حرف م! ییگو یچه م نایس. میننشست تشانبیتخمه و غ

 يآرزوها یو حت مانیخرد؟ چقدر فرق داشت محدوده آرزوها یم تیکه امسال بابا بهزادت چه برا يکرده ا ریگ تیآرزو ها

بن بست . دیکش یم دكیبه  چشیرا سر پ دیشه کیاسم  یگو کوچک کوچه تنگ ما که به تاز زیر يهمان دختر و پسرها

 ...خادم پور دیشه

 .توجه عبور کرد یشد ب یمردانه ات نم اهیس ياز چشم ها. نایشد انکار کرد س یرا نم تیمردانگ یول

نظر  را از دشیجز به جز صورت سف. تر نگاه کردم قیوابسته اش شده بودم دق يروزها جور ناجور نیکه ا یمرد کوچک به

 . داشتم دیکه بود ام نایس. داشتم هیکه بود روح نایس. گذراندم

 ه؟یمگه چطور آدم اد؟یچرا از عمه ات خوشت نم نایس ــ
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 .اش نقش بست یشانیپ يکوچک بهزاد رو زیاخم سا. شد يجد

 .ستین یحرف زدن کار درست یبابا بهزاد گفته پشت سر کس ــ

 :ث را عوض کنم که گفتمخواستم بح. شرمزده شدم یبزرگ نهمهیا از

 .بود مسئله ات یچ نمیبب اریب ــ

زنگ  شیساعت پ کیکه  یشگیموقع روز؟ مزاحم هم نیبود ا یک. تلفن بلند شد يکند صدا دایپ یفرصت نایس نکهیقبل از ا و

 .تماس را قطع کرده بود یحوصلگ یبا ب نایرا زده و هر بار س شیها

 . هر چه بادا باد. میدهم که بگو یفردا قول م یبعد از مهمان. میبه بهزاد بگو دیبا

 .جواب داد نایبه زنگ سوم برسد س نکهیاز ا قبل

 .بله ــ

... 

 .تایب یسالم آبج ــ

... 

 .خوبم یمرس ــ

... 

 .شرکته ستیخونه ن. بابا بهزادم خوبه ــ

... 

 .میکن یکار م یاضیبا هم ر میاونم خوبه دار ــ

 .ودکه با لبخند همراه ب يچرخش سر و

 نجا؟یا نیایقراره فردا ب ــ

... 

 .از من خداحافظ. نیایباشه زود ب ــ

 .با تو کار دارد یعنیرا به طرفم دراز کرد که  یگوش

 .را گرفتم یزدم و گوش يلبخند. شده بود قیبهم تزر شیتهایکه بواسطه حما یبرخورد آخرش افتادم و حس آرامش ادیمن؟  با

 .سالم ــ

 ؟یخوب. سالم ــ

 آقا محمدخوبند؟. احوال شما. نونمم ــ

 چه خبرا؟ اوضاع خوبه؟. میممنون ما هم خوب ــ

 .بله ممنون ــ
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 اونجا؟ میایکه فردا قراره ب یدون یم ــ

 .بله آقا بهزاد گفتند ــ

 ؟يبهزاد چه طوره؟ چکارا کرد ــ

 گفتم؟ یچه م. و من کردم من

 .عاقالنه بحث را عوض کرد دیرا که د سکوتم

 ...خواستم بگم. ادیمه خانم هم قراره بع یراست ــ

 .داشت دیانگار ترد. مکث کرد یکم

گفت  يزیکن اگه چ یسع. فکر نکنم بتونه تو رو به عنوان همسر بهزاد قبول کنه. رهیبهونه گ یراستش عمه خانم کم ــ

 .دمیاگه الزم بود من جوابش رو م. يجوابش رو ند

 .چشم ــ

 .حساسه زایچ نیرو ا يادیعمه خانم ز. یوشبپ یکن لباس مرتب یدر ضمن سع ــ

. استرس چنگ زد. لبم را به دندان گرفتم. نداشتم يگرید زیچ یاز دو دست لباس خانگ ریمنکه غ. به سر و وضعم کردم ینگاه

 .بود دهیرا ند مینیکبود اطراف ب يهاله . بود دهیکه صورتم را ند تایب يوا

 :دمیفردا افتادم و با عجله پرس يغذا ادی

 درست کنم بهتره؟ یفردا چ يبرا ــ

 ؟يبلد ایچ ــ

 .معمول را بلد بودم يغذاها. فکر کردم یکم

 .یهمه چ باًیتقر ــ

 يساالد درست کن اگه هم وقت کرد هیخوبه؟ کنارش هم . مهیبا مثالً خورشت ق یزرشک پلو درست کن یتون یخوب م ــ

 .دسر هم کنارش بزار

 .را بلد نبودم یکی نیا دسر؟

 .ستمیبلد ن ادیز ؟یدسرِ چ. دمیاسترس پرس با

 .داشته باشه از رو اون درست کن يکتاب آشپز هیفکر کنم بهزاد . ژله ای. مقالً کاستر ــ

 .اپن بود افتادم يرو شهیکه هم يکتاب آشپز ادی

 .باشه حتماً ــ

 ؟يندار يکار گهیخب د. امیکنم زودتر ب یم یمنم سع ــ

 .تون هستممنتظر. ممنون از کمکتون ــ

 .تا فردا خداحافظ. کنم یخواهش م ــ
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 .شد اگر عمه خانمشان نبود یبهتر م دیشا. نبود میبرا یقطعاً فردا روز خوب. را قطع کردم تماس

 دایقسمت دسرها را پ عیسر. يچشمم خورد به کتاب آشپز. دمیجو یرا م نمییتلفن خشکم زده بود و لب پا يجا جلو همون

 .کردن عنوانش لبخند به لبم نشست دایاستر؟ از پچه گفت؟ گفت ک. کردم

 .اتاقم شدم یراه شیکنترل نیبا ماش نایحوصله از مشغول بودن س یب. را درست کردم نهار

 یکس یچه تلخ بود وقت. و نرمم را به آغوش گرفتم دیو بالشت سف دمیدراز کش یبهشتیارد دیخورش يگرما ریاتاق و ز وسط

. ییات بگو یتمام ناشدن ياز دردها شیو برا یبالشتت را بغل کن ییاز زور تنها يتو مجبور بود نبود و تیحرفا دنیشن يبرا

 .یگرفت ینم یجواب یدرد داشت وقت یلیخ

با شرم خواستم خودش دل . کم رنگ شده بود شیپا يجا بیروزها عج نیکه ا ییبا خدا. زمزمه کردم شیپ يتمام روزها مثل

... توانم درد و دل کنم؟ من، من بهزاد را  یتوانم راحت باشم؟ م یبا تو که م ایخدا. ش قادر بودبهزاد را نرم کند که فقط خود

 ...اگر تو  ،یاگر تو بخواه ایخدا یول! را چه به بهزاد يشهر نییپا يمنِ گدا. دمیاز به زبان آوردنش هم ترس یعرق کردم حت

 .مرا آن ده که آن به ایگرفتم و گفتم خدا یدر آخر نفس و

 .بود انگار نایس. دمیباز شدن در اتاقم را شن يصدا

 :را باز نکردم و گفتم میچشمها. میایب رونینداشتم از خلسه گرم شده تنم ب دوست

 مرد کوچک؟ يخوا یم یچ ــ

 . دمیکش ینیه بشیقامت بهزاد با آن نگاه عج دنیکه نداد سرم را چرخاندم و با د یجواب

 .بلند شدم دستپاچه

 یرنگ يها سهیسالم کردم و به ک عیباشد؟ سر دهیرا شن مینکند زمزمه ها. را بلند گفته باشم مینکند دعاها نکهیاز ا دمیترس

 .شدم رهیدستش خ

 :جلوتر رفتم و گفتم. به غذا بزنم يخواستم سر یم. که نگرفتم سر پا شدم یسالم جواب

 .کنار دیبر شهیم ــ

 .را به سمتم دراز کرد یگرن يها سهیک. دیعقب کش یرا گرفت و کم میبازو

 .و مرتب لباس بپوش زیفردا تم ــ

 !و مرتب زیتم

 .يشد ینم کیاورد انقدر نزد یم میچه به سر من و نوزده سالگ تیعطر لعنت نیکه ا یدانست یاگر م بهزاد

 .لب تشکر کردم ریها را گرفتم و ز سهیک

جواب  دندیدر مورد خودمون پرس يزیچ ایگفتند،  يزیاگه چ. ادیب شیپ یثیحرف و حد چیدر ضمن دوست ندارم فردا ه ــ

 .يدینم
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مگر ! گذاشتم؟ یم هیاز غرورم ما دیباز هم با فتد؟یب یقرار بود چه اتفاق. دستم فشار دادم يها را تو سهیدسته ک! اخم داشت چرا

 و خورد شدنش را نظاره کنم؟ نمیتوانستم بنش یچقدر م

 .که مادرم نبود ییروزها نیمثل همه ا. بودم میتسل شهیمثل هم. هم فشار دادم يرا رو میلبها

 گفتم؟ یچ يدیشن ــ

 .گفتم و مطمئنش کردم يبله ا. خواست مطمئن شود یم

 .به سجاده کوچک کنار پنجره ام بود که عقب گرد کرد چشمش

 .کرد  ینگاه م شیپا يبه تکان ها یمبل نشسته و عصب يکه با اخم رو دمیرا پشت سرش د نایس

*** 

 يبود، سوا یدروغ چرا، وقت. بعد از ظهر پنج شنبه ها بهزاد خانه بود. کاغذ نوشتم يداشتم را رو ازیفردا ن يکه برا یقلم ندچ

 .کردم یتوجهش، ساعتها اخمش را فراموش م يبا لحظه ا. دل گرم بودم. آرام بودم میهمه اضطراب ها

اصالً چه . کردم یم يو من مصرانه به سکوت قلب و ذهنم پافشار زد یاعتراف تازه شکل گرفته ام له له م دنیشن يبرا قلبم

 ...دارد يکه چه درد یدان یگفت تو نم یقلبم که مدام م يدوست داشتن و دوست داشته شدن بود؟ و ندا يجا

 .کرد گرفت یرا پخش م قایآفر واناتیکه مستند ح ونیزیچشم از تلو. و کاغذ را به سمتش گرفتم ستادمیا شیبه رو رو

 .دیبخر نارویزحمت ا یب ــ

 .اش را از مبل گرفت هیتک. ام انداخت یچند قلم ستیبه ل یرا گرفت و نگاه کاغذ

 اندازه ات بود؟ ؟يدیلباسارو پوش ــ

 :انداختم و گفتم ریسر به ز. فردا حواسم را پرت کرده بود یاسترس مهمان. رفته بود ادمی

 .هنوز وقت نکردم بپوشمشون ــ

 :دیره پرسدوبا. کرد مکث

 ؟یکن یفردا درست م يبرا یچ ــ

داده بود را  شنهادیبهم پ تایکه در واقع ب یستیوار ل یشدم و طوط رهیبهزاد خوابش برده بود خ يمبل کنار يکه رو نایس به

 .گفتم و منتظر به چشمانش نگاه کردم

 :گفت يدیبع طنتیزد و با ش يلبخند

 ؟يایبر ب نهمهیاز پس ا یتون یم ــ

 :گفتم ذوق با

 .بله فکر کنم بتونم ــ

 .شرم آور بود. کودکانه ذوق کردم چه

 نه؟ ایاندازه ات هستند  نمیخوام بب یم. لباسات رو بپوش رونیبرم ب شمیبرو تا من آماده م ــ
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 :به صورتش زل زده بودم که کالفه گفت يادیز انگار

 .گهیبرو د ــ

جا  کی دیخر نهمهیتا بحال ا. کردند یم يقرار یدشان گوشه اتاق بو شا غیج يها با رنگها سهیک. را پشت سرم بستم در

گرفتم  میتصم. مختلف يبا رنگها سهیهشت ک. ها را جدا کردم سهیک. طپش قلبم، کودکانه و از سر شوق اوج گرفت. نداشتم

و به پارچه  اوردمیقت نطا. بود يپارچه ا. بستم و دستم را داخلش بردم را میچشمها. قرمز را باز کنم سهیک اتیاول محتو

 نیزم يرا رو يکتان سورمه ا يمانتو. طپش قلبم اوج گرفت. مانتو بود. بازش کردم. که دستم بود چشم دوختم يسورمه ا

 کرد؟ ینوران ابرق چه بود که چشمانم ر. ختمیر رونیها را ب سهیک اتیتند و با عجله همه محتو. پهن کردم

 هیبا حاش يریدامن ش. داد چک کردم یاجازه م دمیکه محدوده د يتا آن حد نییباال به پابار چندم بود که خودم را از  يبرا

پارچه نه چندان . شیتونیز ییانتها يها هیبه کتش نگاه کردم و حاش. زانو ریتر از ز نییپا یکم شیساده بود و بلند. یتونیز

. داشتم يقد نهیآ کیاتاقم  يکاش تو. ش خوردبلند یکم يها نیچشمم به آست یشد وقت زانیلبم آو. داشت یو خنک میضخ

کرده  شیمحله ها نیپوش هم کیش يخانمها هیکه شب یبا کت و دامن میمر ریتصو. پنجره رفتم يتا رو به رو. زدم یچرخ

 يتو. ختمیرا دو طرف صورتم ر میمشک يکش سرم را باز کردم و طره موها. دلم آب شد يقند تو. لبخند زد شهیش يبود، تو

 .و لبخند زدم. بهزاد يا قهیخوش سل یلیخ ت،یبا همه بداخالق. از افکار ممنوعه ام اجازه حضور دادم یکیبه دلم 

 میدوباره سر برگرداندم و تصم. رفتن و نرفتن معلق بودم نیب. رفت شیپشت سرم نگاه کردم و نگاهم تا در بسته اتاق پ به

را  شیفکر همه جا. اورمیرا در ب میو ضخ یمشک يخواستم جوراب ها خم شدم و میتصم نیبا ا. ندیتنم بب يگرفتم فردا تو

 .گرفته بود میلختم هم فکر کرده بود و جوراب ضخ مهین يبه پاها یحت. کرده بود

 :بهزاد که گفت يبه در خورد و پشت بندش صدا يا تقه

 تموم نشد؟ ــ

 یکاش ب. میمناسبتها نداشت نیاصالً من و بهزاد که از ا. دمیکش یخجالت م. به در بسته کردم که مبادا باز شود ینگاه دستپاچه

 .و صورتم جمع شد دیچیپ میچرخ زدم و همزمان درد قوزك پا میکردم و دوباره ن یپوف. شدیم الیخ

لنگ و مضطرب در اتاق را باز  يبا قدم ها. و جمعشان کردم دمیچیپ میکش سر را دور موها عیسر. لباس را برانداز کردم پشت

دلم  يگفت؟ تو ینم يزیچرا چ. دمیفهم نیشده به زم خیرا از نگاه م نیا. قدم به عقب رفت کی. بهزاد پشت در بود. کردم

 .دیرقص یم شیچشمها. دمیکالفه سرم را باال کش. جپن...دو، سه،  ک،ی. شروع کردم به شمردن

 .نگاهم را از رنگ نامفهوم نگاهش گرفتم معذب

 :و گفت ستادیا. شدم دهیتا وسط حال کش. دیدراز کرد و دستم را کش دست

 .حاال بچرخ ــ

 د؟ید یصورت رنگ به رنگ شده ام را نم. کشم یخجالت م دیفهم ینم چرا
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عقب بکشم دستانش کش سرم را آزاد کرد و  نکهیقبل از ا. رفت شیپ میدست دراز کرد و تا سرشانه ها د،یند یحرکت یوقت

 .ختیر میشانه ها يرا رو میجعد موها

 .حاال شد ــ

 .کردم یحال احساس سرما م نیچقدر گرم بود و در ع. را بهم گره کردم میدست ها ریبه ز سر

 .منو نگاه کن ــ

 !کرد یچرا مراعاتم را نم! کرد یم نطوریا چرا

جلو آمد و . دیخند یدلخورش م شهیهم يچشمها قِیعم نباریا. افتاده ام را بلند کرد ریچانه ام قرار گرفت و سرِ به ز ریز یدست

 یم يباز مینیب ریادکلن ز يبه عقب داد بو یرا کم میکند سرشانه ها یبه بچه کمک م دنیکه در لباس پوش يمثل بزرگتر

 .و دوباره عقب گرد کرد. کرد

 .بدم کوتاهش کنم اریدرش ب. بلنده ناشیکم آست هیفقط .  مثل خانما يحاال شد ــ

 :شده ام گفتمخودم قائل  يبرا یتیو انگار که مز عیسر

 .کنم یخودم کوتاهشون م. بلدم ــ

 !زد یلبخند حرف م با

 .یکن یچکارش م نمیباشه بب ؟يهم بلد یاطیواقعاً؟ خ ــ

 .ندیگو یچشمها که دروغ نم. کردم خود بهزاد بود یاشتباه نم! بود؟ بهزاد

 .رفت شیستون مهره هام پ ياز پشتم راه گرفت و تا انتها يزده ا خیعرق  قطره

انگار آن . شد یاز کنج لبش دور نم يلبخند لحظه ا. شدم رهیسرم را باالتر گرفتم و متعجب به صورتش خ. که ساکت بود زبا

 .چنگ انداخته است رشیناپذ ییبه جزء جدا یلبخند گود انداخته و دودست نیگوشه سالهاست از وجود هم

 .تبش کردرا به دستش گرفت و مر میاز موها يدسته ا. را فراتر گذاشت پا

 .ام دهیبه خدا که مرد ند. به خدا که کم تحملم. لبخند لبت را پس بزن. بهزاد نکن يوا

 .کرد ریمثل گلوله گ يزیچ میگلو در

 :شرمزده ام در گردش بود، گفت يچشمها انیم ییجا شیچشمها کهیهمان لبخند نابش در حال با

 .اونارو گرفتم واسه فردا ؟يدیحاال چرا جورابارو پوش ــ

 .کردم يکلمات را بر زبانم جار عیپرت شدم و تند و سر رونیگرما و سرما در گردش بود به ب انیکه م يزده از خلسه ا شتاب

 .دستتون درد نکنه. اندازه است ــ

 :در پناهگاهم برسم گفت يتا جلو نکهیقبل از ا. و خواستم به اتاقم پناه ببرم دمیچرخ

 .صبر کن ــ
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با  میبود بهیما غر. میرا نداشت میکه باور لبخند مرد زندگ میمن و نوزده سالگ. را نداشتم رییهمه تغ نیمنکه طاقت ا. برنگشتم

 .با تمام لبخند ها، با تمام خوب بودنها رات،ییتمام تغ

 .نقش بست میشانیپ يآرام رو يدهان باز کنم، بوسه ا نکهیقبل از ا. را گرفت و برم گرداند میبازو

 .دییگرا یم اعترافات مدفون داشته ام به پوچپمپاژ شد و تما خوب

***** 

 .خواب بود نایفکر کردم که چه خوب شد که س نیکرم را لمس کردم و به ا يبا گلها یشمیسبز ابر يروسر

در  دهیدو ياز ستاره ها يوا. فرق داشت؟ لبخند گوشه لبش مهربان بود یکی نیچرا ا. بار دوم بود نیا د؟یچرا بوس اصالً

سقوط بر خالف تمام سقوط ها  نیا. شد میباورها یو دوست داشتن نیریکه سقوط ش یاز لبخند و مهربان يوا چشمانش،

 .یبود و دوست داشتن نیریش

 . قرار بود یرفته بود و قلبم هنوز ب. رفته بود و من هنوز در خورد فرو رفته و در اتاقم مأوا گرفته بودم بهزاد

دو . اوج گرفت جانمیرا دوباره نگاه کردم و ه نیزم يپهن شده رو يلباسها. دادم هیتک واریرا کناز گذاشتم و به د يروسر

حتم . شال کرم و در آخر کت و دامن محبوبم کی ،ینه چندان بلند و مشک يجفت کفش با پاشنه ها کیدو مانتو،  ،يروسر

 رونیکت و دامن از ذهنم ب نیخاطره ا فتد،یکه ب يبد ایهر اتفاق خوب  ،شده باشد يداشتم تا آخر عمرم هر طور که سپر

 . اگه مجبور به ترکش شوم ینخواهم برد حت ادمیلبخند بهزاد را از  ریوقت تصو چیه. نخواهد رفت

 .مچاله شد يگوشه ا قلبم

 .شد انیدر نما یدر قاب چوب نایخمار از خواب س يبه در خورد و چشمها يا تقه

 .سالم ــ

 يپخش شده رو يبه لباس ها يبار طنتیدرشتش درشتر شد و لبخند ش يکه چشم هاجواب سالمش را نگرفته بود  هنوز

 .زد نیزم

 ده؟یرو بابا بهزاد برات خر نایا يوا ــ

 .دیتنه اش را کامل داخل آورد و دوباره خند مین

 ؟یآشت یِآشت یعنیآخ جون  ــ

 بود؟ یبهزاد آشت یراست ؟نایس یکن یم یرا در چه معن یآشت. دیفهم یم يادیکه ز یداشت پسرک یذوق چه

چطور قلبم هزار تکه شد و چطور هر تکه اش  ینیکه بب يدیند. هزار نقش و رنگ گرفت میشانیچطور پ ینیکه بب ينبود نایس

 .خواند ییالال شیلمس کرد و برا صانهیهمان بوسه کوتاه را  حر

 .را بغل کرد شینشست و زانوها شمیسبک من پ به

سنش  يکودکانه ها يشانه ام گذاشت و باز هم ورا يمادر و  پسر سرش را رو کینه،  ایادر، خواهر و بر کی هیشب يزیچ

 :دیپرس
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 ؟يتو بابا بهزادمو دوست دار ــ

. بود دهیپرس میاز ممنوعه ها. دمیگردنم را به گوش شن يترق ترق کردن رگ ها يکه صدا دمیسمت شانه پربارم چرخ يجور

 . مدفون شده ام ياز مگوها

 .نگرفت یجواب یشد وقت دهیکش نشییپا لبش

با  يچه فکر کرد. ستمیبرادرت ن يبرا یابانیخ کیاز  ریبه غ يزیمن چ. زنم یاحساساتم دست و پا م نیمن هنوز ب نا،یس

 ؟یگفت یچه م يدید یاگر م ،يدیچشمانش را ند یکوبیتو که پا! خودت مرد کوچک

 .عوض کردن بحث گفتم يبرا

 م؟یدرست کن یبه نظرت شام چ نایس ــ

 . را برداشت سرش

 .را به دندان گرفت و فکر کرد انگشتش

 .یخب معلومه ماکارون ــ

 .را گرفتم و چالندمش لپش

 .که میتازه خورد. آخه یاز ماکارون یشینم ریتو چرا س ــ

 .کنده شدن نداشت الیبه صورتم دوخته بود و انگار خ يرا فکر شیچشمها

 .ماند یچشمانم باق خیم نداد و همچنان یکردم جواب شیصدا

 :صورتش تکان دادم و گفتم يرا جلو دستم

 ...پسر  ییکجا وهووی ــ

 .شد یباران شیکه چشمها دینکش یآن به

 .کرد یم هیمن گر ينایس. بغلم انداخت يرا تو خودش

 .زمیشد عز یچ نایس نا،یس ــ

 .دیکش یکرد و با هر قطره اشکش قلبم را به آتش م یهق م هق

 .ام انداخت هیدردناکش به گر هیگر. محکم. مداد تکانش

 .زمینکن عز هیگر! شده یفقط بگو چ نا؟یشده س یچ ــ

 :گفت دهیبر دهیام فشرد و بر نهیس يتو شتریبود که سرش را ب شیهق هق ها انیم

بابا  ياومد یاز وقت ،ياومد یاز وقت. يتنهام بزار دینبا. يتنهامون بزار دینبا. ينر شمیکه از پ يقول بد ،يقول بد دیبا د،یبا ــ

 ياگه بر. يبر دیتو نبا. خونه امیب يدوست دارم زود. رهیمن حوصلم سر نم. ستیخسته ن شهیمثل هم. خونه ادیبهزاد زودتر م

 دیتو نبا. کرد هیبار سر نماز گر هی دمیخودم د. غصه داره یلیبابا بهزادم خ. یبهزادمو دوست نداشت اباب یعنی ،یدوسم نداشت یعنی

 ...يقول بد دیبا. يتنهاش بزار
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 .نگاه کردم شیگرفتم و مطمئن به چشمها میصورتش را با دست ها. کردم شیاز آغوشم جدا. طاق شد طاقتم

 .ذارم یمعلومه که تنهاتون نم. نایس یگ یم یچ ــ

 .را باالتر آوردم سرش

 :شده از اشک را پاك کردم و گفتم سیخ صورت

غصه  دینبا. یفکر کن زایچ نیبه ا دینبا ؟یفهم یم. چشمام به ساعته يکه برگرد یبح تا وقتاز ص. دوست دارم یلیمنم خ ــ

 نا؟یباشه؟ باشه س. يکه امکان نداره رو بخور يزیچ

پهن  يبلند شد و مرا با لباس ها میبگو يگرید زیچ نکهیبغض داشت و قبل از ا. شد رهیخ میرا تکان داد و به چشم ها سرش

 .شده ام تنها گذاشت

 ؟"چت شده نایس"لب گفتم  ریبه در بسته شده دوختم و ز چشم

آشپزخونه و  نیحوصله ب یب. نداشت يریمن هم تاث يصدا زدن ها. دیایب رونینداشت از اتاقش ب الیخ نایشده بود و س شب

در رساندم و  يوخودم را جل عیسر. بهزاد که برگشت ذوق زده بودم. کردم به فردا فکر نکنم یم یهال در گردش بودم و سع

که  نانیحصول اطم يبرا. کانتر گذاشت يرا رو دیخر يها سهیرا داد و وک ممآرام و اخمو جواب سال. کتش را از دستش گرفتم

ممنوعه ام باز هم به  يها یباف الیسرخورده از خ دم،یرا د شیشانیدوختم و اخم کم رنگ نشسته بر پ شیچشم به چشم ها

 .پناه بردم میپستو

. برگشته بود شیشگیکه باز هم اخمش، به اقامتگاه هم يبهزاد. بهزاد تمام شد يو سر به سر گذاشتن ها نایسکوت س نیب شام

 یکوبیانگار آنهمه رقص و پا. نبود شیب ییایکرد، رو یرا ذوب م میشانیکه تا ساعتها پ شیانگار همان تک بوسه با آنهمه داغ

 يرییتغ چیمن همان بودم و غذا خوردنم بعد از غذا خوردنشان نشان از ه. د همانبودم و بهزا میمن همان مر. نبود شیب یالیخ

 .داشت

 .از بن وجود نداشت يزیچ چیه انگار

 يدیشن یکاش م. یداشت رییتغ نهمهیا يبرا یحیبهزاد کاش توض یراست. بافم لعنت فرستادم ایبار به خودم و به ذهن رو هزار

 .را شیقول گرفتن ها يدیشن یکاش م. را نایس يهق هق ها

 یم هیمن هم گر يها هیگر يبود که برا یبهزاد؟ کاش کس يدار يتو چه غصه ا ده؟یهات را د هیگر نایس یدانست یم یراست

 . کرد

*** 

بهزاد فقط گفته بود اگه . دیکش یبه آشپزخانه م یسرک یهر از گاه نایس. مانده بود یباق میده بود و هنوز نصف کارها ساعت

اخم نداشت و من به شدت از . کرده بود اطیح يتو يگفته بود و خودش را سرگرم گلها. نیفقط هم. کنم شیتم صداداش يکار

 . کرده بودم يدور شینگاه کردن به چشم ها
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 میدست ها. به دوازده نمانده بود يزیچ. کردم نیتزئ يعکس کتاب آشپز يکاهوها را خرد کردم و ساالد را از رو یدستپاچگ با

در اتاق . را تا کرده بودم، به سمت اتاقم رفتم شیها نیلباس که شش صبح با نخ و سوزن آست ضیتعو يکردم و برا را خشک

بهزاد بود که داخل شد و در را پشت سرش بست و چشم . در چند قدم عقب رفتم به یرا کامل نبسته بودم که با فشار کوچک

 .شد دیناپد نایقاب شده س يها

 .کردم يوارینزد، معذب خودم را مشغول درآوردن لباس ها از گوشه کمد د یو حرف تادسیکه ا يا هیثان چند

تو که احساساتم را . يدوز یو هم م يبر یتو که هم م! مرد من ییگو ینم يزیچرا چ. داد هیتک واریکه به د دمید یچشم ریز

 .يبر یم غمایرا به تمام طراوت و سبز بودنها  یبا اخم کوچک دیو هر وقت دلت کش یکن یم ياریآب

 .یگ ینم يزیکه کردم چ يکه گفتم، هر کار يزیامروز هر چ ــ

 .گذاشتم و منتظر شدم زیم يکت و دامن محبوبم را رو. به حرف آمده بود. بود بهزاد

 یاسپرت م یشد وقت یدلم آب م يآخ که چقدر قند تو. اش رهیت نیشلوار ج یگرفت و من حواسم رفت پ واریاش را از د هیتک

 .دیپوش

 .يگفت جوابش رو بد يزیاون روز هم گفتم، دوست ندارم اگه عمه چ ــ

 !یشناس یچند وقت را نم نیا مینگو که مر بهزاد

 .یکن یباز هم که دل آشوبم م. يهم که کالفه ا باز

 .تر شد کینزد

 .ستیباهاشون جور ن ادیز. هم باشه نایحواست به س ــ

بوسه ات . فروغند بهزاد یچقدر ب تیچشم ها. یگرفت یفاصله م یکاش کم. است دهیچیدماغم پ ریبدجور ز تیلعنت ادکلن

 .و رو نکن ریانقدر دلم را ز. انقدر اخم نکن. میشانیپ يرو ستیا يوصله ناجور. دهم یپسش م. خودت شکشیپ

نشد و کالفه تر، من و  دییمنتظر تأ. ثابت کردم نییگلوم رو با زور همان پا بکیس. شد قیشده به صورتم دق زیر يچشم ها با

 .قرارم را پشت در بسته جا گذاشت ینفس حبس شده ب

 !چه بود يو هر کار يزیشد که بپرسم منظورت از هر چ یم کاش

 .تر قیعم نباریا. را مهمان شدم نایس یشگیو باز هم لبخند هم دمیرا پوش لباسها

ام  ینیبه اطراف ب یدست. چشم بود يتو يادیها ز يبودک. دمینگاه کردم و آه کش ییدستشو نهیآ يتو رمیانعکاس تصو به

و  دمیپر رونیب ییاز دستشو. زنگ در، قلبم ضربان گرفت يبا صدا! کنند یدر موردم م يو استرس گرفتم که چه فکر دمیکش

 ...میاز نوزده سالگ يوا. شده بودم ایح یچقدر ب. زدم دید يلحضه ا يبرا راهنشیپ دنیبهزاد را در حال پوش

 .ستادیکنارم اخم کرد و منتظر ا نایس. به استقبال رفت زادبه

دستش  نایس. چقدر لرز داشتند. دمیبه دامنم کش یپله ها را که باال آمدند دست. بود و خوش و بش احتماالً شوهرش تایب يصدا

 .به سمت در پرواز کرد اقیو با اشت دیرا از دست مشت شده ام کش
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 .و آقا محمد تایآخ جون ب ــ

 .کنارم بود یکس شکا

 .لعنت به تمام لرزش ها. که باز شد و تعارفات شروع، چند قدم جلوتر رفتم در

 .آرام. دیدست که دادم، به آغوشم کش. مهربان بود تایب صورت

خوش و بش  نیبهزاد ب يو چشم ها دیبغلش پر يتو نایس. آقا محمد بود. وارد شد یپوش کیسرش مرد قد بلند و ش پشت

 .با من در گردش بود تایگرم ب يها

 شده؟ یصورتت چ ــ

پرت  نایاش با س یو حواس آقا محمد را هم از احوال پرس. پرسشش به بهزاد نگاه کرد انیم. دیپرس یمشکوك و حرص. بود تایب

 .کرد

 :گفتم دستپاچه

 .نیخوردم زم ستین يزیچ ــ

 :دیاز بهزاد پرس نبارینشد و ا قانع

 شده بهزاد؟ یچ ــ

 :مودب جلو آمد و فضا را عوض کرد. رفت تایبه ب يبدهد آقا محمد چشم غره ا یبهزاد جواب هنکیاز ا قبل

 .داریخانم، مشتاق د میبه به مر ــ

 .دیجلو نکش یاحوال پرس يبود که دستش را برا دهیفهم چه

 کنه؟ یخواد ما رو معرف ینم یکس ــ

 .نگاه کرد و خودش دست بکار شد شیو اخم ها تایب به

 .خانم تایب یهمسر گرام. حمد هستممن م ــ

 .نیخوش اومد. خوشوقتم ــ

 .رفته بود شیتا حنجره ام پ یلرز لعنت نیا

 :به پشت محمد گذاشت و گفت یدست بهزاد

 .ادهیمعارفه ز يوقت برا. مینیبش میبر ــ

 یم روزیپ میر ترك برداشته پاغرورم ب. دردناکم يبا همان پا. سمت مبل ها که رفتند، راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم به

 .داد یشد و اجازه لنگ زدن نم

چشم . وارد آشپزخانه شد تایرا که برداشتم ب يقور. بود شانیحواسم شش دنگ به صحبت ها. گذاشتم ینیس يها را تو فنجان

 .هنوز لباس عوض نکرده بود. صورتم در گردش بود يتک تک اجزا يرو شیها

 .شد کترینزد
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 کار بهزاده؟ راستشو بگو،  ــ

 :جواب دادم يفور

 .استخون پامم ترك برداشته. نیخوردم زم اطیتو ح. نه به خدا ــ

 :تر جواب داد مشکوك

 .ستیجلو دارش ن یکس شهیم یعصب یشناسم وقت یمن برادرمو م. یبهم بگ دیاگه کار بهزاده با ــ

 میپهلو يکاش صورتم هم مثل کبود. بهزاد نبود بار کار نیا یول. کردم یفکر را م نیاو بودم هم يمن هم جا. داشت حق

من  يتو فکر کن تمام دردها. یاز قضاوت عجوالنه اش بدان. یبدان میپهلو يدوست ندارم از کبود تایب یراست. نبود دید يجلو

شده حال  نیو اکردم و  يدنبال باز نایفکر کن آنقدر حالم خوب بوده که با س. بچه گانه ام بوده يخوردن و باز نیمربوط به زم

 ...ستیبهزاد که بد ن یراست. میاز بد جلوه دادن مرد زندگ م،یترس یم. میحرفها نیدل بسته تر از ا میمن و نوزده سالگ. و روزم

 .نمیاجازه هست بب ــ

 .مرغ دراز بود تابهیسمت ماه دستش

 .کنم یخواهش م ــ

 .استرس منتظر اظهار نظرش شدم با

 !دختر يامممم، چه کرد ــ

 .قلبم را راحت کردم الیزدم و خ بخندل

 :گفتم

 .دییبفرما. ختمیر ییچا ــ

را  میو مشک میضخ يو جوراب ها ستیمرتب ن میشک کردم به خودم که نکند روسر. تعارف کردم يبهزاد چا نینگاه سنگ ریز

 .کردند یپچ پچ م یدر گوش یخورد و هر از گاه یاز کنار محمد جم نم نایس. با چشم دوباره چک کردم

ها سال ها بود که  یالک نیا. کرد یم یتاب یقلبم ب یباز هم الک. استرس داشتم یباز هم الک. نشستم تایکنار ب یمبل تک يرو

 ،یسال ها بود که الک. میو سکوت کن میخجالت بکش. میکن هیو گر میریکه استرس بگ میشده بود نیعج. با من رشد کرده بود

 .میکرده بود یزندگ

 :بود که سکوت را شکستمحمد  آقا

 .خورد شهیمن عسلم نم هیمرد جنتلمن رو با  نیکه ا میانیبا آقا بهزاد ما؟ البته همه در جر یکن یخانم چه م میخب مر ــ

 .کرد شیهمراه نایسر داد و س يپشت بندش خنده بلند و

 .بود و از حالت صورت ها غافل نییپا سرم

 .دیباش راینو بابت عمه خانم پذم يحاال ابراز همدرد نیدر ضمن از هم ــ

 .کوتاه تر و مودبانه تر. دیدوباره خند و
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 .باالتر آوردم یدلم گرم شد و سرم را کم. کوچک بود اما لبخند بود. لبخند به لب داشت. زدم دیبهزاد را د یچشم ریز

 .به شوهرش رفت يچشم غره ا تایب

 !داداشم چشه مگه. باز يشروع کرد ومدهیمحمد ن ــ

 :شانه بهزاد گذاشت و گفت يرو دست

 .یبپرس نایاز س یتون یم. هم خوش اخالقه یلیخ. پارچه آقاست هیداداشتون  ــ

 .کرد نایخندان س ينثار چشم ها یچشمک و

را پوشش  میکرم رنگم که تمام موها يبه من و روسر ،يزد و فکر یم يلبخند یهر از گاه. شهیبه روال هم. ساکت بود بهزاد

 .دوخت یم مداده بود چش

 !را میبرف يدست ها ینیب ینم. دستپاچه ام نکن نیاز ا شتریب. معذبم نکن بهزاد

 .نیزم نیگفت خورد یم نایخانم س میمر یراست ــ

 .دیوسط حرفش پر نایاشاره و چشم و ابرو، س يکوتاه برا یفرصت یجواب دادن داشته باشم، حت يبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

 .پاش ریرفت ز لنکیکه ش میکرد یم يال بازدنب اطیتو ح میداشت ــ

 نهایتو که عاقل تر از ا. ییگو یچه م نایس يوا. نایس يوا. کوره آتش شد یداشتم که از سرخ نیقیصورتم . کرد ریگ نفسم

 . يبود

 .لبخند بهزاد کش آمد. دیهم خند تایب. محمد به هوا رفت قهقه

 .شده ادیز کهنیمثل ا اتیبهزاد خدا به دادت برسه بچه دار ــ

 !بهتر از من نبود؟ يسوژه ا. را پاك کردم میشانیعرق سرد پ. مبل جا به جا شدم يرو

 :با خنده گفت. دیخند بهزاد

 د؟یلباس عوض کن نیخوا یشما ها نم ــ

 . چه به موقع بود. به حرف آمده بود باالخره

 ...زنگ در هم يبلند شد و صدا تایب

 یختگیلرزانم که رفت سمت دامنم و بهم ر يبهزاد دور نبود دست ها نیب زیت يشم هااز چ. دمیمبل پر ياز رو کیستریه

 .شیاحتمال

 .بهم گفتند يزیچ یو شوهرش در گوش تایب. ستادیکنارم ا نایرفت و باز هم س شوازیبه پ بهزاد

 نیمام تصورات امثل ت يزیعمه خانم و شوهرش، درست چ. قاب شکل گرفت يتو یپوش کیباز شد و قامت زن مسن و ش در

 .چند روزه ام، قد علم کردند

مرد مسن و . خطابش کرد دیبا شوهر عمه زنش اکتفا کرد و آقا جمش یمحمد به دست دادن. دیجلو رفت و در آغوشش کش تایب

 .رفتم به خودم آمدم و جلو. بهزاد از پشت به منِ خشک شده اشاره کرد. دیرس یاز عمه خانم به نظر م زتریکه ر يکروات زده ا
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 .نیسالم عمه جان خوش اومد ــ

 .به سنگ قرمزش نیانگشتر درشت و مز یرفت پ چشمم

 .پوزخند زد د،یبه صورتم که رس. برانداز کرد میاز سر تا به پا يخشک و جد یجواب بدون

 .دیکن يآبرودار یکم. ستین دنیاالن وقت لرز يوا

 .اندراه معلق م مهیو دستم ن یاحوالپرس يدراز کردم برا دست

عبوس  رزنیپ نیراه مانده و ا نیزده ام ب خیدست . بود نگاه کردم تیبهزاد که از پشت عمه خانم قد بلند به وضوح قابل رو به

 نایس. زدند دنیو محمد خودشان را به ند تایب. زد یبهزاد موج م يتأسف بود که در چشم ها. بود اوردهیخودش ن يبه رو چیه

 یچه از جانم م میبزرگ وا مانده در راه گلو يگو نیا. نشوند و کار دستم ندهند یباران نمچشما کاش يوا. دیرا گز نشییلب پا

 .خواهد

. نرسد که عفونتش تمام جان و تنم را به باد بسپارد يکاش روز. چطور غرور زخم خورده ام سر باز کرد يدید! بهزاد يدید

مسن و  رزنیپ نیکه ا دمید. ينکرد يکه کار دمید! دمیبهزاد چطور سرخورده دست جلو رفته ام را عقب کش يدید

و دم  يدیتو هم د. دم نزدم م،یپور بودنها یکوچه خادم میمثل تمام مر شه،یام گرفت و من مثل هم دهیچطور ناد شاوندتیخو

 !من و تو نیاست ب یپس چه فرق! بهزاد ينزد

 .زده بود یلیبه صورتم س تایکه ب يبدتر از روز یحت. دلم شکست. رفتم کنار

 !یدل شکسته را پرداخت کن يبها یتوان یپوش، م کیش رزنیپ یراست

 .عمه خانم با فخر مبل سه نفره را اشغال کرد و شوهرش جوجه وار پشت سرش. تعارف کرد بهزاد

 .را حبس و به محض ورود به آشپزخانه آزادش کردم میقسمت گلو نیتر ییتلنبار شده در انتها بازدم

 .رد شدپشت سرم وا تایب

 :که بهزاد گفت دمیشن

 .عمه خانم نیخوش اومد ــ

 .سرد بود شییخوش آمد گو چقدر

 .دونند یهمه اخالقش رو م. به کارش نداره يهم کار یکس. هینجوریها عمه خانم با همه ا یناراحت نش ــ

 .تکان دادم دییبه نشانه تا يسر

 .ام طوفان به پر کرده نهیسط سدرست و ییجا ،یافکن لیپ يچه غوغا یدانست یاگر م تایب آخ

 .قهیسل تیو نها اطیبا احت. کردم يها را پر از چا فنجان

 .کرد یهال لب از لب باز نم يتو یکس

 .یدختر تو چرا خودتو باخت. بده من ببرم ــ

 .پشت سرش روانه شدم. را از دستم گرفت ینیس
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. تواند باشد ینشستن کجا م يجا برا نیکردم که مناسبتر یم بودم و فکر ستادهیکانتر ا يتعارف کرد و من مردد جلو يچا تایب

نگاه  خیکه م نمیمبل تک نفره کنار عمه خانم بش يفکر کردم که باز هم رو. کاناپه دونفره يبهزاد رو. کنار محمد بود نایس

. تکان دادم دمینفهم یمعن و منگ سرم را به جی؟ گ!با من بود. شیکنار یخال يکرد به جا رهاشا. بهزاد حواسم را به خودش داد

. اخم کرد و با چشمانش تشر زد دیرا که د میجیگ! نم؟یکنارش بش یعنی. مبل دو نفره یخال يجا يدستش را آرام گذاشت رو

 .قدم تند کردم شیکنار یخال يمثل مرغ از قفس آزاد شده به جا عیسر

 .دیوار باال پر نایس شیابروها. کرد طنتیش میرودرست روبه  نایس يچشم ها. که نشستم آرام سرم را باال بردم کنارش

! بهزاد بود که عاشقانه. انداختم ینگاه میصاف نشستم و به دست کنار شانه ام ن عیسر. بدیاز پشت به شانه ام چس یدست

 .دستش را دور شانه ام حلقه کرده بود

 چه خبرا از کار و بار؟ دیخب آقا جمش ــ

 .رام و نامحسوسآ. دیام را به سمت خودش کش شانه

 ...اوضاع اقتصاد هم که . جوون اوضاع مثل قبله ستین يخبر ــ

 :وسط حرفش دیحوصله پر یخانم ب عمه

 .شماست شیخبرا پ نکهیمثل ا ــ

 .به من کرد يابرو اشاره ا با

 .دیو دوخت دیدیخودتون بر يبرا ،یینه عمو ينه عمه ا ينه بزرگتر ــ

 .که اخم داشت يدیفهم یم شیاز تُن صدا. بود يجد بهزاد

 .دیو هست دیبزرگ ما بود شهیوگرنه که شما هم. شد عمه خانم ییهوی ــ

 .را گرفت و بهزاد دستش را از شانه ام برداشت انهیم محمد

 .دیشما دلخور نباش. ادیم شیپ. عمه خانم میواال ما هم خبر نداشت ــ

ام  دهیمن مرد ند. نکن تتیانقدر تشنه به حما. داشت تیحس حما چقدر. چقدر گرم بود بهزاد. تا ابد. بود یهمان جا باق کاش

 .میهر چه بوده نامرد بوده در گذر زندگ. بهزاد

 .خانم تند شد عمه

رو بخوابونه  هیاونهمه سرما یبهش گفت یچ يبرا يبر یخواست یتو که نم ؟یکه چ ياالف خودت کرد ایبرادرم رو انور دن ــ

 ؟یتو اون شرکت کوفت

 .بهزاد گوشم را داغ کرد ینفس کالفه و عصب. شت کردمرا م دستم

 .میمن و عمو رو خودمون حل کن نیمشکالت ب دیعمه خانم اجازه بد ــ

 .شد زیر تایب يوچشم ها دیناخودآگاه پر میعضله پا. قرار گرفت میپا يدستش رو نباریا

 بشه؟ یکه چ یغربت نیبه ا يدیچسب يخوبه واال، اونهمه امکانات و ثروت رو ول کرد ــ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

 ؟ با من بود؟!یغربت. سکوت کردند همه

 ...قلبم هم. دستم از فشار انگشتانم سوخت کف

 !دنیبا نفس کش یحت. کرد یدر شکستن سکوت نم یسع یکس

 .بلند شدم يرا پس زدم و به تند میپا يدست مشت شده بهزاد رو. منظورش چه بود ؟یغرتب

 .افکنده هم قابل لمس بود يبا سر رزنیسخر نگاه پتم. ام سر خوردند ستادهیها به قامت ا چشم

 یول. ها له شدم و دم نزدم نیآوار توه ریز شهیمثل هم. نگفتم يزیکردم و چ ییحرف شنو شهینگو، مثل هم يزیبود چ گفته

 !نداشتم. جمعشان نباشم را که داشتم يتو نکهیحق ا

 .پناه ببرم میگشیتا به مأمن هم دمیچرخ. بها ندادم یمنتظر کس ينگاه ها به

 .داد زد بهزاد

 .میمر نیبش ــ

 .رفتنم سست شد يجمع و پا يدادش، قلب ضربان گرفته ام، گوشه ا از

 .بودم یمحکوم اصل شهیهم مثل

 .دیچفت شده ام دو يتا پشت دندان ها یلعنت بغض

نه به روال هر بار، . یردن داشتکاش حداقل، توان راحت ک. نفسم را ر،یبگ. ستیتا انسداد کامل ن یهمراهم، راه شهیهم بغض

 .یکن شتریدردم را ب یو سخت و سنگ يگلوله بشو

 .برگردانده شدم میقبل يشد و با قدرت به جا دهیکش دستم

 .شد دهیمچ دستم با بلند شدنش کش. بهزاد بلند شد نباریا

 .کنترلش يکرد برا یم یچه تالش. باال رفت شیصدا

که زن برادرزادتونه و  یبه کس دیتون یچطور م. کنه، پس نسبت بهش مسئولم یم یزندگمن  يدختر زن منه، تو خونه  نیا ــ

 د؟یکن نیتوه ک،یبه من نزد شتریب یاز هر کس

 .گرفت دنیزد، لرز یدم م تشیکه از مسئول ياز حدم به مرد شیب یکیو از نزد شیباال ياز تُن صدا میپاها

 .شد یو نازکم، خورد م فیلماتش مچ ظرک نیب یهر از گاه. دستش بود ریدستم هنوز اس مچ

 .دیتهد يبه نشانه . کلماتش انگشت اشاره اش را باال آورد نیب

 .زد بشیغ ،یدر چشم بهم زدن نایانداخت و س ریکجا رفت؟ محمد سر به ز. جمع را ترك کرد تایب

که شرعاً و قانوناً  يبه دختر دمینماجازه  یمنت، ول دهیو احترامتون واجب اونم درست و به د دیبزرگتر. درست دیمهمون ــ

 .دمیخانواده ام رو نم میحرمت کردن حر یحق ب یاحدالناس چیبه ه. دیکن نیهمسرمه توه

 .عمه خانم و به تبعش شوهرش بلند شدند نباریا
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. نمیبب کیاز نزد امیگفتم ب. باور نکردم. نبودند راهیب ادمیز دهیچیپ لیکه تو فام ییحرفها نکهیمثل ا. خوبه، کارشو خوب بلده ــ

 .ستیگفتم برادرزادم انقدر هام خام و بچه ن

 .ترش، به سمت من بود نیاز آوار سنگ يحرف ها کانیپ

که غصه  یدان یتو نم. "انقدر اشکت دم مشکت نباشه"شد  دهیچانه ام کش ریقطره اول سرخود، سرخود و تا ز. کار من نبود نه،

 .کمر مادرم را هم شکسته اند چ،یمن که ه ن،یسنگ ياآورا ه نیا. کمر شکن است بهزاد میها

 .را و سر تکون داد میقطره دم مشک دید محمد

 .به پا شد طوفان

سهم  ای دم،یاونجا و خودم سر و سامونش م رمیم ایبه عمو هم گفتم،  د؟یعمو دار شیکه پ یپول ای دیمن یشما نگران زندگ ــ

که االن نگران  دیاصالً تا حاال کجا بود ه؟یمهربونتر از مادر شدن ها چ ي هیاد نیا گهید. کنم یسوم عمو رو پرداخت م کی

 د؟یبرادرزادتون شد یزندگ

 .را زد سمیخ يبرق گردنبندش چشمها. تر شد کینزد رزنیپ

 .باال رفت شیهوا تکان داد و او هم صدا يرا تو دستش

تو . ستین دیبع يپسر نیچرخه، همچ یداره ول م یارجکدوم کشور خ ششیبه خاطر ع ستیکه معلوم ن یاز زن. ستین دیبع ــ

 یول. تن برادرمو تو گور بلرزون. باشه، خوش باش. یدختر پاپت هی يپا يدیخانوادتو م لتو،یتو هم فام. يهم پسر همون مادر

 .اونم زود. خوام یمن پولمو رو م

. دیتمام بدنم لرز. دیقلبم لرز. انفجار بود کیمتورم شده اش نزد یشانیرگ پ. چه کبود شده بود. تندش شدت گرفت يها نفس

 .روانه شد یمحکم به سمت درب خروج يدستم را با قدرت آزاد کرد و با قدم ها

 .را گرفت انهیدستپاچه بلند شد و م محمد

 .دینیبش دییبفرما. دییشما بزرگتر ما ینا سالمت ه،ییایچه حرف نیعمه خانم زشته ا ــ

 .آمد یاز دستش بر نم يگریبودن، کار د گاردیز بادانگار ج. نداشت ینقش دیجمش

 :لرزانش گفت تیاز عصبان ياز خروج کاملش با صدا قبل

 .رسه یبه دستتون م ندهیماه آ کیتا . کنم یپولتون رو جور م ــ

 .دیدر را محکم به هم کوب و

قدم  يز مادرشان به سمت درب ورودمهربانتر ا هیو دا دیسر رس تایب. کرد میاش را نثار چشم ها دهیدر يچشم ها رزنیپ

 .برداشت

 .را سد کرد شیجلو تایب

 .ارهیزود جوش م د،یشناس یبهزاد رو که م. زشته به خدا! عمه جان کجا ــ

 .را از شوهرش گرفت فشیرا کنار زد و ک تایب
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 .داشت یحداقل حرمت مهمون رو نگه م. شناختم یهم نم ادیز نکهینه مثل ا ــ

 .وارد شد ییو به تبعش از سر دلجو ستادیا تایپشت سر ب محمد

کار  دینبا. شه یم یشیچطور آت دیکن یماردش رو علم م یوقت دیدون یبهزاد رو، م دیشناس یآخه عمه خانم شما که بهتر م ــ

 کدوم تا حاال چیدرست شد؟ به خدا ما ه یتو باغ چه وضع ستین ادتونی شیمگه دو سال پ. دیداد یمادرش رو به اون نسبت م

نبود به مادرش نسبت  لیتوشون دخ ادیکه خودش هم ز یمشکالت يشما همه  قتاونو. میدر مورد مادرش بگ میجرأت نکرد

 !نیدیم

 .بودم یمن همه جا، اضاف. نبود لیدخ يادیکه خودش هم ز یمشکالت. مشکالت بهزاد من بودم. من اشاره کرد به

چقدر فرق بود . شد  مشیبه زبان آورد و منتظر تصم یخانم میبر ع،یمطساکت و  دیآقا جمش. میشوهرش اشاره کرد که برو به

 !لیفام نیا يمرد ها نیب

و من سر به  یزن گفته بود غربت نیا. و شوهرش شدن را نداشت تایب يهم پا يارای میپشت شاهد رفتنشان بودم و پاها همان

 يبرا يزیچ دیشا م،یبا تمام دم نزدنها م،یبا تمام ضعف ها ،ينکرده بود دیاگه مصرانه تأک ،يبهزاد اگر نبود. انداخته بودم ریز

 .کرد یم دایپ نیتسک يبرا یام راه دهدل چاك ش نیا دیشا. گفتن داشتم

 يمغزم برا یچند قدم جلو رفتم ول! داشت یچه توقع. بودم ستادهیمبل ا يکه خشک شده جلو یبه من. با چشم اشاره کرد تایب

 .کردم یم ینیاحساس سنگ میشانیپ يبه گمانم اخم داشتم که رو. نکرد ياریگفتن  از سر ناچار يزیلب زدن و چ

 .کاشت میشونیآخر را درست وسط پ ریشد و ت کترینزد. دوباره از سر تا به پا براندازم کرد. خانم برگشت عمه

که  که،یمثل اون زن. یپات گذاشت ریز تیفرجام ها رو با اون پدر مفنگ يکه چطور آبرو دهیچیپ لیتو همه فام. آمارتو دارم ــ

 .خورد بشه نیاز ا شتریشناختش که زنده نموند تا ب یبرادر جوونم انگار خوب م

 .شانه اش يدست گذاشت رو دیجمش

 .ستیفشار خونت خوب ن يخانم انقدر حرص نخور، برا ــ

 .پشت به من. دیرا پس زد و چرخ دستش

 .شم هام زل زدبه من و چ تایب. از افسوس تکان داد يسر محمد

 .رندیرفتنش را بگ يو نه شوهرش نتوانستند جلو تاینه ب نباریبرگشت و ا دوباره

 :گذاشت و دوباره سرد و قاطع گفت رونیب پا

 .ستین نمونیب ینسبت چیه گهیبگو د. کنم یبعدش من پولمو از عباس طلب م. ماه فرصت داره کیبهش بگو فقط  ــ

دندون  فیقرار و آتش گرفته پشت رد یتا آخر عمر افسوس بخورم، بلند و رسا، کلمات ب نکهیابشود، قبل از  رید نکهیاز ا قبل

 .فرستادم رونیرا، با قدرت ب میها

 .نکردم يباز یکس يمن با آبرو ــ

 .کرد یلرزانم، دست رو م يصدا
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 .نشانه ام گرفت ش،یچشم ها زیت رِیدر برگشت و ت يآستانه  انیم. ستادیا

 .وهرش راه باز کردندو ش تایب د،یجمش

 .دمیلب گز. شدم مانیشده و براقش، پش زیر يچشم ها از

 .دمیلرز م،یاز پشت خال م،یجسارت پوشال از

کرد  یازدواج م شییهر جا ياگه با اون دختر خاله . یفرجام ها پاك بش نیهر چه زودتر از ب دیکه با یننگ يلکه  هیتو  ــ

 .رهیبگ ياز فرجام ها رو به باز یکیمثل تو، تونسته  ییوآبر یسوختم که حاال دختر ب یانقدر نم

 .سر به صورتم اشاره کرد با

 .ياریفرجام ها دووم ب نیب یتون یهم نم ادیکه ز دهیهر چند صورت آش و الشت نشون م ــ

 .کنم یتلخ تر از هالهلش را حالج يحرف ها نکهیقبل از ا. دیزد و چرخ شخندین

 .ستین نجایما ا يخانم، جا میبر ــ

 .خدا که کمرم تا شد به

 .کلماتش پشتم را خم کرد نیو حجم سنگ رفت

کلماتش  ینیخام کم کردن سنگ الیخشک شده ام را به خ يلب ها. شدم رهیو محمد خ تایسالن به رفتنش و بدرقه ب وسط

 . هم فشار دادم يرو

 .رزنیقضاوت نکن پ زود

 .ستیبهزاد ن يبه خدا که کار دست ها! آش و الشم صورت

 .شترینه ب. ممیمن فقط مر ستم،یننگ ن ي لکه

نوزده  یمن و تمام پاک ،یاحساس چیه شتر،ینه ب. دارد تیمسئول! نسبت به من فقط میباور کن که مرد زندگ. پناهم یفقط ب من

 ؟يدیمگر نشن. خودش گفت. کند یرا به او مربوط نم میسالگ

 گریبر من که د يوا. به منِ وسط هال گمشده. شد کینزد. بود يجد تایب يچشم ها. دیکش يکه بسته شد محمد پوف بلند در

 .توانستم نگاه کنم یمحمد هم نم يبه چشم ها یحت

 .یگفت یم يزیچ دینبا ــ

 .ختمیر شیچشمها يبغض کرده ام به گرد يچراها

 .کرده بودند یشناس تیموقع م،یاشک ها نباریخوب که ا چه

 :و دور از چشم محمد گفت آرام

 .بهت داد یکه چه جواب يدید. عمه خانم زبونش تلخه. ه خاطر خودت گفتمب ــ

 .شد کینزد محمد

 .یگفته زک یالکردار به افع. هینطوریا شهیعمه خانم هم نیا. ها دیخانم اصالً ناراحت نش میمر ــ
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 .رو کرد تایسمت ب به

 بهزاد کجا گذاشت رفت؟ ــ

 :صدا زد بلند

 پسر؟ یکجا رفت نا،یس ــ

ام  دهیکمر شکنم تازه از راه رس يتوانستم با خودم و آوراها یکاش دور از ادب نبود و م. رفته بود میوسط متهم شدن ها بهزاد

 .خلوت کنم

 .دلخور و اخمو. دیاز اتاقش سرك کش نایس

 ست؟یچ ياخمها برا نیچرا؟ ا یستیتو چرا؟ تو که لکه ننگ ن نایس

*** 

 .بودم دهیچقدر استرس کش. چقدر خسته شده بودم. بودم دهیاجاق چ يکه رو ییمه هاآشپزخانه رفتم و چشم دوختم به قابل به

 .دیسرك کش مییبه تنها تایب. نبود يدو بود و از بهزاد خبر کینزد ساعت

 .بشه داشیپ گهیبهزادم فکر کنم د. میسفره رو آماده کن يخوا یم ــ

 .داخل شد کامل

 .کنه يکفر نجوریبگه که بهزادو ا یدونست چ یعمه خانمم که قربونش برم م. رهیزود از کوره در م. هینجوریا شهیهم ــ

 .قابلمه سوپ را روشن کرد ریو ز دیکش یپوف

 .تا شده کار دستم يها نیخورد به آست چشمم

 .داشتم دنشیموقع پوش یجانیه چه

 .گرفتم میدست ها نینشستم و سرم را ب یصندل يرو

 .کنارم نشست تایب

 .ه با عمه بحتون شدبه بهزاد نگو ک ــ

 .نگفته بودم يزیکه چ من

 .دمیرا تا لبهام کش فکرم

 .باالخره عمه حرفاشو بهت زد یول. ینگفت يزیآره چ ــ

 .دمیکش آه

 هیبعد از ناهار دخترش شبنم، قض. باغشون میبدر دعوتمون کرده بود بر زدهیعمه خودش س. شد نیهم هم شیدو سال پ ــ

دخالت کنه به شدت  شیتو زندگ یکس نکهیبهزاد از ا. خالف بود و از مخالفت بهزاد خبر نداشتعمه م. دیکش شیرو پ نینازن

 يریدرگ. بهزاد یتو زندگ دوونهیدونه و راه به راه موش م یم نویعمه خانمم نقطه ضعف ا. بحثشون باال گرفت. ادیبدش م
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من و محمدم طرف . رو گرفت و از باغ رفتند نایسبهزادم دست . باال گرفت و عمه دوباره سرکوفت مادرمون رو زد شونیلفظ

 .رونیب میبعد از باغ اومد قهیو ده دق میبهزاد رو گرفت

 :و ادامه داد دیخند

 .کردند چکار کرده بود یداشتند بحث م نایکه ا یتو فرصت نایس یدون ینم يوا ــ

 :دمیپرس کنجکاو

 چکار کرده بود مگه؟ ــ

 .پر شده کیماژ ياز نوشته ها واراید يرو دمیتا لباس عوض کنم، د الیمن که رفتم تو و .بچه سالتر بود نایاون موقع س ــ

 .گشاد شد چشمانم

 بود؟ آخه چرا؟ نایکار س ــ

 :تکان داد و گفت يسر

 .دیهمتون بد هست. میایباغتون نم گهینوشته بود د دیرس یکه قدش م ییتا جا وارا،ید يهمه جا. آره ــ

 .نینازن. دیچرخ یاسم م کیفکرم حول . به بهزاد شیادیعالقه ز و نایبه کار س. دمیخند

 "کرد یازدواج م شییهر جا ياگه با اون دختر خاله  "

 ...من  يخدا. هومن هم پسر خاله اش بود! هنوز هم مجرد بود؟ یعنی. دختر خاله اش بود نینازن. هم گفت رزنیپ

 .ختیدلم فرو ر انیم يزیچ

 .مینیبچ زویاومدش، پاشو م ــ

 .شانه اش گذاشت يمحمد بلند شد و برادرانه دست رو. فاصله هم معلوم بود نیاز هم شیآشفتگ. داخل شد و سالم داد بهزاد

 ؟یما رو با عمه جانت تنها گذاشت یرفت یکجا گذاشت ــ

 :توجه گفت یو ب دیکش یپوف

 .برم دستامو بشورم ــ

 .ن که چقدر خانمان سوز بودملعنت به م. اهمیس هیلعنت به من و سا. غم داشت چقدر

 .شد ییدستشو یبه آشپزخانه راه یتوجه چیافتاده، بدون ه نیچ یشانیپ با

 .سوخت یکرد انقدر نم یگفت اگه با دختر خاله اش ازدواج م رزنیپ. گذاشتم سید يها را تو مرغ

 .دانستم یم يزیام چ دهیغم تازه از راه رس نیکاش در مورد ا. دمیپرس یم تایو از ب دمیکش یخجالت نم کاش

 یانگار همه، حت. غم بزرگ النه کرده در چشمان بهزاد، صرف شد نیب نا،یس زیر يمحمد و خنده ها يجک گفتن ها نیب نهار

 .شیپ قیدقا يها یتلخ یفراموش يبرا. است يجانمان همه سور یب يو لبخند ها شیکه جک ها میدانست یخود محمد م

 .از دست پختتون خانم واقعاً لذت بردم میمر ــ

 .گفتم یلبخند زدم و نوش جان فشیتعر به
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 .پروار شده نیما همچ ينایآقا س نیا ستین بیعج ــ

 :دیپرس نایس

 چاق؟ یعنیپروار  ــ

 .کاربرد داره شتریب یاهل واناتیالبته در مورد ح. تپل مپل نیهمچ گهیآره د ــ

 .بلند شد نایس خنده

 .کنه یسرخ کرده که من عاشقشم درست م ینیزم بیس یرام کلجون هر روز ب میمر. یبدجنس یلیخ ــ

 .شیخنده ها یحت. غم دارد شیکه صدا یگفت یم نیقیبه  ش،یشناخت یاگر م. هم غم داشت نایس

 .جمع را ترك کرد یحرف چیه یب بهزاد

 .نداشت يا دهیکمک کردنش فا يظرفها را شست و اصرار من برا تایب

خانواده  نیا يمقصر همه دردسر ها نکهیجمعشون باشم، از ا نیب نکهیاز ا. دادم تایرا دست ب يچا پر از ینیکه تمام شد س کارها

 .شد یجمعشان وصله ناجور بودم دلم فشرده م نیب نکهیاز ا. دمیکش یصرف کنم، خجالت م يچا نشانیب الیخ یمن باشم و ب

 .ایجان خودتم ب میمر ــ

 قیعم نجور،یا یول ،يبود یکاش عصبان ،یکاش اخم داشت. شد دهیزاد به سمتم کشبه یخال يبود که صدا کرد و چشم ها تایب

 .يکرد ینگاهم نم یو خال

تمام مدت صحبت . دیفهم یرا م مییتنها نایس. از کنار محمد بلند شد و کنارم نشست نایس. جمعشان جا گرفتم نیب معذب

 .را نداشتم شیوغ چرا جرأت نگاه کردن به چشم هادر. چشم دوختم یقال يبهزاد، به گل ها یحول مشکل مال شانیها

 ست؟یداداش مگه دو سوم اون شرکت سهم تو ن ــ

 .سر تکان داد بهزاد

 .بره یاز دو ماه زمان م شتریو پولش دستم برسه ب میشرکت رو منحل کن میتا بخوا یول. آره سهم منه ــ

 .داد رونیرا ب نفسش

 .و خونه منم هست نیماش. غم نداشته باش يتا ما رو دار ــ

 .کرد دییحرفش را تأ تایب و

 :دیبه منِ معذب و صاف نشسته انداخت و مردد پرس ینگاه محمد

 شده؟ ینرفتنت قطع یعنی ــ

 .بهزاد يبه لبها نایصورتم ثابت شد و نگاه س يبهزاد رو نگاه

 .نگرفتم میهنوز تصم ــ

 .نگرفته بود میهنوز تصم! يدیشن م،یمر يدید. دنگرفته بو میهنوز تصم. دمیکش نییجمع شده دهانم را پا آب

 :شد و گفت بلند
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 .زنم یقدم م اطیکم تو ح هی ــ

. خانواده مربوط به من بود نیا دیهمه مشکالت جد. شده بود دهیخانه هم کش نیا يدیتا سپ شیاهیکه س رمیبه من و تقد لعنت

 .من خود بحران بود

بهزاد . حق داشت. کرد یاز بعد از رفتن عمه خانم، سرد برخورد م تایب. مد رفتندو مح تایهوز غروب نکرده بود که ب دیخورش

 .کرد یصحبت م نیسنگ تایحرف به بعد ب نیو از هم. فروشم یگفته بود اگر نشد که وام جور کنم، خانه را م

 .کرده بود اهیس عمه خانمشان را وارید ش،یکه با تمام بچگ یینایس. شد یهم از من متنفر م ناینبود اگر س دیبع

خانواده را کج و  نیآرام ا یسرنوشتم، زندگ اهیقبلتر ها زن اکبر شصت ساله شده بودم و و قلم س یلیکاش خ. نبود یهومن کاش

 .کرد ینم یمعوج، خط خط

 .وقت نبودم چیه کاش

 یه آورم، دست و پا مدلهر دیجد يفکرها انیمن هم م. نیغمگ شیاز بدخلق نایس. بهزاد بد خلق شده بود. هفته گذشت کی

 .کرد ینم تیفکر کردم که چه خوب بود اگر نبودم، اگر بهزاد احساس مسئول نیبه ا. زدم

هر چند  يدنهایدرس پرس یول. نبود زیچ چیحواسش به ه. کرد ینشست و کالفه فکر م یپله ها م يوقت رو ریتا د شبها

 .بود یقبل يحواس پرتش، سر جا

نشستم و تا  یم يچند ماهه ام را به دست باد سپرده بود، ساکت گوشه ا نیا يها ایتلخ، تمام رو رزنیکه پ یمدت نیتمام ا در

آمد؟ جز دست به دعا شدن و باز  یاز دستم بر م يچه کار! داشتم يچه چاره ا. کردم یم يبهزاد دور يحد امکان از چشم ها

به حال خودم رها  يدفترش پاك کرده و مرا گوشه ااسمم را از  شیوقت پ یلیخ مکرد یکه فکر م یهم دست به دامن همان

 .کرده است

 .کرد یصحبت نم! يدستور یبا من، حت يکرد و کلمه ا یدعوا م نایبا س. بهزاد امروز کالفه تر بود. بود نایامتحان آخر س فردا

 .ینوشت يچه جور نمیبب اریب نایس ــ

 حش،یتصح نیبهزاد ح ياخم ها. فردا امتحان امال داشت. ش دادبرگه را به دست نایس. پشت کانتر نا محسوس حواسم بود از

 . دیهم از ترس عقب کش نایو س دمیترس. هوا خودکار را سمتش پرت کرد یب. تر شد قیعم

 .بلند شد شیصدا

 چرا؟ رهیحرف تو سرت نم س؟یرو با ظاد بنو یکوفت ماتیتنظ نیچند باز گفتم ا ــ

 .بغض کرد نایس

 .يخوند یساعت درس م هی یگوشیباز يبه جا ــ

 :بغض دارش جواب داد يهمان صدا با

 .کنم یم نیبازم تمر رمیم. رفت ادمی. به خدا خوندم ــ

 .نگران تا آستانه جلو رفتم. را گرفت شیبازو
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 .زد داد

 ؟یکن نیتازه تمر يخوا یاالن؟ ساعت دهه، االن م ــ

 .کلمه کی يراه انداخته بود برا يالم شنگه ا چه

بار  نیاول يبرا. دیعقب تر کش. کرده بود تیاعصاب نداشته بهزاد به مرد کوچک من هم سرا. رب دستش را آزاد کردبا ض نایس

 .با بغض. باال رفت شیصدا

 .یزن یهمش سرم داد م. يریگ یم رادیهمش ا. کنم یم نیتمر رمیم د،یگفتم که ببخش ــ

 .ود دوختمشبه بزرگ شده ب کیکه  یینایوحشت زده ام را به س يها چشم

 .و پشتم پناه گرفت دیدو هیبا گر نایو س دیاز جا پر بهزاد

 ؟يدلکم به که پناه آورد زیعز. میبتهایبه من و تمام مص لعنت

 .را پشت سرم سفت و محکم نگه داشتم نایقدم به عقب گذاشتم و س. قرمز بهزاد ترساندم يها چشم

 . دراز کرد شیگرفتن بازو يرا برا دستش

 .ادیبدم م ينگفتم از زبون دراز نم،یبب رنویا ایب ــ

 .که جانم به جانش بند بود یدفاع از پسرک يبرا. را باز کردم میها دست

 .آقا بهزاد تو رو خدا ــ

 .جمع شد میچشمها ياز خودش پناه آورده بود، اشک در گود فتریکه به دختر ضع یمعصومانه همان هیگر از

ام  هیدو برادر را گرفته بود، گر نیا يها یکه دامن خوش دمیجد یاز بدبخت. شدمبغلش متوقف  کینزد ییجا. رفتم جلوتر

 .گرفت

 .ستیبچه به خدا که حقش ن نیا. دیاصالً منو بزن. نیاریبچه در ن نیرو سر ا شیتالف. نیهست یعصب گهید يجا هیشما از  ــ

را همراه نفس  شیشد و چشم ها رهیخ میاشک يبه چشم ها. مکث کرد. دست برداشت نایانداختن س ریبه گ يبرا شیتقال از

 .فرستاد، بست رونیکه به ب يبلند

 :گفت آرام

 .کن نیهم تمر گهیساعت د هیبرو  ایب ــ

و در  دهیغمباد گرفته را سالها با خون دل شن يها يصدا. شکسته را يصداها. شناسم یمن م. شکسته بود شیخدا که صدا به

 .رده امانبار ک مینوزده ساله زندگ يپستو

و ساکت خودکار  ریسر به ز نایس. پناه برد اطیباز هم به ح. کرده بود يرو ادهیز یدانست که الک یخودش هم م. آمده بود کوتاه

 .اتاقش شد یکرد و راه دایرا از گوشه مبل پ
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 يشدن از کابوس ها اردیب غیبعد از با ج شبید. بودم دهینشن يزیچ نایس ریاز سالم و صبح بخ ریشدند، به غ یم یکه راه صبح

و از . چند ساله ام نیا يمثل تمام کابوس ها. بابا باز هم سهم کابوسم بود. بود امدهیوهم آورتر از قبلم، خواب به چشمم ن

 .را گرفته بود وجودم یبیهمان کابوس به بعد، استرس غر

مبل،  يخواب تر رو یکرده بودم و ب يریشده بودند، تمام خونه را گرد گ یبهزاد راه یحوصلگ یو ب نایکه در سکوت س صبح

چند روز  نیا یشگیاز روال هم رتریامروز قرار بود د نایبود و س مینه و ن کیساعت نزد. دوخته بودم ونیزیچشم به تلو یالک

 .کرد یرفت و دل مضطربم را آشوب م یکنار نم میاز پرده چشمها يا لحظه شب،یکابوس د. دیایامتحانتش به خانه ب

 .بود یخون س،ینف يگرفته تا تابلو ها واریقصر از در و د يکرد و همه جا یم یکه بابا پادشاه يقصر در

 دا،یدر هال که باز شد و قامت بهزاد پ. زود بود نایبرگشتن س يهنوز برا. دیساعت چرخ ينگاهم رو. باز و بسته شد اطیح در

 .دستپاچه بلند شدم و سالم دادم

چشم . تلفن زنگ خورد. دیکش یم رونیدراورش را ب يکه کشو ها دمیشن. ه به سمت اتاقش رفتبا عجل. سالمم آرام بود جواب

که  یقول ادیبه . پس زود بود. هنوز ده نشده بود. فرستادم رونیب یکه از سر آسودگ یساعت نشست و نفس يهام با سرعت رو

. نبود که بشود مطرح کرد ياوضاع جور یول. میبگو یلفنبه بهزاد در مورد مزاحم ت ودقرار ب نکهیبه خودم داده بودم افتادم و ا

 .اتاقم شدم یآمد، راه رونیجواب دادن ب يبهزاد که برا

 سالم عمو جان ــ

... 

 د؟یکن يکار دیشما چه خبر؟ تونست. میممنون خوب ــ

... 

 .گرفت یرنگ عصب شیصدا

 .دیدون یکه م طمویشرا. خوام یمنم فرصت م یول. دونم یبله، بله م ــ

... 

 .رسونم یماه پول رو بهتون م کیگفتم که سر . چشم. ترند بهیغر به،یعمه خانمم که از صد تا غر. دونم یرو م نایا يهمه  ــ

... 

 .منتظر خبرتون هستم. چشم حتماًً ــ

 .بودنش داشت یخبر از عصب یبلند تق گوش يصدا

 .رفت یمن کاش زودتر م يخدا. ده بود. دیها چرخ نگاهم به عقربه. کشت یاسترس داشت مرا م نیا. رفتیزودتر م کاش

 .رفت راژیاعصابم و يزنگ تلفن رو يصدا

 .را به دندان گرفتم نمییو لب پا ستادمیا. بود خودش

 .بله ــ
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... 

 ؟یزن یزنگ م یکن یغلط م یحرف بزن يخوا یتو که نم ــ

 .تلفن یکوبش گوش يصدا و

 نیهم. داد ینبود که بهزاد جواب م یدفعه اول. دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم. رفت یپس چرا نم. در راه بود يبعد سانس

 .جا بند نبود کیامروز قلبم . کرد یامروز اما فرق م. بود دهیدستگاه کوب يرا رو یبود که باز هم زنگ زده و بهزاد گوش روزید

 .نشستم نیزم يرو يزنگ بعد با

 .دیچیاتاق پ يبلند بهزاد تو يصدا

 .نجایا ایب میمر ــ

 .نداشتم ریانقدر طلبکار بود که جرأت تأخ شیصدا

 :شده و مشکوك گفت زیر يبود و با چشم ها ستادهیتلفن در حال زنگ خوردن ا کنار

 .جواب بده ایب ــ

 .دیبار یبود که م یاز همه جا بداقبال. شدم رهیاز حد گشاد شده به دستگاه تلفن خ شیدانستم ب یکه م ییچشم ها با

   :دیتوپ

 .زود باش ؟یهست یمنتظر چ ــ

کنارش  نکهیاز ا. دمیبه زور تشرش جلو کش. لرزانم يکه چه ناتوان بود پاها يوا. سنگ شده ام دهانم را قورت دادم آب

 .دینبا. دم دستش باشم دینبا. دمیترس یم ستم،یبا

 ؟یبا من به راه انداخت ییچه باز ایخدا

. زده ام سپرد خیرا به دست  یانگشتش دکمه بلند گو را فشرد و گوش. ودمخ ينه با دست ها. برداشته شد یششم گوش زنگ

 .اشاره کرد که جواب بدهم

 .گرفتند یفرمان نم م،یصوت يتارها

 ...بله ــ

 .باشد دهیام را مطمئن نبودم که شن بله

 ؟یخودت زمیالو عز ــ

 ؟ینیب یمن م يخدا. نامرد خودش بود يبود، صدا خودش

 .بله میگوشم گفت که بگو ریز

 .خشک شده ام به زور از هم فاصله گرفتند يلبها

 .دورتر بود یکم کاش

 .زدیهال قدم م يتو بتشیخورم که مرگ با تمام ه یبله و قسم م گفتم
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 .رفت اون شوهر لندهورت ــ

 .زد کیپلکم ت ریز

 .شد دهیاش کش یجهنم يبه چشم ها عیتند و سر چشمم

 .آتش به پا کرده اش يچشم ها يسوا. آرام بود. نش بهزاد به دستش گرفتاز دستم سر خورد و قبل از افتاد یگوش

 !نکهیمثل ا يسر خر ندار. عشقم دلم برات تنگ شده بود ــ

 .به عقب رفتنم چشم دوخت. چند قدم عقب رفتم. آناً کبود شد صورتش

 .طونیش يکرد یم یبلبل زبون یتو که هر بار کل ؟یگ ینم يزیگلم چرا چ ــ

 .شد دهیچانه ام کش ریخون تا ز کیرداشت و خط بارترك ب لبم

 ؟يهان دوست دار ؟یقبل يجا میبر گهیبار د هی يدوست دار گمیتو هپروت؟ م یباز رفت ای یهست میمر ــ

 .افتادم نیزم يو دو زانو رو. شکست میزانوها مقاومت

 دختر؟ یزن یاَه چت شده تو؟ چرا حرف نم ــ

 .ممیگل مر يبا. میکن یم صحبت ممن برم فردا مفصل با ه نیبب ــ

 .یتق آرام گوش يصدا و

 .سرد بود چه

 :دمیرفته ام را جمع کردم و نال لیتوان تحل تمام

 .به خدا دروغه ــ

 .شدم دهیبافته شده ام به باال کش يسرم را به سورش انداخت و همراه با موها يا کبارهی فشار

 .ورتشتا رخ به رخ ص. بافته شده ام بلندم کرد سیگ از

 .مردم یکه امروز م آخ

 .و رو کرد ریخشک شده و خون مرده اش، دلم را ز يها لب

 :گوشم نجوا کرد يتو آرام

 ؟يبا اون آشغال کجا رفته بود ــ

 :دمیکش غیج

 .به خدا دروغه، به روح مادرم دروغه ــ

 که دروغه هان؟ ــ

 .صورتم جمع شد نیبا زم از برخورد استخوان ترقوه ام. همان فاصله وسط هال پرتم کرد از

که در انتظارم بود  يزیاز وحشت چ.دشیکش رونیحرکت ب کیبا .وق زده ام تار شد يچشم ها.رفت سمت کمربندش دستش

 .دمیکش غیج
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 .شد یتکرار م روزها

 :ام دوخت و ترسناك گفت دهیرم يسرخ شده اش را به چشم ها يها چشم

 .کنم یجا چالت م نیخودم هم ــ

 .چشمم به آن چرم دردناك خشک شده بود. فکر کردن نداشتم ییتوانا. فتاده بوداز کار ا مغزم

 .تر شد کیقدم نزد کیو  دیچیرا دور دستش پ یلعنت کمربند

 ؟ییمن کجا يخدا. دمیعقب کش نیزم يزده رو وحشت

 .یبار طعمش را بچش کیتا  ستیفقط کاف. خورد یم چیزد دل من هم پ یکه م چیپ

 .سوخت شتریب نمییچاك لب پا. ستادیسرم ا يباال

 .دیخب کجاها رفت ــ

 .دمیبلند شدم و به سمت اتاقم دو زیتند و ت. دمیکش غیج. به کار افتاد مغزم

 .گوشم اکو شد يتو ادشیفر

 .یفرار کن يخوا یکجا م ــ

 .در را ببندم که به جلو پرت شدم خواستم

 .پهن، خشک شد يبا سرعت برگشتم و چشمم به قهوه ا. شد داخل

زبانم  یچرم لعنت نیا. خواستم ینم. نمیخواستم بب ینم. پوشاندم میصورتم را با دست ها. دمیعقب رفتم و گوشه اتاق خز عقب

 .آورد یرا بند م

 :همان زبان الکنم دوباره داد زدم با

 ...شناس یبه روح مادرم نم ــ

 .دیکش نعره

 .آشغال يکجا رفته بود ــ

 .دمیگرفت و وسط اتاق کش میبازو از

 .زخم شدند شیاز بلند میصوت يو تارها دمیکش غیج دوباره

 .بسته شد میباال رفت و چشم ها دستش

 ؟یزن یحرف نم ــ

 .دیشد و نفسم را بر دهیکتفم کش ياول رو ي ضربه

 گفت؟ یم یگفت؟ هان؟ چ یم یچ ــ

 .نشست و تا مغز استخوانم سوخت میران پا يرو شیبعد ي ضربه

 .دمیکش غیج
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 .دیکش ادیرف دوباره

 .لعنت به من ــ

 .پشتم سوخت. گرید يا ضربه

 ؟يکرد یمن چه غلط يتو خونه  ــ

 .رفت نفسم

 .گم شد شینعره ها نیب میها غیج

 .آشغال رو چه به نماز خوندن يتو ــ

 .مردم ایخدا

 .کشمت یم ــ

....... 

 .نداشتم دنیکش غیتوان ج گرید. از دستم در رفت شیضربه ها حساب

 :دیکش ادیفر

 .لعنت به من احمق ــ

 .دمیچیپ یمثل مار به خودم م. کرد یگوشم را کر م شینفس ها يصدا. ستادیسرم ا يباال. زد ینفس نفس م. دیدست کش و

 .زانو زد میرو روبه

 يمچاله شده وسط اتاق، با نفس ها. کردم یم هیگر يها يپناه بودم و ها یباران، ب ریمثل گنجشک ز. دمیلرز یم دیب مثل

 :متورم شده ام، زار زدم یصوت يبا تارها مه،یصفه و نن

 .خواستم بگم که مزاحمم شده یبه خدا، به خدا م ــ

. حرارت صورت به تب نشسته اش، داغم کرد. ام گرفت و به جلو کشاندم قهیاز . دیلرز یتمام تنم م. دیلرز یم میها لب

 .تیعصبان من، از زور ينه از ترس، نه مثل لرزش ها. دیلرز یم شیصدا

اون . هم به مغزشون خطور نکنه انتیکه فکر خ یبکوب دیزنا رو انقدر با یگفت که بعض یراست م. گفت یبابام راست م ــ

 .یذارم منو دور بزن ینم یجا چالت کنم ول نیشده هم. ذارم یمن نم یول. بابام رو تو گور کرد که،یزن

 .و رو ریتر شد و دلم ز کینزد صورتش

 ه؟یچ انتکاریکم زن خح یدون یم ــ

 .رفت یم یاهیچشمانم س. با هر تکانش تلو تلو خوردم. داد تکانم

 ؟یدون یهان م ــ

 دهیبر دهیبر. به راه انداختند لیاشک س يگلوله ها. متوقف شد میلرزش لب ها يرو شیزل زد و چشم ها سمیصورت خ به

 .فرستادم رونیکلمات را ب
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 یخواستم بگم، ول یم. خواستم بهت بگم. شناسمش ینم ،یخون یکه خودت م ين سبزبه روح مادرم، به حرمت همون قرآ ــ

 .دمیترس

 .شد دهیچشمش کش ياز اشک تو یکه پرده نازک دمیتار شده ام، د ياز پشت چشم ها. شد نییآدمش آرام، باال و پا بیس

 .کتف دردناکم يهق زدم و دست گذاشتم رو. خورد یدستش تاب م يکمربند تو. شد بلند

 .میدردها نیتسک يمادرم بود برا يدست ها کاش

 .دیچیهال پ يتو نایذوق زده س يصدا. داد یگوش م میسرم بود و به هق هق ها يباال هنوز

 ن؟ییکجا وهوی. بالخره تموم شد یمیمر ؟يبابا بهزاد خونه ا ــ

 .ستادیسرم ا يو باز همان جا درست باال دیکش يبلند پوف

 .ظاهر شد نایمت سبه در خورد و قا يا تقه

 ...آخ جون باالخره تموم  ــ

 .دیحرفش را بر ادامه

 .وسط خرداد، اتاق را پر کرده بود يچه سوز استخوان سوز. سرد بود چقدر

 :دیپرس دهیبر دهیآرام و بر نایس. دمیو من خجالت کش دیچرخ بهزاد

 شده؟ یچ ــ

 .ام بود دهید ریزار و حق نجوریچند ماهه ام ا نیا یتنها دل خوش. شد دتریهقم شد هق

 :باال رفت و نگران تر شد شیصدا

 شده بابا بهزاد؟ یچ ــ

 چ،ینشد که ه. ام را قطع کنم هیگر يخواستم صدا. دمیکش یکوچک بدتر از بهزاد خجالت م ينایاز س. خودم مچاله شدم يتو

 .تر هم شد دیشد

 :افتاده گفت يصدا با

 .رونیبرو ب ــ

 .افتاد نیزم يرو میکنار پا فشیک. ام فشردم نهیس يرو شتریو چانه ام را ب دمیسرم را شن يتا باال نایتند س يها قدم

 :کرد و داد زد بغض

 شده؟ یجون چ میکنه؟ مر یم هیچرا گر میشده آخه؟ مر یچ ــ

 .دور دست بهزاد خورد ي دهیچیکه چشمش به کمربند پ یدرست وقت. برد یانگار تازه به عمق فاجعه پ و

 یکه گردنم را م ياز رد کمربند دیشا. مواج شد شیچشم ها. کوچکش را دور سرم گرفت و سرم را بلند کرد يها دست

 .سوزاند

 .دمیکش واریو تن رنجورم را تا کنار د دمیدزد چشم
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 .آمد یبند نم یلعنت هیگر

 .ساکت و صامت. هنوز، همان جا بود بهزاد

 .شل شد و کف اتاق افتاد شیکمربند از دست ها. دیش کوبکوچک و گره شده اش را به شکم يمشت ها. سمتش دیدو

 .کرد هیو گر دیکش غیج

 ش؟یآره؟ تو زد ش؟یتو زد ــ

 .دستم بود يبهزاد به رد رو نگاه

 .دیکش غیدوباره ج. اش بلندتر شد هیگر يصدا

دروغ  ؟یمگه نگفت. يرتو هم دوسش دا یگفت. یکن ینم تشیاذ گهید یگفت. قول مردونه. يتو به من قول داد ؟يچرا زد ــ

 ؟یچرا دروغ گفت. یگفت

 .من اشاره کرد به

 .شیتو زد. يتو کرد. شده اهیگردنش س. ادیلبش خون م نش،یبب. نیبب ــ

 :غمزده گفت. کوچکش را گرفت يخم شد و بازو ها یکم

 .االن نیهم. برو اتاقت ــ

 .دیکش غیکرد و ج هیدوباره گر. قدرتبا تمام . دوباره مشت زد. تمام قدرت کودکانه اش دستش را پس زد با

از  رضایعل یخودت گفت. زور بگم دینبا یخودت گفت ،یخودت گفت. ییتو دروغگو. دروغگو. دمیحرفتو گوش نم گهید. رمینم ــ

 خدا زورگوها رو دوست نداره؟ یمگه نگفت ؟یمگه نگفت. بزنمش دیمن کوچکتره نبا

 :گفت یعصب نباریکوچکش را گرفت و ا يها مشت

 .يبر یحوصله ام رو سر م يدار. بس کن. نایبسه س ــ

 :گفت ش،یها دنیکش غیگرفته از ج يشده، با همان صدا ریاس يهمان مشتها با

 .دمیوقت حرفاتو گوش نم چیه گهید. وقت دوست ندارم چیه. گم بابا بهزاد یبهت نم گهید. دوست ندارم گهید ــ

 .که در جمالتش بود ياز انکار .بود شیصدا يکه تو یاز غم. به درد آمد قلبم

سر  واریآرام کنار د. شد رهیزد و به تن و بدن له شده ام، خ هیتک واریبهزاد به د. رفت رونیرا پس زد و از اتاق ب شیها دست

 .خورد

. کرد یشده ام ذق ذق م دهیتن کوب. آمدند یبر م ختنیاز پس اشک ر یبه خوب یلعنت يچشم ها یول. حرکت نداشتم قدرت

 کرد؟ یم یبود که کمربند تنم را زخم يبار نیدمچن

 .زمزمه کردم. گذاشتم میزده به زانوها هیتک يدست ها يرا رو سرم

 .زد یاز همون روز اول زنگ م ــ

 .خارج شد شیبه آه از گلو هیشب يزیچ
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 .نگفتم نیهم يبرا. دمیترس یمن، م ــ

 .کرد یم هیگر. آب را دستم داد وانیا جلو آورد و لکوچکش ر يتوجه به بهزاد دست ها یب. داخل شد نایس دوباره

بهزاد و  يبرا. خودم هم کباب بود يدلم برا. ذوقش خورده بود، دلم کباب شد يتو نجوریا نکهیاز ا. شد شیاش ر هیاز گر دلم

 .شومم هین و سالعنت به م. هامیلعنت به من و تمام بدبخت. رفتن از اتاق را نداشت رونیحال خرابش که قدرت بلند شدن و ب

درشت از کنار لبم راه  یقطره اشک. کرد میلبها کیرا گرفت و نزد وانیل. شد یجا ثابت نم کی میاز لرزش دست ها وانیل

 .سوخت یآب هم شور بود و لب شکاف برداشته ام م. معده ام کردم یقلپ راه کیبه زور . دیرس وانیگرفت به لبه ل

 .و بلند شد واریدست گرفت به د. فرستاد رونیپله ب نفسش را پله. کرد ینگاهمان م بهزاد

*** 

 یحت. قهر بودم میبا خودم، با تنم، با دردها. نگاهشان نکرده بودم. بدنم کوفته شده بود يهمه جا. دیکش یم ریبدنم ت يجا همه

توجه  یب. سوخت یپشتم بدجور م. شدم داریساعت ب نگید نگید يصدا نیحال با اول نیبا ا. کردم یبا خودم صحبت نم

را خفه کردم و  میآخ گلو. دیچیاستخوان رانم پ يتو يبلند شدم و همزمان درد امآر. اتاقم دینشستم و چشم دوختم به در سف

شد و ذهنم  یکمرم راست نم. نمیبچ زیم دهیمجبور شدم خم. دم کردم يبه روال هر روز چا. آشپزخانه شدم یراه میمستق

 !دکرده بو اریهمچنان سکوت اخت

که  شبید. راه چشم دوختم به در اتاق بهزاد نیب. اتاقم شدم یراه ظیو پر شده از دود غل یبا ذهن خال. دمیرا عادت وار چ زیم

رفته بودم،  ییشب دستشو یکه ط يدو سه بار. دود کرده بود گاریس اطیح يصبح تو يهایکیآخر وقت برگشته بود و تا نزد

 .شده و فکر کرده بود رهیخ يبودم که تا خود صبح به نقطه ا دهید. بودم دهید اطیح يبه دست تو گاریبهزاد رو س

 .دوختم نایتوجه به سمت اتاقم راه کج کردم و نگاه آخرم را با حسرت به در اتاق س یب ،یخال يچشم ها با

شر زدم به دل غمباد ت. زده بود رونیاز خانه ب ییسر و صدا چیرفته و بدون ه ییدستشو. اتاقم بود يشدنش تو داریب يصدا

تا سر حد مرگ کوفته  روزیدختر که د نینگران نشده بود که اصالً ا. در اتاقم را باز نکرده بود یرفته بود و حت. گرفته ام

 .زنده ایبودمش، مرده است 

 .بهزاد از همان اول هم مرد من نبود. بهزاد مرد من نبود. قهر نکردم. دلم نسوخت یول

 .میالک ییها یباف الیاز خ. میاز حماقت ها. خته بودسو شتریاز خودم ب دلم

 میها نیسبد نگاه کردم و آست يچرك انباشته تو يبه لباس ها. سمت حمام رفتم نیسنگ يمحض رفتنش با همان قدم ها به

 .اول يهمان روزها. ستمین شتریب یگفته بود کلفت. را باال زدم

 .کاشتند یرد نم نجوریبابا ا يزمزمه کرد که کمربند ها بانهیو دلم غر دستم ينسبتاً پهن بنفش رو يخورد به خط ها چشمم

با همان قد تا . دارند زیلباس تم یبا خودم فکر کردم که تا مدت. کردم زانیبند آو يچرکشان را شستم و رو يلباس ها تمام

. ه حماقت هاش لعنت فرستاده بودبه خودش و ب. آشپزخونه شدم یعرض اندام کرده راه يتوجه به درد ها یشده ام، باز هم ب

 دم؟یکش ین همه حماقت را به دوش میکردم؟ چطور بار ا یم دیپس من چکار با
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 .با خدا هم قهر بودم یحت. با سرنوشتم قهر بودم. با خودم قهر بودم من

 ازیپ. غذا داشتند هم که شده يچند روز يبرا دیبا. دست به کار شدم. اشباع شده ام گفت که چند جور خورشت درست کنم فکر

 يبود لبخند ختهیر میبه پا روزیکه د ياز محبت سرشار. دوست داشت یچقدر ماکارون نایها را خورد کردم و فکر کردم که س

شده در  ختهیآبپز کرده بود و با غم ر قهیکه با سل ییبه تخم مرغ ها. سوزاند راکنار لبم نشست و ترك خشک شده لبم  یگنگ

تخم مرغ  شیگفته بود و برا. قهر است! با داداش بهزادش شهیهم يگفته بود برا. ده بود، دلم تکان خوردچشمانش به خوردم دا

آخر شب  لمیف دنیچشمانش را با د یبود، نگران دهیساعت چرخ يعقربه ها يچشمش رو یشب که دزدک. کنار گذاشته بود

که  یآرام باز شدن در اتاقش، وقت يمن صدا. داشت دیردکه چقدر در گفتن داداش بهزاد ت دمیفهم یو من م. پنهان کرده بود

 .بودم دهیپارك کرده بود را شن اطیح يتو نیبهزاد ساعت دو شب ماش

کردم که مو را به  یفکر م يزیمن به چ. اراده سست کنم را پس زدم يدلم را، فکر ها. گرفته شدن داشت يلجوجانه هوا دلم

 نیبه ا یفکر که با رفتنم چه آرامش نیام شب تا خود صبح فکر کرده بودم و با انبود، تم یشوخ. کرد یم خیتن خودم هم س

 .ام را به بعد موکول کرده بودم دهیترس الیو خ ودمباز خواهد گشت، لبخند زده ب دیسف يخانه 

 .باز شد نایمزاحم بود که در اتاق س يگرم تفت دادن گوشت و دور کردن فکرها سرم

 .بار بود نیآخر نیا. شدم قیت مهربان و نگرانش دقبه صور يچند لحظه ا يبرا

 ؟يتو چرا شرمنده ا زکمیعز. گرفت نییرا پا شبشید یخواب یپف کرده از ب يها چشم

 دهیترس دیو شا زیدر حال آماده شدن که افتاد  تند و ت يگاز و قابلمه ها يچشمش به رو. داد و داخل آشپزخانه شد سالم

 :دیپرس

 م؟یمهمون دار ــ

 .درشتش زدم يبه چشم ها يندلبخ

 .خوابم نبرد گفتم نهارو آماده کنم. نه گلم ــ

 :دیگرفت و پرس نییچشم پا. شد کمینزد مردد

 ؟يدرد ندار گهیحالت، حالت خوب شده؟ د ــ

 .منتظر نگاهم کرد و

. ماند یم یباق دهیجور خمبود همان  یباق يکمر تا آخر عمر، اگر عمر نیحفظ ظاهر بود وگرنه که ا يبرا. را صاف کردم کمرم

 .شد یام راست نم یدوانده در رگ و پ شهیوقت از غم ر چیدانستم کمرم  ه یم

 .کرد يباز یماکارون ينشست و با بسته  یصندل يرو

 ...بابا، داداش بهزاد ــ

 .شدم رهیخ شیو منتظر به چشم ها دمیاز کار کش دست

 .کرد یم يبا کلمات باز کودکانه
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 ؟نگفت يزیصبح چ ــ

 .نه تکون دادم يرا به نشانه  سرم

 .و آهش جگرم را سوزاند دیکش آه

 من اول گفتم که قهرم، اون چرا قهر کرده؟. من باهاش قهرم ــ

 .شد دهیکش نییبه پا لبش

 ینکنه نخواد آشت. ومدیمنتظرش شدم ن یهر چ شبید ،یبار که من قهر کرده بودم اومد منت کش هی. ومدیاتاقم ن شبید ــ

 کنه؟

 .سوال نبرد ریکوچکش را ز یمردانگ سشیخ يکرد که چشم ها یزد و همه تالشش را م یدو دو م شیچشمها

 .دمشیرا با دو دست گرفتم و بوس سرش

 .یآشت ادیفردا شب حتماً م گهید ومدیمطمئنم امشبم ن. يکرد یم یاحترام یب دیتو نبا. کنه یم یآشت ادیم ــ

 .کنم رهیذخ یکوه محبت را کم نیبگذار ا. ام فشارش دادم نهیبه س شتریب. کرد سیا خو اشکش دستم ر اوردیطاقت ن باالخره

دونم  یمن م. به خاطر من. شیببخش دیتو با. دونم به خاطر عمه اعصابش خورد بود یمن م. بابا، داداش بهزاد انقد بد نبود ــ

 ش؟یبخش یتو م. خوره یتو رو زده داره غصه م نکهیاز ا. خوره یاالن داره غصه م

 .شد رهیرا باال گرفت و به گردنم خ سرش

 .دمیقول م. کنم ینم یمنم باهاش آشت شیاگه تو نبخش ــ

 .کردم شیو بو دمیسرش را بوس دوباره

 .بخشمش یم زمیآره عز ــ

*** 

گفته  شیوز پدو ر. تمام شدن امتحاناتش يچقدر ذوق داشت برا. دیدیکارتون م نایس. جا دادم خچالی يغذا را تو يها قابلمه

 .کرد یخواهد که موقع گرفتن کارنامه عنوانش م یم یخاص زیاش چ زهیجا يبود برا

 .احتماالً کبود شده صورتم جمع شد ياز برخورد دستم به جا. بردم سمت کمرم و آرام ماساژش دادم دست

 .هم فشار دادم يام را رولبه "تو رو چه به نماز خوندن". رفتم ییوضو سمت دستشو يغذا را خاموش کردم و برا ریز

دانستم که  یم. انباشته شده بودند میوسط گلو میبغض ها. اجازه عرض اندام نداده بودم یاشک چیبه ه ،یبغض چیصبح به ه از

 .زنند یبه هراسم دامن م. کنند یاگه راه باز کنند، سستم م

. آرام جواب داد و چشمانش از صورتم گذر کرد. الم دادبلند شد و آرام س نایس. با ورود بهزاد همزمان شد ییکردن در دستشو باز

. کرد ینامتعادلم نگاه م یبه راه رفتن کم یبود و بدون حرف ستادهیوسط هال ا. و از کنارش گذشتم. آرام یحت. سالم نکردم

 .بهزاد متوقفش کرد یعصب يهم قدم تند کرد به سمت اتاقش که صدا نایقبل از داخل شدنم، س

 .زیر مکجا؟ برو س ــ
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 .وسط هال راه کج کرد نایکه س دمید و

 .کردم یم يکار دیبا. هم بود یعصب چ،ینبود که ه مانیپش. همان بود اوضاع

 .دید ینماز خواندنم را به تمسخر گرفته بود، کاش نم. دید یباال زده ام را نم يها نیآست کاش

 .دیلرز یبد جور م میزانو ها. دستم لرز داشت. ها را شستم ظرف

. شدم رهیشمرد خ یرا م يزیروم يحوصله گل ها یکه درست مقابلم نشسته بود و با اخم و ب ییناینشستم و به س یصندل يور

 .سنش يماورا یمردانگ يخوب بودن هاش، و برا يبرا ش،یچشم ها يبرا. االن دلم براش تنگ بود نیاز هم

و چشم دوختم به . دمیآه کش. کرد یو رو م ریه تلفن را زدرهمش دفترچ يهال صم و بکم نشسته بود و با اخم ها يتو بهزاد

 ؟يداشت بهزاد؟ تو که قبل از محاکمه حکم صادر و اجرا کرده بود دهیچه فا. دستم يرو يقرمز

 .گرفت شیدست ها نیپرت کرد و سرش ا ب زیم يماند که دفترچه را با حرص رو جهینت یب تالشش

چند  نیا يها یفردا عامل تمام آشفتگ نیهم. ستمین یمن ماندن. ریذاب وجدان نگع. کالفه نباش ،يو سوزاند يدیکه کوب تو

 .نگران نباش. آرامت کنار خواهد زد یشومش رو از زندگ هیسا شهیهم يوقته ات برا

. جرأت فکر کردن بهش را هم نداشتم یبود و من حت میرو شیکه پ یاز سرنوشت نامعلوم. داشت هیگر يوار هوا وانهید دلم

 .من مهم نبود یزندگ. نبود مهم

 نایس يکه اخم ها دمید. خودم را جمع و جور کردم. که داخل آشپزخانه شد يزل زدم و حواسش که پرت شد به بهزاد نایس به

 .نگاهم نکرده بود یحت. رفت خچالیخوردن آب به سمت  يبرداشت و برا یوانیتوجه به حضورمان، ل یب. باز شد

 ه؟یچ يقابلمه برا نهمهیا ــ

 :آرام گفتم. میو با اخم چشم دوخت به دستپاچگ یاستفهام

 .بودم گفتم، گفتم چند نوع غذا درست کنم کاریب ــ

 .را پر کرده بودند خچالی يکه فضا ياز قابلمه ها را برداشت و اشاره کرد به چهار قابلمه ا یکی در

 نهمه؟یا ــ

 .حوصلم سر رفته بود ــ

 .شد و به فکر رفت زیر شیها چشم

 .دیآب را الجرعه باال کش وانیرا بست و ل در

 :گفت يجد یلیو خ دیرا عقب کش نایس یصندل

 بهت بگم؟ دیحتماً با. از وقت خوابت گذشته ــ

 .داشت يتوپ پر چه

 .دیچانه ام لرز یبغض کرد و من الک نایس

 :لجاجت شانه باال انداخت و جواب داد با
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 .غصه نخوره ییتنها نمیبش میمر شیخوام پ یم. ادیخوابم نم ــ

 !باز هم معرکه در راه بود. نرفت نییجمع شد و پا میگلو يدهانم ابتدا آب

 . هم گذاشت يرو يا هیو چشمانش را چند ثان دیرا عقب تر کش یصندل

 .یمسواکتو زده باش دیشمارم با یتا ده م ــ

 یهم م نایس دمیخواب یاگر من م. بلند شدم. مگذاشت يلبها يرو سیه يانگشتم را به نشانه  نا،یاز دهان باز کردن س قبل

 .رفت

 .دیخواب یدرست فکر کرده بودم، با رفتنم تمام غائله ها م. هم به اتاقش رفت نایاتاق را که پشت سرم بستم، س در

زنگ تلفن،  يصدا. کس چیبه ه یحت. زیچ چیبه ه. دوست نداشتم فکر کنم. را بغل کردم میبه در نشستم و زانو ها پشت

 .کوت شبانه خانه را شکستس

 سالم ــ

... 

 چطوره؟ تایب ن؟یشما چطور. ممنون خوبم ــ

... 

 نییپا یلیخ یخواد ول یم یکیرو  نیماش. نکردم دایپ يفعالً که برا خونه مشتر. نه هنوز، صبح رفتم دوباره به بنگاه سر زدم ــ

 .شیاصل متیتر از ق

 .شد دهیشتا پشت در اتاقم ک شیکه گرما دیکش يبلند نفس

 .فعالً که موفق نشده. دونم یآره م ــ

... 

 .خوام آتو دستشون بدم ینم. ماه کیگفتم سر . حرف زدم. شه ینم ــ

... 

به خاطر . چقدر تحت فشار بود. غم خانه کرد کنج قلبم. دوشش گذاشته بودم يرو ینیچه بار سنگ. دمیرا نشن شیحرفها هیبق

 .دیشک یبه خاطر حضور من چقدر رنج م. من

 .تر شد يجد دادیکه در فکرم جوالن م يزیچ يبرا ممیو تصم دیچک یاشک قطره

 .رفتم یم دیبا من

*** 

 .داد یو تاپ م چیاز استرسم، معده ام را پ یحالت تهوع ناش. بودم اطیرختخوابم نشسته و منتظر بسته شدن در ح يتو

آرام و بدون سر و صدا در اتاقش . نبود پس رفته بود نیماش. نشاز رفت نانیاطم يکه بسته شده بلند شدم و پا تند کردم برا در

 رونیکشو ها را ب. شد یسخت تر م یلیکردن کار خ دایبدون شناسنامه پ. بردم یشناسنامه ام را با خودم م دیبا. را باز کردم
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 شیعکس ته ر يبا حسرت رو شناسنامه جلد شده اش را باز کردم و. کردم دایپ یکیپالست اورک يو شناسنامه ها را تو دمیکش

 .عکسش کاشتم يرو يبغض کردم و آرام بوسه ا. نجایچقدر جوان تر بود ا. دمیدارش دست کش

 .نایشدن س داریتا قبل از ب. کردم یعجله م دیبا

را  يخانه پدر میمر يلباس ها. بود مییتمام دار یاتوبوس و سه اسکناس صد تومان طیچند بل. آماده کرده بودم شبیرا د فمیک

 .دلم خاك کردم يتو شهیهم يرا برا يسورمه ا يمانتو دنیو حسرت پوش دمیپوش

شد  یکاش م. بروم و صورتش را ببوسم کتریشد نزد یکاش م. بود دهیتخت خواب يآرام و معصوم رو. را باز کردم نایاتاق س در

 .بهزاد داشتم شیپ یگاهیکاش جا. شهیهم يبرا. بودم یماندن

پله . طفل معصوم نیا يالقلب بودم برا یچه قص. بودنهاش تنها گذاشتم نایرا با تمام س نایاتاق را بستم و سدر . زد بینه عقلم

 .قولم بزنم ریخوبم مجبور شدم نامردانه ز ينایس: رفتم و زمزمه کردم نییها را پا

 "ينر شمیکه از پ يقول بد دیبا"

 راه باز کرد .چانه ام ریتا ز اشک

 "یدوسم نداشت یعنی يبراگه . يبر دیتو نبا"

 .نایو غم زده ات قسم که دوستت دارم س اهیس يچشمها به

 ".غصه داره یلیبابا بهزادم خ"

 .زکمیرا کم کنم عز شیکه غصه ها رومیخدا م به

 .تار شده ام توشه کردم يرا پشت چشمها اهامیخانه رو يدیبار سف نیآخر يرا باز کردم و برا اطیح در

اگر دست بهزاد بهم . شدم یتوانستم دور تر م یم یهر چ دیبا. توقف کرد شدم ستگاهیا يکه تو یاتوبوس نیعجله سوار اول با

 .گرفت یاز تصورش هم قلبم ضربان م. وجود نداشت زیچ چیه يبرا ینیتضم چیه د،یرس یم

 يشهر نییپا يم لباسهاباز ه. دمییپا یم یچشم ریکه ز دمیبا اکراه کنارم نشست و د يدختر. دادم هیتک شهیرا به ش سرم

دهانم گذاشتم  يدستم را جلو. رو کرد رویرا ز میو معده خال دیچیپ مینیب ریز متشیعطر احتماالً گران ق يبو. شده بودند تمیهو

 .را بستم میو چشم ها

 ؟یبش ادهیپ يخوا یآخره خانم، نم ستگاهیا ــ

 یکه معلوم نبود از ک يکدر شده ا طیبل فمیلند شدم و از ته کبا عجله ب! بودم دهیخواب یک. زمخت و طلبکار راننده بود يصدا

 :دمیپرس. دمیکش رونیآنجا مانده بود را ب

 م؟ییکجا ــ

 !مبدا و مقصد رو يمگه نخوند ،یآبج گهیانقالب د دونیم ــ

 یدست به کار م عیسر دیبا. میکاموا آمده بود دیخر يبا مامان برا يچند بار. شناختم یم يتا حدود. شدم ادهیپ دانیم وسط

هدف  یدستم فشار دادم و ب يرا تو فمیبند ک. خواب را از ذهنم دور کردم و به اطرافم چشم چرخاندم يفکر شب و جا. شدم
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 یک. شدند یو طلبکار م زدندیم يتنه ا یشدند و گاه یمردم با عجله از کنارم رد م. پر بود غاتیاز تبل وارهاید يرو. راه افتادم

مهم  یکس يداشته؟ اصالً برا یتوجه به تنه اش خورده بود، چه سرنوشت یکه تنه ام ب يشهر نییدختر پا نیکرد ا یفکر م

 چه بود؟ يهمه عجله برا نیبود؟ اصالً ا

و شماره تماس را کف دستم  دمیکش رونیذوق زده خودکارم را ب. میازمندینوشته بود به چند کارگر ساده ن يبرگه ا يرو

 .کردم ادداشتی

. نداشت ازیکار ن نیکس به اندازه من به ا چیخودخواهانه فکر کردم که ه. کندم وارید يرا از رو یو برم نگاه کردم و آگه دور به

 .تلفن گشتم وسکیبا چشم دنبال ک

 يتو يحوصله مرد یب يچند بوق خورد و صدا. داد یدهنم خشک شده بود و مزه گس م. را جا دادم و شماره را گرفتم سکه

 .دیچیگوشم پ

 .دییبفرما ــ

 :و تند گفتم دستپاچه

 .زنگ زدم تونیآگه يبرا. سالم ــ

 :دیتوپ

 ؟ينکنه مرد. میخوا یکارگر مرد م ش،یخانم مگه نخوند ــ

 .رفتم وا

 .اَه يچشم پزشک خوابمونو پروند هیبرو  ــ

 .دیرا کوب یگوش و

 .گذاشتم و کاغذ مچاله شده را صاف کردم شیرو آرام سر جا یگوش

 !بودم؟ دهیچرا مردش را ند. میازمندیگفت نوشته بود به چند کارگر ساده مرد ن یراست م. شد زانیآو لبم

 وهیم يواریچشمم خورد به ساعت د. نبود يخبر. ها چشم چرخاندم یها و آگه وارید يآمدم دوباره رو رونیکه ب وسکیک از

 نایهنوز س. فرستادم رونینفس گرفته ام را پر صدا به ب. بود میهشت و ن. داد یانتقال م رونیرا به ب وهیم يکه جعبه ها یفروش

 ...ستمین هک دیشد و د داریب یوقت. نشده داریب

 .کوچک ببخشم مرد

مصمم به داخل . دیبه ذهنم رس يفکر. گل بانو شگاهینوشته بود آرا یکوچک یرنگ يتابلو يرو یکیکوچه نسبتاً بار يابتدا

 نیشبها هم. کردم یم دایخواب هم پ يجا دیاستخدام شوم، اآنوقت شا ییجا نیچیهم يوشد که ت یاگر م. کوچه پا تند کردم

 .راحت باشد الشانیقفل کنه که خ رونیکه درش را از ب گفتم یاصالً م. داشت یچه اشکال. دمیخواب یجا م

 ."بسته است "کاغذ نوشته بود يرو دمیبزرگش که رس ینگیدر پارک به

 !باشد نجایصبح باز بود که ا میکجا هشت و ن شگاهیآرا. اش نشستم تک پله يرو دیو ناام وسیمأ
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قطور معده ام را سوراخ  خیرفت و مثل م یباال م دشیروزها بد جور اس نیا. معده دردناکم و فشارش دادم يگذاشتم رو دست

 صدیس ادیبه . اخل مغازه شدمد. بود یکی ابانیآن طرف خ. رفتم رونیب ییکردن نانوا دایپ يبلند شدم و از کوچه برا. کرد یم

 ینیس يداغ را رو يمغازه دار نان باگت ها. کردن کار دایحداقل تا پ. کردم ین پول سر میبا هم يجور کی دیبا. تومانم افتادم

 .امروزم شد رهیج نیو فکر کردم که ا دمیخر یکی. دیچ

 یکم. بود یفاطم دانیآدرسش م. ا باز هم کنده بودمخانم ر یاستخدام منش یآگه. کردم نییها را باال و پا ابانیخ یساعت کی

 .کج کردم شگاهیدوباره راهم را سمت آرا. که بودم ییباالتر از جا

تا االن حتماً به بهزاد زنگ . شده بود ینکرده بود چه حال میدایپ یدانستم وقت یشده و نم داریب. شده بود داریب نایاالن حتماً س تا

نکند  ایکرد، خدا یم میدایراحت شده بود؟ اگر پ الشیشده بود؟ خوشحال شده بود؟ از نبودنم خ یلبهزاد چه حا یعنی. زده بود

 .کند میدایپ

بازش  مهیو چند ضربه به در ن دمیبه شالم کش یدست. يگذار یممنون که تنهام نم ایخدا. خوشحال شدم. باز شده بود شگاهیآرا

 .زدم

 .دییبله، بفرما ــ

کارش بود با تعجب به سر  يلباس ها ضیکه مشغول تعو یسال انیخانم م. سالم کردم. و داخل شدم را کنار زدم میضخ پرده

 :کرد و گفت یو وضعم نگاه

 ه؟یکارتون چ. دییبفرما ــ

 .و من کردم من

 .استخدام بشم نجایخواستم اگه امکانش باشه ا یخواستم، م یراستش، م ــ

 :دیتر پرس متعجب

 ؟ینیب یاستخدام م یآگه نجایا ؟یاستخدام بش ــ

 .شدم دستپاچه

 .دیالزم داشت دیگفتم شا ینه، ول ــ

 ؟يچقدر کار کرد ؟يکار بلد ــ

 .گرفتم نییزده سرم را پا خجالت

 .رمیبگ ادیرو  زیماه همه چ کیسر  دمیقول م یول. ستمیکار بلد ن ــ

 :را جمع کرد و گفت شیحوصله موها یب

 .میاضاف نجایمن خودمم ا. میما کارگر الزم ندار ــ

 :کردم التماس

 .هستم زیخوابم و مواظب همه چ یجا م نیشبا هم دیاگه استخدامم کن. خواب ندارم يمن جا. تو رو خدا خانم ــ
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 .گشاد شد چشمانش

 .کرد تمیهدا رونیمچ دستم گرفت و به ب از

 ؟يگرد یب مخوا يحاال دنبال جا ياز خونه فرار کرد! هیستیبهز نجایمگه ا. نمیبب رونیبرو ب ــ

 .دمیحرفش پر انیم

 .تو رو خدا خانم. دیبهم حقوق ند رمینگ ادیهم کار  یتا وقت. دیشبا درو قفل کن دیتون یم ــ

 .هلم داد رونیب به

 .میافتاد يچه کنه ا ریگ یاول صبح نیبب. حواله کنه گهید يجا تویبرو خدا روز. برو بچه ــ

 .لب غر غر کرد و در را پشت سرش بست ریز. تنداش دهیفا. تلو خوردم و عقب گرد کردم تلو

 .داشتم دیام چقدر

را  نمییکردم چه؟ لب پا ینم دایخواب پ ياگر تا شب جا. از باگت نصف شده را کندم يپارك الله نشستم و تکه ا مکتین يرو

 مکتین يباگت را رو. مونمخواست بتوانم شب را ب یم یکه منش یینجایا دیشا د،یکجا را داشتم که بروم؟ شا. به دندان گرفتم

 !میمر يچقدر حماقت کرد ؟يچرا فکر نکرد میمر يوا. شکستم دانهگذاشتم و مفاصل انگشتام را دانه به 

. ستادمیزنگ واحد را زدم و منتظر ا. زنگ که زده بودم گفته بود طبقه دوم واحد سه. شدم یکوچک يمجتمع چند واحد وارد

کاش ! کردم یچکار م نجایوضعم ا نیمن با ا. استرس گرفتم. دیرس یت در هم متا پش يتق تق کفش پاشنه بلند يصدا

 .پشت در ظاهر شد یپوش کیدر باز شد و دختر ش. دمیپوش یرا م يسورمه ا يحداقل مانتو

 امرتون؟ ــ

 :م و آرام گفتمرا باز کرد میچفت لبها. کرده اش نگاه کردم و اعتماد به نفس نداشته ام را از دست دادم شیآرا يچشم ها به

 .استخدام اومدم یآگه يبرا ــ

 .به سر و وضعم کرد و کنار رفت ینگاه

 .ستادمیا يشدم و همان ورود داخل

 .کارش برداشت و به سمتم گرفت زیم ياز رو يا برگه

 .فرمو پر کن نیا نویبش ــ

 .جا گرفت زشیو باوقار پشت م نیمت یلیخودش خ و

 .دمنگاه کنجکاوش دستپاچه شده بو ریز

 .ها استرس چشم چرخاندم نهیگز يرو با

 .دمیخط ممتد کش شیجلو. کار نداشتم سابقه

 .دمیخط ممتد کش شینداشتم جلو ضامن

 ...نداشتم و باز هم يو حسابدار يبا امور دفتر ییآشنا
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 .ممتد برگه فرم را پر کرده بود يو مشخصات خودم، خط ها یاز نام و نام خانوادگ ریغ به

 .میزندگ ياحتماالً از خط ممتد ها. درشتش، گشاد شد يچشم ها. گذاشتم یمنش زیم يخجالت رو با

 يمن که تا به حال انگشتم هم به آن دستگاه رو به رو! کجا نجایاطرافم نگاه کردم و فکر کردم که اصالً من کجا و ا به

 !باال کجا یاصالً من کجا و روابط عموم. دخترك نخورده بود

 .ستادیا میرو روبه

 .مصاحبه يبرا يریدادند م یاگه اک. نهیفرمت رو بب ریمد يآقا دیاول با. نیچند لحظه بش ــ

 .مردد شد يزینگفتن چ ایگفتن  نیب

 .با فرمت موافقت کنند یبخش يفکر نکنم آقا نیبب ــ

 :دوباره به سر و وضعم انداخت و گفت ینگاه

رو استخدام  یکیگرفتند  میتصم یبخش يشه آقا یم ادیکار ز روزا یچون بعض. استخدام شدم نجایا یمن خودمم با پارت ــ

 .يهم ندار يکار يسابقه  یبگم، تو حت يتو، چه جور. کنند

. گفت یراست م. یستین نجایگفت که تو در شأن ا یم یزبان یبا زبان ب. شده بودم رهیخ شیحرف به تکان خوردن لب ها یب

 .تلخ و کشنده بود شهیهم قتیحق

 .در بزند، بلند شدم نکهیقبل از ا. برود ریفتر مدکه به د دیچرخ

 خانم ــ

 .دیسمتم چرخ به

 .منصرف شدم. دیخواد فرمم رو نشون بد ینم ــ

*** 

پوشاك ها،  يدیبه تول. به طبخ غذا ها سر زده بودم. پا گذاشته بودم ریانقالب را ز يتمام کوچه پس کوچه ها. شده بود عصر

 ،یاش گفته بود استخدام دهیاز آشپز ها با آن شکم ورقلمب یکی. آمده بودم رونیشده و سرخورده ب ریها ،و هر بار تحق یانتشارات

همکارش  يبودم و در مقابل قهقه ها دهیترس. بود دهیخند شیچشم ها. زده بود شخندیو بعد ن يخواب هم دار يگفته بود جا

 .فرار کرده بودم

است؟ فکر کرده بودم  ختهیمثل من، کار ر يدختر ي؟ چرا فکر کردم برامن چه کار کنم يخدا. کرد یداشت غروب م دیخورش

کارم را مشخص  فیفکر کرده بودم تا غروب نشده تکل! نشود داینفر کار پ کی يبرا یدرندشت نیتهران به ا يتو شدیمگر م

 شبم را صبح کنم؟ یحاال کجا را دارم که بروم؟ خانه چه کس. من چقدر احمق بودم يخدا. کنم یم

 :گوشم نجوا کرد ياز پشت تو يمرد يصدا

 ؟يخوا یخانم کوچولو همراه نم ــ

 .پارك پا تند کردم يدهانم را قورت دادم و وحشت زده به سمت ورود آب
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 .تکرار کرد دوباره

 .خانم خوشگله رنیکه پارك نم ییتنها ــ

 .تفش زده و با تمام توانم فرار کردمبه ک فیبا ک ندازد،یبزرگش ترس به جانم ب کلیه نکهیبرگشتم و قبل از ا عیسر

انگار اصالً دنبالم نکرده . نبود ينه، خبر. زدم دیرفتم و اطرافم را د يپشت درختچه ا. بودم که نفسم بند آمده بود دهیدو انقدر

 .بود

گفته بود . بابا بروم فکر کردم که شب را به خانه. کمکم کن ایخدا. بود دهیدلهره امانم را بر. نشستم مکتهایاز ن یکی يرو خسته

 .ستیتو ن يبرا ییمرد بساز، به حرفش باش، گفته بود در خونه من جا نیگفته بود با ا. يپا در خانه ام بگذار يحق ندار

. غلط کردم که فرار کردم. غلط کردم ایخدا. شد برگردم یکاش م. ام گرفت هیگر صالیاز است. پوشاندم میرا با دست ها صورتم

 .ام شدت گرفت هیو گر. بدجور دامنم را گرفت نایآه س ایخدا. نوشتم یبهزاد نامه م يکاش حداقل برا

 .شدند کمیدست هم نزد يدست تو يدختر و پسر. کردند یم یلب نچ نچ ریو ز دیچرخ یعابرها سمتم م نگاه

 :با اصرار گفت دختر

 تو رو خدا گناه داره. چشه مینیبزار بب نیشاه ــ

 .ش کردو دور دیدستش را کش پسر

 .انگل جامعه اند نایا. يباز تو شروع کرد. ولش کن ــ

 ...گفت یمرا م ایخدا. گفت یم مرا

*** 

اگه دست بهزاد . کارم ساخته است فتمیب رشونیاگر گ ایخدا. دمیترس. شدند ریدرگ یبا پسر جوان سیکه دو مأمور پل دمیدور د از

 ...فتمیب

 یگوش کر کن مخف يصدا نیشک ا ینباشم، ب دشانید ياگر تو. لبم باال رفتطپش ق. شدم میدرختچه کنار نرده ها قا پشت

 .داد یگاهم را لو م

*** 

را  میرا بغل کردم و با استرس پا فمیک. ده شب بود اینه  دیشا. روشن یپارك با نور چراغها اندک يبود و فضا کیجا تار همه

 . گردم یبابا بر م شینکردم پ دایاگر فردا کار پ. تکون دادم

از باگت سفت شده را  يتکه ا. بود با خبردار شدن بهزاد يبابا بودن مساو شیپ. هر طور که شده. کنم یم دایفردا کار پ یول

 .دهانم گذاشتم يکندم و تو

 .دستم نگاه کرد يمشکوکش به باگت تو ينشست و با چشم ها مکتین يرو. شد کمیآرام آرام نزد يدختر

 ؟يفرار کرد ــ

 .ندادم یرا جمع کردم و جواب خودم. زد خشکم
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 .تفاوت نگاهم کرد یب

 .دست ننه بابات دنتیصاف م رنتیاگه بگ. بازاره ریگ ــ

 :دهانم را قورت دادم و گفتم يترس محتو با

 .شدم میدرختچه ها قا نیپشت هم. بودند نجایا سایپل شیچند ساعت پ ــ

 .زد یبه چشم م شیکه چقدر الغر و فکر کردم. پشت سرم اشاره کردم يبا دست به درختچه ها و

 .زد پوزخند

 .یآخرش که چ ــ

 :دستم اشاره کرد و گفت يباگت تو به

 ؟يچند روزه فرار کرد. يوخدیپول مولم که  ــ

 :گفتم عیسر. بهش اعتماد کرد شدیکردم م احساس

 .امروز صبح ــ

 .دیکوب نیزم يرا رو شیکفش کتان نوك

 ؟يدختر نمیبب. ستیپس اوضات بدم ن ــ

 .گشاد شد چشمانم

 ؟یپرس یم یچ يبرا ــ

 .مرد سرآشپز بود هیخنده اش شب. و دلم را آشوب کرد دیخند

 .يایبه کار م شتریب یآخه دختر باش ــ

 .شدم رهیخ نشیگشاد شده ام به صورت نمک يچشم ها با

 ؟یکار چ ؟یچ یعنی ــ

 .یبمون ششیشب پ یتون یرو سراغ دارم که م یکیمن . رو برات باز کنم یشه که همه چ ینم. یدختر تو چقدر شوت ــ

 :دمیپرس مردد

 زنه؟ ؟یک ــ

 .را محدود کرد دمید رهیشد و دا بلند

 .دهیبهت م یپول خوب يایاگه باهاش راه ب. آره زنه ــ

 .جور شده بود میکه برا یخواب يجا يبرا. شدم خوشحال

 براش بکنم؟ دیچکار؟ چکار با ــ

 .چند پسر از پشت سرش حواسش را پرت کرد ياجواب بدهد صد نکهیاز ا قبل

 .پارسال دوست و امسال آشنا. بــه، سوگل خانم ــ
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 :دیکرد و توپ اخم

 .بازاره ریگ دینیب یمگه نم. رد کارتون دیبر ــ

 .به من اشاره کرد شانیکی

 .خوب آدمت کرده. خانم درد نکنه نینه دست شه. يشد يماهر ادیکه ص نمیب یم ــ

 بودم؟ دشیص گفت؟ یم مرا

 .گهید دیگمش دید بر ــ

. بردارم دست دخترك دور مچم گره خورد یقدم نکهیقبل از ا. بودم دشیمن ص. دخترك مشکوك بود. حرص بلند شدم با

 :و گفتم دمیدستم را کش

 .امیجا نم چیمن با تو ه. دستمو ول کن ــ

 .بود کمیکه نزد یسفت شد دور دست پسرک گرمید دست

 .ه خودم در خدمتت هستم، دربستخانم خوشگل ــ

 .دمیکش غیج اریاخت یب

 .یدستت رو به من نزن عوض ـ

 :و داد زد دیدو میاز پسر ها از جلو یکیهلش دهم که  خواستم

 .بدو. جواد بدو مأمورا ــ

 .سه مأمور احاطه مان کردند مییایاز پسر ها فرار کرد و ما تا به خودمان ب یکی

 .میانداخت رشونیبأالخره گ. بزنسرباز به همشون دستبند  ــ

 .تقال کرد تا فرار کند و من همان وسط، مردم دخترك

 .کرد خیم نیکم جانم را به زم ياز پشت سرم، پاها يبلند يصدا

 .با من هستند جناب شونیا ــ

 .شناختم یصدا را م نیبه خدا که ا. شناختم یصدا را م نیا من

 .شناختم یمحکمش را هم م يقدم ها يصدا

 نبود؟ يفرصت بهتر ؟یکن یم یشوخ ایخدا. ستادیشد و قلبم به تمام معنا ا کینزد

 دش؟یشناس یخانم م ــ

 .زد یپرسه م یحوال نیکاش هم لتیفرشته ات کو؟ عزرائ ایمن بود؟ خدا با

 التماست کنم؟ دیمردن هم با يبرا

 .خانم با شمام ــ

 .بست لیام قند یرگ و پ تمام
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 د؟یبا هم دار یچه نسبت ــ

 .ام یواه يها دیبر ام دیخط کش ضشیپر غ يصدا

 .همسرم هستند ــ

 .میپا يدر استخوان ها دیچیپ لرز

 .به خدا که نداشتم. توان نداشتم نهمهیمن ا. پشتم بود هنوز

 .دیکش ریمچ دستم ت. شد دهیدستم کش مچ

 .نیسرباز انتقالشون بده تو ماش. يکالنتر دیایب دیبا شه،ینم ــ

 .به سکه سکه افتادم. زد کیچشمم ت ریز دنشیکه از د ستادیا يردم میبه رو رو

 .سرخش که به صورتم نشست، همان جا مرگم را امضا کرد يها چشم

 .شد دهیبا خشونت از شانه ام کش فمیک

 .صورتم جا ماند يرو شیرد چشم ها یول. و پشت کرد دیرا کش پشیز

 .بود دهیخوابتاب پشتش  یبود که ب ضیغ. کرد یرا کنترل م شیصدا

 .شناسنامه هامون نیچرا؟ ا يکالنتر ــ

 .شد قیسرمان، به صورتم دق ينور چراغ باال ریصفحات را ورق زد و ز مأمور

 .با سرعت. سمتم برگشت

 !دیکه عقب کش دیچه د میبغل دست پسرك

 .تا شد میخودم نبود که زانو ها دست

 ؟یکن یبس نم ایخدا. ام بسته شد دهیکه باال رفت، چشمان ترس دستش

 .بهزاد ادیگوشم اکو شد و پشت بندش فر يبلند پسرك تو آخ

 .ناموس یب یدست زن منو گرفت نکهیا يبرا نیا ــ

 .آخ دلخراش دومش يمأمور ادغام شد تو "رِیسرباز جلوش رو بگ"داد

 .شرف ینچرخه ب یچشمات رو ناموس کس گهید نکهیا يبرا نمیا ــ

 .کرد یتندش گوشم را کر م يها نفس. دیبلند مأمور عقبش کش داد

 .آقا؟ مملکت قانون داره یکن یچکار م ــ

 .نشست نیزم يرو میدستها کف

 .گهیببرشون د. يستادیوا یسرباز واسه چ. بفرما شناسنامه هاتون ــ

 .متوقف شد رشیج يمقابل کفش ها شیها نیپوت

 .یمردا هم نباش زین چشم هتا نگرا یشما هم بهتره زن جوونتو تو پارك به امان خدا ول نکن ــ
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 .یگرفت یکاش نفسم را م ایخدا. کم آوردم نفس

 .شیداشت صدا يرنگ تمسخر چه

 .شد یگذاشته م نیزم يکه رو ییبلند کفش ها ينبود جز صدا ییصدا چیاصالً ه. ها کم شد صدا

 .نبودم شتریب يمرده ا من

 ؟یکن یتمامش م ایخدا

 .گرفت و بلندم کرد میبازو از

 .شد دیباال کش میها چشم

 .انداخت یاز کار م شهیهم ياش، قلبم را برا یجهنم يکه چشم ها دیشا. مید یم دیبا

 .شده بود زیصورتم ر يرو شیها چشم

 .لبم سر باز کرد ترك

 .هلم داد م،یدور بازو دهیچیهمان دست پ با

 .فتیراه ب ــ

 !پس چطور هنوز زنده بودم دم،یکش ینفس نم شیپ قهیکه از چند دق من

 .دیزبانم به زور چرخ. از قدم برنداشتم قدم

 .امیمن نم ــ

 .فرستاد رونیب دهیشد و نفسش را بلند وکش دهیهم کش يرو شیچشمها. ستادیا میبه جلو گذاشت و رو به رو يبلند قدم

 .میمر نیبرو بتمرگ تو ماش ــ

 .ماند یهمان جا باق راستم اما، يپا د،یچپم جلو کش يپا. حلقه شد میداغش دوباره دور بازو دست

 .ترسم یکه م دیفهم ینم چرا

 .التماس کردم نباریا. کردم دستش را پس بزنم یسع

 .میزندگ یبزار برم پ. تو رو خدا. ولم کن ــ

 .شکست میمقاومت پاها. دمیقدرت به جلو کش با

 :دیگوشم غر ریچفتش، ز مهین يدندان ها يخشم کنترل شده از ال به ال با

 تو اون آشپزخونه؟ ایپارك؟  نیست؟ هان؟ تو اتوکجا یزندگ ــ

 .داد تکانم

 کدومش؟ ــ

 !دید یرا نم شیخون يچشم ها. من هولناك تر از مرگ است يکه برا دیفهم یچرا نم. کرد یولم نم چرا

 .دیلرز یپارچه شلوارم م. زانوهام شدت گرفت لرزش
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 .شد شده ام مانع از افتادنم ریاس يبازو. خوردم يسکندر. داد هولم

 .مینکن مر وونمید نیاز ا شتریب. فتیراه ب ــ

*** 

 .خودت یارزان تیایدن ایخدا. ترسم یم ایخدا. شد و خودش پشت فرمان نشست دهیمحکم بهم کوب نیماش در

شده بود و نفس  نیام سنگ نهیاز فشار استرس، س. رعشه به اندامم افتاده بود. دست خودم نبود. داشبورد گذاشتم يرا رو سرم

 .سخت دنمیکش

 .دیام کوب نهیوار به س وانهیزد و قلبم د استارت

 .بود یباق شیهنوز رد کمربندش به قدرت دو روز پ. نبود یشوخ

 .نبود یام شوخ رعشه

 .دیفرمان کوب يگفت و دوباره محکم رو يزیلب چ ریزد و ز دور

 :دیکش ادیفر

 .نیدرست بش ــ

 .دندیلرز یبد جور م. ه هم چفت کردمرا ب میدست ها. دمیبه پنجره چسب صالیاست با

*** 

فرمان  يزد و اون رو خیام  یرگ و پ. رهیفرمان بود و به رو به رو خ يو او دست مشت شده اش رو دمیطول راه من لرز تمام

 .دیکوب

 .نبود ادمیاش  هیگفتم و بق یاَللّهمَ اش را م. رفته بود ادمیفرستادن  صلوات

 .بود میاز مردن؟ همان که آرزو! اصالً ترس از چه. دمیستر ینم د،یچیپ یسرعت که م با

*** 

 .توانش را نداشتم. نشدم ادهیپ. پارك کرد اطیح يرا تو نیماش

 ؟!میوسط زمستان بود. بسته بود لیاشک در چشمانم قند. دستم خشک شده بود يکبود يرو چشمم

 .را دور زد نیشد و ماش ادهیپ

 .دلم بلوا شده بود يتو .داد یخشک شده بود و مزه گس م دهنم

 .نگاه کرد! به صورت رنگ مرده ام شهیپشت ش از

 .ستادیراه ا نیب

 .دیچیگوشم پ يتو قشیعم ينفس گرفتن ها. موهاش رفت يال به ال گرشیگذاشت و دست د نیکاپوت ماش يرا رو آرنجش

 .گذشت که در باز شد چقدر

 .شو ادهیپ ــ
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 .ست و بدنم خشک شدب خی میخون در رگها. شد نیام سنگ نهیس

 .شد یکم نم تیاز بزرگ يزیمردم چ یاالن م نیاگر هم ایخدا

 .شده ام، تکان نخوردند جیافل يپاها

 .شدم دهیبه دنبالش سمت پله ها کش. ام کرد ادهیو پ دیمچ دستم را کش. نماند منتظر

 .داد یطعم خون م. ام دهیخشک يلبها يآزادم را گذاشتم رو دستم

 .ستادیراه ا نیب

 .ام نگاه کرد دهیبه صورت رنگ پر. کرد و برگشت مکث

 .جلو هولم داد به

 .برو باال ــ

 .و به سمت باغچه راه کج کرد دیدر رفت ، بهزاد چرخ رهیدستم که سمت دستگ. سنگ شده ام باال رفتم يها را با پاها پله

. بود شیزانوها ينشسته و آرنج دو دستش، رو کنده يرو. سمت پنجره دینگاهم چرخ. بود امدهیپشت سرم ن. ستادمیهال ا وسط

 .رفت و دوباره از نو یآشفته اش عقب م يمو ها يبه ال يدستش ال يانگشت ها

. دیلرز یچشم دوختم به پارچه شلوارم که م. نبود. دمینبود؟ با چشم همه جا را چرخ نایاز س يچرا خبر. شده بود پیک میگلو

 .مغزم از کار افتاده بود

 .دیکش یم يچه درد ایخدا. آّب گرفته بود ریسرش را ز. آمد یم اطیآب بود که از حشرشر  يصدا

 .مزه دهانم تلخ شد. دیهال چرخ يآب را بست و سمت پنجره  ریش

 .کرد یاش چکه چکه م ختهیبهم ر يآب از موها. کرد و در هال باز شد یکیها را دو تا  پله

 .يکردم، اما جوابم نداد تیچطور صدا. يهد باش که چطور همراهم نبودشا. خودت شاهد باش ایخدا. وسط هال بودم هنوز

 .تکان نخوردم میاز جا یو من حت ستادیا میرو به رو. سمتم قدم برداشت به

 .نشست نیزم يرگ برجسته گردنش راه گرفت و رو ياز رو یآب قطره

 .صورتم نشست يدستش باال رفت و با قدرت رو کبارهی به

 .مبل پرت شدم يروو  دمیشدتش چرخ از

 .یغلطا نکن نیاز ا گهید نکهیا يبرا نیا ــ

 .کرد بلندم

 .تاب ندارد گریقسم که تنم د تیبه بزرگ. تحملم تمام شده ایخدا

 .شیشانیرگه دارش، به رگ برجسته پ ينشست به چشم ها نگاهم

 .بماند ادمی دیبا. بسته نشد میچشم ها. نگاهم من هم. باال رفت دستش

 .کرد مکث
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 .امد نییهمان باال مشت شد و پا ستشد

 ... يحقته انقدر بزنمت که صدا ــ

 .را خورد حرفش

که انگار از ته چاه بلند  ییو صدا دیلرز میصوت يتارها. ام چنگ شده بود قهیدستش که به  يرو دیاشکم چک. دیام لرز چانه

 .دیخز رونیب میشده باشد، از پشت لبها

 سگ بدم؟ يکه صدا ــ

 .بغض راه باز کرد. رخاندمرا چ صورتم

 .بزن ــ

 .وحشتناك تر از قبل. گشاد شد شیها چشم

 .تر عمل کردند يقو نباریا میصوت يتارها

 ؟یهست یمعطل چ گه،یبزن د. يسگ بد يزنمت که صدا یگفت انقدر م یم. گفت یم شهیبابام هم هم ــ

 .ام را ول کرد قهی

 :زدم داد

 ؟یکن یچرا بازش نم. سوزونه یتا مغز استخون رو م .ادهیاون دردش ز. کمربندت هم هست ــ

 :دیکش نعره

 .خفه شو ــ

 .تمام وجودم سوخت. سمت صورتم، سوخت نیا و

 .راست کردم قامت

 :دمیکش ادیپاك کردم و همزمان فر نیمزاحم را با آست يها اشک

 خفه بشم؟ دیبا یتا ک. خفه بشم دیچقدر با ــ

 .مسمت سگک کمربندش دستم دراز کرد به

 .زدم زجه

انقدر درد داره که خفه . شم یفقط خفه م. افته یخونم گردنت نم ؟یچرا معطل. بازش کن و خفه ام کن. يتو که راهشو بلد ــ

 .ام کنه

 .عرضه بودم یچقدر ب. نتوانستم بازش کنم. شد یجا بند نم کیلرزانم  يدستها

 .دمیکوب واریگرفت و محکم به د میشانه ها از

 .گوشم، آشوب به پا کرد یزونحل يتو ادشیفر
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 ییچه بال یدون یمغزت بود؟ اگه دنبالت نبودم م يتو یهان؟ چ ؟ياحمق؟ اصالً فکر کرده بود یکن یچه غلط یخواست یم ــ

 اومد؟ یسرت م

 .تلو تلو خورد فمیتن نح. تکانم داد محکم

چند  ينفهم؟ فکر کرد يکرد يه تو چه فکراومد؟ هان؟ آخ یسرت م ییچه بال يافتاد یاون آشپز م ریاگه گ یدونست یم ــ

همه جا برات کاره؟ همه جا بهت  يخطور کرد؟ فکر کرد نیهم کتیتموم؟ به مغز کوچ زیو همه چ یکن یجور غذا درست م

 دن؟یخواب م يجا

 .را پس زدم شیرفته ام دست ها لیتوان تحل با

 .دمیکش ادینه اش را فرچند ماهه خا نیا يچند سال، تمام دم نزدن ها نیا يعقده ها تمام

چند بار؟  ؟يدو ماه چند بار کتکتم زد نیکنم؟ تو ا ینم يکار چیگم؟ ه ینم یچیه یهر چقدر تو سرم بزن يفکر کرد ه؟یچ ــ

 .گذاشتن يادگاریفقط رو بدنم . حسابش از دستم در رفته

. پرت شد یهر دکمه اش به سمت. بودم شده وانهید. دمیکش نیزهوار در رفته ام گرفتم و محکم به طرف يدو طرف مانتو از

 .دمیکش غیام گرفت اما باز هم، ج هیگر. بلوزم را باال زدم

 .ستیبدنم سالم ن يجا چیه. کار خودته. نیبب ــ

 .دمیکوب میمشت به پهلو با

 .بره یاز دردش شبا خوابم نم. پهلوم هنوزم کبوده. نشیبب ــ

 .زد یشده بود و نفس نفس م کبود

 .اش زدم نهیتخت س به

 ارم؟یسرش ب ییهر بال یگفت مم،یتی يدیکسم، د یب يدید ؟يمرد یلیخ يفکر کرد ــ

 .دمیکش ادیفر کمیستریه يها هیگر نیب

آشغاله که  هیپدرش  یمادر نداره که زخماشو مرهم بزاره؟ نگفت یکسه؟ نگفت یدختر ب نیا ینگفت ؟يدیخدا رو اون باال ند ــ

خواسته  یکس دیشا يفکر نکرد ،یکمربند باز کن نکهینره؟ قبل از ا یخونه اون عوض یلحاضره شب رو تو پارك سر کنه و

 ؟يدار رتیغ یلیکه خ ؟يمرد یلیکه خ ؟یرو ثابت کن یکه چ يزد یتونست تابه جونم و  يکنه؟ افتاد تتیکنه؟ اذ تمیاذ

 .دمیکش ادیرا باالتر زدم و از ته دلم فر کمیتون

 داره؟ رتیغ یلیآشغالم خ ياون بابا نه؟یکس؟ آره هم یمربند رو تن دختر برد ک یعنی رتیغ نه؟یا رتیغ ــ

 .دمیاش کوب نهیجانم را به تخت س یب يها مشت

با اون  یچه فرق ،یکن یو نماز خوندن منو مسخره م یخون یکه نماز م ییتو ،يکه ادعا دار ییتو ؟يبا اون دار یتو چه فرق ــ

 هان؟ ؟يدار یعوض

 .بود ستادهیحرکت ا یوت گرفت و بهزاد تار شده، بکم جانم ق يها مشت
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اول پرس و جو کنم، بعد اگه دست از پا خطا  یچرا نگفت ؟يمن شک کرد یچرا به پاک ه؟یاون مردك ک يچرا فکر نکرد ــ

 کرده بود آش و الشش کنم؟

 .رفت و در آستانه سقوط همچنان مشت زدم لیتحل توانم

. مردم یمن که داشتم م. من که رفته بودم. رمیبه درد خودم بم یچرا نذاشت. والنت متنفرمعج ياز قضاوت ها. ادیازت بدم م ــ

 ؟یچرا نذاشت

 .دمیکش غیوار ج وانهید. ام نشستند نهیس يرو میمشت ها نباریو ا دمیبهزاد دست کش از

 ...چرا. رمیخودم بم یکس یبزار با ب. رمیبزار به درد خودم بم ؟یچرا نذاشت ــ

 .گرفتار شد شیدستها انیملرزانم  تن

 .گوشم نجوا کرد ریز شیصدا

 .يلرز یم يآروم باش دار. آروم. سیه ــ

 .دمیکش غیکردم و باز هم ج تقال

 .بودند، سفت تر شدند دهیکوب شهیکه هم ییدست ها حلقه

از خودش به خودش . دور افتاده از آب در آغوشش جا گرفتم يمثل تشنه  ،یپناه یدر اوج ب. شد لیبه هق هق تبد میها غیج

 .تنها بودم يمن، تنها. نبود میرایپذ یآغوش چیبردم؟ ه یبه که پناه م. را نداشتم یمن که کس. پناه برده بودم

 .سرم جا گرفت يآرام رو شیرا نوازش کرد و لبها میموها دستش

سر  شمیچند روز پ يزخم ها. داد هیتک یگرفت و آرام به پشت میاز شانه ها. کردم یو هق هق م دمیلرز یم. مبل نشاندم يرو

امروز با تمام  یول. کردم یحس نم يچند روز کرخت بودم و درد نیا. دیکش یم ریتمام تنم ت. کرد یبدنم درد م. باز کرده بود

 .بودم دهیوجود درد کش

 .مبل جا دادم يرا بغل کردم و سر نامتعادلم را گوشه  میها زانو

 .را به سمت آشپرخانه کج کرد راهش

. بودم دهینوزده سال تمام حسرت کش. شدم یم رینوزده سال بود که تحق. بودم اوردهیاز دو ماه طاقت ن شتریب. بودم دهیبر گرید

مگر من که . دمیکش ینم گرید. دوستم داشته باشد یکس نکهیحسرت ا ،یمیحسرت داشتن پدر، حسرت داشتن دوست صم

 .نداشتم شتریبه خدا که من نوزده سال ب. ودمنب شتریب ،یو مردن فینح يبودم؟ من به جز دختر

تمام  میها یبدبخت. شد یوقت بند نم چیه میاشک ها. دیلرز یهمه آوار م نیا ریز میشانه ها. سوزاند یام جگرم را م هیگر

قراره  یمامان پس ک. کشند یرا م یطعم خوشبخت يروز کیبأالخره  ستندیکه خوشبخت ن ییمامان گفته بود کسا. شد ینم

 .یگفت یراست م شهیتو که هم ؟ينداد دیممگر ا ؟يمگر قول نداد نم؟یرا بب یرنگ خوشبخت

 .جگر سوزم ادغام شد هیهم زدن قاشق با گر يصدا

 .متنفر بودم دن،یاز خودم، از سماجتم در زنده بودن و نفس کش. ضعف نفرت داشتم نهمهیاز ا. بودم زاریکردن ب هیگر از
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 ینم ایرو گرید. خواستم ینم زیچ چیه گرید. خواستم ینم. رو برگرداندم. کرد کیرا به لبهام نزد وانیل. حرف کنارم نشست یب

 .خواستم یمردن م يمن فقط چند روز. خواستم ینم یخوشخبت گرید. خواستم ینم دیخانه سف. خواستم

 .شد کترینزد

 .بخورش ــ

 .داد یرا نم وانیلبه ل يرواجازه تمرکز  میدست خودم نبود، لرزش لبها. هم امنتاع کردم باز

 .چانه ام گرفت و برم گرداند از

 .بخورش گمیم ــ

 .نکرد نیریکام تلخم را ش نشیریطعم ش. شد دهیبه لبهام چسب وانیل

 یلعنت يترس ها. دمیکش یخجالت م. دمیترس یم. کردم یبه صورتش نگاه نم. قطره اش را به زور وارد معده ام کرد نیآخر تا

 .کردم یمبل راه یو دوباره صورتم را به کنج دمیرا باال کش مینیب. دندبا من بو شهیهم

. هنوز کنارم نشسته بود. کردم که باشد یدعا م. خواب آخرم بود دیشا. هم افتاد يچشمهام رو. آمد یخوابم م یبیطرز عج به

از . بودم دهیکه کش ییها غیاز ج. خسته بودم. برد یبه خلسه ام م یمیمال يآب قندش، گرما ینیریاز ش. بود نینگاهش سنگ

 .بودند دهیبا قدرت نلرز نگونهیکه تا به حال ا یصوت ییکه کرده بودم و لرزش تارها ییها هیگر

 .دیبازوم را کش. کرد بلندم کند یسع

 . دست و صورتت رو بشور ییبرو دستشو ــ

 :کردن به صورتش، آرام و خش دار گفتمبدون نگاه . دمیصورتم را به مبل کش یسیخ. نداشت یجان میپاها. بودم خسته

 .تونم یاالن نم. رمیبعداً م ــ

 .باز هم تحکم کرد. و مجبور به بلند شدنم کرد دیکش شتریرا ب بازوم

 .بلند شو ــ

 گفت؟ ینم يزیگفت؟ آنهمه بارش کرده بودم، چرا چ ینم يزیآرام بود؟ چرا چ چرا

اشک  يپوست صورتم از شور. دمیرا باال کش مینیب. دش هم وارد شدخو. کرد تمیهدا ییبه دستشو. شدم دهیسرش کش پشت

 . آب را باز کرد ریش. شد یم دهیکش

 .رونیب ایبشور ب ــ

 .رفت رونیخودش ب و

روز هم کامل  کیکردم که  یتصور هم نم یشده بودم، حت داریامروز صبح که ب. ام نگاه کردم دهیرنگ پر ریو تصو نهیآ به

چقدر ساده بودم که چهار جور غذا درست کرده . دمیآب را به صورتم پاش يرا کاسه کردم و خنکا میت هادس. گردم ینشده، برم

چقدر ساده بودم که فکر نکرده بودم بهزاد . و باز هم سردم شد دمیآب پاش. برد ینم واز نقشه ام ب یبودم و فکر کرده بودم کس
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کردن سر  دایپ یواه دیها را به ام ابانیپشتوانه خ یفکر و به ب یدم؟ بچکار کرده بو. کند یبهزاد مثل من فکر نم. ستیساده ن

 !چقدر احمقانه فکر کرده بودم! پناه گز کرده بودم

قدر  نیتابه حال ا. شدم رهیخسته ام خ يدهنم گذاشتم و دوباره به چشم ها يرا رو سمیدست خ. آب به تنم نشست يسرد

 .بودم دهیند نطوریاصالً تا به حال بهزاد را ا. حرف نزده بودم ادیبا فر نجوریتا به حال ا. بودم دهینکش غیج

اتاقم  ینزار راه یتوجه، با تن یب. آمد یاز آشپزخانه م يزیجلز و ولز چ يصدا. را بستم ییافتاده در دستشو نییبه پا يسر با

 .را سست کرد میبهزاد قدم ها يجد يصدا. شدم

 .شامتو بخور ایلباساتو عوض کن ب ــ

 .دمیخواب یمبل کنار دستم م نیهم يانقدر خسته بودم، انقدر درد داشتم که اگر بهزاد نبود رو. هم گذاشتم يرا رو میها چشم

چقدر . که تنشان کند ستین یکس گرید نکهیبا فکر ا. کمد گذاشته بودم يآمد که لباسها را تا کرده و تو ادمیاتاق را بستم و  در

 !کرده بودم یسادگ

در دهانم،  دهیچیزهر پ نیاصالً با ا. نمیدوست نداشتم کنار بهزاد بش. دوست نداشتم شام بخورم. عوض کردمرا  میلباسها

 .بخورم يزیدوست نداشتم چ

 .نمیبب یخواستم خوب ینم. خواستم شام بخورم ینم. هام را با دستم فشار دادم قهیشق. را به انفجار بود مغزم

چرا . هم افتاد يگرم شد و رو میچشم ها! بدنم امرزوز چرا سر باز کرده بودند؟ يهازخم . دمیطور مچاله شده دراز کش همان

 ندارم؟ کجا رفته بود؟ دیکه نباشد ام نایس دیفهم ینبود؟ نم نایس

. کرد ینم تمیاگر مادرم بود بهزاد اذ. رفتم یم ششیاگر بابا خوب بود پ. دیکش ریت میپهلو. مردم یداشتم از سرما م. بود سرد

چرا . پول ندارم گریبه روح مادرم قسم خوردم که د. داشت؟ من که پول دادم یچرا بابا دست از سرم بر نم. دیچیتنم پ يتو درد

 زد؟ یباز هم م

 يو گفت که خودت گفته بود دیداد کش. گفت نایگفته بود دوستم دارد؟ س نایکرد؟ به س ینم يبود، چرا کار ستادهیکنار ا بهزاد

. شد یم کمیداشت نزد. دیصورت چروك بسته اکبر آقا جلو کش رم؟یم یچرا نم ایکرد؟ خدا ینم يا کارپس چر. دوستش دارم

 .و بهزاد را صدا کردم دمیکش غیج

من زن بهزاد بودم، پس چرا از دست هومن . ترسم یم ایخدا. کرد اهشیس نیبهزاد، هومن دستم را گرفت و سوار ماش يجا به

تقال کردم . ردینفسم را بگ. خواست خفه ام کند یم. هومن دور گردنم حلقه شد يدست ها. دمیشک غیداد؟ بلند تر ج ینجاتم نم

 .داشت یچرا دست از سرم بر نم. حتماً بابا بود ایخدا. حتماً بابا بود. خورد گوشمبه  يباز شدن در يصدا. دنینفس کش يبرا

 .با قدرت پسش زدم. سردم بود. به لبم خورد وانیل يسرد

دستانش . شد یباز نم میچشم ها. دهانم گذاشته شد يتو يزیچ. آشنا بود شیصدا. شناختم ینم. کرد یرا صدا م اسمم یکس

 :گفت یکس. و دود گاریس يبو. داد یبابا بو م يدست ها. زبر بابا نبود يدست ها هیشب

 .قرصو بخور نیا ــ
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. زد یلبخند م. سرم بود يمامان باال. گفت یزور م شهیصدا هم نیا. گفت یزور م. دهانم طعم زهر داشت دیفهم ینم

 میاز گلو یگرد کوچک یش. به حرفش گوش بده. بخور یعنی. هم گذاشت يرا رو شیچشم ها. لبخندش فراموشم شده بود

از . دمیچنگ کش شیبه بازوها. بلندم کرد یکس. گذاشت یم میاتنه دینبا. رفت یم دینبا. مامان تار شد ریتصو. رفت نییپا

 .دمیترس یم يبلند

 میصورتش و آرام چشم ها يدست گذاشتم رو. کرد یرا نوازش م میبود و موها دهیدراز کش شمیمامان پ. گرمتر شد میها چشم

 .را بستم

*** 

 یتکان. ادینه ز یسر درد داشتم ول. بود کیهمه جا تار. کنار زدم یرا کم میضخ يپتو. سردم نبود گرید. را باز کردم میها چشم

. باز هم تشک تکان خورد. شدم زیخ مین. نمیکردم بهتر بب یسع. نبودم انگار نیزم يرو. تکان خورد رمیتشک ز. دمبه خودم دا

بود،  دهیدراز کش یدرشت بهزاد که کنارم، با فاصله کم کلیبه ه. نبود یکنارم، خال. کردم تررا باز میچشم ها. تخت بودم يرو

 .دیکش یبود و آرام نفس م شیشانیپ يدستش رو. کامل نشستم. سم گرفتنف. تختش بودم  يرو. شدم رهیمات و مبهوت خ

پتو را . دمیبسته اش هم خجالت کش ياز چشم ها. لبم را به دندان گرفتم نجا؟یچرا آورده بود ا. بلندم کرده بود یافتاد کس ادمی

 .نبود نجایمن ا يجا. آرام کنار زدم

 ؟يخوا یم یچ ــ

 .دیدستش را از صورتش کنار کش. کردم زانیرا از تخت آو میپاها. دستپاچه شدم. بود داریب ایخدا

 :زده گفتم خجالت

 .تو اتاقم رمیم ــ

 .بود يوسط خواب هم جد یحت. بود يباز هم جد. مچ دستم را گرفت گرشیدست د با

 .بخواب سر جات ــ

 .کردم مکث

 .دیشد و دستم را کش زیخ مین

 .کردم آرام دستم را آزاد کنم یسع. دمیکش یبخوابم خجالت م ششیپ نکهیا از

 .خودم بخوابم يتو جا رمینه، م ــ

 .شد کالفه

 .جا نیگفتم بخواب هم ــ

 .شد دهیدستم محکمتر کش و

 .دادم هیو به تاج تخت تک دمیناخوداگاه عقب کش. دستش به سمت صورتم دراز شد. کنارش نشستم بالجبار

 .راه متوقف شد انهیم دستش
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 .کرد مکث

 !مهم بودم؟ یعنی. قرار گرفت میشانیپ يفرستاد و پشت دستش رو رونیرا ب نفسش

 .سمتم را بلند کرد يپتو

 .بخواب ریبگ ــ

 دو نفره؟ يچرا پتو حاال

 .دمیگردنم باال کش ریمعذب نشدنم، پتو را تا ز شتریب يو برا دمیزده دراز کش خجالت

 .گذاشت شیشانیپ يدستش را دوباره رو ساعد

 .دیچیگوشم پ يخسته اش تو يصدا. سه صبح بود. خورد وارید يبه ساعت رو چشمم

 . بخواب ریبگ ــ

 .کردم که بخوابم یو سع دمیپتو را باالتر کش. دمیرا گز لبم

دوست داشتم به پهلو . خسته شده بودم دنیخواب میاز صاف و مستق. بود دهیخوابم پر. نداشت يا دهیفا میزور بستن چشم ها به

 .اتاق خودم بودم يکاش تو. شد پشت به او بخوابم ینم. دمیکش یت بهزاد بچرخم خجالت مسم نکهیاز ا. بچرخم

. بسته اش انداختم يبه چشم ها ینگاه مین. خشک شده بود میراه گلو. پتو عرق کرده بودم ياز گرما. کنار زدم یرا کم پتو

 خواب بود؟ یعنی

باز و  يپتو را کامل کنار بزنم، با چشم ها نکهیقبل از ا. شنه ام بودبدجور ت. شدن تشک بلند شوم نییکردم بدون باال و پا یسع

 .دیسمتم چرخ ش،یخواب یخسته از ب

 :قبل از تشرش گفتم عیو سر تند

 .آب بخورم رمیم ــ

 .دیبه صورتش کش یدست. نشست شیجا يتو

 .برات ارمیم نیخواد، بش ینم ــ

 .رفت نییآلود از تخت پا خواب

 کرد؟ یم نطوریا چرا

 .دادم هیرا کنار زدم  و به تاج بلند تخت تک توپ

 .دیتخت دراز کش يآب را دستم داد و دوباره رو وانیل. کرد یکنار رفته نگاه يپتو به

 .شده بود رهیبه سقف خ میبود که مستق دهیانگار او هم خوابش پر. لب تشکر کردم ریز

 :گفتم آرام

 .وشهکولرم که خام. گرمه م؟یپنجره رو باز کن شهیم ــ

 .سمتم دیچرخ
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 .سر درد گرفتم. بخواب بزار منم بخوابم ریآبتو بخور و بگ. نه ــ

 .فرستادم نییاش، چند قلب آب را پا رهینگاه خ ریز. را جمع و جور کردم خودم

 .دیکج شده ام را باال کش بالشت

 .بخواب ــ

 .دمیکش میتخت را برداشتم و رو نییپا دیسف ملحفه

کاش زودتر . را بستم میچشم ها. خورد معذب بودم یکه به صورتم م شیاز نفس ها ش،یکیاز نزد. دمیدراز کش میو مستق صاف

 .شد یصبح م

 :دیمقدمه پرس یخواب ب یکم يبرا میریدرگ انیم

 مزاحمت شده؟ ارویاون  یاز ک ــ

 گفت؟ یرا م ارویکدام . از خوابم باز شد يفرار يها چشم

 :گفت د،یرا که د میجیگ

 .هیحم تلفنهمون مزا ــ

 :آرام جواب دادم. دمیباال کش میگلو ریرا تا ز ملحفه

 .نجایکه اومدم ا يروز ياز فردا ــ

 .کرد خیشد و توب رهیرخم خ میبه ن. شد زیخ مین

 فهمم؟ یروز م هیباالخره  یکن یفکر نم ؟یکن یم یمخف زویچرا همه چ ؟یچرا روز اول نگفت ــ

 .دمیدرجه به سمتش چرخ چند

 ...من  ــ

 .به ادامه دادنش دینچرخ زبانم

 یش یباعث م اتیشد؟ چرا با بچه باز یعواقبش از اون روز بدتر م یگفت یاگه روز اول م یعنی ؟یاز چ ؟يدیترس ؟یتو چ ــ

 ره؟یگلومو بگ خیکنم که بعدش عذاب وجدان ب يکار

 .مشد رهیتخت خ يشده اش رو هیو به دست تک دمیکش نییچشمانم را پا. دمیچرخ شتریب

 .شد آرامتر

 .گرفتم نتیرفتم مخابرات پر روزید ــ

 .شد نییبا صدا باال و پا شیگلو بکیس. سخت بود انگار شیبرا. دیکش ینفس

 .کنم یم تیازش شکا رمیفردا م ــ

 .قرار گرفت میرخش مقابل چشمها میو ن دیدراز کش دوباره

 ...تیبا پنهون کار ینشده، ول رشتیب هیدرسته مکالمه ات پنج ثان. هر روز. هر روز زنگ زده ــ
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 .تبدارم نفوذ کرد يو نافذ به چشم ها میرا چرخاند و مستق سرش

 .یکن یرو ازم پنهون نم يزیچ چیوقت، ه چیه گهید ــ

 .انقدر آرام که متوجهش نشد. سرم را تکون دادم آرام

 .تر شد يجد. و از کتفم را هم چرخاند دیچرخ

 گفتم؟ یچ يدیشن ــ

کامل به پشت بخوابد حرف آخر را  نکهیو قبل از ا دیصورتم چرخ يرو يا هیچند ثان شیکردم، چشم ها دییا که تأر میها دهیشن

 .تمام کرد

 .یخواب یجا م نیدر ضمن از فردا هم ــ

 يلجولجانه برا میچشمها. خسته بودم شبید یخواب یاز ب. داد یشر شر آب حس خوب آرامش م يصدا يداریخواب و ب نیب

 .کرد یمقاومت م باز شدن

و همزمان چشم  دیچیدماغم پ يبخار آب تو يبو. کرد ارمیهوش يباز شدن در. چشمانم هنوز مقاوم بودند. آب قطع شد يصدا

 .چالند یسرش را م يکه به تن داشت و موها یبا حوله تن پوش. بهزاد بود. باز شدند یبه سخت میها

 .هم بد نبود ادیز. نگاه کردم نمدیخواب تیبه وضع. خودم را جمع و جور کردم عیسر

سماور را هم روشن نکرده  ریساعت هشت بود و من هنوز ز. ملحفه را کنار زدم عیسر. هشت صبح بود. به ساعت افتاد چشمم

 .بالفاصله سالم دادم دیبهزاد که چرخ. بودم

 .سر و وضع آشفته ام نگاه کرد و جواب داد به

 :رفتم و با عجله گفتم نییتخت پا از

 .کنم یرو آماده م ییاالن چا. خواب موندم. دیببخش ــ

 .ام نشست نهیس يشدم دستش رو یکنارش که رد م از

 .کارت دارم نیبش. گذاشتم ییخواد، خودم چا ینم ــ

 .راه متوقف شد انهیم یروشن کردنش باال رفت ول يدستش برا. را به برق زد سشوار

 .قرار گرفت میم برداشت و درست رو به روچند قدم به سمت. شد شیخشک کردن موها الیخیب

 .گرفتم ریبا شرم سر به ز. اش نهیسرم را باال گرفتم و چشمم خورد به س. هنوز خواب داشتند میها چشم

 .خسته اش خواب را گرفت يصدا

 .ستمیامروز من ن ــ

 .نشست میوجب دست رو به رو کیو با فاصله  دیکنار تخت را جلو کش یعسل

 .ستیهم که ن نایس .امینهار نم ــ

 .دمیحرفش پر انیم ناخواسته
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 کجاست؟ نایس ــ

 .کرد و تشر زد اخم

 .حرفم نپر نیب ــ

 .دمیعقب کش یکم

 .يکه کرد ییبه کارا. دتیبه خانواده جد. دتیجد یبه زندگ. زیبه همه چ. یو فکر کن ینیخوام بش یم. ییامروز تا شب تنها ــ

 .کردم یم يدستم باز يبا انگشتها. مکث کرد یکم

 .روزتیو فرار د ــ

 .ناخنم را کندم پوست

 .از حدش نفش بست شیب يسوگل و الغر ریتصو

 .دستم پنهانش کردم نیب عیانگشتم را سر. کرد تیبه گوشه ناخنم سرا خون

. يواج کردازد. یستیمجرد ن گهیکه تو د یبدون دیبه بعد با نیاز ا. کنم یرو فراموش م روزتیکار د. یخوام که بزرگ ش یم ــ

از همون اولش دنبالت . مطمئن نبودم ییزهایچ هیاز  روزیتا د. یبه هر حال تو االن متأهل ینبود، ول یدرسته ازدواجت معمول

 روزیهمون د. تا آخر شب. يتنها بود. يبود فیتو بال تلک یول ؟يذار یقرار م یبا ک ؟يریم یک شیپ نمیبب خواستمیم. بودم

بازم صبر  یول. سراغت امیخواستم ب یم ،يپارك فرار کرد ياز دست اون مرد تو ياون جور یتوق. حرفهات رو باور کردم

  ؟یبزن رونیاز خونه ب يپشتوانه ا چیه دونجور ب نیهم یچطور تونست. یچکار کن يخوا یشب که شد م نمیگفتم بزار بب. کردم

 .اجازه نداد. میبگو يزیباز کردم که چ دهان

از . گفتم شبمید. بدم رییرو تغ طیخوام شرا یم یول. آزارم داد و باعث شد تو رو هم آزار بدم. بد بود یلیخ انیجر نیشروع ا ــ

 .دمیبهت فرصت م يچند روز. یخواب یاتاق م نیبه بعد هم نیا

 .کرد یچقدر نافذ صحبت م. چانه ام و سرم را بلند کرد ریرفت ز دستش

 ...از فردا شب  یول. دمیم امشبم بهت فرصت. دو ماهه که بهت فرصت دادم ــ

 .تمام رها کرد مهیرا ن حرفش

 .سرخ شده بود میها گونه

 .شد یشد به ناخن دستم که باز هم کنده م دهیکش چشمش

 :دیتوپ. دو دستم فاصله انداخت نیب

 .یکش یبازم دست نم. ادیداره خون م ــ

 .را برانداز کرد میتر انگشت ها قیرا باال آورد و دق دستم

 .ستیهم سالم ن شونیکی یحت! انگشتا نیبا ا یکن یم چکار ــ

 توجه بود؟ نهایا
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 !ستین ریخونه ناخن گ نیمگه تو ا. شونیکن یم يدار نمینب گهید ــ

با  شهیهم. به دست نگرفته بودم ریدستم ناخن گ يانگشت ها يوقت برا چیه. همه انگشتانم زخم بودند. گفت یم راست

 .کندمشان یدندان م

 .یخواب یاز امشب درست مدر ضمن  ــ

 .نگاه کردم! شده اش بیعج يرا باال گرفتم و متعجب به چشم ها سرم

 .ام نهیدرست وسط س يگرفت که با پا زد یداشت تازه خوابم م شبید ــ

 .دمیخواب یآرام م شهیمن هم. گشاد شد میچشمها

 .کش آمد شیکنم که لبها یخواستم معذرت خواه یدستپاچگ با

 کرده بود؟ یکرده بود؟ با من شوخ یشوخ یعنیزد؟  لبخند

 .دادم یتر از قبلم، درست وسط هال نشسته بودم و خودم را تاب م بیعج ياحساس ها انیرفته بود و من م بهزاد

 ...حاال چطور. گفتم یم! من هنوز به بهزاد شما. کردم یکه مهلت داده بود فکر م یدادم و به چند شب یرا تاب م خودم

 !بهزاد را نداشت يکه طاقت دور نایس. تاستیمهمان خانه ب يبهزاد گفته بود چند روز. تنگ شده بود انیس يبرا دلم

 !کرد یم يحسود ایشد  یخوشحال م! کرد؟ یم يکه من اتاق بهزاد را اشغال کرده ام چه فکر دید یم اگر

بود که بهزاد آنچه را  نیار فقط هدفش همانگ. نشده بود یشگیاز مزاحم هم يخبر. بود میساعت ده و ن. ساعت نگاه کردم به

 .بشنود د،یکه نبا

 !شده بودم ریچقدر غافلگ. چقدر جا به جا شده بودم شبید. دیکش ریت کمرم

موش دوانده است؟ بعد با  شیزندگ يتو یفهمم که چه کس یگفته بود بأالخره م. جواب ندهم یتلفن چیگفته بود به ه بهزاد

 .است یزند کار چه کس ید که حدس مخودش حرف زده بود و گفته بو

 .شدم رهیو به سقف خ دمیهال دراز کش وسط

 یسرم م ییاگه بهزاد نبود چه بال. کردم یم نییکردن سر پناه باال و پا دایپ دیانقالب را به ام يابانهایموقع خ نیهم روزید

 .بدنم را لرزاند ش،یکو چر فیبند کث شیکردم؟ شکم برآمده سرآشپز، با آن پ یم دایپ یآمد؟ چه عاقبت

 .داشتم تیبا بودنش احساس امن بیمن عج یدست بزن داشت، بد اخالق بود، زورگو هم بود ول. داشت تیهر چه بود امن بهزاد

طاقت  گریمن د. نکشد گاریکه س. که دست بزن نداشته باشد. کردم یکردم، من هم شرط م یشد که احساس راحت يروز اگر

 .رات را نداشتمطاقت تکرار مکر. نداشتم

لبخند زده  میبار اول برا يبرا. کرده بود یبا من شوخ. کش آمد میلب ها يلبخندش، نقش بست و همزمان لبخند رو ریتصو

 .آمدم یبود و من هنوز با لبخندش سر ذوق م

*** 
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. خانه شده ام نین از نکهیحس ا. داشتم یحس خوب. بسته بودم یرا دم اسب میحمام رفته بودم و موها. شده بود کیتار هوا

 .دمیبه خانواده جد. دمیجد یبه زندگ. بهزاد گفته بود فکر کنم. نطوریسوپ هم هم. درست کرده بودم مهیق

بود؟ پولش تمام شده بود تا  یتیدر چه وضع یعنی. خانواده ام بود ریاو هم جز انکار ناپذ. شد دهیناخواسته سمت بابا کش فکرم

 ...باز هم  یعنیحاال؟ 

و . کردم ادیسماور را ز ریز. مرتب بود زیهمه چ. خانه نگاه کردم يدستپاچه به همه جا. آورد رونمیبهزاد از فکر ب نیماش يصدا

 .به استقبال بروم ایدر آشپزخانه بمانم  نکهیا نیمردد شدم ب

 .بماند که متأهلم ادمیگفته بود . هال باز شد در

 .ذوقم کور شد. آرام جواب سالمم را داد. دیبار یاز سر و صورتش م یخستگ. گفتم دیرفتم و سالم و خسته نباش جلو

 .مبل گذاشتم يو کتش را گرفتم و رو فیک

 .که رفت، راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم ییسمت دستشو به

 .شهیبه روال هم. دمینفره چ کی زیم. نبود نایس

. کند فیانتظار داشتم تعر. ام را به کار برده بودم قهیسل تیانه. شد انداخت دهیچ زیبه م ینگاه. حوله به دست وارد شد بهزاد

 .دیکش رونیرا ب یصندل. نگفت يزیچ یول

 پس بشقابت کو؟ ــ

 !میخواست با هم شام بخور یم. شدم هول

 .منتظرم ماند نهیبه س دست

 .من فکر کردم، فکر کردم که بعداً بخورم ــ

 .باز هم طلبکار بود چرا

 ؟يه گفتم فکر کردک ییزایاصالً به چ ــ

 .فروکش کرد جانمیه تمام

 :بشقابش را برداشت و گفت. کرده بود اخم

 .اریخودت بشقاب ب يبرا ــ

 .دیسوپ کش. برداشتم و مقابلش نشستم بشقاب

 ؟يامروز چکارا کرد. بکش غذاتو ــ

 !آمدم یمکالمه ساده هم بر نم کیاز پس . عرضه بودم یچقدر ب. هم هول شدم باز

 :ج را برداشتم و آرام گفتمبرن ریکفگ

 .و شام درست کردم. به حرفاتون فکر کردم. نکردم یکار خاص ــ

 .شدم رهیخسته اش خ يبه چشم ها منتظر
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 .آب پر کرد یوانیل

 .تماس نگرفت یکس ــ

 .جواب ندادم. ساعت پنج. بار تلفن زنگ زد هی ــ

 .برنج را برداشت ریرا تکان داد و کفگ سرش

 :دیمقدمه پرس ید و بصورتم نگاه کر به

 ؟یکنکور شرکت کن يخوا یم ــ

باز . چند قلپ خوردم و سرفه ام آرام گرفت. آبش را دستم داد وانیل! خود خودش! بهزاد بود. به سرفه افتادم. دیپر میبه گلو غذا

 .مثل صبح لبخند زد. دیهم خند

 ؟یشرکت کن يخوا یگفتم م. ينگفتم که قبول شد. چه خبرته ــ

 .اب دادمجو عیسر

 ن؟یدیاجازه م یعنی ــ

 .شد يباز هم جد. دیاز غذا خوردنش کش دست

 ؟یتون یم. یتهران قبول بش نیکه هم یفقط به شرط. آره ــ

 :دو بار پشت سر هم تکرار کردم نا،یس يها یذوق زدگ هیشب یذوق با

 .دمیقول م. تهران قبول شم دمیقول م. تونم یتونم، م یم ــ

 :گفت یحس چیه بدون

 .غذاتو بخور. خب یلیخ ــ

. رفتم یدانشگاه م. خودش گفت. بهزاد گفت. قرار بود کنکور شرکت کنم. کدام مهم نبود چیه. مهم نبود یول. ذوقم خورد يتو

 .شدم یدانشجو م ایخدا

*** 

را  میدست ها کهیالو در ح دمیبشقاب را آب کش نیآخر. رفته بود ادمیاز  يوقت بود که مزه شاد یلیخ. از سالها شاد بودم بعد

رفتم ؟ کنارش  یم ششیکردم؟ پ یحاال چه کار م. مبل نگاه کردم يرو دهیبه هال و بهزاد لم یچشم ریکردم، ز یخشک م

  م؟یکرد یتماشا م الینشستم و با هم سر یم

که بلند شد و با  دمید. کند یبه اتاقم بروم و بازهم بداخالق دمیترس. بود نایکاش س.و نشستم دمیآشپزخانه را عقب کش یصندل

 .گشت يزیچشم دنبال چ

 .هم رفت يشد و اخم هاش تو دهیبه آشپزخانه کش نگاهش

 ؟یکتمو کجا گذاشت ــ

 !کرد یچرا اخم م! شدم یوقت صحبت کردن با بهزاد دستپاچه م چرا
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دود  میربع کی يشاد. دیکش رونیرا ب گاریدست برد و پاکت س بشیج يتو. روز مشترکمان رفتم و کتش را آوردم کیاتاق  به

 .شد اطیح یشده اش را از صورتم کَند و راه زیر يچشم ها. شد

دروغ چرا، جرأت . اعتراض کنم. میبگو يزیخواستم چ. افتادم یدود گرفته مان م شهیبابا و هال هم ادی دمید یکه م گاریس

 .نکردم

 دهیخودم د. نبود يگاریاو که س! کرد یم میقا نایسو از  دیکش یم گاریس! دیکش یم گاریچرا س. مبل نشستم و بغ کردم يرو

 .افتاد یبودم بعد هر پک، به سرفه م

 .فکر بود يتو قیکه عم دمیاز پشت پنجره د. بود اطیح يبهزاد تو. ساعت گذشت مین

به اتاق خواب  نکهیا يمن رو. تخت دراز بکشد يو رو دیایمنتظر بشوم که ب دیبا یتا ک. نشستم میقبل يدوباره سر جا فیبالتکل

 .بروم را نداشتم

کاش  م؟یکرد یم یرا هم؟ پس کجا زندگ نیفروخت؟ ماش یخانه را م نیا یعنی. را بستم میو چشم ها دمیمبل دراز کش يرو

 .کرد یکاش با بهزاد لج نم. آمد یخانه نم نیوقت عمه خانم به ا چیه

 .بود يباز هم جد. آشفته ام نگاه کرد به حالت احتماالً. دمیهال باز شد و من مثل فشفشه از جام پر در

 ؟يدیچرا خواب نجایا ــ

 .بلند شدم. کانتر پرت کرد يرا رو پاکت

 .خواب نبودم ــ

 .کردم یوقت تلف م یکم دیبا. آب خوردن به سمت آشپزخانه رفتم يبرا یول. ام نبود تشنه

 .شد ییدستشو یگفت و راه یمیبخواب میبر

*** 

جمع  میآب دهانم ناخوداگاه پشت گلو. بود دهیتخت و به پشت دراز کش يچراغ روشن بود و بهزاد رو. وارد اتاق شدم نهیطمأن با

 .شد

 .چراغو خاموش کن ــ

، به سبک  دمیبا فاصله به پشت دراز کش. لبه تخت نشستم و ملحفه را باز کردم. را خاموش کردم و آرام تخت را دور زدم چراغ

 .خودش

 .را بستم میگفتم و چشم ها ریبخآرام شب . دیکش يبلند نفس

تا . کرده بودم ریگ دنیچپ چرخ ایراست  نیباز هم ب. عضالتم خشک شده بود. کردم معذب بودم یاز آنچکه تصور م شتریب

 دم؟یکش یدراز م میصاف و مستق دیبا یک

 .دمیگوشم فهم ریبلندش ز ياز نفس ها. دیچرخ سمتم

 .میمر ــ
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 .رخ خجالت زده ام زل زده بود میبه ن. به نشانه آغوش. باز بود شیکه دست ها میدیداز گوشه چشم . باز شد میها چشم

 .شدند ریعضالتم درگ. رفت نفسم

 .شدم دهیدست دراز کرد و آرام به آغوشش کش د،یتعللم را که د. به خودم حرکت بدهم نتوانستم

که  يمرد ياز دست ها. دیلرز یبدنم م. بودمآغوشش  نیخشک و مسخ شده ب. کرد یقلبم، بلند و قاطع عرض اندام م يصدا

 .کرد یمحبت م یپوست ریز روز،یاز د

 .اوردیکرد سر فرو رفته ام را باال ب یسع

 لرزه؟ یبدنت چرا م. میمر یه ــ

 .پشتم را آرام ماساژ داد. نداشتم یام جواب دهیتن و جان محبت ند يبرا. نداشتم یجواب. ندادم جواب

 .هم شوخ شده بود بهزاد باز. شوخ شد لحنش

 .نمتیباال بب اریآره؟ سرتو ب ؟یکش یخجالت م ــ

 .ام نهیتا برخورد چانه با س. تر گرفتم نییرا پا سرم

 . به خودش فشارم داد محکمتر

 .میزد ینم یکدام حرف چیه. میبود یدر همان حالت باق يا قهیدق چند

 .شد يباز هم جد. باز هم سکوت شکسته شد. کرد یم یآرام و منظمش به قلب کوبنده و بدن لرزانم، دهن کج يها نفس

 .اعصابم خورد بود. میشد ریاز پشت خط با هم درگ. اون روز صبح عمه خانم زنگ زده بود شرکت ــ

 .سختش بود. دیکش يبلند نفس

 .حالم خوب نبود. بردارم نویبا عجله اومدم خونه که سند ماش ــ

 .تر شدند پیگره کرده اش ک يها دست

 یکیرو رو به راه کنم که  دمیجد یزندگ خواستمیم. ام کرد ونهیحرفهاش د. کرد یفکرم درست کار نم. ون مردك زنگ زدا ــ

برخورد کنم، دست خودم  يخواستم اون طور ینم. شدم وونهیاون لحظه د ینبود ول یمنطق. کنه یم انتیگفت زنت داره خ

نزار به . از دستت خارج بشه تیدم گوشم خوند نزار افسار زندگ یکه ه ییروزها. ادافت ادمیکه بابا سکته کرده بود  ییروزا. نبود

 ...که اون زن بهمون زد ییپشت پا. یفتیحال و روز من ب

 .داد هیاش را به سرم تک چانه

 نایس يبرا. فرستم یبه خودم لعنت م. کشم یعذاب م نم،یبیکبودت رو که م يدست و پا. میمر ستمیمن انقدرا هم بد ن ــ

 .ندارم که بدم یجواب

 .به چشم هام زل زد. شده بود سیخ میچشم ها. مقاومت نکردم. را باال آورد سرم

 .باهاش تماس گرفتم رونیکرد اون روز که از ب یم يا هیچه گر یاگه بدون ــ

 :گرفتم و با بغض گفتم ریسرم را ز. دیام لرز چانه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ١٨٥ 

 نش؟یاریفردا ب شهیم. دلم براش تنگ شده ــ

 .دیدو انگشتش گرفت و کش نیا بر دماغم

 .میزن و شوهر ینا سالمت! دختر یبش الیخیحرف زدن رو ب یرسم نیا يخوا یم یتو ک ــ

مرد  ریانگار که با دب. کردم یاز سوم شخص استفاده م شهیهم. گفت یراست م. زدم یبغض لبخند کم جان انیم. شده بودم آرام

 .کنم یصحبت م مانیعرب

آرام  شیو نفسها. نبود، بهزاد بود یشوخ. کردم یفرار م شیاز نگاه کردن به چشم ها. مقابل صورتش درست. دمیکش باالتر

 .کرده بود

 .رفت یضعف م شیدلم برا زد،یمردانه بود و لبخند که م. بود بایصورتش ز. نبود یشگیهم ياز اخم ها يخبر

 خوبه؟. دربند میریم. فردا نهار مهمون من ــ

 .کرد یم داینمود پ شیروزها، مردانگ نیکه ا يبه مرد. کرد یکه نوازشم م ییها یبه خوب. زدم لبخند

 :دمیپرس. بودم کنجکاو

 مادرتون، چرا رفت؟ ــ

 .شدم مانیپش. در هم شد شیها اخم

 .نپرس گهیتو هم د. خوام در موردش صحبت کنم ینم ــ

 .شد زانیو لوچه ام آو لب

 .پرسم ینم. چشم ــ

 .دیبه آغوشم کش دوباره

 .دختر خوب نیآفر ــ

 .گفتم دیبا ترد. بود یخوب فرصت

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم شه،یم ــ

 .فکر نکنم ردش کنم یول. باشه یتا چ ــ

 .خوب شده بود دوباره

 .دینکش گاریس گهید شهیم ــ

 .اضافه کردم بالفاصله

 .شروع شد ادشیشد دو پاکت، اعت گارشیپاکت س کی یبابام وقت ــ

 شم؟ یتاد ممنم مع یعنی ــ

 .را تکون دادم سرم

 .نیستیشما که بلد ن. کنم من باعثش شدم یاحساس م ــ
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 .دیخند

 .ستمیبلد ن یدون یاز کجا م ــ

 .دیبافته شده ام کش يبه موها یدست

 .کنم یم نییخودم تع مشمیجر. یشیم مهیهر شما جر يبه بعد برا نیاز ا. شما که یدر ضمن بازم گفت ــ

 .کرد یم یشوخ و باز هم. بود شوخ

*** 

 .شدن زود بود داریب يپس هنوز برا. نبود ییصدا. به باز شدن نداشتند یلیخواب آلوده ام م يچشم ها. دمیچرخ

 مینیب ينوك انگشتش رو. چشم هام بود يلبخندش جلو ریتصو. چشم باز کردم عیسر. شد دهیکش مینیب يرو ینرم جسم

 .کرد یم يسرسره باز

 .زده لبخند زدم خجالت

 ن؟یشد داریوقته ب یلیخ. ریصبح بخ ــ

 .بود یرسم یلیخ نیشد داریب. هم خراب کرده بودم باز

 .گرفت يدستم را به باز يها انگشت

 .بخواب زوده هنوز. شهیم یساعت کی ــ

 .را کنار زدم ملحفه

 .خواب موندم دیببخش ــ

 .فرار کنم قشیکنجکاو و دق ينگاهها ریداشتم هر چه زودتر از ز دوست

 .دستم را گرفت و به سمت خودش کشاند مچ

 .مهیساعت هفت و ن. گمیبخواب م ــ

را  میچشم ها. بود میایدن نِیآغوشش امنتر. خواستم ینم چیاز خدا ه گریخوب بود د یوقت. شد یتکرار م شبیقصه د دوباره

 .کاش خواب نبودم. بستم

تا ابد با هر برخورد دستش،  یعنی! میباش یمعمول يها که مثل زن و شوهر دیکش یچقدر طول م. میدیدراز کش یساعت مین

 امدم؟ یشدنش بر م یشد؟ اصالً از عهده زن شرع یعضالتم منقبض م

*** 

که اوضاع  یگفته بود کم. بود ختهیر يچا میبرا. لقمه گرفته بود میبرا. میتازه رنگ گرفته بهزاد خورد ينگاهها نیرا ب صبحانه

 ییفنجان چا يذوق زده ام را تو يبرق چشمها. قند آب کرده بودم لویک لویگفته بود و من ک. میریگ یم یهمانیخوب بشود م

 .خوب بود هک یچقدر خوب بود، وقت. بودم دهید
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شد اگر بابا بهزاد مهربان  یچقدر خوشحال م. بود یخال یلیخ نایس يجا. زنگ بزند شیبهزاد رفت که به عمو. را جمع کردم زیم

 .دید یشده اش را م

 .کردم زیرا ت میسالم گفتن بهزاد گوش ها اب

 چه خبر؟. ممنون ــ

... 

 دار؟ینشد از اون خر یجواب ــ

... 

 ره؟یجداً؟ تا چند درصد احتمالش م ــ

... 

 شه؟یمشخص م زیتا پس فردا همه چ. به خدا دیام ــ

... 

 .نقد دارمدست به  ياگه که جور نشد من مشتر. میکن یدو روزم صبر م نیا. دینگران نباش ــ

... 

 .دیشما هم مشکالت خودتون رو دار. دونم یبله م ــ

... 

 .خداحافظتون. دیبه زنعمو و بچه ها سالم منو برسون. چشم حتماً ــ

 .پرت کرد زیم يو خودکار را رو ادداشتی يزیکالفه چ. ستادمیرا بستم و پشت کانتر ا خچالی در

 .جرأت گرفته بودم یکم روزید از

 .آقا بهزاد ــ

 .صورتم نشست يرو نگاهش

 ن؟یخونه رو بفروش نیا نیخوا یم ــ

 .بود دهیرا چسب میگلو خیوجدان ب عذاب

 .شد بلند

 .دهیرو م یجواب قطع گهیتا دو روز د. شده دایشرکت پ يبرا يمشتر هی. دونم ینم ــ

 :و ادامه داد دیبه صورتش کش یدست

 .خونه رو بفروشمما موافقت نکنه، مجبورم  يشنهادیاگه با مبلغ پ ــ

 .خجالت زده بودم. گرفتم نییسرم را پا. من بود ریهمه اش تقص نهایا

 .کرد یعمه خانم هم باهاتون لج نم د،یدیرس یاگه من نبودم، شما به شرکتتون م. من مقصرم ــ
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 .تن صداش رنگ سرزنش گرفت. اخم هاش درهم شده بود. خودش را به پشت کانتر کشاند. شد بلند

 . شنوم یحرف ها م نیکه از ا هیربار آخ ــ

 .بغض کردم شه،یاز توپ و تشرش مثل هم. دمیاش عقب کش یناگهان رییتغ ار

 .را به پشت گردنش برد شیو دست ها دیکش یپف

 .و تا پشت کانتر امد دیبه سمت آشپزخانه چرخ. نگفتم يزیمن که چ. هال زد يتو یقدم چند

 .گوشم قرار گرفت کنار ش،یخم شد و لبها. پشت بغلم کرد از

مثل بچه ها  یالک زیهر چ يبرا. یخودت رو مقصر ندون يزیهر چ يبرا يریبگ ادی. یباش يقو يریبگ ادی دیبا م،یمر نیبب ــ

 .یباش فیضع دینبا گهید. شده با زور یحت ش،یریبگ دیبا يدار یاگه حق. ینکن هیگر

 .دیبازم را به پشت گوشم کش ياز موها يا تکه

 م؟یباشه مر. خوام ینم فیضع میمن مر. ياریخوب و محکم بار ب ندمونویآ يبچه ها یتا بتون یباش ير قوانقد دیبا ــ

 .و جدا شد دیکش ينفس آسوده ا. کردم دییسر حرفش را تأ با

 بودن تا چه حد سخت بود؟ يقو

 .میبرو آماده شو که بر ــ

 .خسته اش نگاه کردم يبه چشم ها یاستفهام. برگشتم

 .االرفتب شیابروها

 اد؟ینم ادتیدر مورد دربند  يزیچ! رفت ادتی يزود نیبه هم ــ

 :گفتم عیسر یحواس پرت با

 .حواسم نبود دیببخش ــ

 .شد يزد و باز هم جد مینیب يبا انگشتش رو. هم اخم کرد باز

 .کارات نیاز ا ادیخوشم نم. نکن یمعذرت خواه يخود یب زیهر چ يانقدر برا ــ

 .و به اتاقش رفت گفت

 .شد یم فیبود که پشت هم رد يخرابکار. دیکش نییو لوچه ام پا لب

. کرد یم دمییکاش تأ. شده بودم ایزن دن نیپوش تر کیبه نظرم ش. دلم نبود يدل تو. بود ستادهیوسط هال ا دهیپوش اسپرت

 .به لرزش افتاده ام را صاف کردم يصدا

 .من آماده شدم ــ

 .کرد یم فمیکاش تعر ایخدا

 یچانه ام را، کم ریشده ز پیک يگره روسر. و دستش را باال آورد دیجلو کش. نگفت يزیچ. براندازم کرد يا هیچند ثان. برگشت

 .سرم مرتبش کرد يشل و بعد رو
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 .که تلفن زنگ خورد دیبگو يزیچ خواست

 .سالم گل پسر خودم ــ

... 

 .تنگ شده یمنم دلم برات کل ــ

... 

 .نبالتد امیفردا م! باشه، چه خبره ــ

 .خوبه ممیمر ــ

 .گذاشت شینیب يرو سیه يبه من انداخت و دستش را به نشانه  ینگاه

 .ادیفردا م. ستیخونه ن میمر ــ

... 

 .تند شد یکم لحنش

 .دنبالت امیگفتم فردا م. نایخونه باباشه س ــ

*** 

و نو هم،  کیش ينم بود و کفش هاکتان ت يسورمه ا يمانتو. یواقع يدرست مثل زن و شوهرها. مینشسته بود نیماش يتو

حرکاتم را  یعنی. کرد یم یچشم ریز يبهزاد نگاه ها. بار هزارم مرتب کردم يرا برا میگره روسر. زد یچشمک م نییآن پا

 یب زیهر چ يبماند برا ادمی دیبا. کنم يدوست نداشتم باز هم خرابکار. را مرتب کردم و صاف نشستم فمیکرد؟ ک یکنترل م

حاال که . انداختم ینگاه شیرخ فکر مینامحسوس به ن. رمیآبغوره نگ يخود یب زیهر چ يبرا. نکنم یت خواهمعذر يخود

 .کردم یرو م میتمام سع دیخوب شده بود، با

 يدختر و پسر دست تو. چقدر شلوغ بود. میرفت یباال م ییسرباال یکل دیکه معلوم بود با نطوریا. بودم امدهیبه حال در بند ن تا

منتظر  نیماش يجلو. میشد ادهیرا پارك کرد و پ نیبهزاد ماش. لبخند زدم شانیبه شاد. دندیخند یگفتند و م یهم، مدست 

دستش جا به جا کرد  يها را تو چییسو! بود نیگفتند هم یذوق مرگ که م. را به مرگ بودم قاصالً از ذو. ذوق داشتم. ستادمیا

 .میو هم قدم به راه افتاد

 یرفتند و هر از گاه یبه دو زوج خوشبخت که دست در دست هم راه م. دندیخند یرمان بودند و بلند بلند مجوان پشت س چند

زد و  شیبه بازو یدر گوش دختر گفت و دختر مشت آرام يزیپسر چ. گفتند حسادت کردم یم ییها زیگوش هم چ ریز

 بود؟چه گفته  یعنی. دیبهزاد هم شن "ایح یب "همزمان گفت 

بهزاد دستم را . پشت سرمان بلند تر شد يجوان ها يگفت؟ صدا ینم يزیچرا بهزاد چ. شان بود یبه خوشبخت مانیوهر د نگاه

 .سرعت داد مانیبه قدم ها یدر دستش گرفت و کم

 ؟یش ینم تیکه اذ ادیز. ستندیجاها ن نجوریکفشا مناسب ا نیا. میریبرات کفش اسپرت بگ دیبا ــ
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که  يراه برو يبود که کنار مرد یچه حس خوب. کنند ینم تیگفتم که اذ نحالیبا ا. کرد یم تیاذ پاشنه ام را. ها نو بود کفش

 .کردم یدستش احساس غرور م ياز دست آرام گرفته تو. به فکرت بود

*** 

 .میستادیرودخانه ا کنار

 نجا؟یا يتا حاال اومد ــ

 .وقت چینه، ه ــ

 .رخم نگاه کرد مین به

 .نایاومدم، با سمن هم تابستون قبل  ــ

 .میکنار رودخانه نشست یسنگ بزرگ يرو

 م؟یاریرو هم با خودمون ب نایبعد س يسر ــ

 .حتماً ــ

 .دیچرخ یکرد و ذهن آشفته من حول بابا م یم یبهزاد رانندگ. مینشسته بود نیماش يتو

 ؟یکن یفکر م یبه چ ــ

 .دییپا یرو به رو را م شیچشم ها. دمیسمتش چرخ به

. بود یبیعج زیچ یدلشوره لعنت نیاما ا. نداشتم یدر مورد بابا حرف بزنم، حس خوب نکهیاز ا. گرفتم يرا به باز مینتوما ي گوشه

 .شد یم دهیکش د،یناخواسته ذهنت به هر کجا که نبا

 .سر نهارم فکرت مشغول بود ــ

 .دیکامل به سمتم چرخ. دیرا کش یپارك کرد و ترمز دست يا گوشه

 بهت؟ گفتم یچ میمر ــ

 .گوشم بود يهنوز تو شیکالنتر يحرف ها! گفتم یچه م. کرد یهم مالمت م باز

 ...راستش، . ستین یمهم يزیچ ــ

اش  دهیکه امروز ظهر خورده بودم، صورت تک یبا هر لقمه کباب یول. دیچرخ یدهانم نم يبابا تو يکلمه . و من کردم من

 .زهرم شده بود! مانیرزن و شوه يغذا نیامده بود و اول میچشم ها يجلو

 .هم گذاشت يرو یرا طوالن شیها چشم

رو  لیمسا نیکوچکتر یحت ،يزیگفتم هر چ. یفراموش کن دیچون نبا. کنم یهم تکرار م گهیبار د هیاون روز بهت گفتم  ــ

که سر نهار  یکه باعث اون حلقه اشک يزیهر چ. هست بهم بگو يزیاگه چ. ادیخوشم نم ياز پنهون کار. یکن یمخف دیهم نبا

 .شد ،يکرد مشیقا

 .شد یچروك م میمانتو يباز کردن قفل زبانم، گوشه  يباز هم برا. دمیکش یبود؟ باز هم خجالت م دهیبود؟ د دهیفهم
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 .راهنما که زد، زبانم باز شد هر چند تُنش آرام بود. گرفت و دوباره استارت زد یزنم نفس ینم یکه حرف دید

 سر بهش بزنم؟ هیتونم  یواستم بپرسم، مخ یم. بابامه شیفکرم پ ــ

 .مضطرب به حالت صورتش چشم دوختم و

 :و محکم گفت قاطع

 .نه ــ

 .به صورت پکرم انداخت ینگاه مین. دادم هیتک یصاف نشستم و به صندل. مشتم مچاله شد يتو فیک ي دسته

 .که بهت داده بودم امروز تموم شد یاون مهلت ــ

 !رك نجوریچرا ا .نشست میشانیشرم به پ عرق

 .یکن ینباشه که بهش فکر م يزیاون چ دیشا لشیمسئله اصرار دارم، دل نیا يرو ینیب یاگه م م،یمر نیبب ــ

 .رخ احتماالً گلگون شده ام نگاه کرد و باز هم راهنما زد مین به

 يکه به معنا یبفهم دیتو با. مسئله است نیاز راه هاش هم یکیو خانوادمون مشخص بشه، که  یتو زندگ گاهتیجا دیتو با ــ

خوره  یم یبه توق یخوام تا تق ینم گهید. رهیگ یخامت رو م دیشا يها میاز افکار و تصم یلیخ يتأهل جلو نیا ،یکلمه متأهل

 .حرکت نپخته انجام داده باشه هی میرفته باشه، نکنه مر میخونه، مر شتمباشم که نکنه امشب که برگ نینگران ا

 .دیصاف نشست و با دو دستش به فرمان چسب. را چک کرد يزید به سمت پنجره من و چکرد و خم ش پارك

 ...عشق نباشه ياز رو دیشا ره،یگ یرابطه که امشب شکل م ــ

 .عشق نبود يرابطه اش از رو. مشت شده ام را شل کرد يشکستن دلم دست ها يو صدا شکستم

 مشیانگار تصم. فکر کرد يا هیچند ثان. سخت بود شیود بشنوم که براقرار ب يزیباز هم چ. شد شتریفرمان ب يدستش رو فشار

 .پشت به پنجره اش. دیکامل به سمتم چرخ نباریرا گرفت که فرمان را رها کرد و ا

 ینم گهید. ارمیم مانیدارم بهشون ا. شند یتر م يدارم که روز به روز دارند قو یوسط من نسبت بهت احساست نیا یول ــ

همه  نیدونم با ا ینم. رمیگ یم کیرو به فال ن نایمن ا. کنه یم تمیکردن هات اذ هیگر. یبش تیم که اذتونم تحمل کن

خوام که  یازت م یول! يبه من دار یاالن چه احساس يدیرو د شیجسمتو ضربه  شهیافتاده و هم نمونیکه ب یاتفاقات

مثل هومن رودست  يعرضه ا یب یاز آدم نکهیکر اف ینداشتم، ول یدرد جسم دینشدم، شا تیمنم کم اذ. یفراموششون کن

 ...شرکت و  لیبعدش هم که مسا. کرد یم وونمیبخورم، داشت د

 .دیکش يبلند آه

 نهایکدوم از ا چیه يتو نا،یاز آب و گل در آوردن س تا،یداشته، مرگ بابا، رفتن اون زن، ازدواج ب ادیز يمن باال و بلند یزندگ ــ

 يجور هیرقم خورده،  نطوریدوست دارم حاال که سرنوشتمون ا. تنش خسته شدم نهمهیاز ا. نشدم تیاذ دو ماه نیا يبه اندازه 

رو در آورد و  چیسو. میبش لیخوام مضحکه فام ینم. یهمه تالشت رو بکن دیتو هم با. توقع دارم هماز تو . سر و سامونش بدم

 :گفت
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 .امیمن االن م نیبش ــ

 :داخل آورد و گفتاز بسته شدن در، سرش را  قبل

 . میکن یآزادتر بشه، در مورد بابات هم صحبت م یچند روز بگذره و فکر من کم ــ

 .به سمت داروخانه تند شد شیرا رد کرد و قدمها مانیشد و گام بلندش جوب کنار ادهیپ

کلمه  کی نیا. ستین عشق يگفته بود از رو. که هنوز جرات عوض کردنشان را نداشتم ییتخت نشسته بودم، با لباسها يرو

از بهزاد و  م،یاز نوزده سالگ. زمیاز اطالعات ناچ. دمیترس یم زیاز همه چ. دمیترس یمن م. بود دهیدل و جانم را به آتش کش

بودم،  دهیکالس شن يبچه ها یدر گوش ياز پچ پچ ها ییزاهایچ. فکر نکرده بودم لیمسا نیوقت به ا چیمن ه. تشیقاطع

 ...تناك بودند و وحش یلیکه خ ییزهایچ

 

 . دمیترس یمن م. دیچرخ رونمیب يلباس ها يمواخذه گرش رو يچشم ها. اتاق باز شد در

 .به سمتم قدم برداشت آرام

 .میآدم عوض هیکنم  یاحساس م یکن یکه نگام م ياونجور میمر ــ

 .شد ریو اشکم سراز میبه گلو دیجمله اش چنگ کش نیهم

 :شد و قاطع و محکم گفت رهیخ میاشک يبه چشمها. گرفت شیدستها نیصورتم را ب. تند شد شیقدمها

 . یبش تیاذ ستیقرار ن ــ

 .اش چسباند نهیسرم را به س و

*** 

. را بسته بودم میمصرانه چشم ها. کرد یبهزاد کنارم بود و آرام نوازشم م. بودم دهیچیرا دورم پ دیملحفه سف. شده بود شب

بهزاد قول داده بود . رفته بود ادمیاز  دایو ش نینسر يتمام پچ پچ ها. عمل کرده بود شیبه تمام قول ها. دمیکش یخجالت م

 ...شیزمزمه ها یول ستیگفته بود عاشقم ن. گوشم بود يتو شیزمزمه ها. بود ردهشوم، و به قولش عمل ک ینم تیکه اذ

 .شد دهیپوست صورتم کش يرو انگشتش

 .خوشگل خانم یچشماتو باز کن يخوا ینم ــ

 .را بهم زد میو موها دیخند. ام چسباندم نهیام را به س چانه

 .دختر یهست یچقدر تو خجالت ــ

 .شدم دهیکش شیدستها نیب

 .ام بشم دهیقربون خانم آفتاب و مهتاب ند ــ

*** 
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! ل خانمخوشگ. لبم نشست يداد لبخند رو یکه م يدیاز القاب جد. بودم دهیمبل دراز کش يو رو ختهیرا دورم ر سمیخ يموها

از رنگ چشم . براي هر کدامشان طلب بخشش کرده بود. هر رد کمربند آه نفس گرفته بود يبود و برا دهیتنم را د يها يکبود

از ! من ملوس بودم یعنی. مهربانند و مثل گربه ملوس. هستند یخاص يها آدم ها یگفته بود چشم رنگ. کرده بود فیتعر میها

 ...را بوسه باران کرده بود و  میهاکرده بود و چشم  فینجابتم تعر

و پشت  یلعنت يخواستم لبخند بزنم، آن کوچه  یتا م. پور یسمت کوچه خادم دیآب قطع شد و فکر من دوباره چرخ يصدا

تا ابد دنبالم . گذشته من تا ابد با من بود. شد پاك کرد ینم يجور چیگذشته را ه. کرد یم لیبندش بابا، لبخندم را به ماتم تبد

 .بود

 .دیکش یم ریکمرم ت. خسته بودم. هم گذاشتم يرا رو میها چشم

 ؟يدیچرا خواب نجایا ــ

و آخ کم  دیکش ریکمرم ت. کردم که بلند شوم یسع. بود ستادهیا میبهزاد بود که حوله به دست رو به رو. شدم اریهوش عیسر

 .دو دوباره دراز کشم کر میبازو ریدست برد ز. خارج شد میاز لبها یجان

 .یشیبلند م یچ يبرا. بخواب ریبگ ــ

 .دمیخودم را باال کش. نگاه کردن به صورتش شرم داشتم از

 .بکشم خیرو س گرایجا دراز بکش من برم ج نیهم ــ

 .افتاده ام را تکان دادم ریبه ز سر

 :رفت گفت یبه سمت آشپرخانه م هیدماغم را فشار داد و در حالک نوك

 .يریگ یآرتروز گردن م. رینگ نییانقدرم سرتو پا ــ

*** 

درست کرد و به سمتم  یلقمه بزرگ. داد یخوب شامپو م يبو. وسط گذاشت و خودش کنارم نشست زیم يجگرها را رو ینیس

 ! خوردم یم دیرا با نهمهیفکر کردم ا. گرفت

 .نصف لقمه ام را به سمتش گرفتم دیو با ترد دمیکش یقینفس عم. را نصف کردم لقمه

 .نیزرگه نصفشو شما بخورب یلیخ ــ

 .دستش را دورم حلقه کرد. شد دهیصورتش کش يباال رفت و لبخند رو شیابروها

 .دستش نگاه کرد يتو يلقمه  به

 .روز ازدواج کنم هیکردم  یفکر نم ــ

 .با چشم به دستم اشاره کرد. تعجب به صورت تازه اصالح کرده اش نگاه کردم با

 .بخورش ــ

 خورده بودم؟  یبار ک نیآخر. دیدندانم دو ریجگر ز طعم. زدم یکوچک گاز
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 .دمیسمتش چرخ به

 د؟یازدواج کن نینداشت میوقت تصم چیه ،یعنی ــ

 .داد هیمبل تک یقلپ دوغ خورد و به پشت چند

 .داشتم میتصم یزمان هیدوماً چرا . ده بار نیا ،ینه و ازدواج کن دیاوالً ازدواج کن ــ

دستش رفت سمت جگرها و باز هم لقمه . منتظر شدم که ادمه دهد. حسادت هیشب يزیچ. ودخوب نب. دیچیدلم پ ریز یحس

 :دمیپرس اطیبا احت. بود دهیدهانم ماس يلقمه تو. رخش دوختم میپر سوالم را به ن يچشم ها. درست کرد

 شد؟ یخب؟ چ ــ

لقمه اش  ياش را تو یپاشد، انگشتان خال یملقمه اش را باز کرد و انگار که نمک . دیدست دراز کرد و لپم را کش. زد لبخند

 .ختیر

 .نمکش کمه ــ

 .خود خودش! بهزاد بود. گشاد شد طنتشیاز ش میچشمها

*** 

 .دیشدم و نگاه بهزاد به سمتم چرخ زیخ میبا عجله ن. باز هم خواب مانده بودم. دیپوش یعجله لباس م با

 .نیکرد یم دارمیکاش ب ــ

 .گشت يزیو دنبال چ تخیر رونیرا ب فشیک اتیمحتو

 .بودم یسر قرار م میهفت و ن دیبا. شده رمید ــ

 .کاغذ ها را جا به جا کرد یکالفگ با

 .اصالً سابقه نداشت که خواب بمونم ــ

 .دیکش ریدلم ت ریز. دمیکش نییتخت پا از

 .کنم یآماده م يزیچ هیزود  ــ

 .را بست و بلند شد فشیک در

 .رهیخواد د ینم ــ

 .و گونه ام باز هم ملتهب شد. دم گذاشتسمتم ق به

 . درو هم باز نکن. تلفن رو جواب نده ــ

 .شد دهیکش مینیب ریادکلنش ز يبو

 :دمیپرس عیسر

 ن؟یاینهار م ــ

 :آرامتر تکرار کردم. دیچرخ یزبانم نم. نفس گرفتم. کرد اخم
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 ؟ياینهار م ــ

 .گونه ام گرم شد دوباره

 .امیآره م ــ

 .شد طانیهم ش باز

 ؟یمهمونم کن يخوا یم یچ ــ

 :جواب دادم یبا ذوق نامحسوس. شدم بلند

 خوبه؟ يقورمه سبز ــ

 .ختیرا بهم ر میموها

 .خوبه یلیآره خ ــ

قول داده بود که . مامان قول داده بود. مامان گفته بود. گونه ام يدر که بسته شد، دست گذاشتم رو. کرد یعجله خداحافظ با

 .ها معجزه بود نیا. بود یها خوشبخت نیا .شوم یروز خوشبخت م کی

که . براي آمدنش دل توي دلم نبود. ذوق زده بودم. صندلی را کنار کشیدم و نشستم. قابلمه قورمه سبزي را خاموش کردم زیر

دانشگاه اصرار کند به . براي سوم شخص هایم اخم کند. بکارد يادگاریروي گونه ام . لپم را بکشد. بیاید و باز هم شیطنت کند

 .رفتنم

 .داشتم بیاید و من باز هم بهزاد این روزها را تجربه کنم دوست

را با سلیقه جمع کرده و تکه اي آزاد، روي شانه هایم  میحمام رفته بودم و تکه اي از موها. را بین انگشتانم بازي دادم میموها

گفته بود دانشگاه می . را تکون دادم میله پاهابی حوص. هنوز یک بود. چشمم با هیجان روي ساعت چرخید. رها کرده بودم

با حسرت به قابلمه برنج و خورشت . نگاهم روي اجاق گاز ثابت شد. پیشم بود میباید از کجا شروع می کردم؟ کاش کتابها. روم

چه کرده بود؟ بهزاد  یعنی بابا گرسنه بود؟ نهار داشت؟ با اکبر آقا چه کرده بود بود؟ با اجاره چند ماه عقب افتاده. نگاه کردم

می ترسیدم مطرحش کنم، و باز هم بد . اشاره اش بودم تظرمن. ولی هنوز چیزي نگفته بود. گفت در موردش صحبت می کنیم

دست خودم . دلم می خواست همیشه، مثل همین چند روز اخیر خوب باشد و خوب بماند. دلم بهزاد خوب می خواست. شود

زهرم می  غذادست خودم نبود که غذا می خوردم و به لقمه ي دوم نرسیده، . خوشی هایم شده بود فکر بابا، خوره چند روز. نبود

 .شد

 .جاي سینا و شیرین زبانی هایش حسابی خالی بود. حوصله ام سر رفته بود. آشپزخانه بیرون آمدم از

بهزاد که خوب نبود، . ه همراهی می کردنگاهم گره خورد به کنده درختی که هر وقت درد داشتیم، صبوران. پنجره ایستادم پشت

 ...من که خوب نبودم . روي کنده خلوت می کرد
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را براي بار  میبا عجله و دستپاچه موها. ذوق زده به سمت آینه اتاق مشترکمان دویدم. موتور ماشین توي گوشم پیچید صداي

اما صداي قلبم خط می کشید . ین و با وقار باشمسعی کردم مت. حسی شیرین زیر دلم دویید. در حیاط باز شد. صدم مرتب کردم

 .به تمام وقار ها و متانت ها

در هال باز شد و قامت کوچک سینا با آن چشم هاي درشت و همیشه مهربانش . زود آمده بود. جلوي در هال ایستادم منتظر

. بزرگ پشت سرش وارد شد سهیه ککامل که داخل شد بهزاد با چند دست. خوشی زیر پوستم دوید. توي قاب در، جا خوش کرد

 .براي سیناي کوچک، دلم حسابی بی قرار شده بود. دلم تنگ شده بود. مبی توجه به حالت عجیب سینا، ذوق زده بغلش کرد

نفسش را پر صدا بیرون . متعجب به بهزاد نگاه کردم. آرام سالم داد و آرامتر از آغوشم بیرون کشید. اما تکان نخورد سینا

 .چیزي نگفت فرستاد و

آرام . با صداي بسته شدن در اتاق سینا، با نگرانی به صورت بهزاد دقیق شدم تا چیزي بفهمم. دادم و خسته نباشید گفتم سالم

 .روي گونه ام بوسه کاشت و من باز هم داغ شدم

 .برو از دلش در بیار ــ

 .راهش را به سمت دستشویی کج کرد و

 !ینا از من ناراحت بودس. کرده وسط هال ایستاده بودم بغ

چه می . داخل شدم. نگاه می کرد شیروي تختش نشسته بود و به تکان خوردن پاها. اتاق را باز کردم و سرك کشیدم در

 گفتم؟ چرا ناراحت بود؟

 .دیدم که زیر چشمی می پایدم. بلد نبودم چطور شروع کنم. تخت کنارش نشستم روي

 .می خوام بخوابم. خوابم میاد ــ

 ...ولی بهزاد گفته بود. دلم می خواست بغض کند. دلم گرفت. به من نگاه نمی کرد. شده بود تخس

 .رو برگرداند. تخت جا به جا شدم و نزدیکش نشستم روي

 .با من قهري سینا؟ من، من خیلی دلم برات تنگ شده بود ــ

 .و خشم نشسته در صدایش دلم را لرزاند. اوج گرفت صدایش

 .دروغ می گی ــ

 .نفس گرفتم. دستش را به شدت عقب کشید. دست دراز کردم که دستش را در دستم بگیرم. خوردم جا

 چرا اینطوري می کنی؟. چی شده؟ من دلم تنگ شده برات! سینا ــ

 .از زور چه بود که قرمز شده بود. شد و مقابلم ایستاد بلند

 .مثل نازنین. دروغ گفتی. ا بهزادمو دوست داريگفتی باب. گفتی که تنهام نمی زاري. تو گفتی منو دوست داري ــ

 .قلبم فشرده شد. صدایش به فریاد تبدیل شد. روي گونه اش چکید اشکش

 .می گفت نمی خواد که من باشم. منو دوست نداشت. اونم دروغ می گفت ــ
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 .با تمام قوایم سعی کردم که گریه نکنم. پشت دستش خیسی صورتش را گرفت با

 .می خواستی بابا بهزادمو تنها بزاري. فتی؟ تو هم می خواستی تنهام بزاريچرا گذاشتی ر ــ

 .قلب کوچکش را شکسته بودم. تقال کرد. کوچکش را بین آغوشم گرفتم سر

فکر . دلم می خواست اینجا باشم. چرا بهم زنگ نزدي، چرا از بابا بهزاد نخواستی منو بیاره خونه، من دلم تنگ شده بود ــ

 .میشه رفتیکردم براي ه

چه می . سرش را بوسیدم. مثل همان روزي که مشت هاي کوچکش را به سینه ي بهزاد زده بود. آغوشم گریه می کرد میان

 ...گفتم؟ چطور آرامش می کردم؟ قلبش را شکسته بودم

 .از پشت در بهزاد صدا کرد. به در خورد يا تقه

 .خوردم ییهمرو تنها یبجنب رید. دهیچیو خونه پت يقورمه سبز يبو نایس. شهیخلوتتون تموم م یپس ک ــ

 .سرخ شده اش بوسه زدم یشانیپ يرو. را بلند کردم سرش

 . من که نرفتم زمیعز ــ

 .بهزاد را تکرار کردم دروغ

 .تونم تو رو ول کنم و برم یمگه م. نجامیکه ا ینیبیم. رفتم به بابام سر بزنم ــ

 .دمیبه رسم بهزاد، نوك دماغش را کش. کرده بودم هیو گر ردهاویآخر هم طاقت ن. دمیرا باال کش مینیب

 .ها میمون یخوره ما دوتا گشنه م یبابا بهزادت همرو م م؟ینهار بخور میبر ــ

 رونیدست دور شانه اش انداختم و با هم از اتاق ب. کوتاه آمده بود یول. قانع نشده بود. تکان داد يسر شیاشک يچشم ها با

 .میآمد

. کانتر گذاشت ياز کتابها را رو يدسته ا. رفت ییگرفته به سمت دستشو نایس. کرد یرا جا به جا م دیخر يها هسیک بهزاد

از کتاب ها را از دست بهزاد  يدسته ا جانیبا ه. یانسان يرشته  رانیمعاصر ا اتیادب. برق زدند دیدیکه م يزیاز چ میچشم ها

 .من بودند يبرا نهایا. یعلوم انسان یفارس اتیادب. گرفتم

 .کانتر قرار گرفتند يکتاب ها رو ي همه

 :دسته کتابها گذاشت و گفت يدستش را رو. کرد قیتزر میبه رگها یلبش حس خوب يکوچک گوشه  لبخند

 .یچند مرده حالج نمیبب. يکه الزم دار ییکتابا نمیا ــ

سرم را . دیصورتش نرس دنیقدم به بوس. زرگ شومبود که ب نیوقت ا. و خجالت جلو رفتم دیبا ترد. شد روزیبغل کردنش پ لیم

 .اش گذاشتم و همان جا بوسه کاشتم نهیس يرو

چند کتاب . سرخ سرخ است میدانستم که لپ ها یم. امدم رونیو آرام از آغوشش ب دیسرم را بوس. دور کمرم حلقه شد دستانش

 .شد یکنترل نم جانمیه. مدیدست کش شانیکرده ام، رو دایپ يارزشمند يبرداشتم و انگار که کاال

 .تشکر کنم يدونم چه جور ینم ــ
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 .پوستم در گردش بود ریز یلذت و خوش. را بستم میچشمها

 .کانتر گذاشت يکتاب ها را از دستم گرفت و دوباره رو. کرد ینگاه م میها يپرداز ایبود و احتمالً به رو ستادهیبه کمر ا دست

 :کرد سرزنش

 .يکرد هیباز هم که گر ــ

 .فروکش کرد جانمیه

 .میزیدرسات برنامه بر يبرا دیبا. مینهار بخور میفعالًً بر ــ

 ياهایرو. ماند یم یدانشگاه رفتن تا ابد با من باق يکردم آرزو یفکر م. ابرها بودم يرو. گذاشتم زیم يبرنج را رو سید

متعجب به من و بعد بهزاد  يبا چشم ها نایسباز شد و  ییدر دستشو. شدند یم دیتک به تک و نوبت به نوبت، سف م،یخاکستر

 .برابر اصل بهزاد بود یاز همان ها که کپ. اخم داشت. شد زخانهنامطمئن وارد آشپ يبا قدم ها. نگاه کرد

گذاشتم و کنار  زیم يظرف خورشت را رو. نشست یصندل يسرعت داد و رو شیبه قدم ها. دیلبخندم، چشمانش خند دنید با

 .گرفت یخنده ام م نایمتعجب س ياز چشم ها. مبهزاد نشست یصندل

 .به حرکات بهزاد زوم شده بود نایشده س زیر يچشم ها. دیغذا کش نایمن و س يبرا بهزاد

 ره؟یخواد کارنامه بگ یم یما ک ينایس يآقا ــ

 .نار رفته بودک شیچه زود اخم ها. به من کرد و لبخند زد ینگاه نایس. جو را عوض کند یخواسته بود کم. بود بهزاد

 .دنیبهمون م گهیچند روز د ــ

 :به من انداخت و گفت یذوق دوباره گذرا نگاه با

 بابا بهزاد؟ يخر یبخوام برام م یهر چ ــ

 :گفت یبا بدجنس. قاشقش را برداشت و مشغول شد بهزاد

 .يبخوا یتا چ ــ

 :نگاهش به من بود گفت کهیدر حال. جا به جا شد یکم نایس

 .يخر یبخوام برام م یبشم هر چ ستیب یگفت ــ

*** 

 .منتظر بودم هر آن سوال بارانم کند. خورد یاز آاشپزخانه جم نم نایس. بند بستم و مشغول شستن ظرف ها شدم شیپ

 ؟يما غذا بخور شیبابا بهزاد اجازه داد پ میمر ــ

 .و لبخند زدم برگشتم

 .آره خودش گفت ــ

 .دهیتو خر ياون کتابا رو هم برا ــ

 .آب گرفتم ریش ریرا ز میها ستد
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 .آره برا من گرفته که کنکور شرکت کنم ــ

 .درشتر شد شیها چشم

 مثل بابا بهزاد؟ یمهندس ش ؟يکنکور بد يخوا یم ــ

 .دمیلپش را کش. اتاق خواب بود يبهزاد هنوز تو. و کنارش نشستم دمیرا کنار کش یصندل

 شه؟یکنکور بده مهندس م یمگه هر ک ــ

 .دمیرا عقب کش یصندل. داشت اجیاحت يزیچ دیرفتم شا یم ششیپ دیبا. اتاق بود يبهزاد تو. فتفکر ر به

 .الزم نداره يزیبابا بهزادت چ نمیمن برم بب ــ

خب ما . کرد یلخت بود و لباس عوض م دیزدم؟ شا یدر م دیبا. ستادمیپشت در ا. شده اش پشت سرم بود زیر يها چشم

 در بزنم؟ یعنی... که

پس خواب . بود شیچشم ها يو ساعدش رو دهیتخت دراز کش يرو. وارد شدم و در را باز رها کردم. نامطمئن در زدم خرهبأال

 .عقب گرد کردم که مزاحم خوابش نباشم. بود

 .دارمیب. میتو مر ایب ــ

 .کردم یم دایپ یخوب یکرد، حس یبا هر بار که اسمم را صدا م. کردم ذوق

 کردم؟ یکامل با مردم م یشد که احساس راحت یم یک. هم فشار دادم يرا رو میلبها. تخت نشستم لبه

 کردم؟ دارتیب ــ

 .دیرا برداشت و به سمتم چرخ دستش

 .خواب نبودم ــ

 .بود ریهم فکرش درگ باز

 کجاست؟ نایس ــ

 .دو دستش گرفت نیرا ب دستم

 .تو آشپزخونه نشسته ــ

نکند . ردیبگ رادینکند بهزاد ا نکهیا دیترد. داشتم دیترد يهر کار يروزها برا نیا .خواستم بپرسم مردد بودم یکه م يزیچ يبرا

 ...باز هم 

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یم ــ

 .داشتم یبیعج لیپرپشتش م يبا موها يباز يبرا. را کامل باز کرد شیها چشم

 ...اون خونه باغ ــ

 .گرفتم نفس

 ...همون جا که ــ
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 .ادامه بدم نتوانستم

 د؟یفروش یشرکت درست نشد چرا اونجا رو نم يه کارااگ ــ

 .اما او آرام بود. دستش بود يدستم تو. دمیآن روز ترس يادآوریاز عکس العملش، از . عقب رفتم یتخت کم يرو. شد زیخ مین

 میتون یبفروشم مرو  نجایاگه ا. بفروشمش یراحت نیتونم به هم ینم. هم سهم دارند نایو س تایب. ستیاونجا تنها مال من ن ــ

 .رو تمام و کمال بدم نایو س تایکه سهم ب یحداقل تا وقت. فروش نه یول. میکن یاونجا زندگ

 .شد دهیبه پشت سرم کش شیچشمها ریمس

 .کم استراحت کن هیبرو  نایس ــ

 .شده بود خیگره خورده مان م ينگاهش به دستها. بود نایس. و به پشت سرم نگاه کردم دمیکش رونیدستم را ب عیسر

 .ادیخوابم نم ــ

 صیقابل تشخ نایس يصدا يتو یموج خوشحال. اخمش متوجه من بود. دستش گرفت ياخم کرد و دوباره دستم را تو بهزاد

 .بود

 .کنم يباز اطیح يتو رمیم ــ

 .دیبهزاد دوباره دراز کش. دیفهم یبچه م نیا چقدر

 .شهیحساس نم ادیز ياونجور. یراحت باش نایس شیپ يریبگ ادیکن  یسع ــ

 .گذاشت یرا به دلم م زیهمه چ يآرزو یلعنت يها دنیخجالت کش نیا یول. دراز بکشم ششیداشتم پ دوست

 .اتاق بخوابم نیتو ا امیب يشب چه جور نکهیا رهیفکرم همش درگ. کشم یخجالت م ششیپ ــ

 دانست؟ یکوچکم را م يذهنم را خوانده بود؟ آرزوها. را باز کرد شیها دست

 .دیسرم چرخ يموها نیب شیلبها. آغوشش قرار گرفتم يتو رامآ

 .نهار دعوتمون کردن يو محمد فردا برا تایب ــ

 يتو. شد یچند ساله ام محو م يها یآغوشش که بودم بدبخت يتو. کردم یم تیاحساس امن. آغوشش آرام بودم يتو

نکند باز هم ! تمام شود نهایا ينکند همه  نکهیا. کرد یو زودگذر قلبم را ناآرام م عیسر یحس ،یآغوشش که بودم هر از گاه

 .از نو يو روز نوبرگردم به همان خانه دود گرفته و باز هم روز از 

 .چند روزه ام را خراب نکند يها یها، خوش یکردم تلخ یم یسع. کردم فکر نکنم یم یسع

 ...کردن کجا و توانستن کجا یسع یول

 .گردنم داغ شد پشت

 .گهیمن برم د ــ

 .به تَبعش بلند شدم و گوشه تخت نشستم. دیکش یقینفس عم. تخت نشست يشد و رو بلند

 .خانم خانما يندار يکار ــ
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 .ام گل انداخت گونه

 .نه مواظب خودت باش ــ

 .نشده ام نگاه کرد ریس يبه چشم ها یمهربان با

 .کنه یزنه و باهات صحبت م یگفت زنگ م تایب ــ

 .زد لبخند

 .دعوتت کنه یخواد رسم یگفت م ــ

 .خانه شده بودم نیرسماً خانم ا. بزرگ شده بودم گرید. دست داد یبزرگ احساس

 .امد نییبهزاد از تخت پا نایس يقدم ها يهال با شتاب باز شد و با صدا در

 .کردم دایحلزون خوشگل پ هی ایبدو ب میمر ــ

 .تکان داد میبرا يو سر دیخند بهزاد

 .شم یم ریبچه رو بزرگ کنم پدو تا  نیمن تا ا ــ

 .حس خانم بودن بهم دست داده بود شیچند لحظه پ نیهم. ام را خوردم خنده

*** 

 .اپن گذاشت يرو یکوچک شهیش نایس

 .بفهمه که آوردمش خونه دیبابا بهزاد نبا ــ

 :دمیتعجب پرس با

 نا؟یس يخودت نگهش دار شیپ يخوا یمگه م ــ

 .اش را قاپ زد شهیش

 که؟ یگیبهش نم ــ

*** 

 .مشغول بود زشیاتاقش با حلزون ر يتو نایس. زدم یتست را با ذوق ورق م يآشپزخانه نشسته بودم و کتاب ها در

 .شدم یم دواریدادم به دانشگاه رفتنم ام یزدم و با هر سوال که جواب م یرا ورق م صفحات

مجبور شدم صدا . حواسش نبود نایس. دیکش یم رینم تخورد تمام ت یکه م یبا هر زنگ. دلم به تالطم افتاد. زنگ خورد تلفن

 .بزنمش

 . صدا کرد که با من کار دارند یبعد از احوال پرس نایس. بود انگار تایب

*** 

 تیهم به رسم تایب. خانه شده بودم نیخانم ا. دیپوستم دو ریز یحس خوب. خانه نگاه کردم واریکه قطع شد، به در و د تماس

 ...شدم یفقط اگر، اگر از اوضاع بابا خبردار م. ناآرام بود یخوش نهمهیدلم از ا. میزودتر برو ناید فردا من و سگفته بو. شناخته بود
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*** 

. کردم یامروز تمامشان م نیهم دیانگار با. زدم یتست را ورق م يغذا را آماده کرده بودم و باز هم کتاب ها. شده بود شب

 .نگاهش کردم یاب برداشتم و سوالسرم را از کت. ستادیا میرو به رو نایس

 .یخون یکتاب م يهمش دار. حوصله ام سر رفت ــ

 .دسته کتاب ها گذاشتم يرا بستم و رو کتاب

 .منم حوصله ام سر رفت اومدم درس خوندم. یتو که همش با حلزونت مشغول ــ

 .و بلندم کرد دیرا کش دستم

 .میکن يباز يزیچ هی میبر اینخون ب گهید ــ

*** 

 :داد زد جانیبا ه انیس

 .من بردم. آخ جون من بردم ــ

 .ختمیرا بهم ر شیاش لبخند زدم و موها يشاد به

 .يدیتازه تو نقطه هاتو کج و کوله کش. برم یدفعه بعد خودم م ــ

 .نکن یجر زن. من بردم. رینخ ــ

. ببرد نایکرده بودم بازنده شوم تا س یعس. میکرده بود ينقطه نقطه باز. ساعت نگاه کردم و کاغذ و خودکار را جمع کردم به

 .مبل نشستم يرو یبه هال برگشتم و با حواس پرت. سماور را کم کردم ریدوباره ز. کرده بود ریبهزاد د

 عیسر. نشست به لبخند کنار لبم نایکنجکاو س يچشم ها. دیچیخانه پ يتو نیموتور ماش يباز شد و پشت بندش صدا اطیح در

 .پزخانه پناه بردمجمعش کردم و به آش

 دیپر نایس. خوب در راه بود يخبرها. شد قیلبخندم عم. و لبخندش به گردش در امد ینیریجعبه ش نیچشمم ب. داخل شد بهزاد

 .دارد یخوب در پ يخبرها ینیریجعبه ش دانستیم. به آغوشش

 .زود باش بگو. شده بابا بهزاد یچ ــ

 .دیخند بهزاد

 .گمیمچه خبرته االن . خوب یلیخ ــ

 .غلبه کنم جانمیشد و نتوانستم بر ه يخنده اش تمام وجودم غرق شاد با

 شده آقا بهزاد؟ یچ ــ

 .نایصورتم در گردش بود، دست انداخت دور گردن س يرو شیچشمها کهیرا دستم داد و در حال ینیریش جعبه

 .میشرکت رو فروخت ــ

 .شرکت را فروخته بود. برق زد چشمانم
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 .دیباال پر نایس

 .میفرش یرو نم نمونیماش یعنیآخ جون  ــ

 .دستش را تنگتر کرد ي حلقه

 .ستین يازین گهینه د ــ

 .نایس يخم شد رو به رو. دیکش یاز سر آسودگ ينفس بلند و

 شه؟یم یمن چ ینیریخب حاال ش ــ

 .دیو گونه اش را محکم و آبدار بوس دیپر نایس

دستش  کیبا . بهزاد سر پا شد. کردم یدر آغوشش جا گرفته بود نگاه م که نایدستم بود و با حسرت به س ینیریش ي جعبه

با چشم به من اشاره و بعد آرام . برد یرا م نمیاز همان ها که دل و د. به نشانه آغوش باز شد گرشیدست د. را گرفته بود نایس

 نا؟یس شیبهزاد حواسش نبود؟ پ. ممعذب شد. گشاد شده به من نگاه کرد يچشم ها با نایس. را باز و بسته کرد شیچشم ها

که  دینکش هیبه چند ثان. شدم کینامطمئن نزد يکانتر گذاشتم و با قدم ها يرا رو ینیریجعبه ش. را تکان داد شیها دست

مهم . شدم دیسرخ و سف. دیخند شیلبها. دیخند نایس يچشم ها. کاشت میشانیپ يرو يدست آزادش دورم حلقه شد و بوسه ا

 .نبودم يزیبهزاد بود نگران چ یوقت. بودبهزاد حواسش . راحت باشم ششیود پگفته ب. نبود

 

*** 

 .تمام شده بود نایاز ته دل س يخنده ها نیب شام

از حرف  يزیچ. کردند یآرام صحبت م نایبهزاد و س. گذاشتم ینیس يو تو ختمیر ریهر سه مان ش يبرا. خواب بود وقت

 نیب. شد یم دهیبه آشپزخانه کش یهر از گاه نایمشتاق س يداد و نگاه ها یم حیتوض شیبرا يزیبهزاد چ. دمیشن ینم شانیها

 :دمیرا صاف کردم و پرس میصدا. شان مردد بودم یخصوص يرفتن و نرفتن تو

 ارم؟یب ریش ــ

 :به خودش داد و گفت یبهزاد کش و قوس. هم فاصله گرفتند از

 .وقته رید. میبخواب میکه بر اریآره ب ــ

 .لبخند زدم و کنار بهزاد نشستم انیس به

*** 

اعداد و  يسر کی. نشسته بود میمبل کنار يرو ،يزیبود و بهزاد مشغول نوشتن چ ییدستشو نایس. مبل نشسته بودم يرو

 .حساب و کتاب

 :دمیپرس

 نداره؟ یطلب چیعمه خانم ه گهید یعنی ــ
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 :را کنار گذاشت و گفت خودکار

 .عمو عباسم از دستش راحت شد. دتموم ش گهید. نه خدا رو شکر ــ

 .شیها يبابا و بدهکار یرفت پ فکرم

 .گذاشت فشیک يرا بست و تو دفترش

 .بره تو اتاقش تو برو تو اتاق خواب نایس نکهیقبل از ا ــ

 :دمیپرس یحواس یبا ب. بود نایامشب و س یپ حواسم

 چرا؟ ــ

 .کنه يکنجکاو گهیفکر نکنم د. اش صحبت کردممن باه. میکن یم یازش مخف میفکر نکنه دار نکهیا يبرا ــ

 :دمیپرس متعجب

 ن؟یگفت یچ ــ

 .دیکش رونیبلغم را ب يشد و کوسن تو خم

 .مردونه بود ــ

 .کرد یمصنوع اخم

 ؟يبغل کرد هیچ نیا ــ

جلو  ریشب بخ يبرا نایس نکهیقبل از ا. بلند شدم یخنده ام را خوردم و با دستپاچگ ییبا باز شدن در دستشو. ام گرفت خنده

 .متعجبش وارد اتاق خواب شدم يگفتم و در مقابل چشم ها ریشب بخ! یکامالً مصنوع دیایب

*** 

حمام  دیبا. تخت نشستم يبا عجله رو. ساعت نه بود. بودم دهیصبحانه بهزاد را داده و دوباره خواب. به بدنم دادم یو قوس کش

 .ببرد تایرا زودتر خانه ب نایکه من و س میبهزاد گفته بود آماده باش. کردم یم

 یغلت. کردم شیدوباره صدا. نشد داریب. کردم دارشیو آرام ب ستادمیسرش ا يباال. خواب خواب بود. را باز کردم نایاتاق س در

 .خورد

 .گهیکم د هیفقط  ــ

 .دیچیاتاق پ يخنده اش تو يصدا. شکمش را غلغلک دادم. هم خواب نبود ادیز پس

 .زود باش. شو داریزود باش ب. یزن یرو به خواب م خودت گهیحاال د ــ

 .نگاه کردم دیخند یکه هنوز هم م نایبا استرس به س. نفسم گرفت. زنگ خورد تلفن

 .هیک نیبرو بب نایس ــ

*** 

 .ساعت کیبعد از  يو من اصرار کرده بودم برا رسدیم گریساعت د میگفته بود تا ن. بود بهزاد
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 .را دادم ناینه سعجله دوش گرفتم و صبحا با

من باز هم استرس  یول م،ینبود شتریامروز که پنج نفر ب یمهمان يبرا. استرس داشتم تایب يخانه  يبرا. اشتها نداشتم خودم

. خوب بود شانیوضع مال. کردم یذهنم تصور م يرا تو تایخانه ب. میمبل نشسته بود يرو دهیهر دو مرتب و لباس پوش. داشتم

حسرت النگو به دلم . نگاه کردم نتمیز یب يبه دست ها. به قلبم دیحسرت چنگ کش. النگو داشت یکل اتیب. داشتند نیماش

به بهزاد  نکهیا يرو. شد زانیلب و لوچه ام آو. داد یم نتشیز يکاش حداقل حلقه ا. نگاه کردم نتمیز یبه انگشت ب. مانده بود

 .حلقه بخرد را نداشتم میبرا میبگو

 .بدجور استرس داشتم مییزناشو یزندگ یهمانیم نیاول يبرا. هزاد بودب. خانه زده شد زنگ

 یبه گوشم م یاتاق عل يوقت ها از پنجره  یلیکه خ وشیآهنگ دار. بهزاد آهنگ گذاشته بود. مینشسته بود نیماش يتو

 .خورد

 که دارم مال تو یگندم مال من هر چ يبو

 کارم مال تو یم یوجب خاك مال، هر چ هی

... 

 .خواب آلود بود نیعقب ماش نایس

 .انقد پاهاتو تکون نده ــ

 .دمیحواس به سمتش چرخ یب

 .دمیلبم را جو يرخ مردانه اش چشم دوختم و گوشه  میبه ن. شده بود شیدایاز کجا پ گریاسترس د نیا

 که؟ دیکن ینم رید ــ

 .دستور زبان يبه تمام سوم شخص ها لعنت

 .خورد نیچشمش چ گوشه

 تاست؟یپاهاتم به خاطر خونه ب يتکون دادنا! يجا برمگه قراره ک ــ

 .دیاز پشت، جلو کش نایس میبگو يزیچ نکهیقبل از ا. دیسمتم چرخ به

 .رهیمن حوصله ام سر م نیتا شما و محمد نباش. باشه؟ من تازه اونجا بودم. پارك میاز اونجا بر میبابا بهزاد زود برگرد ــ

 .دیتوپ انیبهزاد در هم رفت و به س يها اخم

 نا؟یچند بار بگم بهت س ه؟یمحمد چ ــ

 .دیعقب کش زانیبا لب و لوچه آو نایس

 .آقا محمد گمیخب به خودش م ــ

 .یبه محمد خال یکن یعادت م. الزم نکرده ــ

 .را دور زد دانیچشم گرفت و م نایچشم آرام س با
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 .بود یعصب. دیپر نییا اوقات تلخ پاب نایس. ستادیاز حرکت ا نیدر، ماش نیاول يو جلو میدیچیکوچه پ يتو

 .نجایا دهیما رو کش یاول صبح یچ يخانم برا تایب نیا نمیشو بب ادهیپ ــ

بودند به جز مردم درمانده کوچه  نینش الیشهر و نیمردم ا يانگار همه . کوچه نیا يمثل همه خانه ها. بود ییالیشان و خانه

 .بود فتادهیپورها ن یخادم يبار هم گذرشان به کوچه ها کی يبرا یخانه ها حت نیمطمئن بودم صاحبان ا. میپدر ي

  .دلم گرم شد. شد و کنارم قرار گرفت کمیبهزاد نزد. زنگ زد نایس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .وقت هوس کوچه نکنه هیباشه که  نایواست به سح. گردم یزود بر م ــ

 .باز شد یکیت يگفتم و در با صدا یآرام چشم

 

*** 

نگاه کنجکاوش  ریز. کرد یآورد براندازم م یکه برقشان، به وجدت م ییبا چشم ها تایب. کرد یخداحافظ اطیاز همان ح بهزاد

 :را دستش دادم و گفتم ینیریجعبه ش. معذب شدم

 .قشنگه یلیونتون خجون خ تایب ــ

 .بود بایهم که ز واقعاً

 .عروس خانم نهیب یچشمات قشنگ م. قربون عروس خوشگلمون بشم ــ

 !کرد یم میکه مدام عروس خانم صدا دید یچه م میچشمها يتو

 .براتون ارمیمن برم شربت ب دیکن یتا شما لباس عوض م ــ

. مبل نشست يحوصله رو یب نایس. کرد میهال قرار داشت راهنماکه گوشه  یبه اتاق تایب. دیبداخالق را کش ينایلپ س و

 .اخم داشت یشگیخوش اخالق هم ينایبود که س بیعج

را عوض  میلباس ها. باشد قهیحد با سل نیتا ا تایکردم خانه ب یفکر نم. کار شده بود ياتاق هم مثل هال رنگ قهوه ا نیا

به جاي لباس عروس نداشته . من با تمام وجود دوستش داشتم یبود، ول يتکرار. که عاشقان بودم یهمان کت و دامن. کردم

 .ام،  تعلق خاطر داشتم

 .خوب بودم. به سر و وضعم انداختم یسرم جمع کردم و نگاه يرا مرتب باال میموها

*** 

رو رو  ریذهنم را ز. زل زده بود ونینشان نداد و همچنان به تلوز یعکس العمل. دستم گرفتم يدستش را تو. نشستم نایس کنار

 !کردم که چرا اخم داشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

 .به احترامش بلند شدم. داد میتحول يلبخند. شربت آلبالو برگشت يها السیبا گ تایب

 و تاپ هم؟ پیدو تا برادر زدن به ت نیباز ا. راحت باش. زمیعز نیبش ــ

 :موهاش بردم و گفتم يال یدست. بودکرده  پشیچهار خانه بدجور خوش ت راهنیپ. صاف نشست نایس. اشاره کرد نایبه س و

 .شده یگه چ یبه منم نم. از صبح بداخالقه نایآقا س نیا ــ

 :باال انداخت و آرام گفت ي شانه

 .نشده یچیه ــ

 .کرد ینگاه کردم که با لبخند نگاهمان م تایب به

*** 

 .غذا را خاموش کرد ریز تایب

 .خوب من غذام آماده است ــ

 یم نایس ياز اخالقها تایو ب میدو نفره آشپزخانه نشسته بود زیم يرو. اجاق حاضر و آماده يقابلمه رو بود و چند ازدهی ساعت

 .مبل خوابش برده بود يگفت که حاال رو

 .بداخالق شده نطوریاومده که ا یواقعاً خوابش م دیدونم شا ینم ــ

 :نشست آرام گفت یم یصندل يرو کهیحال در

 .کرد یم یبداخالق ينجوریا نایس ادیقرار بود ب نیاون موقع هم که نازن ــ

 .باشم يکردم عاد یسع. شد زیت میگوشها

 .خانم چرا با هم ازدواج نکردند تایب ــ

 .مشکوك شد شیها چشم

 بهزاد بهت در موردش نگفته؟ ــ

 .نگاه کردم اهشیس يچشم ها به

 .چرا ازدواج نکردند دمیآخرش نفهم یگفته، ول ییزایچ هیراستش  ــ

 :امید کسب اطالعات بیشتر پرسیدم اب

 !من حتی نمی دونم این نازنین دقیقاً کیه و چه نسبتی با شما داره ــ

 :را بهم گره کرد و گفت شیها دست

 .نازنین خواهر هومنه و دختر خاله ما میشه ــ

که توي . اصفهان بوده توي کالنتري شنیده بودم که هومن ادعا داشت براي جور کردن انتقالی خواهرش، یک هفته! هومن

 .همین یک هفته من دزدیده شده بودم

 .کنجکاوي جلو کشیدم با
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 خوب؟ ــ

 .زد لبخند

 خوب بهزاد چطوره؟ رابطه اش باهات خوب شده؟. از زبون خود بهزاد بشنوي بهتره ــ

 .لو برود مانیزن و شوهر دمیترس. هیجان افتادم و همزمان به تته پته افتادم از

 .وب شدندخ یلیبله خ ــ

 یسع. دست دراز کرد سمت صورتم. مگوها را فاش کرد يداغ شده ام همه  يانگار لپ ها. شده لبخند زد زیر يچشم ها با

 .کرد بحث عوض کند

 .ستین زایچ نیخان داداش ما حواسش به ا نیفکر کنم ا ؟يابرو ها رو سر و سامون بد نیا يخوا یدختر تو نم ــ

 :با خجالت گفتم. را نداشتم زهایچ نیا يومن هم ر. حواسش نبود بهزاد

 .هنوز فرصت نکردم ــ

 .شد بلند

 .خودم شگاهیآرا شیپ میپاشو لباس بپوش بر ــ

 .شدم دستپاچه

 .رم یخودم سر فرصت م. ستینه، الزم ن ــ

 .بغلم گرفت و بلندم کرد ریز از

 .يکه تا االن رفته بود يبر یخواست یتو اگه م. پاشو دختر خوب ــ

 .اورمیب لیخواشتم دل. کردم متمقاو

 .رو ندارم شیآخه من االن آمادگ. جون تایب ــ

 .دیخند. شدم دهیدنبالش کش به

 .میکن زشیکه بهزادم سوپرا میبر. خواد کم کنه یچهار تا مو م. خواد که ینم یآمادگ ــ

که  ییروزمره ها نیهم نیب. زن بودن ها نیهم نیب. چقدر تفاوت بود. بلد بود یرانندگ. داشت نیماش. مینشست نایب نیماش يتو

 يها کیالست ریاستارت زد و آرام آرام کوچه سنگ فرش، ز. دانست که منصفانه نبود یخدا م تش،یفیگذشت و تفاوت ک یم

 .خش خش کردند زشیتر و تم نیماش

 .گفت یبود بهزاد خودش م يازیاگر ن. کردم یکاش قبول نم. از عکس العمل بهزاد. داشتم دلهره

 .ذاره یم ییوقت جدا مشیدا يایمشتر يبرا یول. سالنش شلوغه شهیهم. خوبه یلیخانمه کارش خ نیا ــ

 .میفرستادم و دست بردم سمت روسر رونیرا ب نفسم

 .بشه داریب نایس میترسم تا ما برگرد یم ــ

 .بهم اندخت و دنده را عوض کرد ینگاه
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 ؟ياون روز کجا رفته بود میمر ــ

 :دیدوباره پرس میبگو يزیخواستم چ. جا به جا شدم یصندل يگذشت و رو هیثانچند . زد خشکم

 ؟یبه بهزاد بگ نکهیبابات؟ بدون ا يخونه  يسر خود رفته بود ــ

 !به خواهرش یحت! نگفته که فرار کرده بودم تایبه ب! بود نگفته

 :آرام گفتم. شود تایبنبود کار احمقانه ام فاش  ازیحاال که بهزاد نگفته نبود، ن. و من کردم من

 ...گفتم تا آقا بهزاد برگرده منم. زد یدلم شور م ــ

 .چشم به دستم اشاره کرد با

 .یبپوشون نتیکن مچ دستتو با آست یسع شگاهیآرا ــ

 دهید. بود دهیفهم تایب یزرد کمرنگ بود ول. رد کمربند بود که محو شده بود. به مچ دستم نگا کردم. دیدهانم ماس يتو حرف

 !چرا حواسم نبود. بود

 .راه باز نکند م،یدر چشها دهیشدم که اشک دو رهیرو به رو خ به

 .دیکامل به سمتم چرخ.. که سردرش بزرگ زده بود سالن گلها، ترمز کرد یمجتمع يبه رو رو

 .کارت درست نبوده یخوام دخالت کنم، ول ینم میمر نیبب ــ

 .به مچ دستم اشاره کرد دوباره

 .کار بهزاد هم درست نبوده یافتاده، ول نتونیب یچه اتفاقدونم  ینم ــ

 .او هم سخت بود يانگار برا. تازه کرد ینفس

پدرمون فوت  یاز وقت. کردم یسال باهاش زندگ ستیمن ب ش،یزندگ يتو يتو اگه دو ماهه که اومد. حساسه یلیبهزاد خ ــ

 شتریسال ب کیکه  یینایشد با س یاخالقتر و حساس تر مشد و مامان گذاشت رفت، من موندم و بهزاد که روز به روز بد

اون ... دوستامو  يو آمدم، سر تلفن صحبت کردنم، سر دانشگاه رفتنم، برا تسر رف. دادیبه من م ییرایچه گ یاگه بدون. نداشت

وقتا  یلیو من خ از من شش سال بزرگتر بود. شد یدعوامون م. کردم یم يلج باز دیرس یکه زورم بهش م ییموقع منم تا جا

جلودارش  یچیبشه ه یعصب یوقتدونم بهزاد  یچون من م. کنم یتعجب نم ادیز...  نمیب یاالن که م. دیرس یزورم بهش نم

 .ستین

 :دو دستش گرفت و ادامه داد نیرا ب فرمان

. بهزاد حق داشت که دمیرس جهینت نیشدم و سنم هم باال تر رفته ، به ا یراستش االن که خودم صاحب خونه و زندگ ــ

مسئول  شهیهم. بار اومده ينجوریبهزاد ا. افتاد رو دوشش ییهویکرد و نکرد،  یم یجوون دیکه با یدو تا بچه با سن تیمسئول

اگه منم  یول ه،یراحت یلیآدم خ نکهیمحمد با ا. جمع باشه شتریحواست ب دیتو با. رهیمزود از کوره در  ییخطا نیبا کوچکتر. بوده

 .اومد یکنم محمد کوتاه م یسر تهران تا اون سرش، فکر نم نیرفتم از ا یشدم م یو بودم و سر خود پا مت طیتو شرا

 .سردم را به دستش گرفت دست
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باور  یتون یکه نم شهیخوب و مهربون م يحس کنه اوضاع تحت کنترلشه به قدر نکهیبه محض ا. داره یبهزاد قلب بزرگ ــ

 .یکن

 .صورتم لبخند زد به

 .نشده رمونیتا د میبر ــ

*** 

 يچشم ها. شد یباورم نم ریینغ نهمهیا. کردم یشده ام نگاه م کیبار يشده بودم و با لذت به ابروها رهیخ ییدستشو نهیآ به

با . دمیکش میابرو يانگشت سبابه ام را رو. دیدرخش یم اهمیس يموها نیصورتم شفاف شده بود و ب. درشتم، درشتر شده بود

 .کردند یدلم آب م يقند تو ش،یخانم خوشگله گفتن ها يبرا. دلم نبود يدل تو ادآمدن بهز يبرا. را بستم میلذت چشم ها

دست  میلبها. دیدرخش شیآمدنم چشم ها رونیمبل نشسته بود و با ب يرو نایس. رفتم رونیب ییدل کندم و از دستشو نهیآ از

 .امدند یخودم نبود که کش م

 .کرد یپارچ خال يدوغ را تو يبطر تایب. قلبم ضربان گرفت. بود میو ن کی کینزد. ساعت نگاه کردم به

 .االنه که برسن ــ

با رژ لب  تایکه ب میبه لب ها دمیهل و دستپاچه دست کش. بروم که زنگ خانه زده شد تایخواستم کمک ب. دلم ریز دیدو شوق

 .خوش رنگش کرده بود ش،یصورت

 .را زد و به استقبال رفت فونیآدکمه  تایب. ام حبس شد نهیس يتو نفسم

 .دیچهارچوب قد کش يباز شد و قامت بهزاد و پشت سرش محمد تو در

 .و سالم دادم دمیکه تمام شد، جلو کش تایب یپرس احوال

 .شد خکوبیم میابروها انیم ییجا قیو دق دیصورتم چرخ يبهزاد با تعجب رو يها چشم

 .ختیر نییدلم پا شیروهااب نیمکث کرد و با اخم نشسته ب يلحظه ا چند

 .بهزاد را کنار زد محمد

 .پشت سرت یه لنگه پا وایستادم. برو تو دیگه برادر من ــ

 .با همان اخم که دلم را آشوب می کرد. کشید و چشمش همچنان روي صورتم در گردش بود کنار

 .محمد با سینا دست داد و چشم هاي خندانش روي صورتم نشست. متوجه شد انگار بیتا

 .بازم تبریک می گم بهتون. خیلی خوش اومدین مریم خانم ــ

 :به بیتا کرد و دوباره گفت رو

 .ما نمردیم و بأالخره خانم این داداش شما رو هم دیدم ــ

 یعنی محمد هم فهمیده بود؟. دستی به پشت بهزاد زد و

 .جا کردن کفش ها خم شد محمد براي جا به. با نگرانی به بیتا نگاه کردم. تبریک محمد را دادم جواب
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 :جلویم قد کشید و دستش را براي احوال پرسی دراز کرد با لحنی عاري و خالی، به صورتم اشاره زد و گفت بهزاد

 .مبارك باشه ــ

با ذوق اما . سینا کنارش ایستاد.  اخم لعنتی اش باز هم برگشته بود. خوشش نیامده بود. نیامده بود؟ دلهره ام الکی نبود خوشش

 :آرام گفت

 ...بابا بهزاد دیدي مریمو چقدر عوض ــ

 سینا ــ

 .یعنی جوري تشر خورد که ادامه حرفش ناتمام ماند. حرفش را خورد سینا

ذوقم کور شد و باز هم . مدل ابروهایم یادم رفت. از دستپاچگیش نگران تر شدم. با دست سمت پذیرایی هدایتمان کرد بیتا

 !طور که فکر می کردم پیش نمی رفتچرا هیچ چیز ان. استرس گرفتم

دلم خوب بودن . دلم براي مهربانیش تنگ شده بود. از بی توجهیش دلم گرفت. توجهی نکرد. بهزاد با کمی فاصله نشستم کنار

 .نوازش هاي مطمئنش را. دلم آغوش امنش را می خواست. اخم هاي درهمش لرزه به اندامم می انداخت. می خواست

 .بیرون امداز دستشویی  محمد

 .بوي غذات تا سر کوچه هم می اومد. بیتا خانم چه کردي ــ

 .سینی چاي را جلوي بهزاد گرفت بیتا

 .جو را عوض کند خواست

 .مگه نه آقا داداش. باید به داشتن همچین خانمی افتخار کنی ــ

ش چیزي گفت و چشم هاي سینا روي توي گوش. محمد ابرویی باال انداخت و کنار سینا نشست. اما با اخم نگاهش کرد بهزاد

 .صورتم نشست و توي گوش محمد چیزي گفت

 .محمد به سینا در گوشی حرف زدن یاد نده ــ

 .دست انداخت دور گردن سینا و اخم بهزاد را با شوخی جواب داد محمد

 .کسی دیگه نه با. سینا فقط با من در گوشی حرف می زنه. من و این بزرگ مرد از این حرف ها نداریم که ــ

 :حواله سینا کرد و ادامه داد چشمکی

 مگه نه سینا؟ ــ

 .پوفی کرد بهزاد

 .باز شما دو تا یه جا افتادین هی قانون و تبصره می خواین از خودتون در بیارین ــ

 .روي پایش انداخت و دوباره رو کرد به محمد پا

 چکار کردي با اون یارو؟ پاس کرد چکش رو؟ ــ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

براي چند . چه ذوقی داشتم. با انگشت هاي دستم بازي می کردم. یک کلمه هم مخاطبش قرار نمی داد. علناً. می گرفت ندیدم

 :آرام جوري که خودش بشنود گفتم. باز هم احساس بی کسی به دردم آورد. تار موي کوتاه کم شده ندیدم می گرفت

 .میرم به بیتا جون کمک کنم ــ

 .فقط به تکان دادن سرش که یعنی شنیدم اکتفا کرد. حتی نگفت برو. ننرو، نگفت همین جا کنارم بشی نگفت

*** 

بیتا با مهربانی دستم را توي . از دلهره بوي غذا حالم را بد کرده بود. بوي غذا دلم را پیچ و تاب می داد. نهار آماده بود میز

 .دستش گرفت

 .کردم خودم باهاش صحبت می کنم میگم که من اصرار. انقد نگران نباش ــ

 :دست آزادش ظرف ساالد را روي میز جا به جا کرد و دوباره گفت با

 میگم نکنه از چیز دیگه اي دلخوره؟ هان مریم؟. نگاه تو رو خدا چه اخمی کرده. منو باش گفتم خوشحالش می کنم ــ

 .ه بزنمدوست داشتم همان جا زیر گری. باز هم شده بودم مریمی که بهزاد دوست نداشت. گرفته بود دلم

 .با من که حرفی نزد. نمی دونم بیتا جون ــ

 .اي سریع روي گونه ام کاشت بوسه

 :و بین بحث ساختمانیشان رفت و گفت. گفتم که باهاش صحبت می کنم. غصه نخور عزیزم ــ

 .بفرمایید. میز آماده است ــ

*** 

رو به رویمان نشسته بود و با زیرکی همه رفتار . یممحمد تعارف کرد که شروع کن. بهزاد نشسته بودم و اشتهایی نداشتم کنار

از توجهش زیر نگاه دقیق . دلم گرم شد. بهزاد بی هیچ حرفی بشقابم را برداشت و برایم سوپ ریخت. هایمان را زیر نظر داشت

 .اشتهایم تحریک شده بود. جلوتر کشیدم و مشغول شدم. دبیتا لبخند اطمینان بخشی ز. محمد

*** 

هنوز با من . سینا پشت سر هم تکرار می کرد که پارك برویم و بهزاد هر بار می گفت که امروز نه. نشسته بودیمماشین  توي

امروز صبح حسرت یکی از همین ها را کشیده . چشم دوخته بودم به النگوي اهدایی بیتا که دستم کرده بود. صحبت نکرده بود

النگو را دور دستم می . ردم که اولین باري است که طال دستم کرده امفکر می ک مبا دست بازیش می دادم و با خود. بودم

 .چرخاندم که با داد بهزاد توي جایم سیخ نشستم

 .حتماً باید داد بزنم. گفتم بعداً میریم ــ

 .با عصبانیت روي فرمان کوبید و

 .و بی صدا گریه می کرد سینا گوشه ماشین کز کرده بود. دهانم را قورت دادم و با نگرانی به پشت چرخیدم آب

 :بهزاد توپید. را عقب بردم که دلجویی کنم دستم
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 .کاریش نداشته باش ــ

توي اتاق کشیده بودش و توضیح داده . چرا اینطور می کرد؟ بیتا که صحبت کرده بود. را عقب کشیدم و صاف نشستم دستم

 قانع نشده بود؟. بود

*** 

حتی سعی . بهزاد ماشین را توي حیاط جا به جا می کرد. صورتش به اتاقش رفتسینا با اشک خشک شده روي . شده بود عصر

حاال چه می . را عوض کردم میبا استرس لباسها. کاش بیتا اصرار نکرده بود. کاش نرفته بودم. نکرده بود از دل سینا در بیاورد

بلند شدم که پنجره اتاق را باز . می دادم باید توضیح. روي تخت نشستم. نداشتم رکزگفتم؟ وقتی که اینطور اخم می کرد تم

 .فکرم رفت سمت سینا و قلبم براي اشک هایی که باعثش من بودم طپید. احساس خفگی می کردم. کنم

. با بداخالقی سوییچ را روي میز پاتختی انداخت. در پشت سرش بسته شد. اتاق که باز شد مثل خطا کارها سریع بلند شدم در

بهزاد لباس عوض . زبانم نمی چرخید. براي چند تار مو؟ می خواستم توضیح دهم. حتی نگاهم نمی کردچرا چیزي نمی گفت؟ 

. فکر کردم شاید االن وقت مناسبی نیست. با خواهرش آرایشگاه رفته بودم ؟مگر چه کار کرده بودم. عصبی بود. می کرد

 .کارش که تمام شد باالي سرم ایستاد .با استیصال روي تخت نشستم. شلوارکش را تن کرد و نفس عمیقی کشید

 خب؟ ــ

 .را تا چشم هاي خشم گرفته اش باال کشیدم سرم

 :زبانم به سختی چرخید. گرفتم نفسی

 .من، یعنی ما می خواستیم خوشحالتون، خوشحالت کنیم ــ

 .ناخن هایم کف دستم را سوراخ می کرد. سرم بود باالي

 ...گفت که  بیتا جون. فکر نمی کردم ناراحت بشین ــ

 :زد داد

 اونوقت دنبالش را می افتادي، چون بیتا گفته بود؟ آره؟. بیتا شاید دوست داشت موهاتم از ته کوتاه کنی. بیتا غلط کرد ــ

 :دوباره داد زد. دستم را با قدرت فشار دادم انگشتان

 با تو ام، بیتا شاید می گفت بریم موهاتم کوتاه کن، می رفتی؟ ــ

 .گفتم اگه نرم بیتا ناراحت میشه. ی خواستم برممن، من نم ــ

نمی تونستی یه زنگ کوفتی به من بزنی؟ نمی توستی شماره اون خراب شده رو از بیتا بگیري؟ سر خود پاشدي رفتی که  ــ

 .اونم فهمید من بی غیرت از هیچی خبر نداشتم. من جلوي محمد چشمام چهار تا بشه

 .بغض لعنتی باز هم کمین کرده بود. دمترسیده بو. اوج گرفته بود صدایش

 !هیچ وقت جوابی برایش نداشتم چرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا red_rose  – گرید یمن                            

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

فکر . چه فکر می کردم. چانه ام لرزید. توي اتاق راه می رفت و نفس هاي عمیق می کشید. گرفت و نفسم آزاد شد فاصله

 .کرده بودم مهربانی هاي کمیابش را براي خودم خریده ام

 .هایم را با قدرت گرفت شانه. به سمتم قدم گذاشت دوباره

 .به من نگاه کن ــ

 .عصبیش باز هم به سرخی می زد چشمهاي

 هر کی هر چی بگه تو باید بگی چشم؟ هان؟ نه گفتن بلد نیستی؟ ــ

 .ي لرزانم کار خودش را کرد و قطره اشک درشتی از کاسه چشمم راه باز کرد و مستقیم تا زیر چانه ام کشیده شد چانه

 .ناراحتت کنمنمی خواستم  ــ

 .دستانش شل شد و چشم هاي خشم گرفته اش، فروکش کرد. را روي هم فشار دادم که زار نزنم میلبها

*** 

از یک ساعت پیش که از اتاق . بهزاد توي حیاط بود. زمینی ها را توي روغن داغ ریختم و به جلز و ولزشان خیره شدم سیب

را بغل کرده بود و بی حوصله کانال هاي  شیینا روي مبل نشسته و زانوهاس. بیرون زده بود روي کنده همیشگی نشسته بود

اشک تا دم چشم هاي خشک شده ام می امد و همان جا خشک می . گریه داشت يدلم هوا. تلوزیون را باال و پایین می کرد

بود، داد کشیده بود، از خوب بودن  حرف ها را بهزاد زده. گفته بود حرفم را بزنم. بهزاد گفته بود براي هر چیزي گریه نکنم. شد

! نرسیده بود که به شرکت زنگ بزنم قلمیعنی براي همان چند روز بود؟ چرا به ع. هاي دیروز و چند روز پیشش خبري نبود

 .کاش بیتا اصرار نمی کرد

*** 

 .تقصیر من بودتقصیر من بود؟ بداخالقی بهزاد . چشمانش غم داشت. سینا نشستم و کنترل را از دستش گرفتم کنار

 سینا حوصله ات سر رفته؟ ــ

 .چشم هاي سیاهش از برق اشک می درخشید. را بیشتر جمع کرد شیرا تکون داد و پاها سرش

 .را توي آغوشم گرفتم سرش

 .امروز نشد تا چند روز حتماً میرین پارك اینکه غصه نداره. تو که پسر با حوصله اي بودي ــ

 .اغش را باال کشیداش را باال انداخت و دم شانه

 .دیگه باهاش آشتی نمی کنم. دیگه نمی خوام ــ

 .دادم غلغلکش

 .من که می دونم یه ساعت دیگه آشتی هستین ــ

 .بغلم بیرون کشید از

 .خودم شنیدم. تو رو هم دعوا کرد. همش بداخالقه. نخیرم ــ
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 .شیطنت به صورتم نگاه کرد با

 کرد؟ به خاطر اینکه رفتی خوشگل شدي دعوات ــ

 :به چشم هاي کنجکاو و گرفته اش لبخند زدم و گفتم. خوشگل کرده بودم و بهزاد دلم را شکسته بود. توي دلم نشست غم

 میري بابات رو صدا کنی که شام بخوریم؟ ــ

 :محکم گفت خیلی

 .خودت برو. من باهاش قهرم. نه ــ

 :پله اول ایستادم و با صداي ضعیفی صدایش کردم روي

 .زادآقا به ــ

 .با چشم هاي بسته دستانش را پشت سرش قفل کرده بود. حواسش نبود. نشنید

 .تیز نگاهم کرد. اینبار شنید. صدا کردم دوباره

 میزو بچینم؟. شام آماده است ــ

 .قلبم فشرده شد. هم رو گرفت باز

 .شما بخورین. اشتها ندارم ــ

 .بود که جرأت حرف دیگري نکرده بودمجوري نگاهم کرده . لب و لوچه آویزان عقب کرد کردم با

*** 

وقتی . حاضر بودم التماسش کنم که این یک بار را ندید بگیرد. خودم هم اشتهایی نداشتم. با بی حوصلگی غذا می خورد سینا

 .مرا نمی دید، وقتی برایم اخم می کرد، قلبم گوشه اي مچاله می شد

سینا . ظرف ها را توي کابینت جا به جا کردم. م کوچک سینا باقی مانده بودهمه غذا به غیر از سه. شام درست کرده بودم الکی

 تا کی می خواست توي حیاط روي کنده بنشیند؟. به عادت همیشه. چاي دم کردم. با انگشت روي میز تصویر می کشید

 مریم تو و بابا بهزاد االن زن و شوهرید؟ ــ

 .همچنان مشغول کشیدن تصاویر فرضی روي میز بود. نگاه متعجبم را ندیدمنظورش چه بود؟ . از سوال یکباره اش. برد ماتم

خودم را مشفول سماور و کم کردن . بهزاد گفته بود طبیعی رفتار کنم. لبخند مصنوعی زدم. را که دید سرش را باال اورد سکوتم

 :شعله اش کردم و گفتم

 چرا می پرسی؟. خب آره ــ

 :پرسید درشتش را ریز کرد و دوباره چشمهاي

 یعنی مثل بیتا و محمد؟ مثل اونا می خواین بچه بیارین؟ ــ

 چه می گفت سینا؟ چه می گفتم؟. حبس شد نفسم

 .چشم هاي ریز شده اش با کنجکاوي براندازم می کرد. من و من افتادم به
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 .از این موقعیت نجاتم دادخودم درگیر بودم چه جوابی می تواند مناسب باشد که در هال باز شد و بهزاد و چهره درهمش  با

 .محض وارد شدنش سینا بلند شد به

 .شب بخیر. من میرم اتاقم ــ

 .از مقابل بهزاد که رد می شد بهزاد مچ دستش را گرفت. روي سخنش به من بود. بهزاد نگاه نمی کرد به

 پس شب بخیرت کو؟. صبر کن ببینم ــ

 .ا برنگشت ولی آرام شب بخیر گفت و تالش کرد که دستش را آزاد کندسین. اثري از شوخی در لحنش نبود. ضربان گرفت قلبم

 .کمال ناباوریم، اخم هاي بهزاد باز شد در

 .بیا اینجا ببینم. قهر مال بچه هاست ــ

 .تقال کرد و بهزاد محکم تر به خودش فشار داد. سینا روي دو دست بهزاد بلند شد و

 .منت کشی نکنآشتی نمی کنم تو هم . ولم کن. نمی خوام ــ

 .شکمش را غلغلک داد بهزاد

 .االن معلوم میشه. که آشتی نمی کنی. مگه دست خودته ــ

انفدر غلغکش . دلم آرام گرفت. لبخند به لبم کشیده شد. صداي خنده هاي از ته دل سینا به هیجانم آورد. دوباره غلغکش داد و

 :داد و انقدر خنداندش که سینا گفت

 .آي شکمم درد گرفت. ا آشتیبه خد. آشتی آشتی ــ

 .کوتاه امد و سینا را روي زمین گذاشت باالخره

 . بدو بینم. فکر نکن نفهمیدم می خواستی مسواك نزده بخوابی. حاال هم بدو برو مسواك ــ

 .رفت و بهزاد بدون نیم نگاهی به من راهی اتاق خواب شد سینا

*** 

به عادت روزهایی که عصبی بود ساعدش را روي پیشانیش گذاشته و روي . دچراغ خواب روشن بو. اتاق را آرام باز کردم در

. دراز کشیدم و با فاصله به سمتش چرخیدم. سرم درد می کرد. آرام و بی سر و صدا روي تخت نشستم. تخت دراز کشیده بود

 .را می کردم شمباید تمام تال. تمام اراده ام را جمع کردم

 .آقا بهزاد ــ

 .دستش را از روي صورتش برنداشت حتی. نداد جواب

 :دیلرز میصدا

 .سعی می کنم از این به بعد عاقالنه تر رفتار کنم. معذرت می خوام ــ

 .حبس شده ام را بیرون فرستادم که بی شباهت به آه نبود نفس
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نمی دانست که چقدر . داشک توي چشمانم جمع ش. دستش را کنار زد و باز بعد از چند ثانیه، به سمتم چرخید. ثانیه گذشت چند

 .که اگر می دانست اینطور آشفته ام نمی کرد. به محبت هاي حتی کوچکش وابسته ام

 :داد گفت یتر نشان م قیعم یکیتار يکه تو قشیعم ياخمها با

 تو به بیتا چیزي در مورد اون روز گفتی؟ ــ

 .شده نگاهش کردم گیج

 .اعصابم بهم ریختهمون روز که اون مزاحم تلفنی زنگ زده بود و  ــ

 :جواب دادم سریع

 .من هیچی نگفتم. نه به خدا ــ

 ...پس از کجا می دونست که  ــ

 :شمرده تر گفت. بود سختش

 از کجا می دونست که من زدمت؟ ــ

 .در آن تاریکی چیزي نمی دید ولی من باال گرفتم براي اثبات بی گناهیم. چانه اي لرزان مچ دستم را باال گرفتم با

 .من چیزي نگفتم. مچ دستم رو دید. واسم نبودح ــ

 .همان دستم را گرفت و به سمت خودش کشیدم. روي بالش ریخت اشکم

 .از پشت پرده تاریکی هم چرخش نی نی چشمانش را روي صورتم می دیدم. و مستقیم به چشمهاي رقصانم نگاه کرد صاف

من . فرق می کنیم. من و تو زن و شوهریم. بیتا که خواهر منه حتی به. نباید به هیچ کس اجازه بدي برات تصمیم بگیره ــ

زنم بدون اطالع براي اولین بار آرایشگاه رفته بود و کلی تغییر کرده بود و اونوقت من . امروز پیش محمد خجالت کشیدم

 می دونی چقدر برام سخت بود؟ مگه نگفتی دوست نداشتی بري؟. همزمان با محمد جریان رو می فهمیدم

 .به آغوشش نزدیک تر شدم. را به نشانه ي تأیید تکان دادم رمس

اینکه دنبال خواسته هاي یکی بري . یا حداقل یه زنگ به من می زدي. اگه واقعاً دوست نداشتی باید به بیتا می گفتی نه ــ

. عقلت صالح می دونهکاري رو انجام بدي که . یاد بگیر که همیشه طبق خواسته هاي خودت جلو بري. ضعفت رو نشون میده

. اگرم یه روزي من چیزي بهت گفتم که فکر کردي درست نیست باید بهم بگی. یاونوقته که می تونی تو جامعه سربلند باش

درسته که . باید قدرت استداللت رو باال ببري مریم. نه اینکه چشم بسته بله و چشم بگی. براي درست نبودنش دلیل بیاري

امروز بهت سخت گرفتم چون . يولی نه به اندازه اینکه قدرت تشخیصت رو دست این و اون بسپارهنوز جوونی و سنت کم، 

که اگه بلد نباشی تنها می . قاعده و قانون داره. اصول داره. باید بفهمی که زندگی زناشویی بچه بازي نیست. برات الزم بود

بودي و معذرت نمی خواستی مطمئن باش این تنهایی حاال اگه از کارت پشیمون ن. مثل امروز که بهت بی توجهی کردم. مونی

 .ولی همینکه درك معذرت خواهی داشتی خودش یه نقطه مثبته. حاال ها برات الزم بود

 .درست رخ به رخ صورتش. کشیدم باالتر
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 می فهمی چی می گم مریم؟ منظورم رو می فهمی؟ ــ

. از آنها که منتظر راحتی خیالش بود تا باز هم کنار بروند. می زد از آن کم رنگ ها که در پیش خوشی موج. اخم داشت هنوز

 .را می شناختم شیشانیپ يها یدگیچیمن همه پ

 .بله می فهمم ــ

 .گونه ام گرم شد و من جایی میان آغوش امنش گم شدم. شانه نحیفم را کشید. کاش به آغوشم می کشید. ها کنار رفت اخم

تخم مرغ عسلی، کره و . همه چیز آماده کرده بودم. بهزاد حوله بدست وارد آشپزخانه شد. دمرا با سلیقه روي میز چی صبحانه

 .عسل، مرباي آماده اي که رویش زده بود مارماالت و من معنیش را نفهمیده بودم

چند روز . بود ابروهایش بهم پیوند نخورده. اما قهر نبود. هنوز کمی سرسنگین بود. و صبح بخیر گفتم و بهزاد جواب داد سالم

هر چند اشتهایی . همین امروز صبح تصمیم گرفته بودم با هم صبحانه بخوریم. پیش گفته بود صبحانه تنهایی مزه نمی دهد

 .نداشتم ولی به نظرم این کارهاي کوچک الزم بود

من که براي لقمه لعنت به . لقمه اي کره و عسل درست کردم. چاي را مقابلش گذاشتم و خودم هم پشت میز نشستم فنجان

چرا داغ . لقمه را به سمتش گرفتم. بهزاد چیزي نمی گفت و با چاییش مشغول بود. دادن به شوهرم هم خجالت می کشیدم

 .کمی مکث کرد و پشت بند مکثش لبهایش هر چند نامحسوس به طرفین کشیده شد! شده بودم

 .خودتم بخور. دستت درد نکنه ــ

 .سریع مشغول شدم جان خجالت زده اي گفتم و نوش

 دیگه کسی زنگ نمی زنه؟ ــ

 .دو آرنجش را روي میز گذاشته بود و منتظر جوابم بود هر

 ...ولی از اون روز. من که جواب نمیدم ــ

 .گرفتم نفس

 .کسی زنگ نزده ــ

 .اش را نصف کرد لقمه

 .نتونستند شناسایی کنند .از تلفن عمومی زنگ می زده. ازش شکایت کردم. فکر نکنم دیگه زنگ بزنه. خوبه ــ

 .بدنم مور مور می شد. نداشتم به آن روز فکر کنم دوست

 .ولی شک ندارم کار هومنه، یا یکی از دوستاش ــ

 .پیدا کردم و سوالی که برایش جواب نگرفته بودم پرسیدم جرأت

 هومن با شما چه مشکلی داره؟ چرا همش دردسر درست می کنه؟ ــ

 .انتهاي چایش را خورد و بلند شد!چرا حرف زدن بلد نبودممن دردسر بودم؟  دردسر؟

 .به خاطر نازنین ــ
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 .را از روي کانتر برداشت کتش

 .من قرار ازداوج رو بهم زدم ــ

 .سریع بلند شدم! چرا چیزي نخورد. ذهنم رفت پی بلند شدنش. شدم گیج

 .دستم را به سمتش گرفتم لقمه

 ...دیشبم شام . چیزي نخوردین که ــ

 .چشم هایش با مهربانی بین ابروهاي دردسر سازم چرخید. یستادا

 .میرم شرکت یه چیزي می خورم االن اشتها ندارم ــ

 :و زمزمه کرد. تا کنار گوشم. شد خم

 .خیلی خوشگل شدي ــ

 .نرم و آرام کنار گوشم داغ شد. لرزید دلم

*** 

گوشه اي از . امروز باید نماز شکر می خواندم. بود ییک ساعتی باقنهار آماده بود و تا آمدن بهزاد . سینا توي حیاط بودیم با

کاش خبري . همان گوشه قلبم که صاف نمی شد، سیاه تر شد! چرا کامل نگفته بود! با نازنین! قرار ازدواج. قلبم خط خطی بود

فقط می خواستم بدانم چه می پس چرا چیزي نمی گفت؟ یادش رفته بود؟ . حرف می زنیم موردشبهزاد گفت در . از بابا داشتم

 کند؟ اصالً زنده است یا مرده؟

 .مریم بدو بیا کرم خاکی پیدا کردم ــ

 .با انزجار صورتم را جمع کردم. داد پر هیجان سینا باال پریدم با

 .دست نزن بهش. واي حالم بد شد. سینا دست نزنیا ــ

 .خاکی درازي توي دستهاش وول می خورد کرم

 .جیغ کشیدم. سریع به سمت شیر آب دوویدم. م خورداز دیدنش به حالم

 .واي تو رو خدا سینا. سینا بندازش دور ــ

 .خاکی به دست نزدیکم شد کرم

 .خیلی خوشگله میخوام نگهش دارم. مریم ببین چه جیگیلیه ــ

 :جیغ کشیدم دوباره

 .چندشم میشه. واي سینا نزدیکم نیا ــ

به . به خودم که آمدم سینا سر تا به پا خیس آب بود و مات شده نگاهم می کرد. تمناخواسته شلنگ آّب را به سمتش گرف و

با شیطنت . اما سینا آب از لباسهایش چکه می کرد. خیالم راحت شد. خبري از کرم خاکی نبود. دست هاي خالیش نگاه کردم

 .خندیدم
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 .من که گفتم نزدیکم نشو ــ

کار از . جیغ کشیدم و فرار کردم. تا به خودم بیایم شلنگ آب از دستم قاپیده شد. فتدیدن قیافه آویزانش دوباره خنده ام گر با

خنده هاي سینا پشت . شلنگ بلند بود و سینا پشت سرم می دوید و آب پاشیم می کرد. تمام پشتم یخ کرد. کار گذشته بود

. سینا به سمتم دوید. ن شلنگ تمامی نداردپشت باغچه پناه گرفتم و در کمال ناامیدي دیدم که طول ای. سرم بلند شده بود

برگشتم پشت سرم که موقعیت سینا را بسنجم که با صورت به چیزي . خیس آب بودم ولی باز هم جیغ کشیدم و فرار کردم

عقب گرد کردم و هیکل خیس شده بهزاد درست مقابل صورتم قد . دردم نیامده بود. جیغ هایم همان جا خفه شد. برخورد کردم

 .با داداش عقب پریدم. کردعلم 

 چه خبره اینجا؟ ــ

دوباره . دویمان مثل موش آب کشیده مات بهزاد که دست به کمرش زده بود و با حرص براندازمان می کرد، زل زده بودیم هر

 :توپید

 .فکر کردم چی شده که جیغ می کشین. صداتون تا سر کوچه هم میاد ــ

 .آبروریزي شده بودچه . زده سرم را پایین انداختم خجالت

 .نگاشون کن تو رو خدا ــ

 .با حرص خندید. سرم را باال بردم. تغییر کرده بود لحنش

 .عین موش آب کشیده شدن. آخه من کدومتونو بزرگ کنم ــ

 .به لباسهاي خیس شده اش نگاه کرد. خنده اش شدت گرفت و

 !مریم خانم آخه من به تو چی بگم ــ

 .دوباره جدي شد. ی دادحتماً باید خجالتم م حاال

 .برین تو تا سرما نخوردین ــ

 .راحتی کشیدم و از خدا خواسته دست سینا را گرفتم نفس

 .بریم سینا االن سرما می خوریم ــ

 .از پشت نگاهمان می کرد و من دیدم سري از افسوس برایمان تکان داد بهزاد

*** 

نا و کرم خاکی چندش آورش بود و با یادآوري کرم خاکی قهوه اي همه اش تقصیر سی. خیسم را توي حمام انداختم لباسهاي

 .صورتم جمع شد

 .خواستم رفع و رجوع کنم. اثري از بدخلقی نبود. را که باال گرفتم بهزاد توي چهار چوب در ایستاده بود سرم

 ...سینا یه کرم خاکی گرفته بود من چندشم شد آب رو گرقتم سمتش ــ

 .خند بود که دلم را گرم می کردگوشه لبش لب. نگفت چیزي
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 .موهاتو خشک کن ــ

 :بهزاد چرخید و با صداي بلندي گفت. معذب حوله را دور موهایم پیچیدم. باز همان نگاه خیره و

 .زود آماده شید می خوایم بریم بیرون ــ

 .در اتاق سینا با صدا باز شد و صداي پر هیجانش توي گوشم پیچید همزمان

 .یریم بابا بهزاد؟ کجا؟ زود باش بگوکجا م. آخ جون ــ

 .میریم رستوران نهار بخوریم. یواش تر. چه خبرته سینا ــ

 .شور و ذوقش فروکش کرد تمام

 همین؟ فقط نهار بخوریم؟ پس پارك چی؟ ــ

 .در باز میدیدم که لپش را کشید از

 خوبه؟. میریم نهار از اونجا هم پارك. سر ظهر که پارك نمیرن ــ

 .چقدر خوشحال کردنش آسان بود. بغلش پرید سینا

*** 

چرا آهنگ شاد پیدا نمی . آن پشت ورجه ورجه می کرد و من براي اولین بار آهنگ هاي ضبط را باال و پایین می کردم سینا

 :رو به بهزاد کردم! شد

 .اینا که همشون غمگینند ــ

 .زد لبخند

 .عوضش کلی حرف براي گفتن دارن ــ

 .جلو کشید سینا

 .بابا بهزاد پس کی میرسیم؟ من گشنمه ــ

 .را عقب برد و موهاي سینا را بهم ریخت دستش

 .یه دفعه ترمز میگیرم خطرناکه. برو صاف بشین. چیزي نمونده. اي شکمو ــ

*** 

 .دیبه سمتم چرخ. بهزاد با حوصله منتظر انتخابش بود. با دقت منوي غذا را نگاه می کرد سینا

 رو دیدي؟تو چی میخوري؟ منو  ــ

 :را کنار زدم و گفتم منو

 .هر چی شما بخوري منم همونو می خورم ــ

 .درخشید و لبخند نابش شکل گرفت چشمانش

 .پس تا آقا سینا غذا انتخاب می کنه من برم یه سري به ماشین بزنم و برگردم. باشه ــ
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 .شد و سینا هنوز درگیر بود بلند

دفعه پیش هم، دربند که رفته بودیم . ي خواب هم تصورش برایم سخت بودگرداندم به رستوران شیکی که حتی تو چشم

اینجا با این همه تزیناتش، با خدمه مرتب و اتو کشیده . سفره خانه بود و سنتی. ولی آنجا فرق داشت. بیرون غذا خورده بودیم

 .اش، وراي تصوراتم بود

 .بأالخره رضایت داد و منو را کنار گذاشت سینا

 .سلطانی می خورم. ب کردممن انتخا ــ

 .متوجه اطرافش شد تازه

 پس کو بابا بهزاد؟ ــ

 :را زیر چانه ام زدم و گفتم دستم

 .رفت به ماشین سر بزنه ــ

 .غر زد سینا

 .من گشنمه ــ

 .در همین حین بهزاد با جعبه کادو پیچی به دست وارد رستوران شد و

 .انگار خبر داشت. چشمان سینا خندید. تعجب به جعبه نسبتاً بزرگ توي دستش خیره شدم با

 .چشمم دنبال جعبه بود که روي صندلی کناري گذاشته شد. با لبخند نزدیک شد بهزاد

 :با ذوق کنترل نشده اي پرسید سینا

 اون براي کیه بابا بهزاد؟ ــ

 .هاي بهزاد باال پرید ابرو

 .ه فکر کنمولی یه گل پسري معدلش بیست شده براي اون. نمی دونم دقیقاً ــ

 .باال پرید سینا

 کارناممو گرفتی؟ بیست شدم؟ ــ

 .دستش را گرفت و پایین کشیدش بهزاد

 .همه دارن نگات می کنند. بشین سینا ــ

 .شادي سینا دلم شاد شد از

 .ي کادو شده را دست سینا داد و چشمکی حواله چشم هاي خندان من کرد جعبه

آتاري بود که . حدسم درست بود. روي جعبه به انگلیسی زده بود آتاري. دو را پاره کردبا ذوق و بی سلیقگی تمام کاغذ کا سینا

 .سینا قولش را گرفته بود

 .دوباره باال پرید و اینبار صورت بهزاد را پر صدا بوسید سینا
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چه  یحوال نیمردم ا. همه به سمتمان جلب شد و لبخند هایی که از شادي پسر بچه شیرینی روي صورتشان نقش بست نگاه

 .زدند یراحت لبخند م

 :را توي دستم گرفتم دستش

 حاال دیدي بیست میشی؟. مبارکت باشه ــ

سینا اما روي سلطانیش اصرار می . بهزاد براي خودمان باقلی پلو با ماهیچه سفارش داد. امد و سفارش ها را گرفت گارسون

 !کوبیده دارد و من حتی نمی دانستم سلطانی مثالً چه فرقی با برگ یا. کرد

 :با مهربانی پرسید. بهزاد به سمتم چرخید. سینا مشغول وارسی دستگاهش بود. رفت گارسون

 .احوال خانم خودم ــ

 .خانم خطاب کردنش لبخند زدم به

 :از اینکه چیزي بگویم بهزاد را به سینا گفت قبل

 بررسی هاي کارشناسانه ات تموم شد آقا سینا؟ ــ

 :زاد چشمک زد و گفتبه به. صاف نشست سینا

 .بله تموم شد ــ

از داخل ! خبر هایی بود. قلبم به ضربان افتاد. سینا ذوق زده بود. برد توي جیب کتش که پشت صندلی آویزان کرده بود دست

در کمال ناباوري جعبه مخملی . ضربان قلبم اوج گرفت. سینا به صورتم دقیق شد. جیبش جعبه مخملی قرمزي را بیرون کشید

 :و آرام گفت. به معناي نه. سینا سرش را تکان داد. هایم تار شد مچش. مز و مکعبی به سمت سینا گرفته شدقر

 .خودت ــ

 .بهزاد لبخند زد و در جعبه باز شد. دوباره نزدیکم شد جعبه

 .این هم کادوي سینا به مریم خانم گل ــ

پالك درشت اهللا در . ایی که وسطش آویزان بود، بیرون کشیدبهزاد دست برد و زنجیر و پالك زیب. از شادي گشاد شد چشمانم

 .با ناباوري به بهزاد نگاه کردم و نگاهم سمت سینا کشیده شد. مقابل چشم هاي ستاره بارانم تلو تلو می خورد

. نم گرفتمزنجیري که احساس می کردم برقش چشمانم را می زد را بین انگشتا. لرزانم را دراز کردم و چند بار پلک زدم دست

 .بهزاد و سینا با لبخند نگاهم می کردند

 .یه پالك اهللا براي مریم خانم. این چیزي بود که سینا براي کادوي بیستش از من خواسته بود ــ

اشک در چشمانم جمع ! نمی دانستم چه بگویم؟ اصالً مگر می شد بزرگی این مرد کوچک را توصیف کرد. بند آمده بود زبانم

 :بی زبانی گفتمبا زبان . شد

 .خیلی غافلگیر شدم. نمی دونم چی بگم ــ

 .با مهربانی به واکنش هایم دقیق شده بود بهزاد
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 .یکباره دست هاي گرم سینا را در دستانم گرفتم و مستقیم به چشمان براقش خیره شدم به

 .واقعاً نمی دونم چی باید بگم. سینا خیلی قشنگه ــ

 .سلیقه ي بابا بهزادمه ــ

 !سلیقه ي بهزاد بود! خریده بود دبهزا

 .به سمت بهزاد چرخیدم اینبار

 .خیلی خوشگله. دستتون درد نکنه ــ

 .در جوابم دو جعبه مخملی کوچکتر روي میز قرار گرفت و

 .به بهزاد خیره شدم! با ابروهاي باال رفته و احتماالً چشمهاي گشاد شده. حبس شد نفسم

 .کردبرد و در هر دو جعبه را باز  دست

 .اینم از طرف خودم و خودت ــ

 مگر نه؟! مرا فراموش نکرده بودي! خداي من مریمت را دوست داشتی. من انگشتر بود خداي

چشمانم را روي . انگشتر ظریف با تک نگین وسطش روي انگشت حلقه ام جا خوش کرد. دست شل شده ام را جلو کشید بهزاد

 امروز چه خبر بود؟. هم گذاشتم

*** 

 .آویزان بهزاد شد سینا

 ترن هوایی، بریم بلیط بخریم؟ ــ

 .حمایتگر بهزاد پشتم قرار گرفت و به سمت باجه بلیط فروشی قدم برداشتیم دست

خودش سوار نمی شد و من سینا را راهی می کرد و از همان پایین تا آخر پایین آمدنمان . قبل بهزاد دو بلیط بیشتر نگرفت مثل

 .د هر از گاهی برایمان دست تکان می دادسرش باال بود و با لبخن

مأمور تحویل بلیط سن سینا را پرسید و سینا بالفاصله جواب داد که . کاش بهزاد هم همراهمان بود. این یکی می ترسیدم از

 .چشم غره بهزاد را ندید گرفته بود! دو سال بزرگتر! دوازده ساله است

ولی جیغ هایی که می کشیدند ته دلم را خالی . بودم دهیفقط شن م،یقبل يها دهیمورد ترن هوایی شنیده بودم، مثل تمام شن در

 :مستأصل به بهزاد نگاه کردم و آرام جوري که سینا نشنود گفتم. می کرد

 میشه با هم بریم؟. من می ترسم ــ

 .اشاره کرد نایس به

 ؟یترس یاون که نماز . دیسوار ش یکشت دیبر د؟یسوار ش گهید زیچ هیبگم  نایبه س يخوا یم ــ

 !شد یبهزاد چرا سوار نم. سوار شدن نگاه کردم يو پا به پا کردنش برا نایس به

 :گوشم آرام گفت ریز
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 .مواظبتون هستم نییپا نیمن از هم ــ

*** 

انقدر جیغ . حسابی خسته بودیم. ماشین را باز کرد و سیناي خسته و بخواب رفته پشت صندلی عقب را توي آغوشش گرفت در

به خاطر سینا مجبور شده بودم ترسم را فراموش کنم و پی هیجان و . شیده و خندیده بودیم که گلویم به سوزش افتاده بودک

دلم یک خواب . با خستگی پله ها را پشت سر بهزاد باال رفتم. خورده بودیم ندویچشام هم سا. ترس ترن هوایی را به تن بمالم

 .، بی هیچ فکر و کابوسیاز آنها که بخوابم. طوالنی می خواست

*** 

دو . کرده بودم و زودتر از بهزاد داخل دستشویی خودم را انداخته و مسواك زده و سبک روي تخت دراز کشیده بودم شیطنت

شام که می خوردیم چشم هاي خندانم . چه حس خوبی بود. انگشت دست راستم با لذت دور حلقه تک نگین محبوبم گره خورد

 !از طرف خودم. بودم ردهخودم دستش ک. زاد چرخیده بودروي حلقه ساده به

تا به حال انقدر نخندیده بودم، انقدر شاد نبودم، انقدر جوانی و شاید نوجوانی نکرده . بهترین روز زندگی نوزده ساله ام بود امروز

 !ده بودماصالً تا به حال از سر لذت جیغ کشی. نگرفته بود مانیبهزاد ایرادي به جیغ کشیدن ها. بودم

 .خودم را به خواب زده بودم اما لبخند روي لبهایم چیز دیگري می گفت. تخت دراز کشید روي

 االن یعنی خوابی؟ ــ

 نکند این خوشی ها تمام شود؟. دست ظریف شده با انگشترم را جلو کشیدم و روي سینه اش گذاشتم. عمیق تر شد لبخندم

 .وبش رسانده بود، گونه اش را بوسیدمخیز شدم و با حرارتی که قلبم را به ک نیم

 .به خاطر همه چیز. ممنون. امروز بهترین روز زندگیم بود ــ

 .سرم را کشید روي سینه اش. نگاهم کرد مهربان

چند روز دیگه میریم یه سرویس که خودت دوست داري . می خواستم غافلگیرت کنم اینکه تنهایی رفتم براي خرید حلقه ــ

 .برات میگیریم

 .دور سینه اش حلقه شد تمدس

 .عاشق نگینش شدم. خیلی خوشگله ــ

 .زد یدو دو م شیچشمها. روي سینه اش بلندم کرد از

 .کمی وقتم خلوت تر شد باید بریم برات لباس هم بگیریم. فردا سینا رو میبرم کالس زبان و شنا ثبت نام کنم ــ

 .بینیم را کشید و

 .مخصوصاً از نوع خوابش ــ

 .انگشت روي پیشانیم کوبید و با آرام

 .کلی کار داري خوشگل خانم. فردا شب باید بشینیم برات برنامه ریزي کنیم. در ضمن حواست به درسات نیستا ــ
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 ...خودش قول داده بود. مامان گفته بود. هایم گل انداخت گونه

 :من و من زبانم را چرخاندم با

 یه سر برم بهش سر بزنم؟میشه من . گفتی در مورد بابام حرف می زنیم ــ

 .شدم رهیرقصانش خ يالتماس به قهوه ها با

 .فقط برم یه سر بهش بزنم. به خدا زود برمی گردم ــ

 .سرم را روي سینه اش گذاشت و پرصدا نفس کشید دوباره

 .فردا یا نهایتاً پس فردا خودم می برمت ــ

*** 

پس بهزاد چه شد؟ سینا؟ به دستم . خانه صداي ناله بلند شده بوداز . کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. خانه مان باز بود در

 روي زمین نشستم و زار زدم، همه اش خواب بود؟ همه اش رویا بود؟. به یکباره زانوانم سست شد! نگاه کردم حلقه ام نبود

 .از زن هاي همسایه جیغ کشید یکی

از ترس جیغ . گی که سرش تاس بود از در خانه بیرون پریدپرنده بزر. شدم و به سمت در زهوار در رفته مان دوییدم بلند

 :کرکس بود؟ یکی از زنها جلو کشید و فریادش بر سرم اوار شد. کشیدم

 االن چه وقت اومدنه؟ به تو هم میگن اوالد؟. االن چرا اومدي؟ کشتنش ــ

شل و وارفته بابا را  کلینه شوم چند کرکس هرا از بین بازوهاي الغر و بیرون افتاده اش کشیدم و قبل از اینکه داخل خا دستم

 .تا ورودي خانه بیرون کشیدند

 .تمام توانم توي سرم کوبیدم و جیغ کشیدم با

 .ولش کنید ــ

با تمام قوا جیغ . زورم نمی رسید. سمتشان دوییدم و سعی کردم جسم بی جانش را از زیر منقارهاي تیزشان بیرون بکشم به

 :کشیدم

 .تو رو خدا یکی بیاد کمک .یکی بیاد کمک ــ

را به سمتم  شیضجه زدم و دوباره دست خون. حلقه و پالك اهللا خواب بود. بهزاد خواب بود. همه چیز خواب بود. مرده بود بابا

. با چنگال هاي قویش به لباسم چنگ کشید. سرش سر هومن شد و بدنش شکل کرکس. یکی از کرکسها بزرگ شد. کشیدم

 .لخت و عور شد هه تکه کرد و بدنم مقابل همچنگالش لباسم را تک

 .دستم را حائل تن لختم کردم و از ته دل ضجه زدم. کشیدم و روي زمین چمباتمه زدم جیغ

سیناي . لبخند هایش خواب بود. بهزادم خواب بود. خدا تنهایم گذاشته بود. همه چیز خواب بود. با قدرت تکانم می داد دستی

 .هق هقم قلبم را به درد می آورد. مامان بد قولی کرده بود. دوست داشتنیم خواب بود

 .که سوخت چشمانم باال پریدند صورتم
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 .به آغوشش کشیدم کسی

 .هیس خواب دیدي ــ

 .زدم زار

 .مامان دروغ گفته بود. حلقه و پالك اهللا خواب بود. همه چیز خواب بود. انقدر دیر رفتم که کشتنش. کشتنش ــ

 .شبیه بهزاد خواب هایم بود. دمیشن یم ییآشنا يبو

 .خواب دیدي عزیزم. منم بهزاد. مریم باز کن چشماتو ــ

 خواب نبود؟ خواب بودم یا بیدار؟ کدام واقعیت بود؟. بهزاد بود. همان بود صدایش

 :گفت نایرو به س. اشک بود سیصورتم خ. تخت خواباندم يرو

 .دهیخواب د. برو بخواب ــ

 .بود ستادهیا یدرگاه ياش تو دهیترس يبا چشم ها نایس اما

 !بابا نیجنازه خون ينفس گرفتن برا ایداشتن بهزاد  ینه؟ آسودگ ایبود  یدانم از سر آسودگ ینم. گرفتم ینفس

 .را گرفتم شیبازو کیستریه. بلند شد. را گرفته بود میشبها یلعنت يها کابوس

 ؟يریکجا م ــ

 :خواب شدنش آرام گفت یخسته از ب يچشم ها با

 .امیاالن م. ارمیبرات آب ب رمی ــ

 :گذاشت و گفت نایشانه س يرو دست

 .بخواب میبر ــ

*** 

 هیاز گر. نشسته بودم نجایکه بهزاد رفته بود هم یاز وقت. کردم ینگاه م میرو به رو یخال واریمبل کز کرده بودم و به د يرو

گفت  یخانم م هیکامل وجود داشت؟ رق یالً خوشبختشد که خواب راحت داشته باشم؟ اص یم یک. بودم حالیب شبمید يها

اش با  یخوشبخت یمثل خواهرش که خوشبخت بود ول. لنگد یکار م ياج کیباالخره  ،یخوشبخت خوشبخت هم که باش

 جهینت نیبودم و امروز صبح به ا دهیرا با تمام وجود بلع یذرات خوشبخت روزید نیهم! گفت یراست م. زد ینداشتن بچه لنگ م

 شد که خوشبخت بود؟ یبودم که با وجود بابا چطور م دهیرس

صحنه . تنم مانده بود يرو شبید یخستگ. هنوز خواب بود نایس. خودم جمع شدم يدادم و تو هیمبل تک يرا به گوشه  سرم

شان  همه یعنیبودم،  دهیداشت؟ منکه تمام عمرم کابوس د يریخواب چه تعب نیا. رفتند یسرم رژه م يکرکس ها تو يها

 داشتند؟ ریتعب

 .همان جا ثابت شد و سالم کرد دیبه صورتم که رس. دیهال چرخ يپف کرده اش تو يباز شد و چشم ها نایاتاق س در

 .دست بردم سمت گردنبند اهللا و انگار که آرام تر شدم. خواب شده بود یهم ب نایس طفلک
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 ؟یخوب ــ

 .کرد یبود نگاه م کنجکاوش به دستم که دور پالك حلقه شده يچشم ها با

 .سرش زدم يرو يبوسه ا. شدم و چند قدم به سمتش برداشتم بلند

 ؟يدیترس. ببخش تو رو هم بدخواب کردم. آره خوبم ــ

 .میسمت آشپزخانه قدم گذاشت به

 ...فکر کردم بابا بهزاد. یلیخ ــ

 .حرفش را خورد ادامه

 .تمدستم گرف يکردم و دوباره پالك را تو ادیسماور را ز ریز

 .نایس یمهربون یلیتو خ. دهیبهم آرامش م یلیپالك خ نیا نایس ــ

 .دمیگونه اش را بوس نباریا و

 .لقمه گرفتم شیبرا. جوابم فقط لبخند زده بود در

 .شدم ریس گهید ــ

 .را به دستش دادم لقمه

 کالس شنا؟ يبر يخوا یمگه نم. یباش يقو دیتو با ــ

امسال  نیگرفته هم میترسد و تصم یم قیبا بهزاد که چطور از عم شیاز استخر رفتن ها کردن فیشروع کرد به تعر جانیه با

 .ردیبگ ادیشنا 

 شد؟ یو رو م رینبود پس چرا دلم ز يدیجد زیکابوس که چ. زد یکرد و من دلم شور م یم فیتعر نایس

 .تلفن زنگ خورد نایس يکردن ها فیتعر نیب

 .چند بار. شد یخالدلم پر و . ستادمیا میسر جا ناخواسته

 .هیک نیبب نایس ــ

 :فقط گفت سالم و بالفاصله گفت. جواب داد نایس

 .بابا بهزاد کارت داره میمر ــ

 !فقط سالم! بود دهیرا نپرس نایس حال

 بود؟ يخبر. دیلرز یچرا م میها دست

 .سالم ــ

 .رسم یم گهید قهیتا ده دق. ییجا میبر دیزود لباس بپوش با. سالم ــ

 .دیلرز میصدا

 شده؟ یــ چِ ِ
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 .شد آرامتر

 .میو برگرد ییجا هیتا  میبر دیبا. نشده يزیچ ــ

چند قدمی میرفتم و می ایستادم و چشمم روي عقربه هاي کند ساعت خشک . پوشیده و آماده توي هال راه می رفتم لباس

. دیگر ظرفیتم پر بود. طاقت هیچ چیز. اشتمدیگر طاقت ند. شد ینینکند باز هم هومن کاري کرده باشد؟ دلم باال و پا. می شد

 بهزاد چرا هول کرده بود؟

یک . دوباره به ساعت نگاه کردم. سینا نگاه کردم که درگیر فیش هاي دستگاه بازیش بود و دوباره شروع کردم به راه رفتن به

کیفم را چنگ زدم و نفهمیدم . پریدم با بی حالی روي مبل نشستم که با بوق هاي ماشین از جا. دیر کرده بود. ربع گذشته بود

 !که به سینا خداحافظ گفتم یا نه

چیزي که شب به . پاهایم سست شد. پشت فرمان نشسته بود و روي صورتم که نزدیکتر می شد، خیره مانده بود. بود بهزاد

ه به خودش آمد و قبل از پیاده بهزاد انگار تاز. قسم می خورم که چیزهاي براي گفتن داشت. گریه ام انداخته بود کابوس نبود

 .شدنش خودم را به ماشین رساندم

 چی شده؟ ــ

 .زد دور

 .یه خورده صبر کن االن میرسیم ــ

 .بازویش چنگ زدم به

 براي بابام، بابام طوریش شده؟. چی شده. آقا بهزاد تو رو خدا ــ

 .سعی می کرد آرامم کند. بود آرام

 .بریم ببینیم چی شده. من و بابات پیش اومدهیه درگیري بین هو. آروم باش مریم ــ

فقط یک خواب . کابوس نبود. جسم بی جان بابا زیر چنگال هاي هومن روي شیشه ماشین شکل گرفت. پایین ریخت دلم

 .نبود

 !با چشم هایی که دروغ می گفت. به سمتم چرخید. چراغ بودیم پشت

 .من پیشتم. آروم باش خانمم ــ

 .پایم قرار گرفتدست نوازشی که روي  و

 .می لرزید صدایم

 .بهم بگو چی شده ــ

 .پی دستش رفت که از روي پایم برداشت و دنده را عوض کرد چشمم

 .حتماً با هم درگیر شدند. بهم زنگ زدند که بریم کالنتري. منم نمی دونم ــ

*** 
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پدر پیر و فرتوت من کجا و هیکل ! بودند درگیر شده. پاهایم توانی نداشت. هاي کالنتري را پشت سر بهزاد کشیده شدم پله

 !تنومند هومن کجا

 .باز هم تکرار تلخی ها. هم کالنتري باز

فقط کالنتریش . درست مثل چند ماه پیش. روي صندلی نشسته و سرش را بین دست هایش گرفته بود. خودش بود. بود هومن

 .یمچند ماه پیش که من و بهزاد هم روي صندلی نشسته بود. همان نبود

از نزدیک شدن به هومن می . دستش را کشیدم و با التماس به چشم هاي برزخیش نگاه کردم. خواست سمتش برود بهزاد

 .دستم را محکمتر توي دستش گرفت و تا باالي سر هومن پیش رفت. ترسیدم

 .عاي بی گناهی می کردبهزاد به صندلی دستبند بود و هومن باالي سرش اد. تکرار چند ماهی که گذشته بود. بود تکرار

دو روزي که به . به یاد دو روز که توي اتاق حبس شده بودم. با فاصله پشت سر بهزاد پناه گرفته بودم. سرش ایستاد باالي

 .اندازه دو سال به مرگ نزدیکم کرده بود

 چی شده؟ ــ

 .کردلحنش به قدري خشک و سرد بود که سرمایش به دستهایم سرایت . تازه متوجهش شد هومن

 کجا بود؟ اگه درگیر شده بودند چرا هومن بود و بابا نبود؟ بابا

 .و دوباره سرش میان حصار دستها اسیر شد. فقط سري تکان داد. اما هیچ نگفت هومن

به گوشه . برگشت و به سربازي که پشت میز نشسته بود خودش را معرفی کرد. میلی به هم کالم شدن نداشت. چرخید بهزاد

سري از افسوس . به سمت هومن که با چشم هاي سرخ شده نگاهم می کرد، چرخیدم. بابا نبود. ري چشم چرخاندمگوشه کالنت

دست یخ شده ام را گرفت و بی . برگشت و حواسش رفت به نگاه هومن بهزاد. چیزي درون قلبم جا به جا شد. برایم تکان داد

 :توجه به هومن گفت

 .بریم تو ــ

بهزاد خم . بی حوصله و عبوس برگه اي را مطالعه و چیزي را برگه یادداشت کرد. ایزدي نداشت شباهتی به سرهنگ سرهنگ

 .شد روي میزش و چیزي گفت

 .سري تکان داد و برگه را به سمتش گرفت سرهنگ

 .دو ساعت پیش بردنش. این آدرس پزشکی قانونی ــ

 .من اشاره کرد به

 دخترشه؟ ــ

 .ام لرزید چانه

 .انه ي لرزانم بود و جواب دادبهزاد روي چ نگاه

 .پس من برم و برگردم. بله ــ
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 پزشکی قانونی یعنی جسد و جنازه؟ بابا مرده بود؟. فراري شده بودند کلمات

 .را گرفت بازویم

 .بریم ــ

 :سرهنگ پوفی کرد و گفت. اما تکان نخوردند پاهایم

 .بشه زودتر برگردین که تکلیف این آقایی که بیرون نشسته هم مشخص ــ

 :اما کمی خم شد و زیر گوشم گفت بهزاد

 .شاید اصالً اشتباه شده باشه. بریم عزیزم ــ

 .اشکم خشک شده بود و بغض لعنتی داشت خفه ام می کرد. تصاویر مات بودند. را به شیشه ماشین تکیه داده بودم سرم

 مریم؟ ــ

 .شل و وارفته قدرت حرکت نداشت بدنم

 .شاید اصالً بابات نباشه. هنوز هیچی مشخص نیست ــ

 اشک هاي دم مشقم کجا بود؟ پس

 .باید ببینیم اصالً چه اتفاقی افتاده؟ هنوز که چیزي مشخص نیست. تو باید قوي باشی ـ

 سرم به اندازه ي سنگینی زمین شده بود؟ چرا نمی توانستم تکانش دهم؟ چرا

براي اثبات ! با همان مأموري که زن بود و نبود. ا آمده بودماینج. روي ساختمانی که زده بود پزشکی قانونی ترمز کرد روبه

 .براي جسد بی جان پیرمردي که پدرم بود. حاال باز هم گذرم افتاده بود. پاکیم

 .همین جا بشین تا من بیام ــ

 :توانم را به کار انداختم و گفتم تمام

 .منم میام ــ

 .تا بیام همین جا بشین. تو کجا می خواي بیاي با این حالت ــ

. جسد پدرم داخل ساختمان سفید بود. حرفش را نشنیده گرفته بودم. بهزاد بود. توجه به حرفش دستم رفت سمت دستگیره بی

 .اسمش پرنگ با خودنویس مشکی ردیف مقابل نام پدر را پر کرده بود. اسمش توي شناسنامه ام بود. پدرم بود

 .لرزانم را گرفت ماشین را دور زد و زیر بغل. کالفه شد بهزاد

 چرا حرف گوش نمیدي تو؟ ــ

 .التماس نگاهش کردم با

 .بزار بیام ــ

 .چشمهاي قحطی زده ام لج کرده بودند. بازویم توي دستش بود. خیابان خلوت را رد کردیم و وارد شدیم. کارساز شد چشمهایم

 .اینجا بشین برم از اطالعات بپرسم ــ
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 .سفید آرام گرفتم روي صندلی هاي سبز رنگ ساختمان و

دستش داد و اشاره کرد به من و دوباره چیزي  يبرگه ا. زنی که پشت باجه اطالعات نشسته بود داشت صحبت می کرد با

 .گفت

 .برگشت و من به این فکر کردم که جسد بی جان بابا جایی توي این ساختمان خوابیده است. تمام شد صحبتش

 .برخالف همیشه. دستهایش سرد بود. بزرگش گرفتهاي سفید شده ام را در دست هاي  دست

 .من برم و زود بیام ــ

 .خشک شده بود لبهایش

 .شدم بلند

 .بزار منم بیام ــ

 .را از دست داد مالیمتش

 .لجبازي نکن. من میرم و زود میام مریم. نه ــ

 چشم هاي بغض دارم چرا نمی شکستند؟. سر جایم نشستم ناخواسته

تن بی جان مادرم را خودم به . جسدش بین خواب هایم غوطه ور بود. از چه می ترساند؟ من دیده بودم .رفتنش نگاه کردم به

 از چه می ترساندم؟. آغوش کشیده بودم

*** 

. قدمهایش محکم و باصالبت نبود. آهسته قدم برمیداشت.قامتش بین راهروي سفید پیدا شد. به مسیر رفته اش بود چشمم

 .یک شد و راه گلویم بسته شدبهزاد نزد. گلویم سوخت

 :به یک قدمی ام که رسید آرام پرسیدم. به چشمهایم نگاه نمی کرد. قدمهاي نزدیکش بلند شدم با

 مگه نه؟. خودش بود ــ

 .به دو سو باز شد و تن به لرز نشسته ام را به آغوش کشید دستهایش

 انیجر يبلند هوا یبا هق هق. بغض که باال امد نفسم گرفت. دمانع از افتادنم ش. اراده خم شدند یشل و افتاده ام، ب يزانوها

 .دمیآغوشش را به کام کش نیب افتهی

 .دلم آروم باش زیعز ــ

 .اش چسباند نهیرا به س میشانیدستش پشت سرم قرار گرفت و پ. دمیچنگ کش راهنشیپ به

 .شد یخوب م دیشا. نداشت ایاز دن یچیه. بود رمردیپ هیاون فقط  ــ

 .شدت گرفت هقم هق

 .بود یدستاش خون. دمید شبید. بود یهمه جاش خون ــ

 .اش ضربه زد نهیس يبه مشت رو هیانگشتانم جمع شد و شب ینداشت ول زیچ چیقدرت ه. باال رفت دستم
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. يدتو نبر. هستم يگفتن که چه اوالد شبید. ينبرد. نمشیبب يبریکه م يتو قول داد. يقول داد. تو رو خدا. نمشیبزار بب ــ

 .که برم ینذاشت

 .افتاده ام حلقه کرد يرا دور شانه ها دستش

 .شهیداره حالت بد م. نیتو ماش میبر ــ

 .نبودم یاوالد خوب یداشت وقت یتیاهم چه

 .به راه رفتنم کرد مجبور

 .منو بزن یاونجا هر چقدر خواست. نیتو ماش میبر. نکن ينجوریدلم ا زیعز ــ

 .به انفجار بود کیام نزد نهیپشت استخوان قفسه س. ورم کرده بود. مقلبم گذاشت يشدم و دست رو خم

 .بازهم مجبورم کرد راه بروم. تا شد قدم

 .نرفته بودم دنشیهم به د کباری یو من حت. مرده بود ییدر تنها. نداشت زیچ چیکه ه يپدر يبرا. شدیم یپر و خال میچشمها

*** 

باال و . را پر کرده بود نیماش يداشبورد گذاشته بودم و هق هقم فضا يرا روشده ام  نیسر سنگ. ترساندم ینم ادشیز سرعت

 .باال امده بود میکرد و آماسش تا راه گلو یم نییقلبم را باال و پا نیشدن ماش نییپا

 .زدم یدلمش زار م زیکرد آرامم کند و من با هر عز یم یسع. کرد یم میصدا بهزاد

 .بود ستادهیکت ااز حر نیماش. دیکمرم لغز يرو دستش

 .خهیدستات  نیبب. فشارت افتاده. بخور نویپاشو ا م؟یمر ــ

 .نداشت یتمام شهیو اشک ها مثل هم. دید یتار م میچشم ها. کرد بلندم

 .گذاشت میلبها نیو با زور ب. کرد کیرا به دهانم نزد وهیآبم ین

 .را گرفت شیسیصورتم و خ يرو دیکش دست

 .دهیرنگت پر. بخور ــ

 ...قول داده بود. دلم را لرزاند شیشسته به صدان غم

 .دادم هیتک شهیاراده ام را به ش یقلپ خوردم و دوباره سر ب چند

 .بود زیخ میبه سمتم ن هنوز

 .یکن تیطرح شکا دیبا ؟یتون یم. يکالنتر میبر دیبا م؟یمر ــ

 .کرده بود یکش فیضع. را کشته بود رمردیپ

 .دیآرام آرام عقب کش یصندل یپشت

 .میدراز بکش تا برس کمی ــ
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به  یبه محض ورودمان زن. شد یم دهیکش نیزم يبه زور رو میپاها. دستش را دور شانه ام حلقه کرده بود. میشد يکالنتر وارد

 :کرد ونیاز همان فاصله ش. دست بهزاد دور شانه ام سفت تر شد. اشک بود سیصورتش خ. دیسمتمان دو

 .يسرمون آورد ییچه بال نیبب ایبهزاد ب ــ

 .را پر کرد يکالنتر ياش فضا هیگر و

 .سالن اکو شد يزن دوباره تو يصدا. بود یهومن خال یصندل

 .پسرو دارم هی نیبهزاد من هم ــ

 .داشت آرامش کند یکه سع يبود و دختر دهیبهزاد چسب يکه به بازو دیدیم یتار شده ام زن يها چشم

 !مادر هومن بود! دمید یواضح نم چرا

 .يدیبهزاد گوش م. بوده یبه خدا تصادف. رو نداره نکارایدل ا یشناس یبهزاد جان قربونت برم هومنو که م ــ

 .هل داد نییدستش را آرام به پا بهزاد

 .حرفها رو ندارم خاله جان نیاالن وقت ا. ببرمش خونه دیبا. خانمم حالش بده ــ

 .سیخ یبا صورت. دیکشدختر پشت سرش جلو  نباریا. جانش را با حرص گفت خاله

 ...دعواشون . اتفاق بوده هیبهزاد فقط  ــ

 .جمله اش کامل شود دست بهزاد پسش زد نکهیقبل از ا و

 .کرد یرا پر م یدرهم فرم يو دختر پشت در اتاق بسته مانده بودند و بهزاد با اخمها زن

صورت سردم  يدستم را رو. آوردند یو منطق م لیدلبهزاد  يپدرم کشته شده بود و برا. نیدخترك هم حتماً نازن. بود مادرش

بهزاد کنارم نشست و . شده بود و بدنم تحمل حملش را نداشت نیسرم سنگ. خم شدم نییمبل به سمت پا يو رو دمیکش

 .میدست برد سمت شانه ها

 .میامضا کن تا بر نویا ــ

 یبا صورت. بود دهیخواب دیساختمان سف يپدرم تو. نامه تیبرگه نوشته بودند فرم شکا يباال. دیلرز یم میدست ها نیب خودکار

 .و هق هق دوباره ام بلند شد دیبرگه چک يقطره اشک درشت رو. نیخون

 .داد لیرا تحو فرم

 .ستیخانمم حالش خوب ن. میرسیمراحل رو فردا خدمت م هیبق ــ

 .بغلم را گرفت ریسمتم امد و ز به

 .زمیعز میبر ــ

 .نشاند جگاهمیگ يرو یق بوسه آراماز باز کردن در اتا قبل

 .نکن هیگر ينجوریا میمر ــ

 .شد یتکه تکه م شیدانست که قلبم با محبت ها ینم و
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 .دیمن چسب يبه بازو نباریخاله اش ا م،یکه امد رونیب

 ...شدن با هم تو رو خدا  ریدرگ. کرده یدخترم قربونت بشم، پسر من جوون ــ

 :دیپر حرفش نیمتشنج ب یبا اعصاب بهزاد

 حالش بده؟ دینیب یحرفاست؟ نم نیاالن وقت ا ــ

 .بهزاد به سمتش براق شد. کرد یدورتر، با نفرت و انزجار نگاهمان م یکم نینازن

 .يستادیاونجا وا یواسه چ. و ببر ریدست مادرت رو بگ ایب ــ

 .شد يزن جار ياشک ها دوباره

 .نبوده ام ینکرده بود و من هم اوالد خوب يدرکه پ يپدر يکرد و من برا یم هیپسر زنده اش گر يبرا

 .میخارج شد يدستم را گرفت و از در کالنتر بهزاد

 شیبودش و ارام برا دهیبهزاد کنار کش. بود میبه اشک ها نایو غم گرفته س یچشم ریز ينگاهها. مبل نشسته بودم يرو

 .داده بود حیتوض

 .غذا بود دنیآشپزخانه مشغول کش يو تو غذا گرفته. بهزاد نگذاشته بود. خواستم بخوابم یم

بلند  میها هیگر يصدا یهر از گاه. شدند یم یارداه پر و خال یب میرخش زل زده بودم و چشم ها میبه ن. دمید یرا تار م نایس

 .دوباره تکرار قهیشدم و بعد از چند دق یبعد آرام م قهیو چند دق شدیم

 بود؟ دهیند شتریپدرم که دوبار ب يرا غم داشت؟ براچ شیصدا. را گرفت و بلندم کرد میبازو ریز

 .بخور يزیچ هی میبر ــ

 .بلند شدم یسست با

 .زیسر م ایپاشو ب نایس ــ

 :گرفته و خش دارم گفتم يبا صدا. کرد یکباب حالم را بد م ياشتها نداشتم و بو. بشقابم گذاشت يها را تو کباب

 .خورم یم امیبعداً گرسنه ام شد م. االن بخوابم ــ

 .به چنگال زد يتکه ا یمهربان با

 .ستیبخور اگه گرسنه ات ن یخال. یکن یضعف م. زمیبخور عز ــ

 .درست کرد نایس يکباب برا يلقمه ا و

. مزه کباب تلخ شد. نه؟ اشک از گونه ام سر خورد ایخوردن داشته  يبرا يزیدوماه چ نیخبر نداشتم که پدرم ا. پر شد چشمانم

 .ست اشکم را گرفتبهزاد با پست د

 .شاممان خبر نداشت یب يکه از شبها او

*** 

 .دیبه آغوشش کش تایب
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 .خدا رحمتش کنه. زمیعز گمیم تیتسل ــ

غم زده  يشوند به چشم ها یکردم تا ابد خشک نم یم الیکه خ ییدور گردنم حلقه شده بود و من با چشم ها تایب يها دست

 .کردم ینگاه م نایس

 ؟یدشمن خون ایدونم واقعاً پسرخاله است  یمن نم. بود که اونم شدپسر قاتل ن نیا ــ

 .دمیمن شن یول. آورد نییرا پا شیصدا. آمد یمحمد بود که از هال م يصدا

 د؟یکن یجنازه م عییحاال فردا تش ــ

 فردا يبرا فتهیبدن آره م لشیاگه تحو ــ

 .پر شد میچشم ها دوباره

 ست؟یخوب نحالت  ارم؟یبرات ب يخوا یم يزیچ ــ

 .هم نگران بود تایب يچشمها

 .دمیرا تکان دادم و دوباره دراز کش سرم

 .سخته یلیخ. یکشیم یدونم چ یم. نگرانته یلیبهزاد خ. زمیقربونت برم عز ــ

 .قلبم آماس کرده يرو یدانست که چه زخم یکس نم چیه. دانست ینم او

 .کنارم نشست یآب و قرص یوانیبا ل بهزاد

 .یبخواب یکم بتون هیو بخور قرص ر نیا ــ

 .آشفته ام را با دست شانه کرد يو بهزاد موها. رفت رونیاز اتاق ب تایب

*** 

از . سوخت یم میچشمها. خواند یم ییمنظم بهزاد کنار گوشم الال ينفسها. بود کیهمه جا تار. با رخوت باز شد میها چشم

 يافتاد رو ادمی. افتاده یافتاد که چه اتفاق ادمیو  دیکش ریته شد قلبم تکه دوباره باز و بس میکرد؟ چشمها یچه؟ سرم چرا درد م

 .میبه گلو دیکرد و بغض چنگ کش ینیسنگ مقلب. بهزاد خوابم برده بود يپا

 .که شدم بغضم سر باز کرد اطیوارد ح. کردم یم یاحساس خفگ. اتاق کم بود يهوا. دمیکش نییتخت پا يصدا از رو یب

دفتر  يبرا. نبود اهیس اهیکه س ییروزها يبرا. ختمیر یکشته شده بود اشک م یرحمیپدرم که با ب يبرا. دمکنده نشسته بو يرو

 .بود دهیروز مدرسه ام خر نیکه اول ینقاش

 .سرم بوسه زد يرو. شدم دهیاشنا کش یآغوش انیم. شد لیام به هق هق تبد هیگر

 .مینکن مر هیگر ينجوریا. گهیبسه د ــ

 .پس چرا دلم طاقت نداره. کرد تیمادرم رو اذ. بهم تهمت زد. هزادمنو فروخت ب ــ

 .دیاش کش نهیرا به س سرم

 .زمیآروم باش عز سیه ــ
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فقط، . زد یکردم بهم لبخند م یبراش غذا درست م یوقت. رو نداشت یاز من کس ریغ. تنها بود. بود ضیمر. اون پدرم بود ــ

 .کردیم یرو سر من خال شیدق و دل. زدیشد م یخمار که م. شد یخمار بود بد م یفقط وقت

 :زدم زار

که . رمردیمن دلم خوش بود به همون پ. بود بهزاد ضیمر رمردیپ هیاون فقط . بخشمش ینم. بخشم یمن هومن رو نم یول ــ

 .نبودم بهزاد میتیمن  یمنو فروخته بود ول. نبودم میتی

 .دو زانو نشست میپاها يجلو

 .بزرگش گرفت يدست ها نیرا ب صورتم

 ینم گهید. کنم یرو پر م شونیخال يمن برات جا. یستیکس ن یتو ب. رو به روت. نشستم نجایا ن؛یبب. میمر يتو منو دار ــ

 .زارم آب تو دلت تکون بخوره ینم گهید. يزارم غصه بخور

 .در چشمانش پر وضوح دهیدو يستاره ها یتار بود ول صورتش

*** 

که ممکن  يجنازه ا عیتشش نیکس تر یب. بود دهیخروارها خاك خواب ریپدرم ز. بودم دهیدراز کش تایب يزانو يرو نیماش پشت

. نمشیبار آخر بب يالتماس کرده بودم به بهزاد که برا. بود دهیچه مظلومانه خواب. مینماز خوانده بود شیبرا يچهار نفر. شد یم

 .محمد نرم شده بود يآخر با پچ پچ ها يود و لحظه هاب دهیرا بوس میاو دست ها ومخالفت کرده بود مشت زده بودم 

 . شکسته بود جگاهشیکنار گ. بود دهیرنگ پر صورتش

*** 

 :صورتش جا به جا کرد و رو به هومن گفت يرا رو نکشیع. کرد یپرونده را دوباره بررس یقاض

 د؟یشد ریچطور شد که درگ. رو دوباره بگو یرو که تو برگه نوشت ییزایچ يهمه  ــ

 .گفت یکاش هومن نم. خواستم بشنوم ینم. دستم گذاشت يدستش را رو بهزاد

 :شروع کرد ینامطمئن يصدا با

 .بود میشگیپاتوق هم. اون روز من رفته بودم قهوه خونه مراد ــ

 .با دستش اشاره کرد که ادامه ندهد یقاض

 ؟یداشتپاتوقت باشه؟ اونجا چکار  دیشهر چرا با نییاونجا، قهوه خونه تو پا ــ

 .دستبند خورده اش را مشت کرد و جواب داد يدستها

وقتا که با بچه ها دور  یبعض. اومد یباهامون راه م. کرده بود یاز بچه ها معرف یکی. دارم ییآشنا شیوقت پ یلیبا مراد از خ ــ

 .میگرفت یجنسمون رو از مراد م م،یشدیهم جمع م

 .گره خورده من و بهزاد بود يبه دست ها نینازن نینگاه سنگ. کرد ادداشتی يزیچ یقاض

 .خب ادامه بده ــ
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انگار تازه جون  دیمنو که د. از دور مشخص بود که حالش خرابه. خوردم که اومد تو یم ییچا قامیمن داشتم با دو تا از رف ــ

 یعصب. خوام یت پول مگف. بازم دست بردار نبود یپولش رو تمام و کمال داده بودم ول. ما زیخودش رو رسوند سر م. گرفت

شدم آدرس دخترم رو بده  مونیگفت پش. بهت پول بدم؟ گفت پوالم تموم شده نمتیب یم يهر سر دیبا یشدم و گفتم بابت چ

 .برم برش گردونم

 .بهزاد سرد و خشک به او زل زده بود. را باال آورد و به بهزاد نگاه کرد سرش

. چشماش برق زد. کاغذ نوشتم و دادم دستش يآدرس رو رو. ش بر در خونه اشپدر خانم ومدیبدم ن. داشتم نهیاز بهزاد ک ــ

بهش گفتم . طماع بود یلیخ. امروز خودمو بسازم يگفت پول بده برا. دست بردار نبود یول. بره رد کارش گهیبهش گفتم که د

نتونستم خودمو  گهید. خوام یمنو گرفت و گفت پول م ي قهیآب رفته اش  کلیبا اون ه. ذارم یهم کف دستت نم یشاه هی

تلو تلو . اش نهیبه سمتش حمله کردم و زدم تخت س. دهیدخترِ منو دزد نیکرد که ا دادیداد و ب. میشد ریبا هم درگ. کنترل کنم

 .داشت یبود و دست از سرم برنم شدهکنه . اون اول شروع کرد. خواستم بکشمش یمن، من نم. افتاد نیخورد و از پشت زم

 .ه لرزش افتادندب شیدستها

 ستمیمن آدم کش ن. زیعقب عقب رفت و سرش خورد به گوشه م. من فقط هولش دادم. خواستم بکشمش یمن، من نم ــ

 .همه شاهد بودند. یقاض يآقا

 .اتاق را پر کرد يمادرش فضا هیگر يصدا

. دمیکش یاز بهزاد خجالت م. رم حلقه شددست بهزاد دور کم. کنم هیدوست داشتم زار زار گر. شد یافتاده ام بلند نم ریبه ز سر

 .رمیبود، دوست داشتم بم دهیخر میخفت بار را برا يتا آخر عمر نگاهها ینبود ول گریکه د ياز داشتن پدر

 :دیپرس یقاض

 بود؟ یکرد چ یکه مقتول ادعا م يدزد هیقض ؟یداشت یفرجام چه خصومت يبا آقا ــ

 :گوشم گفت ریز بهزاد

 رون؟یب يبر يواخ یحالت خوبه؟ م ــ

 .زد یکلمات هومن موج م ينفرت تو. نه تکون دادم يرا به نشونه  سرم

 .کرد يخواهر من باز يمرد با آبرو نیا ــ

 .دست بهزاد محکم تر شد حلقه

تو قهوه . رو از دست داده یخواستم بهش ثابت کنم که چه کس یم. زد رشیبا خواهرم قرار ازدواج گذاشت و چند ماه بعد ز ــ

همون جا . که از خودشم بزرگتر بود رمردیپ هیدخترش رو بده به  خوادیگفت که م یبه مراد م. دختر آشنا شدم نیونه با پدر اخ

آدرس خونشون رو گرفتم و قرار شد دخترش . قبول کرد د،یهزار تومن پول رو که شن ستیدو شنهادیپ. دینقشه به ذهنم رس نیا

پول رو دادم و با کمک دوستام . رمیشد رو بگ ضیهفته مر کیآقا  نیرو که به خاطر ا خواستم انتقام خواهرم یم. رو بدزدم

 .کردم نیدخترش رو تو راه خونه به زور سوار ماش
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 دوتا مجبور به ازدواج شدند؟ نیکه ا يچکار کرد ــ

بود تند تند کنارش نشسته  لیکه به عنوان وک يمرد. مادر و خواهرش کرد سیخ يبه چشم ها یبرگشت و نگاه هومن

 .کرد یم ادداشتیرا  ییزهایچ

شدند تو خود  یشرکت که کارمنداش م يهر سال بچه ها یگرفت ول یتولد نم. دونستم که چند روز بعد تولد بهزاده یم ــ

که امسال  میبا کارمندا قرار گذاشت. بود که تو شرکتش مشغول شده بودم یمنم چند ماه. شدند یشرکت دور هم جمع م

دو روز بود که دختره هم تو خونه باغ . بود، دست مامانم بود دهیرس رثخونه باغ که از پدرش بهشون ا دیکل. میکن رشیغافلگ

روز  يبرا. گرفته بود یتهران انتقال يخواهرم که از دانشگاهش تو شیروز قبل از تولدش رفتم اصفهان پ کی. بود یزندان

اطالع داده  یهمشون تلفن هب. م دختر و پسر، با هم جمع کردم تو خونهخود ينفر هم از دوستها یتولدش از دو روز قبل س

راه  دادیداد و ب یشد و کل یعصب. دختر بردم خونه اش هی روزیروز تولد به بهزاد زنگ زدم که د. میدار یمهمون هیبودم که 

 یول. رو قطع کرد یاب بده گوشجو نکهیبدون ا. رد کارش شیزود بفرست يخونته بهتره بر يگفتم که به هر حال تو. انداخت

. به پا گذاشته بودم. اونجا بمونه هیابونیدختر که گفته بودم خ هیتونست بزاره  یخونه مال خودش بود نم. رهیم هدونستم ک یم

 يدختر وبال گردنش بشه تا برا نیخواستم ا یم. زنگ بزنه سیبه محض قطع شدن تماس به دوستم اطالع دادم که به پل

 .افسوس بخوره نینازن يبرا شهیهم

 .دیصدا دار بهزاد به گوشم رس پوزخند

 .بهزاد دستم را گرفت و بلندم کرد. کرد یصحبت م نیهومن با نازن لیوک. دادند یحکم م يجلسه بعد. تمام شد دادگاه

 .میبر ــ

 .و باز هم دنبال پول بود. فروخته بود مرا

 .تموم شد نجایکارمون ا میبر م؟یمر ــ

بلند  یبا سست. سخت بود میبهزاد برا ينگاه کردن به چشم ها. بود دهیهومن قلبم را به آتش کش يحرف ها.  نبردمرا باال سرم

و مادرش  نینگران نازن يبه نگاهها ینگاه مین یحت. میرفت یرا برداشت و با هم به سمت درب خروج فشیبهزاد ک. شدم

 .نداختین

 بهزاد؟ ــ

 .کرد شیدوباره صدا. و من هم به تبعش ستادیبهزاد نا. بسته شد میچشم ها. بود نینازن فیظر يصدا

 .چند لحظه کارت دارم هی ــ

 .رفت یمغزم رژه م يرو شیتق تق پاشنه ها يصدا. ستادیا مانیبلند رو به رو يبا قدمها نینازن. ستادیا

 .بود ستادهیگره خورده منتظر ا یشانیبهزاد با پ. را باال گرفتم سرم

 .بهزاد کالفه شد. و آن پا کرد پا نیا نینازن

 .میکار دار یما کل يندار یاگه حرف ــ
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 کردم؟ یم الیمن خ ای دیلرز یم شیصدا. دستپاچه شد نینازن

 .خبر نداشتم یچیمن از ه ــ

 :کالمش گفت يهمان سرد با

 ؟یخب؟ که چ ــ

 .دمیجلو کش یامد که کم شیو حواسم انگار تازه سر جا هوش

 .به صورت من نشست نباریا نینازن نگاه

 .کرده نکارویهومن به خاطر من ا. برادر رو دارم هی نیمن هم ــ

 .باال رفت شیشد و صدا ریسراز اشکش

 .رشیز يو بعد زد يخواستگار ياومد. يرو بهم زد زیبه خاطر تو که همه چ ــ

 !دمیترس یآنهمه نفرت داشت و من نم شیچشمها

 .نیگشاد شده نازن يشم هامقابل چ. دست دور شانه ام انداخت بهزاد

 .رو به من کرد. يدار يفکر کردم کار مهمتر. میحرفامونو قبالً زد. رو بهم نزدم يزیمن چ ــ

 .زمیعز میبر ــ

 .جا مانده بود مانیکه پشت قدمها ینیبرگشت سمت نازن. که بهزاد مکث کرد میقدم جلو رفت چند

 .در ضمن از هومن تشکر کن ــ

 .گذاشت جلو یمردد قدم نینازن

 .آورد میکه به زندگ يگوهر نیبه خاطر ا ــ

 .شد دهیهم کش يبعد با حرص رو هیمات و چند ثان يلحظه ا نیبه نفرت نشسته نازن يها چشم

*** 

چه  يبودم برا دهیگذشت و چشمه اشک من درست دو روز بعد که فهم یده روز از فوت بابا م. کرد یم یبا آرامش رانندگ بهزاد

 یجنازه اش هم نقشه م يکه تنها دخترش را فروخته بود و برا يپدر يبرا. عزادار نبودم گرید. شک شده بودشده، خ ریدرگ

 گریدوخته شده بود د نییمادر و دختر پا ينگاهها نیامروز که سرم ب یشد، ول یاز خدا شرمم م. عزادار نبودم گرید دیکش

 .خوردم یافسوس نم

 .کرد یبوسه او بود که تنم را داغ م يگرما. بود دهیبهزاد بوس. فتمگر شهیسرم را از ش. دستم گرم شد پشت

 خانمم چرا تو فکره؟ ــ

 .شرم داشتم میتلخ زندگ تیهومن، از واقع ياز حرف ها. به جا شدم جا

 .ستین يزیچ ــ
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خواسته بود دل  ایراست گفته بود؟ ! اش شده ام یگفته بود گوهر زندگ. زد یحرف م نمانیدوباره سکوت ب. را عوض کرد دنده

 بسوزاند؟ شتریرا ب نینازن

 .کرد ریو نگاهم را غافلگ دیچرخ. شده بودم رهیخ شیجد شهیرخ هم مین به

 .کردم يخواستگار نیاز نازن تایبود که با اصرار ب دیع ــ

 .و رو شد ریز دلم

دونستن رو  یکه خودشون هم م میزندگ طیجلسه اول شرا. بشه شتریرفت و آمدمون ب یموافقت کردند و قرار شد چند وقت ــ

. اونم شرط گذاشت که درسش رو ادامه بده. قبول کرد. کنه یم یازواج کنه با من زندگ کهیتا وقت نایگفتم که س. دوباره گفتم

 هیحضور . ستیبدم ن دمیکه با خودم فکر کردم د يچند روز ینداشتم ول نیبه نازن یحس. نبودم یداد راض شنهادیپ تایب یوقت

و بدتر از اون  کایآمر میبر نکهیا. زد یم دیجد يکم کم حرفها نینازن. گذشت یماه کی. کرد یرو پر م نایمن و س ییتنهازن 

بحثمون باال گرفت و . خونم به جوش اومد کنه یزندگ تایب شیهم پ یچند وقت نایگفت که س یوقت. داد ینظر م نایدر مورد س

اگه نه  میادامه بد یتون یاگه م. نایس یشگیحضور هم یعنیبا من  یبهش گفتم زندگ. ومدمیکوتاه ن. قهر کرد يچند روز نینازن

 منگران شد. پف کرده بود هیچشماش از شدت گر. نشسته اطیپله ح يرو نایس دمیخونه د دمیشب که رس هی. میزنیبهمش م

نصف شب بود که . م خوابوندمشخود شیشب پ. حرفها نیگفت حوصله ام سر رفته و ا. نگفت يزیاصرار کردم چ یهر چ یول

. کرده بود هیباز هم گر. شده بود داریصبح زودتر از من ب. اش کردم و بهش دارو دادم هیپاشو. گفت یم انیتب کرده بود و هذ

احمق سراغش  نینازن. کردن هیبغلم و شروع کرد گر دیپر. نه من نه تو گهید ایشده  یچ یگیم ایگفتم . شدم يدفعه جد نیا

 ینه؟ بچه تا چند روز از کنارم جم نم ایکنه  یزندگ تایبا ب یبهش گفته بود که دوست داره چند وقت. وم رفته بودطفل معص

از همون روز قطع رابطه . مدارا رو بهم زدم ارکردم و همه قر نیبار نازن اومدیاز دهنم در م یرفتم خونه خاله ام و هر چ. خورد

 يتو روابط کار یلینخواستم روابط فام. قول کارو گرفته بود شیوقت پ یلیز خا. اش فرق داشت هیهومن قض یول. میکرد

 .بره شیحد بتونه پ نیکردم تا ا یفکر نم یول. بود يا نهیک یهومن از بچگ. بشه لیدخ

 .گذاشت میپا يرا رو دستش

 .گفتم یبهت م دیرو با نایا ــ

 .کردم يانگشتان دستش باز با

 .رو درك کنم نیتونم نازن ینم. دمیکه به عمرم د يپسر بچه ا نیو مهربونتر نیباهوشتر نایس ــ

 .دیکامل به سمتم چرخ. میدیدر خانه رس به

ذاتش با داشتن خونواده  یداره ول یخونواده خوب نینازن. يبنداز نییسرت رو پا دیبه خاطر پدرت نبا یرو گفتم که بدون نایا ــ

 ایکه بوده، خوب  یپدرت هر چ. شهیبا قلب و فکر خودش محک زده م ارزش هر انسان. ییمهم خود تو. شهیخوب عوض نم

 .يریبه خاطر قلب پاکت سرت رو باال بگ شهیهم دیتو با. به تو نداره یبد، ربط

 :دمیبا خجالت پرس. دلم خواست مطمئن شوم. نشست میلبها ياز ده روز لبخند رو بعد
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 راست بود؟ ،یگفت نیکه به نازن یاون حرف ــ

 .زد لبخند

 ؟یکن یفکر م یخودت چ ــ

 .باشه ينجوریدوست دارم واقعاً ا. دونم ینم ــ

 .صورتم نشست يمهربانش رو يها چشم

 .گم یوقت دروغ نم چیمن ه ــ

*** 

 .رهیجلوتر نم نیاز ا شتریب. جا نیهم میبزار نویماش دیبا ــ

 .نداشت نیماش یبا اتوبوس کس اید کردن یم ریمس یط ادهیپ ایپورها را همه  یخادم کیکوچه بار. گفت یم راست

 .گفت يزیرو به من کرد و چ. پارك کرد واریاز د یرا با فاصله کم نیماش بهزاد

 .متروکه شده بود شیکه انگار سالها پ کیکوچه تنگ و بار نیا. من بود يکوچه تمام کابوس ها نیا. به طپش افتاده بود قلبم

 شو حواست کجاست؟ ادهیپ. با توآم میمر ــ

 یقلبم درد م! نداده بود تیاهم میچرا به اصرارها. کاش بهزاد همراهم نبود. ندیدوست نداشتم بهزاد بب. شدم ادهیپ یسست اب

 .من بود يزجرها ادآوری یکوچه خاک نیا. کرد یتمام عضالتم درد م. کرد

 .ستادیکنارم ا بهزاد

 ه؟یکیخونتون کدوم  ــ

 .کردم یخورده را باز نم هیبخ يه از مادرم کاش زخم هاخاطر يبرداشتن تکه ا يبرا. آمدم ینم کاش

 .دیآرامتر پرس بهزاد

 م؟یبرگرد يخوا یشده؟ م یچ ــ

 .آرام به داخل کوچه قدم گذاشتم. خواستم یخواستم و نم یم

 يددکوچه متعلق به م نیدر ا نیکوچکتر. رنگ نخورده بود یکه حت يدر. فاصله مشخص بود نیرنگ و رو رفته مان از هم در

 .که همان بهتر نسلشان سوخته بود ییها يمدد. ها بود

در . قرارم بود یب يبهزاد به دست ها نیزبینگاه ت. چه خوب که سر ظهر بود. دمیکش رونیب فمیرا از ک دیلرزان کل يدست ها با

. رمیدود نگ يوخواستم ب یکه م ییها یوقت. وقت ها مأمنم بود یلیکه خ یاطیح دنیاز د. نفسم گرفت. باز شد یلعنت

 .نشوند يکه دود ختمیآو یم واریبزرگ چنگ زده به د خیم يرو رون،یب نیرا هم میکه لباسها ییتابستانها

 .رو به بهزاد کردم. از اکبر آقا نبود يچه خوب که خبر. میرفت یزودتر م دیبا

 .خوام تنها برم داخل یم ــ

 .مانده بود یباق میغرور برا یهم اندک هنوز
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 .تکان داد يکه سر دیدرمانم را فهم یار درد بانگ بهزاد

 .جا منتظرم نیباشه هم ــ

 .نداشت یخانه را ترك کرده، حال خوش نیبار که ا نیمعلوم بود آخر. در خانه قفل نبود. پله را باال رفتم تک

بهزاد گفته . نمیستم ببخوا ینم. مادرم و آشپرخانه کوچکش که گوشه اتاق بود ادیبه . اشک پشت چشمانم جمع شد. رفتم داخل

 .کردم یخاکشان م. میکن یبود که گذشته ها را خاك م

به اتاق  دهینرس. توجه به وضع نابسمان هال به سمت اتاق مشترکم با مامان قدم تند کردم یصورتم راه باز کرد و ب يرو اشک

 .دمیسرك کش اطیح يراه رفته را برگشتم و نگران تو. به صدا در آمد اطیدر ح

تک پله  يرو. شده بود دایسر و کله اش پ يزود نیبه هم. بود دهیبو کش. که قرار بود شوهرم شود ییاکبر آقا. بود ریپ مردك

 .صورتم نشست ينگاه چندش آورش رو. ستادمیا

 .دییامرتون رو بفرما. دیمثل که متوجه نشد ــ

 .به من بود رمردیپ یحرص نگاه

 .ر غالمشد دخت دایپس باالخره سر و کله ات پ ــ

 .دیبه سمتم چرخ بهزاد

 .رو جمع کن لتیزود وسا. برو تو ــ

 .گرد کردم عقب

 .خونه عقب افتاده ام هیاومدم دنبال هشت ماه کرا ــ

 .دیچهره در هم کش بهزاد

 .رونیب يبهتره بر. ستیزن من ن شیخونه ات پ هیکرا ــ

 :دیکش ادیفر رمردیپ

 .نجایا زمیریه محل رو مهم ای دیدیخونه منو م هیاالن کرا نیهم ــ

 .نبود دیبع زیچ چیه رمردیپ نیاز ا. نبود دیبع

 :گفت یو حرص دیچسب شیبه بازو بهزاد

 مردك؟ شهیخونه ات چقد م هیکرا ــ

 .به من اشاره کرد دوباره

 .امیبرو تو من االن م ــ

 .خارج شدند اطیو از ح دیدستش را کش و

 میو با عجله سمت کتابها دمشیبو کش. من یعروس يگذاشته بود برا. نکرده بود وقت سر چیه. مامان را تا کردم دیسف يروسر

 کرد؟ ریبهزاد چرا د. نگران شدم. کنکورم به درد بخور بودند جدا کردم يکه برا ییهمه کتابها. رفتم
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 .پله گذاشتم يمامان را رو يها لهیو چند قلم از وس کتابها

از . بهزاد گذشته بود. کرده بود ینیب شیهمان که بهزاد پ. عمد ریقتل غ. ه بودندحکم هومن را داد روزید نیآمد که هم ادمی

 هید ينزده بود برا یحرف چیه. نگفته بود يزیمن چ میو در مورد تصم. درست کرده بود شیکه برا یاز پاپوش. اش یمزاحم تلفن

 .به عهده خودم است میتصم ودفقط گفته ب. شده بود نییکه تع يا

 .کرد یم يباز یهر کس يبا آبرو ینداشت و به راحت ییآبرو رمردیپ. نگران بهزاد بودم. به کوچه بزنم يسر خواستم

 .باز شد یبه آرام اطیسمت در قدم گذاشتم که در ح به

 خانم؟ میمر ــ

ا باال که سنش ر يادیز شیبود با ته ر یمن عل يخدا. نگاه کردم اطیبه در ح يبا کنجکاو ییمردانه آشنا يصدا دنیشن با

 .داد ینشان م

 د؟یخانم برگشت میمر ــ

 .پله افتاد يرو يکتابها يرو شیچشمها. دیاش را داخل تر کش تنه

 :دیتر پرس يجد

 .گهیم يزیچ هی یهر کس. بهمون نداد یجواب درست و حساب میوقت؟ سراغتون رو از پدرت گرفت نهمهیا دیکجا بود ــ

 :دیپرس دیبا ترد. ادپله افت يرو لیدوباره نگاهش به سمت وسا و

 د؟یریم ییجا ــ

 .نگاهش به صورتم کنجکاو شد کبارهی و

 .پله برداشتم ياز رو یرو با دستپاچگ فمیک

 .من ازدواج کردم ــ

 د؟یکن یم یشوخ ؟یازدواج؟ با ک ؟یچ ــ

 بود جناب؟ يامر ــ

 .شده بود رهیخ یبا اخم به عل. بود بهزاد

 .دیبه بهزاد دوباره نگاهش صورتم را کاوتوجه  یب. با تعجب براندازش کرد یعل

 ؟يتو ازدواج کرد میمر ــ

 .دیاش را چسب قهی کبارهیرا که برداشت، بهزاد به  خانمش

 .کنم بچه یدندوناتو خورد م ياریاسم زن منو ب گهید کباری ــ

 .دمیسمتش دو به

 .هامونه هیاز همسا یکی. بهزاد ولش کن ــ

 .سمتم چرخاند يرا به تند سرش
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 .نیبرو تو ماش ــ

 .دمیعقب پر ادشیفر از

 .شد خیم نیبه زم میپاها

 :را رها کرد و دوباره داد زد یعل قهی

 گفتم؟ یچ يدینشن ــ

 .هنوز ماتش برده بود یعل

 .کوچه پرت کردم يکنارشان گذشتم و خودم را تو از

از سر افسوس  يشد و سر دهیکش نیت ماشنگاهش به سم. آمد رونیافتاده ب ییبا شانه ها یکه عل دمید نیماش شهیپشت ش از

 .بود دهیکه بهزاد سرم کش ياز داد. بودم دهیخجالت کش. گرفتم نییسرم را پا. تکان داد میبرا! چه ایبود 

به . سرم داد زده بود و دل نازك شده ام شکسته بود. نگاهش نکردم. که همه را بغل گرفته بود ییبا کتابها. برگشت بهزاد

 .شود یشکسته م يشود و با تلنگر یدلت نازك م ،یت کنکه عاد یمهربان

 .مامان و نفس گرفتم يبه روسر دمیرا باز کردم و دست کش فمیک. عقب گذاشت یصندل يرا با حرص رو کتابها

 .دیرا محکم کوب نیفرمان نشست و در ماش پشت

 ارو؟ی نیگفت ا یم یچ ــ

 .شده بود نگران. بود مونییرو به رو هیهمسا. گفت ینم یچیه ــ

 .اومده تو نییانداخته پا نطوریغلط کرده سرشو هم ــ

 .که نگفتم دنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد يزیچ

 .بزنم یخواستم بپرسم با اکبر چه کرد اما دوست نداشتم حرف یم

کرد و دوباره به  یرخم م میبه ن ینگاه مین یهر از گاه. نبود اما من هم لج کرده بودم یعصبان گرید. مینزد یخود خانه حرف تا

 .شد یم رهیرو به رو خ

 .باز کردم میبرداشتن کتابها يشدم و در عقب را برا ادهیپ یحرف چیه یب

 .ارمشونیخودم م. برو زنگو بزن ــ

 .پکرم لبخندش جمع شد افهیق دنیبا د. پشت در بود و بالفاصله در باز شد نایکه زدم س زنگ

*** 

از چند کالم بله و  ریبه غ. نشسته بودم نایحوصله کنار س یب. نوشت یم ییزهایکاغذ چ يدقت روبود و با  شیرو به رو میتقو

 .رد و بدل نشده بود انمانیم يزیچ ریخ

 .سمینو یخودم که نم يبرنامه رو برا. نجایا ایب میمر ــ

 .بود نگاه کردم دهیکش یبرگه بزرگ يکه رو یکنارش نشستم و به جدول. کرده بودم قهر
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 .گرفتم نییشد سرم را پا رهیورتم که خص به

 ؟يندار ينظر ــ

 .من دلم گرفته بود یکرد ول یبرخورد م میمال

 :گفتم آرام

 .ممنون. نه خوبه ــ

*** 

 دهیخر شیکه چند روز پ يریلباس خواب حر. بود تا مسواك کند ستادهیا نایسر س يبهزاد باال. بودم دهیتخت دراز کش يرو

 .بدجنس باشم یخواست کم یاصالً دلم م. بودم دهیشت به سمت بالشش دراز کشرا تنم کرده و پ میبود

 .شدند کیمکث دوباره نزد یبعد از کم شیقدمها. بسته شدن در اتاق خودم را به خواب زدم با

ثمر  یفکر کردم که انتظارم ب نیکه گذشت به ا قهیچند دق. کردم يرا باز ینقش خواب زدگ شتریو من ب. دیتخت دراز کش يرو

 .بودم الیچه خوش خ. دمیآه کش. نبود دنیبهزاد اهل ناز خر. بود

 .از پشت بغلم کرد دستش

 .یستیدونم خواب ن یمن که م ــ

 .شدم دهیسمتش کش به

 .خانمم قهر کرده باشه نمینب ــ

 .نبود یکاف. گفت یباز هم م دیبا

 .گردنم داغ شد پشت

 ؟یبغلم نخواب ادیدلت م ــ

 .دید یماو که ن. زدم لبخند

 .اعصابم رو خورد کرده بود رمردهیاون پ. دمیخوام که سرت داد کش یخب معذرت م یلیخ ــ

 .ناخودآگاه خنده ام گرفت. را قلقلک داد کمرم

 .یکش یتو هر وقت اعصابت خورده دادش رو سر من م. ادیخوابم م. ولم کن ــ

 .دیدستش را کش کبارهی به

 .دستم خشک شد تو هوا ــ

 .دمیگرفتم و به سمتش چرخ ینفس. دانستم که دستانش را به دو سمت باز کرده بود یم دهیند. ستیمنظورش چدانستم  یم

 .دندیباال پر طنتیبا ش شیابروها

 ؟يتا حاال بدجنس شد یاز ک. ناز بکن یتونم بدون تو بخوابم ه ینم یدونیم ــ
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*** 

 سال بعد دو

با حرص به سمتش برگشتم و . بلند شد نایخنده س کیشل. میدیبه جلو پر متر کی نانشیو سرنش نیرا که چرخاندم ماش دیکل

 :گفتم

 .یکن یحواسمو پرت م. ناینخند س ــ

 .را باز کرد نیدر ماش بهزاد

 .نییپا ایب نایس. شهینم ينجوریا ــ

 .ختیر دلم

 .رمیگ یاسترس م ینباش شمیتو پ. بهزاد نرو ــ

 .کوچه اشاره کرد ياپنجره به سمتم خم شد و با دست به انته از

 .ما رو سوار کن ایاستارت بزن و ب یاسترس چیتو هم با تمرکز و بدون ه. میمون یسر کوچه منتظر م میریم نایمن و س ــ

 .دندیباال پر طنتیبا ش نایس يابروها

 .کنم به سمت سر کوچه حرکت کردند یاعتراض نکهیاز ا قبل

 .دمیدنده کوب يحرص رو با

 .نبود نیچرا حواسم به ا ــ

. مردانه عمل کرده بود ش،یمردم به تک تک قول ها. شدند رهیشده بودند خ میکه تمام زندگ يسر کوچه و به مرد و پسر به

 نیترم سوم بودم و با باالتر. انتخاب اولم بود یحقوق انتخاب نکرده بودم و روانشناس. کمکم کرده بود که دانشگاه قبول شوم

 قلیخانه بهزاد قلبم را ص يها یخوش. بهزاد بود ییاهدا نیماش. فشردم میدستها نیفرمان را ب. مبرتر شده بود يمعدل دانشجو

هومن به . نشده بودم یهم راض هیبه گرفتن د شینه از هومن که همان دو سال پ. نه از پدرم. نداشتم يا نهیک گرید. داده بود

در من  زیهمه چ. نبود يپورها خبر یخادم میمر زا گرید. نبود يخبر یخجالت میاز مر گرید. سه سال حبس محکوم شده بود

 شهیساخته بود که هم يزیگاه گاهش از من چ يبا تشرها غش،یدر یب يها یبا مهربان شیها یبهزاد با خوب. کرده بود رییتغ

 نانیمو با اط دنده را خالص کردم. کردم یم دشیناام دینبا. اش نگاه کردم نهیگره کرده دور س يبه دست ها. آرزو داشتم

 .زدند یدست م میبرا نایشدم بهزاد و س کیبه سر کوچه که نزد. را چرخاندم چییسو

 به دور گردنم از مهر حلقه کن بازو

 آسمان بپاش شراب نگاه را بر

 چشم تو بنگرم چهیاز در بگذار

 ماه را لبخند

 یهوشنگ. م
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  92 بهمن  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member131761.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member219990.html    :ناظر 
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