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1 فصل : 

یمن وخواهرم حور   

 

 یم به خنداه میبه مادر ودختر نداشت یپ شباهتیم هیگرفت یهم قرار م یرو در رو یوقت یمن وخواهرم حور

یحور ین ابجیمامان .ببخش یزن یعصر هجر حرف م یگفتم:مثل ادم ها . 

کرد  یکه باحرص نگاهم م یحالنه در یدم از ایدم .دیم کشیبه سر ورو یبه خودم انداختم ودست ینه نگاهیوباز از ا

ینداره من ومامان صدا کن یگفت:اشکال ییزان بود .باترش رویولب ولوچه اش او . 

رفت ومامان  یبود.تابه حال هر وقت از زبانم در م ین باور نکردنینه مات مانده بود به صورتش.ایا ینگاهم تو

 ین بار خودش به من میه بار اخرت باشد اما اداد ک یتذکر م یکرد وبابدخلق یاخم وتخم م یکردم کل یش میصدا

ش یخته باذوق وشوق به سویام یرتیدم باحیچرخ یکه به طرفش م یشد.در حال ینداردومن باورم نم یگفت اشکال

چه خوب که  یوسرور گفتم:وا یاو گشوده بودم باشادمن یدنش به سویدر اغوش کش یم را برایرفتم ودست ها یم

داشته باشم یوالبته جوون یوخوب ین ماهیبه ا یتونم مامان یمن م . 

اجازه دادبغلش کنم وانطور که دلم  یناچار یامده بود اماازرویمن خوشش ن یها یشه از لوس بازین که مثل همیوباا

 یمن اظهار اکراه وچندش م یدر پ یپ یخواهد ببوسمش وقربان صدقه اش بروم.اوکه از رطوبت بوسه ها یم

 ین ومن وخودش فاصله ایداشت ب یکرد وسع یده بودم از خودش دور میثل کنه به اوچسبکه مرا که م یکرد.درحال

من هم شرط خودم را هم بهت بگم.بس که  ینذشت یعبوس اخمو گفت:بهتره خودت رالوس نکن یاندازد باحالتیب

یواطوار اومد یدر اورد یخنگ باز . 

گرفت یکند خنده ام م خودش حفظ یشه رایکرد هم یم یخشک وعبوسش که سع یافه یاز ق  

 

 ین خشونت وبد اخالقیرحم جلوه کند ودر ع یوب ین حال که خوش قلب ومهربان بود عصبیتواست در ع یاونم

کرد  یال میادم خ یص هابود.مثال وقتیاز ضد ونق یخودش مجموعه ا یوعطوفت از خاطرش برود .اوبرا یمهربان

 یافه یباق یا وقتیشد  یکردوبد اخالق وترش رو م یم یخولق زندبد یبال بال م یخوش حاالست ودارد از خوش حال

گذاشت  یم ید در تب ولرز باقیشد یهیلرزاندوطرفش رادر انتظار تنب ینه میروحش قلب ادم را در س یخشک وب

 یر میشد ومتح یجه میانداخت که ادم دچار سرگ یراه م یکردوچنان ول خرج یمهر ومحبتش را شل م یسه یسر ک

  .ماند

" ؟یافه گرفته این همه قیاست که به خاطرش ا یخوب حاال چه شرط یلیخ "  

در  یت وصالبت ساختگیاز قاطع یچ نشانه ایه یخودش رابتواند ب یسختش است که خواسته  یلید خیرس یبه نظر م

او  یه ن لحظه اخمو تر وترش تر جلوه کند من زود تر تن به خواستیکرد هرچه ا یاورد .فکر میچهره اش به زبان ب

ترس  یه یشود تا ما یح من میتفر یه یشتر مایب یوزور یداد که باان همه اخم وتخم ساختگ یدهم. احتمال نم یم

  .ولرزم

" رونیب یخت نرین ریگه باایکه ...که د "  
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 اوباشدباسر یوناراحت ینگران یه یدم که مایند یبیز عجیاو انداختم وچون چ یبه سر تا پا یتفاوت وسرسر یب ینگاه

گفتم یدر گم :  

" دارم یبیخت؟مگه چه عیکدوم ر ."  

شتر لجش گرفت.خواهر زود یپردازم ب یمشروط او به عناد ومقاومت م یرش خواسته یپذ ید به جایدین که میاز ا

 یم یمرا به لج باز یر عمدیا غی یعمد یا ناحسابی یبود.هر حرکت حساب ین طوریشه هیرنج وحساس من هم

 یگ یتازه م"کرد. یم میتونست به من تقد یکه م یخود را در هر شکل یتیونارضا یاراحتن یگرفت وبه قصد تالف

گم یتو م یریکبیخت این ریخت؟همیکدوم ر "  

 یرون؟میب یه که انداختین چینگاه کن ا"رون امده بود ادامه داد:یر مغنه ام بیکه از ز ییبعد با اشاره به رشته مو

چشمات  یکه جلو یین موینه که توچه طور باایتعجبم ا یچشمات .من همه رو  یاگه مثل علف هرز ولش نکن یریم

؟ینیبب یتون یولوس م "  

 یزورک ین هم با خنده ایوکدورتش شود .بنابر ا یبزنم که بدتر باعث دلخور یاحرفیکنم  یخواستم حرکت ینم

.خوب  یکه گفت یعلف هرزن هم از یا،ایب"ر مقنعه وگفت:یام رافرو بردم ز یشانیپ یرهاشدرو یدست بردم ومو

ا نه؟یدمش یشود چ "  

ن هم از ناخنات.مگه یا"خودش نم اورد . یرا به رو یقلب یت وخرسندین رضاید اما مغرورانه ایرس یبه نظر م یراض

؟یکن یز میوناخن ت ینیشیه گوشه میکه مدام  یگربه ا "  

بودم که هر چه گفت رو ترش نکنم وباخنده  رد.با خوذم قرار کذاشتهیدانم چرا اصرار داشت مدام حال مرا بگ ینم

به سن وسال من ناخن بلند کنند  یین روز ها الزم است دختر های.ایحور ین ابجیبب"صله دهم.یز رافیهمه چ یوشوخ

با اون  یمتلک انداختن داد ،بتون یبه خودش اجازه  یخوره که تا جوانک ین مین ناخن ها به در د ایچرا؟ا یدان یم

م را به حالت حمله وجنگ به طرفش نشانه گرفتم .واز یبعد نخن ها".ین طوری.ایاوریکاسه در ب چشمانش را از

چهره اش به خنده افتادم یمنقلب شدن ودگرگون .  

نه یس یتو یلحظه ا یداد.نفسش را که برا یده بو وکالفه نشان میمن رنج یکه از رفتار جلف وسبک سرانه  یدر حال

تو  یخود یست بیدختر الزم ن یکن یتو ادم رو جون به لب م"رون داد وباحرص گفت:یت بیحفظ کرده بود ،باعصبان

از  یابون متوجه بودم هر عنتریخ یبه تو بکنه.من خودم بارها تو یبخوادجسارت یکه جوونک یابان ولو بشیکوچه وخ

انه که تو هر هر یگه  یم یزیبهت چ ینیتو چشماش تا بب یزن یوق م ییایخ یوباب یشه ،تو با چارچشمیجولوت رد م

 ینم یش پاره .فکر کردیها.کرم از خودته،ات یگه دستم بندازیبنم به بار دیشت رو نی.زهر مار .ببند ن یبخند

دا کردمیه دست خط پیکتاب دفترت  یروز الیدونم؟خودم د ."  

سر وقت کمدم؟ یگفت بدون اجازه بر ی/ک یإابج "  

 یتیشه که همه جا حق با او بود اهمینداشت .مثل هم یتیچ اهمیاو ه یراواعترض من ب یکرد.عصبان یبر وبر نگاهم م

ها رو  یخود پست ادم حساب یب"توپ وتشر فرو کش کرده گفت: یونوع یبه خشم واعتراضم نداد وبا خونسرد

دت واون وتو کم یریگ ین واون میدست خط از ا یار .تواصال به چه اجازه ایمن وهم باال ن یر.اون رویمن نگ یبرا

حق نداشتم برم سر وقت اون یگ یکه م یکن یقائم م ." 

خودم  یالیخ یوب یدیبرد.بهتره تو ژست الق ینم یین موضوع راه به جایمن تو ا یوواکنش عصب ینکه ناراحتینه مثل ا

حالش گرفته شد یهام کم ید ،القل باسبک سریمان ککش هم نگز یرم.اوکه با براروختگیفرو .  
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ر مقنعه یم رااز زیک رشته از موهایگر یانداختم،وسوسه شده بودم بار د ینه به خودم میاز ا یریکه نگاه د یدر حال

گه!چون خوشگلم همه دلشون ی؟خوشگلم دیکار کنم ابج یخوب چ"صورتم.گفتم: یرون بکشم وپخش کنم رویب

خواد باهام ارتباط بر قرار کنن یم !"  

!واه واه!چه یکه خوشگل یخوشگل"ور مثل بمب منفجر شد.دم چطینه دیید واز ایشم به بناگوشم رسیدوباره ن

یبکن یخواست ید هر غلتیبا یحرفا!حاال چون خوشگل !"  

ر گذاشتم.به یدم ش یطنت پارویش یکنم وکفرش رادر اورم.اشتباه کردم که از رو یگر واقعا جرات نداشتم لودگید

نامه  یال یمن!باور کن من حت یابج یشیم یانخوب حاال چراعصب یلیخ"گفتم: یزیل امیطرفش بر گشتم وبالحن تعد

ست کهیف شما نی؟حیکن یاوقات خودت رو تلخ م یخودینوشته.اصال چرا ب ینم چیرو باز نکردم.که بب ..."  

ره یخ یبه من دست نزن دخترخه "ش برده بودم بااکراه پس زدوگفت:ینوازش دستانش پ یمرا که برا یدست ها

اد یرو تو از کجا  ینه بازین همه وحاحت وبوزی؟ایکرد یوابرو رو ق یدادا رو قورت ینکه حیتو مثل ا1سر

 ین وادارم میاکله ات است!اره!خصوصا اون دوستت...استغراهلل!بب یقایر اون رفیدونم تقص یدونم!می؟من میگرفت

توئه یها یشدم از بدجنس ی!تو!اگه جهنمیسن.تو مقصریگناه بنو یچه طور بددهن باشم که برام ه یکن "  

ن یدم وباایاو در اغوشش کش یلیم یب یاوباشم باهمه  یر عادیغ یها ین شاهد ناراحتیش از ایتوانستم ب یمن که نم

 ینش یرم که تو جهنمیمن بم یاله"شتر به خودم فشردم وگفتم:یش تر وبیش کنم،اورا بیزد تا رها یکه بر بازوانم م

که داره بفرسته جهنم؟ یومهربون ن منو باوجود قلب پاکید خواهر نازنی!اخه چرا خدابا "  

نکرده  یه وقت خدایبکن که  یتون یم یادت باشه هر کاری یول"خنداندن او گفتم: یوفقط برا یشوخ یوبعد بارا

یمن در امان باش یت هایدونم اونجاهم از دست اذار واذ ید می!چرا که بعینش یجهنم "  

ر ییلبانش بنشانم.اما تا امدم ورق رابه نفع خودم تغ ی،به روموفق شده بودم لبخند را هرچند به شکل کوتاه وگذرا

ودور از چشم من یگه هم اونا رو بلند نکنید یریت راازته بگیدناخن هایتوبا"گفت: یشد وبتد یدهم،دوباره جد

رونیب یر مقنعه نندازیستم موهاتم اززیمواظبت ن یوقت "  

قه ام چسباندمیاطاعتقربان به شق ی زدم ودستم را به نشانه ین ودلچسبیریش لبخند شیبه رو .  

به خرج  ی!بار اخرت باشه که گستاخ یکن یکاغذ باز ینم من بعد با کسیدرضمن نب"نشد وگفت: یبازهم راض

جرات نکند  ی.که کسین باشین ورنگید اونقدر سنگی.بایار یوبه خونه م یریگ ین واون میاز ا یودست خطیدیم

یشت رو ببند دختره ین که...زهر مار!نیراه بده چه برسه با ا سر خودش یتو رو تو یفکر دوست یحت -."  

 یار زرنگ من،خوب بلد بود از اب گل الود ماهین خواهر کلک وبسیشم باز شده بود.اخر ایدست خودم نبود که ن

هنر  یمن به شکل یرفتار یم همه جانبه یازات دلخواهش از تحریاد رفته بود اواستادمسلم گرفتن امتیرد.پاک یبگ

شوم،نه او یمش میشه تسلین من هستم که مثل همیمندانه استوا !  

ان بخش اولیپا  

 

 فصل دوم

" !چه تو مدرسه چه حاال!چت شده؟یساکت یلیوا امروز خیه " 

 یم میفقط دلم به حال اج یچیه"دم وگفتم:یکش یکه نگاهم به صف اتوبوس بود اه یتکان دادم درحال یسر

ه یشب یشم.مثال د یقه باعث ازارش میاحت وقرار نداره..من بدجنس وبگوکه دم به دقه دم از دستم ری یسوزه!طفلک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ی یک قلب شکستهیده مزا

5  

 

د من ید.تا فهمیا یدونستم چقدر از سوسک بدش م ینکه بخندم!چون میا یسوسک انداختم تو رختخوابش،فقط برا

ز یت یورد به لبه دادم،که پاش خ یبهم بزنه که من جاخال یر پتوش!اومد لگدیت کردنش اون رو ول کردم زیاذ یبرا

چاره پاش باد کرد قد دماغ تویکمد من و...اوخ!ب !" 

؟یزن یحاال چرا دماغ من ومثال م"معترض گفت: ید وبا لحنیابرم در هم کش " 

" درنظرم نبود یز گنده تریچ " 

ن یادانستم  یدم.اگر در مالعام نبود میچیش حلق بود گفتومن از دردبه خودم پیم که به بازویاز بازو یش گونین

د هم من کم حوصله یر کرده بود،شاین قدر دیکنم!معلوم نبود اتوبوس چرا ا یحرکت بچه گانه اش را چگونه تالف

؟یناراحت یلین اتفاق خیا یمثال االن برا"کرد،گفت: یکه مقنعه اش را مرتب م یشده بودم.در حال " 

اد تذکر سفت یصورتم. یام پخش شدرو یشانیپ یرو ید وموهایوز یسرم بود.باد م یباال ینگاهم به اسمان ابر

جلدم.  یطان رفت تویم بدهم داخل که شیکه به او داده بودمن افتادم خواستم موها یوقول یحور یوسخت اج

رون افتاده باشهیتو که ب یت کجابود که بخوادنگران موهایحور یال حاال اجیخیب" " 

ن ناراحتم یهم به خاطر ا"عذاب وجدان شوم،گفتم:ام دچار  یاالقل بخاطر عهدشکنیبخالشان بکنم، یانکه فکر یب

 یاون نامه اش نوشته بودکه اج یتو یاحمق چ ین پسره یدونم ا یمان افتاددست اون!نمیپ ینکه نامه ی،هم به خاطرا

لجش در اومد بهم  ین که پاش قد دماغ تو ورم کرد از رویشب بعدازایاز خوندنش الو گرفته بود.د یحساب یحور

سه وبگه که عاشق ینامه چرت وپرت بنو یده تو یکه پسر مردم به خودش اجازه م یمن یارا رو من کیهم"گفت:

گهین اخالق جلف تو شده دیهم " 

آورد یاز خودش در م ینو از سر لج ودلخوریدونم ننوشته بود اخالق جلف،ا یابته من م " 

تهنوش یکه تو نامه چ ی:د!مگه خودت نخوند"برگشت وباتعجب نگاهم کرد وگفت " 

 

 پوزخند زنان گفتم

 "خب معلومه که نه!نه وقتش رو دارم ونه اصال حوصله اش رو":

 یکه م ین قدرکلک وحقه بازیشه؟ای!اصال مگه میکنیم یشوخ یتو دار"شد که من راست گفته باشم یباورش نم

د یز رو شایوکامبل یمان وسهیپ یدونم تو تابه حال نامه ها ی!من که میاریمغرور رو در ب یدختر ها یادا یخوا

یکنیم یلم بازیمن ف یچرابرا یوهمه رو ازحفظ یشتر خوندیصددفعه هم ب !" 

" نخوندم یعنیگم نخوندم، یم یکنم!وقت یلم بازید برات فیاخه من چرا با " 

محال ممکنه !اصال تو اگر واقعا نامه "ده بود باز قانع نشد وسرحرفش بودیت رو در چهره ام دیت وقاطعین که جدیباا

؟یریگ یازشون م یچ یبرا یخون یشونو نمها " 

به  یگریود یگریزدم واو به د یکه به او طعنه م ی!در حالیچه ازدهام هولناک ید.وایبالخره اتوبوس هم ازراه رس

نکه دلشون رو خوش کنمیا یفقط برا"م ،داد زدم:یبرد یاتوبوس هجوم م یو...به طرف در وود یگرید !" 

کرد مقنعه  یبعد سع"یچ"بلند گفت: ین.او هم باصداییازسرش سر خورده بود پا تیمقنعه اش در اپر فشار جمع

 .اش را بکشد باال

نکه مبادادل جوون مردم رو بشکنمیا یبرا"من هم به کمکش امدم وحرف خودم را عوض کردم. " 

دمیخند یگفت.ومن هم بالودگ یشینازک کرد وا یپشت چشم . 
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شده  یکه هردو دچار نفس تنگ یم.درحالیما از اتوبوس جابمانن شد که یهم ا یسهو یالابال یا یجه ینت

ما چند نفر جاقحط بود یانگار فقط برا"نچم،گفت:یبود !" 

 یم.که صدایافتاد ،ما االن تو اتوبوس بود یر ودار نمیر تو بود اگر اون مقنعه ات تو اون گیم تقصیدر امدم که بگو

!باز هم یونگاه کن یمبادا بر گرد"گفتم : یبا زدم وبه تندیبه فر یمارا از جاپراند.سلقمه ا یهردو یلیبوق اتوموب

 "همون پسره است

مان؟یپ یک"ستادوگفت:یاش گل کردوصاف ا یفضول یح یکردم چرا که حساب ید از لفظ مبادا استفاده میانگار نبا " 

نه"داد زدم یحوصله وعصب یب " 

ل؟ی؟سهیپس ک"ندازدایبه پشت سر ب یخواست هرطور شده نگاه یم یشتریباسماجت ب " 

ن قدر سر وگوشت رو ینه!ا"ش چنگ انداختم وگفتم:یشدم.باحرص به بازو یواقعا داشتم ازدستش کالفه م

مینشون بد یخوام به اون توجه یخوام فکر کنه ما م ینجونبون!نم !" 

امه گفته بود زه!هگیزویدم!پس ویفهم"شش تا بناگوش باز شد.ید،نیمال یش میبازو یچنگ مرا رو یکه جا یدر حال

ره پاشهین هم زیکه ماش " 

" ز خورد با تویهنگامه چ " 

ن اقا رو یبهت گفت ا ی؟اصال کیکون یز خورمون میحاال چرا چ"ان من،به اعتراض گفت:یاز خشم وعص یدل گ

یکش یکه حاال برام شاخ وشونه م ین دنبال خودت بکشیباماش " 

با یکه به من وفر ییقدم ها یزوبسته شدن در امد؛همزمان صدابا یاده شده بود.صداین پید او از ماشیرس یبه نظر م

شد یک مینزد . 

" با؟یفر یملرز یتو چرا دار " 

!خودت رو یفتیوا!مبادا پس بیا تو؟إهی؟من یک"لرزد.یکردم که او م یال میخودم سر تاپا به رعشه افتاده بودم وخ

مثل من ین طوریر!ایسفت بگ !" 

دن هستنیدر حال ترکیکی یکیش یماتوها یکر کردم دکمه هاوخودش را چنان شق ورق گرف که من ف  

 "سالم"

زدودستپاچه تر شومیبه من زد که باعث شد به کل حواسم به هم بر یبا سلقمه ایفر . 

" با توام یه " 

 "گفتم سالم"

م که خب،سال"که به خود گرفته بود بدش امدوتشرزد: یافه اید واز قین را فهمیبا هم ایفر یانگار طلب کار بود!حت

 "سالم!امرتون

دانست  یاورد.میخودش ب ید،اما جرات نکرد به رویچیدم که از درد سرخ شدوبه خودش پیش کوبیچنان به پهلو

ما باهم  ییارویدم رو یبه خودم امدم،فهم یبه او نداشت.تازه وقت یچ ربطین مسئله هیکرد؛چون ا یم ید زبان درازینبا

ن که به ان یداشته باشدومارا چگونه انگشت نما مرده اند.از ا یناهنجار یا تواند چه منظره یستگاه اتوبوس میدر ا

 یشتریم گرفتم صالبت بیع خودم را در مقابل او باخته بودم وهول برم داشته بود از خودم بدم امد.تصمیطرز فج

شود یگر مزاحم کسیبخرج بدهم وچنان مقتدرانه در برابرش باستم که او جرات نکند د . 
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؟یحاال که چ"اف کردم وپرخاش گرانه گفتم:ص ییگلو "  

زان شده بود.مپال داشت به یلبش او یبه ابروانش انداخته وگوشه  یدا کرده بود.گره نازکیپ یخنده دار یافه یق

ش من؟ی:چرا به ر"زد یت داد میبا فکر مرا خوانده بود باعصبانید.مطمئنم که اگر فریخند یبا میشومن وفریر "  

خواست من از خجالت اب شوم  یباتمسخر واستهزا براندازم کرد،که تنگار م ینه وطوریبه سش رازد یدست ها

!اگر حواسم سر یربط ینکه ادم قصد کند افتاب را بسوزاند!چه مپال بی!مپل اییجا ین!چه توقع بیزم یوبروم تو

اوردم یم یش بود،مپال بهتریجا .  

"  یدات نمیوپ یزار یبعد مارو سر کار م یزار یقرار م یزن یمرسه!زنگ  یماکه تمبر ناداره وبه دستت نم ینامه 

؟یچ یعنینها ی!اید یشه!حاال هم که جواب سالم مارو نم "  

ن قد ی؟باای!که چیحال هرچ"چاندمش ورو به او گفتم:یو پید که من مثل رادییبگو یزیبا دهان باز کرد که چیباز فر

؟یلم بدیاراتحون چرت وپرت هیدنبال من که هم یکلت راه افتادیوه "  

فارق شده  ید.به گمانم حرف دلش رازده بودمکه چهره اش،مثل زن زائو که به سالمتیک نفس راحت کشیبا یفر

دیرس یباشد اسوده به نظر م .  

" کارت داشتم ین تا بهت بگم چیم تو ماشیا برین هارو بهت بگم .بیومدم که فقط اینه ن "  

 یکردمن گوش به حرف ان پسر ابله م یال مید.احمق خیم چسبیوترس به بازو یبا دوباره به هراس افتادوبانگرانیفر

 یک شب رو توبازداشتگاه سپری یخواه یر رو برو!البته اگر نمیراهت رابگ1نه!ابدا"شوم ینش میدهم وسوار ماش

یکن !"  

که من  یبش یوشاک یت کنیثیح یاعاده  یخوا ینکه میمنظورت ا"زدوباتمسخرگغت: ین حرف من پوزخدیبه ا

ابان مزاحمت شدم؟یخ یتو "  

کنم ین کارو میبله معلومه که ا"حاضر جواب گفتم: !"  

 یاورد باخونسردیش بین که برویشد بدون ا یم یبردوعصبان یمن داشت رنج م یکه از لجاجت وسرسخ یدرحال

یتورو دارم که بامن قرار گذاشته بود یضبط شده  یمن صدا یول"وارامش گفت: !"  

دمینبدترم خند یهر چ؟من؟به  یک !"  

" ؟یکن یحاشا م یپس دار "  

حاشانکنم؟ یکنم! نکنه توقع دار یکه حاشا م یپس چ "  

نیم تو ماشیا بریصدات رو ننداز روسرت!اروم وباوقار ب "  

  "اروم وباوقار؟"

سوار  یبرا یشتریدادم که شتاب ب یبا راهل میکه فر یده بود.در حالیده بودم اتوبوس از راه رسیغ کشیبا جیتقر

 یحواله کنه اقا یگه اید یتو جا یند پنبه دانه!برو که خدا روزیشتردرخواب ب"شدن خرج بدهد،خطاب به اوگفتم:

دم یاز ته کش یناهنجار یباصدا یچ خجالتیوزبانم رابدون ه"نه!یرش ایتعب یدیکه در خواب د یشتر!اون پنبه دانه ا

رونیب !  

رسم یبه حسابت م"بهتنگ امده گفت: یباحرصلب فشردو یدست هاش را مشت کرد لب رو "  
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 یپس باش تا باهم ب"رون داد زدم:یده بودم بیاتو بوس کش یکه سر از پنجره  یباتمسخر پوزخند زدم ودر حال

میحساب ش !"  

روبه یصندل یکه رو یدمودر حالیبا خندیدم ورو به فریم را به هم کوبیکفها یدر اوردم واز سر خوش یش شکلکیبرا

من ورم کرده قد دماغ تو یها ییاعتنا یها وب یمهر یبه گمانم دلش از درد ب"نشستم گفتم: یم ییرو "  

دم باال یخته با سرزنش وشماتت،متوجه من است.دماغم را کشیام یرت وشگفتیمسافران مجاور باح یدم که نگاه هاید

امد یبود که از دستم بر م یارن تنها کیچپ!ا یعل یکه در توانم بودخودم را زدم به کوچه  ین حدیوتا اخر . 

 

3فصل   

اومده  یچ یلندهور برا ین پسره یا"به من داشت.گفت: یم نگاهیانداخت ون یبه ماسوره م یاهیهمان طور که نخ س

 "بود دم در؟

لندهور،مامان؟ یکدوم پسره ".یخودم را زدم به خنگ " 

همون که امرئز "گفت: یدوبابد اخالقیدر هم کش ییش گران تمام شده بود!ابرویمامان برا یدن کلمه یانگار باز شن

راهت رو گرفت ین جلویسر کوچه باماش !" 

ارا سر یده.از مدرسه که برگشتم واریز رادیدانستم که او همه چ یام را بگذارم کنار!م یساختگ یمجبور بودم خرفت

دانستم او  یمه باز خانه بود ومین ک بود غش کنم!البته حواسم به دریدم،خودم هم وارفتم ونزدیکوچه به انتظار خود د

ر یقه که دیه دقیخب نگرانت هستم و"اش: یشگیه همیکشد،با همان توج یک مرا میدر کش یبه عادت هر روز،از ال

رمیگ یدلشوره م یکن " 

 اوردوحاال که رختیم نیچ به رویا به خانه بر گشتم،هیدم چرا همان لحظه که با دست به سر کردن اذین همه نفهمیبا ا

ر شدم یانکه دلم بخواهد غافل گ یکرد.ب یم،داشت از من باز خواست میکرد یخواب پهن م یمان را برایخواب ها

ش؟یدیخب...خب...تو د"وبه تته پته افتادم وگفتم: " 

 یبود.سع یجد یکه جد یکرد.خصوصا وقت یم ید شوخییبه من رفت ومن حساب کار دستم امد.بااو ن یچشم غره ا

یزارم با یه اش رو امشب میام لبخند بزنم،اما نشد.بق یووارفتگ یدگینگ پرر یکردم با همه  . 

 

شدم که حالم از خودم  یمشمئز کننده م یختگیودرهم ر یشانیبدهم،دچار حال پر یحیخواستم به او توض یهر گاه م

ن اصغر اقا یت!همگش یراستش دنبال ادرس م"رفتم،گفتم: یپتو ور م یمالفه شده  یکه بالبه  یخورد.درحال یبهم م

الش بود.چون ادرس منزلش رویبقال سر کوچه هست!به گمانم از فک وفام ..."  

از شرم وخجالت در خودم فرو رفتم یاو ادامه ندادم وباحالت یدار وکفر یدن نگاه معنیباد .  

که  یگرفتاد نیچ وقت یه"گفت: یزیگرفت.بالحن کدورت ام یر چرخ میراز یتترون وگل دار یکه پارچه  یدر حال

1وایواحمقم ه ##من  یکن ی!چرا فکر میبه من دروغ نگ "  

ال کندکه من یش خودش خیخواست پ یچ دلم نمیر کرده بود قلبم سوراخ شد.هیتحق ین جورین که خودش را ایاز ا

مامان!من غلط بکنم  یزن یکه م ین چه حرفینه ا"گفتم: یشوم .به تند ینسبت به اومرتکب م ین جسارتیهمچ

شناسم.اصال خبر ندارم که  ینم ین پسره رو به درستی... من... من...اصال ا ین مامان اجی! خدامرگم بده!ببیوا یاکه...

ش شدیدایک دفعه از کجا پیسروکله اش  !"  
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که از تک وتا افتاده  یز وخاموش شده باشد،در حالیکه سر یاز جوش وخروش افتاده بودم ومثل سماور یحاال کم

گم  یمن م یچسبونه به من!هرچ ین کنه خودش رو میها ع ین که اصال اصال نشناسمش!تازگینه ا"بودم،ادامه دادم:

ست ید مدرسه ام رو عوض کنم.نیگم با یاره!اصال من م یدر م یبهش محل سگ نذارم،بد مصب بد تر پرو باز

فته دنبال من ین هرچه پسر خل وچل هست راه میهم یرستان ماست،برایدب یرستان پسرانه هم سر کوچه یدب

 ین پسرایت ایدهدف ازار و اذی،چرا من فقط بایصد، چهار صد دختر مدرسه ا ین سیفهمم از ب یمن نم1بدبخت

فتم؟چرا فقط منیاجق وجق ب ..."  

ک کلمه از حرف ی یرون.مطمئن بودم که حتیکندب یکند وباحرص نفسش رافوت م یدم چپ چپ نگاهم میباز د

میشد راست بگو یده بود،که حاال باورش نمیهم داشت!انقدر دروغ ودلنگ از من شنمراباور ندارد.البته حق  یها   

رون  یر سوزن چرخ بیسوز ناک،تترون گل دار را از ز یه به اهیشب یتاسف تکان داد همراه با نفس یاز رو یسر

به حرکت چرخ را  یره ین که دست گیر سوزن وقبل از ایگر تترون را بر گرداندوگذاشت زید.بعد سر دیکش

 یوا!جون به جونت کنن هم عوض نمیه یستیتو ادم بشو ن"به من انداخت وگفت: یزید امیاندازد،نگاه تهدیب

باشد؟ یزستانیخورد دب یاون پسره م یافه ی!اخه به قیکه هست یهست یطون بدجنس موذی!همون شیش "  

وسن وسالش رو هم حدس  یدیود ختشیجل الخالق!تو از اون فاصله ر"گفتم: یشگفت زده نگاهش کردم وبالودگ

یهست یگه کی؟بابا تو دیزد !"  

دارم باهات  یده!صد دفعه گفتم وقتیشت رو ببند ور پرین"ترشدوباتشرگفت: یمن،عصب یسبک سرانه  یاز خنده 

نکن یزنم،سبک مغز یحرف م !"  

نیبله،چشم!ببخش"دم وگفتم:یلب به دندان گذ !"  

اره،حق "داد. یستم تا از خجالت ابم نکند دست از ان نگاه ها بر نمدان یچشم غره اش همچنان ادامه داشت.م

باس!نترس!حاال یبا هم سن وسال ابا بزرگ فریا تقریدارم!بله!ار یز هوش وزرنگیره چه خواهر تیادم می یباتوئه!گاه

 یم نگاهم ین طوریحدود!خب چراا یتو ا یش هفت هشت سال!ایست وپنج شیه هوا جوون تر!بی!یرین پینه به ا

ذارم کنار!خوب شد؟ یم یذارم کنار!راست راستکیرو م یومسخرگ یگه شوخی؟باشه دیکن "  

ن یک بار همیارو فقط یار"رفت،گفتم: یوار روبه رو،رژه مید یکه نگاهم رو یبالش گذاشتم ودر حال یسرم را رو

دونم  یهاست!مهندس نم ین مهندس ابکیاز هم یکیبا بچه ها،سر کار گذاشتم. یح وخوش گذرونیاز سر تفر یطور

کنم یف مین که از کجا به تورمون خورد،بماند.سر فرصت واست تعری!حاال ا یچ یچ "  

" ف کنین حاال تعریهم "  

اد یمامان!من االن خوابم م یبابا تو هم خوش دار"که به رج داده بود حرصم گرفت. یاز تحکم "  

ن حرفا یخواب وا یبه بهانه  ی!فکر کردیف کنیسم تعرد از اول قصه وایبا یجا کرد یب"دوباره با توپ وتشر گفت:

یذارم از دستم قسر در بر یم !"  

محض او  یم شده یداد من تسل یبه خرج م یکرد وتحکم یشه تا رو ترش میتوانم.هم یدانستم که نم یم

چار من بود!به نا یهوده والکیب یطفره رفتن ها یبرا ییگر چه جایدانست.پس د ین را میبودم.خودش هم ا

،بذار بخوابم.استنطاق وباز یدیاز ماجرا رو شنیر تا پیکنم فقط تو رو خدا بعد که س یف میخوب تعر یلیخ"گفتم:

صبح باشه؟ ین حرف هاروبذار برایخواست وا "  
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 ین دختر ادمیح تر از ایگفت وق یدلش داشت م یتکان داد.به گمانم تو یگذرا به من انداخت وفقط سر ینگاه

 یحوصله وکسل نشان م یدم وهمان طور خواب الود وبیکش یازه ایده بودم.خمیوقت ها خودم هم ند یده ام؛گاهیند

 یش بگذارم،بالحن کشداریمخصوص خواب را بااغراق هرچه اثر گذار تر به نما یکردم حالت ها یدادم وتالش م

د گورش رو کنده یاباخت ب یم؛وهرکیبند یب ومسخره،شرط میب غریعج یز هایسر چ یمن ودوستام گاه"گفتم:

خودش رو به دفتر برسونه  یه نحوید به یخ کمتر از همه شد ایتو امتحان تار یم هرکیه روزشرط بستینه.مثال یبب

با یساختن؟فر یچ یچپ رو پس برا یعل یم.کوچه یبه عواقب کار نداشت یوزنگ مدرسه رو بزنه.حاال بماندکه ما کار

از کالس اومد  یه بشه.با چه ترفندیتنب ین طوریم!حقش نبود ایشد دو نخاک بر سر از همه کمتر شد.فکرشو بکن! ی

رون یخ رفت بیر تاریدب یبا اجازه  یگفت وقت یدونه.خودش که م یرون وخودش رو رسوند به دفتر خدا میب

رن مثل گاو رفت تو وبدمن  یکه تو خواب راه م یید،چشم هاشو بست ومثل کسایوخودش رو پشت دم در دفتر د

 یگفت صدا یم"ه راست رفتسر وقت زنگ!یر وناظم دفتر دار داشته باشه یخانم مد یرت ناباوریبه ح یه کارن کیا

که  یمحل یزنگ ب یخانوم ناظم با صدا یم وقتیکرد یفیچه ک ید.خودش رو زرد کرد.ایاد خانم ناظم رو که شنیفر

جان زده بودن یج وهیج وویرا،گیبچه هاودب یم ساعت بعد از رفتن بچه ها به صدا در اومده چه کا کنه.همه یدرست ن

کنم.حال  یف میشد سر فرصت برات تعر ین که چیاکله است.حاال ا یم کار فربایدونست یبه جز ما چند نفر که م

ین قصه ها نداریبه ا یبوده،کار ین ماجرا چیلندهور تو ا ین پسره یربط ا یارید وتوهم تا سر در نیا یخوابم م "  

دانم با چه  یبالش.نم یهم انداختم.سرم سر خورده بود وفرو رفته بود تو یم را رویدم وپاهایکش یگرید یازهه یخم

د او نباشویعمد کرده ام که در د ین کار را از روید ایفهم یهوش وذکاوت .  

" چه کار یدیخودت رو جمع وجور کن دختر!سرت رو دزد "  

م!خودم رو جمع وجور کردم وبا اعتراض یبالش بذار یه سر راحت روی!اگهگذاشت امشب یه یدلم گفتم:اک یتو

 "گفتم خوب شد؟
 

،بروم سر یهرگونه طفره رفتن یچ نگفت.نشان داد سرا پا گوش است وبهتر است بجایچشم نگاهم کرد وه یاز باال

که از ترس واکنش اون  یف کنم در حالیماجرا رو براش تعر یتونم هم  یم یمن اخه چه جور یاصل مطلب!خدا

ترک نشم؟ زهره   

"  یم،هرکیش باهم شرط بستیه هفته پیم.یکن یاد میاحمقانه ز یها ین شرط بندیگفتم مااز ا یخوب داشتم م یلیخ

سوار شدن به اتوبوس چه طور از سر  یبرا ینیبب یبود!نبود یلم کمدیچه ف ید...وایاخر از همه سوار اتوبوس شد.با

م!اه!منظورم نون یکم ندار یزیها چ یفته از بربریدونستم پاش ب یم!تا اون روز خودم هم نمیرفت یوکول هم باال م

خ هستیتوتار یه قوم وحشینبود ها! یبربر ..."  

"  یگه!من به فربا چنگ می.خوب دیز ها ندارین چیبه بربرهاوا یچ عالقه ایدم تو هین طور نگاهم نکن!فهمیها!بله!ا

ن ی!دارم ا یعمش...عمش به ننش...وننش هم به...خب،اجن.اون به هنگامه...هنگامه به ییدمش پایکش ینداختم وم

ن یودلمون باز شه!حاال چشم غره نرو اه نکش!اصال گور پدر ا یکم بخندی!یکنم که حالش روببر یف میتعر یطور

بود که نگو ونپرس ییه بلبشویاه باز نشه!خالصه یخوام صد سال س یدل!م !"  

[B]" دست وپا،چه طور تونست منو جا بذاره وزودتر  یب یدماغ گنده  یمردشور برده  یباین فریفهمم ا یمن نم

 ید ومین طور شد که نبایم از همه عقب موندم واین همه باعرضه گی!من بااینیب یاز من سوار اتوبوس شه.شانس رو م
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د یباخت با یم هر کیهم باخته بودم.تصورش رو بکن!شرط بسته بود یچاره رو بگو که چه شرط پدر در اریشد!من ب

 ین بدجنس بازیام به ا یگروه خون یشناس یبذاره.تو که منو م یابک یمهندس پفک ین اقایسر به سر هم یه جوری

یریستم تو بمیهم بلد ن یخوره!مردم اذار یها نم ."  

وبا گرفته چه طوراز من جلو  یبا ین فریزنم .اصال ا یباحرف میه لحظه فکر کردم دارم بافرین!حواسم نبود!یاه!ببخش

ن یهمچ یشد بچه ها از اجرا یم.اصال مگه میها هم نداشت ین ننر بازیشد شرط عوض کرد از ا یومن جا موندم!نم زد

دیا ی،چقدر خوابم مین نداشتم که...وایصرف نظر کنن!من بخت بر گشته ام چاره جز ا یشرط بامزه ا "  

 یگرم کار خودش بود وگوشش به حرف هاداد!سرش یت میمگر او اهم ی!ولین بار زورکیدم اما ایازه کشیدوباره خم

  .من

" ه یما  یابون مدسه ین اقا مهندس رو جلب کنم.گفتم که نبش خیکردم تا توجه ا ید از نبوغ خودم استفاده میبا

نش بشه،من برم جلو،صاف زل بزنم تو یخواست سوار ماش یم ین بود وقتین شرط مون ایداره.ع یدفتر مهندس

فکرش  یتون ین جمله رو بهش گفتم.البد مین همیمقدمه،منم ع یب ین طوریهم"یرخ یلیاقا،تو خ"چشماش بگم:

!اول بهش برخورد یخر یلیزل بزنه تو چشماش وبگه خ یکیبرو برگرد  یب یبهش دست داد؛وقت یچه حال یرو بکن

نم کردن.م یس میوانمود کرد متوجه حرفم نشده؛منم مجبور شدم متوجه اش کنم.بچه ها داشتن خودشون رو خ

 ین بیباعث شده با همچ یچ"دا کرده بود.رو ترش کردوگفت:یپ یخنده دار یافه یر خنده.اخه قیک بود بزنم زینزد

؟یحرف بزن یمحض یادب " 

 

 

" !از سر ین طوریهم"کرد.منم گفتم: یر ودار برامون لفظ قلم صحبت میمحض!اقا تو اون گ یادب یاوه ب

سرم رو  یه ووقتیش فربا وبقیک لحظه حواسم رفت پیرون.ید.انگار دماغش زده بود بیبا خندیفر"!یخوش

انداخت.احساس کردم تو  یکه انگار داشت دستم م یه حالتیکند. ینگاهم م یه حالت عجبیچرخوندم،متوجه شدم با 

شت رو ببندین"شدم وگفتم: یخنده.کفر یدلش داره بهم م !" 

 یاورد من چه جور یده بودوسر در نمیو دلش خندده بود،تیشش باز نبود.اگه هم بهم خندیتعجب کرد چون اصال ن

م ینیشیم،میم رستوران.ناهار که خوردیا باهم بریست!بینکه حالت خوش نیتو مثل ا"سر از دلش در اوردم.بهم گفت:

هیکه مشکلت چ یگ یم وبعد بهم میزن یوباهم گپ م !" 

" نان یباسماجت واطم"ندارم،اقا یلمشک"پاژکرده بود،گفتم:یریکه بهم داده بود مغزم گ یشنهادیمن که از پ

م!چون فکر کنم منم یشتر اشنا شیدست به سر کن،تاباهم ب یه جوریجانم!حاال دوستاترو  یچرا مشکل دار"گفت:

زدم تو  یم یکیاش  یگستاخ ید واسه یخرم کرد با ین راحتیپرو،به هم ید!پسره "همون مشکل تو رو داشته باشم

نداره.منم سوار  ##با بال نسبت  یچ فرقیکنه!اون لحظه هم ه یکار داره م یدونه چ یوقتا ادم نم یگوشش.بعض

 یشه براشون دست تکون دادم!خاک بر سرم کنن،حتیرون!منم از پشت شیدوستام از کاسه زده بود ب یشدم!چشم ها

ندس رو بودن اق مه ##افتد!قرار بود من  یداره م یتونستن بکنن که چه اتفاق یفکرشو نم یشکلکم در اوردم!حت

ه چلو جوجه یک!یه رستوران شیم یرفت یتوروخدا!جات خال ینیبیت منو تابلو کرده بود!میبرخش بکشم،حاال اون خر

با تو مدرسه حالش یکه کجا بودم ومن گفتم فر یدم خونه وتو انگلم شدیر رسیم!همون روز که من دیهم زد یمش ی
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خوردم!دلم به حالت  یهندس تو رستوران داشتم ناهار مبد شد ومجبور شدم به خونه رسوندمش.دروغ گفتم!با اق م

که یخور ین از من کلک میوقتا همچ ی!گاهیسوزه اجیم -" 

د وچهره اش یدرخش یدم.چشمانش میکه او به خودش گرفته بود خوشم امد وخند یدانم چرا از حالت یم.نمیوخند

طنت یش یشه از کارها وبعضیکند.هم یله م اش یصدف یر دندان هاین که خنده اش را با فشار زیشکفته بود.مثل ا

 یکشت وبه زور خودش را اخمو نشان م ین خنده را در خودش میوغرور ا یگرفت،اما با بد جنس یم خنده اش میها

امدهیداد که مثال وانمود کند از کار من خوشش ن ! 

لب!حاال من از کجاباور کنم ن!چه جاین رستوران وناهار خوردیپس باهم رفت"قفل شده اش گفت: یدندان ها یاز ال

؟یشد که شرط رو باخت یچ یدی؟که نفهمیست،بهم راست گفته باشیراست توشکمت ن یه روده ی،تو که " 

ن چه ی!اید،اج"دم باال.یدم مثل جرقه پریراکه در نگاهش د یاز ظن وبد گمان یچشم نگاهم کرد،حالت یاز گوشه 

من از قصد شرط رو باختم؟؟؟؟ ییفما یم یعنی؟یکن یکه در مورد خواهرت م یالیفکر وخ " 

 یزیچ چیبله از تو ه":یعنین ها همه یتکان داد وا ینازک کرد وشانه ا یاز ابروانش را انداخت باال.پشت چشم یکی

که متوجه ام شده  یخود را به او ثابت کنم واز گناه یریتقص یکردم ب یهوده تالش میدانم چرا ب ینم"ست!ید نیبع

سر به سر  یه جوریخواست  یدلم م یلینباختم!حاال بماند که خ ینه به مرگ خودم از قصد"کنم. بود،خودم را تبرئه

ن اقا مهندس بذارم،امایا -" 

" خورد یها نم یزین چیت به اید!تو که گروه خون !" 

ن که یخودم را گم کرمدم وهول شدم .ا ید بدتردست وپایبار یکرد وتمسخر از چهره اش م یانطور که نگاهم م

 یمم مین جیس یر!هیبگ یاز اب گل الود ماه یا،مامان!حاال تو ه"شدم. یرد،عصبانیتوانست مچ مرا بگ یشه میهم

ش یشه که من کنف شم وپی؟دلت خنک میش یم یراض یش خودت بتکونیدلم رو پ ین که سفره ی؟از ایکه چ یکن

ارم؟یتو کم ب " 

 یاطیخذه گرش خالص شده بودم.انگار کار باچرخ خهموا یر نگاهایگر نگاهم نکرد.خوش حال بودم که القل از زید

ه ماجرا را یبق"کرد گفت: ینخ را از دور وبرش جمع م یپارچه وگره ها یهم تمام شده بد همان طور که خورده ها

؟یگفت یگفت؟تو بهش چیا بهت چیف کن اقا اریتعر " 

افتادم.پتو را از خودم کنار  یم یجان کندن د به چهیخدا راشکر که بالخره خفت مرا ول کرده بود،واال معلوم نبود با

ات مثل شب جذبه داره یس یچشا یربط!که تو چقدر ماه یب ین حرف هایاز هم"رفتم وگفتم: یزدم کش وقوس

ن چرت وپرتا ید واز ایا یشه دورادور مواظب رفت و امدت به مدرسه هستم واز تو خوشم میزه ومن همیواسرار ام

زنه یدونم حالت رو بهم م یکه م !" 

 یخب،تاز تو چ"کرد. ییدا شد وخود نماین لبخند از کجا پیب بود؛ایلبش جا خوش کرد عج یامد وگوشخه  یلبخند

د؟یشن " 

دن یکش یخواب یوب ین باز پرسیف نکنم،ایش تعریش برا ین قسمت مهم را که مربوط به خودم میدانستم اگر ا یم

 یتیشه اصرار دارد که با بروز هر مشکل مسائل تربیما،چرا همال ین خواهر خوش خیفهمم ا یهمچنان ادامه دارد.نم

م یمستق یچ صراطیکند که خواهر احمقش،به ه یریجه گیند ونتیخودش بش یرد وبعد براین بگیر ذرخه بیخود را ز

شود یست وحاال حاال ها ادم نمین . 
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اد یمن ز"کردم گفتم: یخودم مجسم مش یا را پیارام وباوقار ار یافه یکه ق یشانه ام در حال یسرم را گذاشتم رو

بهش گفتم "یچقدر ماه"گفت: یم یدم.مثال وقتیپر یوسط حرفاش م یشتر شنونده بودم.البته گاهیحرف نزدم ب

چشم چرون خوشم  یخود!من از ادم ها یب"گفتم: "دورادور مواظبت هستم"گفت: یا وقتی"اد!یتا چشات در ب":

به خون چسماشون الوده کنم کنن که دستمو ید!چون وسوسه ام میا ینم " 

 

" کنه  یم یه،که پدر نداره وبا مادرش زندگیچ یدونم چ یگه هم گفت.ازخودش گفت که مهندسه نمید یزایه چی

 یدم.چون من تتند تند حرف میذله گو و وراجه!البته نگفت وراج،من خودم فهمیشاد و یوعاشق دختر ها

نم.اصرار یب ینم یه کم از خودم بگم.منم گفتم لزومیمن خواست تا جان وعالقه زل زده بود به دهن من.از یزدم،باه

م وخواهرم،زحمت بزرگ کردن منو یکس وکارمون رو از دست داد یتهران همه  ییبمباران هوا یکردومنم گفتم تو

نقدر یپس خوش به حال خواهرت که تو ا"اش شد.چون گفت: ید منم مثل مادر دوستش دارم.به گمانم حسودیکش

یاری یفهمن،اون وقت تو اصال به روت نم یمن وبه تو م یبه ها قدر عالقه ین غریبب"یعاشقش !"  

" ؟یگه چیخوب د "  

" منم از خداخواسته "اجازه بده برسونمت!"رون.گفت:یم بیز رو حساب کرد واز رستوران اومدی!پول میچیگه هید

 ین توپید.چه ماشیه غش غش خندن حرفم خنده داشت کیا یونم کجا ینم"ماهم دست شماست! یاجازه "گفتم:

ز هارو ین چیده خوب اسم ایور پر ی...م...م...م...هنگامه یها...چ ین خارجکی!از همیدین رو که دیداشت!ماش

بود ین نرم وراحتیف کردم!چه ماشیک ی،نشستم جلو کلیبلده!جات خال !" 

"  ینین ماشیشد که من هروز با همچیم یگفتم،چ یدلم داشتم م یراه افتاد،اصال اب تو دلم تکون نخورد.تو یوقت

پسر خاله  یواه واه!زود"م!یگه رو بشناسیخوام بهتر همد یمن از تو خوشم اومده وم"ام مدرسه وبرم،که اون گفت:یب

 ین ادا اطوار هایگرفتم واز هم یافه ایکرد!من ق یشد ماچمم م یدادم،بلند م یگه بهش رو میه کم دیشده بود!

ن دوسه کلمه رو که یچون تو هم"ست که...!یاز لطفتون ممنون!برام مقدور ن"دم وگفتم:دخترونه از خودم در اور

دونم تو هم  یستم وخوب میها ن ین بچه بازیمن اهل دوست دختر وا"عرق به تنم نشست.گفت: یبلغور کردم کل

گرفتم.دوست نداشتم گه سر نخش رو نیبود بماند.من د ین که چیحاال ا"گه بود!یز دیه چی یی.منظورم از اشنایستین

ت کنهیمین ها،اون با من احساس صمیشتر از ایب . 

" تو اومد در نظرم.به  ین شده بود وچهره یقلبم سنگ یاد،ولیز یلیکردم.نه خ یراستش...راستش احساس گناه م

به که یک غرین یماش یجلو ی!لم دادیوعمل کرد یخواهرت گوش داد یوا!خوب به درس هایه یریخودم گفتم بم

وبادست  یزن یست که...خاک بر سرت کنن با پا پس میکه از لطفتون ممنون!برام مقدور ن ییا یعد عشوه م؟بیچ

یکش یش میپ ! 

" گفت.ادرس خونه امون رو  یدم اون چیرفتم نفه یکلنجار م یر بودم وبا افکار در هم وبرهمیچون با خودم درگ

حواس پرت  یمنم مثل ادم ها"وا!ی،هیماه یلیتو خ "اده ام کرد وگفت:یه راست اومد سر کوچه پیگرفت 

یچیه"گفت:"؟یچ"ج،نگاش کردم وگفتم:یوگ !" 

" ه مرد ین بار بود که با ین اولیداشتم.ا یا نه!بتور کن احساس بدیدونم بوق هم زد  یبرام دست تکون داد ورفت.نم

غل  ی!ساده وبیچ کاریردم!هنک یچ کار دلبرانه ایات من بگذره!باور کن هیگرفتم.اوه!خدااز سر تقص یبه گرم میغر
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 ینگام م ین طوریارم که اونم نشد.چرا ایک بار خواستم از خودم ادا در بیوغش رفتار کردم.مثل خودم.فقط 

باشم؟؟ ین خوبیمن به ا ی؟باور نداریکن " 

از بالش هابود تا کرد وگذاشت رو تاقچه!بعد رفت سروقت  یکیاز جابلندشد تترون دوخته شده را که البد ما 

؟یخوا ی؟اب نمیتو کف نکرد"خت وخطاب به من گفت:یخودش ر یوان اب برایک لیخچال.ی " 

کنم یل دارم تا خود صبح برات وراجی،مینه کف نکردم!خواب رو که از سرم پروند"داد زدم: !" 

د یکلن را گفت ویا"؟یچ یحاال امروز اومنده بود سر کوچه برا"قه اش گفت:یعت یاز لبخند ها یکیاب خورد بعد با 

 .برق را زد

اومده بود "کردم،گفتم: یده به پنجره نگاه میچسب یکه به شب وستاره ها یرختخواب ودر حال یمن دراز شدم تو

ن چند روز خودمو بهش نشون ندادمینه!چون ایمنو بب !" 

 "چرا؟"

 یکیوتار یهایس یسرش را به طرفم گرف.من نگاه از شب وستاره ها برداشتم وزل زدم به چشمان براق او که تو

بهتره!اگه زبونم الل،تو  ین طوریدم ای...دیدونم چرا،ول یخب نم"کردم وگفتم: یزد. فکر یاتاق مثل ستاره سو سو م

نو یرم کرد ایافتاد.امروز که سر کوچه غافل گیافتاد.اما ن یال مید از فکرو خید یگذاشته بودم،من که نم یریدلش تاث

کار  یدونم چ ی!نمی،اجیاد دنبالم.وایرون حتما منتظرش بمونم تا بیمدم بدم.قسمم داد فردا ازمدرسه که اویفهم

 "!کنم

بالش فرو کرد ونگاهش رابه سقفدوخت.لحظه  یدن کل ماجرا راحت شده بود.سرش را تویالش از شنیحاال انگار خ

 یتنها کار درست نی!ایگرد یشه به خونه برمیتو فردا زود تر از هم"گفت: یارام خونسرد وشمرده ا یبعدبا صدا یا

ید یکه انجام م ." 

اخه یول"خ شد.یتنم به اعتراض س یک دفعه موهای یغیمثل جوجه ت -" 

" بودم که  یبهت وسر گشتگ یوپشتش را به من کرد ومن هنوز تو"ر!یر بخواب.شب بخیاخه...حاال هم بگ یاخه ب

ناسش بلند شد ## . 

 

 

 

؟یدمق یلیامروز خ"با گفت:یفر "  

ر یکه به زور چپونده بودم ز یینشون ندادم چنگ انداخت وموها یم انداخت وچون واکنشیبه سو یم نگاهیهنگامه ن

؟یکرم دار "رون.دستش را پس زدم وسرش داد زدمید بیمقنعه،کش "  

؟یل داریم"د:یخند "  

دواز یرپ ین مییاتش باال وپا یشانه ام گذاشت ورو به هنگامه که جلوتر از همه مثل اسپند رو ین دستش را روینوش

هم راه نرو!مگه تو ادم  ین طوری!ایبهترسر به سرش نذار"د گفت:یپوش ین و آن چشم نمیبه ا یتیچ ازار و اذیه

؟یستین "  

نوی...اینه!اگه ادم بود که ه"د با خنده گفت:یمهش -"  

رت باز ماندیودهانش از فرط ح"-زیکامب"م.یبازو یگر چنگ انداخت رویبا از طرف دیفر .  

ورفت جلو"کنم!بچه ها حواستون به من باشه! یاالن خودم دکش م"را صف کردوگفت: شیهنگامه گلو .  
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دانستم،هنگامه  یداشته باشم وچون م یز!بر خوردیمثل کامب یمن انقدر ها حوصله نداشتم که بخواهم با جوان نااهل

ا یول کن!ب"م:ب زدین به او نهیهم یر را ندارد،براین اتش دامن گیزم انداختن به ایبجز ه یچ قصدیه

درد سرندارم ها یهنگامه،اصالحوصله  !"  

؟یرفید یسف یکار کن یچ یخوا یم"د گفت:یبار یوترس م یکه توش نگران یم را فشرد وبا لحنین بازوینوش "  

افتادم سرزبان ها  یدانم چه طور شد که با چنان اسم نامتعارف یکردن!نم یصدام م ید برفیمدرسه سف یبچه ها تو

نامه فقط نوشته  یبدستم داد.تو یم را گرفت ونامه ایسر راه مدرسه جلو یش،پسرین بار دوسال پی.اولومعروف شدم

خودش  یقه یبه سل یح داد اسم مستعاریدانست،ترج یم را نمیالبد چون اسم واقع"!یدبرفیدوست دارم سف"بود:

ه شوق وذوق ن اسم بیاز ا یمن،کل یحه یم انتخواب کند.اما بعد،دوستان خوش ذوق وقریبرا

ل !هر ین هم شد دلیاخر ا"!##### یلیخ یلیهم چشات خ یدیسف یلیخ یلید!هم خیا یچقدربهت م"امدندوگفتند:

که  ین طوری؟اید برفید اسمش رو گذاشت سفیداشته باشه،با یاهیس یلیخ ید بالشه وچشمایسف یلیخ یلیخ یک

باشد ید برفیا سفیت دنید اسم نصف جمعیباب !  

نوان خبر اوردندکه تصادف کرده ورفته یداش نشد.بچه خها از ایگر پیدم.بعد دیگه هم دیدو بار د یکیان پسره رو 

از  یکیرستان پسرانه پرچم زدند ومرگ یوار دبیچه!چند روز بعد رو د یعنیدونستم رفته تو کما  یتو کما!من نم

د هم یک قدم شایمرگ فاصله دارد.تنها ک قدم با یدم کما فقط یت گفتند،فهمیدانش اموزانشان را بر اثر تصادف تسل

کم تر یلیخ یلیخ !  

گفتم،کاش  یشه به خودم میا رفت.همیرو من گذاشت،که ماندگار شد،اما خودش ناکام از دن یبه هر حال ان پسر،اسم

ش من نبود وبا یابان،هوش وحواسش پیجواب ابراز عالقه اش را داده بودم.از کجامعلوم که موقع رد شدن از خ

از ما ادم ها،که  یبر بعض یمقصر مرگ او باشم!وا ید من به نوعید.شایکش یبا مرا نم ییارویرو  ینقشه خودش 

میشو ین دست میاز ا یاتفاقات یم وباعث وبانیدزد یدوروبرمان را م یهوش وحواس ادم ها !  

" ندارم یمن با تو گار !"  

ندارم!گم شو از  یمنم با تو کار"م از رو نرفت وگفت:ن همه،باز هیده بودوهنگامه باایز داد کشیبه خودم امدم.کامب

  "!سر راهم برو کنار

 یز کرده که کم مانده که از سرش دود بلند شود.نمین پسر را لبریصبرا یهاش کاسه  یحس کردم انقدر با وراج

ا کنار هنگامه!اون با من کار دارهیب"م:یز باعث شد که بگویدانم چه چ !"  

گرفته  یخودم را از ان حال وحوا یخواستم کم ین بود که مید به خاطر ایبدهم.شا یحیه توضد چیدانم با یواقعا نم

خوش  ین داشتم به او رویهم یخت،دور کنم وبرایانگ یوکسل کننده که دمقم کرده بود وحس بطالت را در من بر م

نداشت  یچ صورت خوشیه،یوانه!ان هم در انظار عمومیش،دید جروبحث کردن با ان پسر کمابیدادم.شا ینشان م

چاره وناکام بود که من دل را به یمرگ ان جوانک ب یاد اورید هم به خاطر ید...شایکرد.وشا یعات را داغ میوبازار شا

رت اور بود یر منتظره وحیب وغیازدم وسخاوت مندانه به روش لبخند زدم وسالم کردم.به طور حتم رفتار من عجیدر

غ زده یبا جیدم،که تقریبا راشنیفر یشگفت زده  یان زد .من فقط صدادر جاخشکش یکی یکیکه،دوستانم 

وایه"بود: !"  

رو به عقب برداشت  یم نکند.هنگامه قدمیصدا ید برفیدر جمع مدرسه وجود داشت که سف یکیخداراشکر بالخره 

 یزیت چنگفت.به طور حتم انقدر از واکنش دور از تصور من شوکه شده بود که الم تا کام نتوانس یچیوه
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به  یعیکرد حالت طب یاز دوستان مات وسر در گم من نداشت،سع یدست کم یرین که در غافل گیز با اید.کامبیبگو

محض خودش را خارج کند یخودش بدهد واز ان وارفتگ .  

بچه "ر سالمش را پاسخ دادم،وخطاب به دوستان مجسمه ام گفتم:یک نگاه دلپذی یاول او سالم کرد.من هم به گرم

نین!منتظر من نباشیشما برها  !"  

اخه"هم زمان چند صدا به عنوان اعتراض به هوا بلند شد: -"  

" خوش ین اقا رویچ وقت به ایتوکه ه -"  

" وایم،هیا بریب -"  

" یمون شدیم ها!بعد اگه پشیمارفت -"  

ود که به خودم م بیبرا ی،هشدار قابل توجهیدوستانم ندادم که به نوع یدرست وبجا ین اعتراض هایبه ا یتیاهم

به  یوس ناکام سازم.اما من حتیبا خودم ما یز را در همراهیمان شوم وکامبیکه گرفته بودم پش یمیم واز تصمیایب

االت چند روز یاز افکار وخ یق،کمین طریکردم که از ا یت ندادم.خسته بودم وفکر میز اهمیام هم ن یقلب یندا

ام در امان  یپوشال یسرنگون شده  یاهایزهر الود رو یر هایشمش،باعث زجروشکنجه ام بود دور شوم واز یمتوال

نه اماعالم کند،در یر درون سیکوبنده ونفس گ یحضور خود رابا تپش ها یانکه حت ی،بییچ تقالیه یبمانم.قلبم ب

ز بر یت خوب وبدش را نیخواهدبکنم ومسئول یدلم م یفرو رفت،وگذاشت من هر کار یمحض یتفاوت یوب یخاموش

رمیبگ عهده .  

ز یبه وجدان خودم هم ن یخواست در ان لحظه که حت یز در سمت مرا بتز کرد وتعارفم کرد که بشنم.دلم نمیکامب

 یات که دارم م ین چه کارینم واز خواب بپرسم ایدوستانم را بب یر وبرق گرفته یمتح یافه هایکردم،ق یفکر نم

کند،چشمانم را بر هم  ین سرعت ممکن از جاین را با اخریماش که او ینه چسباندم وتا لحظه ایگنم.کالسورم را به س

ک یدن است ونزدیشانم در حال خروشیال ذهن اشفته وپریس یایاز در یکردم موج گرما بخش یگذاشتم.احساس م

ن امواج خروشان ومتالطم یبه ا یجز سرسپردگ یان گر خود غرق کند.چاره اید وعصیاست که مرا در تالطم شد

د بگذارم نبودیدانستم اسمش را چه با یخته ام که نمیکش ولجلم گساحساسات سر  .  

انکه به خودم  یدم وبیشدم ودر خودم چروک یاز تو خال ییز سپردم،گویانات رخوت انگین جریخودم را به ا

ماندم یم،همچنان،در ان حالت خود خواسته ام،باقیایب   

4اخر فصل   

ابان بگذارد.گفت ید سر به بیشود وبایوانه میند دیک روز مرانبیاگر  به من گفت عقل وهوش از سرش پرانده ام.گفت

اتش یتفاوت به تمام چرند یرد،تامن هم دوستش داشته باشم.من خونسرد وبیانقدر دوستم دارد که حاضر است بم

 یلمتمو ین که خانواده یگر هم گفت.اید یز هایچ یلیدم .خیکودکانه اش خند ییگوش دادم ودر دل به اغراق گو

حاضرند به  ییپدر مادرش است وپدر مادرش چه کارها یز کرده یداردوتنها پسر خانواده اش است؛که چقدر عز

ش ارزش به حافظه سپردن را نداشت.به من چه یده گرفتم.به نظرم حرف هایدم ونشنیخاطر او بکنند.همه را شن

ن را به ین وزمیاو اسمان را به زم یک اشاره یدارد وپدر مادرش حاضرند با  یمرفه وسرشناس یمربوط که او خانواده 

  .اسمان ببرند

ش سر رفته،اما نگفتم.گوش دادم لبخند یها ییاوه گویگفتم که چقدر حوصله ام از دست  یخواست به او م یدلم م

 خواست با ید.دلم میگو یدم چه میفهم یدم،اما نمیشن یش را میفقط پژواک صدا یزدم واحمقانه سر تکان دادم.گاه
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خودم  یحوصلگ یکسالت وب یاو را متوجه  یدر پ یپ یازه یدم.با چند خمیخواب یل او میتکان نرم وارام اتومب

سرسام  یتا قسمت یکم"گفتم:"سرت رو بردم؟"د:یفرو بردم ودر جواب او که پرس یصندل یپشت یکردم.سرم را تو

یکن یریجه گیگرفتم،دوست دارم هرچه زودتر از حرفات نت !"  

میبا هم نهار بخور یریجه گیقبل از نت ید ی!اجازه میهست یتو چقدر دختر راحت"کردوگفت: یخنده ا !"  

 یعتر برم خونه!وتو زحمت رسوندن منو مید هرچه سرینه ممنونم!با"همان طور که نگاهم به روبه رو بود،گفتم:

یکش !"  

لیالبته!باکمال م"ده بودم.یارا به او بخشین کالمدنیدانم چرا انقدر احمق بود که انگار با هم ینم !"  

؟یکار کنم دست از سرم بردار یچ"خندانش انداختم وگفتم: یگذرا به چهره  ینگاه "  

اد؟ یتو از من خوشت نم"م انداخت وگفت:یبه رو یم نگاهین "  

ه اد،ن ینه ازت خوشم م یعنینسبت به تودارم! یه نوع احساس کامال خنثی"گفتم: یاز هرگونه احساس یبالحن عار

اد یبدم م !"  

" ل چه طور؟یمان وسهیاد!از پ یباز خداروشکر که بدت نم "  

" ؟یبدون یخوا یچرا م "  

" ینداشته باش ید نسبت به اونا هم احساسی!گفتم شاین طوریهم !"  

 یریجه گیالدت نره از حرفات نتیفکر کن!در ضمن  ین طوریتو ا"بر لب نشاندم وگفتم: یزیلبخند تمسخر ام

یکن !"  

 یبهم داده بود،حساب ین جواب مبهم وگنگیهمچ یاو بودم که کس یمن خوشش امده بود.اگر جا یجنساز بد 

ن یچقدر از ا یمان خوشت اومده باشه! اگر بدونیدم تو از پیترس یهمش م"گفت: یالیخ یشدم.اما او با ب یبراشفته م

اد یپسره بدم م !"  

خواب رو به چشم ادم  یتون یخوب م یلی!خیخور یشب م در یتو به درد رانندگ"دم وگفتم:یکش یگرید یازه یخم

یاریب !"  

در شب رو هم تجربه کنم یدوست دارم با تو رانندگ یلیالبته خ"گفت: ین کالم من گستاخ شد وبا نگاه براقیاز ا !"  

ند یبشتر در خواب "خودم را حفظ کردم وگفتم: یبه او بدهم،اما خونسرد یش داریخواست جواب ن یکه دلم م یبااب

  "پنبه دانه

" ؟یکن یسه میچرا مدام منو با شتر مقا "  

" ه سیه شامپانزه است رو با شتر مقایشتر شبیرو که ب ید کسیشه!نبایوقتا ادم دچار اشتباه م ی!خب گاهیگیراست م

  "!کرد

" ؟ییا یجشن تولدم دعوت کنم م یخواستم تو رو برا یدم.امروز میتورو به وقتش م ین گستاخیجواب ا "  

جانم را یکه شدت ه یام را بدست اوردم.در حال یاریوجشن تولدشد،هوش ید.تا صحبت از مهمانیواب از سرم پرخ

ه خانوم متشخصه؟ین چه طرز دعوت کردن از یا"ساختم،گفتم: یچهره ام پنهان م یتفاوت یپشت ماسک ب "  

را جهت حضوردر جشن تولدش در  ل ورغبتمین،میرین تذکر شیان ایدانم چه طور شد که فکر کرد خواستم باب ینم

سو سو زدند یشوق وشلدمان یاو اعالم کنم.در نگاهش ستره ها .  
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تر  یفاتیتر وتشر یه ذره رسمید ی!بایگ یراست م"خشک وکوتاه گفت: یاب دهانش را قرت داد وبه دنبال سرفه ا

کردم یاز تو دعوت م !"  

د وبه جشن تولد یشه مت بر سرما بگذاریم"گفت: ینه الهجه اش را عوض کردوبا لحن مودبا یبعد به طرز مسخره ا

نییر قدم رنجه فرماین حقیا !"  

نه"گفتم: یبه خود گرفتم و بالحن محکم یافه ایق !"  

اخه چرا؟"اد زد:یفر یبا از سر تعجب ووارفتگیتقر "  

من خواهش  چون تو هنوز از"که به خود گرفته بودم گفتم: ینازک کردم وبا لحن بزرگ منشانه ا یپشت چشم

ینکرد !"  

چند لحظه  یشانیق که پریعم ید.بعد از نفسیشنیکرد،جواب مثبت مرا م یالش راحت شد که اگر خواهش میانگار خ

شه یم"از خواهش وتمنا به خود گرفته بود گفت: یکرد،با همان لحن مودب که حاال رنگ یش را با ان از خود رفع میپ

خودتون،از شکستن قلبش صرف  یدوبا سخاوت مندییر رحم بفرماین حقیاز شما خواهش کنم،استدعا کنم که به ا

ن؟یاش،تواد دوباره به اوببخش یست سالگین وبا حضور در جشن تولدبیینظر بفرما "  

نه"گفتم: یرسا وکوبنده تر ین بار با صدایا !"  

د منقلب شد یش پربر گونه اش نواختم.احساس کردم برق از چشمان یسفت ومحکم یلیبا ان نه که گفتم،س ییگ.

کار  یگه چیگه چرا نه؟من که در کمال ادب ادب واحترام ازت خواهش کردم.دید"گفت: یشان وزاریوبا لحن پر

؟یسنگدل به دعوت عاشقت جواب رد ند ید بکنم که تویبا "  

 یزیممت ایمن بلند شد برگشت وبا تعجب نگاهم کرد وانگار به او برخورده باشد،با لحن مال یخنده  یچون صدا

؟یخندیبهم م یچرا دار"گفت: "  

ه یافه ات شبیعاشقت،ق یکه گفت یکه...وقت یخنده دار شده بود.وقت یلیافت خیاخه ق"ده گفتم:یده بریان خنده بریم

واز فرط خنده اشک در چشمانم نشست"خوان ذبحش کنن! یبود که م یگوسفند .  

ه پا باغ یه دفعه بگو من تو وجودم یگه!یدرد نکنه ددستت "د وگفت:یل کوبیت بر فرمان اتوبیاز لج وعصبان یمشت

  "!وحشم وخودم خبر ندارم

لبلنم  یف رویخف یروح نواز را به شکل تبسم یاز همان خنده یگر تمام شده بود.حاال فقطته مانده ایم دیخنده ها

ینه وحش یاهل یوان هایادت باشه گوسفند جزو حیالبته "گفتم: یم یکه بالحن ارام وخون سرد یداشتم،در حال !"  

ا نه؟ی ییا ی!تولد من میا وحشی یحاال اهل"تر شد وبا حرص گفت: یمن کفر یدیوال ق یاز خونسرد "  

دلم گفتم:اخه  یک لحظه عذاب وجدان گرفتم.تویت او شدم یح باعث خشم وعصبانین که از سر تفریاز ا

،مردم ازاریریکزاک میاد رو اعصاب جون مردم ز یگوسفند!خوشت م !  

 یوپرصالبت یجد یش امد.صاف وشق ورق نشستم وبا حالتیعقل وهمشم سر جا یکه به خودم زدم قدر یبا تشر

امیتونم ب ینه!نم"گفتم: !"  

" ؟یدل منو بشکن یخوا یاخه چرا م "  

کرد.من هم دلم به حالش سوخت یار معصوم جلوه مینبود بلکه بس یگر بر افروخته وعصبین جمله دیا ین ادایدر ح   

" ام خودم رو بکشم؟یتونم ب ینم یکار کنم؟وقت یچ یگیمخب  "  

" ام،باشه؟ ی!فقط نگو نمیخوام خودت رو بکش ینه،من نم "  
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 یبه خودش گرفت وطور یاز تظلم وخوهش مند یاز ادم داشت.حالت یبزرگ یبود که تقاضا ییه بچه کو چولیحاال شب

هست؟ یحاال ک"ار گرفتمر قریاز غم واندمه پوشاند که تحت تاث یچهره اش را هاله ا "  

 ی؟اره مییا یا!میب یدوست دار یجمعه شب!با هرک"گفت: یدم ،با شادمانیدر کالبمش دم یدوباره انگار روح تازه ا

؟ییا "  

نگاهم  ین طوریخود ا یدم!بیقول نم یشه!ولیم ینم چیبب"ش را خراب کنم.گفتم:یگر کاخ ارزو هایامد بار دیدلم ن

 یلیجشن تولد تو خ یه خوارم پس بدم.شرکت تویجواب  ید کلیرسم خونه با یر مید ن حاال هم کهینکن!من هم

 ید عصبیشد ید به استقبال حمله یشه رنگش کرد.بایها نم ین اسونی!به ایشناس یگه شاقه!تو که خواهر منو نمید

ستیها که ن ین که بتونم مخش رو بزنم.به راحتیبرم تا ا !"  

پس هر "م وتمنا گفت:یاز تسل یشدم ،با حالتیاده میسر کوچه پ یانع کرده بود.چون وقته من اورا قیانگار بهانه وتوج

کنمیبزن خواهش م یبلد یترفند !  

کنم!خداحافظیخودم رو م یباشع!سع"کنم گفتم: یدوار میچه او را به امدنم ام یدانستم برا یکه نم یدر حال !"  

م از یاین که به خودم بیوپا گذاشت رو پدال گاز وقبل از ا"! ید برفیدوست دارم سف"گفت: ینگاهم کرد وبا گستاخ

د شدیچشمم ناپد یجلو . 

" واخانمیسالم ه !"  

ک دفعه یرفتن به خانه داشتم، یکه برا یچ انتظار نداشتم با ان همه عجله ایهول شدم وناگهان خشکم زد.ه

از شرم وخواهش الود،که  یالتشود و با ان ح ###م یوخوش قلب خواهرم جلو یش خجالتیخواستگار سمج وکم وب

که داشتم،به  یوعجله ا یریغافل گ یخکوب کند.با همه ین میم رو بر زمیفتد،پاهایم بیخواست به دست وپا یانگار م

ترش نشان بدهم.به خصوص که خبرداشتم او  یبود رو یامد به او که جوانپاک دل وبا محبتیش لبخند زدم.دلم نیرو

به خودش پرت کردهش یمرا کم وب یحور یحواس اج .  

  "!اوا!سالم اقا شهرام!پارسال دوست امسال اشنا"

 یدارم م یدونم چ یم ونم یکنم واقعا عقل ودرک وشعورم رو از دست م یوقتا فکر م یخدا مرگم بده!گاه یوا

!پارسال دوست امسال ییجش کرده ام.البته حق هم داشت.چه پرت وپالیدم که متوجه منظورم نشد وگیگم!فهم

ن حرف را یارم چقدر ابلهانه ایخودم ن یکنم.خوب بود به رو یوقتا از سر تفنن عر عر م یگاه یحور ینا!به قول اجاش

ن کوچه را مخصوص من ساخته بودندیچپ.اصال انگار ا یعل یزدم.بهتر بود خودم رو بزنم به کوچه  .  

ر چراغ برق به یپشت ت ین طوریکه ا یداشت یبا من کار"ده ام،گفتم:ین کالم نسنجیبعد از ا یسرو ته یب یبا خنده 

؟یستاده بودین وایکم "  

شه سر یهست که منتظر شمام!فکر کردم مثل هم یک ساعتیبله!االن "خجالت زده گفت: یکرد وبا حالت یمن ومن

نیش یل میوقت از مدرسه تعط !"  

 یک ساعته یر یبه هم تاخیغر کیده بود که یرس ییده.کار به جایدانم چرا احساس کردم رنگ از رخسارم پر ینم

 یح میش توضیداشتم برا یدانم چرا از سر دستپاچگ یکرد.نم یباز خواستم م ید وبه نوعیکش یمرا به رخم م

میر کردم کالس فوق العاده داشتیکم دیخب،اره!امروز "دادم: !"  

ره یچاره ام رو شیب یچاره یب یسر اج ین دختر دروغ ابکی!تا حاال چند بار با ایدلم گفتم چه دروغ مسخره ا یتو

ه ین که منتظرت گذاشتم ویخب از ا"ه گفتم:ین رو با طنز وکنایدم؟بخهتر دانستم که برود سر اصل مطلب از ایمال



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ی یک قلب شکستهیده مزا

2 0  

 

ه یبه مرگ خودم  یکشیدونستم شما انتظار منو م ی!اگه مید منو ببخشیر چراغ برق کاشتمت بایستاعت پشت ت

  ".ساعت خودم رو زود تر رسونده بودم

خواستم بگم...چه ط.ر  یراستش م"به من داشت گفت: ینگاه یر چشمیلم داد وهمان طور که زیتحمو یلبخند کج

خواستم با خواهرتو یبگم...م -"  

 یگرو تو پارکیهمد یبا خواهرم قرار بذار یخوا یم"از شتافتم وگفتم: یاریزبانش گرفت وبه لکنت افتاد به  یوقت

نینیبب ییجا -"  

ان کالمم یچاره از برداشت بدمن از منظورش به هول وال افتاد به میاندمن مرا ببرند.جوان بمردشور کمک رس

ین...ولیشون حرف بزنم،همیخواستم دو تا کالم با ا یا...نه!نه!من فق م"د:یپر -"  

توجه درد سر م یفتد ومرا بیبه خرج دادم ومنتظر ماندم تا دوباره زبانش به کار ب یباز به تته پته افتاد صبور

من را سر  یب وشلوار وانگشتان دستش ور رفت وحوصله یراهن و جیپ یبا دکمه  ین که کلیمنظورخود کند.بعد از ا

خواستم از شما  یره.مینه به دل بگیاد واز من کین کار من بدش بیدم از ایترس"اورد عاقبت به حرف امد گفت:

م یگه خمت برسیه با دید که اجازه بده،یش خواهش کنن.از قول من ازیشون حرف بزنیگه با ایه بار دیخواهش کنم.

  "-تا...تا

رم شده اقا یز دست گیهمه چ"ن با اعتماد کامل گفتم:یهم ینداشتم.برا یدیچ تردین دفعه در حدس وگمانم هیا

به شما نشون بده،اره؟ ###ه چراغ یکنم تا  یون خودم خواهرم رو راضیتن به زیخوا یشهرام!شما از من م "  

بردم.به  ید به کار میچوجه نبایرو به ه ###زدم واصتالح چراغ  یزبطیدم باز حرف بیچشمانش گرد شد فهموچون 

 یئد ذره ایدانستم نبا یکه م یاورم.در حالین بییطان پایش ##از  یهر حال من به او قول دادم که خواهرم را به قول

د داشته باشمیام .  

" ؟ی،اجیرفت یم ییجا یسالم!داشت "  

در دل!من  یدر چهره داشت نه قرار یداد.نه رنگ یمه نشان میاش را سر انداخته بود وهول زده وسراس یشکچادر م

 یچه م یدانستم برا یمانده به اخر نشست.من که م یکی یپله  یکه از در امدم تو،ناگهان زانو زدوهمان جا رو

ن یدم وبر گشتم به همیچپ سرک کش یعل یچه به کو یالیخ ین همه،با بیرون.با ایخواست با ان حال از خانه بزند ب

ده به او نشستم وبا یپله چسب یه.رویر گریدوزد زیسرش کش ید چادرش را رویسرش د یمرا باال ی!وقتیراحت

؟یچ ی؟اخه برایکن یه میگر یدار"م را دور شانه اش حلقه کردم وگفتم:یدست ها یوناراحت یمانیپش "  

؟یچ یبرا یگ یوبعد م یکن یشه نصف عمرم میهم"گفت: یخفه وگرفته ا یر چادر با صدایاز ز "  

نشانم!سرم را به سرش چسباندم وبه حالت زار  یخواهرم را به اشک م یبایشه چشمان زیخدا مرا ببخشد که هم

یخواهرت عادت کرده باش یها یونه بازید به دیگه بای!تو که دیزن یبه حالم زار م یمن که نمردم تو دار"گفتم: !  

ه نکن،مامانیتو رو خدا گر"مانم.یدم تا چه حد از ناراحت کردن او پشید،فهمیغضم ترکبعدکه ب "  

به من نگو مامان"گفت: یغ بلندیم را پس زد وبا جیدست ها !"  

 یلیس یعصب یان وزار،با حالتیش بلند شد وبه سمت اتاق رفت ودر را پشت سرش محکم بست.من گریبعد از جا

رحم چه  یارم!من احمق بد جنس بیدهرطور شده ا دلش در بیا شتاب از جا بلند شدم.بابر گونه ام نواختم وب یمحکم

دست خودم قرار بدم؟ یچه یف خواهرم رو بازیتونم احساسات پاک ولط یطور م   
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 ینم،تا نگاهم به نگاه عاصیانش را نبیگر یده بود تا چهره یسرش کش ینشسته بود کنج اتاق!همچنان چادر را رو

خاطر  یدگیمن!که در همه حال حساب رنج یچاره یب یواز خودم خجالت نکشم وشرمنده نشوم.اخ!اج فتدیسش نیوخ

کنه یمنو م !  

!اره!من با یکردم که زابه راه شد ینبودم!قبول دارم کار بد یبد یباور کن جا"ه گفتم:یرفتم کنارش زانو زدم وبا گر

ن کارو یگه ایدم د ی!قول می!غلط کردم اجیچیاصال هبا اون مهندسه...ول کن! یهات لج کردم،چون ان روز نذاشت

نگران واشفتهات نکنم ین طور ینکنم و ا ."  

 یه یدا مایکه شد ییز هایاز چ یکیه افتادم.یده اش گذاشتم وسخت به گریبازوان در اغوش کش یبعد سرم را رو

نمینب ین حالتیا در چنرم.اما هرگز اوریه بود.حاضر بودم بمیدن خواهرم در حال گریرنج وعذابم بود،د .  

گم کاش منم  یوقتا م یگاه"خت.یش را به جان من ریحزن واندوه صدایقلبم برداشت وقت یداند چه ترک یخدا م

 یتو نم یبابت کار ها ین همه سختیشدم.اون وقت را حت بوم وا یکشته م ییهمراه پدر مادرمون تو بمباران هوا

ن قدری!ایاوذد ین طور پدرم رو در نمیدم وتو ایکش -"  

 یبسه! خواهش م"ه داد زدم:یوگر یقرار یغم الود تلخ وگذنده ادامه دهد.با ب یه یاوردم که او به ان مرثیمن طاقت ن

شانه ها لرزان او  یم را رویها یدمش وابر دل تنگیودر اغوش کش"گه ادامه نده!یگه ادامه نده!دیکنم بس کن!د

اندمیگر .  

ام موفق  یدانست تا چه حد در لگد زدن به احساسات وتاثرات قلب یر کره بود ومحه دایاو با ان که قلبم را جر

شه یخود فشرد.من طفل هم ینه داغ وتپنده یداد وبا محبت سرم را به س یبودهاست،مرا در اغوش پر مهر خود جا

 یمهر یب ن همهیتوانست با ا یجست.انوقت او چه طور م یت اغوش او نمیجز امن یبودم که راه یان وشاکیگر

 یکشته م ییکالش او هم با پدر مادرمان در بمب باران هوا یکه داشت%ارزو کند که ا ی،با وجود قلب رئوفیوسرد

 شد؟

ن طور عاشق یکه ا یچاره دل بردین بیراستش رو بگو!تو چه طور از ا"بالش گذاشتم وگفتم: یسرم را کنار سرش رو

ف کنمیه قطار کشته مرده ردیم خود یرم وبرایاد بگیزارت شده؟بگو تابلکه منم  !"  

 ید.البته خودم هم نمیوز یم شوق وخنده میش نسیم ونگاهمان به سقف بود از صدایده بودیهمان طور که دراز کش

!نصف ین موارد به خوصوص تجربه ندارینه که خودت اصال در ا"تواند شاعرانه باشد ین جمله تا چه حد میدانم ا

منهامار کشته مرده هات تو دست  !"  

؟یخبر موند یگه بیچه طور از نصف د"گفتم: یسوت زنان وبه شوخ "  

" گه یداره!خب،اقا شهرام دیخودش نگه م یه رو برایله گره که،امار بقیمپل تو اوقدر روباه وح ینکه بدجنسیا یبرا

گفت؟ یبهت چ "  

یار یوت نموبه ر یکلک!نکنه تو هم تونخش"شخند گفتم:یم رخم را به طرفش برگرداندم وبا نین !"  

وقتا ممکنه منم دل داشته  یگاه یکن یچ فکر نمیخواست گفت:با خودت ه یبر نم یچ احساسیکه از ان ه ییبا صدا

  "!باشم

" یچ وقت فکر نکردم تو هم دل دارینه راستش!ه !"  

شیا"به زد وگفت یسلقمه ا !"  
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 یتوبه پام نم یکه عمروجوون یشتاگه دل ندا"دم گفتم:یبوس یکه صورتش را م یدم ودر حالیمن غش غش خند

یختیر !"  

مونم یتو رو دارم جوون م ی:من تا وقت"گفت یک دستش سرم را نوازش کرد وبا مهربانیبا  !"  

 یکار م ی!اگه من تورو نداشتم،چیه فرشته ایکنم تو  یوقتا فکر م یگاه"شتر به او چسباندم وگفتم:یخودم را ب

  "کردم؟

" مپل من ی!ازاد وبدون ترس از اقا باال سریردک یخواست م یدلت م یهر کار !"  

" یستینم تو نیتو،چشم باز کنم وبب یخواد سرم رو بذارم رو شونه  ین جور مواقع که دل تنگم ودلم میده ایچه فا !"  

" ؟یمگه االن تو دل تنگ "  

" کنم هستم یفکر م !"  

" ؟یستیمطمئن ن یعنی!یکن یفکر م "  

"  یلیه جور خیچزونه!یگه دلم رو میه جور دیکنه!چه طور بگم، یشه فرق میهم یبا دلتنگ ین دلتنگیدونم!ا ینم

کنه؟منم االن یسوزونه وابش م یم یه گوله برف وتو چشم برهم زدنیافته رو  یش میه پاره اتیچه گونه  یدیخاص!د

ن حس رو دارمیهم !"  

" ش؟یا اتیرو؟برف  یحس چ "  

" ستیالش هم نین خیزونه،ع یش که میخب معلومه که حس برف!ات !"  

" ستین ین که اتفاق ناگواریشه ایبرف هم اب  !"  

" بره  یشه با خودش میاب م یرو داشته باشه که وقت یاهایخودش رو ید هم برف برایست؟شاین یدون یاز کجا م

نیزم یتو !"  

" ؟یدل تنگ یخب،از چ "  

" ؟یکشیرون میر زبونم حرف بیاز ز یاز...از...باز دار "  

" ش دارمیبرف وات ی،واال من چه کار به قصه یدیش کشیپ تو خودت بحثش رو !"  

" ؟یشیاگه بگم ناراحت نم "  

" رم یمن از کوره در نم یبگ یامشب نه!امشب تو هرچ !"  

" گه داره؟ید یشب ها یه یبا بق یچه خوب!مگه امشب چه فرق "  

" ؟حرفت رو بزنیکار دار یتو به فرقش چ !"  

ت اقا یحکا"د گفتم:یترک یبه تنگ امده بودوداشت م یشانیافکار درهم وپرکه ذهنم از هجوم  یدم در حالیکش یاه

م یم وبریف کردم انگار باهام قهر کرده!خب چند بار ازم خواهش کرده ککه باهم قرار بذاریمهندس رو که برات تعر

واز  یرار مدارا بوببرن قیدم تو از ایترس یر بار نرفتم وهر بار بهانه اوردم.اخه میم،اما من زیوبا هم حرف بزن ییجا

دم اونور!اونم انگار بهش برخورد وسر راهم یواش ودم رو از سر راهش کشیواش ین یهم ی.بزایبش یدستم عصبان

نشد ###گه ید !"  

ن بود؟یدرد تو هم یهمه "گفت: یتفاوت یبا لحن ب "  

ه؟یبه نظر تو درد کم"غم زده گفتم: یبا صدا "  

" یگ یافتاده که تو پرت وپال م ی،گفتم چه اتفاق ناگواریردک یش قصه پردازین از برف واتیهمچ !"  
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" یه رباتی!به نظر من تو ینه ات دل نداریدونستم تو توس یاز اول هم م1خب!دستم بنداز یلیخ !" 

 

" دیبلند خند یوبا صدا"ربات . 

اره ربات!تو "د گفتمیرس یتند حرص ولج به مشام م یکه از ان بو یکج کردم وبا لحن یدم.سرم را کمیمن نخند

نکبت  ین زندگین این همه سال بارسنگیا یچطور تونست ی!اگه ربات نبودیبه خودت ندار یچ شباهتیوقتا ه یگاه

 یها یخوش یهمه  یچشم به رو ی؟چطور تونستیجورواجور منو تحمل کن یوادا اصول ها یزده رو به دوش بکش

ها ومشکالت  ین در برابر سختی!همچیخودت نبود چ وقتی؟اصالتو...تو...هیوفقط به فکر من باش یببند یزندگ

ر بدنیزه ولوح تقدیکه انگار قراره بهت جا یستادیسفت ومحکم وا یزندگ !" 

 یان من شده بود،چون دستم را در دست گرفت وبا مالطفت ودل سوزیوعص یانگار متوجه اوج خشم وناراحت

چطور  یگ یت فرشته بود وحاال شدم رباط وتو مش من براین چندلحظه پی؟همیناراحت یتو معلوم هست از چ"گفت:

رو در خودم بکشم وچنان با  یها ومشکالت رو به دوش بکشم وشور واحساس جوون یتونستم به خاطر تو،بار سخت

گه اش رو ید یه جایه یست ادم دق دلیچ خوب نیوا...هیوا...هیر بدن؟هیکنم که انگار قراره بهم لوح تقد ید زنگیام

کنه یمثل من خال یچاره ایه بیسر  !" 

شه یتو هم"کردم،گفتم: یم یریبه من هجوم اورده بود جلو گ یاز انفجار اشک که به طور ناگهان یدر حال که به سخت

مادرم  یشه خودت رو جالی.چون هم یبه قلبم بزن یپل یچ وقت موفق نشدی!هیاما نکرد یمنو درک کن یککرد یسع

جاد یا یمیوحدوحر یست سال بکشیب یبه فاصله  یواریدت دن من وخویب یکرد یشه سعی!همیکرد یحس م

 یم ی!اخه کیکن یاوقات با من مثل مادر بزرگا رفتار م ی،اونوفت تو گاهی!همش ده دوازده سال با هم تفاوت سنیکن

تونم به عنوان خواهر بزرگترم نه به عنوان مادرم،با تو  یم ی؟من کیکن یونقش خودت رو باز یخودت باش یخوا

درسته  یکن یهرکار که فکر م یوبهم بگ ی،فقط گوش کنین که پند وموعظه ام کنیم ودرد ودل کنم تو بدون انیبش

 یخوا یم یکنم.تا ک یه میوقتا موقع خواب به حالت گر یسوزه گاه یمن دلم به حالت م یحور یانجام بده اخه اج

؟یهان؟تا ک یپاسوز من باش " 

نه اش گذاشت همان طور که یس یه افتادم.او سرم را رویبه گر یها یام صورتم را پوشاندم وهیبعد با دست ها

ه ربات باشم اما فقط در مورد ید از نظر تو من یشا"گفت: یبغض گرفته ا ید با صدایکش یدست نوازش بر سرم م

دوست  چقدر یدونم چرا موفق نبودم که تو بفهم یکردم از فرشته ها هم فرشته تر باشم!تم یتو سع یخودم!واال برا

!همش چهار یم،فقط تو برام موندیختن وخواهر مادر وبرادر وپدرمون رو از دست دادیرو سرمون بمب ر یدارم.وقت

مسدود  ید رو از روزنه یتونست نور ام یکه م یبرام گذاشته!بهانه ا یزیسالت بود!خدا رو شکر کردم که القل چ

وهست،که حاضرم  ین کس بودیز تریزم.تو برام عزیرام رو به پاش ب یشور شوق زندگ یقلبم بتابونه ومن همه 

ش ید چند سال پیبا یکس یوب ییکنم که تورو دارم.واال از فرط تنها یجون خوم رو براش بدم.باز هم خدارا شکر م

مردم یم ." 

" س یکه چشم تو رو خ ییها یدل تنگ1میم شکر کنیگه رو دارینکه همدید خدارو به خاطر ایوا!ما بایه نکن هیگر

اون  یاز من برا ییایچ شرم وحیه یشه تو بیم،اما باعث نمیک هستینزد یلیوگذرا است.ما به هم خ یده انکر

یزیاشک بر یابک یاقامهندس الک ! 
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 یچاره مین جوون بیقا مهندس رو ولش کن!با ا"کردم گفت: یم رو پاک میکه اشک ها یدم ودر حالینم رو باال کشیف

؟یکار کن یچ یخوا " 

ن که دوست ندارم دلش رو بشکنمیمجبورم با ا"به چشمان مغوم من گفت: رهیخ یبا نگاه !" 

" که یبگ یبه راحت یتون یگناه داره االن دو ساله که پاسوز توشده!چطور م یاخه طفل یول -" 

" شنیم یخودشون پاسوز کس یل وعالقه یها به م یمن مجبورش نکردم پاسوز من بشه!بعض !" 

ش شوهر کرده بودم یتو بودم چند سال پ یاگه من جا"ن اهسته گفتم:یثر واندوه گمتا یدم وبا نگاهیبسترم خز یتو

 وخالص

" ؟یرفت یخودت م یخوش یوپ یکرد یک رو به اون خدا ول میخواهرت کوچ یعنی " 

 یزدم.مجبور شدم برا یم یمن واو عوض شده بود دست به چه کار یدانستم اگه جا ینم یندادم به درست یجواب

م وبخوابمیر بگویشب بخ ین سوال با تظاهر به خواب الودگیح از ایرفرار از پاسخ ص . 

د یکش یبه راحت یام نشد ونفس ینه جواب سوالش را گرفته باشد،پاپیدمثل ایز من را دید وگریاو هم که ترد

1یخوب بخواب"وگفت: " 

اوردند  یند به مغزم فشار مرفت یخورند واز سر وکول هم باال م یکه در سر ول م یشانیشد با همه افکار پر یمگر م

کنم که اگر صد  یخوب بخوابم.امشب اصال معلوم نبود چرا رفتارش عوض شده بود.انگار اصال خودش نبود.حس م

شه یبود هم یگریهر کس د یکاش امشب جا یتوانم خواهر مرموزم را بشناسم!ول یگر هم بگذرد هنوز نمیسال د

به دست  یدچه حالیشن یمرا م یشرمانه  یتند ودرد ناک ب یحرف هاگر ید یباشد.معلوم نبود اگر شب ین طوریهم

داد.خدارا شکر یم ! 

 

کن  ی،خودشه!سعیه"نا مفهموم وگنگ گفت: یبسته وکم یبه من زد وبا اشاره به روبه رو،با لب ها یهنگامه سقلمه ا

یبهش محل نذار !". 

خودشه؟ یک"ج ومنگ گفتم:یگ ". 

هم توپش پره یلیگه!انگار خیزه دیکامب"ان گوشم گفت: یبا تویفر !". 

ز خوردهیچ"ن با لج گفت:ینوش !". 

 یچ"ج ومنگ بود.یش شد،گیدایپ یک دفعه کجا پرت شده بود که وقتیشعورم  ین حواس بیدانستم ا یخودم هم نم

مین در ریایز!بچ ه ها بیز...اوه،کامبیه؟کامبیز کدوم خرین؟کامبیگیم !". 

ز برداشتم وهر سه نفر را دنبال خودم دواندم.هنگامه یخ یگریمت دبا،به سیک دفعه از وسط هنگامه وفری

م؟یدو یم میدار یچ یبرا"گفت: ". 

نگو فقط بدو یچیه"م.داد زدم:یدیدو یرفتم،م یکه من م یم وبه سمتیزد یهر چهار نفس نفس م !". 

" ؟یچ یاخه برا ". 

" روبه رو بشم یعوض ین پسره یچ دوست ندارم با ایبا!من هیخفه شو فر !". 

ده یبر یدن خسته شده بود واز نا افتاده بود،با نفسیاز دو ین زودیداشت وبه هم یکل چاق ودرشتین که هینوش

ینش ومحل سگ به ما نذاشتیتو ماش یش نشستین چند روز پیتو که هم"گفت: !". 
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 یزمان ادامه میربمان نبود،اما از ترس همچنان به گین که در تعقیکردم.باا یگشتم ونگاه م ین راه مرتب برمیدر ب

تم بودیاون دفعه از خر"بود که همتا نداشت. یخودش جانور یشد دست کم گرفت.برا یم.او را نمیداد !". 

ن یاون پسره،سمج تر از ا یدون ی!تو که میکن یت از دستش فرار میبا خر یحاال هم دار"هنگامه با خنده گفت:

 ."!حفاست که دست از سرت برداره

ن یاد به ایصد بار بهت گفتم،ز"باز خواست کردن از من مغتنم شمرده بود. یار وقت را برارودیبا هم در ان گیفر

ه گله یابون مثل یخ یم تویمجبور نبود یک نشو!مگه به خرجت رفت!اگه گوش داده بودیپسره رو نده!بهش نزد

میورتمه بریاسب  !". 

ذاشت.اما ان لحظه که خودم را  یب نمینص یخودش ب یشه ودر هر حال مرا از هشدار هایدانستم حق با اوست!هم یم

ن با یهم یاو را نداشتم.برا یدن سر کوفت هایشن یچ حال وحوصله یدادم،ه یز میز گریبا ترس ولرز از چنگ کامب

یفتیه وقت نیپات رو نگاه کن  ی!جلویبگ یچیخواد ه یتو نم"گفتم: یعصب یلحن !". 

" ش را بر زانو یستاد دست هاین را گفت واین اینوش"گه بردارم!یدم ده قیبچه ها من از نفس افتادم!بخدا اگه بتونم 

دیگذاشت وتند تند نفس کش .. 

د یم دست تو سفیه گله دختر!مارو باش که عقلمون رو دادیفته دنبال یابون بیست تو خیاون که خل ن"هنگامه گفت:

یبرف !". 

هم  یر،به سویاز ان ز یپر تمسخر م ونگاهیم ونفس نفس زدیم ودست بر زانو نهادیم.خم شدیستادیهمه ا

از دستش  یچ یحاالبرا"امدکمترخسته شده باشدگفت: یداشت وبه نظر م یف والغریظر یبا که جثه یم.فریانداخت

م؟یفرار کرد ". 

خواست پوست  ین که میا ی؟برایچ یبرا"ختم،گفتم:یر یزد وعرق م یسر راست کردم وهمچنان که قلبم تند م

 ."!ازتنم بکنه

؟ینکه به جشن تولدش نرفتیبه خاطر ا"فت:ن گینوش ". 

 یدادم که صددرصدم یاره!چون پنجشنبه بهش قول حتم"بلند به خنده افتادم. یط با صدایدانم چرا در ان شرا ینم

دونم چراازش متنفره تاته  یمان روکه نمیخواد رو دوستانش رو کم کنه .به خوصوص دماغ پ یگفت م یرم!م

خدامردم ازخنده یدش سوخت!وابچرخونه!اما...اما دل خو !". 

به دست  یکردم ان شب چه حال یش خودم که تجسم میخوردم.پ یچتاب میدلم گرفته بودم از خنده پ یدستم را رو

؟اخه از یادم بش یخوا یم یتوک"سردادوگفت: یکوتاه یرم.هنگامه،خنده یبم یخوست از خنده خوش یداده دلم م

شه؟یدت میعا یچ یمردم ازار ". 

ط شدهیدوستاش خ یچاره رو بگو که جلویاون ب"پوزخند زنان گفت: بایفر !". 

ه یخب،منم بودم به خاطر "ده ودست بر زانو زده،سر راست کرده بود.یبود که از ان حالت خم ین نفرین اخرینوش

 ه که به خاطر مشکالتین وسط گناه ما چیدونم ا یبکنم!اما نم یحظر بودم پوستت را غلفت یا ین بدجنسیهمچ

میفتیاز تک وتا ب ین جورید ایتو با یده یعد !". 

ییم کدو حلوایغلت بد یفتینکه از تک وتا نیا یادمون نبود برای"هنگامه با تمسخر گفت: !". 

اون بودم به خاطر گنده  یزد!اگه من جا یپوزش رو م یکید یکرد!با یمنم منم م یادیحقش بود!چون ز"من گفتم:

نیختم رو زمیر یشدم وشر شر م ی،از خجالت اب مدوستام یهاوالف زدنام برا ییگو !". 
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ومده بود مثل یش نیکسل شدم!تا حاال پ یلیمن که خ"گفت: یوناراحت یرون داد وبا لحن عصبیهنگمه باز دمش را ب

ابون بدومیقاطر وسط خ !". 

م وبوق یگذشت یتمام م یواهستگ یالیخ یابان با بیدستم را دور شانه اش حلقه کردم وهمان طور که از عرض خ

مین با هم سشرط ببندیایجهت رفع کسالت ب"م گفتم:یدیخر یرا به گوش م یعصبان یل هایمتمدد اتومب !". 

نه یوا یشرط؟ا"ز وبراق شد وبا لحن اعتراض الود گفت:یبا تیفر !". 

نکرده  یندبود شرط ب یده!چند وقتیحال م یلیاتفاقا خ"با دراز کرد ورو به من گفقت:یفر ین سرش را از جلوینوش

میبود !". 

؟یخب،حاال چه شرط"هنگامه با همان لحن کسالت بار گفت: ". 

ه یرو که بق یمدرسه،نامه ا یلیدبعد از تعطیرترازهمه تو مدرسه حاضر بشه،بایفردا صبح د یهرک"بدون تامل گفتم:

یابک یسن وهمش چرت وپرته ببره بده دست اقا مهندس الکینو یم !". 

یباز ین شرط رو به خاطر دل خودت میم تو ایدون یما نم ی!فکر کردیکلک یلیخا!"ن معترضانه گفت:ینوش !". 

به  یبا باز هم لحن منتقدیم.فریبگو یزیچ شدم نتوانستم چیگ ینقدر راحت دستم را خوانده بودند،لحظه اینکه ایاز ا

ن شرط رو یذارم تو ا ین مدرسه نمیم تو ایا ین نفر میوا!من اگه شده،فردا اخریه یکور خوند"خود گرفت وگفت:

یبباز !". 

 ید ان دلت را خوش کنیوبه ام یرا در سر بپروران یال خامیو خ ینیبچ یخودت برانامه ا یبد است که برا یلین خیا

خواب  یزند ورویاب بر یپته ات را رو یچ مالحظه ایه یمثل دوستان من،ب یرک وباهوشیله گر وزیح یوبعد ادم ها

االتت خط بطالن بکشندیوخ .. 

 یمحترمانه از انچه در ذهن داشتم نداشتم..حالت ینیجز عقب نش ینقدر راحت دستم را خوانده بودند چاره ایمن که ا

 یکیدن ید یمن اونقدر خرم که برا یعنی؟یچ یعنین حرفا یا"به خودم دادم وگفتم: یساختگ یفتگیاز تعجب ووش

کنم یمثل اون ابه خودم درد سر بدم وبه خاطرش شرط بند !". 

ما شکلک  ین اون اقا وبرایماش ینشسته جلو یقبل با چه ژست یادمون نرفته که دفعه ی"شخند زنان گفت:یهنگامه ن

یدر اورد !". 

ه پا کارشناش یخودشان  ین چند سال برایا یمن ،ط یات زاتیواخالق وخصوص یه شناسیخدا مرگشان بدهد.در روح

ن راه کم یراهه بکشانم در ایخودم افکارشان را به ب یروغ هاب ذهنشان با دیفر یبودند.باز هم مجبور شدم برا

ل شدن از یراحت بعد از تعط یلیکنم؟خ ید شرط بندیدنش چا بایاصال اگه من بخوام برم د"ش موفق بودم.یوب

داشته  یداریرعامل دیخوام باجناب مد یگم م یاش و م یمنش یچشا یزنم تو یمدرسه مرم شرکتش وزل م

کنه ها یونخوب کار نمباشم!شما هم عقلت !". 

م انداخت یبه سو یزید امیگم،نگاه تردیانه دروغ مید موزیفهم ینجور مواقع با نگاه کردن به چشمانم مبیبا که ایفر

 یفرصت خوب یشرط بند یبا باخت تو یخوا ی!میکن ین کارو نمیخب،البد به خاطر حفظ غرورت ا"وبعد گفت:

دن اون باشهید یبرا یکه بهانه ا یخودت اجاد کن یبرا !". 

ن یوقتا ا یدم،فکر کردم گاهیجو یبا به خشم امده بودم وباحرص دوزلبم رامیفر یرکیکه از ذکاوت وز یدر حال

 ین قدر خوب مین جور مواقع ایاش چه طور توا یخنگ یدونم با همه  یچسبه!نمیش به اعصابم میدختره مثل سر

دهید مد قیکه نبا ییره وعقلش به جاهایتونه مچ منو بگ !. 
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" م؟یستین ## یکن یال میما اونقدرا هم که تو خ یدی!حاال فهمیگینم یزی؟چید برفیه سفیچ ". 

شما "کرد رو به هنگامه گفتم: یم ینینه ام سنگیس یسوخت وقلبم تو ین که صورتم از فرط خشم وغضب میباا

با که دلم یشتر تو فریت!از همه بال همه تخیبازم.خ ین شرط رو نمیمن فردا ا ین ولیهرطور دلتون خواست فکر کن

خواد سر به تنت نباشه یم ". 

که  یش برد نقشه ایمن از پ یت وناکامیعصبان یز به لندازه یچ چیر خنده.به گمانم در ان لحظه از هیهر سه زدند ز

 یدیمفه ید می!بایرین جور حال جوون مردم رو نگیا یتا تو باش"ان خنده گفت:یبا میشدند.فر یداشتم،خوشحال نم

داره خانوم یچزوندن چه مزه ا !". 

ن هوا!قد ی!اره،دلم سوخ!ورم کرد!ایمردم یل مدافع جون هایدونستم شما وک یا!نم"ظ نگاهش کردم وگفتم:یبا غ

؟یچ یبگ یخوا یتو!حاال م یدماغ گنده  ". 

دم؟خو یده یور قلمب یقد چشما یگیچرا نم"د پشتچشم نازک کرد وبه حالت قهر گفت:یچهره در هم کش ". 

از  یادید چشمام زیشا"دم.به خودم گفتم:یشن یدر مورد چشمانم م یح زننده این توضیچن ین بار بود که از کسیاول

 یخود یفکر منو ب ین دختر چلمن موذین چطور اینه نگاه کنم.ببید با دقت به چشمام تو ایحد درشته!امروز با

 یدرخشن،چه طور م ید صورم میگن تو قاب سف یم که همه یمست وملنگ ین قشنگیبه ا یمشغول کرده!اخهچشما

ده بود کهیده باشن؟اگه ورقلمبیتونن ور قلمب .. 

 

رند یرکم بر من خرده بگیخواست دوستان بدجنس وز یمدرسه حاضر شدم.دلم نم یروز بعد من زودتر از همه تو

رون خواهرم خواب یزدم ب یانه مدل خودم گذاشته ام وانها سر کاربوده اند.صبح زود که از خ ین شرط را برایکه ا

؟یریم یزود یبه ا"م را گرفت وگفت:یآلود جلو ". 

چ وقت ادم یتو ه"رو با مالمت وسرزنش نگاهم کرد وگفت: یشه میش شرح دادم که چرا دارم زودتر از همیبرا یوقت

کردم یم ،اونوقت من به وجودت افتخاریشتر به فکر درست بودین ادا اصول ها،بیا ی!اگه بجایستیبشو ن !". 

یشه بهم افتخار کنیکنم که هم یم یکار"دم وگفتم:یصورتش را بوس !". 

به  یرو ین ره کخه تو میا"استاد گفت: یدرگاه م یمن تو یبدرقه  یکه برا ینه زد ودر حالیدست ها را به س

اون بنده خدا  ینامه تو  یخوا یم ی!حاال چیده باشید یچاره چه خوابیاون مهندس ب یدونه باز برا یترکستانه!خدا م

ن؟یسیبنو ". 

 ینقشه ها یمشتاق اجرا یداداما از طرف یشه خودش را مخالف سر سخت اعمال ورفتار م نشان میب بود که همیعج

شتر سربه یامد که ب یشد.چندان بدشهم نم ین راه خوشحال میتم در ایش ازمن او از موفقیزم بد وانگار بیطنت امیش

کنم یف میت تعریز را برایاز مدرسه برگشتم همه چ"و گفتم:مهندس بذارم.به ا یسر اقا !". 

" یف کنیت بام تعریز را به طور واقعیکه همه چ یبه شرط !". 

یکن یها ورو نم یاز من ندار یطنت دست کمیچشم!کلک،تو هم تو ش"دم وگفتم:یخند !". 

م به هم دوختاخ یدستش را به حالت خاک بر سرت کنن در هوا تکان داد وابروانش را با گره  .. 

که داده بودم عمل کردم وزودتر از همه به مدرسه  ید.چقدر خوشحال شد که من به قولیبا رسیک ربع بعد از من فری

ن تا به حال خودش را به مدرسه نرسانده یامدم.زنگ صف زده شد هنگامه هم امد وتعجب کرد که چطور نوش

که از  یبه در کالس ورود خودش را اعالم کرد.به قدر یتق ین با صدایم ساعت بعد از شروع زنگ اول نوشیاست.ن
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اسمش گذاشت نداد وچون  یخ پایر تاریکه دب یمنف یبه نمره  یتیچ اهمیجان زده بود که هیر خودش دلشاد وهیتاخ

ند ین حرکات نه چنان دلچسب وخوشاینازک کرد.ا یباال انداخت وپشت چشم ید شانه ایدار مارا د یمعن ینگاه ها

گهیم دینیچشمتون کور!ما ا"یعنیما  یره المعارف ذهنیدر دا !". 

 

باشه یر کاه وموذینقدر اب زیاومد ا یبهش نم"ر گوشم گفت:یبا زیفر !". 

ن به خاطر دل یر داده بودیشما به من گ یاونوقت همه "نامفهوم گفتم: ییدم وبا صدایمن با لج ته خودکارم را جو

 ."-خودم

ا ما زرنگ تر  یشه ادم هایهم"م را ناتمام گذاشتم.صاف نشستم وفکر کردم:یها خ ،حرفیر تاریدب"سیه"یبا صدا

میریگیهستن که ما اونا رودست کم م .". 

***. 

" نیسیتو نامه بنو ین چیخوا یخب حاال م ". 

" ن کارا نداشته باشیبه ا ی،حاال هم کاریباخت یزور یشرط و که زور یکار دار یچشم هات در اد!تو چ "!. 

د ولحن یکش یکه در نگاهم شعله م ین از خشم وغضبیام.نوش یشان وعصبیدانستم چقدر منقلب وپر یفقط خودم م

داشت ومامور  یچ نگفت.هنگامه که خط خوشیکه خورد با چشمان وق زده نگاهم کرد وهیکه برده بودم  یپر عتاب

ن ی،همیبه مهندس پفک یم:سالم ابکیشروع کن ین طوریچه طوره ا"بود روبه من گفت: ییکذا ینوشتن ان نامه 

یخودک یب یالک یطور !". 

سیست بنویبد ن"کردم وگفتم: یبا تا بنا گوش باز شد.فکریش فرین !". 

ان نامه نگاهش را یگر گرفت ومجبور شد تا پایختم.صورتش را به طرف دیچاره رین بیوباز زهر نگاهم را به جان نوش

س:خاک برسرت کنن!حال واحوال چه طوره؟یبنو"فت:شش را بست گین که نیبا بعد از ایمتوجه من نسازد.فر ". 

سیبنو"کرد.گفتم: یمردد از من نظر خواه یهنگامه با نگاه !". 

میشد یم واسهالیار خوردیم وخیندار یس گالب به روتون ماکه احوال خوشیبنو"ونوشت.افزودم: !". 

شهیم یادب یب یلیگه خین دینه!ا"با اعتراض کرد:یفر !". 

اون اب  یه وقت من جلوین که ینو هم بکنیحساب ا"ق حرف او افزود:یدا کرد وضمن تصدیپ ین هم جراتینوش

 ."!نشم

بکوبم توسرش  یله ایخواستم که به هر وس یانه اشدل خور بودم ومیوموذ یله گریدست خودم نبود که هنوز از ح

میالت جمعت کنچاه تو یله ین تخیم با ماشیایخبرمون کن ب یناراحت نباش!هر وقت اب شد"وبچزانمش. !". 

 یچیه یا!من هرچ"گفت: یز وعصبیقهر ام ید با حالتیش را در هم کشین سگرمه هایدند ونوشیبا خندیهنگامه وفر

یگم تو هینم . 

بار کن یار وباقالیب ## !". 

 یاد افتابین روزها زیس خبر مرگت ایبنو"به رفتم وحساب کار را دستش دادم ورو به هنگامه گفتم: یچشم غره ا

میاریاز عزا در ب یدل یوما هم از حلوا خور ی!انشاا...که رو به موت باشید ینحست رو نشون نم یافه یوق یش ینم  

!". 

دیا یجوون مردم گناه داره!خدا را خوش نم"با ده مرتبه نچ نچ کرد وگفت:یفر !". 
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ک ی یروه مارو به ناهار توه بار گی یس:اگه مردیبنو"افزودم: یاو ندادم و در ادامه  یهوده یب یبه دلسوز یتیاهم

به درک!از  ینکه بریست به جز این یر!عرضیعرعر کن وبم ##،پس مثل یستیک دعوت کن!اگه هم نیرستو ران ش

ن نامه یا ید با رساننده یاز دوستان!در ضمن،شما ازاد ی!امضا:جمعیوعرعر کن یباش ##شه یم همیخواه یخدا م

رو نبازه یچ شرطیره که هیاد بگین به بعد یان!تا از یهرطور که دلتون خواست برخورد کن !". 

 ین نامه رو دستش نمیمن ا"ت رو به انفجار بود داد زد:یکه از عصبان یسرخ شده از خشم ودر حال ین با چهره اینوش

 ."!دم

خودمو تو  ی!کلیدین نامه را دستش میتو ا"وارامش خاطر گفت: یاخر را نوشت ودر کمال خونسرد یهنگامه جمله 

!حاال جورش یم ساعت بعد از شروع کالس اومدیکدوتنبل ن یر تر از همه برسم اونوقت تویبونا معطل کردم که دایخ

 ."!رو بکش

 یخواست نامه ا ین با نگاهش میمن بودند.نوش یبه من انداخت.همه منتظر اعالم اماد گ ید ونگاهیباال کش ینیبا فیفر

در  ید وچه کابوسید یم یش خودش چه خوابیلم به حالش سوخت!پشد به اتش بکشد.د یرا که به دست هنگامه تا م

 .!انتظارش بود

ستیگه تو گرئه ما نیواال جات د یادت باشه جر نزنی"ن گرفت وگفت:یهنگامه نامه را به طرف نوش !". 

 یمن که یباا"کردوگفت: یما انداخت،دندان قروچه ا  یک نگاه به همه ید.یظ از دست او کشین نامه را با غینوش

از شما به من بگه خاک برسرت  یکین گروه جداشم!یستم از اینم اما حاضرنیبینم یریچ خیباشما ه یدونم از دوست

 ."!کنن تا الاقل دلتون خنک شه

خاک برسرت کنن!اخه "ه از بابت باخت اوداشت گفت: یلج یکرد وانگار که از ته دلش با همه  یش دستیهنگامه پ

له؟اک یبهت گفت شرط رو بباز یک ". 

م،فکر کردم یکرد یدار خوشحال نبود رابدرقه مین دیچ از بابت ایگر هین را که دیم ونوشیستاده بودیپله ها یپا

 یم میکه خودت رواز من قا یین روزایا یگفتم همه  یزم تو چشماش ومیرفتم زل میکاش من باخته بودم!اونوقت م

دلتنگت بودم یکن یام رو تالف یتا دلسنگ یکرد !. 

گذاشت تا  یبرند،ماتم گرفته ودمق بود.هنگامه مدام سربه سرش م یکه اورا به کشتار گاه م یمانند گوسفند نینوش

م ییخواهد به اوبگو یکرد که انگار دلش م یوانمود م یاش بکشد.اما اوطور یصورت زهرمار یرو یماسک خندان

 یشتر مین که من خودم از همه بیه بود.بااباخت ینخواه یاو مجبور بود برود شرط را خواه ی!ولیبرو یستیمجبور ن

ر یز یاز ما بردوباخت خودش را سبک فرض کندوبه راحت یچ دوست نداشتم کسین شرط را ببازم،اما هیخواستم ا

 یشتر بزندواحساسات غفلت زده یدخترانه ته دل ادم را ن یمثل حسادت ها یاگر علت وعوامل یز بزند.حتیهمه چ

باز از  یا با رویدهد!ا ینشان م یدن او چه واکنشیخواست که بدانم از د ین که سخت دلم مرورو کند؛مثل میادم را ز

مان وغم یرفت پشین حاال که داشت می؛بدتر از همین شرط نامعقولیا باتمسخر اورا از باختچنیکند و یاو استقبال م

سازد؟ یزده م . 

ر یا دست کم به مدیاره یسرمون در یوبخواد تالف بشه یاگه از خوندن اون نامه عصبان"با دستم را گرفت وگفت:یفر

م؟یزیتو سرمون بر یمدرسه اطالع بده اونوقت ما چه خاک ". 
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ن مهندس یدونم ا ید میمن بع یخت!ولین تو سر خودش ریرو که نوش یهمون خاک"شخند زنان گفت:یهنگامه ن

عارو  یکاروب یبدونه که چند تا دختر بح خودش ین مسئله رو باعث تفرید ایباشه!تازه شا یمالف یه اهل تالفیپفک

رقصونه یبراشون بنوازه اونا رو مثل گربه م ینکه سازیخودش کرده وبدون ا یمضحکه  !". 

تم شده وخاطرم را مکدر یهنگامه که چندان هم ناحق نبود،باعث عصبان یدانم چطور شد که حس کردم حرف ها ینم

با مثل یکه فر"تفرح خودش قلمداد کنه! یله یکه بخواد مارو وساقا مهندس غلط کرده با تو "م:یساخته.امدم بگو

وا گورت کنده یه"گفت: یجید وبا لحن مهیم کوبیبکند،با ارنجش به پهلو یزیشه که بخواهد مرا متوجه چیهم

ک کردهیز مثل توپ منفجر شده خودش رو به سمت ماشلیاست!کامب !". 

نم.اب دهانم را یباست والزم است واقعا گور خودم را کنده شده ببیدم حق با فریبرگشتم ود یاه از نهادم برامد؛وقت

ر بگذرونهیخدا خودش بخ"ر لب گفتم:یباترس ولرز قورت دادم وز !" 

 

یکن یف میماجرا را برام تعر ی،همه یابت رو که خورد"گفت: یبا لحن سرد !" 

!اصال حا وحوصله اش رو یامان حوره م یوا"س گفتم:یخ یمرطوب ولحن یدم وبعد بالبانیاز اب را سر کش یجزعه ا

ز رو براتیبزنم،بعد همه چ یه چرتیخوام  یندارم.اول م -" 

" نباشه یگه این حاال!حرف دیگفتم هم !" 

جهت غرولند  یدانستم حکم حکم اوست،ب ین که مید!با ایچیش گرفته بود،دلم بهم پیکه ته صدا یاز تحکم وخشونت

 یم جمع کرد وکنار گذاشت.بشقاب هایش رویغذا را از پ یفتم.سفره گ یراه م ین وزمان بدوبیکردم وبه زم یم

زان یدگان گریره اش را به دیدورتر از سفره به عقب سراند ونگاه سلطه جو وخ یخت وکمیدل هم ر یف را تویکث

شرط رو باخت؟ یزروازاول!کیهمه چ"بم وکلفت وپرتوپ وتشر گفت: یمن دوخت وباهمان صدا " 

ب یردگم کردن از تعق یبرا یگراب خوردم.صرفا فقط لحظه اید یدستم انداختم وکم یتو یخال مهیوان نیبه ا ینگاه

ادم را  یتوانست زهره  یخوب م یلین نگاه مظلوم کش وقهار را از که به ارث برده بود که خیدانم او ا ینگاه او!نم

 یز وبالحنیم ید گذاشت رویاز دستم کشز یخشونت ام یم چسبانده بودم با حرکتیرا که به لب ها یوان خالیبترکاند!ل

زنم یگه باهات حرف نمیادی،یگیم"ز گفت:ید امیتهد !" 

 یک ساعت به طول نمیشتر از یشه عمر قهر او با من بینخواهد کرد وه یدش را عملیدانستم او تهد ین که میبا ا

ممکن بود با  یخاطرش شوم.از طرف یوازردگ یاو را از خود برنجانم وباعث ناراحت یامد با لجبازیانجامد،اما دلم ن

ان خودمان یم یجاداصتحکاک وتنش روحیزم وباعث ایه خود برانگیاو را عل یان ماجراظن وبد گمانیطفره رفتن از ب

ف کنم وکردمیکم وکاست تعر یکه اتفاق افتاده بود ب یین ماجرایکرد ع یم حکم میشوم پس عقل سل . 

"  یخوا یدونم م ین گوربه گورشده!میشرط رو باخت!نوش یک یکرشو بکنف یتون یدم مدرسه!نمیمن اول ازهمه رس

د چشمامون چهارتاشد.خالصه نامه یم ساعت بعد از شروع کالس به مدرسه رسین ی!ما هم وقتیاریاز تعجب شاخ در ب

ن ی!عیدید ید مین رو موقع رفتن باینوش یافه یم دستش ببره بده به اقا مهندس!قیم دادیپراز چرند وپرند ونوشت یا

داش یه پین پسر فکلیا یغ بکشه!اون هنوز از پله ها باالنرفته بود که سروکله یت جیخواست از عصبان یزن زائو م

ال خودش اومده بود یداشت که بخ یکنن.اون با من خورده حساب یصداش م"زیزویو"زه!بچه هایشد.اسمش کامب

ه کنهیتصف . 
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" ن همه ید وبیبا خودش نقشه کش یجشن تولدش برم؛اون هم کلن که بهش قول دادم به یگرده به ایماجرا برم

جلو  یگفت بدجور یخورد تو حالش!خودش که م یرم ونرفتم وکل یمهموناش چو انداخت که من به جشن تولدش م

شعور با توپ پر اومده یب یخواستم برم.پسره  یاه نمیدستت درد نکنه.صد سال س یگیدوستاش کنف شده.حتما م

شده بود من از چنگش در رفته  ###ره.اخه چند بار جلو روم یتولدش رو بگ یزیبندازه وانتقام ابرور ریبود که منو گ

شرکت اقامهندس  ینکه در برم توینداشتم،جز ا یگ شدهبود ومنم راه فراریبهمون نزد یلیگه خیبودم!اما اون بار د

ک نفس پشت یرم تو!بدجنس الکردار ک بود سرراهم در شرکت رو از جاش بکنم وبیه!من بدو،اون بدو!نزدیابک

دیدو یسرم م !" 

" من،هول شد ورنگ و روش رو باخت.کم مونده بود خودش رو زرد  یزاد یاقا مهندس با ورود نه چندان ادم یمنش

ز برداشتم به ید به خودش!من خیشد،شاش یکه داشت از پشت به من حمله ور م یگه ایدن جونور دیکنه که باد

کرد.در مر که نزدم  یم ین بود.داشت با مهندس چاق سالمتینوش یاومد.صدا یگه میف دکه داشت از طر ییصدا

د یمن وکه د یمگین جاخورده بود هم مهندس.سراسیک بود در رو از جاش بکنم.هم نوشی،باز هم نزدیچیه

 ینجوا مانند یم کردم وبا صدایزش قایرمیبهش بدم ،خدمو ز ینکه فرصت عکس العملی،خشکش زد.بدون ا

ن دستش به من برسهین،نذاریرونش کنینجا بیاز ا"فتم:گ ! 

" ال کرد یزدم.خاک برسرم کنن!افتاده بودم به التماس وتمنا!اون اول خ یدم که داشتم زر میالبته خودم هم فهم

کدفعه چشاش یناچار عذرش رو بخواد،که  یبهش انداخت که اومد با چاره ا یجیج وویدم نگاه گینه.دیمنظورم نوش

 ید می!از ترس مثل بیکن یدا شده.باور نمیپ"زیزویو"یدم سرو کله یرون.همون لحظه فهمیزدن ب از حدقه

ک بود از ترس سنکوپ کنمیدم نزدید یعصب یافه یز رو که با اون قین بعد بهم گفت: کامبیدم!نوشیلرز ." 

" د از دفتر رفت یر تهدز.اون به زویزوین مهندس و ویب ید ولفظیشد یرینه!بعد از درگیخالصه چشمت روز بد نب

س یخواد به پل یتلفن رو برداره ووانمود کنه که م یز،گوشیز ویترسوندن و یمهندس مجبور شد برا یرون.حتیب

ن دختره یفقط دستم به ا"ز هم زرد کرد ود فرار!فقط قبل از رفتن با داد وهوار به مهندس گفت:یزنگ بزنه.کامب

ن خاک بر سر اومد مثل بچه فضول ها یشونم!نوش یاش مکارش کنم مادرش رو به عز یدونم چ یبرسه م

ش خند یبعد راست ودروغش گردن خودش گفت زبونش را رو در اورده وبهش ن"مادر نداره ید برفیسف"گفت:

 "!زده

" ز اومدم یر مید ورنگ به رو نداشتم،از زیلرز یکه هنوز دست وپام م یال راحت درحالیز که رفت من با خیزویو

من  یعنید وازش خواست مارو یش گل کرد که اقا مهندس دمش رو چیه طرفم واومد ودوباره فضولن بیرون.نوشیب

ه نگاه به من یدم یشو هل داد طف در!بعد د یکل گردو فندقیزون هیاو ین با لب ولوچه یوخودش رو تنهابذاره.نوش

حمت نامه و بکش جونمخودت ز"شش تا بنا گوش باز شد وروبه من گفت:یه نگاه به نامه.نیمهندس انداخت  !" 

بشه.اون که رفت من معذب  ###با بادمجون ازش یچشمش که قد دماغ فر یدم پایکوب یه مشت میخواست  یدلم م

ه دم بیدم باال چسبیب به موقع مهندس پریکدفع با نهیکار نکنم،که  یکار بکنم چ یودست وپا بسته مونده بودم که چ

با داشت از ته حنجره یبلکه تقر ین ارامش وخونسردیالبته نه به ا"چه؟ یعنیها  ین مسخره بازیا"خودم.بهم گفت:

زم .اون ید به سرم بریبا یدونستم چه خاک یزد.صورتش از خشم بر افروخته وسرخ شده بود.من واقعا نم یاش داد م

من خودمو زده کف باال اورد دست از سرم بر داشت. یخ واستنطاق گرفته بود.به گمانم وقتیمنو به باد مالمت وتوب
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 یمن،عصبان ییومظلوم نما یچپ!اون هم بدتر از تظاهر به نادان یعل یدم به کوچه یچی!باز پیالیخ یبودم به ر ب

بکنه یخواست پوستم رو غلفت یشدوم !" 

" طتنت هات یکلت رو نخوره شیگول ه یهرک"گفت"ستین یرستانیک دختر دبیرفتارت اصال در شان "بهم گفت:

خودت برام شر  یا حاال که کندی یکند ید شراونو میا نبای"بهش گفت:"!یهست یینه اول ابتداک ینه فکر میرو بب

یاز اون پسره در اورد یدونم چه پدر یمن م"گفت:"نشو! !" 

ک ادم ی یاش وبا غلدر ینشست رو صندل"من رفع زحمت کنم؟ ید ی!حاال اجازه میدون یخداروشکر که م"گفتم:

ینجا بمونید ایفمون بایروشن شدن تکل ر!تاینه خ"گردن کلفت داد زد: !" 

" که به  ین طور بهم حکم که چاره جز موندن ندارم.در واقع همون موقع ایچجشمام وبا ا یوق زد تو ین طوریهم

طون بهم گفت یرفتم.ش یبستن در م یبرا یم کرده بودم و خبر نداشتم!وقتیاون پناه برده بودم،خودم رو به اون تسل

رم.در رو بستم یحالش رو بگ ین طوریکرده ا یت نداره حاال که اوندر حقمبزرگیم.اما گفتم خوبم فنگ بشم ودر ریج

تو اگر از خواهرت "با تمسخر گفت:"دونه ومن! یخونم باشم،واال خواهرم م ید به موقع تویمن با"ت گفتم:یوبا جد

وغضب کرده نشون  یرو عصبخودم "ح؟یکدوم اعمال قب"گفتم:".یزدینم یحین اعمال قبیدست به چن یدیترس یم

با "ش من رنگ نداره!ی!حنات پینکن یلم بازینقدر فیبهتره ا"تر شده وگفت: یدادم تا مثال هول بشه بر عکس جر

ش شما رنگ داشته یمن پ ید حنایکه با یهست یسرم که نداره!اصال مگه شما ک ینداره که نداره!فدا"گفتم: یلودگ

 "باشه؟

" ن!تامن سفارش ناهار یبش"خت،با لحن کوبنده وخشن گفت:یس رو به دلم رد که تریزش کوبیم یرو یمشتا

تا اسم ناهار اومد دلم ضعف رفت!سست شدم وبه خودم "!یبزن یا حرفیو یاز جات جم بخور یدم.حق نداریم

ن در نظرم ودچار عذاب وجدا یک دفعه اومدیتو  ییارم.اما خدایاز عذا بدر ب ینم ودلین که بشیبهتر از ا یگفتم،چ

د قانع یل وبرهان منو که شنیز ناهار بگزره.بهانه ودلین دفعه رو از خیشدم وبا خواهش وتمنا از ش خواستم ا

ه یاومدم "!یشیل میار تبدیه دختر خوب وتمام عی،به یخواهرت باش یشه به فکر خوشنودیاگه هم "شدوگفت:

رش یباشه من اس یهر حال هرچکرد خددار باشم!به  یهاش بگم که دب حکم م ییدر جواب گنده گو یزیچ

 یبه کار.و به خود م یافه ید قیدونست.منم با یر اما اون خودش روطلب کار من میشد گفت اس یبوودم.حاال نم

ه یزدم که  یزنه،منم کنتاکت م یدم نور باال مید یکردم.هرجا که م یت میکه جا داشت ادب رو رعا ییگرفتم!تا جا

گه جوابش رو بهش بدمید یجا ." 

" داشت "ن؟ید یبهم نسبت م یگه ایک دیتند ورک ینم چه حرفایخوام بب ی:م"گفتم:"؟یچرا ساکت"ه دفعه گفت:ی

نو که گفت مثل فنر از یا"!یاقتش رو داشتیگفتم ل یک؟هرچیتند ورک یکدوم حرفت"اورد: یاز تعجب شاخ در م

ن بود که با توپ وتشر یرج داده بود.ادر مورد من به خ یگستاخ یز نبود اونجا بمونم.به حد کافیگه جایدم.دیجاپر

رون یچون اون پسره ب یکن ین کارو نمیتو ا"زد وگفت: یپوزخند"رم!یرون مین دفتر بین االن از ایمن هم"گفتم:

 "!در منتظرته

" ک لحظه فکر کردم دست ی ین منتظره.براییز اون پایزویدونست وخبر داشت و یدم تاخم جن از کجا مینفهم

ه ی،از پنجره یاگه باور ندار"ن فکرم چه قدر احمقانه است.بهم گفت:یدم ایکاسه،اما بعد فهمک گی یهردوشون تو

ه داده یله چراغ برق تکیگفت!پدر سوخته به م یدم به پنجره!راست میمنم معطل نکردم وچسب"ن بنداز!یینگاه به پا

ن یفته من همیب یهر اتفاق"گفتم: یدم کنار وبا عصبانیخودم رو کش یکرد.من به تند یبود ومدام به ساعتش نگاه م
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نکرده بودم.اما اون  ین حد احساس بزدلیچ وقت در عمرم تا ایده بودم.هیاما نرفتم واقعا ترس"رم! ینجا میحاال از ا

یکنم چقدر اقا ین کاراشه که فکر میبا هم ید گاهیرعب وهراس مرا به رخم نکش " 

" ر کردم تو به ید یش خودم گفت تا االن به حد کافیتم.پومن نشس"رسونم! ین!بعدش خودم تورو میبهم گفت بش

ز رو بکنم.زل زدم به چشماش .اون پاکت نامه رو برداشت یال چه چید فکرو خیگه بای؛دینگران سشدیکاف یادازه 

به مهندس  یسالم ابک"بلند نامه رو خواند: یدم،با صدایکش یکه من از خونده شدن اون نامه م یخجالت یوبا همه 

ندارم اما  یریال برده اومده.من تقص یکه رو هنگامه ین تینگامنکن!ا ین طوریا"!یخودکیب یالک ین طوریم،هیپفک

شد یکل افتضاح نامه مربوط به من م ." 

" نه توزانه.من ین وکیکنه؟خشمگیک موش نگاه میچه طور مار به  یدینامه را تا ته که خواند،بروبر نگاهم کرد.ند

ته اما نگواز فرط یکردم ا زور عصبان یال میفشرد.اول خ یبهم م یلب هاشو به سختشدم! یداشتم از خجالت اب م

نگاهش کردم  یر خنده.من اولش با تعجب وشگفتینکه نتونست خوددار باشه وزد زیشده.تا ا یخنده داشته هالک م

بلند  یبا صدا یتود!وقیکهمسخره وخنده دار  یر خنده.راستیه خودم هم زدم زیدم خنده هاش راست راسکیوبع که د

د به حالمون یم وواقعا بایم من ودوستام چقدرابله احمقیدیم خوند تلزه فهمیاون نامه رو نوشته بود یات تویچرند

دیخند !" 

 ید چیمرده شورش رو ببرن درست زده بود به خال!من با"!یجلب توجه من نوشته ا ین نامه رو برایتو ا"بهم گفت:

 یبکشوم.برا ییفتم وبدتر خودم رو به رسوایرم وبه تته پته بیبه خودم بگ یوذم یافه یت نداشت قیگفتم؟خوب یم

چپ  یت به کوچه علیبا زهم حکا"؟یچیجلب توجه!نه برا"افه به خودم دادم وگفتم:ین گردن را ست کردم وقیهم

افتاده ین که بهم بر خورده بود اما از تک وتا نیبا ا"؟یچ"من گفتم:"!یخودت"دن من شد!گفت:یچیپ

حاال که منو به خونه "بودم اون منظورش به ماه.گفتم: ##کردمن تصورم به  یج میحرفاش ادمو گ"ماه!"ودم.گفت:ب

د.از ائن خنده ها یبهم خند"رم رو به قبله داراز شده!ین،حتما اون خواهر از من ماه ترم تا به حال از تاخیرسون یام م

ترکونه یم یوناخوش یادمو از خوش کنه،بعد مثل بمب قلب یرورو میادمو ز یکه دل ورئده  ." 

نه که تو یشرط"به اعتراضم نداد وگفت: یتیم.اما اهمیاعتراض کردم وگفتم شرط مرط ندار"ه شرط!یبه "گفتم::::

ز یجان انگیهم ه یلیچ خینبود که ه یشرط بد"ن.یه روز ناهار مهمون من باشیواون خواخر از خودت ماه ترت 

 یراض یمشکله خودته!البد بلد"گفت:"از طرف خواهرم شرمنده! ینم قول بدم ولتو یاز طرف خودم م"بود.گفتم:

د قول یبا"گفت:"کنم. یخودم رو م یباشه سع"شناخت.گفتم : یالمذهب منو بهتر از خودم م"!یاش کن

؟یاخه چه قول"گفتم:"؟یبد " 

" ماواگه به  ین خونه یای یعه من هفته جمیحتما با خواهرت هم"اومد گفت: یکه به طرفم م یاز جابلند شد و در حال

حرفاش  یجون تو اج"رم!ین محل میشه از ایهم یفروشم وبرا ین شرکت رو میمن ا یعمل نکت ید یکه م یقول

 یت وصالبت فواره مین طور جدیداشت نه!از چشماش هم یبا من شوخ یال کنین که خیداد.نه ا یت میجد یبو

ن که ین جمله رو نگفتم.نه ایدونم چه طور شد ا ینم یول"ست!یهم نبرام م یا هم بریحتا اگه از دن"زد.اومدم بگم

ده ینکره ونخراش یبعد صدا یرو بگم.لحظه ا یتو ذوق ززنده ا ین جمله یه همچیخجالت بکشم،نه!واقعا دلم نومد 

 یدانم به کجا م یکه مثل اب روان که ادم را نم ییبا صدا"دم! یباشه!قول م"دم که گفت:یخودم را شن ی

کنم یقولت حساب م یممنونم!من رو"،گفت:برد "  
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ن قول رو بهش یدم چه طور شد ای!باور کن خودم هم نفهمیداد ید قول میکه نبا یه وقت بهم نپری!یحور یاج یوا

کردم..حس  یومد دعوتش رو رد کنم.چون حس میست فقط اون لحظه واقعا دلم نیم هم مهم نیدادم.حاال اگر هم نر

گه بهم اب بده یوان دیه لی ینکه بمن چشم غره بریا یکنم!حاال به جا یحه دار میلبش رو جرن کارم قیردم با ا یم

ارم وکف کردم یکه دارم حرفا مو باال م !" 

ن مورد باهم ی،در ایوخونه رو مرتب کرد یبعد که ظرفاروشست"گفت: یئانم را پر کرد وبا لحن خشک وسردیل

 ید بی،چشم سفیومد دعوت اقا مهندس رو رد کنیه چرا دلت نکنم ک یم یم واون موقع بهت حالیکن یصحبت م

 "!مخ

دمیدادم بلع یکه قورت م یصال به او انداختم واهم را با ابیوسانه وپر استیما یوان نگاهیل یاز باال . 

ن کارو ید!چرا ا"گذاشذاشتم گفتم: یشان میشسته شده را سر جا یزل زل زده نگاهش کردم همان طور که ظرف ها

تونست خوشبختت کنه یاور کن شهرام م؟بیکرد  

 ین نظر رو داشتم،اما خوب نمیخودم هم هم"جا گذاشته بودگفت: ینامعلوم ینقطه  یکه نگاهش را رو یدر حال

کنم ین پاسوز خودم بکنم بهش گفتم تا خواهرم رو سروسامون ندم ازدواج نمیشتر از ایتونستم اونو ب !". 

بعد  یاول منو شوهر بد یعنی"نشستم گفتم: یش میکه روبه رو یکردم ودر حالدامنم پاک  یم را با گوشه یدست ها

اب به نوبتیم گفتم اسی؟ان که نشد!از قدیخودت شوهر کن !". 

؟یاد جلوتر از من شوهر کن یتو بدت م یعنیبه من انداخت وگفت  یظ الودینگاه غ ". 

من "زدو گفت: یچه؟پوزخند یعنین یدانستم ا یمم را جمع کردم خودم هم نیاز ابئ=وانم را دادم باال ولب ها یکی

ده از خداتهیورپر یدونم،تو یکه م !". 

؟ینقدر خوب از دل من خبر دایفهمم تو از کجا ا یمن نم"دم وگفتم:یخند ". 

خوام سرشونه هات رو اندازه  یا جلو میاشته باشه؟حاال ب یمن خبر نداشته باشم ک"به زد وگفت: یسلقمه ا

رمیبگ !". 

ین جمعه مهمون اقا مهندس باشیا یم گرفتیتصم یراست یحاال راست"د گفتم:یوبا تردرفتمجلو  /". 

ک ین اقا مهندس از نزدیخوام با ا یاره م"گرفت. یم را اندازه میداشت با متر سرشانه ها وبعد دور بازو ودست ها

چهره اش مشهود در  یچ حالت خواصیگفت ه ین ها رو میا یوقت"گذره!یم یاشنا بشم وبفهمم تو مغزش چ

 یکار م یچ یدین که فهمیبعد از ا"کرد. یاد.انگار رفتن با نرفتنمان فرق نم یتفاوت نشان م یوب ینبود.کامال خنث

؟یکن ". 

کرد وباز انگار مطمئن نشده باشد اندازه  ینوشت.مکث یکردم تند تند اندازه ها را م یبه حرکاتش نگاه م یز چشمیز

یا اون طرفی ین طرفیا ایفش رو مشخص کنه.یخوام تکل یز اون ما"کرد. یرا تکرار م یقبل یها !". 

ز یخشونت ام ید وبال لحنیرون کشیدم که او متوجه شد.با لج شستم را از دهانم بیجو یداشتم انگشت شستم را م

ار ،بسم اهلل قدم بذین طور که هست تحمل کنیاونو هم یتون ین جونور دو پاشده ومیگم اگه عاشق ا یبهش م"گفت:

،پس راه اومده رو برگرد یشک دار یدا کردیکه نسبت به اون پ یوبه احساس یستیاگه به خودت مطمئن ن یجلو!ول

یکن یبا احساسات خواهرم باز ین به بعد حق نداریواز ا !". 

؟یدزدم چ یاگه بهت گفت خواهرت رو م"طنت نگاهش کردم وگفتم:یچشم با ش یاز گوشه  ". 

کشم بعد خودمو یکنم.اول اونو م یداتون مین پیهرجا که بر"هرالودگفت:نگاهم کرد وبا لحن ز یتند !". 
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راست راست بگردم؟ یذار ی؟مید!پس من چ ". 

وغصه  یذارم راست راست بگرد یاره!م"د.قاطعانه گفت:یرس یند خشم وعتاب به مشام میناخوشا یاز لحنش بو

اده کنیپارچه پ ین الگو هارو رویا با صابون ایب یمزه پرون ی!حاالبه جایبخور !". 

ن یمن که لباس داشتم.الزم نبود ا"انداختم وگفتم: یاطیبرش خورده ونخورده وچرخ خ یبه پارچه ها ینگاه پر اکراه

 یچ کدوم به درد مهمونیاما ه یبله لباس داشت"از جابلند شد وبه طرف کمد رفت:"!یهمه خودت رو به زحمت بنداز

خورن یروز جمعه نم !". 

 یدمیوالبد سف ینخ اب یدو قرقره  یکیگشت حدش زدم دنبال  یم یزیکمدش دنبال چ یکشو یداشت تو

خورن یعمه ات م ی!اونا به دردعروسین دارین ورنگیه لباس سنگیاج به یتو احت"گردد. !". 

" ش یاسا یکه تو یا اونیور هفت کفن پوسونده! یشون!اون که االن تو یکیکدوم "ر خنده.یدم "عمه ام؟ یعروس

لمندانگاه سا -". 

ن یا...ای!بیکه بهت گفتم رئو انجام بد یات،کارین چرندیا یبهتره به جا"د/یدستش بر یتو یچیم را مثل قیحرف ها

شه ی!همیخوب بگرد یچ وقت عادت نداریه"با نوک انگشتانش زد به سرم."گشتم نبود! یکه گفت یا یچیهم ق

ز اماده باشهیهمه چ یدوست دار !". 

؟یزن ینقدر غر میا یش یخسته نم"تم وباخنده گفتم:زا برداش یاطیصابون خ ". 

دستم یکار بد یسرت گرم کار خودت باشه!دقت کن کج وکوله نکش"به من رفت وگفت: یچشم فره ا !". 

ه دختر یخوام روز جمعخه از هر لحاظ  یم"گفت: یسخنش با خود بود بود با لحن امرانه ونجوا مانند یحاال انگر رو

شک ننکندیذره ا یمتانت تو حت یخوام مهندس ومادرش در خوب ی!میکنن باوقار جلوه یسنگ !". 

 ینگام م ین طورین روزا عقل همه تو چشمشونه!چرا ایا خوشبختانه ایمتاسفانه "لدامه داد: یبلند تر یبع د با صا

ده؟یورپر یخندیر لبمیز ی؟به چیکن ". 

به "دم گفت:یکش یپارچه صابون م یوبق الگو رو کردم یم خرد میر فشار دندان هایم را زیکه خنده ها یدر حال

 یم یش پاره چه جوریمن ات یدیچ از خودت پرسیخندم خواهر خوبم!ه یم یکه تو توسرت دار یقشنگ یارزو هتا

ن رفتار کنم؟ین رنگیتونم سنگ ". 

 

مون به اونوقت هردو یح من رو درست به کار ببریونصا یاگه حرفا مو درست گوش کن"وگفت: یاطینشست پشت خ

اونا  یجلو یخوا یاز من م یعنی"ارام اما درهم ومتفکر او انداختم. یبه چهره  ینگاه"م!یرس یمشترکمون م یارزو

 "تظاهر کنم؟

" انگار باز کفرش رو در اورده بودم"؟یتظاهر به چ . 

" هستم یکه من چه جونور یدون یخب تظاهر به خوب بودن خودت م !" 

یک روز شده مثل ادم رفتار کنی ین هم فقط برایهم یدونم!برا یبله!م"با حرص نگاهم کرد وگفت: !" 

ب باشهیه نوع فریتونه  یمن م ییاما ظاهر نما"پ !" 

" ن اسمش ین!ایفقط هم یذار یتو کنار م یعادات زشت اخالق یه سری!تو فقط یست درس اخالق به من بدیالزم ن

ستین ییب وظاهر نمایفر !" 
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د خدم باشم و ومثل یچرا هست!من با"چشم دوختم وگفتم: ینامعلوم یه نقطه پارچه برداشتم وب یالگو یسراز رو

نداره یکردم صورت خوش یگه رو بازیه ادم دیخودم رفتار کنم وگرنه نقش  !" 

ن یز رو سپار به من!اگه ایزا رو نخور !همه چین چیا یتو غصه "ز شدیلحنش از حالت امرانه وارام برگشت وعتاب ام

خوردم یتو رو م یرفتار وکردار روز جمعه  ید من االن غصه یت بود نبایزا حالیچ !" 

ستیست!بله!درست نیدر هر صورت درست ن یول"دم و ضمن تکان دادن سر به خودم گفتم:یکش یاه ! 

*** 

" قه ینقدر یحاال الزم بود ا ینقدر قشنگ بشه!ولیکردم ا یدستت درد نکنه چقدر خوشگل شد فکر نم یحور یاج یوا

ده به خفتمی؟انگار چسبیناش رو تنگ ک !" 

 ینین حالت وقار وسنگیبله الزم بود!ا"د وکفت:یکش یقیکرد نفس عم یم میکه با ذوق وشوق از دور تکاشا یدر حال

نمیبزن بب یه چجرخیده!حاال  یشتر نشون میتو رو ب !" 

یبدوزقه رو مدروز یعت یپارچه ها یکه بلد یدستت درد نکنه!راست"دم گفتم:یچرخ یکه م یدر حال !" 

فم اومد بدون یده بودم،اما حیخودم خر یشبرایست!دو سال پین یمیاد هم قدین پارچه زیا"د وبه اعتراض گفت:یخند

انهیناش اندازه است ینم استیجا ببیا یاش کنم!حاال ب یچیق یچ مناسبتیه !" 

ستیل هم کوتاه تر نیک می یبله اندازه است!حن"رفتم جلوتر. !" 

ده است؟یپوش یلینکه خیا از ای یه ناراحتیمینکه پارچه اش قدیاز ا"ت وگفت:م گرفیاز بازو یشگونین " 

 یقلبم فشار وارد م یچه یوخشم روبه رو شدم که داشت به در یاز شرمندگ یه چشمانش نگاه کردم با حالت یوقت

که چرا پارچه س گرفتم یر وتشکر داشتم بر او خرده میتقد یدم!به جایکش ید از خودم خجالت میکه با یکرد.راست

او  یها ینم در برابر مهربانیس بیکنم م ینقدر تنگ است!که چرا...اوه!فکرش را که میقه اش ایاست!چرا  یمیاش قد

رحمم یچقدر سنگدا ب ! 

دمش وبه حالت زار یگرفت در اغوش کش یه ام میداشت گر یشدم ودرست لحظه ا یبه حال یاز خودم بدم امد.حال

بدم یلیبدم!خ یلی،من خیحور ی،اجیتوچقدرماه"گفتم: !" 

تو جلدت فرونره یطون گاهی!فقط اگه شیتو از من هم ماهتر"دوگفت:یسرم کش یرو یدست نوازش !" 

 یفهمم!تو اون پارچه رو برا ینم ##ومن  یخوا یر منو میشه خیتو هم"ش فشردم وگفتم:یشانه ها یسرم را رو

 یم یراد الکیب وایتشکر از تو ع ی!ومن به جایختمن دو یل برایاونوقت بتا کمال م یفت اومد بدوزیخودت ح

محکم تو مالجم تا عقلم برگرده سرجاش یوقتا بزن ید بعضی!تو بایحور یرم!اه اجیگ !" 

؟اگه من یگفته بد یخوب!اخه ک یلیوا!خیه یخوب یلیتو خ"داد.: یه میگر ینا  یش بویاو هم بغض کرده بود صدا

وهر  یجلوه کن یدختر سبک سر یش کسیناکرده پ ییخوام خدا یته!نمدم فقط به خاطر خود یبه خرج م یتیحساس

!تو رو به ارواح خاک پدر یه انداختین باز من به گریبه سرش راه بده!بب یاالتیش خودش خیکس در مورد تو پ

 "-مادرمون

اب درد شکست وبا بازت یه مان بود که سکوت خانه را میگر یکرد.و صدا یشد کار یده بود ونمیگر بغضش ترکید

گشت یبه خودمان باز م یمندانه ا . 

11ان فصل یپا  
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" ن دوروبراست؟یهم یحاال تو مطمئن " 

" ن پالکا رو به باال کم یدونم ا یم.فقط نمیک شدیمهندس نزد یبه خونه  یلیگه ماخ یکه مطمئنم!ادرس م یپس چ

ن طرف؟یا رو به ایشه یم " 

 یزندگ یخوب یجا"ان دوروبرانداخت وگفت: ییالیو یهاض وخانه یپهن وعر یبه کوچه  یپابه پاشدونگاه سرسر

اشون خوب باشه ید وضع مالیکنن!با یم !" 

ع باهاش پسرخاله شهیخواد سر یه !ادم دلش میاقا مهندس خاک یتوپ توپ!ول"دم.ینگاهش کردم وخند !" 

دا کن!مردم از یرو پع تر پالک خونه اشون ین حرفا سریا یبه جا"گفت: ییامد وباترش رویاز کالم اخر من خوشش ن

یخستگ !" 

نکنبذار تا دم در  یس بازیبهت گفتم خس یر خودته!هیتقص"شمردم گفت: یذهنم م یکه پالک ها را نو یدر حال

 یدمون شد؟جز بویعا یم،چیکرد یاده رویکنم!دو کورس پ یاده رویکه پ یقر اومد یمن،هیبر یخونه شون با تاکس

دنبال پالک  ید توزنبق غربیه!ماباینجا زنبق شرقیدم.ای!فکر کنم فهمیجا ی!هیواز نفس افتادگ یتند عرق وخستگ

میصدوچهارده بگرد !" 

کولت کنم؟ یخوا یم"گفتم: یدن ندارد.با مسخرگیجنب یدم نایوارفته اش فهم یافه یاز ق " 

 یتباهن بار ادرس رو اشیالزم نکرده!مواظب باش ا"زد گفت: یداشت ونفس نفس م یکه به زحمت قدم برم یدر حال

ید جنازه ام رو کول کنیم واال باینر !" 

که سر گوچه ی...به مرگ خودم،اونیرو...ه یزل خداحافظ ین زودیبه هم یخدا نکنه،اج"دم گفتم:یلبم را گز یگوشه 

پاد مهندسه یستاده ومارو میوا !" 

ن یوشلوار جشون؟اون که کاپشن  یکیکو؟کدوم "بست گفت: یاش را سفت م یروسر یکه گره  یهول شد ور حال

 یاونکه کت شلوار روشن داره ومثل جغد نگاهمون م"کالمش دودم وگفتم: یتو""-ایطرف، یاد ای یده داره میپوش

ه کم ی یذاشت یکاش م"دم:یر لب غریدم وزیم کشیبه سر ورو یم!بعد دستی!گفتم که اشتباه اومدیم اجیا بریکنه.ب

امل یراکنم مثل دخت یفکر م ین طورید اب بمالم!ایسرخاب سف -" 

خانوم!)چه باحال دختر خانوم(حاال چرا ترمز  یامل نه مثل دختر ها یمثل دختر ها"د وگفت:یبه من پر یبه تند

؟یر یورتمه می؟من نا ندارم اونوقت تو یدیبر " 

 یاج"براغروخته گفتم: یملتهب وحالت یخودم را حفظ کنم.با لحن یدانستم خونسرد یانقدر هول کرده بودم که نم

کردم بهتر  یسرنم یمشک ینم روسریستم؟ببیافه ام چه طوره؟زشت که نیدم؟ق یاد دست پاچه نشون نمیز من که

 "نبود؟

شه یتو از هم"گفت: یم.با لحن امرانه وشمرده ایگر چند متر با او فاصله نداشتیم انداخت.حاال دیبه سو یم نگاهین

 یتورو وقار خاص یچهره  ییبایز یمشک یروسر اد هول نکن!در ضمنیکنم ز ی!فقط خواهش می!برازنده تریخوبتر

نگه دار یق بکش ودلت رو قویخود انقدر دست پچه ونگران نباش!چندتانفس عم یده!بیبخش !" 

کنم اجازه  یخواهش م یرم!اجیم یکنم دارم م یتونم حس م ینم"سبزم انداختم وگفتم: یمانتو  یبر دکمه  یچنگ

خوام خودخود ینکنم!م یبده امروز خودم باشم!نقش باز -" 

 

2-12 
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به من زد وهشدار داد که  یبلند سالم کرد.خواهرم سلقمه ا یان نرسانده بودم که او با صدایم را به پایهنوز حرف ها

نجا رو که راحت یا"سخنش بامن: یم وسالم کنم.او نگاهش به خواهرم بود رویایدرب یاز ان حالت شل وول

ن؟یداکردیپ " 

رو یوغرب یزنبق شرق یاد!ولینه ز"کردم وگفتم: یومناب دهانم را قورت دادم ومن  -" 

که پشت سر  یابون هایچ کدوم از خیزاداره.من هین چیا یبرا یادیوا،هوش زیه"د:یان حرفم پریخواهرم به م

گردونه یبرمون م یره وبه اسونیگ یدونم را ه اومده رو م یم،به خاطر ندارم .اما میگذاشت !" 

یرس یبه نظر خسته م"انداخت وگفت: ین نگاهبه لب اورد وبه م یاو لبخند !" 

من ومادرم از صبح تاحاال "بعد که من سرم را باال گرفتم ووق زدم تو چشماش،به طرف خواهرم برگشت وگفت:

نیایم نکنه نیم!نگران بودیچشم براه تون بود !" 

د؟یمگه از من قول صددرصدنگرفته بود"دادم گفتم: یبه خودم دل وجرات " 

صددرصد به همه  ین قول هایکم از ا"ه گفت:یم با کنایرفت یم یزد به طرف زنبق غرب یاو با ما قدم مکه  یدر حال

ید ینم !" 

راستش "به من بدهد گفت: یانکه مجال ابراز وجود یکرد وب یبگم که خواهرم سرفه ا یزیچ یامدم با حاضر جواب

م،اما بعد یت نداره که مامزاحمتون شیچ خوبین کردم.اولش گفتم هیسبک سنگ یلیومدن مون رو خیا نیمن اومدن 

میایدارتون بیچندان هم بد نباشه وبهتره که به د یین اشنایدم ممکنه اید ." 

به اومدن شد!چون به شما  یالبته به اصرار من خواهرم راض"شم را باز کردم وگفتم:یزده باشم ن ینکهحرفیا یبرا

 ".قول داده بود

 یید از تو تشکر کنم که باعث اشنایپس با"انکه به من گاه کند گفت: یشست وبش نیبر لب ها یزیلبخند تمسخر ام

یمن وخواهر محترمت شد !" 

شخندند گرفته باشد یکه انگار مرا به ر یب لبخندید با همان نگاه مرموزوعجیبعد که نگاه هاج واج مرا مهبوت خود د

ل نکردم،خواهرم از خودم ماه تره،من با جهالت خودم قبویگفته بود"گفت: !" 

ن اتش گنگ یسوزاند.ا یتنم را م یگرفت وتمام سلول هایب اتش گرمیمه یداشت شکل شعله ها یزیدر درونم چ

متوقف شد وبه تبع از او ما هم ازحرکت  یاورد که او مقابل در کرم رنگ یر داشت نفسم را بند میودامن گ

عاعصابم مسلط باشم واز کوره در نروم.اما من خودم ن که بیا یعنیبه من انداخت  یدار یم.خواهرم نگاه معنیستادیا

داز خواهرم یبا"که دستانم از شدن خشم شکل مشت به خود گرفته بودند به اوگفتم: یدن زدم در حالیرا به نشن

م کهین دعوت رو قبول کرد وباعث شد ما به شما افتخار بدین که ایممنون باش -" 

" وایه !" 

که در ان لحظه  یزیدم.چیم را بر هم کوبیت مشت هایدهان گرفتم وبا عصبان ز خواهرم زبان بهیبا لحن تعرض ام

او بود که با همان  یدیوالق یشد خون سرد یاعصابم م یختگیخت وباعث بهم ریانگ یر من را برمیشتر خشم وتغیب

رم رفت تو،بعد گذشت.در را باز کرد وبفرما زد.اول خواه یت من میاز کنار خشم وعصبان یتفاوت یلبخند مسخره با ب

 .من

 یکه اونا و سخت به هم فشار م یم کردیتو مشت هات قا یزیچ"امدگفت: یبست وم یاز پشت سرم را که در م

؟ید " 
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ه به رخم یش وکنایام را با طعنه ون یوالتهاب درون یزد بهتر از ان بود که نا ارام یم یلیبه نظرم اگر به صورتم س

د وخطاب به یم را چسبیکرد وبازو یانیم که باز خواهرم پا در مبه او بده یزیبکشد.امدم جواب تند وت

میدوارم مزاحم مادرتون نشده باشیام"گفت: !" 

من به "کنم! یخودم خفه ات م یبزن یادیزر ز یوا بخوایخفه شو ه"خواست به من بگه : یربط م ین تعارف بیبا ا

اط بزرگ با وپر از دارو درخت یح یبه تماشا ناچار سکوت کردم وسر تو الک خودم فرو بردم.مجبور شدم خودم را

مادرش ازم  یشون که خوبه!فقط کاشک یدلم گفتم:وضع مال ید مهندس گرم کنم.تویمرمر سف یطبقه با نما2 یخانه 

ادیخوشش ب ! 

د از خداشون هم یبا"ب به خودم گفتم:ین که خودمرا دست کم گرفتم دچار عذاب وجدان شدم وبا نهیبعد از ا

که قراره  یرمکه مودب حرف بزنم؛القل در مورد مردیاد بگیادید یاد ترم!اما نه،بایز ین اقامهندس پفکیا باشه!من از

 یه زن شوهر دار خوشبخت مجسم کنم؟تویتونم خودمو رو به عنوان  ینده!چرا نمینده ام باشه!اوه همسر ایهمسر ا

د یمحضه!با یکردن،خوش بخت یزندگمثل مهنس، یپ ودوست داشتی،درذ کنار مرد خوشتیمجلل ین خونه یهمچ

که هستم  یش پاره ایات یوایام وهمون هیاروم وباوقار که در ب یواین هیامروز هر طور هست مخ مادرو بزنم!از جلد ا

دیپسرش عاشق منه،خوب اون هم با ینداره!وقت ینکه عاشقم بشه کاریبشم،مادره جز ا ... 

کنه وچشماش  ینگام م یدم.فقط وقتینفهم یزیمنه؟از رفتارش که چاز خهودم پرسدم واقعا عاشق  ید ودو دلیبا ترد

ن یتونه ا یست خواهرم چه طور میمن!معلوم ن یمنه!خدا یکنم شفته  یلرزونه حس م یزنه وته دلم رو م یبرق م

 !قدر خونسردباشه وفقط لبخند بزنه وسر تکون بده

" ن رو گفت وه سمت مادرش که یمهندس ا"م!یبودکه منتظرشون  ین هم دو خواهر مثل ماهیسالم...مامان جون!ا

سرحال وزنده  یقد بلند چهار شانه وبا چهره ا یدزنیکردم مادر مهندس با یلچر نشته بود رفت.من فکر میو یرو

زل ومهربان  یلچرش با نگاهیویده بود که از رویک مشت پوست واستخوان چروکیدم،ید ین که میباشد.اما ا

د یزد،از فکرم شرمنده شدم.خواهرم زودتر از من به طرف او خز یمان لبخند میرد وبه روک یمان رابراندازمیایسرتا

 وسر کوچکش را در اغوش گرفت

؟یوا کوچولو باشید هیتو نبا"رزن گفت:یپ " 

 یمن بعد از حرف من شد ولبخند کج یرون دادم.اومتوجه ناراحتیکجا جمع کردم وبیمن با حرص نفسم را 

هیواجونم!اسمم حوریمن خواهرم بزرگ ه"نش گفت:یریاش ولبخند ش یگیشیزد.خواهرم با متانت هم !" 

شرم زده وخجالت زده  یکه مشتاقانه ومهربانانه،به چهره  یکرد ودر حال یر لب اسم خواهرم را هجیرزن زیپ

یهست یبهشت یتوئه دخترم!مثل حور ین اسم برازنده یجدا که ا"رکرد،اهسته گفت: یخواهرم نگاه م !" 

 

 

 

ش لبخند زدیزد وباز هم به رو یده اش بوسه ایهرم بر پشت دست چروکخوا . 

تونه  یم یه برخورد انیمادرم تو "مادرش گذاشته بود ونگاهش به من بود گفت: یش را بر شانه هایاو که دست ها

ن مورد به خصوص دارهیدر ا یکنه.هوش وذکاوت فوق العاده ا ییت ادم هارو شناسایشخص !" 
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حال نوبت توئه!مواظب باش در برابر "گفت: یکه م یبه من انداخت نگاه یدار یرفت ونگاه معن خواهرم به کنار

به خودم گرفتم.قکر  ینه ام را دادم جلو وحالت شق ورقیس"!یداره خودت رو نباز یقو ییکه حس ادم شناسا یرزنیپ

رسم یتر به نظر م ین حالت،جدیکردم در ا . 

نا رو یهم یوا چه شکلیدم هیا پرسیاز ار یگوش! وقتیطونت سر به هوا بازیش"د وگفت:یبه صورتم کش یرزن دستیپ

تو اضافه کرد یات ذاتیخصوص ید طنازرو هم به مجموعه ینم بایب یگفت وحاال م !" 

پسر "ن حرف گل از گلم شکفت .یدن ایکه به خودم گرفته بودم،باشن یدانم چه طور شد که برغم حالت جد ینم

اه ادمو رو چوب بزنهیست خوب بلده زاغ سیادم حواسش ن یست!وقتناقال وبال یلیشما هم خ !" 

من هاج واج  یبه چهره  یخته با بهت وناخرسندیام یصورتش تف انداخته بودند،با حات یکه تو یرزن مثل کسیپ

 دم رنگ به رو ندارد باید ین که میماند.مهندس به سرفه افتاد وخواهرم دستم را گرفت وبه خودش چسباند.از ا

ن ها حرف ید بدتر از ایزدم.اوه نه!شا یه ام گرفت.البد حرف بدیست کند گریخواهد مرا سربه ن ینگاهش م

خته بودم وبا عث شده بود خواهرم از فرط شرم یبهم ر ین راحتیزده بودم که جو را به هم یده ایسته ونسنجیناشا

زنه!در واقع  یشه بدون منظور حرقف میم همن شمارو به خدا!خواهریببخش"د:ییس عرق شود با حالت اعتذار بگویخ

گران نشهید یحرف بزنه که باعث ناراحت یست جوریبلد ن !" 

 

 ییرایست خانم هارا به سالن پذیبهتر ن"عوض کردن جو به مادرش گفت: ید که مهنس برایخدا به دادمان رس

م مالدر جون؟یدعوت کن " 

ر مورد پسرش بکار برده بودم ببخشد؛صرفا به خاطر دل که د یت داد مرا به خاطر لحن سبکیرزن بالخره رضایپ

 یک وصورتیبار یبه لب ها یپسرش که بدتر از من وخواهرم،دست پاچه ومعذب،نگران واکنش مادرش بود.تکمانب

شون کن ییوان اب بخورم تو به سلن راهنمایه لیبله،بله!تا من "زمخت گفت: ییاش داد وبا صدا !" 

کرد من توانستم نفس حبش شده ام را ازاد کنم ودر همان حال از نگاه  ییلف راهنمالچرش را به سمت مخایو یوقت

من را به  یطانیش یحاال الزم بود تمام خصلت ها"م:یذم ودر همان حال به مهندس بگویز خواهرم بگریشماتت ام

ن؟یمادروتون لو بد " 

 یلیومنم راستش رو گفتم،خ یهست ید چه طور دختریاون از من پرس"گفت: یباال انداخت وبا خونسرد یشانه ا

مان کرد ییراهنما ییرایبعد با دست به سمت سالت پذ"گم! یچ وقت به مادرم دروغ نمین!من هیببخش . 

مگه "ظ گفت:ید وبا غیم را کشین مانتویش امده بود استیکه پ یبا ما فاصله داشت.خواهرم در فرصت یمهندس دو قدم

و مان رید حساب ابرویه وقتا بایشتر از بقید بینکن!به خصوص امروز که باصحبت  ین لحن جلف با کسینگفتم با چن

یبکن !" 

م یانگار که اود یکن ین رفتار میهمچ"اورم گفتم:یشتر در بینکه لجش را بیا یش را به مسخره گرفتم وبرایحرف ها

یخواستگار !" 

" ریس!خفه خون بگیه !" 

انین تا مادرم بین بشییبفرما"د رو به گفت:مالجم که مهندس ام یکم مانده بود با مشتش بکوبد تو !" 

ن عکس شماست؟یا"م گل کرد.یسالن بود.هنوز ننشسته فضول یگوشه  یقد یمن نگاهم به تابلو " 

شهینه،عکس بردرم تو هفده سالگ"به عکس انداخت: ینانه اینگاه غمگ !" 
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" حتما اون اقا "دم:یعتنا به او باز پرسا یخواهرم افتاد.ب یوهمان دم چشمم به چشم غره ها"سنت!یه شما نیگفتم شب

امرز پدرون هستن؟یهم خداب " 

زدم. او  ید میرا د ییرایخواهرم با تعارف مهندس نشست ومن هنوز داشتم کنجکاوانه تابلو ها ولوازم پذ

د شد دوماه بعد پدرمیبله!پدرم هستن!با برادرم سال سوم جنگ داوطلبانه به جبهه رفتن.اول برادرم شه"گفت: !" 

متاسفم"دم:ینامفهموم خودم را شن یبعد صدا ید.کمیش دلم را مثل چنگگ خراشیاهنگ نحزون صدا !" 

یادشون گرامیروانشون پاک باد و"گفت: یخواهرم با لحن متاثر !" 

خواهرم افتادم،که هنوز  یمبل کنار دس یا بدم رویاز مبل ها!از شانس خوب  یکی یمن عقب عقب رفتم وافتادم رو

گرفت یکرد واز من زهر چشم م یز نگاهم میموردم عتاب ام یب یها یکنجکاو داشت به خاطر ! 

..  ینیبلد نبود س یاقامهندس پفک یف کنیدوستات تعر یبرا یفردا نر"فنجان قهوه نگاهم کرد وگفت: یاز باال

رهیدستش بگ !" 

 یافه ایدم قیاورا د یبرگشتم وچهره زمخت وجد یر خنده اما وقتیزد ز یمبل بغل یاحساس کردم خواهرم از رو

 یگم که به جا ینو نمیا یگم.حت ینم یزیچ یالتون راحت باشه...من به کسیخ"د به خودم گرفتم وگفتم:ینام

نیشکردون قهوه رو با قند اورد !" 

دن قندان پراز قند،تنگ شد ولحظه یانداخت وچشمانش با د ینیبه س یمن نگاه وارفته ا یجسورانه  ین طعنه یبا ا

ط کاشتمیخ یلینکه خیمتاسفم!مثل ا"گفت: ینیبه مادرش وخواهرم انداخت با لحن شرم اگ یاهبعد نگ یا !" 

یزن ید نمیاه سفیخونه دست به س یبس که تو"مادرش با خنده گفت: !" 

 یب ین،بیناراحت نباش"پا انداختم وگفتم: یپا رو یال راحت وراضینکه باعث کنف شدنش شده بودم با خیاز ا

پسره تون رو  یها یچمن باز ید که خوب بدونه چه طوریا یرتون میروس خوب ومشخص وخانوم گه عیگل!انشاا...

 "!جبران کنه

 یچه ژست خود خواهانه ا"خوب ومتشخص وخانوم" یبه گمانم فقط خواهرم متوجه شه بود من موقع گفتم کلمه 

 یش با تظاهر به بیکنم.اما کم وبرفت حس  یر مالمت نگاهش را که تا ته وجودم فرو یتوانستم ت یگرفته بودم.م

ش یرون.او قندان را به اشپز خانه برد تا به جایطان بکشم بیبود خودم را از جلد ش یداشتم به هر زحمت ی،سعییاعتنا

گل گرفتم یب یب یز چلویاغراق ام یقهوه را با ادب ومتانت ینیاورد.من از فرصت استفاده کردم وسیشکر دان ب . 

انشاا..که "ز گفت:یمالطفت ام یبود رو به با لحن یک پگاه بهاریرز در  یغنچه ها ییکه به شکوفا یاو به همراه لبخند

ه عروس خوب ومشخص وخانوم قسمت ما بکنهیخدا  !" 

ز یپورشور ومهر ام ید وبا جذبه ایپر تمنا،نگاهش به طرف خواهرم چرخ ین ارزویا یاحساس کردم در هنگاه ادا

م یز گذاشتم وسر جایم یرا رو ینیج ودست پاچه سیانکه بخواهم،گ ین بحواس او را متوجه او ساخت.م

مهندس خودش به شما  یبهتره اقا"کردم. یدلم به او دهن کج یخواهرم با تعجب نگاهم کرد تو یبرگشتم.وقت

 "!قهوه تعارف کنه خانوم
*** 

" گل یب یخانوم ب !" 

گل صدام کن جونم یب ی:فقط ب"کاندد تیدستش را با تاک یز دوازده نفره ناهار خوریم یاز باال !" 
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را به گلو  یاز مرغ سوخار یبه من انداخت.اما من با حرص،تکه ا ییچشم نگاه گذرا یخواهرم سرخ شدواز گوشه 

ن ینشسته بود ومن ا ین مادرش وحوریمن ب یبا شتاب دستم داد.رو به رو یوان ابیپراندم وبه سرفه افدادم،او ل

شتر جمع کنیچشم هات پر اب شد!حواست رو ب"نگرستم.خواهرم گفت: یگنگ اورا م یطرف با ناه !" 

اعتنا به  یگل ب یب یانه بر لب نشاند.اما بیموز یمرغ زدولبخند ینه یاو کاردوچنگالش را به قصد برش زدن،س

؟یبهم بگ یزیچ یخواست یم"خواهرم رو به گفت: یگذرا یمن ونگران یچشمان ابک " 

 یمعذرت م"محو گفت: ید،با خجالت وتانت خاص خود،با تبسمیخواهد بگو یمادش رفته بود چه یاو انگار 

وا که به سرفه افتاد پاک حواسم پرت شدیخوام!ه !" 

من  یبه ناراحت یپ یکه کس یا شدم طوریار یمشتم فشردم وچون متوجه نگاه گوشه چشم یوان اب را تویمن ل

شد یکه از نگاه او تراوش م یم،هم به حالتمورد خواهرم غرولند کرد یب یها یر لب به دلسوزینبرد؛ز . 

د خطاب به و یبخش یرا میجذاب وگ یروفرتوتش ،حالتیپ یکه به چهره  ییگل همراه با لبخند دل گشا یب یب

؟یدوست داشته باش یلید خواهرت رو خیبا"گفت: " 

ااو...اوفقط برش د.امیبخش یشتریرش عمق بیگل هم به ابخند دل پذ یب ید.بیجواب فقط خند یخواهرم به جا

ین راحتیال!به همیوارامش خ یت خونسردیرا به دهان برد؛درنها یاز مرغ سوخار یکوچک ! 

سخنش باخدمت کارشان  یادش رفته بودمن مهمانشان هستم انگار رویگل که انگار  یبیبعد از صرف ناهار ب

د کمکش یده...اما امروز تو با یام ممنزل رو خودش انج یل،تمام کارهایتعط یا روز هایار"باشد،خطاب به من گفت؟:

یکن !" 

نداره!هر  یفیراستش شستن ظرفش تعر"خت وافزود:ینمک به لحن خودر یطنز ب یبامزه شدن حرف کم یبعد برا

شه کرد.اما من از یش نمیگه کاریشه!البته خودش میام کم م ینیچ یدوتا از ظرفا یکیره،ید ومیا یجمعه که م

که بشن یخواد جمعه به جمعه به دست اون هزار تیبا دارم که دلم نمیز یا خاطره هان کاسه بشقاب هیهرکدوم از ا

ارنیوسر از سطل زباله در ب !" 

 

انگار من مسئول "دلم غر زد: ینامفهموم زدم واز جا برخواستم.ت. یش خندیبا او ن یوهم دل یدر مقام هم درد

ا یکه بشه یخانوم هزار ت یبایز یربوط که خاطر هاقه ام!اصال به من چه میعت ین کاسه بشقاب هایسالم موندن ا

دونستم  یب شده!کاش مین قدر رفتارش مرموز وعجیز ومهربون من امروز چرا این خواهر عزیست اینشه!معلوم ن

هیگاهش چ یسروته گاه وب یب ین نگاه هایا یگذره ومعن یتو دلش م یچ ! 

" الم یخودم از پسشون بر م یست زحمت بکشیتو الزم ن !" 

 یکاسه ها یف را باخودبه اشپزخانه برد.وقتیکث یطف ها یحاو ینیزد وس ید لبخند کجیمرا که د یکه خورده ینگاه 

دعوت  یچ ی!اصال برایبیعج یختم،با خودم فکر کردم:چه مهمونیر یک ظرف بزرگ می یماست وظرف را تو یخال

م؟یشد  

بروند ومن نگاه در مانده  ییرایپ زدن به سالن پذگ یگل از خواهرم خواست کمکش کند که با هم برا یب یب یوقت

ظ از او رو برگرداندم وسالن ترک کردمیخودم حس کردم،با غ یچهره مغموم وگرفته  یاو را رو . 
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ز مات مانده بود.با ورود من به یم یکپه شده رو یز وسط اشپزخانه زده ونگاهش به ظرف هایاو دست هاش را به م

از رفتار مادرم "،گفت:ییظرف شو یخت تویر یگرفت وم یکه ظرف هارا ا من م یحالاشپزخانه دست پاچه شد ودر 

؟یستیکه ناراحت ن " 

کردم نگاهش عذر خواه وشرمنده  ینکه احساس میکند اما نکرد.گو ا یخواهد از من عذر خواه یفکر کردم البد م

شستن  یشتر الزمه که من تویب یکیدت ونزیمیصم ینه...البد برا":"باال انداختم وبودن تامل گفتم یاست.شانه ا

 "! ظرف ها به شما کمک کنم

ده یاورم که چه کالم نسنجیم بیانکه به رو یاحمق ها را گرفتم وب یافه یدم قیخود د یر اورا روینگاه متح یبعد وقت

ن جا رو مرتب کنم؟یاایکار کنم؟ظرف ها رو بشورم  ید چیخب،من با"بر زبان رانده ام،گفتم: یا  " 

شما "ستادم گفتم:یا ییظرف شو یجلو ینگفت.وقت یچیج ومنگ نگاهم کرد وهید گیمن را نشن یحرف ها انگار

ن؟یخدمت کار ندار یچ یبرا " 

اد یمادرم خوش نم"دم که از پشت سر گفت:یاو را شن یبم وخفه  یصدا !" 

 یظرف ها یا سردر گمخودش را حفظ کند،ب یوروح یانکه تعادل روان یبستم،متو جه شدم او ب یش بند میپ یوقت

 ین که میاندازد.با ا یش چنگ میبه موها یکند وبا درماندگ یجابهجا م یچ هدف خاصیه یز را بیروز م ینشسته 

ن کاررا کردمیت کامل ایرا به رخش بکشم،اما با رضا یثبات یوب ین اشفتگید ایدانستم نبا . 

" ن؟یاشپزخونه معذب یشما از حضور من تو " 

ه جفت یمشه به من "تفاوت نشان دادم وگفتم: یده نگاهم کرد.من خودم را بیدرهم کش ی بر گشت وبا اخم ها

ن؟یدست کش بد " 

اون "گفت: یاتش فشان یپرت کرد وبا حالت یصندل یلب فشرد عاقبت خوش را رو یبر وبر نگاهم کرد ولب رو

رون لطفایار از اشپز خونه برو بیش بند رو در یپ !" 

" خوذد یبهم بر م ین،حسابیگفت ینم اوه!اگه اون لطفا اخررو !" 

د اگر اشپزخانه را ید بکنم/شایدانستم چه کار با یدر شگفت بودم.واقعا نم یدیوالق یخودم هم از اون همه خونسرد

خواست بدانم  یدلم م یلیج وسرگشته بودم.خی؟خودم هم گیچ یبرا ین همه پوست کلفتیکردم بهتر بود.ا یترک م

باهم  یگل وخواهرم در چه مورد یب یستاده بودم،بیند اشپز خانه که معلوم نبود چرا اش بیان لحظه که من با پ

 یم یخواستگار یگل داره منو واسه پسرش از اج یب یحتم دارم ب"به خودم گفتم: یالیکردند!با خوش خ یصحبت م

 یداره.برارسم ورسوم خاص خودش رو  یزیخوره.خوب،البته حق با اونه!هر چ یبهش بر م یکنه!البد حور

اد یهم ز ین طوریما!ایخودمون یم.ولینکه ما مهمونشون بشیاومن،نه ا یما م ید به خونه ی،اونا بایخواستگار

هم جالبه یلیست!فکرش رو بکن!خیبدن ! 

داشتم،با  یش بر میش رویف رو که از پیکث یرفتم.ظرف ها ین موضوع غش وضعف میداشتم از پرداختن به ا

رون؟یب یتم از اشپز خونه برنگف"گفت: یگرفته ا یصدا " 

ن یمن باعث ا"م:ینقدر وقاخت به خرج بدهم که چشم در چشمش بدوزم وبگویهرگز خودم هم فکر نکرده بودم ا

شما هستم؟ یودست پاچگ یاشفتگ " 

لبش را  یرفت وگوشه  یلم بدهد که اان طور دندان قروچه میتحو یش داریتن ون یخواست ناسزا یانگار دلش م

الت راحت شدتنهلم بذاریحاال اگه خ یشیام م یاره!تو باعث دست پاچگ"د.یجو یم !" 
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چ یه ین کار را کرد وبیدلم را از خود برنجاند.اما او ا ین لحن خشن وسرکوب کننده ایکردم باچن یال نمیاصال خ

-یارت بوده کم مواظب رفتیها  ین لودگیا یاگه به جا"خت و افزود:ی،زهر مالمت نگاهش را باز به جانم ریشرم

د قورت دادیدو یش میکه در صدا یحرفش را انگار با بغض یوباق" . 

بدهد با دست به طرف  یگریانکه مجال د ید وبینگاه هاج واجمان که در هم گره خورد او به سرعت چشمانش را دز

ماندن نبود؛بود؟ یبرا ییگرز جایرفتم.چون د ید میدر اشاره کرد من با  

ب یعج یمادر وپسر هردو ادم ها"دم:یر لب با خودم غریرون وزیاز اشپز خانه زدم ب ادیز ین وناراحتیبا عصبان

اند یزیوشگفت انگ ! 

دم یبه ان سو سرک کش یکوتاه حضور خودم را در سالن اعالم کنم،از پشت ستون مرمر ین که با سرفه ایقبل از ا

کنم قبول کن یخواهش م"د:یگویاو مار به ید بسیدست خواهرم گذاشته وبا تاک یگل دستش را رو یب یدم بیود !" 

گلگون  یشد،چهره یام م یکه مردمک چشم من را گشاد کردو تا مدتها باعث شکنجه وازار روح یریبعد تنها تصو

دیچ یش را ورمیدخترانه لب ها ییایخواهرم بود که داشت با شرم وح یووارفته  . 

 

 

ا من به یز بود.یب وگریش به طور مداوم با نگاه من در تعقزد،اما نگاه ین من رو کوک میشلوار ج یمثال داشت پاچه 

گرختم.با افکار مغشوش  یماند ومن از نگاهش م یره میا او به من خید،یدزد یزدم ونگاهش را از من م یاو زل م

از ان افکار  یکی یخواست به حت یچ دلم نمیکردم.مغزم انگار در حال انفجار بود.ه ی،دست وپنجه نرم میودرهم

ال یذهن س یشانیخود از پر ییرها یپروبال بدهم.اگر به من بود،که برا یبرا یب اور ومسخره،مجالعذا

شه،دست وداش به کار یر بود.مثل همیکردم وخالص!او هم انگار با خودش درگ یم یش،مغزم را از هم متالشیخو

نگه  یتوانست ان را از من مخف ینم.چه طور میتوانستم لرزش دستانش را هنگام کوک زدن بب یرفت.به وضوح م ینم

 دارد؟

مبهم  یه هایرالیزدند،باز شود وقلبم ز یخون میکه به ذهنم شب ین که زبانم بخواهد از هجوم واژگانیباالخره قبل از ا

یبگ یخوا ینم یچیه"اندوه وغم پرس،گفتم: " 

گذاشتم سوالم را  ید میباکرد؟ن یرت نگاهم مینزدم.پس چرا او انطور با بهت وح یبیدانستم حف عج یخودم هم م

روز تا حاال با من حرف یاز د"کالم را به دست گرفتم وافزودم: ی،رشته یشترین با اقتدار بیهم یرد.برایده بگیناد

بارم  یچیال نکن من بچه ام وهی!خیحور ین اجیکه...بب یخوا ینم یعنی!یشنویمنو هم که نم ی!حرف هاینزد

گذشت یگل چ یب ین تو وبیز برویدونم که...که...د یست!من خول مین !" 

کردم.مطمئن بودم  یاحساس تهور ورشادت م یبیسرم را صاف گرفته بودم وزل زده بودم تو چشماش به طرز عج

دیفهم ین ا مید ایدا کرده ام که بتوانم رک وپوست کنده تر حرف بزنم.او بایانقدر اعتماد به نفس پ . 

" ؟یدون یم یخب...تو چ " 

روز مرا در حسرت یبود.بس که از د یمتین هم خودش غنید،اما همیرس یدور به گوشم م یتش انگار ز مسافیصدا

که با  یزند.در حالیر یوجودم اب سرد م یها یسوختگ یکردم رو یال مید،حاال خیخود به اتش کش یدن صایشن

ردد مانده بودم،فکر ده بود،میم چسبیگلو یواره هایکه به د ین گفتن ونگفتن حرفیکردم وب یم یانگشتان دستم باز

گل از تو خوشش اومد نه؟ یب یب"ز ها روشن بشه!وگفتم:یچ یلید خیکردم:امروز با " 
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دم!خب البته حق هم داشت!تو ینو فهمیاول ا یهمون لظه "نان خاطر افزودم:یخورد وتا به من نگاه کرد با اطم یکه ای

بروبرگرد یشه.بینتت عاشقت می!هرکب ببیکم ندار یاز خانوم یچیه !" 

از خود نشان دهد.من که در خفا از  ید چه واکنشیمن با یپرده  یح وبیر یدن حرف هایدانست باشن یانگار نم

معلوم بود که مهر من اصال "درد ناک در ادامه گفتم: یخردم،همراه با پوزخند یکالمم زخم م یقت تلخ وکشنده یحق

سوزه ها،نه!دست یدلم م ینکه فکر کنیبودم!نه اخوب ومتشخص وخانوم ن یکاف یه دلش ننشسته،چون به اندازه ی

یدون ینو خوب میتونم باشم.تو که ا یست بهتر تر نمیخودم ن !" 

ا یکنم  یه مین جمله ها خون گریان ایتونست بفهمد من هنگام ب یکه داشت م یدانم با ان همه هوش وذکاوت ینم

رو الک خودت  یدیرئز سرت رو کشیوتو از د"زدم: یپ میم ریحرف ها یفروخورده تو یه ینه؟حاال داشتم با گر

ن موضوع از کوره در برم یگردم.تا سر ا یمن دنبال بهونه م ی!فکر کردینکن یاد خودت رو با من قاطیکه مثال ز

من ... من ... عاشقش بودم؟ یکن ی؟فکر میال کردیخ یامت به پاکنم؟اصال تو چیوق " 

 

وایوا...هیه !  

دربرگرفتنم دراز  یز برداشت.من دست او را که برایپرت کرد وبه طرف من خ یاشلوار ونخ وسوزن را به گوشه 

تو ندارم یبه ترحم و دل سوز یاجیولم کم...من احت"دم باال.ینم را کشیشده بودپس زدم وف !. 

 یز من...چیعز"ز ومهربانانه گفت:یمالطفت ام یم را از ان خود ساخت وبا لحنیاما او با سماجت خاص خود،دست ها

یدوز یوم یبر یخودت م ین طور برایهم یارد !. 

؟یز رو انکار کنیهمه چ یخوا یم یعنی"با پرخاش گفتم: . 

دا کند.اما از انجا که او یخوش پ یانین کابوس هول ناک پایفتد وبا انکار اواین اتفاق بیخواست ا یاخ که چقدر دلم م

نده یگل منو به عنوان عروس ا یب یکنم که ب یر نمنه...انکا"اش گفت: یشگیله نبود با صداقت هیاهل دروغ مکرو ح

من قبول کنم یکه فکر کن یوونه باشید دیح داد!اما تو بایاش به تو ترج !. 

بهشون جواب رد  یخوا یم یعنی"گفتم: یگرفته ا یچشمان مهربان ودرخشانش انداختم وبا صدا یم را توینگاه خ

؟یبد . 

د بکنمیبا ه کهین تنها کار درستیره..ا"سر تکان داد: !. 

" ؟یبکن یبخاطر خواهرت از خود گذشتگ یخوا یچرا؟چرا م . 

" رین تو واون قرار بگیخواد ب یدلت خواست بذار.من فقط دلم نم ینه...تو اسمش روهرچ !. 

" مثل من باشه؟ یش دختر سبک مغز وجلفیتونه دلش پ یاون م یکن یال می!خیاج یاون؟تو چه ساده ا . 

خت.او هم انگار با من در خزان زود رس ارزو پرپر یوجودم ر یود،برگ برگ شاخه م بیکه در تن صدا یاز سوز

یطونیه کم شی؟تو فقط یگفته تو جلف وسبک مغز یحرف نزن.ک ین طوریچ وقت در مورد خودت ایه"شد.یم !. 

ن یهم یدونست گذاشتمش سرکار!برا یا میار"افروخت پوز خند زدم. ید که در من شعله میشد یبا حس دلسوختگ

دونم که اونم از تو خوشش اومده یمن حساب باز نکرد.م یاصال رو !. 

ونه اش ید یدونم که تو بدجور یاما من "م انداخت وگفت:یها یبر م یچشممانم پر اب شد.چنگ یدوباره کاسه 

ن عقل واحساسش گرفتار شدهی!حاال اون بیکرد !. 

" یگه حور یعقلش م . 
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" وایگه هیواحساسش م . 

" رهیم درست بگید تصمیکنه که با یعقل حکم م یره وقت یاحساسش م یپ یک !. 

" ؟یتو دوستش ندار . 

 یم.کسیگو یدانستم که دارم دروغ م ید نگاهم کرد.میخود کند وبا ترد یداغ وتپنده  ینه یس یسرم را از رو

ر!مثل ن بود که ذارمش سرکایمن فقط قصدم ا"دم.ید ین کار میمجبورم نکرده بود،اما خودم را ملزم به به ا

از  یکین ناراحتم که یز...مثل همه...اما اون انقدر زرنگ وبا هوش بود که از من رو دست نخورد!من فقط از ایکامب

با یهنگامه وفر یها یناراحت یمن هم رنگ وهم اندازه  یم.اره ناراحتیتمون رو از دست دادیازار واذ یسوژه ها

اال بخوام به خاطرش رخت عزا تنم کنم وحسرت به دل بمونمنبود که ح یچین ما هیشتر نه کمتر!بینه،نه بیونوش !. 

دم یک سربازاز جان گذشته به بازوانش چسبین یزید ه من امان ندادم وبااحساس شیبگو یزیلب باز کرد تاچ

چ یبه من داشت ه ین عالقه ایا کوچک تری!مطمئن باش اگه ارین فرصت خوب رو از دست بدید ایتو نبا"وگفتم:

چون  یدا اون ازدواج کنی.تو بایاشیا ید نگران احساساریکه تو نبایداد که...منظورم ا یش اجازه نموقت به مادر

یاستحقاقشو دار !. 

ه ام را ینه اش رها کردم وهق هق گریس یگر سرم را رویش پر اب شد،بار دیش به ارتعاش افتاد وچشم هایتا لب ها

 شکستم
 

 

وفنا بکشانم. دلم فقط به  یستی،قلبم را به نیبزرگ ین از خودگذشتیمچک هیخواهم با  یدانستم چرا م یخودم هم نم

کران قلب خوامحبت ها والطاف  یب یایاز در یوبهره مند ین همه سال فداکاریتونم بعد از ا ین خوش بود که میا

 یا به کلاحساسم ر یچه هاین گونه پاسخ گوباشم.امن روز ها ساب دلم را گذاشته بودم کنار.دریحدوحصرش را ا یب

چه ها مسدود خواهند ماند.با خودم فکر ین دریشه ایهم یکردم که برا یمهروموم کرده بودم وساده لوحانه فکر م

 یاو حاضرم هر کار یوبهروز ین بار نوبت من است که به خواهرم نشان دهم به خاطر سعادت مندیکردم ا

کنم یاورم که با خودم چه میخودم ن یقلبم ببندم وبه رو یضجه ها یاگر الزم باشد چشم رو یبکنم.حت ! 

" تونه  یهم خوبه!به نظر من اگه زن از شوهر بزر تر باشه بهتر م یلیکه باش!تازه خ یدو سال از اون بزرگتر

شون رو سروسامون بدهیزندگ !" 

" ؟یات مهم وجالب رو از جا بدست اوردین تجربیتو ا یشه بگید!م " 

" دهنش یذاشت یستم که لقمه میهفت هشت ساله ن یوایاون ه ادت باشه منیگه بزرگ شدم خانوم!یمن د !" 

د،با استفاده از سکوت یرسیم وشب از راهمیکرد یباهم بحث وتبادل نظر م ین که سر متاقد کردن او کلیبعد از ا

ن یبه ا یدم،که از ته قلب راضیرس یقت مسلم مین حقیکردم با خودم روراست تر باشم وبه ا یم یشب،سع یکیتار

اون دوستم نداشت؟ یعنی"دم:یستم وبعداز خودم پرسین وصلت " 

ق ینافذوعم یاد اورم.ان نگاه هایم به یشد یبا هم مواجه م یاو را وقت یکردم تمام حاالت رفتار یم یسع

 یم میش تو گوش هایودل نواز!هنوز هم صدا یمیز!ان لحن صمیتاب ناک ومهر ام ی!ان لبخند هایرکیرزیوز

وایه یماه یلیتو خ"د:یچیپ !"  

ن قدر زود توشب چشماش افول کردم؟یاگه من ماه بودم پس چرا ا  
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د یخود محو وناپد یره کننده یفروزان وخ یر پرتو هایرو ز ین درخشش انیا ید وجود خواهرم حورینکنه خورش

نه باشه اگه تو یم ین چیشتر!بله...جز این حد!نه بیاد؟فقط تا هم یطنتام خوشش مید فقط ازمن...از شید...شایکرد؟شا

د به خودم بقبولونم که من هم چندان ید خودمو گول بزنم.باید!نبایکش ین جاها نمیون بود،کار به ایدر م یعالقه ا

دهیان رسیپا یبوده به نقطه  ین ما هرچین احساس گذرا وسست نبودم وبیبند به ایپا . 

م واون هم...اوه...شوهر خواهر!اصال بهش د یره من عنوان خواهر زن اونو به خودم اختصاص مین وصلت سربگیاگه ا

عالم هم  یپ وخوش چهره س!اصال از تمام شوهر خواهر هایخوش ت یگم؟به قدر ماف یدارم م یاد که...چ ینم

ن یه!همیابک ین وصلت نشد،فقط اقا مهندس پغکیبه ا یااگه خواهرم راضیا شوهر خواهر منه،ین اون یسره.بعد از ا

 !وبس
*** 

" ن؟ین شرط ببندیا یوبطالت!م یدم از خستگبچه هال من مر " 

د ثابت کرد.کمیبا ومهشیمن فر یچهره ها یجان زده اش را روین رو گفت ونگاه هیهنگامه ا  

تفاوت من  یبه وسوسه افتادند،اما واکنش سرد و یشنهاد جالب سر شوق امدند وکلین پید از ایبا ومهشیاگر چه فر

 یچ"ر قرار داد وهنگامه از کنار دستم گفت:یرا به شدت تحت تاث جانین شورو هیشد و وا یباعث تعجب همگ

یستیه؟تو ظاهرا موافق نی !" 

م یستاده بودیاز همان جا که ا"کنم! یمن به گور خودم بخندم اگه باز بخوام شرط بند"گفتم: یبا لحن خشک ومنقبض

یچ یبرااخه "با گفت:ینبو.فر یبه دورو برم انداختم هنوز از اتوبوس خبر یقینگاه م /" 

تو خم عوض  یم،حالو هوایکن ی!مطمئنم اگه شرط بندیپکر بود یلیامروز خ"ستاد وگفت:یم اید امد وجلویمهش

 "بشه؟

خود منو  یطون رفته تو جلدتون بیم!اگه شیمن باش یست به فکرحال وهوایالزم ن"نگاش کردم وگفت: یتفاوت یبا ب

نیبهانه قرار ند !" 

وایه"د.یم چسبیبا به بازویفر !" 

 یکارم قدوقواه  یچشات بادمجون م یاینگو واال  یچیه یکیتو "دم وبه او تشر زدم:یاوکوب #####با ارنجم به 

 ""!دماغت

ش حمله ور شوم وبا یج شده به سوییته یمحل او باعث شد من با اعصاب ی ین خنده یر خنده.همیهنگامه زد ز

 یکرد وناسزا م یه مید وگریکش یغ میکه الو ج یادامن کنم.مینه اش بکوبم واو را فرش بر زمیهردودستم به س

ان مرا هر طور شده یداشتند خشم وعص یم را از ان خود ساخته بودند وسعیبا از دو طرف دست هاید وفریگفت،مهش

 یرون.به زودیامد ب یخونش نم یزد ین جمع کند.کاردمیزم یمهار کنند.هنگامه به زحمت توانست خودش را از رو

کرد یخود گم م یمحاصره  یت مارا در حلقه یاز دحام جمع . 

" ؟زده به سرت؟یکنیکار م ی... چیه " 

 "!اره...اره!زده به سرم"

 یگه په،چرا سر من خالید یه جایاگه دلت از "م.یافتادیم واز تک وتا نیدیکش یهم هوار م یاد زنان به رویهر دو فر

؟یکن یم " 
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ن یبه او بدهم.پا برزم ید چه جوابیدانستم که با یاورده بودند میند به زور مرا تحت کنترل خود در یبا مهیاگر فر

ه فاضالبهیشب یلیافه ات خیچون ق"دم وگفتم:یکوب !" 

خنده اش رو  یبا نتوانست صدایضرب وتشر کالم غر یرد.حتیارش را بگیاخت یب یخنده  ید نتوانست جلویمهش

خواستم تر وخشک را با هم بسوزانم!انگار  یان چرا مد یخواستم...نم یک پارچه اتش بوم ومیش خفه کند.یگلو یتو

گرفتم یکرد وارام م یقلبم فروکش م یاز الو یقدر ینطوریا . 

ش حمله ور یبه سو یز بلندید،با خیمهش یخنده  یشد وبه ازا یرسد حرص یانست زورش به من نم یهنگامه که م

با  یبعد اندو به طور جد یرها کرد ولحظه اد دست مرا یاش..مهش یشانیپ یپخش رو یشد وچنگ انداخت به موها

چشمانش شد یاز مشت ها حواله  یکیکند که  یانیخواست پادر م یبا میز شدند.فریهم گالو . 

که راه انداخته  یدند.در دل بابت اشوب بچه گانه ایکش یهم هورا م یکردند وگاه یدند ونگاه میخند یت میجمع

پرزود  یریدرگ یکار را به تماشا یک عده ادم بیا حماقت کودکانه ام دانستم ب یمان بودم.میبودم ناراحت وپش

دور خودمان جمع کرده بودم یوخورد وعصب . 

ک باره از من جداشد واحساس یند مرموز به ید وان حس ناخشایاز سرم پر یبه ککل یوانگیبخار جنون ود یوقت

انداختند  یهم چنگ م یمحابا به سرورو یان ان سه نفر که بیخت،خودم را میبه سرتاسر وجودم ام یسبک بال

ن دلتون خنک شه ییخوا یمن بودم!حاال اگه م یالک ین دعوایگه!مقصر این دیبس کن"م داد زدم:یانداختم واز ته گلو

نیمسخره رو تمومش کن یریرین درگین واین منو بزنیایب !" 

صورتش مانده  ید رویبا ومهشیفر زیت یجنگال ها یافتاده بود رو سرش جا یورو به هنگامه که مقنه اس کجک

کردند.احساس کردم  یران به من نگاه میخته وحینه ام را دادم جلو.هر سه از نفس افتاده وبا ظاهر بهم ریبود،س

ااهلل!من ین؟اول تو شروع کن هنگامه!ین!چرا معطلیاید ب"ده شد.ینم از هم دریاد گوش خراش وخشمگیم با فریگولو

 "!اماده ام

 ید انداخت که داشت مقنعه اش را رویبه مهش ید ونگاهیکش ینیبا فیکار کنه.فر ینگ مانده بود که چج ومیهنگامه گ

به  ید وتعجب نگاهم کرد باالخره به خودش امد وگامین که چند لحظه با تردیکرد.هنگامه بعد از ا یسرش مرتب م

ن طرف انطرف چشم دواند.پسر ها سر یه ان که نگاه را در نگاه افسون زده ام جوالن دهد،بیم برداشت.قبل از ایسو

زدند.اماده بودکم اگر هنگامه به تخت  یهم م یدند وبه سروشانه یخند یدر گوش هم گذارده بودند وپچ پچ کنان م

ن کار را کرد که اشک من را در یرانه ایغافل گ ین کار را کرد.طوریرم که خودش اید او را در اغوش بگینه ام کوبیس

ه کنان به ید هم گریبا ومهشیست چه کنم،کخه فریگر یدانستم با او که سر بر شانه ام گذاشته وم یاورد.هنوز نم

میشو یدم که در اغوش هم فشرده میطرفمان امدند وتا من به خودم بجنبم د . 

 یبلوا،بد از ان یابک یده وسرخ وچشمانیخراش ییر مقنعه در امده...،با چهره هایاجق وجق از ز یما چهار نفر با موها

 ییجالب واستسنا یک صحنه یتونست  ین واقعا میم.ایز هم پناه گرفته بودی،حاال در اغوش مهر امید وانیشد

پراکنده شدند ومارا به حال خود  ید مانده بود،به زدیناام یتازه بکل یریک در گیت که شروع یباشد.جمع

یدیتو مو با اب دماغت به گند کشتمام مان"ر گوش هنگامه وبا خنده گفتم:یگذاشتند.سرم را گذاشتم ز !" 

ابان یخ یخود خشککم زد.نگاهم به ان سو یک دفعه برسرجاین طور.اما من ید هم همیبا ومهشید.فریه،خندیاو با گر

قینه ونگاهش نافذ وعمیه زده بود.دست ها بر سیوار کنار دفتر کارش کیکه او به ذ یید...جایپر کش ... 
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ما دوستان  یبعد از دورمان گسستند شاهد دعوا یدفعه دورمان جمع شدند ولحظه اک یکه  یتیانگار او هم مثل جمع

د ومن مجبور شدم نگاه محزون یبود.خواستم با حرکت سر به او سالم کنم که اتوبوس از راه رس یمیدل نازک صم

 .ونافذ او پشت اتوبوس جا ماند
 

ک یکردم من وخواهرم در  یز برداشتم،هرگز فکر نمیباز کردن خ یزنگ در به صدا در امد ومن داوطلبانه برا یوقت

زنگ در  یش امده بود که کسیگذشته به ندرت پیسالها یم بود.طیگل وپسرش خواه یب یزان بیم یبهار یجمعه 

ر شده یانها غافل گ یر منتره یدن غیخودم را با د ین وقتیم یخانه امان را به صدا در اورد ومهمانمان شود برا

دن یقلبم گذاشتم ومادر وپسر را ازد یف وپرازشعف،دستم را رویخف یغیسالم ،با ج یشدم وبه جار یدم،غافل گید

ش به سرخنده وشوق در اوردمیخو ین حالت توام با دست پاچگیا . 

" م تو؟یایب یمارو دعوت کن یخوا یک سالم،دختر جون!نمیعل " 

وا؟یه هیک"داد خواهرم امد: یهنوز جرات نکرم زل بزنم به چشمان او که صدا " 

لچرش را به حرکت یدار و یکوتاه ومعن یگل به دنبال خنده  یب یگل وپسرشان که ب یب یم خانم بیامدم بگو

در مردد ومعطل  یدانم او چرا بعد از ورود مادرش هنوز در راستا یورتمه رفت.نمیا به داخل یانداخت وبه کمک ار

 .مانده بود

ن،کهییده پایوبلند خود را کش دهیدم خواهرم چه طور قامت کشیبر گشتم ود   

دلم برات تنگ شده بود "گفت: یگل داشت م یب یگل بهتر بتواند اورا در اغوش گرم ونرم خود بچالند.ب یب یب

 یرو طاقت نم یدوم یم!طفلکیهامو تحمل کن ید تا اخرشب بد قلبقیا بایدنشون ید یبر یا منو میا گفتم یخانوم!به ار

پسر چقدر عاشق مادرشهن یکه ا یدون یاره.اخه نم !" 

" به خود بازگرداند یگریمرا از عالم د ییاو بود که گو ین صدایا"حالت خوبه؟ . 

ک یبا  یچ فرقیه یزن ین لبخند ها مید هر وقت از ایگو یچهره ام پهن شد.خواهرم م یبه رو ییلبخند دل گشا

یندار یاحمق درست حساب ! 

" در  یام از پشت به طرز وحشتناک یدم اسب یر بدتر شد.موهگید ین وریدم جلو.ایام را کش یوروسر"سالم!

د قرار گرفتیمعرض د . 

ن نگاه نافذ دور کنم؟ید اید خودم را از معرض دیایدانستم چه طور ب ینم  

" ام تو؟یب " 

ن یایاگه قراره ب"گفتم: یکردم،اما به شوخ یم یدلم داشتم به او دهن کج یامده بود.تو یبه نظرم تعارف مسخره ا

ن خوب به سالمتین بریخوا ین!اگه مییب بفرماتو،خ !" 

رد تا یخودش را بگ یتوانست جلو یشد.انگار به زحمت م یزان میداشت او یفروخورده ا یلبش از خنده  یگوشه 

ا افتاده بود،مادر را یادش به اری،تازه یمیکه تازه بعد از انهمه خوش وبش گرم وصم یمبدا قهقهه اش بلند شود.اج

 یگل منگول یر حجاب روسرید ومهربان او زیکه چهره سف یامان خدا رها کرد وامد به طرف ما.در حال کنار حوض به

به خود گرفته  یره کننده ایخ یسرخ ییاروین روید واز شرم ایدرخش یک تکه جواهر میاش مثل 

ن؟یستادین چرا دم در واییبفرما"بود،گفت: " 
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چ درنگ وتعلل در یمادرش وخواهرم بده کنه،بدون ه یمرا جلو خواهد یر کاه مین بدجنس اب زیدانستم ا یاگر م

بستم یش میرا به رو . 

" ز شما گفتم به سالمتیخواهر عز یام توولیخواستم ب یراستش من م !" 

گرداند وبا تمسخر به من  یم،هرگز سر برنمیکش یم یانچنان یلم چه خط ونشان ها یدانست که تو یبه گمانم اگر م

د،نگاه مالمت بارش را همان جا به جانم ید ید نمین رفتار دور از عقل را چندان از من بعیکه ا یزد.ابج یپوخند نم

ن کرده یشه سردش را اذیهم یلب ها یبهار یگل ها ییبه شکوفا یکه لبخن یخت وبا دست به او بفرمازد،در حایر

 .بود

 یحقش بود درروش م"ر لب گفتم:یدم زیانها جلوتر از من به داخل خانه رفتند،من با لج در را به هم کوب یوقت

 !بستم

شد از  یبرخورد کنم.به هر حال م یورسم ین بروم تو با خودم عهد بستم که با مادر وپسر خشک وجدیقبل از ا

د به عنوان تنها یکنند.ومن با یرا خواستگار یخواهند اج یجه گرفتکه رسما مین طور نتیناخوانده ا یامدن مهمان ها

داشته باشم یومنطق یبا انها رفتار جدکس وکار خواهرم  . 

به  یکوتاه،کالم یشه کنم،صاف وشق ورق نشستم وخواستم به دنبال سرفه ایپ ینکه رفتار بزرگ منشانه ایا یبرا

وایرو فراهم کن ه یزحمت،اسباب چا یب"به من گفت: یحور یبرزبان رانم که اج ییعنوان خوش امد گو !" 

کردم.با لج از جا برخواستم  یرا فراهم م یرفتم واسباب چا ید میوکار خواهرم با اوه چه بد!من به عنوان تنها کس

کردم وبا  یدلم به او دهان کج یکند.تو یب میدم که او با نگاهش مرا تعقیوبه طرف اشپز خانه رفتم.در همان حال د

یکه از انتخابت پشمون بش یاله"دم:یشیاند یبدجنس !" 

که داشت خفت مرا  یست احساس گناه کردم وبا عذاب وجدانیجز خواهر من ن یبعد که فکر کردم انتخاب او کس

 یداره...اونا راست یبر نم یه شوخین قضیدم باال.با خودم گفتم ایله اش را کشیتید،سماور را روشن کردم وفیجو یم

م؟تنهاهم شه؟من کجا رو دارم بریم یف من چین وسط تکلیخوان خواهرم رو عروس خودشون کنن!اما ا یم یراست

شه بدون اعتنا به سرنوشت من یم یراض یحور یاج یعنیکرد!اوه  یزندگ یاجاره ا یک خونه ی یشه تو یکه نم

کردم ین کارو نمیاو بودم ا یدنبال سرنوشت خودش بره؟من اکه جا ! 

م یان خاطر بگونیتوانستم با اطم یکردم؟نم ین کار را نمیا واقعا ایده ام مشکوک شدم.این عقیبعد به ا یاما لحظه ا

ا بود وقرار بود با مرد مورد عالقه ام یط ازدواج من مهیدانستم که اگر شرا ینبود.م یکینه،چرا که دل وزبانم با هم 

 یرا م یمجابا اسب خوش بخت یدم وبیشیاند یوسرنوشت نامعلوم ومبهم خواهرم نم ییازدواج کنم،هرگز به تنها

ا یشدم  یر مسئوالنه نسبت به خواهرم محکوم میورفتار غ یدیان به القین میاگر در ا یرفتم.حت یش میتازاندم وپ

اش  یتوجه به من فکر سروسامان دادن زندگ یدادم ب ید به خواهرم حق میا بایم نداشت.ایبرا یتیچ اهمینه،ه

م هرگز دست توانم خاطر خود را جمع نگه دارم که خواهر یست...میکند.اومثل من ن ین کار را نمیباشد؟اما نه...او ا

ن کندیاو را تضم یاگر خوشبخت ینخواهد زد؛حت یچ اقدام خود خواهانه ایبه ه ! 

ن که به ییده بود پایش را کشیاهنگ صدا یکرد.طور یگل داشت در گوش خواهرم پچ پچ م یب یبرگشتم ب یوقت

ک ی یدن حتیق به شناو را بشنود،چه رسد به من که از ان فاصله موف یتونست صدا یبه زحمت م یحور یگمانم اج

اق به ان گفت وشنود مرموز یل واشتقیشتر از میب یلیکه در ان هنگام خ یزیشدم.چ یانان نم یکلمه از حرف ها

ن سووان سو چشم یاو در کنار مادرش بود.به ا یخال یدن جایخته بود،دیبرانگ یب،در من حس کنجکاویوعج
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تونستم حدس  ی؟نمیکرد.اما به چ یفکر م یزیبد داشت به چما!ال یحوض اب؛با نگاه یاط بود .پایح یدواندم.او تو

د شدمیوس ونامیخودم ما یوکند ذهن یبزنم.از تاتوان . 

انکه  یبه من انداخت .بعد ب یستاده بود نگاهیر نگاهم صاف به پشتش خورد که برگشت واز همان جا که ایپانگار ت

اق یحوض.هوس واشت یگر زل زد به اب تویبرگرداند وبار دق خود سازد،از من رو ین نگاه عمیدوستانه را اذ یلبخندب

شوهر خواهرم شود قلبن ا به دست امواج خروشان گنگ ومبهم  یکه قرار بود به زد یگپ زدن با مرد پر جذبه ا

گر در کنار او نگاه کور وماتم را ید یدانستم که تا چند لحظه  یل ان عاجز مانده بودم.میه تحلیسپرد،که خود از تجز

درنگ کردن ب.د؟ یر چه جایاب خواهم انداخت.پس د یوت  

ن کردم ین اقدام جسورانه شدم، در دل خود را تحسیگل موفق به انجام ا یب یبد.ون جلب توجه خواهرم وب یوقت

ن؟یکن ینگاه م یبه چ"وغبغبم از باد غرور پف کرد. " 

سکوت خودش غرق شد.من با حرص دور لبم را به من انداخت ودر  یختم.نگاه چپیر ید خلوتش را به هم میانگار نبا

سه ین حوض مارو با استخر خودتون مقایحتما دار"او بدهم مان خنده گفتم: یبه کم محل یتیانکه اهم یدم وبعد بیجو

ن؟یکن یاستخرتون شنا هم م یشما تو ین؟راستیکن یم " 

خود  ید به رویحت کننده بود.اما من نبان گمان نارایار اومصداق ا یربطم نداد.تداوم سکوت معن یبه سوال ب یجواب

ه کم پر حوصله یم خونه تون یش که اومدیسه هفته پ"تازه کردم وگفتم: ییچپ .گلو یعل یاوردم.زدم به کوچه  یم

نیتر بود ." 

 یخورد.با صدا یک راست به هدف میرم یباز کردن قفل زبان او ت یز براین کالم طعنه امیدانستم باا یخودم هم نم

ن خونه مونیومده بودیچوقت نیکاش ه"گفت: یه ابم وخف !" 

چرا؟"اسف بار نشان نداهم. یجمله  یدن اینتواستم تعجب خود را از شن " 

ا من به ی!ایفهم یکه نم یگفت چقدر ابله یکه انگارداشت م یحاال نگاه بغ کرده اش هم ا ان من شده بود.نگاه

من  یاو از شعور عقالن یدادم؟وقت یراژمیچپ و یعل یچه کو یتو یا به طرز خود خواسته ایدم،یفهم ینم یدرست

ن نفس ها یز از ایشد ن یم یوحرص یهم از دستم عاص ید.هر وقت حورینه کشیه اه از درون سیشب ید شد،نفسیناام

داد.)احمقه دختره یرون مینه اش بیس یاز قفسه  !) 

 ین وسط چیف من این تکلیفکرش رو کرد چین!هین خواهرم را از من جدا کنیخوا ین که میبد یلیشما خ"گفتم:

شه؟یم " 

من اصال خوشش  ین حالت چهره یخودم را طلبکار نشان دادم.اما انگار از ا ینه وبه طور عمدیودست ها را زدم به س

؟یگ ینو به مادر نمیچرا ا"ن علت بود:یشت در هم فرو رفت.لحن سرد او مضاف بر ایامد چرا که چهره اش بین " 

ترسم یه کم از مادتون میرو ندارم...راستش من ... جراتش"دم:یخند !" 

یبترس یکردم تو از کس یفکر نم"شش باز شد.یدانم چرا ن ینم !" 

ن؟ین بابت خوشحالیاز ا"گفتم: یقلب یش خند او گرفت.با احساس کدورت وازردگیدلم از ر " 

" یکه چ " 

ر گوشم.چه غلط هایکم مانده بود بزند ز ! 

" برم؟ یکه از مادرتون حساب م " 
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ک کلمه از ی یدم حتیر لب با خود نجئا مرد که هر چه کوشیز یزیب وتلح،چید به دنبال پوزخند عجید مرا که دیترد

شه یه"درون خود داشت گفت: یبیکه غم غر ییگرحوض رفت وباصدایدم.بعد به طرف دیان پچ پچ ها مرموز را نشن

گذرونه؟ یدفتر کارم،جمعه هارو چگونه م یروبه رو یرستان دخترونه یطونک دبیخواست بدونم ش یدلم م " 

ن؟ین معما رو کشف کنین ایامروز اومد"رفت گفتم: یطونک غش وضعف میش یدن کلمه یکه دلم از شن یدر حال " 

حوض نگاهم کردوهچ نگفت وگذاشت که  یشکوفا منتظر جواب او بودم اما او از ان سو یحوض با لبخند یاز ان سو

فتمیام به جلز وولز ب یدر اتش گنگ تب وتاب درون  

11ان فصل یپا  

در کمال "نه!"ک کلمه بود:یگل،جواب خوهرم فقط  یب یامان ب یب یبعد از انهمه امدن ها ورفن ها واصرار ها

ت وصالبت ممکنیقاطع . 

ا بزرگ یخوره!تازه من دو سال از ار یزمون بهم نمیچ چیما گجا واون ها کجا!ه"ل داشت:یک دلیخودش هزارو  یبرا

کار کنم؟ ینها گذشته،من تورو چیا یم...از همه یبا هم نداشته باش یچ وجه اشتراکیکنم من واون ه یم!فکر متر " 

ک خواهر یکردم نقش  یم یشد،سع یکه نسبت به من داشت ختم م ییها یش به دلواپسیاما واگر ها یهمه  یوقت

 یم ی!تا کیاوه،اج"افسرده ومغشوش او شوم:خاطر  یال خود باعث تسلیبه خ یکنم واندک یمهربان ودل سوز را باز

ن ی،اما این همه خواستگار رو به خاطر مبهم بودن سرنوشت من رد کردی؟تا حاال ایمن کن یتو فدا یزندگ یخوا

یذارم از دست بد یرو نم یکی ." 

ا...مگه اون چه چر"د گفت:یاز ظن وترد یاش را داد باال وبا حالت یکمان یاز ابررو ها یکین را گفتم،یک بار که ای

گه داره؟ید یبا خواستگار ها یفرق " 

چ یک فرق وجود داره!اصال با هیدختر!هزارو  یگیم ی؟اوه!چیچه فرق"گفتم: یبا دست پاچگ یجان واندکیبا ه یکم

؟تازه یدیست!مگه دک وپزشون رو ندیاس نید قابل قیارز یکه سرشون به تنشون مفت هم نم ییکدوم از خواستگارا

ا از همه شون جذاب تروخوشگل ترهین که اریستن!مهم تر از همه ایومنم منم کردن هم ن ییاهل خود نما !" 

مثل تورو به  ییشتر ذهن نافالین حضرت اقا،بیا یپیحتم دارم خوش ت"ش دار گفت:ین یتکان داد وبا لحن یسر

وجود داره یکه گفت یگه ایک فرق دیخودش مشغول کرده تا هزارو  !" 

نه،خودم را یخته در سیفرور یده وقلبیرنگ پر یه ام سست شدم وبا رخساریافکار سست وکم ما ک ان ارز لو رفتنی

نبود یچپ راه یعل ین بار مرا به کوچه ی.انگار ایزدم به موش مردگ ! 

***  

" دین را گفت ومثل فنر از جا پریا"ن وقت شب؟یه ایک یعنی . 

نکه مثل او دنبال چادر یا یه شب متعجب بودم،اما به جادن زنگ در خانه در ساعت دین که منم مثل او از شنیبا ا

من  یحجاب ین باعث نشد نسبت به بیالش را از بابت باز کردن در خانه راحت کردم.اما ایرون وخیدم بیز پریبگردم ت

؟یدرروباز کن یبر یخوا یخته میبهم ر یبا اون موها"اعتنا بماند وغرولند نکند. یب " 

دا یسرم که مثال پ ین طور مواقع هردودستم را بکشم رویاد گرفته بودم ایدم در را باز کردم.او ندا یبه نگران یتیاهم

 .نباشد
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نگاهم کرد  یر چشمیر کرد.زیم گیگلو یک قلوه سنگ بزرگ تویمثل "ساالم"دم احساس کردمیتا او را پشت در د

خ شده بودم تو چشاش.داشتم یه مهم خودش را خالص کرد هم من را ک"سالم"د با گفتنیام را د یج ومنگیوچون گ

مابرساند ین وقت شب خودش را به در خانه یباعث شده که او ا یکردم چه اتفاق یفکر م . 

 یشده که دودست یسرت طور"د:یبود که با دقت نگاهم کرد وپرس یرعادیب وغیعج یاو کم یانگار ظاهر من برا

بهش؟گ یدیچسب  

درهم وافشان  یسرم کندم واو که موها یم را از رویفل دست هاح بدهم ناغایرنگ به رنگ شدم وتاخواستم توض

 یستم وبراتون مقدورهریالمیاگه مزاحم ن"گفت: یاش افتاد وبا لحن مغرورانه ا یزود دو هزار یلید،خیشده ام را د

ام تویخوام ب !" 

وا؟یه هیک"خواهرم امد: یش اومده که صدایخواستم بپرسم چه موضوعع پ " 

ن موقع یا خان ایجناب ار"میرون.سر برگرداندم که بگویدا کرده بود که امده بود بیچارقدش را پانگار بالخره چادر 

به داخل تعارفش کند،از سد من گذشت.شانه به  یانکخ کس ین بار او امان نداد وبیکه ا"ف فرما شدن یشب تشر

من کند  ی،شانه اش شانه یچ کالمیه یخت وبینگاه مهبوتم او یزش را به حقله یم نگاه اسرار امیهم که شد یشانه 

ر منتظره بودیب وغیعج ییف فرمایک تشریان ین پایاند.وایوخودش را به خواهرم نما . 

خوردن  یمن برا"که انگار دست خودش هم نبود گغت: یعصب یتید با حالیسر خود د یکه باال یچا ینیمرا با س

ن موقع شب مزاحمتون بشمیومدم ایوه نیوم ییچا !" 

فردا رو خدا از ما نگرفته بود"طعنه گفت: خواهرم به !" 

دلش تکان  یاب تو یشدم اما او حت یک دفعه فلج میزد واز فرط شرم وخجالت  یاو بودم خشکم م یاگرمن به جا

کنم؟ ین موضوع از شما عذر خواهید به خاطر ایچند بار با"تخورد وتازه طلب کار هم بود. " 

قندان  یرا مقابلش گذاشت ومن هم با دست پاچگ یاهرم استکان چاشد.خو یکیمان با هم یک لحظه نگاه های

ن طور.اما اما سراپا نگاه یک پارچه گوش نشسنت.من هم همیابم.خواهرم یب یزیرا؛بلکه از دام نگاهش مجال گر

ن ینبود.من ا یکیبه حرف امد زبانش با نگاهش  یدر خود داشت.اما وقت یاریبس یکه حرف ها وناگفته ها یبود.نگاه

ن طوریهم هم یحور یکنم اج یکردم وفکر م یحس م یرا به خوب . 

" کنم یگه از شما خواستگاریه بار دیمن اومدم تا  !"  

 ین وتند شده.داشت نفسم به شماره میکردم ضربان قلبم اهنگ یشد.احساس م یداشت ته قلبم مشت م یزیچ

کند با پر  یم یم او هم حس حال مرا را دارد وسعکرد یال میبود که خ ین چه افکار پرت وموهومیدانم ا یافتاد.نم

دیال را جبران نمایفکر و خ یمگیوسراس ین سرگشتگیش ایها یحرف . 

" ذارم یرون نمین در بیرم پامو از ایوتا جواب مثبت از شما نگ !" 

هرچه تمام  یزفلنگ در با تروفر ید احساسیرودار شدیشد در ان گیم یرفتم اما به چه بهانه ا یشدم وم ید بلند میبا

ان یماندم ودر م ید میمن!انگار با یوه تعارف نشده بود،پس...اوه،خدایدست نخورده بود هنم ظرف م یبست؟هم چا

 ید غوطه ور میوترد یشتر در عمق ناباوریزدم ب ی،همچنان دست وپا م یدرون یم تو در تویب وعظیان تالطم غر

 .شدم

ن یفرو رفتم وبا خودم فکر کردم:ا ینیرد من در سکوت وبهت سنگیگش را بیحرف ها ین که دنباله یاما قبل از ا

رم یره!پس بهتره خفقان بگیخدا رو بگ یاراده  یتونه جلو ینم یچ قدرتیشه کرد!ه یهم نم یسرنوشت ماست وکار
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به  یر منطقیه رفتار نامعقول وغیست قلب شکسته مو با یز نیچ جایخودمو حفظ کنم!ه یوارامش ومتانت ظاهر

بکشم ییرسوا ! 

خواب  ین برایخب اگر قصدا دار"ال هر دو را راحت کنمیهوده را بر زبان راندم تا خ یب ین ان حرف هایهم یبرا

ن ستاره هارو هم یتون یاونجا هم خنکه .تازه م یشه!البته هوا یبتون نمیبهتر از پشت بام نص یید بگم جاین بایبمون

نیبشمار !" 

که هرگز  یکردند.اما با حالت ین طور نشد.هر دو داشتن نگاهم میش بودم اما ایمنتظر اخم وتخم خواهرم وتذکر ها

ورد.واو...او...نه،اشتباه  یش فشار میه،اما فقط به لب هایر گریخواست بزند ز ید،خواهرم انگار میگنج یدر تصورم نم

ر یحظات نفس گتوانستم در ان ل یکرد.ومن...نم یم میاز تاسف وتحسر تماشا یکنم...داشت با حالت ینم

نه یاز س یچارگ یاز سر ب ین هر دو نفر را بدست اورم،اهیربط،دل غمگ یهرچند ناپخته وب یودورازذهن،با کالم

رون اوردمیچپ ب یعل یگر سر از کوچه ین طور شد که بار دیرون دادم وایب . 

ست.اخر ین یمجاب شدن یقچ منظید با هیرس یبر سر ازدواجش با او به بحث ومناظره نشست.به نظر م یخواهرم کل

ه کرد ومثل یتک یسرنوشت من است،او به پشت ید که نگران چگونگیان کشیمرا در م یپا یحور یاج یسر هم وقت

دل چسب را  ینیخوش به سرپا یده وحاال دارد با خاطریز به زحمت خود را باال کشینوک ت ییک سرباالیکه از  یکس

 یشنهاد میشماست،پ ینگران ین همه یخب،اگه ا"گفت: ینه شوق وسرمستاز هرگو یعار یگذراند با لحن یاز نظر م

داشته باشه یبزگ وجاداره وفکر نکنم خودش هم مخالفت یکنه!خونه به قدر کاف یاد با ما زندگیوا هم بیکنم که ه !" 

وجود یچشم نگاهم کرد انگار با همه  یواز گوشه  !  

؟گیچ یعنین یحاال ا"هنگامه گفت:  

ن کارا یکار به ا یتو چ"ن هم با پرخاش گفتم:ییهم یرا نداشتم؛برا یم کسین جیوس یکنجکاو یاصال حوصله 

وار یرا به د یه ها بعدیش را جمع کرد وغرولند کنان رفت که اعالمیلب ها"...حوست به کار خودت باشه.یدار

بود وبا ده من  یخ وزهرمارمن،تل یمعن ید وبه قول خودش بیجد ین بازیبا که هنوز اوقاتش از بابت ایبچسباند.فر

شد شماره تلفن منو  یحاال نم"ده باز هم افتاد به نق زدن:یدرهم کش یش با سگرمه هایشد بخوریعسل هم نم

؟ینزن " 

به  یستاده بودند برگشتند ونگاه پرسانیکه ا یین از جایغ از ته گلو بود هنگامه ونوشیه جیاد من که شبیفر یبه صدا

م ندارمیشد....من که شماره مستق ینه که نم"ما انداختند. ..." 

ین رو نزدیا نوشیچرا شماره تلفن هنگامه "کرد: یخواست از رو برود هنوز داشت اعتراض م یانگار نم !" 

مامان  ینکه اون دو تا مثل تو تنها بچه یا یبرا"م را باحرص برهم فشردم وگفتم:یلب ها یدیشد یبا احسس کالفگ

قلچماق ترن...هنگامه بد بخت هم مثل  یکیاز  یکیرادر بزرگ تر از خودش داره که ن سه تا بیستن نوشیباباشون ن

یندار یچ مزاحم واقا باال سریکه ه یین تویاون...فقط ا !" 

در عوضش مامان بابام از صد تا داداش قلماق هم "ه:یر گرینکه بخواهد بزند زین شد.مثل ایافه اش دوباره چرو کیق

ه یمن  یبرایمسخره ات دار یه ین اعالمیوا...تو با ایه یفهم یخدا...چرا نم یکنن...وا یبدتر مواظب منن وکنترلم م

ده ین که قلب شکسته اش رو به مزاید به تلفن ها بدم/بگم ایبا ی...اخه من چه جوابیکن یدرد سر بزرگ درست م

زش ناراحت کننده ومسخره استینم همه چیبیکنم م یفکر م یه/هرچیگذاشته ک ." 
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ن قدر جوش نزن دختر...فکرش یا"گفت: یتفاوت یه دورادور مواظب گفت وشنود ما بود با لحن خونسردوبن کینوش

میخند یم ومیکن یف میکه چقدر ک یرو بکن...ا !" 

ه یگه  یراست م"تکان داد وگفت: ین سرینوش یق حرف هایشش تا بنا گوشش باز شده بود،در تصدیهنگامه که ن

سه افتادندین پچ پچ کرد وهردو به ریدر گوش نوش یزیاو چ "!یدنیم دیترکان یم یدلو روده ا . 

از اخم  یانکه ذره ا یرد بیش بگیها یتمام با غرولند ها وابراز ناراحت یبا که انگار جد کرده بود حال مرا به معنایفر

.مارو باش ونه تو..ید یکیاز  یکیس...یزاد ن یه ادمیزتون شبیچ چیه"نازک کرد وگفت: یش باز کندپشت چشمیها

دونم  ینها به جهنم...نمیا یق بدترن...حاال همه یقات از صد تا نارفیگه رفیم...اصال حق با مادرمه که میا دوستیکه با ک

حال به هم زننده رو اداره کنم...اصال هدف از طرح  ین بازیتونم ا ین که من چه طور میگ یچکدومتون نمیچرا ه

ه؟گیچ یاحمقانه ا ین نقشه یچن  

دانستم که دارم چه  ینداشتند که بدهند.تنها من م یچ جوابین در سکوت مطلق به من زل زدند.انها هیه ونوشهنگام

وخنده ان  ین که به قصد شوخیح بود/ایوتفر یا هدف تنها سرگرمی!اید ودو دلیترد یکنم...ان هم با کم یکار م

ن یا ایم.ایخود بکن یاحتمال یر دردسر هایود را درگم وخیرستان پسرانه بچسبانیوار دبیرا به درود ییکزا یه هایاعالم

ت یتوناس=نستم مسئول یا من میم چه؟این کار ابلهانه باز خواست شوید.اگر به خار ایارز یسک وخطر میهمه به ر

ک یرا به خاطر  یخمان کند!تا به حال کسیقرار است توب یرم/اخر کیه را برعهده بگین قضیتمام جوانب مربوط بخه ا

د بهش یه که بای یزین تنها چین...ایه ... همیهدف فقط خنده وسرگرم"ده اند.گفتم:یساده به استنطاق نکش یشوخ

که جهت  یگ یزنن م یکه بهت زنگ م ییاونا یده گذاشته منم...وتو...به همه یم ...اون که قلبش رو به مزایفکر کن

شتر ونه یل مدرسه جمع بشن...نه بپارک مقاب ین جمعه تویده،راس ساعت نه صبح همین مزایشرکت در ا

یکه بد یهم ندار یح اضافه ایچ توضیکمتر...ه ..." 

ان ی...وا...اقادامادتون ....دارن میه یه"هم بزند که هنگامه سوت زنان گفت: یگریامد حرف د ." 

ازار  ن گمانیدال بر اثبات ا یچ نشانه این را گفت.هرچند که در چهره اش هیش دار ایاحساس کردم با لحن ن

خودم  یبرا ین،اما هر طور بود ظاهر ارام وخون سردییخته بود پایر ین که دلم هریدا نبود.با ایدهنده مشهود وپ

ن وفلنگ ین چند تا رو هم زود تر بچسبونین ایکن یسع"ب زدم :یدست وپا کردم ورو به هر سه نفرشان نه

اط مدرسه...بال خره یح ین تویه رو پرتکنین بقینکردشه...وقت هم یدا میپسرا هم پ یگه سروکله ین...االن دیوببند

کنه یداشون میپ یکی !" 

ن کارشان تمام یماندم.هنگامه و نوش یبا او باق ییارویقرار در انتظار رو یکرد ومن ملتهب .ب یر لب غرغریبا زیفر

حضورش را  ینستم گر ماتوا یگر در کنار ماست...مید یقه یدا بود او چند دقیدارشان پ یمعن یشده بود.از لبخندها

 یخت تویوخنده اش را ر"خونه! یه را میداره اعالم"گفت: یخفه ا یخود احساس کنم.هنگامه با صدا یکیدر نزد

 .کف دستش هاش

قه،او ید.هرچند بعد از چند دقین طور خندیرا به انها دادم،او هم یابک یمهندس پفک یخواهرم واقا یخبر نامزد یوقت

توانستم حدس بزنمکه  یدم...میشن یش را میگام ها یک به من گفتمتاسفم...!صدایتبر یبه جابا ین وفریهم مثل نوش

تفاوت وغلط  یب یمه سر وبرافروخته والبته با ظاهریرساند.اس یه ها را خوانده ودارد خود را به من میاز اعالم یکی

شود یبلند م یاتش ها از گور کن یبفهمد که تمام ا ییچ پرسو جو یه یرک وبا هوش بود که بیانداز.انقدر ز . 
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ا از خودشان ین دوختند.ایچشم به زم ینیحضورش در سکوت وخفقان سنگ یرجذبه یبچه ها سالم کردند وتحت تاث

ده ین انداخته بود که انگار فلفل بو کشیمغش را چ یرو یشتر.طوریبا از همه بید فریده بودند؟شایخجالت کش

از  یکیستاد.حدس من درست بود.یه راست امد ومقابل من ایخشک شده  یهان مجسمه یاعتنا به ا یاست.اما او ب

ن؟یدییپا ین ما رو میداشت"سالم گفتم: یدانم چزا به جا یدستش لوله شده بود،نم یه ها تویاعالم " 

ن؟یل شدیامروز زود تعت"جواب گفت: یاو هم بجوا " 

" روبه رو ابانیوصورتم را گرفتم به خ"خمان رفته بود جلسه...یمعلم تار . 

" نیمت شمردیوشما هم طبق معمول فرصت را غن !" 

هرگونه مواجهه  یح دادند به جایز وغضب ناک بود که بچه ها بوحشت افتادند وترجیعتاب ام یلحنش به قدر

م دست تکان دادند یرنگ ورو باخته،برا ییماین با سیهم یع تر پا به فرار بگذارند.برایوبرخورد با او،هرچه سر

 یمه را هین دوستان نین که دلم را به چنیاز ا ین از محل دور شند ومن را با او تنها گذاشتند.گاهیاورچواهسته وپ

من "مشت خود فشرد وگفت: یه را تویبه رفتن انها نداد.اعالمب یتیشوم.اهم یم یخوش کرده ام از دست خوم عصبان

یوار،بکنیبه در ود یکه چسبوند ییه هایعالمن ایکه ا ین فاصله تو هم فرصت داریارم...تو این رو بیرم ماش یم ." 

ابان روبه یخ یه یلش که در حاشیعقب گرد رفت وبعد به طرف اتومب ین ومواخذه گرانه اش چند قدمیبا نگاه سنگ

ذارم اون به من حکم کنه ودستور  ینم"کردم وگفتم: یدلم به او دهان کج یدفتر کرش پارک بود شتافت.تو یرو 

د جذبه وجسارتشو به خواهرم نشون بده نه به یمنه/داماد من هست که هست ...با یگه چه کاره بده...اصال اون م

 "...من

رو که بهت گفتم  یکار یخوا ی...نمیکن یپس چرا وقت رو تلف م"ن.یید پایشه را کشیدم باال.شیلش پریبا بوق اتومب

؟یانجام بد " 

ف یلش رفتم ودر سمت جلو را باز کردم.مجبورشد کیاتومبدادم،به طرف  ینشان م یکه از خودم پوست کلفت یدر حال

به خرج دهد  یشترینکه بخواهد تحکم بیزد عقب.قبل از ایبردارد وبر یصندل یرنگارنگش را از رو یوپوشه ها

ح منو یخنده وتفر یتونه جلو یچ کس نمیکنم...ه ین کارو به خاطر خنده مینه من ا"گفتمن: یبالحن خشک وجد

یصندل یعت خود را انداختم رویمان صالبت وقاطوبا ه"ره...یبگ ! 

ل را به حرکت یاتومب ید که بعد منصرف شد.وقتیبگو یزیخواست چ ید نگاهم کرد.انگار میبا درنگ وترد یلحظه ا

به جب تسلم شدن نبد...اصال  یشد...چاره ا یم یدم وبا خودم فکر کردم:اگر عصبانیکش یبه راحت یانداخت نفس

ت در او فروکش کرد.جرات نداشتم برگردم یاهو افتاد و انهمه خشم وعصبانیک دفعه از هیست چرا یمعلوم ن

گر گرفتار یزد وجو حاکم بار دیبهم بر ین ارامش قبل از طوفان به زودیدم ایترس یش بندازم.میبه سو یونگاه

انبر یم یمیقد یوچه ک کیعد از ی...یابان فرعیک خید به یچیپ یابان اصلیاو شود.از خ ینده یگرداب خشم فزا

ن کاست...دنده را که برد یج از سرعت ماشیبعد به تدر یک را پست سر گذاشت.کمیک چهار راه شلوغ پر ترافیزدو

اده ین جا پیشد هم ی...کاش میاقا جاب بد یم هاین جید به سیدو،به خودم گفتم:گارت زالر شد دختر...حاال با

ن حماقت ینکه مبادا با ایرون انداختم.از ترس ایس سوسه الود به بینگلهن.ویین بپرم پایشم...اصال چه طوره از ماش

 ین جا جم نمیباداباد...از ا"دم .با خودم گفتم:یچسب یندازم،صاف به صندلیکودکانه همه را به زحمت ودردسرب

ش چشمانمیباشه که از دت وپا شکستن که بهتره...وتا زبان در کام خود بچرخاند،صد مرتبه جانم امد پ یخرم.هرچ . 
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"  یده باشیه دین قضید پشت ایبا یدونم چه خواب ناز ی...فقط نمیجالب یه یک قلب شکسته...چه اعالمی یده یمزا

به زحمت ین همه افتادیکه ا !" 

خودم  یخوام برا یست...من فقط میدر کار ن یچ خواب نازیه"زش حرصم گرفتوگفتم:یاز لحن منتقد وئطعنه ام

درست کنم یسرگرم !" 

" ؟یمتیبه چه ق اخه " 

یمتیبه هر ق"سرم: یم را انداختم رویافتم صدابین که از تک وتا نیا یزد من هم برا یداشت داد م !" 

" مت انگشت نما شدن؟یبه ق یحت " 

گذرا به  یان قائل نبودم.نگاه یبرا یتین موضوع فکر نکرده بودم.درواقع اهمیجواب من سکوت بود.چندان به ا

 یتون ین کار چه طور میبا ا یح بدیتوض یخوا ی!نمیگ ینم یزیچرا چ"توقف شد:انداخت وپشت چراغ قرمز م

؟یوسرگرم ش یح کنیتفر " 

شد  ###دم،چراغ یتودر تونگاه هم خز یه هاید.تادر عمق الینرس یچشم در چشم نشدن او به جا یتالش من برا

-نخواهم داد اما بعد یحیچ توضیهش اورد.اول گفتم یمعترض از شت سر،حواس پرت او را سرجا یل هایوبوق اتومب

ن طور...پس تو یکه ا"ه اتفاق اتاده بود واو از تمم ابعاد نقشه ام با خبر شده بود:ین قضیعس ا-قه بعدیفقط چند دق

ن مورد ینم از دوستات ر ایبب یخارق العاده ا یده ی!چه ایده بذاریبه مزا ین طوریقلب شکسته ات رو ا یخوا یم

؟یگرفته ا یکمک فکر " 

 

؟یبه مقصدت برس ین طوریا یکن یفکر م"کد وگفت: یمن خنده ا یدن جواب منفیبا شن " 

ل تعادل یراندن اتو مب یکردم برا یون بود.احساس میما به ب ینزدم.نگاه هردو یشانه ام را انداختم باال.اما حرف

نم یحاال بگو بب""ش. یم لیبه سمت راست متما ید وگاهیچیپ یبهچپ م یبنه طر ناگهان یندارد.گاه یتمرکز فکر

د؟یشکستنش رو نشن یصدا یشکست که کس یقلبت ک " 

" ن شکستن صدا ندارهین شده...تازه ایحتما همه گوشاشون سنگ ." 

" ک قلب شکسته رو یحاضره  یشه!اصال کس یده قبول مین مزایتو ا یکس یکن یدونستم ...حال فکر م یاوه نم

 "!بخره

"  یمت میگه که از قید یها یشه...بر عکس شکستنیتر م یمتیکه شکست ق ده دارم دلید.نم...اما من عق ینم

 "!افتن

عموم ازاده؟ یشرکت بر " 

" گ"ده فقط پسر ها حق شرکت دارن!ین مزایست...البته تو ایدر کار ن یتیمحدود  

" تیمحدود یعنین یمتاهل نه...وا یوزن ها ومردها !" 

" نیداشت یگه ایحات من برداشت دیا شمااز توضیشم  یامن متوجه متوجه منظور شما نمی !" 

ا به عمد یا حواسش را خوب جمع نکره بود یبه او نشان ندام. یم رخ من انداخت.اما من توجهیبه ن یره ایناه نافذ وخ

کنه طرف پسر  یم یاره مگه نه...حاال چه فرقیقلب شکسته ات رو بدست ب یک یخوا یتو م"چراغ قرمز را رد کرد:

ک زنی یا حتیل ا مرد متاهیباشه ... !" 
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 یچرا فرق کم"شد. ید.خلقم داشت تنگ میپر یاعصابم جفت پا م یش،رویخو یانگار داشت با کفش شبرو

نکه بعدا بتونم باهاشیبسپارم که قدرش رو بدونه...منظورم ا یخوام دلم رو به دست کس یکنه...من م ..." 

ن که یفرو بردم.با ا یصندل یوسرم را تو"کنم.بتونم باها ازدواج "ر افزودم:یدرنگ وتاخ یکردم وبا کم یمکث

ام دست  یمذهنیال دارد به حریکاود وخ یوجودش درون من را م یکردم با همه  ینگاهش به من نبود اما حساس م

شتر تحت شعاع قرار گرفت واوضاع یاش ب ید،رانندگیرس یفکروذهنش به نظر مغول م ین حالت همه یابد....در ای

ن؟؟؟؟یز یکزاک مین زین که داریجه گرفتیسرگ"ه او تذکر بدهم:شد مجبور شدم ب یخر " 

نه یبعد ا"نه...حالم خوبه..."امد: یلبش نشسته بود جور در نم یکه انگار به زور گوشه  یچ با لبخندیش هیحزن صدا

ن یبه هم مانید.فکر کردم گفت وگویچیک خانه پیابان نزدیچ اخر خیمعکوس با پ یم کرد وبا دنده یرا تنظ یرونیب ی

مبدل شد یک تصور واهین گمان چند لحظه بعدبه ین ختم خواهد شد،اما ایسکوت مبهم وسنگ . 

" ن بودیا یده باشیه دین قضیکه گفتم ممکنه پشت ا یپس خواب ناز ." 

ان  یبرا یعلت ومعلول یچ را بطه یدم،هیشید.اما هر چه اندیرس یه وکدورت به مشام مینامطبوع گال یاز لحش بو

 .نجستم

" ا نه؟یم یخوش کن یکید دلمون را به یخوب...باالخره ما هم با " 

کردم با  یمحابا برزبان راندم،احساس م یپشت ان باشد ب یشه ایانکه اند یمسخره را ب ین حرف هایدانم را ا ینم

 یقگر باهم تالیزانمان بار دینگاه گر یحخون بزنم.قتیخوم به قلبش حمله کنم وشب یهرچه تملم تر م یبد جنس

بدم یل کسیتحو یین پرت و پالیگه محاله چنید"کرد،با خودم گفتم: ." 

خوش نکرده  یتا االن دلت رو به کس یعنی":"گفت یبا لحن غمگنانه ا یبرداشت وقت یا یق وکاریدلم چه زخم عم

؟یبود " 

هش خوش بود که دلم ب یاون ک"خواستم داد بزنم: یزد.م ینه ان راشت بال بال میس یدلم مثل مرغ سرکنده تو

 یوا "وجود سوختم وخاکستر شدم تا به دروغ گفتم: یاما نگفتم!گرچه با همه "گه خوش کرد.ید یکیدلش رو به 

ک پرسش یالک خود بکشم واو با  یافروخته خواستم سرتو یوبا چهره "فکرش نبودم... یخدانه ...تا حاال تو

ن مجال را به من ندایگر اید یرمنتظره یغ . 

" ؟ین فکر افتادیال به اچه طور شد حا " 

ک ین ینشود.ا ییتا درز ان رونما ینه اش کنیگه هم وصله پید هزار تا دروغ دیبا یک دروغ گفتی ینبود وقت یچاره ا

د یرس یاز در من نبود...و خواهرم همه جوره به من مین احساس نیخوب...قبال ا"بود. ییدر امر دروغ گو یقانون کل

ازدواج  یحور یکنم،اما حاال که اج ییک لحظه هم احساس تنهای یذاشت که حت یومراقب حال و روزم بود نم

 "...کرده

ک باره نطقم رو یدهانم را گرفت  یجلو ینامرئ یکردم دست یم ادامه دهم .احساس میونتوانستم به حرف ها

چم ین قدر پاپیدوخت تا ا یز به هم نمیدهان اورا ن ین دست نامرئیدانک چرا ا ید.اما انگار او دست بردار نبود.نمیبر

نکند ینشود واعصابم را خط خط . 

" ه که وجود دارهی یلین تنها دلیا یمطمئن !" 

 یشعور هم ان لحظه جا یک ادم کودن وبیاگر  یدم.حتیلبم را گز یوگوشه "گفت نه واما زبان...:مطمئنم... یدلم م

میگو یدروغ م یعیانه وفجید دارم به طرز ناشیفهم یاو نشسته بود م . 
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" ببره یین مووع بویت از ایحور یکه اج یترس ینم !" 

 ید مینقطه متمرکز شد.او نبا یهوش وحواسم برگشت سزجاش ورو ید.همه یک باره برق از سرم پریانگار به 

ختیر یم به هم مید واال تمام برنامه هایفهم . 

" خشک او  یکه لب ها یصوص وقتد .به خیلرز ین موضوع مشکوک بودم ته دلم مینسبت به ا"فهمه!یاون از کجا م

ز از هم باز شدیطنت امیش یک ان به تبسمی . 

" د من بهش گفتیشا ." 

نیکن ین کارو نمیشما ا"دم.با تحکم گفتم:یرس یلج اورش به احساس اختناق م یداشتم از خونسرد !" 

نه که یگم...شرطشا یالبته که نم"من گفت: یرون زده یبه چشمان از حدقه ب یزیبر گشت وبا نگاه مرموز واسرار ام

یده شرکت بدیمزا یتو منو تو !" 

" به لکنت افتادم وزبانم ناگهاندر کامم گره خورد ودر امتداد ان لبخند کج ومبهم ونگاه "ش...شما...ولب....اخه...

ت کردیهدا یل را باسرعت چهل تا به زنبق قربیپررمزو راز ونافذ،%اتومب . 

11فصل  : 

شه وسرت رم یاخالقت عوض م یکردم بعد از عروس یمن وباش که فکر م"م:دم وبا خنده گفتیصورتش را بوس

گل  یب یب"کرد بدعنق گفت: یز می!همان طور که داشت کاهو ریدار یات که شد دست از سر کچل من برم یزندگ

که چقدر حساسه یدون ی...میت کنیزا رو رعاین چید ایاد!تو با  یخوشش نم ! 

ت به ین مسئله هم حساسیا یگل رو یب یا بی؟ایتو چ"دم وبا تمسخر گفتم:یاش را از پشت کش یطنت روسریبا ش

دا باشهیشوهرت پ یده که مبادا موهات جلو یخرج م !" 

" د موهاش پخش وپال باشه که ینبا ین اشپزیدونه در ح ینقدر کدبانو است که میجان ا یوا خانوم ...حوریر هینه خ

ارهیر بغذا د یه تار از موش سر از قابلمه یمبادا  !" 

با عجله  یحور یوار.اجید یم ورنگ صورتمان شد گچ ویگل از پشت هول شد یب یب یدن صدایهردومان باشن

انکه به  یزدم وب یدستم بود گاز بزرگ یگه تو یبیبه انداخت.ه س یزیسرش ونگاه تند وت ید رویاش را ک یروسر

م وبه طرفش یل داره،خندیهرچه تمام تر به من تحوگل با ظرافت  یب یه هارا بیاورم که ان گوشه کنایخودم ب یرو

گه به ما ین که دیکارش کرد یدونم چ ین ها...نمیکن یگل...خوب با عروستون صفا م یب یحالتون چه طوره ب"رفتم:

ذاره یمحل نم !" 

ا اورد بیمن کم ن یدینکه در کمقابل چشم سفیا یدور لبش شکن شکن شد.بعد برا ین هاید وچیگل لب ورچ یب یب

اشپز خونه یا تویسرت کن بعد ب یاول برو روسر"گفت: یلحن ناصح !" 

ن خونه استین این جزو قوایاوه...ا"ب زدم وگفتم:یبه س یگریخواهرم گاز د یاعتنا به شم غره ها یمن ب !" 

" دان  ی.نمسرم یز اشپز خانه را بردارد وبکوبد تویم یها یاز ندل یکیلچر بلند شود ویو یکم مانده بود از رو"البته!

فرستاد یط شدن میگل چه طور مرا به کام خ یب یب ینکرده بود خشم وغضب فوران شده  یانیاگر خواهرم پادر م . 

" دیراستش من کرش داشتم وازش خواستم با عجله خودشو به من برسونه به من...شما ببخش !" 

 یم یشان کفریدست هردوزرد شدوقرمز شد وبعد مثل بادمجان بنفش شد.داشتم از  ین ها را گفت وکلیا

 ین نمییم پایده شده،از گلویب جویکردم س یدم.احساس مید یگل واعتذار خواهرم نم یب یعتاب ب یبرا یلیشدم.دل

د یایگل خوشش ب یب یم مهم نبود بیکردم .اصال برا ینفس خالص م یخودم را از دست ان تنگ یک طورید یرود.با
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 یا اجیرومو بپوشونم...از شما... ید از کیست...من بایو خونه که نامحرم نت"گفتم: یساختگ ین ا لودگیهم یتنه.برای

یحور ...." 

ن رفتییم پایبز ا گلویس یده هاین طور شد که جوید وایتان کالمم پریهمان طور که اماده نشته بود به م  

" ست؟یکه او به تو محرم ن یدانست یا...خانم ....میاز ار " 

ندادم یتیخواهرم بودم.اما باز اهم یشممنقلب وگوشه چ یمتوجه نگاه ها  

ده وسبک ین کالم نسنجیانگار با ا"ا خان که داماد منه...نا محرم کجا بود؟یار"اش بادمجان کاشتم: یوکنار باقال

دمیدرنگ به جانش شعله کش یختم وبعد بیسرش ر ین رویک باک بنزیسرانه اول  . 

" ا به هم محرمندیشتر مردم دنین حساب نصف بیبا ا ست...پسیهوم...چه حرفا...چون دامادتون نامحرم ن !" 

" ستید... ما که امار دست مون نیشا !" 

لچرزش را به یبرافروخته وغضب ناک،و یره نگاهم کرد وبا چهره ایره خبید.خیترک یچشمانش داشت م یکاسه 

نشده بود که  یر او تهیس گرون.هنوز جو اشپز خانه از حضور نفیعقب راند وبه حالت قهر وعتاب از اشپز خانه رفت ب

 یده بود انگار میبه گوشت تنم چسب ید.طوریم را چسبید امد طرف من وبازویز پریخواهرم تروفرز از پشت م

خ بکشدیخواست ان را بکند وبه س . 

" سرت کن ولبس لخت  یروسر یوسبک مغز نباش!نگفته بودم از مدرسه که اومد ین قدر الابالیبهت نگفته بودم ا

چشم  یوالاقل جلو یک خانوم رفتار کنیمل  یتون یگل کل کل نکن...اخه چرا نم یب ین قدر با بیش وانپو یوپت

؟یاون،حفظ ظاهر کن " 

دهانم بود با  یکه تو ییاز پره ها یکیخواست از وسط دو شقه ام کند. یچشمانش شده بود دوکاسه خون.انگار م

م یدانستم که وقت حمام،که ان قسمت از بازو یم را رها کرد.مید به سرفه که افتادم بازویا.و به حلقم پر یتکان ها

ظ ی.امدم با غیصندل یکه زهر ترکم کرد،خودش را نداخت رو یسوخت.به قدر کاف یاه وکبود شده.چه قدر هم میس

 یمتاسف وهم دالنه  یان چخار چوب در متوقف شدم.طاقت نگاه هاینه او مینه به سیرون که سیاز اشپز خانه بزنم ب

ک یرفت کنار...نگاهش همچنان مثل  یدانستم چرا از سر راهم نم یده بود...نمیز را فهمیورا ندشتم.انگار همه چا

وانگار او تازه متوجه شده بود که سد "ن رد شم!یاجازه بد"ز وتند گفتم:یتحکم ام یخ بود.با لحنیتابلو به چهره ام م

دکناریکه خورده خودش را کشی یمعبر است،با حالت .... 

شود...اما تنها  یردوبدل م یحور ین او اجیز کردم تا بفهمم بیم را تیرون،گوش هایرفتم ب یاز اشپز خانه م یوقت

 یر عادیب وغیعج ین کمیگفتن نداشتند؛که ا یبرا یشد.انگار انها حرف یرمیسکوت بود که لحظه به لحظه دامن گ

دیرس یبه نظر م . 

22فصل   

شد  ی.اما اخر چه طور؟انگار اصال نمیگل جا کن یب یشتر خودت رو تو دل بیب یکن ید سعیگفت تو با یم یحور یاج

 یلیا من خینشاند. یرا به ل م یق دوستیکه داشت قا یعمق یرجه زدوشناور شد.انگار با همه یقلبش ش یایبه در

چشماتون چه  ینم...واین...ببیگل...امروز چقدر خوشگل شد یب یب"گل کوچک وتنگ بود. یب یا دل بیگنده بودم 

میر سرتون بلند شده وما خبر نداشتیطون...نکنه زیش یافتاده...ا یبرق ." 

" ات وحشت ناک وشرم اور با ین ادبیات ام که با ا یمن هم کالس یمواظب حرف شدنت باش دخترجان!فکر کرد

یکن یمن صحبت م ..." 
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دم وبا یمثل بادکنک بترکد...خند ن حاالستیبرشته شده بودوچون غوک باد کرده بود که من فکرکردم هم یطور

ن جهنم،اصال حال یزنه باال...تو  یناکرده فشارتون م ین...خداین قدر جوش نزنیا"ات وحشت ناک گفتم:یهمان ادب

میندار یجناه کش ." 

 یش را رویکالفه وحرص الود،دست ها یمبهوت مات،زل زل نگاهم کردوبعد با حالت یگشاده ونگاه یبا چشما

ا به دادم برسیب ییجان کجا یجان...حور یاوه حور"ته حلقش داد زد: سرش گذاشت واز ..." 

 یک هو،سروکله یدم که یکش یخودم خط ونشان م یدلم داشتم برا یکاشته ام.تو یطیده بودم چه خیخودم هم نفهم

بود  ش بند اشپز خانه به خودش بستهیکه پ یمه سردوان بود؛در حالیهم پشت سرش اس یحور یدا شد.اجیا پیار

گل داشت به هر دونفرشان با حرکات دست تند  یب یش سفت وسخت گره زده بود. بیخ گلویوچاقدش را ب

توانستم از ترس به صورتشان  یبه من داشت.نم یتند وغضب ناک یهم اشاره  یگفت وگاه یم ییز هایوخشمناک چ

 یامد؛با نگاه یم.اما او داشت به طرفم مص ساخته بودیختن خونم تنه وحریبه ر ین االن اجینگاه کنم.به طور حتم هم

ر قابل یغ یها یدم ودر دل به خاطر سبک سریمشت شده ام را بر هم کوب یق،نافذ وافسون گر....من دست هایعم

خوسش حال  یش کنین که عصبانیاز ا"ستادم:یاو صاف وشق ورق ا یدن صدایبخشش خود،لعنت فرستادم که باشن

یش یم !" 

کنم یخواستم با مادرتون شوخ یمن فقط م"گفتم: یزین گرفتم ولحن اعتذار امناخن شستم را به دندا ..." 

 یتوان شوخ ینم یبا هرکس یاد نگرفتی"خته شد.یبه خود گرفت وبا مالمت وسرزنش ام یتم تندیحاال لحنش ر

 "...کرد

اح ندارهومز یشوخ یجنبه  یادم نبود که با هر کسیبله..."گفتم: یره سریبغ کرد.نگاهش کردم وبا خ !" 

 ی،سریحیهرگونه واکنش تند وصر یش استادم.اما او به جایرو یجلو یکیرک یداستم که با چه گستاخ یخودم هم م

 یچشم نگاهم کرد وبا لحن خواهش الود یرون.بعد از گوشه یتکان داد ونفسش را با حرص فوت کرد ب

ظ یش را با غیدنبال حرف ها"تونه... یصال نم؟اون ایشه ازت بخوام که کمتر با مادرم برخورد داشته باسیم"گفت:

 یدونم...فقط نم ینو میذرد وعار منار خودش تحمل کنه...خودم ا یسرخوش وب یه ین روحیمنو با ا"گرفتم وگفتم:

کنم یام وبا شما زندگین من بیشنهاد کردین،پیدونست ین میدونم چرا شما که ا !" 

" ختیب نگاه من گریاز تعق یبا دست پاچگوناگهان سکوت کرد وخاموش شد و"چون...چون... . 

*** 

" خوام؟ یچند با بگم معذرت م " 

رو  یزیتو چ یمنم چند بار بگم وعذرت خواه"گفت: یزد با لحن پرخاش گرانه ا یکه به مقنعه ام کوک م یدر حال

صد مرتبه  یبش که بعدش به خاطرش مجبور یک عمل احمقانه را انجام بدییفکر ید با بیکنه...اصال چرا با یعوض نم

یکت یعذرز خواه !" 

 یخوب چ"گفتم: ینیریدستم را از پشت به دور شانه اش حلقه کردم وسرم را به سرش چسباندم وبا لحن خود ش

رو با فکر ومغز انجام  ی..تا حاال کدوم کاریشناس یشعورت رو که م یت واحمق وبیترب یکار کنم...توکه خواهر ب

یکن تو دلش جاش یسع یاشه...!خودت گفتتعجب داشته ب یداده که حاال جا ." 

بله...اما نگفتم از "گفت: یفشردم با دست پس زد وبا لحن مواخذه گرانه ا یصورتم را که لوسانه به صورتش م

یکن یخ می یگل سنگ رو یب یب یمنو جلو یهات گاه ین بچه بازیفت..تو با ایچشمش ب !" 
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ا به یا یبه ار یدونم تو شوهر کرد یگل نکن..نم یب یگل ب یب ین قدر بیول کن تو رو خدا ...ا"از جا بلند شدم وگفتم:

دم به هر دوتایشا"بعد برگشتم ودوباره خودم را انداختم تو تخت:"گل؟ یب یب ." 

" چ کدومید هم به هیشا  ..." 

به چاک مقنعه ام زد یگرید وکوک دیتا نگاهش کردم نگاهش را از من دزد . 

" با یبا...حتم دارم اگر فریک عالمت سال گنده...قد دماغ فریخورد. یرم ول مداشت تو س یزیچ"ه؟یمنظورت چ

ن یک ماشیانکه جوالب من را بدهد،مثل  یب"حال چرا دماغ من؟"گفت: یخواند،با غرولند م ینجا بود وفکر مرا میا

 یکه تو م یم کارن قدر چاک مقنعه ات را جر نداه...صد بار گفتیا"راهه: یزد به ب یس،با حرفه گریب پلیتحت تعق

یکن ..." 

سبک سر وبد اداست یکار دخترا"خت:یاو در هم ام یمن با صدا یصدا ..." 

ک لبخند محو وگذرا بسنده کرد.مقنعه را از دستش یدم وفقط به یبلند خند یم من با صدایچشم در چشم هم که شد

خ گلومو یاون نفس بکشم.تا ب یتونم تو یمن چه طور م یچ فکرش رو کردیول کن تو رو خدا...ه"دم وگفتم:یکش

دختر یکوک زد !" 

ن که نصف موهات رو یدونم از ا ی...نمیار یدن کم نمینفس کش یچ وقت برایبهتر...تو ه"خون سردانه گفت:

یر یچ وقت از رو نمیشه که ه یدت میا یرون چه سودیب یزیبر !" 

ام یشتر تو چشم میب یطوراون "زدم وگفتم: یق چشمکیک نفس عمیبه سکوت گذشت.به دنبال  یلحظانت ..." 

ت کنهیخوام تو رو به راه راست هدا یاز خدا م"از جا بلند شد وپشت چشم نازک کنان گفت: !" 

ش سراند وبه یموها یخواهد چه کار کند.دستش را رو یادش رفته بود میزد.انگار  یهدف در اتاق چرخ یبعد ب

 یادم کار درست م یکمک کردن فقط برا یتو هم به جام...یمهمون دار یامشب کل"ه به اه فت:یشب یدنبال نفس

ارمیگل رو بدست ب یب یک سعت تمام وقت گذاشتم تا بتونم دل بی...یکن ." 

"  ین جور ابخند هایانستم از ا ین که میشم را تا بناگوشم باز کردم.با ایپا انداختم ون یوپا رو"؟یا رو چیدل ار

توانستم صرف نظر کنم یم نمیما از چال انداختن گونه هاد ایا یح وچندش اور من تا چه حد بدش میوق . 

ه؟یمنظئرت چب"براق شد وگفت: " 

ه مادرین یا وهمیدن یاست تویباه من خون مامانشوئ به جوش اوردم.ار یخوب هرچ"م را انداختم باال:یشانه ها ." 

...حاال بلند شو یکن یت نموباز هم مراعا یدون ینومیخوبه که ا"گفت: یتفاوت یچشمانش راتنگ کرد وبه حالت ب

 یدیچشم سف یبه حالت اگر بخوا یرو بهت نشون بدم...وا یمهمونا بپوش یشب جلو یخوا یرو که م یم لباسیبر

 یبند یوبا خودت عهد م یکن یم یت معذرت خواه یگل به خار درشت یب یار ب یر ین فرصت هم می...تو اولیکن

یبه خرچ ند یقاختوگستاخگه هرگز در برخورد با اون،از خودت ویکه د !" 

الت ید بهت بگم که خیسرم...در مورد لباس با یرو یختیاووه!چه قدر کار ر"دم وکفتم:یکش یسوت یگر یب الابال

گل  یب یدم که بتونم دل ب ینم یهم قول حتم یندارم که تنم کنم.در مورد معذرت خواه یجمع.من لباس لخت وپت

بره باال یش نما د من براش حکم نمک رو دارم که فشار خونش رو مارم...اون اصال از من خوشیرو بدست ب ..." 

نداره ودکترا ازش به  یگل وضع رو به راه یب یادت باشه که بی"برش زد: یچید طرف من وکالمم را مثل قیچرخ

ن امروز فرداست کهیم...همیش باشیروان یط روحیشتر مراقب شراین روزا بید اید کردن...ما بایقطع ام یکل ..." 
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قت انقدر تلخ وناگوار بود که فکر کردن به ان هم واهمه داشت.ومن ید.حقیلبش را گز یناگهان سکوت کردوگوشه 

نترس جانم...بادمجان بم افت ندارد"کردم: یبرخورد م ین مهمید با موضوع به ایچه الق ..." 

" ه دانیالق یتفاوت یقلبش.ان ب یرروده بود ودستش را گذاشته بود بیغ کشیج یبا که ه درست وحسابسیتقر"وا...یه

د یم چسبیرد وبه مرز انفجار برسد.امد وبه بازویشتر از دست من گر بگیل کردم وباعث شدم بیتکم یشخندیرا با ن

 یب یب ین قدر منو جلویقه ات رو بپوشون...ایات رو سرت کن و یبلند شو برو تو اتاقت روسر"واز جا بلندم کرد.

کنا از خجالت اب نیگل وار ..." 

 یست...خودم داشتم مین همه خشونت نیاج به ایاحت"دم وگفتم:یمحض خند یالیخ یومرا به طرف درهل دادومن با ب

 ".رفتم

در مورد "شتر در را باز کردم وگفتم:یب یمسخرگ یم بست.من برایبه رو یرونم کرد ودر را تقیدرنگ از اتاق ب یب

او که باعث  یاد رعد اسایوفر"تو خون منه... یه...وقاحت وگستاخد بگم شرندخیباخودت ببند هم با یکه گفت یعهد

خودم ببندم ین بر خودم هراسان ولرزان در را به رویشد ا . 

" ره سریخ یگم شو دخره  ..." 

با او مواجه شوم.تا امدم از پشت در پا بگذارم به فرار،به او برخورم  یستیمنبود که همان حظه با ین هم از بدشانسیا

نانه ودست پاچه مثل یشرم گ ینگاهمان باحالت یریبودکه از پله ها امده بود باال ومن قبل از درگ یند لحظه اکه انگارچ

زد،فلنگ را بستمیکه از برابر گربه بگر یموش ... 

22ان فصل یپا  

ح ین توضیجوانش...با ا یا باخانواده...عمو هوشنگ باپسر هایار یعمه 2ک بودند.یمهمان ها امدند...همه از اقوام نزد

 یها هم با خانواده  ییخواهر زاده اش شرکت کند .خاله ها ودا یکه زن عمو کوکب رفته بود تا در مراسم خواستگار

که شوهر -یشمس-راز دختر خاله تورانیسرشان.غ یخانه را گذاشتند رو یت خود امده بودند وحسابیشلوغ وپر جمع

ست ودو ساله و یب یب سنیبودند.سه پسر عمو هوشنگ به ترتهمه پسر  یساله هم داشت باق2 یک بچه یکرده بود و

گذاشته  یش پرفسورینشان هم شانزده سال داشت به عکس دوبرادرش که رینوزده ساله بودند.کوچک تر

ر پسر چهل یک پیران یجمال هم با زن وبچه امده بود،وتنها پسر خاله ا ییشده بود.دا ###بودند،تازه پشت لبش 

کرد.دو پسر خاله توران هم هرکدام  یم یپراند ومجلس گرم یکه مید وتیخند یشتر میز همه بودو ساله بود که ا

به هلند رفته بودند وبه  یالش به تازگیاومده بود.اهل وع یکمال هم عذب اوغل ییک شهرستان سرباز بودند.دای یتو

کرند  یف میخواهرم تعر یگروکدبانو  یچپ وراست از مهمان نواز یگشتند.همگ یقول خودش حاال حاال ها برنم

کرد یوبه به وچه چه شان داش گوش فلک را کر م . 

"  ین خوشمزگیبه ا ینیریعمرم ش یجان...تو ی...دستت درد نکنه حوریخوش مزه ا یها ینیریبه به...به به ..چه ش

 ".نخورده بودم

 "...نوش جانتان عمو هوشنگ"

" یادم بدیموناد محشر رو ین لیل اد فرموی،بعد بایی...عروس دایموناد محشریچه ل یوا !" 

" میریاد بگیش شما یم پیاید بین،عروس عمه..ما بایبابا...خجالت زده ام نکن یا ." 

" ما بود  ین شانس بزرگ همه یک گفت.ایتبر یسته این همسر شایا به خاطر انتخاب همچیگل وار یب ید به بیبا

میدا کردین پیزم یمثل تو رو یکه فرشته ا ." 
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" ن یکه دار ین همه محبتیدونم چه طور از شما به خاطر ا ین ...من واقعا نمیبه من لطف دار یلین شما خرایخاله ا

 ".تشکر کنم

د در مورد همسر نمونه اش به ذوق یف وتمجین همه تعریدن اینم از شنیا دوختم تا ببیهمان لحظه نگاهم را ب ار

بالد  ین بابت به خودش میدم از ایگرفته بود که من نفهمبه خود  یتفاوت یوب یانه.اما چنان حالت خنثیوشوق امده 

کند؟ یش میهم برا یا فرقیانه...و ای  

ودو  یحور یهمراه بود،اج"به به چه خوش مزه است...به به چه دلچسب است"یبعد از شام که از اول تا اخر با چان

ظرف ها وجمع وجور کردن  جمال به اشپز خانه رفتند تا در شستن ییدا یاز عروس ها یکیعروس عمه ها و

م.من یمهمان ها شد یاز باق ییرایجمال هم مامور پذ ییدا یه یکمک کنند.من و عروس کوچ یحور یاشپزخانه به اج

 یزدند وم یبلند گپ م یان جوان که دورتر از بزرگ تر ها به دور هم گرد امده بودند وبا صدایاقا یبرا

را از دستم  یچا ینیخواست س یا اول میبزرگ تر ها.ار یهم برا جمال ییکه دایبردم وعروس کوچ یدند،چایخند

رپسر ین همان پیفه را برعهده گرفتم.معین وظین اجازه را به او ندادم وخودم ایرد ومرا بفرستد ردکارم،که من ایبگ

ف را به طر ینیس یطنت من گل کرد وبه شوخیبردارد حس ش ییخواست چا یم یران،وقتیخاله ا یچهل ودو ساله 

نیس کنین،چن ممکنه جاتون رو خینخور یمامانتون گفته بعد از شام چا"دم وگفتم:یخودم کش !" 

 یر منتظره ینابه جا وغ ین شوخین نا غافل از ایزدند به خنده.مع یبه هم انداختند وپک یرکیر زیپسر ها نگاه ز

ز یم یرا از دست من گرفت ورو ینیکرد وبه طرفم امد وس یا سرفه اید.اریمن،مات ومبهوت مانده بد که چه بگو

نمینجا بنشیتونم ا یم"ا گفتم:یشم هنوز تا بنا گوش باز ود.به اریگذاشتمن ن ." 

د.پسر بزرگ عمو هوشنگ خودش را که یج ومنگ مانده بود که چه بگویکنار دستش اشاره کرده بودم.گ یبه صندل

جاهم جا هستیا"نشسته بود جابه جا کرد وگفت: یکاناپه ا یرو ..." 

 یبذار برا یانجا را خال"اش را داده بشم گفتم: ینکه جواب گستاخیا یه به بودم.برایدار بق یمعن یمتوجه نگاه ها

 "!مامان جانت

ا با یچ نگفت.ارید باالورنگ به رنگ شدوهید)پسر بزرگ عموهوشنگ(دماغش را کشیسه رفت.وحین از خندهه ریمع

ون طرف؟ا یریب یخوا ینم"گفت: یزومعذبید امیلحن ترد " 

ع تر خودم را به محفل بزرگ تر ها برسانم که من ین بود که ا جمع مردانه را به حال خود بگذارم وهره سریمنورش ا

ن؟ینم وردست اقا معین بشیگ یم یعنیوا..کدوم طرف؟"گفتم: یاوردم وبا جهالت ساختگیخودم ن یبرو " 

به "د وگفت:یش را به هم کوبیوجدامده بود ،دست ها ذوق کره بود وبه یدن اسمش از زبان من حسابین که با شنیمع

نید ین افتخار رو نمیما که مسلما ا !" 

ندیصد البته...شتر در خواب ب"به خود گرفتم وگفتم: یزیژست مغرورانه وتفرعن ام ..." 

کنار د ومرا یراهنم را کشین پیقورت دادم.است یا،به سختیار یده یدر هم کش یدن سگرمه هایپنبه دانه را با د

به طرف زنش که  یکه هراز چند گاه،نگاه مراقب وهراسان-بابک-نشاند.شوهر دختر خاله توران یصندل یخودش رو

وا یه"گفت: یبم واهسته ا یبه خرج داد وبا صدا یانداخت،جرات ید،میییپا یر نظر داشت ومیدورادور جمع مرا ز

ف دارندین وبا نمک تشریریش از اندازه شیخانوم،ب ." 

 یبه خود گکرفت وطاف وشق ورق نشت.برا یافه ایزده است،ق یال خودش که حرف مهم ودر خور توجهیخبعد به 

اده از حدم دلتونو نزنمیز ینیزین شین با ایمواظب باش"نکه جواب او را هم داده باشم گفتم:یا !" 
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وسربه سرم بگذارد از مثل من کلنجار برود  یوراحت یدیال خودش القیتواندبا دختر به خ یکردم ین که فکر میمع

ن یرو بچشه.ا ینیرین شیکنه که طعم ا یدا نمین شانس رو پیهرکس ا"گفت: یح کند،با لبخند مرموزین راه تفریا

چیودگر ه ینیریس ناب وشیک دیم وییب ما شد.مایبود که امشب نص یسعادت !" 

 یدتون باشه که من به هر مگسای یبشه،ول یب کسین سعادت کم تر نصید...ایشا"به غبغب انداختم وگفتم: یباد

دم یناب ونم ینیریس شین دیوز و کردن دور ا یاجازه  ..." 

من،به خودش  ین حاضر جوابیکه خوده از ایمالجش.چشمانش تابه تا شد و یده بودم تویانگار با مشت کوب

کمک خواهرت یست بریبهتر ن"به من گفت: یر لبیا زید.اریچسب !" 

همه از  یاو را از دفتار دور از شان خود،جلو یاوردم که دارم حسابیخود ن یه روو من باز پشت گوش انداختم وب

کنم یخجالت اب م . 

کرد وانگار از طرز رفتارمن شگفت زده بود،مثل قاشق  یبه من نگاه م ید پسر دومعمو هوشنگ که چهار چشمینو

 یخواست جا یشما دلتون نم"ت:گفته باشد خطاب به من گف یزینکه چیا ینشسته خودش راانداخت وسط وفقط برا

ن؟یشد یدختر پسر م " 

نه ابدا"گفتم: یکردبا لبخند کج یم " 

اد که پسر ی یهم بهت م یلیچرا...اتفاقا خ"مگکس معرکه در حد کمال ظاهر شدوگفت: ##ک ین در نقش یمع

ست بچه ها؟ین طور نی...ایباش " 

گنگ  یگر هم با زمزمه هاید یبدل کردند.عده ان هم رد ویب یزیدر سکوت تنها نگاه کوتاه وتمسخر ام یعده ا

وا خانم ینه...ه"گفت: یلسوف مابانه ایبا لحن ف یت شوهر دختر عمه شمسینه زدند ودر نهایومبهم دست ها را به س

شدند یشدن که شدند..البته اگر سر م ید دخترمیفقط با ..." 

مغزش فرود  یخ همه بکشد ومثل چکش رومسخره اش را به ر ینشان دهد وتئور ین خودیشتر از اینگذاشتم ب

هستند یز وقابل ترحمیرقت انگ یه که من مرد نشدم...از نظر من مردها ادم هایشکرش باق یجا"امدم: ..." 

چرا؟ "گفت:-دیحم-عمو هوشنگ یکه یپسر کوچ " 

از صبح تا شب  چون"شود،جوابش را دادم: یعقده ا ینکه او را جزو ادم حساب کرده باشم که مبادا طفلیا یفقط برا

رن بال...بع هم یخانواده هاشون بگ یکار کنن ومثل سگ جون بکنن تا بتونن سرشون رو جلو ##د بالنسبت مثل یبا

شما بودم،هرگز از  یم خانوماشون کنن...واقعا به حال همتون متاسفم...من اگر جایارن دو دستس تقد یدر م یهرچ

کردم یفتخار نمشدم وا یک مرد همستم به خودم غره نمینکه یا " 

خودش  ین گفت وشنود نه چندان معقول ومودبانه را دنبال کرده بود،عاقبت نتوانست بر صفرایا که تا ان لحظه ایار

تنگاتگ  ین مناظره یک تازه نفس در ای یان را از همراهیاقا یال همه یغلبه کند وحرص نخورد.به حرف که امد،خ

جز  یداشته باشن،حال وروزشن از خانم ها که کار یزیامان وتاسف انگمردا هرچه قدر که وضع نابه س"راحت کرد:

بهتره یلیکردن ندارن،خ ییبت وبد گویپاک کردن ورفتن وشستن والبته غ یپت وپز وسبز ..." 

 یرفت خوش مزگ یش میان پیز به نفع اقایغافل بماند وحاال که داشت همه چ یین نتوانست از متلک گویمع

زیعز یپسر خاله  ین اصل مهم رو از قلم انداختیمان کردن،ایوزا"نکند. ..." 

ل شود.من نگاهمعترضم را یبلند تبد یک قهقهه یک بود به یلب ها مزه مزه شدوند یرو یدار یر ومعنیز یخنده 

م کذیختم.او در سکوت تماشایمات ومبهوت او او ین به چهرهیسنگ یک وزنه یمثل   
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ان  ینیمان واندوهزده بود.هنوز از سنگین بحث وگفتمان خالق پشیر اچ نگفت.انگار سخت از دخالت خودش دیرد و

ر ید زین از بغل دستم ارام سرش را کشیرفت که مع یج میکه بر سرم فروذد امده بد،سم داشت گ یپتک ناگهان

ستین طور نیشتر بود...ایهم  یکینزد یامان دوست یاگه پسر بود"گفت: یوجد یانه شوخیگوشم وبا لحن م !" 

 یسا دنگ دنگ میسرم مثل ناقوس کل یتو یزین که چیست.من هم باایدهان من چ یند مزه یخواست بب یم البد

ش یقه پیچند دق یک جواب دندان شکن گستاخیافتم وبا یاز دست رفته ام را باز  یاشفت،تک وتا یکرد وخاطرم را م

اد؟ یم ین بو یدون یم"ردم: یاو را تالف " 

کنم یحس نم یینه...من که بو"د وگفت:یبو کش یبا ساده لوح اش یاریوهوش یرکیز یبا همه  ." 

چهل ودو ساله است که از بس  یترش ین بویچرا...ا"گفتم: یافچشم انداختم تو چشماش وبا لحن مطمئن ومحکم

 یهم قاط یدماغ سوختگ ین بو با بویکنم حاال ا ین...البته من فکر میسراغشو نگرفته ،کپک زده...حس کرد یکس

ستیاد خالص نیزشده . ..." 

روز وفاتح را به یپ یادم ها یافه یدم باال وقیا از کنار دستم،دماغم را کشیار یفرو خرده  یخنده  یدن صدایبا سن

عمرش  یقلب ین سکته ید،به گمانم اولیان دیبه سالن امد ومرا که در جمع اقا یخود گرفتم.همان لحظه خواهرم حور

تجربه کرد یرا به ور جد . 

ر زهر الود نگاهش تا ته،در جان من فرو رفت.خواستم یگل چشمانش به طرف من کمانه رفت وت یب یحظه بهمان ل

ن یزم یم را رویتوانستم پاها یست...انگار نمین کار از من ساخته نیدم ایزم که دیبرخ یاعتنا،از جا یخونسردوب

ا به یبچسبم.حواس ار یصندل یبه دسته حفظ تعادل ، یشدم برا یشد ومن مجبور م یصاف نگه دارم.از پشت درو م

ام وساطت کنمیب یخوا یم"من،با لحن امرانه گفت: یشانیوپر یمن بود وبا درک ناراحت ..." 

،داشتم خودم را یچسک یک چشم غره یبدد بودکه جا زده بودم وبا ان همه دک وپز واعتماد به نفس،حاال با  یلینخیا

 ین ومنو حسابیکرد یک بار واسطه گریشما "گفتم: یبا لبخند جسورانه انکه از رو نرفته باشم،یا یباختم،برا یم

ن تا برم وبرگردمینگه دار ین...حاال لطفا فقط جامو خالیچزوند ." 

عجب "گفت: یدلش م یب گنده باز مانده.البد داشت تویک سیدن یدم دهانش قد بلعیگذشتم د یاز مقابلش که م

دختر یدار ییرو !" 

22فصل  

چشمانم پر از اب شد.تا امدم یم گرفت که از درد کاسه یاز بازو یشگونیخلوت کشاند وچنان ن یک گوشه یمرا 

اونجاو هرهر کرکرت  ی!نشستیخفه شو...پاک ابرومو برد"ت گفت:یبه منزد وباعصبان یگریخنک دیاعتراض کنم س

نقدر راحت خودت ی؟خاک بر سرت که ایهست یدخترخون گرم و به جوش یلی؟که مثالخیروسرت که چ یروانداخت

تو اتاقت وتا  یر ین االن میاونجا...هم یبتمرگ یست بریگه الزم نی!دید یت وسبک جلوه میشخص یرو همه جا 

رونیب یا یمهمون ها نرفتن،نم !" 

به خود گرفتم وبا تمرد  یدادم،حالت معترض یمالش م یدیشگونش را با احساس درد شدین یکه جا یدر حال

ن ی...من همیکنیکه منو تو اتاق زندون ین حق رو نداریکنم...تو هم ا ین کارو نمیمن ا"خاص خودم گفتم: یوسرکش

شیرم پ یحاال م ..." 

من شد.احساس کردم  ید وباعث خفقان گرفتگیم مهمان ها که او با پشت دستش،به دهانم کوبیخواستم بگو یم

داد  یرون هل میبه ب یمرا از سالن غذا خور د وهمان طور ه به زوریدهانم خرد شده اند.به من چسب یم تویدندان ها
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که دلت درد گرفته  یکن یمهمونا تو تظاهر م یم جلویریبا هم م"ع گفت:یتند وسر یلیر گوشم به حالت نجوا،خیو

وگرنه نه من  یاریدر ن یادت باشه مسخره بازیبرم ... یکنم وتو رو به اتاقت م یم یومن از طرف تواز همه عذر خواه

 "!نه تو

ن هم یعم یده بودم.برایند ین حد عصبانید نشان دهم تا به حال خواهرم تا ایبا یدانستم چه واکنش یعا نمواق

م رضا در برابر خشم او،کوتاه امدم وبا یتوام با تسل یزود با احساس یلیخودم را حفظ کنم وخ ینتوانستم حالت تدافع

 یچشمانم احساس کردم ونگاهم از سوسو یه را روخیگر یداغ یم او سپردم.وقتیخودم را به دست تصم یفرمان بر

کوتاه باشد یچند لحظه  ید به اندازه یاشک ولبخندشا یفاصله  یدم به راستیاشک ساره باران شد فهم  . 

 یمرا به ان حالت شل ورق وبا چچشمان یما بود وقت یلچرش گوشه کنار خانه در جست وجویگل که انگار با و یب یب

افتاده یچش شده؟چه اتفاق"د،شگفت زده شد وه هراس افتاد.یان عروسش دان بازویم یسرخ وابک !" 

ه دل درد ختصر گرفته که یوا ینشده...ه یچین...هینگران نش"ذل ازار خود در پاسخ گفت: یخواهرم با خون سرد

د بره استراحت کنهیبا ." 

ش بود که من به یگل هم از خدا یب یام...بداک منهم دل درد گرفته  یتیافتاده بود.اصال چه اهمین یچ اتفاقیاوه بله ه

سبک سرانه ام.اوه  یها یخنده هام...لودگ یکرده بودم.با قهقه  یاو باز یچشمش نباشم.البد با ابرو یجلو یلیهر دل

را تحمل کرده باشم ین خفت وذلتیاد نداشتم جنیمن!تا به حال به  یخدا ... 

 یمرا م یدگرگون واشفته  یمایرت وتعجب سیبودند وبا حان جمع که سرتا پا چشم شده  یخودم را جلو یوقت

ز یتمام،با دست او ین فرو بروم.خواهرم با هرنر مندیاب در دل زم یخواستم مانند قطره  یدم،مید یستند،مینگر

توانست همه را مجاب کند  یکرده بود،با مهارت خارق العاده ا یسرهم بند یکه در فرصت کم ییقرار دادن دروغ ها

 یمن عذر خواه یاستراحت به اتاقم بروم...به جا ید برایشده ام وبا یناگهان یک ناخوشیگرفتار  که من

ش با من هم نوا یپ یکه تا چند لحظه  ییکردم که انها یت کرد.احسس میکردوبعد...مرا به طذرف پله ها هدا

ن به من یسنگ یه انگار مثل وزنه اک ینگاه ینیاندازند.با احساس سن ینند ودستم م یش خند میبودند،در دل به من ن

وند زدم.کنار ستون یش به چشمانش پیوتشو یشانه،نگاه پرشانم را با نگران یخته بود،سرم ورا برگرداندم واز رویاو

شتر کرد،مجبور شدذم ان نگاه یم را بیبازو یخواهرم فشار رو یکرد.وقت یستاده بود ومبهوت ومات نظاره ام میا

باال لروم یسست ومرتعش یشت سر جا بگزارم واز پله ها با قدم هاده ودل واپس را پیشور . 

لغزند ودر حال فرارند...چشمانم داشت  یم میر پایز یکردم پله ها یکند.فکر م یکردم واقعا دلم درد م یاحساس م

وانم پس باز یخواهرم را از رو ی،دست هایزیر امیتاخ ین پله بود که با چموشیچندم یدانم رو یرفت.نم یم یاهیس

باعث  یاد کسیفر یسقوط،صدا یان پله ها وهوا به حالت معلق رها کردم.درست در لحظه یم ییم را جایزدم وپاها

رفت که  یچشمان من فرو م یزش،تویداشت با چنگال ت یاهیس"مواظب باش!"من شد: یوگذرا ینگهان یاریهوش

که  یرین تصوین.اخرییدم پایدم پله پله کشظ وتودرتو را با خویغل یاهین پله سقوط کردم وان سیمن تا اخر

 یهم م یومنگ یجیدر اوج گ یحت "حالت خوبه هبوا!"ستاده بود:یسرم ا یر مات ومحو وتار او بود که باالیدم،تصوید

ز دهمید،تمیرس یب از دور وبرم به گوش میغر یگر که به شکل همهمه اید ین صداهایاورا ازب یتوانستم صدا . 

22ان فصل یپا  
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 ییگرداندند واز من بد گو یزبان در کام م ییپروا یاشپز خانه انطور با ب یمن نشده بودند که تو یداریار متوجه بانگ

کردند.خوب البته حق هم داشتند.ساعت تازه هفت صبح بود وچون روز جمعه بود سابقه نداشت که من قبل از  یم

ز یل سحر خیفان روز تعط یکار مهم یاست من براکردند که ممکن  یش خود گمان نمیزم،پیلنگ ظهر از خواب برخ

وا اصالن به یه یجان،ول یاد حوریه...بدت نی یزیا هم خوب چیواهلل به خدا ح"گفت: یگل داشت م یب یشده باشم.ب

از خودش  یلمیشب چه فین دیدیش پاره اس....استغفراهلل ...دیاون ات یب ومتشخصیتو خانم ونج یتو نرفته...هرچ

د...بعد که دل درد رو بهونه کرد وان طور خودش رو از یل گرم گرفت وخندیفام یل که نشست وبا پسرادر اورد...او

...که البد جلب توجه کنهین که چییپله ها اداخت پا ..." 

 ین خطریه همچیشتر،دست به یجلب توجه ب ید برایاخه اون چرا با"از من،گفت: یا با لحن معترض وجانب داریار

دید یرو نم یین که انگار چشماش جایخوب نبد...همتون شاهد بودبزنه...اون حالش  ..." 

شما  یگم،ول ینو مین که ایببخش یلیخ"گفت: یخواهرم که تا لحظه سکوت کرده بود با لحن پرتوپ وترش کردها

نیهم به نظر من مقصر !" 

ش یخرحرف هابالفاصله دراوا یحور یچهارتاشده بوده اج یا از فرط شوک زدگیبه طور حتم چشمان ار

ه ن کین وبهش اجازه ندیریواروبگیرفتار زشت ه ین جلویتونست یشب مین...دیگناهین که بیخودتظاهرنکنیب"افزود:

ح خنده شونو فراهم یره واسباب تفریل،به ان طرز شرم اور گرم بگیفام ین قدر جسارت به خرج بده وبامردایا

 "!کنه

عروسش موافق بود،دنباله  یحرف ها یدا کنه،مادرش که ظاهرا با همه یدفاع از خود پ یبرا یا فرصتینکه اریقبل از ا

اش به  یریوغافل گ یخواهرم رابالصالبت هرچه تمام تر دست گرفت وبا استفاده از شوک زدگ یحرف ها ی

رت مردونه ات کجا رفته که یدونم تعصب وغ یجانه...نم یبله...حق با حور"شتر او همت گماشت.یسرکوب هرچه ب

،حکم برادرش رو ینکه دامادشیر از ایخواد بکنه...تو غ یکه دلش م یخواهر زنت هر کار ید یر راحت،اجازه منقدیا

یهم دار ..." 

ده بود که انطور به سرفه افتاد وباعث قع شدن رشته کالم مادرش شد.فکر ین،ناغافل به حلقش پریریش یبه گمانم چا

د به فک یکرده اند وحاال با ییبت وبد گویغ یانه.به قدر کافورود به اشپز خ ین فرصت است براین بهتریکردم ا

 یکه خوردند ومتعجب سر بلند کردند وچهره یمن هرسه "سال"بلند یدادند.با صدا یشان استراحت مطلق میها

با  یزیر لب چیگل هم ز یب یمرا از نظر گزراندند.فقط او بود که جواب سالم من را داد.البته ب یبشاش وگشاه 

بت یاز غ یکی یانکه حت یمحض ان را به حساب جواب سالم گذاشتم.ب ینیمزمه کرد که من بت خوش بخودش ز

 یشنا کردن تو یده برا یه...جان مییبایامروز چه روز ز"گفتم: یاورم با لحن شاد وشنگولیشان بیانان را به رو یها

طون کور،حالتون رو به یکه امروز گوش ش نمیب یگل؟م یب ینبیستم...خوب چطوریاستخر...اما متاسفانه من نا بلد ن

خوشگه  ین؟اوه!اجیهاتون بکن یاز جوان یادین که یپ زدیناقال...تر ین...ایبه تن کرد یراهن قشنگیچه پ یراهه...وا

از من برتافت وبه حالت قهر وعتاب از  یکردم که صورتش را ببوسم،اما او رو یوسع"بدعنق من حالش چه طوره؟ ی

واشپز خانه را ترک کرد ز بلند شدیپشت م . 

 یحلقم خال یصورتم بمالد وشکر پاش را تو یخواست کره را تو یگل بودم که انگار م یب یظ بیپرغ یمتوجه نگاه ها

 یز گذاشت واوهم با خشم از اشپزخانه بیم یپر کردم،دست مالش را رو یصندل یخواهرم را رو یخال یکند.تا جا

رونین بین برییخوا ی؟نمیشما چ"به او گفتم: یبه او دوختم وبالحن دلخور نگاهم را یرون رفت.به دنبال اه سر !" 
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هنوز صبحانه ام تمام تشده"م خورده اش گفت:ین یبا اشاره به چا !" 

 یشب متاسفم...فکر میاز بابت د"کردم گفتم: یم یباز یزیروم یه یکه با حاش یدستم را به چانه ام زدم ودر حال

متونو خراب کرد یکنم مهمون ." 

صبحانه ات رو بخور"جواب گفت: یبه جا !"  

دیرس یوقهر به مشام م یکدورت ودل خور یاز تمام خونه بو یهم بود...وقت ییاما مگر اشتها ... 

" میشب همه نگرانت شده بودید !" 

ن مادرتون همیکن یفکر م"ن را گفت.من با پوزخند گفتم:یاحساس کردم از ته دلش ا ..." 

حاال "گفنت: یزین پاتک بالحن امرانه ومالطفت امیوبه دنبال ا"شتر ز همه...یاون ب"ل کنم:ینگذاشت جمله ام را تکم

 "حالت چه طوره؟

" ر کرده استیم گیمقابلم،ته گلو یچا یفنجان خال یبه بزرگ یکردم بغض یفکر م"بهترم. . 

" خواستم ببرمت دکتر یشب مید !" 

" ن؟یپس چرا نبرد " 

 ینم"زد وسر تکان داد: یلبخند محزون ین ظنیبت ناراحت ام.اما او با چنن بایخواستم تصور کند که از ا ینم

 "...دونم

ختم.او هم فنجانش را به طرف یر ییخودم چا یجند لحظه به سکوت گذشت.من هم از فرصت اسنفاده کردم وبرا

انگار هنوز صبحونه تون تموم نشده"گفتم: یمن گرف .به شوخ !" 

تازه اشتهام باز شده"ت:ق گفیک نگاه نافذ وعمیدر امتداد  !" 

؟یدار شدینقدر زود بیچرا ا"د.ینانش مربا وکره مال یم برگشتم.ریرا مقابلش گذاشتم وسرجا ییفنجان چا " 

برگزار کنم ییاستثنا یده یک مزای!ومن قراره ینکه امروز روز جمعه یا یبرا"گفتم: یجیبا لحن مه !" 

ن کارو یشما ا"همراه بود: یبیعج یت اما لحنش باخون سدبخه خود گرف یر شد ولحن ناراصینگاهش اگر چه متغ

یکن یون تماشا میزیوتلو یمون یخونه م یک دختر خوب،توی...امروز مثل یکن ینم !" 

شه که حاال یهامو کردم،نم یزیبرنامه ر یاخه چرا...من همه  ی؟ولیچ"غ بکشم:یکم مانده بود ج ..." 

" یبزن ین حماقت بچه گانه ایدست به همچدم که  یشه...جون من...بهت اجازه نمیچرا م !" 

ن حالت چشمانش را یدر گوش من فرو برود.در ا یشتریش با وضح بیکه تحکم صدا یده بود جلو.طوریسرش را کش

دم وچشمانم را از یت از او سرم را به طرف سرش کشیدرشت کرده بود.منم به تبع یشتریجذبه وارعاب ب یبرا

نیبرادرم باش ین به جاید دارقص"رون وگفتم:یحدقه انداختم ب !" 

پس تو "د وبا تکان سرش گفت:ین کالم جا خورد وچشمانش تنگ شد؛بعد سرش را به عقب کشیدن ایاول از شن

یدیحرفا و شن یهمه  !" 

" وصاف وشق ورق نشستم"دم..یبله...شن . 

دلت  یزه ندم که هر کاربرادرت باشم وبهت اجا یخوام جا ید بگم اره...میبا یدیحاال که شن"پوزخند زنان گفت:

یبکن یخوا یم !" 

نیبرادرم باش ین جایتون ینچ...شما نم"زدم وگفتم: ینچ ..." 

" به خودش داده بود یچه حالت مسخره ا"ا...چرا... . 
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" تونه با خواهر ادم ازدواج کنه یخوب اخر برادر ادم نم " 

" خنده افتاد وبه"تونه! یوا که میاگه نتونه با خواهر ادم ازدواج کنه با خواهر ه . 

د برمین...بایدون ید برم..میمن با"دم.یاما من نخند " 

شدم وفنجانم را به ته  یکفر"دم... ی...اجازه نمیدون یدم...م یمن اجازه نم"گفت: یوجد یان شوخیم یبا حالت

کوباندم ینعلبک . 

" نیریمنو بگ ین جلویتون یشما نم !" 

تونه یماگر من نتونم ،خواهرت که "تمام گفت: یبا بد جنس !" 

شما به من قول داده  یول"فتم:یه بیمحشر وخارق العاده،به گر یزیخواستم از فکر به هم خوردن ان برنامه ر یم

ن کهیشرط گذاشته بود ین...حتیبه خواهرم نگ یزین که چیبود ..." 

" ت تمامیواز جا بلند شد؛با قاط"م...یگذاشته بود یاد چه شرط یادم نمیمن   

دم وبا لحن پر یراهنش چسبین پیزد.به تست یبه قولش پشت پا م ین راحتیاو به هم یرفتم،وقت ید از رو میچرا با

ستیفکر کنه من حرفام حرف ن یخوام کس ین ابروم جلو پسرا بره...نمین برم...نذاریاجازه بد"گفتم: یخواهش !" 

به  ی...فقط کمیتو اگه کم"ب زنان گفت:یاعتنا به نگاه ملتمس من نه یانگشت هشدارش را به طرف نشانه رفت وب

ورو چه  یکن یدونم تو چه طور فکر م ی...من نمین درد سر ها برید دنبال ایکه نبا یفهم ی،میفکرحفظ ابروباش

ات بچه یات وروحیاز خلق یگم که بهتره بعض یک دوست،بهت مبی...اما به عنان یار یها رو در م ین بازیا یحساب

ح یتفر یرو صرفا برا یچ وقت کاریهفده سال،ه -ن شانزدهیک خانم موقر متیکه  یکنار وباور کن یگانه ات رو بذار

ده یخودش چشم وگوش بسته انجام نم یوسرگرم ..." 

نگاه را در  ییدم وبا مظلوم نمایش چنگ انداختم ومثل فنر از جا پرین بار به استیوخواست از کنارم بگذرد که ا

ارک بین یشما رو به خدا،فقط هم"نگاهش دوختم: . 

اورد که موفق نشدیرون بینش رو از چنگ من بیاست یوخواست گوشه "نه... یعنینه..."زل زل نگاهم کرد وگفت: . 

گه تکرار یدم د یقول م"به خود گرفتم: یز تریرقت انگ یافه ینگاهمان دامن زدم وق یریباز هم با سماجت به درگ

کنم ینشه...خواهش م !" 

ره به سقف،نفسش را با حرص ید که منصرف شد.سرش را بلند کرد وخیبگو یزیچند لحظه نگاهم کرد وامد چ

دند با خود ید ین حال میدانم اگر خواهرم ومادرش مارا در ا یفتم.نمیش بین مانده بود که به پایرون داد.فقط همیب

نبرده به قدر سر سوزن هم از درک وشعور بهره  ید مطمئن باشم که حتیکنم با یفکر م یکردند.گاه یم یچه فکر

االن همه جمع شدن تو پارک ومنتظر منن"دم وگفتم:ین کوبیام.پابر زم !" 

بعد "خوب به جهنم...بذار بمونن..."ز کرده بودم که انطور با خشم گفت:یکنم که لبر یصبر وتحمل را فکر م یکاسه 

 ین طوریخود ا یب"گفت: ین بار به ارامیبه خود گرفت وا یزیمان شد؛حالت اعتذار امیخود پش یاز تند رو ییگو

یمنو با خودت موافق کن یتون یچ وجه نمینگام نکن ...به ه !" 

ش یرون،مجبور شد مچ دستم را بچسبد وان را بکند وبعد رهایتواند از اشپز خانه برود ب ینش نمید بون استیچون د

شتاب زده،مرا با خودم تنها بگذارد یکند وبا خروج . 

23ان فصل یپا  
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"  یخوا یکه طاقتشو ندارم...م یدون یشب متاسفم...تو رو خدا با من قهر نکن...میعا از بابت د...من...واقیحور یاج

بامن قهر  یتون یامت که نمی....سگرمه هاتو وا کن...تا قینم سر جاشون...نه؟....وایمن ظرفا رو پاک کنم وبچ

یباش ...." 

من "گفت: یروح ید،با لحن سردوبیچ ینت میکاب یتو یکی یکید ویکش یدستمال م ینیهمان طور که به ظروف چ

ن که باهام صحبت کرده یاز ا"تو خجالت بکشم. یشه من به جایدهمیه کم ناراحتم که را بایستم...فقط یباهات قهرن

 یتو چه قدر خوب"کردم گفتم: یکه صورتش را بوسه باران م یدم ودر حالیش دویشناختم.به سو یبود سر از پا نم

که چقدر غصه ام گرفته بود ی!وایزن یامن حرف نمگه بی...گفتم دیحور یاج !" 

چ وقت ی،هین موضوع ناراحت بودیه کم ازایمنم باور کردم...اگه فقط  یتو گفت"د وگفت:یه به اه کشیشب ینفس

؟یکه کجا بر یکه...حاال شال وکاله کرد یشد ینم یمرتکب عمل " 

ش یم ارایم بریبا قرار ذاشتیرون...با فریرم ب یار...دارم میس بوشو در نیه"دماغم گذاشتم وگفتم: یانگشت رو

 "!گاه

شگاهیارا"ستاد:یدستش از حرکت ا یدست مال تو !" 

خوام موهامو کوتاه کنم یم"ح دادم:یبه دروغ توض یاز هر گونه سو ظن وبد گمان یریجلو گ یبرا ..." 

ار؟یبوشو در ن ی چرا گفتحاال"از ابروانش را داد باال: یکیم را براندازکردوبعد یتنگ سراپا یبا چشمان " 

م را یوشانه ها"گه!یوونه ام دی....محض خنده...دین جوریهم"ابم با خنده گفتم:یخودم ب یبرا ین که راه نجاتیا یبرا

ش تکاندم وعقب گرد یکرد.دستم را برا یز ومشکوک به من نگاه مید امیترد یانداختم باال.هنوز هم داشت با حالت

وناگهان احساس کردم به مانع "!یرون...فعال بایبارفتم بیناهار با فر ید هم برایگردم...شا یتا ظهر برم"رفتم وگفتم:

برخورده ام یسخت . 

ده اما یکردم رنگم پر ین که بوضوح حس میر بود.با ایشه نفس گینم.حضورش مثل همیاج نبود برگردم تاببیاحت

ا...اصال حواسم نبودد...خوردم به شمیببخش"داشته باشم. یعاد یکردم رفتار یتالش م ..." 

که به من انداخت خطاب به  یم نقش بر اب شود.اما او بعد از نگاه متعجبینقشه ها یوفکر کردم االن است که همه 

؟یدا نکردیپ یگه اید یخوام روزنامه بخرم)بهونه  یرون...میرم ب یمن دارم م"خواهرم گفت: )!" 

،تا حاال سابقه داشته تو ینم اجیل...ببیروزنامه...اونم روز تعطاوه "گفتم: یدم وبا مسخرگیم را برهم کویدست ها

ها هم روزنامه ها چاپ کنن یلیتعط !" 

روزو یروزنامه د"ت تمام گفت:یبه خود گرفت وبا جد یعبوس یافه یبکند او ق یاظهار نظر ینکه اجیقبل از ا

 "....نخوندم

ن تا براتون یخوا یم ین چیرون،بگیرم ب یم مخوب اشکال نداره...من دار"ام گل کرده بود: یباز هم بدجنس

رمیبگ !" 

الزم نکرده....واجب تر از "شد. یخاص خودم قال بزارم وبروم عصبان یخواهم او را تردست ید مید ین که میاز ا

هید روزنامه،رفتن به سلمونیخر !" 

 

 "!اوه...خوب پس...اصال به من چه مربوط...من رفتم...خدافظ همه"
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توانستم خود را از کنارش  یداد.به سخت یاز خود نشان نم یچ واکنشین وهیده بودبه زمیاست چسبحور مثل م یاج

بلند  یش تکان دادم وبا صدایبرا یخواند.دست یگل رو به پنجره نشسته بود وداشت کتاب م یب یعبور دهم.ب

ن لب ینشست ین ومیزد یم ینک افتابیه عیاط ین تو حیرفت ین خانم خوشگله...میریگ ین افتاب میدار"گفتم:

ه یادم باشه واسه تولدتون ین پا نه...یو داریو پاینم ماین...ببیزد یم یک دست ملحین تو اب ویدیپر یاستخر...اصال م

 یادتون نره که گاهیاد... ین که اصال بهتون نمیه عالمه...اخم نکنیبخرم...دوستتون دارم  یکه ناز ومامانیدوت یویما

دید خندیفقط با !" 

 

 

م به گوش یاد صدایرم.به احتمال زیارم را بگیاخت یذوق وشوق ب یتوانستم جلو یدانم چه مرگم شده بود که نم یمن

خ یتوب یچ حال وحوصله یرودار،هیان گ یبستم...تو ید باسرعت تمام فلنگ را میده بود.پس بایا رسیوار یحور یاج

را نداشتم یواستنطاق احتمال . 

 

اد بودکه یر من انقدر زیتاخ یکنم ول یرفتن نتخاب م یرا برا یگریر دیه شدن با او مساز مواج یریجلوگ یگفتم برا

نش را پنچر کردم تا نتواند سر یک ماشیرم،الستیناخن گ یزین با تیهم ینمانده بود.برا یرد گم کردن باق یبرا یوقت

با که از یک مورد نظر رساندم.فردر بست گرفتم وخودم را به پار یک تاکسیبزنگاه خودش را به من برساند.بعد هم 

نجا ول ی؟دوساعته ما اییدختر...معلوم هست تو کجا یه"د:یدوبه طرفم پر کشیاد کشید فریدور مرا د

میمعطل ..." 

 

 

انه؟یاومده  یکنم..حاال کس یف میبعد برات تعر"ده گفتم:یدم ونفس بریش چسبیبه بازو " 

 

 

ن یسرشون رو گرم کننن...اما ا یکردن کم ین سعی.هنگامه ونوشغلغله است.."برلب اوردوگفت: یانه ایلبخند موذ

ن گشت رو ین ماشیترسم برامون دردسر درست بشه..نوشیاره...م یدر م یبد جور داره شوغ باز یریکبیا یپسره 

ده بودین دوروبرا دیهم ." 

 

 

م یچه قدر هوادار داشت"تم:با گفیوغرور به فر یدم با ذوق زدگیت مشتاق را دیم من که ان جمعیبه راه افتده بود

میدونست یوخودمون نم ." 

 

 

 یروان یکیاز  یکی...ییاونم چه هواخواها"ن شد:ین چین ور وان ور دماغش چیبه خود گرفت وا یزهر مار یافه یق

 "...تر
 

 

یترک یم یاز حسو یحسود...معلومه که دار یا"دم:یم وخندیارنجم را به ارنجش کوب !" 
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دهانش پف  یامد منور شد.داشت ادامس تویز که داشت به طرفمان میدن کامبیهد چشمم به دنکه جواب بدیقبل از ا

یر یراه م یعمود ینم که هنوز داریب یز...میز ویز ویاقا کامب یچه طور"کردگفتم: یم !" 

 

 

 یقن روزاست که از عشقت افیناراحت نباش...هم"م را برانداز کرد وگفت:ید وسروپایپف ادامسش را به دهان کش

میبش !" 

 

 

" ز یطنت امیش یوبا حالت"حالت تهوع بهم دست داد. یدیه وقت دیک حرف نزن...ینقدر رمانتیتورو خدا ا یوا

 یاورا ادمس ینیلب ودهن وب یبا وقتیصورتش ترکاندم...فر ین پف ادامسش را تویهنگام رد شدن از کنارش دوم

مان شدین کارش پشیاز ا یتز به سخید،اما چند لحظه بعد،با تشر کامبیخند ید،نخودید . 

 

 

" یزهر مار...دماغ گالب !" 

گشاده  ید،با چهره ایرس ینفر م یکه جمعشان به س یین وهنگامه،خطاب به پسر هایبعد از خوش وبش کردن با نو

خوام قلب شکسته ام  ین من...میدون ین،ممنونم...میده شرکت کنین مزایا ین تا توین که اومدیاز ا"وخندان گفتم:

قش باشهیشتر از همه الیکنم که ب یم به کسیقدرو ت !" 

 

 

خوره یشه...قلب شکسته ات به درد عمه ات م یخودش بلند م یچه جلو"از ته صف گفت: یکی !" 

 

 

داشت از وسط  یکیمان از اول صف رفت تا به حساب ان پسر گستاخ برسد...حاال یدم که پیدند.دیهمه با تمسخر خند

 یوونه تره هم خورد نمین دختره دیا ی؟واال من برایچ یعنیده ین مزاینم ایبمن فقط اومدم ب"گفت: یصف م

 "!کنم
 

 

 یگه شکسته مید یکین دختره کم داره...قلبشو یاره بابا...ا"او بود گفت: یش که ظاهرا موافق حرف هایبغل دست

رهیخواد غرامتشو از ما بگ ..." 

 

 

 یلین...اگه خینگ یچین وهیشه خفه ش یشما دوتام"فر گفتم:ه بلند نشود خطاب به ان دونینکه اعتراض بقیا یبرا

ش ماماناتونین پین بریتون ین،میناراحت !" 

 

 

 یدور تر از جمع پسر ها رو یید وجایجویز که هنوز داشت ادامس میستادند.کامبیبه انداختند وبعد شل و ول ا ینگاه

ا یسر اصل مطلب  یر یهر چه زود تر محاال "گفت: یحوصلگ ینشسته بود با ب یزیمکت با ژست تفاخر امین

یکن یم میکم کم عصبان ینه؟دار !" 
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تا چه  یده این مزایک همچی یچ فکر نکرده بودم که اداره یشد.تا ان لحظه،ه یز میحوصله خودم هم داشت سرر

ه من من ن که بیپاک کردم وقبل از ا یام را با دستمال کاغذ یشانیپ یر باشد،عرق رویتواند سخت ونفس گ یحد م

ره؟یمن بم یحاضره برا یک"مقدمه گفتم: یفتم بیب " 

 

 

 یبا نگران ین وهنگامه نگاهیوبلند وسوت وهو؛نوش یدسته جمع یبعد قهقهه ا یک لحظه بهت وسکوت...لحظه ای

ب یب غریعج یوانگی؟ومن با همان دیوونه شدید"ر گوشم گفت:ید وزیم چسبیبا به بازویش بهم انداختند.فریوتشو

ود،سوالم را دوباه تکرار کردموخاص خ . 

 

 

ق به من یره وعمیمکت بلند شد وامد به طرف من.نگاه خین یز از رویهنوز خنده وسوت .همهمه ادامه داشت که کامب

با خودش را از من یک شد فریبه من نزد یاش داشت.وقت یهم به دوستان هم مدرسه ا یکه گوشه چشم یبود.در حال

اه را داشتیس یک گربه یشه حکم یاو هم یز برایدور کرد.کامب . 

 

 

" دش را ه طرفم نشانه رفته بود که کم ماده بود گپ کنمیانگشت تهد یطور"؟یچ یعنین ی...ایه . 

 

 

ده برنده ین مزایا یره،تویمن بم یبتونه برا یده...هرکیمزا یعنین یا"م:یرنگ به رنگ شدم تا توانستم بگو یکل

شهیم !" 

تونه برنده باشه یه مرده،چه طور می یشه بگ یم"ف زد.یظر یندش خیپشت چشمش را نازک کرد ون !" 

 

 

در  یحید چه توضیدانستم با ین انداز شد.واقعا نمیگر در فضا طنیک بار دیخنده وسوت  یمن،صدا یریبا غافل گ

ومن  ش خواهد رفتیپ یزیت امی،به طرز موفقیز با حساب کتاب قبلیکردم همه چ یاورم...تا ان لحظه فکر میجواب ب

دا خواهم کرد...اما انگار همه یدوست داشتن وعاشق بودن را پ ین فرد برایسته تریده باالخره شاین مزایان ایدر پا

ز یک باره همه چیک بود که به یرفت ونزد یش میمن پ ینانه یوخوش ب یسطح یها ینیش بیز داشت برخالف پیچ

باختم  ید میمسخره من بودم ونبا ین بازیم.اغاز گر اباخت یه را میقاف ین زودید به همیاز هم بپاشد.اما نبا

دی...با ... 

 

 

" ن بود که هر جا پاش یقبرستون بشه...مقصودم ا یره وروانه یبرام بم یراست ین نبود که راستیخوب منظورم ا

ه بزارهیبرسه،از جونش برام ما !" 
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رده قسم خورده بود،حال مرا همه جوره ر پاک خوین شیبه خود گرفت...انگار ا یدوباره چهره اش حالت مسخره ا

 یال ین جوریگه وهمید یکیگه...وید یکیگه صاحبت بشه...بعد ید یکی؟یه بذاره که چیاز جونش ما"اورد:یجا ب

 "!اخر
 

 

ب یرق یب"ارتیت"و یدن ومسخرگیم در خندیکرد یال میشه خیغش وضعف امد...ما دخترا هم یباز صدا

 یدم که پسر ها از ما سر خوش تر وطناز ترند.با سکوت ودرماندگیجه رسین نتیبه ا یکیم.حاال امروز الاقل من یهست

م یما هستم...فقط جون مفت ندار یگه بخوایهرجور د"تکان داد وگفت: یتر شد سر یمن که در دادن جواب طوالن

تر نییار پایه کم نرختو بیگرون بود...لطفا  یلیه ات خیمت پایم...قیه بذاریم برات مایکه بخوا !" 

 

 

د با او مثل خودش یمراچزانده بود.با یز بدجوریدستشان قرار دادم...کامب یخودم را مضحکه  یفکر کردم به قدر کاف

 یانکه به رو یشکوفا ،ب یبراق ولبخند یکردم وبعد با چشمان یکه عوض داشت گله نداشت.تامل یزیکردم.چ یتا م

م را صاف کردم وبا یفشدم،گلویگول خوار وخفیژ یسر بچه ک مشت پی یجلو یاورم که به چه طرز مفاضحیخودم ب

اد  یم یکیم...اول یبر یش میپ یگه ایده رو طور دیه...مزاین جوریخوب...حاال که ا یلیخ"رگه گفتم:2 یصدا

شتر از همه یاره ...اخر سر هم اون که بی، دو تا، سه تا، تا هر چند تا که طاقت بیکیگوشش... ینم تو یجلو...من م

سپارم یخورد واخ نگفت،برنده است ومن دلم رو به دستش م یلیس ." 

 

 

ن یارزه...من خودم اول یبه برنده شدنش م یه،ولین که شرط سختیبا ا"مان گفت:ید.پیخند ینم یگر کسیحاال د

 ".داوطلب هستم
 

 

ظ یغ یا حالتامده بود؛چون چپ چپ نگاش کرد وبعد بیز خوش نیچ به مذاق کامبیاش ،ه یبه گمانم جسارت وقلدر

 یارو!برا یهام اشک تون رو در م یلیرون.ا خودم گفتم با سیرون تف کرد بیدهانش به ب یالود،ادامسش را از تو

ن یسخت واتش یلید.با سیگوشش خواندم که به طور حتم برق از هر دو چشمش پر یتو ین هم با چنن شدتیهم

تند واب  یچهارم به قدر یلید،اما هنوز اخ نگفت.سن که چشمانش پر اب شده بویدوم،دستم گر گرفت وسوخت.با ا

داربود که طاقتش را اق کرد وتلوتلو خوران او را به عقب پراند...پوست صورتش سرخوبرشته شده بود واز دماغش 

نیید پایچک یخون م . 

 

 

داوطلب،با  نین وسومیدند.دومیزمزمه کنان پا پس کش یین صحنه به وحشت افتادند وچند تایا یها با تماشا یلیخ

دند کنار...قصدم ی،کشیلیس 11و 11ب بعد از یبه خرج دادند وبه ترت یشتریب یف من،استواریارام وضع یها یلیس

در کورس رقابت  یداریمقاومت وپا یفتد وخودش را را برایشتر به وسوسه بیزدن رکورد ب یز براین بود که کامبیا

ن یاز من نوش جان خواهد کرد ومن از ا ییداغ وبرق اسا یها یلیکردم که چه س یدلم داشتم فکر م یا سازد.تویمه

به طرفم امد تا  یقو یصاف واعتماد به نفس ینه ایبود که با س ین نفریاز عزا در خواهم اورد.او اخر یبابت چه دل
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...جد داشت یده امتحان کند.نگاه شوخ ونگش با من سر ناسازگارین مزایبرندهدن در ا یمتهورانه شانس خود را برا

اندازمش...کف دستانم را بر هم زدم وبا یقوقوکردن ب یاول،چشمانش را لوچ کنم واز قوقول یلیکرده بوم با همان س

؟یحاضر"حرص الود گفتم: یلحن " 

 

 

کردم که  یبه خود گرفته بود،اما احساس م یتفاوت یب ین که چهره ی...بااییده بود به پلک باالیچشمانش چسب ین ین

دانستم که با ان نگاه مشمئز کننده،در فکر نقش بر اب ساختن  یش خند گرفته است.چه میه باد ردلش مرا ب یتو

لحظه  یانکه حت یب-هم بود یب وسوزناکیمه یلیکه انصافا س یلین سیافت اولیناب من است...به محض در ینقشه ها

 یجلو ین عکاسیافتاد وانگار دورب بعد،از صورتم تا فذق سرم به سوز یدرنگ کند،دستش را به هوا برد ولحظه ا یا

 یتا تو باش"مات ومبهوت نگاهش کرد فاتحانه وچندش اور گفت: یک شد.وقتیچشمام فالش خورد وبعد همه جا تار

ده رو هم من بردم چون کلک نخوردمین مزای...ایبرام نقشه نکش ." 

 

 

شه که یم یف ماها چیپس تکل"گفت: یضالش هنوز رکورد دار بود با لحن معتریخورده بود وبه خ یلیان که هفده س

م؟یداغ شد یمفت ومجان " 

 

 

؟ینم چن تا خوردی...ببیه کنیمثل من حسابتو باهاش تسو یتون یتو هم م"زشانه باال انداخت گفت:یکامب " 

 

 

چپش گذاشت یگونه  یودستش را رو"هفده تا...مفت ومسلم"با حات شرم گفت: . 

 

 

د در یکنم با ینکه قمر رفت تو عقرب...فکر میشکت زده ختر...مثل اچرا خ"م زد وگفت:یهنگامه از پشت صدا

میبر !" 

 

 

انکه  یبرده را باختم.ب یکردم ودر عجب بوم که چه طور باز یم رخ گر گرفته ام فکر میبه ن یمن ه هنوز با ناباور

انداختمباین وفریبه اوبعدبه نوش یهانه ایبتوانم افکار درهم ومغشوشم را سروسامان بدهم،نگاه سف . 

 

 

که به فنارفت،اما برق از سرشان پرانده بود،از من  ییها یلیده بودند که بابت سیباهم به توافق رس ییپسرها،گو

رندیغرامت بگ . 

 

 

 یکیخواست و یبوسه م2 یلیهر س یبه ازا یکی...ان یک هفته با من باید یبا یلیهرس یگفت به ازا یم یکی

اعمالش برسانم...با چه لبخند  یرا به سزا یلعنت یده ین مزایا یهم زننده خواست بر یگر...اخ چه چقدر دلم مید
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برد  یمن لذت م یرانیوح یسردرگم یکرد وز تماشا یستاده بود وبروبرنگاهم میان گوشه ا یح وچندش اوریوق

کرد یم یواحساس غرور وسرخوش . 

 

ااهلل یخوب.."رون.یک بود از دهنم بزندبیددم،قلبم نزیومصمم در برابر خود د یعصب یافه یمان را با ان قی یوقت

چون "وبوس...کدومشو...هوم...؟ یش یدوست م یزد یلیا سی...یخور یم یلی،سیزد یلیا سی...خودت انتخاب کن.

 ین نمییستاند،اب دهانم را که پایا ینخورده ها باژست او،پست سرش به صف م یلیس یخورده ها وحت یلیدم سید

با که به حالت اماده باش ین وهنگامه وفریده ووحشت زه،خطاب به نوشیپر ییا رنگ ورورفت به زور قورت دادم وب

،چهار نعل شروع به تاختن یمثل اسب سابقه ا ییوهم زمان چهار تا"م بچه ها.یدرر"اد زدم:یمنتظر دستور بودند فر

میک نفس تازاندیم وپسر ها را نبال خود یکرد .... 

ر قابل تصور وجنجال یع وغیبد یواقعا مظره "اده...یز یلیازن...تعدادشون خند یرمون میگ"گفت: یبا داشت میفر

ورتمه یابان در حال یخ یبودوتو یتکرار نشدن یک حادثه یز ما،یب وگریتعق یتوانست باشد.صحنه  یم یزیبرانگ

مان از همشون جلو زدهیرسن... پیدارن به ما م"م وهنگامه در حال داد بود که:یرفتن بود !" 

ن یم...تا نوشی،هر چهار نفر ترسان ولرزان هم زمان متوقف شد یلیغ اتومبیج یدن صدایان با شنهمان ز

وا...دامادتونید هییگاوت زا"گفت: !" 

بود یدنیال راحت رفتم تو غش...وتمارض من بس دیبا با خیبازوان هنگامه وفر یمن خسته واز ناافتاده رو . 

21ان فصل یپا  

ر یانگار ز یداشت وگاه یدر هم ومتفکر یبا ما سخن نگفت.اگر چه چهره  یهم کالم م...اویک نزدیچ کدام مان جیه

چنان پا بر "م!یش یاده مین جا پیس همین یاگر زحمت"ن که هنگامه گفت:یکرد.تا ا ینجوا م یزیلب با خودش چ

شهیش یک بود من باسر بروم توید که نزدیترمز کوب . 

ن را از جا کند وباعث شد یاده شدند،او با سرعت برق وبا ماشیداحافظ پبدون خ یسروصدا واز ترس حت یبچه ها که ب

کردم هر  ید که فکر میکش یم یین ها الیان ماشیاز م ی.طوریمن باروح قبضه شده،محکم سرم را بچسبانم به صندل

 یکل یخطر ین طرز رانندگیبود،ا یگرید اگر وقت دیم.شایل بخت برگشته تصادف کنیک اتومبیان ممکن است با 

فرغان،چه  یتو یشد.اما با ان اعصاب درب وداغان وانگار یح من میز بود وباعث خنده وتفریجان انگیمن ه یبرا

ش کف وهورا بکشمیم وبرایایاو به وجد ب یوماهرانه  یهنرمندانه  یکش ییتوانستم از ال یطور م . 

" ن ید بدبخت رو بفرستین...نزدک بود پرایشمواظب با یشم...وا یجه مین...دارم دچار سرگیه کم اروم تر بریشه یم

ن هایقبرستان ماش ..." 

ونگاهم کرد وبه  "ه؟یترس چ یدون ی...تو اصال میترس یم"ت خشم گفت:یش را به هم فشار داد وبا نهایدندان ها

شده؟ یصورتت چ"د:ین چشمانش را تنگ کرد وپرسیهم یمن شد.برا یدر چهره  یر عادیز غینظر متوجه چ " 

" م کردم وبا یخودم تنظ یچهره  یجلورا رو ینه یسمت چپم.بعد ا یگونه  یودستم را گذاشتم رو"تم؟هوم صور

دستت بشکنه...جوون  یاله"ر لب گفتم:یورامده ام به وحشت افتادم وناخواسته ز یو لب ها یم رخ ارغوانیدن نید

 "!مرگ شده

" پارک؟ یشده؟خورده به درخت تو یچ ینگفت !" 
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ش ینه را سرجاین سوم با سرعت هفتاد تا در حرکت بود.ایکاسته بود ودر ال یبه طرز محسوسن یحاال از سرعت ماش

 یم ید ومغزم داشت از هم متالشیز،سرم سوت کشیرگرداندم واز فکر کردن در مورد ان اتفاق تاسف برانگی

ن بال رو سر من اوردیر گل،ایدستش بره ز ینه که الهین پسره بوزینه....ا"شد. ." 

که از پشت سر م امد،باعث  یلیترمز...بوق اعتراض اتومب ید رویبرگشت وبا بهت نگاهم کرد ودرجا کوبک لحظه ی

 یرو به راننده با احترام باال اورد وسع"دیمتاسفم...ببخش"یت خود بشود ودستش را به نشانه یشد تازه متوجه موقع

 یبگ یخوا یم یعنیتوجه منظورت نشدم...م"اش را فرو بخورد.بعد رو به من گفت: یخشم وناراحت ین طوریکرد ا

نمت...روتو ی؟ببیکه چ یتا از من جلو بزن ینم رو پنچر کردیک ماشیالست ی،با بد جنسین همه عجله به خرج دادیا

گفتم روتو "اد زد:یشد وفر یم را به طرف مخالف گرفته ام،عصبانید با سماجت تمام رویچون د"نوریبرگردون ا

یدیبرگردون...نشن !" 

باد کرده ام متاثر  یم رخ برشته ولب هاین ین که از تماشایهم بود؟با یگرید یور شدم اطاعت کنم...مگر چاره مجب

ده ین مزایا یکه تو یزیپس چ"بود: یاز هرگونه مالطفت ودل سوز یداد وعار یسرزنش م یشده بود،اما لحنش بو

و تو بلند کنه...چه طور بهش اجازه ن پسره چه طور جرات کرد دست رین بود...ایبت شد ،همیمسخره نص ی

ببرمت  یخوا یم"از مهر وعطوفت گرفت: یه گذشت تا ارام شد ولحنش رنگیثان 2د فقط یبعد شا یکم"؟یداد

 "دکتر؟

ستمیکه ن یست...مجروح جنگیالزم ن"دم:یدانم چرا خند ینم ." 

منورم دکتر روان کاو بود"اورده باشد گفت:ینکه کم نیا یبرا ..." 

گر به حرکت انداخت.من هنوز در بهت ین را بار دیلبش به خنده از هم باز شد وماش ید،گوشه یمرا د تعجب یوقت

ف کن ...چه طور کار به یخوب تعر"ب ومرموز او با خودم در کلنجار بودم که گفت:یعج یگانه  2ن رفتار یرت ایوح

د؟ینجا رسیا " 

گر با یاش،فقط چند لحظه ست...د یخشم ودوست یه فاصل یمثل اج"ه دام وفکر کردم:یتک یسرم را به پشت صندل

تلخ واسف ناک را در  یاد ان لحظه هایخواست  یچ دلم نین که هیشدم...باا یترس از واکنش او در خودم مچاله نم

ف کنمیش تعریز را...از اول تا اخر...برایکنم،اما مجبور شدم همه چ یذهنم تداع . 

" م خونه؟یر ینم " 

" شهیخواهرت ناراحت م یبر ین جوریا نه؟اگه ای نهید بشیباد لبات با ..." 

 یمحوطه  یم توین رفتن بودند.مانشسته بودییکوه دختر وپسرها وزن ها ومردها،دسته دسته در حال باال پا یپا

م یگل اومده بود یب یوب یکاش با اج"اد شادمانه بلندبود.گفتم:یخنده وفر یشاپ.از همه جا صدا یکاف یرونیب

نجایا ." 

دستم گرفتم  یفنجان قهوه ام راتو"ن جور جاها ندارن!یبه حضور تو ا یاونا عالقه ا"مات بود: یش به گوشه انگاه

ده بودند از نظر گذراندم وبا یکه شاخ وبرگشان سر در اغوش هم کش یدار ودرخت یکوه را باهمه  یبایوچشم انداز ز

ده یف میک یلین باال چه قدر خنکه!خیا"ق گفتم:یک نفس عمی !" 

" ک قلب شکسته؟ی یبرا یده ایشتر از به راه انداختم مزایب یحت " 

ن است وتنها یدل چرک یکردم که ته دلش از من عصبان یقا احساس میخته بود.عمیام یلحنش با کدورت وازردگ

ستیکند که ن یتظاهر م . 
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" شعور،همه رو یب یلقو مان لقین در اومدن...اون پیاز ا یهواخواهام کشک ین...همه یده رو فراموش کنیان مزا

کردم  یال میدانم چرا خ یزدم.نم یاز بوس م ید حرفیفکر کردم نبا"ا...بوس...یو یا دوستی یلیاسیشورونده بود که 

دم یرس یکه بوس...خوب...اکه من سر نم"ن طور شد.یشود.که البته هم ا یک میت او تحریممکن است حساس

د چشم در چشم من دوخته بود که انگار یباشک وترد ی.بوس؟طورا..یو ی،دوستیلیشتر بود؟سی،احتمال کدمشون ب

کردم یرا قبول م یبراش مثل روز روشن بود که شرط اخر . 

"  یامدم مثال ابرو بردارم،زدم چشم را ناکار کرم.اخر من چرا نم"ن غلطا کرده ؟یابون از ایخ یتو ین؟کیگیم یچ

ده ور بزنمیده ونسنجید نفهمیدم که نبایفهم . 

" ن غلط ها کرد؟یکه بشه از ا یگه رو سراغ داریا جا دپس حتم " 

مظلوم نما را به  یافه هایاز همان ق یکیم ویان شانه هایدم میخته بود.سرم را کشیش ریدر تن صدا یچه عتاب وغضب

ن؟یکن یفکر م ینه...شما چ یوا"خود گرفتم وگفتم: " 

بد یجو یانه میکه داشت ذهن اورا مثل مور یهومکه الزم بد افکار مو یده بودم.تا حدیانگار به مقصود خود رس

درد "خورده ام گفت: یلیم رخ سیکنم وشرمنده اش سازم.با اشاره به ن ین روش غلط انداز سم پاشی،توانستم با هم

 "هم داشت؟

" چشام یدرد؟زنده ومردم اومد جلو ." 

ن کارا یگه از اید ید یقول م"قت کم رنگ تر جلوه کند ولبانش متبسم شود.یحق یلحن شوخ من باعث شد که تلخ

ینکن !" 

" ن؟یقول من حساب باز کن ین رویتون یشما م !" 

 "!نه"

دم ینم یوابک یکشک ین قول هایمن به شما از ا"دم وگفتم:یخند ..." 

م؟یر ینم"چ نگفت.قهوه ام را که خوردم از جا بلند شدم وگفتم:ینگاهش سو سو زد ونور باران شد.اما ه یلحظه ا " 

؟یرفتن عجله دار یبرا"خورد. یش جم نمیده بود واز جایاش ماس یصندل مثل چسب به " 

م؟ی...اصال چرا ان جا بمونیچینه ...فقط....ه"سر تکان دادم وگفتم: " 

 یکار م یه دارن چیمثل همه ادم ها...بق"دش من بودم:یم،تنها شعاع دیک ساعت که انجا بودیهنوز بعد از گذشت 

 "کنن؟

 یزنن...مثل اون دوتا خل وچل م یهم م یخندن...تو سر وکله  یکن...م یم"برم انداختم:دورو یبه ادم ها ینگاه

درخت ها،گذاشته بودند دنبال هم یاشاره کردم که البه ال یوبا دستم به دختر پسر"دوان دنبال هم. . 

 یجلو یکس"وگفت: باز گرداند یقبل یانه یکوتاه دنبال کرد وبعد بالفاصلهه اش یلحظه ا یر نگاهم را فقط برایمس

دن تورو نگفتهیگفتن وخند ." 

ازادم؟ یعنی"گفتم: یبا نردبد وناباور " 

 یچه خوب؟!حاال فکر م"دم .یم کشیبه سرورو یدم ودستین کوبیق کان داد.شادماه پا برزمیتصد یسرش را به نشنه 

ن سرووضعم مرتبه؟یکن " 

داره؟ یچه ربط"د:یبا تعجب پرس " 

ن حرفایوسرکار گذاشتن وا یدوست یگه،برایخوب معلومه د"کند باشه: ن حدیکردم ذهنش تا ا یفکرنک ...." 
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ده شد که من در دل به هراس یش چنان در هم کشیکدورت رفت.سگرمه ها یر ابر ایمان ز یدوباره افتاب دوست

؟یگر یالابال یعنیاز نظر تو  یازاد"افتادم: " 

د...به من یخودتون گفت"کردم ارام وشمرده گفتم: یم یم بازیکه باناخن ها یر انداختم ودر حالیسرم را به ز

وگوشه لبم را گزدم"چه؟ . 

" ؟یکن یگر یالابال یتون یمن گفتم...من گفتم م " 

د یه...منو برگردونین طوریپس اگه ا"محابا جوالن دادم وگتم: ینگاهم را در نگاه خشم ناک او ب یبا حالت قهر الود

خودم رو نگه  یتین موقعیه همچیتونم تو یه؟من نمین چیدون ی.اصال مره ..یحوصله ام سر م ین طوریخونه...ا

چ یکور وکر والل،ه یشما وقهوه بخورم ومثل ادم ها یم جلوینید بشیح کنم،بایوتفر یتونم شاد یم یدارم...چرا وقت

ه رو ب یوبقن بخندم یتونم بلند تر از ا ین؟من میشنو یقهقهه ها وخنده ها رو م یبمونم...صدا ینکنم وخنث یکار

ن من خودم باشم؟یذار ین...چرا نمیذار یخودم به خنده بندازم...چرا منو به حال خودم نم " 

ک باره کنترل یرد.اما دسخودم نبود،انگار یه به خود گیم رنگ شکوه وگالینقدر تندم ولحن حرف هایخواستم ا ینم

دا یرا در دلم پ یسرطان یک غده یز،شکل یناچ یکردم ان حرف ها وخواسته ها ید...احساس میاعصابم از دستم پر

 یم میخ گلویبه ب یزندگ ین تنگنایختم واال معلوم نبود در کدامیر یکندمشان ودور م یشه مید از ریکرده اند....با

داشتم چشمان به اشک نشسته ام را از  یم برگشتم.سعیبس.انقدر نگاهم کرد که به سرجا ید وراه نفسم را میچسب

ندیتوانست مرا بب یز میبسته ومسدود ن یه یاز زاو ینگه دارم.اما او انگار حت یمخف ن اویز بیچشم ت . 

" ،نه؟یستیبا من راحت ن " 

با من "گفت: یبم یوا رفت وبا صدا یکه نه؛انگار اه از نهادش بر امد.مثل برنج نامرغوب واردات یعنیسر تکان دادم 

 "بودن برات سخته؟

م زل زد به یه داد ومستقیاش تک یوبه صندل"؟!یشه بگ یچرا؟م"د وگفت:یق کشیک نفس عمیسرتکان دادم)بله(.

هم شنا کنم...هرچند  ی،قدریدست وپا زن الک یا،بهتر است به جایصورت من.فکر کردم حاال که دلم را زده ام به در

نظر  ریکنم همه جوره رفتار من ز یکنم تحت فشارم...فکر م یخوب...چون...احساس م"شنا کردن بلد نبودم:

دونم چه  یخدا افسر نگهبانه منه!من نم یشه یکه هم یحور ین...مثل اجین به من تذگکر بدییخوا یشماست...مدام م

ن وهر حرکت یکن یک مجرم خطر ناک نگاه میشه به چشم یازم سر زده که همه تون هم یکردم...چه گناه ییخطا

ن؟ین محکومم کنیخوا یقه مین ودم به دقیذار یر قابل بخشش میت غیک جنایمنو به حسالب  " 

م را تهور یکوتاه،حرف ها یمن گوش داد وحالت متفکرانه به خود گرفت.من بعد از تنفس یبا دقت به حرف هال

کنم  یام....اگه شوخیح یهم کالم بشم،ب یاگه بخندم سبک سرم....اگه با مرد"شتر ادامه دادم:یوجسارت ب

و بد یه دین مرتب از من یخوا یرون،بد ادام...اگه....اگه...اگه....اخه چرا میبزنه ب یاز روسر یادیجلفم...اگه موهام ز

تونم ادم  ینه که نمیب من ایستم...عین نیکن یکه شما فکر م ین...به خدا من به اون وحشت ناکیه دل بسازیرت سیس

ن یا ایم شم...ایام قا ین که پشت نقاب ساختگیا یدم...به جا یشه خودمو نشون مین....همیباشم....فقط هم یمتظاهر

ادتونه قبل از ازدواج با خواهرم من ودوستام چقدر سر به یبلند بخندم،سبک سرم؟ ین...اگه با صدایجرمه؟شما بگ

ه روز یادتونه یم؟ یکن یال مین؟حاال چه خیکرد یم یاون اون وقتا در مورد من چه فکر یم....راستیذاشت یسرتون م

ادتون که هست؟یکنم.... ین کارا رو میجه شما،اجلب تو ین من برایگفت یبه من م " 
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ا ین برخوردمون،چیادت هست من تو اولی؟یتو چ"گفت: یبر کنج لب نشاند وبا لحن سوزناک یلبخند محو ومحزون

تونه کمکت کنه،چون یبعد از اون...حتما حافظه ات نم یبهت گفتم وکم ...." 

د یهم بود با یگه این شوهر خواهر من!هرکس دیم،شدیزدچون شما تا چشم برهم "دم وگفتم:یان کالمش پریبه م

کرد یزا رو فراموش میچ یخل ." 

" به فکر فرو رفت.انگار داشت منظور خود را  یلحظه ا"که من.... یتو واقعا فراموش کرد یعنیکرد؟ یفراموش م

ه یبه حاش بحث منصرف شد وبحث را یاز ادامه  یشد که بکل یدانم چ یکرد وبعد نم یم ینزد خودش حالج

ش یخدا رو شکر که حرف ها"کنم. یفکر نم یهست ین جور که تو شاکیچ وقت در مورد خواهر زنم،ایمن ه"کشاند.

دیرس یشد وکار من واو به کجا م یمه تمام گذاشت واال معلوم نبود چه میرا ن . 

" ن؟یکن یپس چه طور فکر م " 

تو "شناور شد. یده ایق بادبان کشز گره زد ودر عمق نگاه من ،همچون زوریم یش را رویدست ها

نی....همیماه یلیفقط....فقط...خ !" 

ن که حرف ها را بدون منظور یا ایخاطرات محو وکم رنگ گذشته در کار بود، یدر تداع یا قصد وغرضیدانم ا ینم

ن طور تنگ فشردینه،ایاراده برزبان رانده بود که دلم را در س یوب . 

ان افتاب گرفتن یخوب جر"گفت: یمه اینصف ون یگر عوض کند،با خنده یبار دن که موضوع را یا ید فقط برایشا

حات یاز تفر ییچاره شدن هم جز یگل ب یب یدماغ ب یه؟موی یحرفا چ یکه وایدوت یویاستخر وما یتو یوملح

شه؟یجورواجور تو محسوب م " 

" ه سوال بپرسمیتونم ازت  یم !" 

ن جور سواالت ینباشه که من اهل جواب دادن به ا یخصوص خواهشا سوال"زدم: یچم گاز میداشتم به ساندو

ستمین !" 

" یباش یچ وقت جدیه یتون یتو نم !" 

" ،حواس جمع وسخت کوش!؟ یام....جد یجد یلیچرا،موقع خوردن خ " 

حاال چرا سخت کوش"گرفت: یانفجار خنده اش را م یانگار به زور داشت جلو !" 

چ بس که ین ساندویاخه باگت ا"دم.یرون ودرجا بلعیدم بیچ کشیدوسان یار شور را ازتویک خیبا دستم،برش بار

هضمش کرد یشه به راحت یات وسفته،نمیب ." 

ن یمهار خنده به ا یدانستم تنها برا یدهان.خوب م یپاک کردن دور لبش،دستش را گرفته جلو یدم به بهانه ید

ک نفس یفروخورده اش، یشتر خنده هایتارومار کردن هرچه ب یروش بچگانه متوسل شده است.بعد هم البد برا

شکست،اون وقت تو  یم یستاد ورکورد رو با سرسختیا یگوشت بزنه م ینکه تویا یز به جایاگه کامب"د.یق کشیعم

؟یکرد یکار م یچ " 

 یخوب م "گفتم: یزود با مسخرگ یلیفقط مرا به فکر فرو برد،اما خ -یتنها لحظه ا -یبود وکم یگرچه سوال سخت

اورا متوجه خود  یعصب یبا وکمیوچون نگاه حرص الود ناشک"د دوباره...یده ...بایبه حد نصاب نرس گفتم رکورد

چم ین نگاهش،خودم را با گاز زدن ساندویدر رفتن از بار سنگ یرم وبرایحرفم را بگ یدم،جرات نکردم دنباله ید

 یها نداشت مقصر من بودم ومن ما اگر او اشتیکرد؟ا یم یچش بازیدانم چرا داشت باساندو ی.مشغول کردم.نم

دم؟یکش یاش راباهم کالم شدن بااوم یلیم یجورب یستیبا  
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" یجواب منو بد یخوا ینم !" 

ن که یم؟با اید در جواب چه بگویدانستم با یدن جواب،شگفت زده بودم.واقعا نمیشن ین همه سماجت او برایازا

کنم اما ین کار را نمیح بدهم؟گفتم ایو هم توضا مجبور بودم به ایمن چه بود،ا یدانستم جواب قبل یخوب م .... 

"  ین بود که کیه ایمت پایخوره....ق یم یلیشتر از همه سیب ینم کین نبود که ببیده،در واقع این مزایا یشرط من تو

 یچهل تا گوسفند داشت زنگوله به گردنم م یز رو به مسخره کشوند وجلویز همه چیکامب یره؟ولیحاضره برام بم

انه؟یاد یکردم که حالشون جا ب یم ید کاریکردم؟با یکار م ید چیانداخت،من با یدستم مکرد و " 

چم یبا ساندویز کرد.من تقری،دور لبش را تمیظرف مقابلش گذاشت وبادستمال کاغذ یرو یلیم یچش را بابیساندو

 .را تمام کرده بودم

"  ی....کار. .میقا...چینه ....تو.. دقیوال من ااصل س یکرد یکار م یره،تو چیشد برات بم یحاضر م یکیخوب اگه 

؟یکرد " 

دهانم رابه زور چند قلپ نوشابه،به معده ام  یتو یده یجو ین لقمه ید کرده بود.اخرین کلمات تاکیا یبه عمد رو

 یپر از اب به چهره  یهرچه تمام تر،با چشمان یار،ان هم به سختیاخت یفرستادم وبعد از مهار کردن چند اروغ ب

قشنگ  یلیه حرف خیز ال برده....یره....کامبیبم یکس یست برایحاضر ن یکس"ره شدم وگفتم:یتظرش خمن

 یدا میگه پیه صاحب دی یاونکه به خاطرش فدا شد یتونه برنده باشه...وقت یره،چه طور میبم یزد....گفت اگه کس

 "!کنه

دا بشه یپ یه کسیه روز ی؟اگه یو قبول دارن اعتقادیتو ا"نگاهم کرد وگفت:-خاص یلیخ-یچشم،با حالت یاز گوشه 

 ینگفتن یمتورم شده از حرفا یق ولیسکوت عم یکیجواب من سکوت بود."؟یگینو بهش میره،همیبخواد برات بم

گنده یلیخ ! 

* 

 یبه من م یم نگاهین یزدم ،او با حواس پرت یم یاگر من حرف یفکر بود...گه گاه یکرد وتو یم یدر سکوت رانندگ

؟یچ"د.یپرس یانداخت وم " 

کردم که ممکن  ینم ینیش بیش خود هرگز پیرون،پیکه از خانه زدم ب یداد.زمان یساعت،هفت غروب رانشان م

بودم.معلوم نبود تا حاال دلش به کجاهارفته  یشتر نگران واکنش اجین وقت از روز به خانه برنگردم.بیاست تا ا

د براو مسلم ومشهود شده باشد که ما دونفر با توسل به یباگر تا به حال یوبرگشته.خوب البته حق هم داشت....د

توانم تصورش را بکنم که او ممکن است چه فکر  ینم یمن...حت یم تا...اوه خایرون زده ای،از خانه بیدروغ وتبان

و وا"ستم....یمن که مقصر ن"م:یار بگویاخت یباعث شد ب یق قلبید وعمیشد ین ناراحتیبه سرش راه دهد.ا یاالتیوخ

دیبلند فکر مرا شن یصدا . 

" یگفت ی؟چیچ !" 

صال یده بودم جمع وجور کردم با استیسر یصندل یدم،خودم را که رویشانش را معطوف به خود دیتا نگاه گنگ وپر

ن وهمون وقت یداد یم...کاش به حرف من گوش میر نکرده بودین همه دیچرا...کاش ا یعنینه...."سر تکان دادم.

میگشت یم به خونه بر میبودکه ناهارمونو خورده  ." 

ت،با حرص سرم را بکوبم یک بودازفرط عصبانیکه من نزد"شده! یحاال مگه چ"گفت: یغر قابل تحمل یبا خون سرد

ز یغم انگ یم را بر هم فشردم وبا لحنیدم دستم نبود،پس با کنترل اعصاب متشنج خود لب ها یواریوار...اما دیبه د
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 ین...واین که باهم باشیم...نه ایه جا برین...ماقرار بود هرکدوم مون یدون ینم ن کهیشده؟تظاهر نکن یچ"گفتم:

کنه یکشه از من کله پاچه درست م یحتما منو م یمن اج یخد ." 

" دستش را در اورم  یخواست فرمان تو یباز شده بود.دلم م یک وریشش ین"تو حتما خوردن داره! یکله پاچه 

دستم بندازد  یطین شرایهمچ یتوانست تو یبود؟او چه طور م یر اوردن الکسرش،اما مگر فرمان د یوبکوبم تو

رد؟یبگ یز را شوخیبودم همه چ یمن کامال جد یووقت  

" بر افروخته  ینه وبه حالت قهر وعتاب،چهره یودست زدم به س"ن!یرو خودتون بد یخوب...پس جواب حور یلیخ

وجودم  یم واضطرب داشت همه یدیرس یم به خانه میشتگر دایطرف خود گرفتم.د یشه یاز خشم خود را رو به ش

زد یش میرا مثل عقرب ن . 

کنم ین کارو میا یدم جواب بدیکه ازت پرس یاگه به سوال"سردرد اور گفت: یتفاوتیبا همان ب !" 

 "کدوم سوال؟"

" دن وهم خودتو با جواب دا یاریال در بیست هم منو از فکر وخیگم...بهتر ن یکدوم سوالو م یدون یخودت بهتر م

؟یمثل من راحت کن یاز شر ادم سمج " 

 یدا نمیین خریه همچین؟من که گفتم ین بدونیخوا یرو م یدونم شما چ یست،اما من نمیهم ن یفکر بد"با لج گفتم:

 یم یچند مجهول یک معادله ین؟عشق مثل یدون یره...میگه عرعر کنه،چه برسه که بمید ##ک ی یشه که واسه 

کشک یعنین یچ وپوچ...وایه یعنیصفره...مونه که جوابش  ." 

ن ین طوره،چرا ایپس اگه ا"گفت: یمحسوس یجا خورده است با ازردگ ید از جواب تلخ من،حسابیرس یبه نظر م

؟یخوش کن یکیتا به قول خودت دلت رو به  یمعرکه رو راه انداخت " 

کالف سردرگم فکرو حواس من،دنبال  یبه بالرودار الین گیبودم واو داشت در ا یمن نگران ودلواپس برخورد با اج

کردم بر اعصابم خودم مسلط شوم.اما انگار  یهم گذاشتم وسع یشتر رویتمرکز ب یگشت.چشمانم را برا یسرنخ م

بود؟ یگر چه جور ضرب المثلین دیگرفت.اوه پناه بر خدا....ا یشد با تور سوراخ ماه ینم ! 

" افه یدانم ق ینم"د....یالتون راحت شده دست از سرم برداری اگه خن...حاالیواسه دل خوش کنک خودم...فقط هم

ال به در یبهخود داشت،اما مطمئن بودم که نتوانستم او را از فکر خ یمن چه حالت ین کالم تمام کننده یاش بعد از ا

 .اورم
 

 یچشمانش م ن چشمان فراخش بدوزم.دست خودم نبود .از قهر وعتابیاتش یتوانستم نگاهم را به کوره  ینم

 یرورو میخت وزیر یترس در هم فروم ینگاهمان ،تمام وجودم با زلزله  یتالق یاز تصور لحظه ا یدم وحتیهراس

 .شد

" ؟یتا حاال کجا بود " 

چ یدر سرم هزار پ ییکردم زبانم در کامم گره خورده.مثل مغزم که گو یدادم؟!احساس م ید به او میبا یچه جواب

 .خورده وناکار مانده بود

 "!اون با من بود"

 یدیز،با القیقت تلخ ونفرت برانگین حقین همه تهوروجسارت ،به ایکردم باا یم.باور نمیهردو به طرف صدا برگشت

ن که هنوز جرات نگاه کردن به خواهرم را نداشتم ،اما مطمئن بودم که بعد یهرچه تمام نزد خواهرم اعتراف کند.با ا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ی یک قلب شکستهیده مزا

8 4  

 

ح از زبان شوهرش،شوک زده ومبهوت مانده بود.ارتعاش محسوس یپرده وصر ین اعتراف بیدن ایاز شن

کرد یق میتصد ین حدس وگمان مرا به طرز دل خراش وناگواریش،ایصدا . 

" ن؟ین همه وقت...کجا بودیوشما....ا " 

ز از یواندوه خواهرم شده بودم،از دست خودم ون یش باعث سرگشتگیخو یابلهانه  یها ین که با ندانم کاریاز ا

ن یقت امر اعتراف کرده بود،خشمگیچشم در چشم خواهرم دوخته بود وبه حق یکه به طرز جنون بار دست او

 یتون یتو م"گفت: یبه او بدهد،خطاب به من با لحن سرد وکرخت کننده ا ین که جوابیبودم.قبل از ا یوعصبان

شم یباز خواست م یی....من به تنهایبر !" 

 یباک یکردم وشجاعت ب ین مین بابت او را در دل تحسید از ایالبد با!یمحشر یمن.چه از خود گذشتگ یاوه خدا

باز  ییدم.حاضره به تنهایلش دهم،به ناچار در دل غریتحو یتوانستم اشکارا زخم زبان ینم یتودم.وقت یاش را م

نکه یا یخواد براش غش وضعف کنم!.انتظار نداشتم خواهرم به جا یخدا جون!دلم م یخواست شه...وا

از "خشکت زه؟ یگفت؟واسه چ یچ یدینشن"به من تشر بزند."نه...بمون...تا بفهمم موضوع از چه قراره!"د:یبگو

 یپله ها،با نگاه یاش پا یصندل یگل که از رو یب یرفتم باال،چشمم افتاد به ب ید میپله ها که به حالت بهت وترد

کرد یر بدرقه ام میخته با خشم وتغیام . 

* 

" ؟یسالمت ن بهیبر یف میتشر ییجا " 

کرد  ینه امتحان میا یسر خود جلو یاورد،همان طور که چند جور رویخودش ب یانکه طعن کالم مرا به رو یب

ن یا که رفتیم خونشون ...تو واریشام بر یران از صبح تا حاال صد بار زنگ زده که برایاره...خاله ا"گفت:

ک شامه ،باز زنگ زده وگله مند شده که ما اونو ی که نزدم...حاالید بشون بدیبا یم چه جوابیدونست ین،ما نمیوبرنگشت

ز ،ما یم ینن رویخودش بهش قول داد که تا غذاشونو بچ ی!با دل نازکیشناس یگل رو که م یب یم...بیدون یقابل نم

گل یب یب یوا واقعا دل نازکه!طفلکی)اره با اون طرز رفتارش باه"م.یدیهم رس !) 

ن اماده شم؟یپس چرا از من نخواست"م،عاقبت نشد:ینگو یچیم وهرچه خواستم هیدیلب ورچ " 

 یب یب"ده باشد گفت:یانکه ککش هم گز یمن انداخت وب یکوتاه به رخسار گلگون وبر اشفته  ینه،نگاهیا یاز تو

 یاز سکوت وخلوت خانه استفاده کن یتون ی...میردا رو هم اماده نکرد یوالبد درسها یگفت تو خسته ا یگل م

خاصش ینم از محبت های)ا"!یخونودرساتو ب ) 

من  ینقدر به فکر درسایگل ا یب ین که تو بیممنون از ا یلیخ"م را بهم فشردم وبا لج گفتم:یبا حرص لب ها

نیهست !" 

تر کردنم  یجر یلم داد والبد برایتحو یض من،لبخند پت وپهنیواثار مشهود غضب وغ یاعتنا به ان همه ناراحت یب

شپ یپر یمهمان یگل خوش نداره برنامه  یب یچشم به راه اومدن توئه...ب یلین حتما خی.معن پسره..یامشب ا"گفت:

زاحساسهین چیگل چه قدر به ا یب یب یدون یاد...خودت که میش بیپ !" 

 

 یبله...م"اورد.چانه ام را دادم باال وپوزخند زنان گفتم: یزش باال میک امیتحر یواقع داشت کفرم را با حرف ها

 ین طورین،ایزد یکه شما از اون دم م یگل با ان وخامت حال واحوال یب یتونم بفهمم چرا ب ین...نمدونم....م

م؟یقراره حلواشو بخور ی!پس کیده به زندگیچسب یدودست "  
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چشم  یگل به کور یب یب یه یسا"ک بود بند دلم پاره شود.یبرگشت وچنان با عتاب وخشم نگاهم کرد که نزد

چشم ورو یح بیوق یچشمام.دختره  یماست....حاال گم شو از جلو یسر همه  یگه هم باالیل تو،تا صد ساله دیبخ !" 

زه کهینقدر برات عزیگل ا یب یدونستم خاطر ب ینم"م برخواستم وگفتم:یبا حب وبغض از جا ..." 

گل  یب یمن با ب؟ یبفهم یتون ینو میمادر منه...ا یگل جا یب یب"د:یان کالمم دویمحض،به م یبا همان حالت براشفتگ

 الیخ ی؛چون اونقدر بینو درک کنیا یتون یدم....مسلما تو نمیکش یدم که قبال فقط حسرتشو میرس یتیبه ارامش وامن

ت یکه تو زندگ یزی...تو به تنها چین حرفا باشید وبند ایدر ف یتون یونم یخوا یچ وقت نمیکه ه یهست یوال ابال

نی.همنامعقولته.. یها ی،سبک سرید یت میاهم ..." 

ن من بودم که با تحمل یت این من بودم در نهایت ایم.در نهایبا عتاب وخشم نگاه در نگاه هم جوالن داد یلحظه ا

 ید تویدو یداغ وتب دار یسیخ یرون.وقتیپر،از اتاقش ادم ب یهر چه تمام تر،با دل یوسرشکستگب یخوار

دن او که یگذشتم،با د یچ پاگرد که میر شدم.از پیمدنظرم باشدظ،از پله ها سراز یانکه هدف خاص یچشمامن،ب

م راباپشت دستم پاک یوبه حالت شتاب الود،اشک ها یامد،بادست پاچگ یهوا از پله هاباال م یداشت اواز خوان وب

ن امر محال یتوانستم از پس ا یخودم را از کنارش عبور دهم.اما انگار نم یموقرومنطق یکردم با رفتار یکردم وسع

است ییکه چقدر تظاهر کردن کار سخت وجان فرسا ی.راستمیایبرب ...! 

 یرویستاد ومن بدون انکه بدانم چرا،از عمل او پیما بود،او از حرکت باز ا یکه نقطه مواجهه  یتنها پله  یرو

ب نگاه سمج وجستوجو یکردم.نگاهش صاف به چشمان من بود.هرچند که من دست وپاگم کرده وهراسان،از تعث

ختمیگر یگرش م . 

" یکنم ناراحت یاحساس م !" 

 ین خونه،ادم نمیا یانگارتو"لحن او به سوزوگدازافتاد.سرم رابه طرف مخالف اوگرداندم وگفتم: یتفاوت یدلم از ب

خودش باشه یتو حال و هوا ی،حتیکس یاذن واجازه  یتونه ب !" 

" شم؟یمنظورت رو متوجه نم " 

" نیشام امشب بهش فکر کن ین بعد از مهمانیتون یم !" 

مات  یمه باز وحالتین یک پله عقب برگشت .با دهانیان گرم را از ان خودش سازد،یتواند نگاه نگاه عص ید نمیچون د

 یتوجه به بهت وسرگشتگ یزم؟خواستم بیاش بگر یتوانم از نگاه شکارچ یومبهوت!مانده بودم که دگر چه گونه م

ک پله ی یوار چسباند وراه عبور مرا سد کرد.باز هم من ورویاو،از کنارش پا به فرار بگذارم که او دستش را به د

ن بار چشم در چشم همیم،اما ایتاده بودیا . 

" میخور ین پله جم نمیچ کدومون از ایچت شده،ه یتا به من نگ ." 

چوب خشک،،به همان 2م مثل ید از سحر کالم قاطع او بود که پاهایشد...شا یک پله به عقب برگردم اما نمیخواستم 

خواست که مرا نه از ان  یاراده م یشده ام...قطعا کم یان واختالل ذهنیانستم دچار هذ یده بود.خودم هم میه ماسپل

ه در یاول یوکرخت یتفاوت یکردم که چه طور ان ب ین فکر میز دهد.داشتم به ایمانه گر یباق یپله،که از تمام پله ها

ل شده است،که او به دل افکار یتبد یوتب وتاب دلهره اور ####ن یک باره به چنیاو به  یوتن صدا یحالت رفتار

سربسته  یلیجواب منوبده....توخ یهوده فکرکنیب یز هاینکه به چیا یبه جا"خون زد وگفت:یشان من شبیپر

 یکه نمیرو دار یر ودست وپا بسته ایاس یحس ادم ها یعمل ندار ین خونه ازادیا یکه تو یودرلفافه به من گفت

یدا کنیپ ین احساسیباعث شده که تو همچ یخوام بدونم چ ی!میرو انجام بد یار خودت کاریبه اخت یتون !" 
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 یشه از زبانم براینکه همیا یدم به جایفهم یوقت ها م یگرفتار وسرگشته بودم.کاش گاه یخودم را در بد مخمصه ا

 یافتد تو ی،با طناب خود م یقل وبالغز بهره ببرم...اخر کدام دختر عایتعقل ن یتوانم از قوه  یرم،میم کمک بگیتفه

همه  یم سوایپرت و پالها یشده است...اخرکدام طناب؟کدام چاه؟حت یکنم مغزم از هم متالش یچاه!اوه!احساس م

بر لب نشاند ولب  یندارم.لبخند کج یوحس یچ تمرکز فکرید که هیپرت و پالها بود!به من و من که افتادم،فهم ی

پله  یخواهرم باال یره ماند.همان موقع که با حضور ناگهانیمقابل خ یگاهش به نقطه د که نیبگو یزیوارد که چ

نه ام به تالطم یخود،درون س ین پله ها قلب مرا با حضورناگهانییگل توانست از پا یب یخ کوب شد،بیها،چشمان او م

را  یسخت یو روان یاررون بر من واو فشیتنگاتنگ که از جناح یکردم ز ان محاصره  یدر ورد.فکر م یرنج بار

حواسش به خواهرم ومادر خودش بود ودر همان حال  یست.اما او همه یز نیم وگریجز تسل یکرد،چاره ا یل میتحم

،امشب هم روشین همه وقت درس نخوندی...ایایم ین مهمونیبرو لباساتو بپوش...تو هم با ما به ا"گت: !" 

ن.من ییامده را رفت پا یچون وچرا،پله ها یز وقاطع وبیتحکم ام ک نگاهیمرا دد،در امتداد  یرت وشگفت زدگیوتاح

ن یدانستم که در ا یامده خودم را بکشم باال.هرچند م یگل،از پله ها یب یهرگونه برخوردبا ب یدم به جایز بهتر دین

ستین یر وچاره یچ گزیرانم ،هیصورت مرا از مواجهه با خواهر منقلب وح . 

دانم به  یا خان میار یها یریون سختگیکه ان را تمام وکمال مد یمه ایت نصفه نیبا موفقرا را یانیامتحانات ثلث پا

تابستان،هر پنج شنبه جمعه را باهم ودر کنار هم  یان رساندم.با دوستانم قرار گذاشته بودم که در سه ماه یپا

با هم  یبرا یینامه،هر هفته ترتب ین گذاشتند که به عنوان مجریز موافقت کرده بودند وبنا برایم.ان ها نیبگذران

 یم که تویهنگامه رفت یونسبتا گرم بود،به خانه  یاول را که هوا خوب وافتاب یبودنمان بدهم. پنجشنبه جمعه 

 ین روزها،به قدرینبد.او ا یمثل گذشته چندان کر سخت ونشدن یردن خواهرم حور یباغشان استخر داشتند.راض

از  یکیرود خواهر کوچکش به عنوان  یادش می یحت یساخته است،که گاه اش مشغول یخصوص یخود را به زندگ

هرجند ناقابل مبذول دارد ید به او هم توجهیاش حضور دارد وبا یخصوص ی،در کنار زندگیشگیهم یغدغه ها . 

 ر لبیز یفور بودم واهنگیوک یار راضیکه پشت سر گذاشته بودم بس یق خوبیعصر روز جمعه در که از ساعات ودقا

به نظر  یر عادیغ یخانه به طرز محسوس یکردم،به سمت خانه رفتم ودر خانه متوجه شدم که فضا یبا خودم زمزمه م

 یشد.که باصدا یده میهم شن ید وپچ چ نرم وموزونیرس یمن به گوش میخواهرم از اتاق نش یه یگر یرسد.صدا یم

گل  یب یم وارام متعلق به بیمال ین صدایزد که ا شد حدس یخواهرم به وضوح قابل فهم نبود؛اما م یه هایبلند گر

امانش  یهق هق ب یدم خواهرم از البه الیدانستم چه اتفاق افتاده وموضوع از چه قراراست که شن یاست.هنوز نم

 ین معجزه اتفاق افتاد...به خدا بیتونم باور کنم کها یم...من هنوز نمید خدا را شاکر باشیدونم چطور با یگفت:گنم

به من داد...هر  ین جوریمنان پادشش رو ا یکردم که خدا یلون که اخه مگه چه کار ثوابیرون وویل موندم حگ یب

 یب یبزرگه ب یلیست....خدا خین پاداش بزرگ نبود ونیا یدر حد واندازه  یچ صوابینم هیب یکنم م یفکر م یچ

یلیگل...خ !" 

ه ید،از درک وتجزیرس یبه عقل جن هم نم یم که حتیفاعن میداد ودر مواجهه با دشوار تر یقد نم ییعقلم به جا

رفتم  ید میبا یلم چشم بدوزم.پس مید به عقل زاین مورد به خصوص نبایدانستم در ا یل ان در مانده بودم.میوتحل

خواهرم رادر اورده یافتاده که اشک شاد یگفتند که چه اتفاق یکردم. انها حتا به من م یوموضوع را پرس وجو م . 

" مسال ..." 
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ن طور یگل گذاشته بود به طرف من برگشت.هم یب یزانوان ب یکه سر را رو یبلند سالم من،خواهرم حور یبا صدا

فم را یکه ک یکرد.در حال ی،رئوف ومهربان جلوه م یزیگل در ان لحظه به طرزشگفت انگ یب یچشمان نم ناکو براق ب

ن ودل وقلوه دادن یدیشده؟باز چشم مارو در د یچ"م:رفتم،با خنده گفت ین وطرفشان مییدم پایکش یاز دوم م

خواهرم  یره یچشمان خ یودستم را به شانه اش زدم وبه رو"ز...یگل عز یب یوستوندتون گل کرده؟چاکر ب

دمیخند . 

ومحبت  یمیبه خرج بدهد،با لحن صم یشه ترش کند وبد خلقیانکه مثل هم یب یشکفته ومهتاب یگل با چهره ا یب یب

سوت وکور بود یلیخونه خ یبا دوستات بهت خوش گذشت؟نبود":گفت یزیام !" 

 یگفت نبود یگل بود که م یب ین خود بیا واقعا ایا نه؟ایکردم  یخودم اعتماد م ید به گوش هایدانستم با ینم

 هیگل تو رو خدا  یب یب"بود یام درهر حال به قوت خودش باق یج ومبهوت بودم ،اما شوخ طبعیخونه..هر چند که گ

نبودن من،باعث شده چلچراغ  یه که از فط خوش حالیموضوع چ ین که مور مورم بشه...راستیحرف نزن یجور

ونگاه پران ومظنونم را به خواهرم دوختم"ن خونه سوت وکور بمونه؟یبزرگ ا . 

 یه حتک موضوع خارق العاده کی"ر چهره اش را دو چنان ساخته بد گفت:یچشم گ ییبای،ز یحیکه لبخند مل یدر حال

که  ییش بدهد،گویبه گفته ها یشتریانکه ابوتاب ب یوبعد ب"ره.... یضعف م یوخوش یلت از شاد یاگه توهم بشنو

 یب یروز دکتر متخصص بید"ع تر رفت سر اصل مطلب.یمن شده باشد،هرچه سر یصبر یوب یحوصلگ یمتوجه ب

م یتونست ینم یعنیم...ید...ما اولش باور نکردبود به ما دا یدنید بخش وشنیار امید که بسیشات جدیج ازمایگل نتا

 یگل بشه...وا یب یومقامت ب یارده  یرویم نیتسل ین وحشناکیامکان داشت سرطان به ا یم...اخه چه طوریباور کن

تصورشو  یتون یه افتاده بود....میدکتر هم به گر ی...حتیدید یمارو م یشاد یه هایوگر یروز بودیوا جان...اش دیه

 یخدا جون!انگار هنوز دارم خواب م یشهکن شده؟وایگل ر یب یب یاز معده  ییسرطان به طور معجزه اساکه  یبکن

نمیب ." 

ارتعجب ید وبه خودش چسباند.بله بسیر کننده،مرا در اغوش کشیک اقدام غافل گیش را باز کردو در یبعد دست ها

تا مرگ فاصله  یزیاش قرار داشتم،چ یماریان بیگل تا انجا که من در جر یب یافتد.بین معجزه اتفاق بیبود که ا

ک هفته ین بود.انها به سرعت برق وباد و در عرض کم تر از یز همیا نیخواهرم وار یل ازدواج شتاب زده ینداشت.دل

شه از تپش یهم یگل را برا یب یرو رنجورش بیاه وقدرتمند مرگ،قلب پیکردند که مبادا دستان س یبا هم عرو

ارامدیتنها فرزندش،در خاک سرد گور ب یاو با حسرت دامادندازد ویب یزندگ ! 

" م تنه یگل رفتم ون یب ین کالم،از اغوش او جدا شدم وبه طرف بیوبه دنبال ا"بود! یواقعا که خبر دست اول وتوپ

 یب یزاد بیم.با با دست مریصابون زده بود یشما حساب یحلوا یما رو باش که شکم مون رو برا"اش را بغل زدم.

وتا چشمم به چشمش افتاد و دندان قروچه "ن.یدیپوز عجل را به خاک مال ین که چه طوریاد بدید به ما هم یل!باگ

دمیخند یدم،با لوندیش را دیپنهان یها . 

شما رو به خدا به دل "کرد وبه به مادر شوهر نازک دل وزود رنج خود گفت: یانیشه پا در میخواهرم مثل هم

دشیخودتون ببخش یکنه...شما به بزرگ یبلده ابراز خوش حال ین طوریوا همین...هیرینگ !" 

د انقدر یزاره کف دستش که نبا یشکنه وم یل رو مییکه شاخ عزرا یادم"گل بلند شدم وبا خنده گفتم: یب یاز کنار ب

شدم یفور میدم وکیخند یا تا جا داشت مین دنیش ایشما بودم به ر یبد خالق باشه..من جا ..." 
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 یگل مثل بشکه  یب یاو گذاشت.ب یشانه  یگل سنگر گرفت وهر دو دستش را رو یب یفت وپشت بر یحور یاج

ماند ورو به  یشده باق یخنث یک به افجار ولیاش را خاموش کرده باشند در همان حد نزد یتیکبر یکه شعله  یباروت

 ی،خدا تمام در هایذاشتمون گ یتو پا به زندگ یدخترم....از وقت یمن،تو بود یمعجزه زندگ"عروسش گفت:

ن همه حسن یمثل تو عروسمه...باور کن اگه تو رو با ا یا باز کزد..خوش حالم که جواهریمنو ار یرحمتش رو به رو

چپش  یشانه  یکه رو یوبا دستش بر پشت دست"شد.... یم میدم،بهشون حسودید یگه مید یکیعروس  یوخوب

نواخت یافتاده بود،به ارام  

زارم یفردا تا اخرش واستون مدم.یپیتا اخر نتا  

 

د ، منیش دویگونه ها  یکه رو یشرم یر افتاد و سرخیبه ز یمثال زدن یچشمان خواهرم که با تواضع  

نشسته خودم رو انداختم وسط یمثل قاشق  : 

میزش که بودیم ، جهیگل !باال خره اگر عروستون نبود یب یپا قدم ما هم که بد نبود ب "  ." 

بمن انداخت و سر تکان داد و آمد یهیگل نگاه عاقل اندر سف یب یبه من رفت و ب یخواهرم چشم غره ا  

ختیپسرش که همان لحظه وارد سالن شده بود ، در هم آم یش با صداید که صدایبگو یزیچ : 

" ش نشستیگونه ها  یرو یسرخ فام یکرد ،هاله  یو تا نگاهمان با هم تالق "ن؟ینجا هستیشما ا . 

ل کنم بالفاصله سالم کردمیه و تحلیخود تجز یب را برایرمترقبه و عجین واکنش غیآنکه بخواهم ا یب  

و طنز گفتم یو به شوخ : 

" نید سور بدیکرد، با یرو نخوند و جرزن یا خان ! حاال که مادرتون غزل خداحافظیگم آر یک میبهتون تبر  ! " 

گفت یزیخواهرم از پشت سر با لحن سرزنش آم : 

" چه طرز حرف زدنه !خجالت بکش نیوا ! ایااااا...ه " 

ت استفاده رو برد و گفتیپسرش در دادن جواب نها یگل از سکوت و درماندگ یب یب : 

" م هرشب یم و بنا گذاشتیخوند یشب نماز شکرگزاریست ،من با عروسم دین یخود یفات بین تشریالزم به ا

مینکار رو بکنیا " 

 

طم کند ،لجم در امده بودیند و خیبود دم مرا از ته بچ تونست و قادر ین قدر خوب و راحت مینکه ایاز ا . 

" که رو دستش مونده خرج  ییا خان از پوالیکم آرین ید...بزاریکن یب پسرتون رو میکه شما چقدر حساب ج یوا

رسهیا که به آخر نمیکنه....دن ...." 

ش زده بود ، انداختم و ازاو که مثل مجسمه برجا ، خشک یگر به سوی، نگاهم را بار د یوبا لبخند معنادار  

به خرج داده باشم ، با یشترینکه سما جت بیا یفور شدم و برایکه بدان گرفتار مانده بود ،ک یصالیحالت است  

گفتم یجیلحن مه : 

یگل به زندگ یب یبه مناسبت بازگشت ب ییک جشن استثناین هفته...یه ؟؟ آخر همیخب...نظرتون چ "  " 

دم که از پشتیام رو شن یحور یآج یتکاندم . فقط صدا یو در هوا مم را مشت کرده بودم یدست ها  

میکن یک میخودمون شر یگران رو تو جشن و شادید ینطوریباشه...ا یشنهاد خوبیکنم پ یفکر م"سر گفت:   " 

انه گفتمیمخف یخ مانده بود که من با چشمکیج و شوک زده ،نگاهش به من میگ یهنوز او مثل آدمها : 
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" م...و چونیشه هم نداریگه اما و نمیکنم و د ین جشن دعوت میکه من دوستامو هم به ا ادتون باشهی  

شتر گفتمیب یمسخرگ یگل رد و بدل شد، برا یب یو ب یحور ین آجیب ینگفت و تنها نگاه کوتاه یزیچ یکس : 

" کور و کر واللاومد آقا  ین شما رو به خدا...تا اسم ولخرجین...ببیبگ یزین چیخوا یا خان شما نمیآر یول  

خوام ردشم ین...میبه خودتون بد یه تکونین ،یشکن ین و نمیافت یمجسمه....لطفا اگر نم یآقا یشدن...ه  

 " ! و برم لباسمو عوض کنم

فکر کنم ییخواهد به آن جشن ماتن و اندوه کذا یته دلم ،هرگز نم  . 

ش رفتیدوستانم پمن و  یبر وفق مراد و خنده و مسخرگ یآن همه چ یکه در ابتدا یچشن  

ریر و سرنوشت مرا به شدت تحت تاثیع و تکان دهنده ناتمام ماند و تقدیت به آن طرز فجیو در نها  

ن ویا یر پایر ترقه انداختن زید التماس کرده بودم که از خیخود قرار داد. چقدر به هنگامه و مهش  

 . آن بگذرند و آنها به حرف من گوش نکردند

آورد که جشن ،با همان چندتا ترقه است یه میمن توج یز ،برایستدالل مغلطه آما ید با کایتازه ،مهش  

شودیز میکه خاطر انگ . 

رانیخاله ا یپا یمحابا انداختند جلو ین ترقه را آنطور بیدانم چطور حماقت به خرج دادند و اول یمن نم  

کسره به اورژانس وی داشت که او را از ترس زهره ترک کردند که کارش یمار و کم طاقتیکه قلب ب  

ده شدیو کشی یس یتخت س  ... 

ام گل کرد و قصور و اشتباه مضحک دوستان ناقص العقلم را به گردن خود انداختم یبعد هم قهرمان باز  

خ را متوجه خود ساختمیو فوج فوج شماتت و انتقاد و توب . 

یدر مهمان یهمگان ینشیو پر یجید که از ترس قبض روح شده بودند ،در همان سرگیهنگامه و مهش  

فوران یقیکه در نگاهش تاثر و تاسف عم یده در حالیپر یبا با رنگیبعد ، فر ی،فلنگ رو بستند و کم  

سرم شکسته شده بود، به احساس یکه رو ییکرد از من جدا شد و رفت تا من با کاسه و کوزه ها یم  

دچار شوم یدیو عجز شد یدرماندگ  . 

خواهرم بود که انگار آن لحظه یتنم راست کرد،رعد صدا که مو بر ین غرش سهمناکیاول  

وقار و متانت خود را از دست داده بود یهمه  . 

" ؟یبود که ما را به آن دچار کرد یزیبت و آبرو رین چه مصیوونه !آخه اید یکار کرد یتو چ " 

داغ و آبدار ،برق از جفت چشمانم پراند یلیک سیو بعد با  . 

تا مغز سرم به گزگز افتادبود که  یبه حد یلیشدت س . 

کرد یم میاز دور تماشا یبانه اید ،چشمم افتاد به او که با اندوه غریچپم لغز یشانه  یسرم که رو  

محض خشکش زده بود یو در سکوت و خاموش  . 

مشابه یاش رابا داد و قال ید و خشم و نفرت درونیکشیاد میخواست او هم بر سرم فر یدلم م  

رونیاز ته قلبش ب  

ینکه آنطور با ترکش سکوت نا به هنگام خود ،قلب نگون بخت مر آماج هدفهایخت .نه ایر یم  

من شود یو روان یق روحیو جراحت عم یش قرار دهد و باعث سرگشتگیخو یدر پ یپ  . 

گران به نوبت زخم خوردمیخ شدم و از شالق مالمت دیهمه توب یب از سویبه ترت  . 
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کرد، یم ینیبه تنم سنگ یسراندم و سرم به طرز اسفناک یم نیزم یم را رویکه پاها یدر حال  

،سختیمحو و نامفهوم یره بر نقطه یرساندم و در آنجا خ یدنج و خلوت یخودم را به گوشه   

کیباعث  ین راحتیساده و ابلهانه ،به هم یک شوخیتوانستم باور کنم  یبه فکر فرو رفتم . نم  

ده بودمبت بزرگ شود....انگار دچار کابوس شیمص . 

یر منصفانه ، به پاین حد غیگر ،تا اید یدادم و خودم را با گناه کس یکاش حماقت به خرج نم  

ن بودمی. دل چرک ید ،عصبانیاز دست هنگامه و مهش یکشاندم. ته دلم به قدر یز محاکمه نمیم  

مزه ،کار یلوس و ب ین شوخیم که اینابخردانه،به همه بگو یخواست بعد از آن فداکار یکه دلم م  

دندیخته دیبود که تا اوضاع را نابه سامان و بهم ر یمن نبود و کار آن دو موجود بزدل و موذ  

یزیچاره و مفلوک خود را به طرز دلخراش و تاسف برانگ ی،پا به فرارگذاشتند و دوست ب  

 .،به حال خود رها کردند

فیخف یران دچار سکته یا د که خالهیبت بار ،از اورژانس خبر رسیمص ####بعد از آن  یساعت  

ردیژه قرار بگیو ید تحت مراقبت هایشده و همچنان با یمغز . 

نه زنانیغ کشان از هوش رفت و خاله توران بر سر و سیگل ج یب ین خبر ،بیدن ایبا شن  

او را به هوش آورد یکرد به کمک دخترش و خواهرم حور یم ی،سع . 

زدند یرفتند وبا خودشان حرف م یا مدستپاچه و هول بودند که مرتب ر یهمه به قدر  . 

خود، ی،غرق در سکوت غم افزا یب و ناگهانیشوم ،عج ین حادثه یمن هنوز در بهت ا  

او به خودم آمدم یدن صدایکور مات مانده بودم که باشن یبه نقطه ا  

کردم یه میبردم که در آن لحظات ، داشتم گر یو تازه آن لحظه بود که پ . 

" د و هنگامه بودیدم که کار مهشی؟؟من خودم د یکرد ینوان مقصر معرفچرا خودت رو به ع ... 

یباک نبود ینقدر جسور و بیگم کاش ا یوقتا با خودم م یگاه ..." 

د ،یگونه ام غلت یپلکم رو یبالفاصله از گوشه  یتا نگاهش کردمک و قطره اشک  

به سرعت از برابرم گم و گور شدخود فرو برد و  یموها ی،دستش را ال بال یخود یاز خود ب یبا حالت . 

ام یان فصل سیپا  

از  یده شد و ستونیز فرش کاشان پاشیر یو الک یصورت یگلها یرماه ،تا رویده بود عقب !برق آفتاب تیپرده را کش

 ینگاه م یک دستش را به کمرش زده بود و طوری "ر گذشتیحاال خدا رو شکر که بخ"ن من و او افتاد. گفتم:ینور ب

 یاز بدنش از کار افتاده !من نم یمی؟؟ نیر گذشتنیچه به خ"انگارچشمش افتاده بود به لجن کف کفشش . کرد که

ر او بودم ینکه متوجه عمق خشم و تغیبا تا "؟؟ ین فاجعه برخورد کنین قدر خونسرد با ایا یتونست یدونم تو چطور

ست. شکر یچندان فاجعه ن یگ ینکه میه با مرگ ،اسیدر مقا"زده و گفتم:  یالیخ ی،اما باز هم خود را به تجاهل و ب

ن یاز ا یدم کسیچوقت ندیجه...هین افلییکمر به پا یه یگل هم از ناح یب یکنه! ب یاز بدنش هنوز کار م یمیخدا ن

ت حرص و جوش او را یش خود حد و نهایچشم نگاهش کردم و پ یو از گوشه  "بابت ناراحت و نگران باشه

 "خودم خنده ام گرفت.  یباروت منفجر شود. در دل از بدجنس یخواست که مثل بشکه  یم یدم.... فقط کمیسنج

 یرگ و پ یب ینیب زمیادم رفته بود که تو مثل سیتو بود...اصال ولش کن... یجا یگه ایواقعا که ! هرکس د

نم یدا کرده مطمیون پکه ا ین وضعیکنه؟؟ با ا یران نگهدارید از خاله ایبا یک یکن ینم فکر می.حاال بگو ببیهست
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هر دو انگشت سبابه  یکه اصال متوجه منظورش نشده بودم،ناخن هایدر حال "بند بشه ییتونه به جا ین نمیدست مع

نه تو ینم ین کار رو بکنه...خودش که حتید ایره...البته که باید براش پرستار بگیخب....با"دم و گفتم : ییام را بهم سا

ج بشم: یاز طرز سوالش کم مانده بود گ "؟؟؟ یک"رون : یشمانش را از کاسه انداخت بچ "شلوارش رو بکشه باال...

گذشت و بمن  یکه از ستون نور میدرحال "اد باشه....ید زیدونم...پرستار که با یخب البد عمه ام....من چه م"

تنبون  یکاسه ها که واسه فاطن یا ی....همه  یشه...ول یدا میبله...پ"گفت:  یشد، با لحن کفر در آمده ا یکتر مینزد

ه؟ نکنه اسم پرستار منتخب خاله ی یگه کید یفاط"نگاهش کردم و گفتم:  یو خرفت یبا سرگشتگ "شه... ینم

 یشگیر....اسم پرستار همینخ"که هر دو دستش رو مشت کرده بود، لب رو لب فشرد و گفت : یدر حال "رانه؟؟ یا

دم و گنگ و مبهوت نگاهش کردم و با زبان الکن گفتم : یکهو از جا پریمثل فنر  "وا..باشه!!! یتونه ..ه یران میخاله ا

ن یچرا...مع"م: یم تکان دا د و زل زد تو چشمهایق حرفهایسرش را به عالمت تصد "وا...نه....ی...ه ی؟؟؟ هیچ . چ "

م ته گرفته بود ، داد زدم : ن در دلیک باره از معیکه به  یبا احساس خشم و نفرت "کرده... یتو رو از ما خواستگار

ن ی)ا "ادش افتاده که به هر چه نه بدترش بخندهیش یدگیو گند یدگی!بعد از ترش یریکبیا یغلط کرده...پسره "

ه کم مودب باش ! دو ی "سکوت رو دماغش گذاشت و با تشر گفت :  ی؟؟؟( دستش را به نشانه یچ یعنیجمله 

ت کنه که مادرش رو نا به کار ینکه که بره از دستت شکایا یکه به جا یر کند خدا رو شکیه ؟ بای یمتم باقیقورت و ن

 "گذارم حماقت محض  ین شهامت رو میکرد..هر چند که من اسم ا ی،شهامت به خرج داد و ازت خواستگار یکرد

نم که چه ر پسر لندهور بفهموین پید به ایبذار...من با یخوا یم یاسمش رو هر چ"ض آلود گفتم : یبر آشفته و غ

کنه ؟! از من؟؟؟ یمن ! چطور به خودش اجازه داد که از من خواستگار یخدا یکرده ! وا یادیغلط ز !! 

 

ض آلود گفتمیبر آشفته و غ  : 

" ر پسر لندهور بفهمونم کهین پید به ایبذار...من با یخوا یم یاسمش رو هر چ  

کنه ؟ یکه از من خواستگارمن ! چطور به خودش اجازه داد  یخدا یکرده ! وا یادیچه غلط ز ! 

 !!از من؟؟؟

" هی یادین از سر تو هم زی؟ مع یکن یم یاالتیش خودت چه خی؟پ یهست یمگه تو ک  ! " 

گفتم یف و گرفته ایخف یزش مشمِز شدم و از ته حلقم با صدایاز لحن منتقد و تعرض آم  : 

از خودت کوچکتره که ید با مردی! چطور تو با یحور یخوبه آج یلیستم...خین یچکیمن ه "  

د زن بابا بزرگم بشمی...اونوقت من بایازدواج کن ..." 

دمیکش یاش با شوهرش را برخش م یر تفاوت سنیر و گین گینکه تو ایانگار از ا  

اومد یداشت خونش به جوش م . 

ستاد و گفتیمن ا یسرخ و ملتهب رو در رو یبا چهره ا  : 

 

" گل صورت گرفت...اون موقع یب ی، به خاطر بایکرد...ازدواج من و آر یمن فرق م یه یقض  

ن بود که من عروسش بشمیتا مرگ فاصله نداشت و تنها آرزوش هم ا یزیگل چ یب یب " 

کرد یم ید و لگد پرانیپر یصدام م یر تویو گلوگ یافتادم. آن بغض لعنت یه میگه داشتم به گرید . 

ن اتفاقیدم ا یمن اجازه نم یه ؟؟...ولمونش بشم...نیرن زن پسر مید بخاطر خاله ایالبد منم با "  
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د بگم هر دوشونی، با یشنو یران نا به کار شده...از من میفته..اصال به من چه که خاله ایب  

 ! برن به جهنم

نوش جانم شد ییلس داغ و برق آساینم ، سین کالم تند و زهر آگیمتعاقب ا  . 

، من و او با بهت و تعاتب و خشم دریاگهانمحکم و ن یده یقه بعد از آن کشینکه تا چند دقیپس از ا  

 نگاه هم

ماتم آخر را دادیم ، او به قول خودش اولتیره ماندیخ  : 

" نهیش از ایاقت تو بیل یال کردین که گفتم، بذار بعنوان خواهر بزرگترت بهت بگم که اگر خیهم  

ثل تو کهم یست باکسیحاضر ن یمیچ مرد عاقل و فهیه یط عادی...در شرایسخت در اشتباه  

گرفته ، فقط یمین تصمین چنیمع ینیب یت نداره ، ازدواج کنه ! اگر میوقار و شخص یذره ا  

رو که مرتکب ییفر اشتباه و خطاینه که مجبورت کنه به عنوان پرستار مادرش ،کیبه خاطر ا  

افتاد ، چه بسا تو ین اتفاق نمید از خدات هم باشه...چون اگه ای! هرچند با ی،پس بد یشد  

ار تو ،ی! من بعنوان بزرگتر و صاحب اخت یدیترش یو م یموند یهم مثل اون رو دستمون م  

کنم ین ازدواج موافقت میبا ا  " 

حه دار ویشدار و تلخ قلب مرا جرین یآن لحظه که خواهرم با آن حرف ها یدنم چرا...ول ینم  

در نگاه من با غرور و تفرعن ید . طوریآ یش ساخت ،احساس کردم که از او بدم میر  

یدست و پا بسته ا یست...برده ینگر یش مینوایب یزل زده بود که انگار ارباب به برده   

دم وییم را با حرص بر هم سایجز اطاعت از او نداشت. دندان هایچ چاره ایکه ه  

 

ام گفتم یاز انزجار و نفرت قلب یحاک ی، با لحن یو درون ید روحیبعد از آن کشمکش شد : 

نین خونه برم...همیکه من از ا یخوا یتو فقط م " !! " 

ستین کالم گزنده و تکان دهنده چیدانستم که منظور و مقصود من از ا یخودم هم م . 

ر نشسته بودیر و تفسیش خود به تعبیبود که انگار پ یاما بهت و شوک او تا حد . 

 .زهر کالمم را تا ته قلبش چکانده بودم

ک و دشنامیتکان دادم و با لحن رک یبعد سر با حب و بغض نگاهش کردم و یل...خت  

گفتم یآلود  : 

" یریم بگیمن تصم یکه به جا ین حق رو داریتو ا1ار من یار خب....صاحب اختیبس  

یزیه چیبگذار  ی! ولین کنییمون رو هم تو تعیخ عقد و عروسیتار یتون یم یحت  

یخودت رنجوند ، منو از دست ین همه تحکم و خشونت و نا مهربانیبهت بگم...با ا ! 

د حقیست...شای.... مهم نیمن واست یرو در رو ین طوریچوقت نشده بود که ایه  

از یلیکردم خ یال مین بود که خیاولم ا یو بر آشفتگ یبا تو باشه! علت گر گرفتگ  

ن حرفاستیکمتر از ا یاقت من حتیل ین سرم..ازت ممنونم که بهم فهموندیمع ... 

ن بابتیه روز از ایدوارم ی!فقط ام یشه بودی! هم یار منیبله...تو صاحب اخت  

دیش پدر و مادرمون رو سفیو خدا که پ یو عذاب مجدان نکن یمانیاحساس پش  
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ده که از حضورش مرخص یاجازه رو به من م یارم ای...حاال اگر صاحب اختیبش  

ش،یپ ین چند لحظه ین کار رو بکنم....فقط قبل از رفتن بهت بگم که تا همیبشم ا  

ن من و توین ،بیون ما ، از ستون نور پر شده بود اما بعد از ایم یفاصله   

هوده دنبالین بیبعد از ا ینو گفتم که نخوایو ظلمت افتاده...ا یکیدره دره تار  

یرابطمون بگرد یروشن در ادامه  ینمقطه ها  " 

هین و مواخذه گر از کنارش گذشتم...آن لحظه او شبیسنگ یو در امتداد نگاه  

هیش تکان نخورده بود و من شبیبود که انگار سالها از جا یجسمه ام  

دمیلغز یبه جا مانده از خود ، بر خود م یه ایسا . 

لحنم مزه مزه کردم یزم ، آن بغض اختناق آور را تویبر یاشک یکنم حت یآنکه سع یب  

سهیاج مقان ازدویتونه اجبار به ازدواج خودشو با ا یر لب گفتم: اون چطور میو با خود ز  

مثل اون داشته باشه یآرزوشه همسر یبود که هر دختر ینیکنه؟ طرف او مرد نازن ... 

د فقط به اونیمن که با یمن که ...حت یباشه...حت یده آل هر زنیتونه مرد ا یا میآر  

تونه ین میمثل مع یبه چشم شوهر خواهرم نگاه کنم...اما در مورد من...ازدواج با مرد  

باشه یم ابدیاب التن سپردن به عذ ! 

 

 

دونه! بهتر از خودم یدونه؟؟؟ م ینو نمیا خواهرم ایاد؟ آیدونه چقدر ازش بدم م یخدا م  

ن مردیخواد مجبورم کنه با چن ینسبت به اون دارم....پس چرا م یدونه چه احساس یم  

مادرش شدم ؟ یضیل که من باعث مرین دلیا فقط به ایازدواج کنم ؟آ یزینفرت انگ  

د ،هنگامهیکه به همشون گفت من مقصر نبودم...آه...خدا بگم چکارتون کنه مهشا یآر  

شه یاه میکه روزگارم داره از دستتون س ! 

 

ایمثل آر یکس ین ،پایمع ینو داشتم که به خواهرم بگم ، اگر به جایکاش شهامت ا  

کردم و تا آخر عمر پرستار خودش و یباهاش ازدواج م یب معطلیون بود ، یدر م  

شدم یادرش مم .... 

د. نگاهم تایرس یبه نظر م یزیرون.غروب مالل انگیدم بیاتاقم کش یسرم را از پنجره   

دور به پرواز در آمده بود.فکر کردم یافق ها یآنسو  : 

خودش یه و به روی ین خونه ناراحته!مدت هاست که ناراضیا یاون ار حضور من تو  

د خودش بهیمن خالص بشه! هصال شا ن فرصت ممکنه که از شریاورده! حاال بهترین  

شنهاد کرده که با من ازدواج کنهین پیمع  ! 

 

شم...مزاحممیبخشم....حاال که من سربار زندگ ینطور باشه ،هرگز اونو نمیآه که اگه ا .... 

؟؟یا هرکین یکنه مع یم یموندنه....اصال چه فرق یگه چه جایر قابل تحملم...دیغ  

تونم اونو داشته باشم ینم ین حاال نرم؟؟وقتیونه برم ، چرا همن خید از ایباالخره با یوقت  
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دلم رو به بودن در کنارش خوش کنم؟؟؟ یخودیچرا ب  

 

اه چشمام...حتما بایس ین یده بود به نیا مقابل چشمانم بود.انگار چسبیدلم گرفت....آر  

او توانستم به ینبود...من هرگز نم یو محو شدن یمن هم رفتن یدر پ یپ یپلک ها ... 

خام یشه ین اندید غنودن در اید فکرکنم. شلیکش یدک میکه عنوان شوهر خواهرم رو   

یبود بس نابخشودن ییو گناه آلود،خطا !!!! 

یاش رو برا یال واهیگذاردم و خ یشه به خواهرم وا کیهم یبهتر بود که او را برا  

د....و اال تا منسر بوین مهم فقط با ازدواج من میختم...ایر یشه از سرم دور میهم  

ده بود که بهین رو فهمید ایام در سرم بود...خواهرم...شا ین خانه بودم ،هوایدر ا  

نگرم یک حق مسلم از دست رفته میشوهرش به عنوان  ... 

حق و حقوق خود ، از یریبازپس گ یده که مبادا با ادعایش خودش ترسید پیشا  

ندازمیاو ب ییزناشو یا بر زندگشومم ر یه یکه به ناگهان بر باد رفت ، سا یعشق . 

سه باز باشم؟؟یه دل و مکار و دسین حد سیتوانم تا ا یم یعنیمن ! یاوه...خدا  

ش خودشیدانستم ؟؟اگر خواهرم پ یال او را هم بر خود حرام میخ یمن که حت  

داشته باشه، خدا از گناهش نگذره یالین فکر و خیهمچ ! 

د بهش ثابت کنم کهیواهرم باشم؟ باخ یزندگ یتونم بهم زننده  یمن چطور م  

ش خودش شرمنده اش کنمید پیکرده ! با یتا حاال در مورد من اشتباه م . 

خب چه یآد...ول یکنم...هرچند که ازش خوشم نم ین ازدواج میمن با مع  

ر از اون رویغ یچ مردیاست نتونم هیا دنینم که تا دنیکنه؟ مطم یم یفرق  

باشم که خواستنش گناهه دوست داشته .... 

ن مورد به خصوصیو قاطع باشم ،اما در ا یمن نتونم جد یتیچ موقعید در هیشا  

ح بدمیرو در قلبم به اون ترج یهرگز کس –توانم به خودم شک کنم هرگز ینم ! 

 

 

شه با من خواهد بودیه که همی یبین احساس غریتر ین جدیا . 

ن ازدواج ندم ،یکرده که من اگه تن به ا یش خود البد محاسباتیخواهرم پ  

ه؟؟؟ی یدونم...واکنش اون بعد از موافقت من چ یزه...نمیر یحتما به هم م  

د اصال براش فرق هم نکنه؟ اصال از کجا معلوم که اون از وجود منیشا  

ن خونه خسته نشده باشه! از کجا معلوم که هنوز به گذشته هایا یتو  

نه چندان دور ، یشه تو گذشته هایهم ید منو...برایسرک بکشه...شا  

شه یقلب ینجا زجر لحظه به لحظه یجا گذاشته باشه...بودن من البد ا .... 

به خودش یشکل عاد یاگرمن نباشم ،اگه من برم...اون وقت همه چ  

شه ید نمیتهد یکس یگه از سویشون د ییزناشو یره و زندگیگ یم ! 

ادو انجم یک لحظه کرختیدم و پنجره را بستم. یسرم را به داخل کش  
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بود که سرتاپا بر خود بلرزم یقلبم کاف . 

به جانم افتاده بود یکشنده ا یخواب یرو پشت سر گذاشته بودم. ب یزیاه و غم آنگیشب س  

زم رو بر هم نگذاشتم . سرم از هجوم افکار دریقرار و اندوه خ یچشمان ب یلحظه ا یو من حت  

و اندوه ، ملتهب و دردناکن حسرت ین بود و قلبم از زخم چرکیهم و آزار دهنده سنگ . 

اتاق مات مانده بود یره و تار بر من که چشمانم مبهوت به پنجره یت یلدایهزار  یآن شب به بلندا  

دن آغاز کرد ،ید ، تابیخورش یین انوار طالیگذشته بود و چون اول  

اب ازت یرها شده از قفس ، ب یپر دلهره و سوزناک ، همچون پرنده ا یخسته ذاز رنج ومالل شب  

رون زدم و خود را به باغ رساندمیاتاقم ب . 

دا در هم فشرده بود وین و ناپیسنگ ینه ام از حجمیدن کم بود .سینفس کش یانگار هوا برا  

هوده یب یچشمانم از شب زنده دار  

سوخت یم . 

 

 

 

رفت و آتش گنگ یدر نگاه شب زده ام فرو م یز و برنده ایغ تید همچون تینور خورش  

یرحمانه  یق بید و تن تبدار و غم آلودم در حریکش یر تمام وجودم زبانه مد یو سوزان  

گداخت یآن ،نرم نرمک م . 

د مجنون در حال قدم زدن بودم که ناگهان احساسیدرختان کاج و سرو و ب یه هایر سایز  

کشم یدک میرا با خودم  یب کننده اینگاه مراقب و تعق ینیکردم سنگ . 

توجه مرا جلب یز خاصیامونم را با دقت از نظر گذراندم اما چریدلهره و هراس پ یبا کم  

روشن و یشه یچ اندیه یبه قدم زدن ادامه دادم و ب ینا خواسته ا یتفاوت ینکرد، با ب  

ستاده گذشتمیف ایناز به رد یبلند و سرو ها یاز کنار کاج ها یواضح . 

نشستم یمکت چوبین نیترکینزد یا ، رویانبوه نسترن و الله و اقاق یگلها یال به ال   

زل زده بودم به فکر فرو رفتم یمحو ونا معلوم یو در همان حال که به نقطه  . 

شدند و لحظه لحظه ی، در هم گره م یال ، با رشد قارچ گونه ایهرز خ یدر زهنم علف ها  

ر تنگ شده بودیس یه یک گری یافزودند. دلم برا یخاطر من م یو آشفتگ یشانیبر پر . 

ده استین من خشکیدر نگاه غمگ یا شور بختیا دریکردم در یاحساس م . 

م ، اما هنوزیخواستم صورتم رو با ابر دستانم بپوشانم و به حال خود زار زار بگر یم  

به یخته با ترس و ناراحتیآ م یاحساس یکس یپا یده بود که صدایچشمانم ندو یاشک تو یسیخ  

ن وقت صبح؟یه ای یک یعنیر ساخت. یگقلب دردمند من چنگ انداخت و مرا با خودش در  

رم تو خونه.اصال یشم و مین جا بلند مینکه محل بهش بذارم ، از ایباشه بدون ا یحور یاگه آج  

ن گور به گور شده ازدواج کنم ، یش رو ندارم...اگر قرار نبود با اون معیشگیدن خزعبالت همیشن یحوصله   

دادیم یونه فرارن خیباال خره با اخالق تلخذو زهرمارش از ا . 

از پشت سرم گفت یآرام و گرفته ا یبودم که صدا یهنوز با خودم در حال کشمکش و نزاع فکر : 
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دم ، چنانیم دیش رویدر هم و نامرتب و آشفته ناگهان پ یاو را با آن چهره  ی! وقتیز شدیسحر خ  

دیایک بود زبانم بند بیر شدم که نزدیغافلگ : 

" خواستم کامروا بشم یم  " 

آنکه نگاهش کنم بعد از مکث ید و بیخند ین حرف من میاحساس کردم در دلش به ا یدانم چرا ول ینم  

ن؟ین کامروا بشیخواست یشما هم م"دم : یپرس یکوتاه " 

 

 

ن سو و آنسو نگاه کرد و گفتیبه ا یمیهمراه با پزخند نرم و مال : 

زده بود به سرم یخواب یب ! 

که هر طور بود زبانم رو "ن طور یمنم هم "م یبکو یخواستم مثل خرمگس معرکه فرز  

یکه روینگفتم. او در حال یزیبه خودم گرفتم و چ یتفاوت یکوتاه نگه داشتم و حالت ب  

سوزناک و غم آلودش ینشست ، با همان صدا یاز من م یمکم یمکت در فاصله ین  

دهیکه ترک یمان یم یه بادکنکین حالت شبیدر ا "گفت :   " 

بلند گفتم یو با صدا "ست ین یه بدیبتش"فکر کردم :   : 

شدن ین که دچار برق گرفتگیمون یم ییه آدم هایشما هم شب ! 

" د تنهایمرا که د یکردم.سکوت ناگهان یانگار هول برش داشته بود و من فقط نگاهش م "جدا ؟  

زده باشه گفت ین که حرفیا یبرا : 

" دمید یم هم کابوس یداریتو ب یبر من گذشت .حت یشب ، شب سختید  ! " 

خواستند به زور  یده بودند و انگار که میا چسبیاقاق یرنگ بود که به خفت شاخه ها یصورت ینگاهم به نسترن ها

 .خود را از آن بکشند باال

رهیگ یشبونه نشأت م یها یخواب یها از ب یمارین بین، بدتریه دکتر روان کاو نشون بدیبهتره خودتونو به  » !» 

ران مانده بودم، چه برسد به او که انگار با مشت یدانه ام متعجب و حیاعتنا و الق یرودت لحن بخودم از سرما و ب

 یزنگ دار یبعد که توانست از آن هاج و واج ماندن مطلق خارج شود، با صدا یمالجش! اما کم یده بودم تویکوب

ه یره! یگ یسرچشمه م یق قلبیعم یها یها ، از ناراحت یماریبر خالف نظر تو، من معتقدم منشأ تمام ب یول» گفت: 

تونه بکنه؟ یکار م یه، چیکه دچار زخم خوردگ یکس یدکتر روان کاو، برا !» 

 یخوب، به جا» شتر ساخت:یب یجه ید که او را دچار سرگیرس یبه مشام م ینامطبوع یز من، بویاز لحن تمسخر آم

ه دکتر خوب و حاذق سراغ ین، من یق مراجعه کنک متخصص قلب و عروین، به ینکه به سراغ دکتر روان کاو بریا

ارزه.  یرم، عموش، از اون دکتراست که سرش به تنش میبا بگیتونم آدرس شو از دوستم فر ین میدارم که اگه بخوا

یش شید مشترینش، شایکنه، بب یت میزین وره و شش ماه از سال رو هم تو آلمان ویشش ماه ا !» 

رسه؟ یتش به تو میزیاون وقت چند درصد از حق و» و پوزخند زنان گفت: دیخفه شده کش یه به آهیشب ینفس !» 

د، به طعنه یمرا کج د یبه او انداختم و او چون دوزار یاحمق و خرفت، برگشتم و نگاه متعجبانه ا یمن مثل آدم ها

مار، یب یرفو ازشون بابت مع ید با دکتر روان کاو و دکتر متخصص قلب و عروق قرارداد بستیگفتم شا» گفت:

یریگ یون میسیکم !» 
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او،انگار که با خودم حرف بزنم، به حالت  یتوجه به حرف ها یره مانده بود، بی، خ یمحو یمن که نگاهم به نقطه 

ام که قلبشو گرو گذاشته یمار روانیه بیمن خودم » زمزمه گفتم: !» 

؟یبابت چ » !» 

ده باشدینم را شیکردم صدا یفکر نم« ش!یزندگ یها یبابت بدهکار » . 

ا؟یکدوم بدهکار » !» 

دم و ین کشیینه ام پایس یم متورم شده بود، سرم را تا رویکه در گلو یو با احساس فشار بغض« ست!یگه مهم نید »

نیکاش منو با خودم تنها بذار» گفتم: ...!» 

ن صحبت یام با معخو یم» د:یرس یم ی، داشت به مرز خفگیفروخورده و وحش یدمش، اما او هم انگار از بغضید ینم

 «!کنم

مقدمه، کانال را عوض کرده بود، جا خوردم و سرم را به طرفش چرخاندم. او از نگاه مبهوت و  ین که آنطور بیاز ا

ن کالم جان یا یانگار بعد از ادا!« یبا اون ازدواج کن یستیتو مجبور ن» شان تر از قبل گفت: یخت و پریپرسان من گر

ر را با ین و نفس گیاو، مرا بر آن داشت که آن جو سنگ یق و ناخواسته ید. سکوت عمیرس کاه، به حالت احتقاق کامل

خودم عوض کنم یپرت و پالها . 

 یست! میافه ش وحشتناک نیکردم، ق یام. اون قدر ها هم که فکر میکنم بتوانم با سر کچلش کنار ب یفکر م »

ن بابت یالم از ایافته! حداقل، خ یکر تصاحبش نمبه ف ینه که کسیخت داشتن ایر یت شوهر بیه؟ خاصین چیدون

 «...راحته که

یازدواج کن یکه دوستش ندار یبا مرد یستیگفتم؟ تو مجبور ن یچ یدینشن » !» 

خت و منگ شدم و از سر یتمرکز حواسم به هم ر یده بود، کمیان کالمم پرین که با آن لحن کوبنده، به میاز ا

تونم  یمن م یعنین یا ایآ» ق فرو برد. ین و عمیسنگ یند هر دو نفرمان را در بهتچ یزدم که تا لحظات یحرف یوانگید

که دوستش دارم ازدواج کنم؟ یبا مرد » 

مان و شرمنده از یهولناک قلبمان، نفسمان بند آمد، من پش یتا از برق نگاه هم، خشکمان زد و در امتداد تپش ها

د تا هر دو از یطول کش یم فرو بردم. کمیان شانه هایتم و سرم را مده ام، نگاه مبهوتم را از او پس گرفیکالم نسنج

ک نفس یم. او بود که بعد از یخارج شو یذهن یم و از حمالت کوبنده ییاید، به خودمان بیِ شد یآن شوک ناگهان

تو، ن سوال دردناک یا یبرا» گفت: یزیو ناخواسته زد و با لحن رقت آم یلی، به دل آن سکوت تحمیق ِ آهکیعم

دا کنهیتونه ادامه پ یبدون قلب و روح هم، م یدونم زندگ یندارم، فقط م یجواب !» 

پس منم » در جا گفتم: یز او بود که آن طور با لحن زهرآلود و برآشفته این و تأثر برانگیکالم غمگ یدانم از تلخ ینم

ار من، یم به عنوان بزرگ تر و صاحب اخته که خواهری یمین تصمین ازدواج کنم! اید بدون قلب و روحم، با معیالبد با

ن اصال به ید کرده بودم و ایتأک« ار یصاحب اخت» و « بزرگ تر »  یکلمات گزنده  یعمد، رو یاز رو« من گرفته. یبرا

امده بودیمذاق او خوش ن . 

حظه احساس ک لی!« یبکنه که ازش روگردان یار تو حق نداره تو رو مجبور به کاریخواهر بزرگ تر و صاحب اخت »

شد فقط رد بغض را در تن  یه. اما میر گریس کرده، بزند زیکه خودش را خ یک بچه قنداقیخواهد مثل  یکردم م

ش دنبال کردیغم آلود صدا . 
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 یکیکنم که حق نداره با گناه  یبزنه، قانعش م یتونه رو حرف من، حرف یکنم، اون نم یصحبت م یمن با حور »

بفرستهدار  یگه، تو رو به باالید !» 

خواست که قلبش از کار  ید و میرس یشد، جانش به لبش م یم یکه بر زبانش جار یکردم با هر واژه ا یاحساس م

ر و برافروخته اش را از نظر یمتغ ی، چهره یتفاوت یو ب یدانه و با خونسردیدانم چرا آن طور الق یستد. نمیبا

ن یه! اون با خودش به ایمش جدین مورد کامال تصمیدر ا یورح یآج» گفتم: یگذراندم و با لحن حال به هم زننده ا

د ینکه زنش بشم، تازه باین رو هم ندارم، چه برسه به ایآقا مع یاقت پاک کردن کفش هایل یده که من حتیجه رسینت

 دایمثل من، شوهر کجا پ یدختر جلف و سبک سر یره...برایخواد منو بگ یاز خدامم باشه که اون زده به سرش و م

گه از ین ها گذشته، من دیا یده، از همه  یم یتاس ین سرش بویف، آقا معیرم و بگم، پیشه که من حاال دماغمو بگیم

ت خسته شدمین وضعیا !» 

ت؟یاز کدوم وضع» گفت: یبر و بر نگاهم کرد و کالفه و عصب !» 

دم شهامت یرون، اما دیزم بیدلم بر داد، از یم یکهنگ ینا گفته ام را که بو یا بزنم و حرف هایخواستم دلم را به در

 یزیک بام و دو هوا بودن چی! از یِ روم یا رومی یِ زنگ یا زنگیمواجه شدن با واکنش او را ندارم. با خودم گفتم 

خواست مرا از خودش، از محدوده  یدم. حاال که او میکش یخواهرم کنار م ید خودم را از زندگیشد. من با یدم نمیعا

 ینشان م یو پوست کلفت یچسباندم و از خودم جان سخت یکند، چرا من مثل کنه، خودم را به او م اش دور یزندگ ی

ست که هر آن مترصد ینگر یرک میک سارق بدجنس و زین بود که خواهرم به من، به چشم یقت ایدادم. حق

کردم.  ین بابت راحت میاز االش را ید خیدار و ندارش دستبرد بزند و من با یاش و به همه  یبود تا به زندگ یفرصت

پا  ین راحتیدر طرف مقابل من بود ، هرگز به ا یگرید ین مثلث ِ شوم قرار نگرفته بود و کسیا یاگر او در ضلع اصل

ر از خواهرم یبه غ یگریشدم. اگر کس د یم محض سرنوشت ناخواسته و مشئوم خود نمیدم و تسلیکش یپس نم

 ...بود

؟یشد ت خستهیاز کدوم وضع ینگفت » » 

از  ینداشت که چه مهمالت یتیگر اهمیم، دیتوانستم راستش را به او بگو ینم یبه او بدهم؟ وقت یمانده بودم چه جواب

ذبح انتخاب کرده  یکه او را برا یدادم و مثل گوسفند یبه بدن خشک و منقبضم، کش و قوس یزبان من بشنود! کم

شه یعوض نم یچیهشه کرد،  ینم یکار» باشند، نگاهش کردم و گفتم: !» 

ازت خواهش » لب فشرد و بعد مانند بوقلمون پف کرد.  یشده بود؛ چون لب رو یمن عصبان یبه نظرم از حرف ها

 یمیتصم یح بخوایو تفر یست که محض سرگرمیتو با دوستات ن یگه مثل شرط بندین دیشتر فکر کن، ایکنم ب یم

، یکه در اون قرار دار یت ظاهرا ناراحت کننده ایفرار از وضع ی! برایند یتیو به خوب و بد عواقب اون اهم یریبگ

ا ین رو از فکر ازدواج با تو منصرف کنم یتونم مع یم یست که وجود داره، اگه به من فرصت بدین ین تنها راهیا

بخوام تو رو تحت فشار قرار نده یدست کم از خواهرت حور !» 

خود، با  یقبل یل حرف هایز به من انداخت و در تکمیحسرت آم محزون و ینش ، نگاهیچشمان غمگ یبعد از گوشه 

 ی، اما مرداین قدر خودت و دست کم گرفتیدونم چرا ا یاقت تو رو نداره، نمین لیمع» افزود:  یلحن سوزناک تر

 یکنم و بهش م یصحبت م یات تو داشته باشن. با حوریبا خصوص یهستند که آرزو دارن همسر یادیخوب ز

 ینگران یباشه...جا یق تریازدواج تو با مرد ال یبرا یبهتر یهول شدن، بهتره منتظر فرصت ها یبه جافهمونم که 
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صال، یو است یو چنان با درماندگ« نه که من...آه!یکنم که...که...از طرف تو...منظورم ا ین مینو تضمیست، من، من این

که دلم به حالش کباب شد من غرق شد یره یگذاشت و در نگاه خ یش را ناتمام باقیحرف ها . 

 

ک آمدند و خوردند و یاز اقوام و دوستان نزد ی!جمعی، نه آوازی، نه آهنگیبود. نه ساز یسوت و کور یعروس

از خود نشان  یآن که شور و حال یدعوت شده بودند. ب یخانوادگ یک مهمانیدند و گپ زدند و رفتند. انگار به ینوش

کرد، اما چنان مات و مبهوت بودم که باورم  یم ینید به تنم سنگین که لباس سفی. با اندازندیراه ب یل و قالیبدهند و ق

ران که به سرنوشت یب داده اند. خاله ایمن ترت یعروس یز را برایسرد و مالل انگ یو هو یها ین جشن بیشد ا ینم

ود بدهد، گه گاه نگاه به خ یفیضع یتوانست تنها تکان ها یلچر میو یز خواهرش دچار شده بود و رویغم انگ

د و یام یگفت بعد از چهل سال و اند یدلش م یداد. البد تو یتکان م یانداخت و سر یبه من م یزیحسرت آم

شه ته دلش یهم یبرا یبانه این و غرین شب سنگیتنها پسرش داشت، در چن یداماد یکه برا یقشنگ یآرزوها

وانهینبود جز من ِ احمق د یکس یلیر ناخواسته و تحمین تقدید...وانگار مقصر ایماس ! 

دم و تو سر و یم رسیباالخره به آرزو» د و گفت:یخندان و شاد در آغوشم کش ی، خواهرم با چهره ا یوقت خداحافظ

 یکردم که چشمم افتاد به او...وقت یم یدلم داشتم به او دهان کج یتو!« ید بخت بشیدوارم سفی...امیسامان گرفت

دم ید. دستم را فشرد. خودم دینه ام چسبیس یدر برابر من ظاهر شد، قلبم به قفسه  یرحو یبالفاصله پشت سر آج

 ین ازدواج اعالن کردم: فنجان چایز صبحانه، موافقتم را با ایکه سر م یادم افتاد به صبح روزید. یلرز یکه دستش م

ر یارتعاش محسوس دستانش را زکرد  یسع یانه ایشکست، بعد با تالش ناش یبیمه یان دستش افتاد و با صدایاز م

ز مثل دستان یده بود که قلب شوهرش نیآورد، فهم یخود نم ین که به رویهم با ا یحور یآج یم کند. اما حتیز قایم

دید و از هم فرو پاشی)انگار( در خود لرزیمخوف و مرگ آور ینه، با زلزله ایسرد و مرتعشش در س . 

هر چند » گفت: یروح و گزنده ا یک لبش برد و با لحن بیرا نزد ین چاده ، فنجایدرهم کش یگل با اخم ها یب یب

سوزه، اما مبارک باشه ینگون بختم م یکه دلم به حال خواهرزاده  !» 

ک بود وادارم کند ینزد یک جنون آنینه ام مشت شد و دلم با یس یخت، دستم رویز من گریتا از نگاه نافذ و اندوه خ

تمفیه بیبلند به گر یکه با صدا . 

، با همان کسالت نامطبوع و طاقت فرسا آمدم بروم خودم را از شر لباس تورم خالص کنم یبعد از مراسم خداحافظ

کرد به هم  یم ییلبانش خودنما یکه رو یهیده به پله ها، سر راهم را گرفت. حالم داشت از لبخند کرین نرسیکه مع

م، هرگز گمان نکرده بودم که نگاه او... نگاه یگرفته بوداز هم قرار  یکم یخورد. تا آن لحظه که در فاصله  یم

ز و مشمئز کننده استیشوهر من چه نفرت انگ . 

؟یرفت یکجا م » » 

ن لباسوید ایرم بخوابم. البته قبلش بایخوام بگ یخسته ام. م » ...» 

شیو بخوابون یحموم...بعد لباس خواب تنش کن ین خونه رو ببرید خانم ایاول با » ...» 

 یتو یزید که چیرس یخصمانه و ددمنشانه به نظر م یز، به قدرین دستورات تند و تحکم آمیا یبه هنگام ادا نگاهش

چشمان درنده اش را با  یخواست پا ین که دلم میدلم از فشار نفرت و اشمئزاز، مثل رخت چرک چنگ خورد. با ا

ن را در خود کشتم و با لحن معترض و یریش ین وسوسه یاه کنم اما به هر زحمت که بود ایس یمشت جانانه ا
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تونه  یمشترک مونه! مامان خانمت بدون حمام کردن هم م ین شب زندگی، امشب اولینا سالمت» گفتم: یزیتمسخرآم

مش کردمیتقد یهینه زدم و نگاه عاقل اندر سفیو بعد دست ها را به س« الال کنه... . 

د، بلکه گستاخ تر از قبل، با پشت دستش به تخت یخجالت نکشحق به جانب من  یافه ینه تنها از رو نرفت و از ق

رو دو بار تکرار کنم...  یزین که من گفتم، عادت ندارم هر چیهم» ز گفت:یخشونت آم ید و با حالتینه ام کوبیس

یفهم یمشترک رو هم کم کم م یزندگ یمعن !» 

غ یبا جیج نگاهش کردم و تقریج و ویگ ده باشند،یبر سرش کوب یبا پتک محکم یداریخواب و ب یکه تو یمثل کس

کنم تو عقل و هوشت  ی! فکر میآر یکه در م یمسخره ا ین چه بازیفهمم ا یه؟ من اصال نمیمنظورت چ» دم:یکش

 یمثل من اومد تو خونه...هر کس ینه چونه، عروس طناز و احمق ی! نه چک زدید هم بدی! بایک جا از دست دادیرو 

خوام یافتاد...حاال اون تن لش خودتو از سر رام بردار، م یکرد و پس م یود، ذوق متو ب یهم اگه جا یگه اید ...» 

بعد،  یرون. لحظه اید، خون شد و از ته حلقم فواره زد بیمحکم که او بر دهانم کوب یم، با مشتیحرف ها یدنباله 

ه کام آتش خشم و انزجار و وهم ناک او تمام بدنم را به رعشه انداخت و قلب و روحم را ب یعصب یغرش صدا

 یلین خونه باز شد... خینحسش به ا یپا یچ ین خونه بدونه که برایبهتره عروس طناز و احمق ا» برد: یسوزان

دونستم  یرون. نمیش دارتو از ته حلقت بکشم بیارم و اون زبون دراز و نیک روز تو رو به چنگ بیدوست داشتم 

نه یعاشق س یدر تصور من بود! فکر کرد یراحت تر از اون چه که حت! زودتر و یکن یخودت آرزومو برآورده م

ش یمادرم افتاد، منو به صرافت تو انداخت که از فرصت پ یکه برا یاتفاق یال کردیچاکت بودم که گرفتمت؟ خ

 یلید بگم که خی، باین طور فکر کردیدن به آرزوهام بهره ببرم و تو رو از آن خودم کنم؟ اگه ایرس یاومده برا

به بعد، خار چشام  یآد! از اون شب مهمون ی! من ازت بدم می، احمق و ابلهیمتصور بش یشتر از اون چه که بتونیب

قهقهه خنده هات هنوز  ی! صدایبلند ش یگه نتونیه روز چنان تو رو سر جات بنشونم که دیخواست  یو دلم م یشد

ست، یادت نید یادته؟ شای! یمن خوشحال بود زنه...اون شب چه قدر از دست انداختن یهم تو گوشام زنگ م

اد یچ خاطره خوب و خوش رو از گذشته هات به یه یتون یهم نم یاگه بخوا ین حتی! البته بعد از ایفراموش کرد

ده یتو د یبرا ییکه چه خواب ها یفکرش رو بکن یتون ینم یاه کنم...حتی! چون من قصد دارم روزگارت رو سیاریب

 «...ام
 

کردم و شوک زده بودم، از نگاه برافروخته و غضب ناکش  یلبم را با پشت دستم پاک م یکه خون گوشه همان طور 

تونه شب  یم یریزنج یوونه یه دیوونه بوده! آره! فقط ید هم از اول دیوونه شده! شایختم و فکر کردم: البد دیگر

ک گام ناخواسته به یه من متوحش و هراسان د کیاو، رشته افکار مرا چنان از هم در یب رعد آسایش...نهیاول عروس

نه ام محبوس ماندیستاده، نفس در سیاز کار ا یعقب برداشتم و با قلب . 

خ یت رو به تاری! شب اول عروسیکن یچموش یبه حالت اگه بخوا یکه بهت گفتم، وا ییدنبال کارها یر یحاال م »

کنم یل میمرگت تبد !» 

وان یباز شده بود که ح یم ناکیم به جنگل مخوف و بی، پاییزناشو یراه زندگ یاکردم که در ابتد ید باور میگر باید

جز  یآن باشد و من چون خرگوش افتاده در دام، چاره ا یچون و چرا یخواست حاکم ب یم یو درنده ا یوحش

تأسف بار که خودم هم به حال  یگرفته و الکن در حال یدم. با زبانید یم شدن محض در خود نمیاطاعت امر و تسل
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 یت. ت.تو رو نم ینه توزین همه نفرت و کیل ایدَ...دل» ش، به رقت افتاده بودم گفتم:یخو

ی...ولیها رو دست انداختم ول یلیفهمم...من...من...من...خ ...» 

و به  یریبگ یبهتره الل مون» مرا تحمل کند: یده یده بریبر ینمود که بخواهد تته پته ها یحوصله تر از آن م یب

به سرت  ییوالّا بال یز کنیصبر منو لبر یچ وقت کاسه یه ی! دقت داشته باش که نخوایکه گفتم مشغول بش ییهاکار

ه کننیآرم که مرغان عالم به حالت گر یم !» 

آب بود، تنگ کردم و  یگر دو کاسه یدهانم گرفتم و چشمانم را که د یجلو یو خفت دردناک یدستم را با رنج خوار

ستم که ین یگوشهات فرو کن که من کس ینو هم تویآد! ا یمنم از تو بدم م یبهتره بدون» گفتم: یدبا لحن نفرت اندو

با  ین جوریا یدم که بخوا یر خودش کنه! من...بهت اجازه نمی، بهش زور بگه و اسیروان یه مرد عقده ایبذارم 

 یده و بیترش یافه یآد. از ق یت بدم م! آره...آره از تو متنفرم....از اون سر کچلیکن ییعتاب و خطاب، عقده گشا

خواد یخواد....دلم م یصورتت....دلم م یخواد تف کنم تو یشه! دلم م یحالتت چندشم م ....» 

کردم و تمام  یشود، از ترس قالب ته یک تر میقدم به قدم به من نزد یانه ایوحش یدم با دندان غروچه هاید یوقت

آمد و  یمن م یه یه به سایت دادم و پا به فرار گذاشتم. اما او همه جا ساخودم را از دس یتهور و رشادت جانانه 

 یاز ستون ها یکیهوده، پشت یز بیب و گرین که بعد از آن تعقیشد، تا ا ین ما کوتاه میب یلحظه به لحظه فاصله 

م را از پشت یم. او موهاگرفتار شدم و به تقال افتاد یز او، چون گنجشک پر و بال بسته ایان تاالر، من در چنگال تیم

نبود. او که از  یران هم خبرینبود که به داد من برسد. از خاله ا ید. کسیم چسبیدستش، به گلو یکید و با آن یکش

کردم هر آن ممکن است راه نفسم  یتوانست به داد من برسد؟ احساس م یآمد، چه طور م یپس خودش هم بر نم

که از  یفتم، که ناگهان خودش در حالیشه از تقال بیهم ید او برایرتمند و پلامان دست قد یر فشار بید و زیایبند ب

مه جان، ید، و من از تک و تا افتاده و نیدو یمکث و درنگ رو به طرف یم کرد و بعد از لحظه اینفس افتاده بود رها

هر چند نا  یپش هاقلبم گذاشتم تا از ت ین پرت شدم و سخت به سرفه افتادم. ناباورانه دستم را رویزم یرو

جان سالم به در برده ام ییاو، به طرز معجزه آسا یددمنشانه  ین حمله یهمگونش، مطمئن شوم که از ا . 

 

ن به یه. همچی یروان یوونه یه دیخورم که اون  یقسم م» زدم گفتم: یکه به هق هق افتاده بودم و زار م یدر حال

راحت  یلیتونست خ یکه م ین کار رو نکرد. در حالیدونم چرا ا ینمونده بود خفه شم...نم یزید که چیخفتم چسب

من اومد و منو پشت  یه یه به سایخون آشام، سا یچشماشو گرفته بود! مثل اژدها یمنو بفرسته جهنم! خون جلو

چ وقت به یز رو هیوحشت انگ یخواد اون لحظه  یمن! دلم نم یخدا یاز ستون ها، آخرش به چنگ آورد...وا یکی

نفس  یآن لحظه  یو ناگهان از تداع« نداشت...من... یچ فرقیرحم خطرناک ه یب یه جانیارم...اون لحظه، با یاد بی

دمیر و وحشت ناک به اختناق رسیگ . 

 یحور یز. آجیم یکردم رو یکردم و کپه م یز میدستم را ر یتو یختم و دستمال کاغذیر یگوله گوله اشک م

گوش  یو بردبار ییبایاساس کودکش، با شک یربط و ب یب یکه به حرف ها یرمقابلم گذاشت و مثل ماد یوان آبیل

« کار دارم... ی...من کلیحوصلمو با حرفات سر برد» رون و گفت:یرنج بار فوت کرد ب یداده باشد، نفسش را با کسالت

سحر  یکله » شد. ز یتحکم آم یوس کننده ایاز شماتت و انتقاد به خود گرفت و به طرز مأ یبعد آهنگ کالمش، رنگ

و  یف کنیه غازو برام تعریصد تا  ین قصه های؟ که اینجا که چیا یرون و لک لک اومدیب یدیخبر از حجله پا کش یب

زدم  ین روز ازدواجت...حدس مین هم از اولیزاد نبود...ا یچ کارت مثل آدمیچ وقت هی؟ تو هیزیاشک تمساح بر
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 یزندگ یخوا ین حاال معلومه که تو نمین قدر زود...از همیکردم ا ینم فکر یداش بشه، ولین طرفا پیسر و کله ات ا

سر خونه  یتموم شد. رفت یگه همه چی...گفتم دیاه کنیما رو س یروزگار همه  یخوا ی...میداشته باش یآروم و راحت

ب و یعج یقصه ها ...بایتو، خوابم آشفته بشه...اما نرفته برگشت یها یستم با نگرانیگه مجبور نیت و من دیو زندگ

ن قدر خوب و یلت ایتخ ی...اگر قوه ین قدر ماهرانه سرهم شون کنیا یتون یست چه طور میکه معلوم ن یبیغر

یسیکتاب بنو یکل یتون ی؟ حتم دارم میسنده بشینو یریگ یم نمیخالقه، چرا تصم !» 

 یر هم فشردم و با احساس ناراحتمه بازم را بیج، دهان نیز نگاهش، مشمئز شدم و ناباور و گیاز حالت تمسخرآم

من دارم از خودم قصه  یکن یچرا فکر م» آورد گفتم: یفشار م یقلبم، چون سنگ غلتان یکه انگار بر دهانه  یدیشد

؟ اوه ینیشاخ دارم بش یدروغ ها ین جا و مجبورت کنم که پایم ایایسحر پاشم ب ید کله یکنم؟ چرا با یسر هم م

چشام  یتو ین ها گذشته، صاف زل بزنیا ی؟ تازه از همه یو درکم کن یمنو بفهم یتونکردم ن ی! فکر نمیحور یآج

کنم یم یکه دارم دروغ باف یو بهم بگ ...» 

عجز و  یکشد و با همه  یک جا به کام خود میاز درون، قلب و روحم را  یبیناگهان احساس کردم آتش گنگ و مه

مرا  ین و طلب کارانه یدم. نگاه سنگید یبر باد رفته ام م یآرزو ها ینیخاکستر نش یام، خود را تا آستانه  یدرماندگ

. فکر یریگ یم یز رو به بازیتو همه چ» گفت: یپاسخ نگذاشت و با لحن کرخت آور یروح خود ب یبا نگاه سرد و ب

برگ و آخر سر هم  یرفتار کن یهر طور که خواست یتون یم یکرد...فکر کرد یشه باز یبا سرنوشت هم م یکرد

ن یدار بشه و تو رو با ایگل از خواب ب یب یست...اگه االن بین یکه بچه باز ییزناشو یبرنده تو دست تو باشه! زندگ

ف یاون هم تعر ین قصه ها رو برایهم یخوا ی؟ البد میبهش بگ یخوا یم ینه، چیافه، کنار من تو آشپزخونه ببیق

برخوردار  یمیکنه تو از عقل سل یال نمیش خودش خیکنه؟ پ یم یبعد اون در مورد تو چه فکر یکن ی! فکر میکن

؟یخل و چل یه کمیو  یستین » 

ست که یمن اصال مهم ن یبرا» ظ گفتم:یدستم مشت کردم و با غ یرا تو یدست مال کاغذ یز و خرد شده یر یتوده 

کنه یدر مورد من م یگل چه فکر یب یب !» 

رو به من چشم  یو غضب آلودگ یبرآشفتگ یرون آمد و با کمیز بیگمالل ان یو خون سرد ییاو هم از آن آرامش کذا

ین جا نبودی، االن ایداد یت میزها اهمیچ یلیگه! اگه به خین دید ِ هم» رفت و گفت: یغره ا !» 

 یو چاق سالمت یمهمون یمگه برا» گفتم: یخفه و بغض گرفته ا یزدم، اما در عوض با صدا یاد میخواست فر یدلم م

خواست منو  یشب مین دیش اومده بود...همیپ یجهنم یاون خونه  یمن تو یبرا یتیتم که چه وضعاومدم...گف

ام رااز سر کندم و  یو روسر« ددمنشانه اش! ینم مدارک توحش و حمله یناها، ای؟ ایفهم یبکشه...چرا نم

او انگار  ی، نشانش دادم. ولم، تر و تازه مانده بودیگلو یزش را که رویت یبه جا مانده از پنجه ها یها یدگیخراش

دید ینم ... 

 

ن جایا یاومد ید میکشت، نبا یاگه تو رو هم م یحت» جنباند و گفت: یسر یتفاوت یهمراه با نگاه کور و ب ...» 

 یاگه م یکشت؟ اون وقت حت یاگه منو م یحت» ت داد زدم:یدم و با عصبانیز کوبیم یدست مشت شده ام را رو

ام مزاحمت بشمیتونستم ب یخواستم هم نم !» 

رو سرت؟ یس! چرا صداتو انداختیه » » 
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س یرم که فی، باد خشم و تغیخودم شدم و مثل بادکنک سوزن خورده ا یر عصبیغ یتند رو یب او، متوجه یبا نه

هم دل و  یخوا یگه نمیشده که تو د یدونم چ ینم» گفتم: یگرفته و زنگ دار یدم با صدایکرد و در خود که چروک

 یو کار یریآروم بگ یتونست یسر من آورده بود، نم یین بالیچن ی...اگه اون وقت ها بود و کسیمن بش سنگ صبور

که من  یکن یدلت گمون م ید توی...شایحرف هامو باور کن یخوا ی! نمیکن یمالمتم م ی...اما حاال فقط دارینکن

 یکنم برا یم یخودم نقش باز ین دارم براد میکردم...اصال از کجا معلوم، شا ید هم اصال خودمو زخمیمقصرم...شا

امیدرب ین سردرگمیتا از ا یگفت ی! و کاش به من هم میکه فقط تو از اون خبر دار یدن به هدفیرس !» 

ر انداخت و لب یبه ز یام که با حب و بغض نگاهش کردم، سرش را به حالت گناه کارانه ا یچشمان باران یاز گوشه 

رم در ادامه یز به کنار آمدم و با همان بغض نفس گیبلند شدم و با شتاب از پشت منگفت. از جا  یزید و چیورچ

...اون قدر راحت و یکن یو حاال منو از خودت طرد م یه خواهر صبور و مهربون دراومدیبت یچه قدر زود از ه» گفتم:

بند بود! اگه گوش  یگه اید ی! اگه دستم به جایپرون یرو از سرت م یمگس مزاحم یدردسر، که انگار دار یب

 ین وقت صبح مزاحمت نمیر از تو مد نظرم بود، هرگز ایغ یه گاه امنیسراغ داشتم...اگه تک یگه اید یشنوا

...همه ینیپوچ من بش یقصه ها ین صبح رو به کامت زهر کردم و مجبورت کردم به پایریشدم...ببخش اگه خواب ش

کاش پدر و مادرمون زنده بودن و  یکه ا یکن یآرزو م یدلت دار یتو دونم االن یم! میوونگید ین ها رو بذار پایا ی

 ییبمب باران هوا یکاش با اون ها تو یمه که ا یقلب ین لحظه آرزویتو نبود؛ اما من ا یشونه ها یت من رویمسؤول

منو از خودش برونه یمهر یدم که تنها کسم، با بید ین روز و نمیکشته شده بودم و ا !» 

سُراندم و با هر گام،  ین میزم یم را رویکه پاها یبا پشت دستم پاک کردم و به حرکت افتادم در حالم را یاشک ها

رون، از پشت یکرد. از آشپزخانه که آمدم ب یکشنده و مرگ بار به قلبم اصابت م یآغشته به زهر یریکه ت ییگو

ده و مات و مبهوت، مرا با یپر یود و با رنگوار چسبانده بیدم که خودش را به دیتار و لرزان اشک او را د یپرده ها

خودم را گم  یدن او هول شوم و دست و پایش از آن که با دیکرد. پ یام نظاره م یو نگون بخت یسر گشتگ یهمه 

ن و زنگ دارش مرا بر یغمگ یمحو و مبهم از کنارش عبور کنم که صدا یه ایکنم، سالم کردم و خواستم همچون سا

وا؟یه هیموضوع چ »خ کوب کرد:یم یجا » 

زد به  یوونگی! دیشگیموضموع هم» ندازم گفتم:یبه او ب یآن که برگردم و نگاه یده بودم، بیم ماسیکه بر جا یدر حال

ن جا در آوردمیدم سر از ایه دفعه دیسرم...دلتنگ شدم و  !» 

ن از کدوم یداشت» رده بود:مرا باور نک یک کلمه از حرف های یستاد. حاضرم قسم بخورم که حتیم ایآمد و روبه رو

دار کردیاد تو منو از خواب بیفر ین؟! صدایزد یقصه ها حرف م .» 

اوه، » م:یبگو یشگیهم یالیخ یکردم لبخند بر لب بنشانم و با ب یده بود، سعیغلت ین که دلم در خون ماتم زدگیبا ا

گل رو هم  یب ی، البد خواب ناز بنیف دارین! حواسم نبود که شما خواب تشرین! ببخشین بابت ناراحتیپس از ا

نیکن یآشفتم...از طرف من از اونم معذرت خواه !» 

مه انداخت و با یشان خاطر و آشفته در نگاه من خیمن به ستوه آمده بود، منقلب و پر یانه یناش ینیانگار از نقش آفر

چشمات  یباعث سرخ یونم چد بدیها رو هم بذار کنار...من با ین مسخره بازیشده؟ ا یبهم بگو چ» تحکم گفت:

 ین مسأله یشتر ایهرچه ب ییا بزرگ نماید یتأک یو برا« ن جا.یا یایشده و از اون مهم تر باعث شد که صبح زود ب

تیصبح ِ ...زود ِ ...بعد از شب عروس» گفت: یبغرنج، با لحن شمرده ا !» 
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روح و کش دار خواهرم، هر دو سرمان را  یب یم که با صداید به او در جواب بگویبا یحیدانستم چه توض یهنوز نم

رون ین رو اون بیست آقا معی! خوب نیوا...بهتره بریدم! ه یح میمن براتون توض» م. یبه طرف آشپزخانه برگرداند

ین منتظر بذاریشتر از ایب !» 

ن یمع یعنی» فت:به خود گرفت و گ یاحمقانه ا یافه یبه من و بعد به خواهرم انداخت و بعد ق یجیج و ویا نگاه گیآر

ومد تو؟یدم دره؟ چرا ن » 

که از صد فحش و ناسزا هم  یبه خواهرم انداختم. نگاه یدار یکنم، نگاه معن ینکه با هر دوتاشون خداحافظیقبل از ا

حواس  ین قدر راحت و خوب تونستیا تو که ایمن قصه باف و دروغ گوام، » گفت: یاو ناگوارتر بود و م یبرا

؟یپرت کن یاصل شوهرت رو از موضوع  

 

؟یرفت یخبر گذاشت یکجا ب » » 

کنم یاده روی! من عادت دارم صبح ها پیرفتم هواخور » !» 

یکش ینفس هم نم یمن حت یمِن بعد، بدون اجازه  » !» 

ترسم یال میآد گفته باشم که از گودز یادم نمی، اما ییالیه گودزیتو؟ درسته که گفتم شب یبدون اجازه  » !» 

نمشیهرز شده! نذار از ته بچ یادیبونت زکنم ز یفکر م » !» 

یاگه جرأت دار یدیکچلت خند یتو به کله  » ...» 

ر یفتم در خودم شکستم و خرد و خمیه بیآنکه به گر ید، خفقان گرفتم و بیکه او بر دهانم کوب یبا مشت محکم

 .شدم
 

@@@ 

 

؟ید یمادرمو به موقع بهش نم یچرا دارو ها » » 

کنم، خوب فراموش کارم کار یره! چ یادم می » !» 

چه؟ یعنی یکنم که فراموشت بشه فراموش یم یوالّا کار یکه فراموش کار نباش یریاد بگیبهتره  » » 

ه قالده بندازم یخواد  ی! اون وقته که دلم میش یه سگ نگهبان گله می، شبیر یدندون غروچه م یاوه پسر، وقت »

 «!دور گردنت و خفه ت کنم

یمادرم سوپ درست کن ید برای، زود باش بایکن یم ین دراززبو یبازم که دار » !» 

زم و اونو به خوردت بدم تا یشم که توش سم بر یه وقت وسوسه میبه من چه؟ اگه من بخوام سوپ درست کنم،  »

یهالک ش !» 

یتون ی، اما نمینفس بکش یخوا یم ینیب یآد م یه روز می، چون ین کار رو بکنیبهتره ا » !» 

مون ید کردنت مثل سگ پشیزه و از تهدیتنت مثل سرت بر یکنم که همه موهایم ی، کاریندار جرأت ِ شو »

یبش .» 

از  یکه ایر چانه ام باریمن بود که اشک را به چشمانم دواند و ز یجسورانه  یداغ و آب دار جواب گستاخ یلیدو س

 .خون به راه انداخت
 

@@@ 
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یبر ییجا یانگار قصد دار » !» 

برگشتم، بتونم بازم تحملت کنم یرم تا وقتیه بگیروح یخوام برم کم یزه، میر یفه ت به هم مایحالم از ق » !» 

یریاز کجا بگ یخوا یه رو مین روحیحاال ا » !» 

ست، از سر راهم برو کنار والّا...والّایبه تو مربوط ن » ...» 

مشتم؟ یتو یزن ی؟ با دهنت میوالّا چ » » 

اق بزنممونت عیخواد تو صورت م یدلم م » !» 

یبکن یتونه کار یت نمین همه خوشگلیره و با ایمون اسین میمثل تو، تو چنگ ا یفعال که طاووس » !»: 

س بذار، یه؟ هان؟ سر کچلت؟ خوب برو مو بکار، برو...برو کاله گی یه؟ مشکلت چی ین کارا چیمنظورت از ا »

نداشته باش یبا من کار یدلت خواست بکن ول یبرو هر غلط !» 

کار دارم یا تا بهت بگم چیا باهات کار دارم، باهات کار دارم، بچر » !» 

عرضه! گفتم ولم کن، اگه فالش تانک توالت دم دستم  یکچل ب یریگر بگیز جیکه ج یولم کن، آخ مچم! اله »

وونیوون! حیوون! حی، حیستیفرستادمت ته فاضالب، تو اصال آدم ن یبود، م !» 

ت خودش یامان خود، نفسم را بند آورد که در نها یب یر رگبار مشت ها و لگد هاین زاو مرا به اتاق خواب برد و چنا

 .هم از نفس افتاد
 

@@@ 

 

من یدور از چشما یبه دوستات بگو حق ندارن بهت تلفن کنن! تو هم حق ندار » ...» 

زن! سرم رفتیر یزبونشون م یمثل تو، تمام عقده ها شونو، تو ییدونستم آدم ها ینم » !» 

یکن یقد قد م یتن و بدنت خوب نشدن که باز دار یها ی، هنوز کبودیستینگار آدم بشو نا » !» 

فتهیختت نیدار نباشم و چشمم به رینم اما بیوحشت ناک بب یدم خواب ها یح میخوام بخوابم، ترج یم » !» 

؟یکن یاد ندادن چه طور شوهر داریبهت  » !» 

گن که مثل تو نباشه ینم ینم شوهر به کسیآد، بب یظرم آشنا من اسم به نیمن! چه قدر ا یشوهر؟! اوه خدا » !» 

دم یبعد، بهت هشدار نم یر، دفعه یزبونتو بگ یجلو » !» 

م و یر خراب کاری، چون ممکنه فردا بزنم زین جا نخوابیس کرده باشم، بهتره ایاوه! فکر کنم از ترس جامو خ »

رشو بندازم گردن تویتقص ...» 

یکرد یمشت و مال حسابه یانگار باز هوس  » .» 

؟یاد بدی یشوهردار یبه من درس ها یخوا یم » » 

یبلد یکاف یکردم به اندازه  یفکر م » .» 

خوره، همه رو فراموش کردم یدم به دردم نمید ید بلد بودم، ولیشا » .» 

آرم یادت مینداره، حاال من  یاشکال » .» 

یاگه خودت رو هم بکش یحت » ...» 

کنن؟ ینم زن و شوهر ها چه طور به هم ابراز عالقه میو بده، به من بگو ببساکت شو و جواب من » !» 
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! من از کجا بدونمیچه سؤال مسخره ا » !» 

ین درس ها رو فوت آبیدونم که ا ی! میدون یتو م » !» 

مگه چند بار شوهرکردم که یکن یفکر م » ...» 

 «!جواب منو بده »

یداشت یسرم برم و دست از یدیکش یکاش از سر کچلت خجالت م » !» 

 «!جواب منو بده»

 یبهم داشته باشن، راه ها ی! زن و شوهر ها ...خوب...اگه عالقه ایزن یعر م ##خوب...حاال چرا مثل  یلیخ »

 یک امضاء برایه روز بخوام عالقه مو نشون بدم، رو سر کچلت یکنن. مثال من اگه  یدا میابراز عالقه پ یبرا یادیز

زنم یم یادگاری .» 

ن نبودیجواب من ا » !» 

اد بدهی، به منم یدون یم یشتریب یزهایدونستم، اگه تو چ ینو میخوب، من فقط هم » !» 

کنم ین کار رو میاالن ا » .» 

؟یکار کن یچ یخوا یم » » 

یک درس فراموش نشدنی » !» 

؟یقبل یمثل درس ها » !» 

ینیب یحاال م » !» 

 مثل یتون یه که تو نمیر من چی، خوب تقصیطور با زنت رفتار کنچه  یستی! بلد نیوونیه حین! یمع یوونیه حیتو  »

، زنشویهر شوهر ...» 

 «!خفه شو »

فرو بروم  یابد یکاش به خواب یو با کمربند شلوارش، چنان به جانم افتاد که صدبار در بستر خوابم آرزو کردم که ا

دار نشومیگر هرگز، هرگز بیو د . 

 

ین لباس خوشگل شدیچه قدر با ا » !» 

هام یا بدون کبودیهام  یبا کبود » !» 

یک تکه ماهیدر هر صورت  » !» 

ش تو آسمون تو افتاده یکه از بد شانس یماه » !» 

آد؟ یهنوزم از من بدت م » !» 

ن لباسو بپوشم؟یا یگه واقعا ازت متنفرم. چرا از من خواستینه! د » » 

آد یدونستم چه قدر بهت م یم » !» 

شه یسرت مزا هم ین چیاِه! مگه تو ا » !» 

چه کارت کنم یخوا یچرا نشه، م » !» 

وون نباشیو ح ین قدر وحشیشوهر ها رفتار کن. ا یمثل همه  » !» 

ستیباز که زده به سرت! بهت که گفتم دست خودم ن » !» 
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یک شوهر باشی یتون یست، ظاهراً تو اصال نمیآره، دست خودت ن » !» 

که مال  یتونم از عسل یو من نم یهست ین و خواستنیریقدر شن ینم ایب یم یگناه از منه؟ وقت یکن یفکر م »

وون رفتار نکنم؟یه حیوونه نشم و مثل ید یخوا یخودمه بچشم، م !» 

رم و از یگ یبودن منه، خوب ازت طالق م یو خواستن ینیریستم. اگه مشکل شیست، منم مقصر نیاگه گناه تو ن »

کنم یخالصت م یشونین همه عذاب و پریا !» 

ذارم ی، نمیگه شید یخوام مال کس ی، نمیکن ین کار رو نمیتو انه،  » .» 

دستت از من کوتاه ست یرسه! وقت یبه تو م یچ ین جوریخوب، ا » ...» 

 یشون م یگران به خاطرش به من حسودیهستم که د یز با ارزشیالاقل صاحب چ ین جوریام! ا ینم راضیبه هم »

یتو مال منن که یکنم از ا یم یفیچه ک یدون یشه! نم !» 

یوب و ناقص الخلقه ایهم مع یت، از نظر روانیکیزیتو عالوه بر مشکل ف » !» 

وجودت مال من باش یا و با همه ینگو. ب یچیساکت باش و ه » .» 

 ین همه عشقیافه ت هم خوب بود، با ایخت و قیه کم ریو  یو اون مشکل خاص رو هم نداشت یوونه نبودیاگه د »

ن باشم یمستضعف ین که حاال جزء طبقه یا بدونم...نه این زن دنیتونستم خودمو خوش بخت تر ی، میکه به من داشت

 «!و از بخت بدم بنالم

افته  یادم مین که یعاشقانه داشته باشم. اما هم یخواد باهات رفتار یکنه، دلم م یعطر حضور تو مستم م یوقت »

دم و اون وقته که  یپره و پاک عقلمو از دست م یم ندازه، هوش از سرم ین من و تو فاصله میب یچه نقص بزرگ

کنم یکار م یفهمم باهات چ یگه اصال نمید !» 

ه یست؛ منم ی، خوبه! بد نیکن یم یچه غلط یکه دار یفهم یو تازه نم یکن یده م میله و له یزن ی! میخسته نباش »

 یا دست کیدن ید اون وقت بفهمیده...شا یم ینم چه مزه ایروز هوش از سرم بپره و پاک عقلمو از دست بدم تا بب

ه؟ی » 

 یدست ک یبدون یخوا یا که میموندم، همون دن یبهره نم یمثل تو، ب یست، اگه بود، از جواهریدست من که ن »

ستم؟ هر چه قدر که تو یا ناراحت نین وضعو دوست دارم، یمن ا یه، منو از لذت با تو بودن محروم کرده، فکر کردی

نو یچ کس ایشکنم، ه یخورم و م ین بابت زخم میشتر از ای، من صدها بار بین باشیاراحت و غمگت نین وضعیاز ا

کنم و  یم ی، بذار بهت بگم که چه قدر احساس حقارت و سر شکستگیبه مشکل من برد یدونه، اما حاال که تو پ ینم

ستمیرد نست، حق با توئه، من اصال میمن ن یعرضگ یبه ب یچ مردیآد. ه یاز خودم بدم م .» 

که از او در دلم  یینه هایزش، سرخ و پرآب شد، ته دلم به حالش سوخت و دور از تمام نفرت ها و کیچشمان ر یوقت

ختمیمتأسف شدم و در خفا اشک ر یت دل شکستگیهر دو نفرمان، در نها یتلنبار شده بود، برا . 

 

گذشتمن را گفتم و از برابرش یا« شام! یخواهرم دعوت مون کرده برا » . 

 

از نگاه کردن به چشمانش « ؟یبر یخوا یتو که نم» به من انداخت و گفت: یصبح، نگاه متعجب یروزنامه  یاو از باال

زار بودم یب . 

 

ر بار نرفتیارم، اما خواهرم زیخواستم بهونه ب یم » .» 
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 یخوا یافه کجا میخت و قین ریآخه با ا» من داشت، گفت: یهم به سو یم نگاهیکرد و ن یکه روزنامه را تا م یدر حال

؟یبر » 

 

ر چه یکه همه بفهمند گ ینگران» وجودم را به سوزش درآورد تا گفتم: یته دلم مثل مته فرو رفت و همه  یزیچ

افتادم؟ یجونور » 

 

ش یدلمو پ ی؟ من اگه بخوام سفره یترس یم یدلم گفتم: از چ یچ نگفت. تویره نگاهم کرد و هیره خیفقط خ

و لوس  یبچه گ یذاره پا یت هامو میشکا یکنه و همه  یمنو باور نم یک کلمه از حرف های ی، حتخواهرم بتکونم

م ییزناشو یبه هم زدن زندگ یرو برا یمسخره ا یکنه باز یال مین و مظنونه که خیم! اون قدر نسبت به من بدبیباز

ر یمه رو و به خصوص اونو تحت تأثآرم تا ه یک زن مظلوم دل شکسته رو درمی یشروع کردم و دارم از خودم ادا

ا! من چه قدر بدبختمیقرار بدم. آه خدا ! 

 

خش خش  یده بود، دوباره با صدایاو که انگار منتظر به حرف آمدن من بود و با نگاه زل و سمج خود، امانم را بر

خودم،  یال و درماندگصیاز سر است یروزنامه مرا به خودم آوردم و باعث شد که توجه ام به او جلب شود. با پوزخند

کنه.  یم، باور میه از تو و زندگیر از شکوه و گالیرو که من از خودم بسازم به غ یخواهرم هر قصه ا» گفتم: یبه تلخ

الت راحت ی، خیخودت هست یزیآره، اگه نگران آبرور یشاخ و دم دار هم باشن، اون به روم نم یاگه دروغ ها یحت

 یال شونو راحت کنم. در ضمن، قابل توجه تو که میچونمشون و خیبلدم چه طور بپ دم. یباشه که من بندو به آب نم

دور  ی، تا من بتونم با آب و رنگ، کبودیگر بذاریج ید دندون رویحق ندارم خودمو بزک کنم، امشب استثنائا با یگ

 ی، چون ممکنه جدیرید بگرایو به کارم ا یبه من غر بزن یبه حالت اگه بخوا یچشممو بپوشونم و حفظ آبرو کنم، وا

که از  یا یتنها واکنش عصب!« یدیاز چشم خودت د یدید یرم، اون وقت هر چیچاک دهنمو بگ یبشم و نتونم جلو

وارفته و درمانده یمشت گره خورده اش بود، در امتداد نگاه یتو یروزنامه  یخود نشان داد، مچاله کردن گوشه  . 

 

 یشتریکردم و به حرکاتم شتاب ب یکه غرولند م ین کار، در حالیدم و در حران را عوض کریخاله ا یاول لباس ها

شکستم و  یش در خودم میشتر از پیانداختم و ب ینه میبه خودم در آ ینینگاه متأسف و غمگ یدم، گاهیبخش یم

ان مدام از ریکردم. خاله ا ید میدور چشمانم چه با یو کوفتگ یدانستم که با کبود یشدم. واقعا نم یم یآتش فشان

زد یگرفت و زخم زبان م یراد میو ناآرام من ا یرفتار عصب : 

 

ح ین جور شلخته و سر به هوا و دست پاچه! ترجیهم ا یکی، یک خواهر اون جوریخواد،  یشانس م یزیهر چ »

تو  یا پنجه گربه ی، چرا ناخن هایکرد یبه من کمک نم یگر ین وحشین لباس ها بگندم اما تو با ایا یدادم تو یم

با توام؟  یتنم؟ هِ یتو یکن یمونده که چنگال هاتو فرو م یاز گوشت و پوستم باق یچیه یکن ی، فکر میکن یکوتاه نم

ر یاگه ز یگه حتیکنم. د یم ینوش جونت! من احمق رو بگو چه قدر ازت هوا خواه یخور ین کتک میاز مع یهرچ

یره سر روانیخ یدونم که حقته! دختره  یکنم چون م یونیام پادرمی ی، نمیمشت و لگد هاش مثل سگ جون بد !» 
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ن مادر و پسر یهم داشت با ا یده اینگفتم. اصال مگر فا یزیدم و الم تا کام چیش را به جان خریها ییاوه گویتمام 

 ین ها گذشته، مسبب اصلیا یشان بودم و از همه  یلیو تحم یکلنجار رفت و بگو مگو کرد. من عروس نخواستن

شان مثل  یران؛ پس البد حق داشتند که ارث پدرشان را از من طلب کار باشند و من برایر شدن خاله ایگن یزم

 یسه یشد،مقا یداد و باعث انفجار احساسات من م یش از همه، خاطر مرا آزار میکه ب یزیتفلون، نچسب باشم. اما چ

شد و  ین میشه رو به طرف خواهرم سنگیهم، یو ارزش گذار یریاندازه گ یمن با خواهرم بود که وزنه  یشگیهم

مقدار بودم یار چمبر، سبک و بیمن مثل خ . 

 

ده ام و ین بابت متأسف و غرامت دیش از همه، از ایگفتم که من ب یدم و میکش یاد میخواست بر سرش فر یدلم م

 یها یر و حواسم به کبودفک ی، همه یدم و از طرفیجر و بحث با او را ند یبه ستوه آمده ام، اما در خودم حوصله 

ن گذاشتم تا او هرچه دل یآن سرپوش بگذارم و حفظ آبرو کنم؟ بنابرا یتوانستم رو یدور چشمم بود که چه طور م

ام را بر  ید و ورم اعصابش را با غرولند کردن به من فرو بنشاند. من هم بلد بودم چه طور دق دلیتنگش خواست بگو

آرام و با  یکند و از فشار مثانه اش خالص شود، با حرکات ییاست دست شوخو یم یکنم، مثال وقت یسرش خال

مثانه اش  یدم و به قول خودش، وقتیر، به دادش رسیو تأخ یت خون سردی، در نهایچ شتاب و عجله ایه ینه، بیطمأن

ن او، الزم بود چو ییب جوید ظرف مخصوصش را در دسترس او قرار دادم. به هرحال، در تقابل با زن نق نقو و عیترک

رد که با عروسش، مثل یاد بگید و یایطنت به خرج بدهم تا حساب کار دستش بیو ش یک نمه از خودم بدجنسیکه 

رفتار نکند یشخص یک مستخدمه ی . 

 

 یاز آن لبخندها یکی« اد؟ی یبهم م» ستاد و گفت:یمن ا یرودر رو یبه تن کرد و وقت ین کت و شلوار خاکستریمع

یات شدیمال یاداره  یه کارمندایشب» لش دادم و گفتم:یودم را تحومسخره و طنزآل !» 

 

 یب یوانه یک دیکه انگار داشت به  یخورد و با تعجب نگاهم کرد. طور یکه ایب من یب و غریه عجین تشبیاو از ا

ستینگر یآزار م . 

 

ک ساعت تمام با یتوالت نشستم و  زیران نجات دادم، پشت میناتمام خاله ا ین که خودم را از شر غرولندهایبعد از ا

که بعد از تمام شدن کار، از آن چه در  ییکردم، تا جا ی، صورتم را نقاشیشیر لوازم آرایه روشن و رژگونه و سایسا

ت از یم متر باز ماند. با خودم چه کرده بودم؟ حاال هر دو چشمم به تبعیدم، به وحشت افتادم و دهانم نید ینه میآ

 یبنفش بادمجان یزین، به طرز هول ناک و اغراق آمیمع یانه یحاصل از مشت وحش یدر کبودچشم محاصره شده 

داغ خودم  یمثل لبو یف گونه هایابروانم تاب برداشته بود. بهتر است از توص یتا رو یظیمل غلیم با ریبود و مژه ها

است یتأسف و شرمندگ یبس یبگذرم که جا . 

 

 ین نقاشیشدم. اما گفتم به جهنم، با ا ید خلقت محسوب میب جدید جزو عجای، شایرعادیبت نامأنوس و غیبا آن ه

 یم ین فالن فالن شده با من چه کرده. خنده دار بود. خودم را دل داریست، آقا معیگر معلوم نیظ، حداقل دیتند و غل

ر یو و تحمل واکنش غبا ا ییارویرو یماند دغدغه  یگرفتم. فقط م یف مسخره آرام و قرار مین اراجیدادم و با ا

توانستم او را هم رنگ  یگر نمین تفاوت که دیدور چشمم. با ا یبود در حد کبود یک معضلیمنتظره اش که خودش 

ن یرا هم بتوانم با ا یحور ید که آجیرس ید به نظر میبع ین آب و رنگ را بخورد. حتیب ایکنم. امکان نداشت او فر
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 یآورد و وانمود م یخودش نم یمسخره و مضحک مرا به رو یین ظاهر نمایدست کم او ا یرنگ کنم، ول یاه بازیس

گریز دیش تند و سبک سرانه است و نه چیک آرایز فقط در حد یکرد که همه چ . 

 

مسأله تمرکز کند و با بزرگ  ین که بخواهد رویبه نفعش بود تا ا یلی، خین برداشت کورکورانه و سرسریدر واقع ا

ر و رو یمرا ز یخواهد مسائل خانوادگ یچ وجه دلش نمیببرد. نه، مطمئنم که او به ه یت پرده پپش یآن، به باز یینما

اش را  یزندگ یلحظات فراموش نشدن ینیریمن باشد. چرا ش یق تلخ و مستور زندگیانا در صدد کشف حقایکند و اح

من مغشوش بسازد؟ یها یموهوم تلخ کام یشه هایبه خاطر من، به کام خودش زهر کند و افکارش را با اند  

 

سعادت مندانه  یزندگ یبرا یدکننده این اجازه را نخواهد داد که مزاحم خطرناک و تهدیگر به من ایبدون شک د

ش را به خودم اختصاص دهم. باور کردنش سخت است، اما او با هر نوع احساس یها یاش باشم و تمام دل مشغول

شک و هراس خود، له خواهد کرد. بهتر بود خودم جانب  ییر دمپایز یک جانور موذیمن، مرا مثل  یاز سو یخطر

خواستم که مثل  یکردم. من، نم یاو دست و پا نم یبرا یش ناخواسته ایو تشو یداشتم و ناراحت یاط را نگه میاحت

خشم و غضب او له شوم ییر دمپایاه مزاحم، موجبات ترس و وحشت او را فراهم آورم و عاقبت زیک سوسک سی . 

 

به  یکه راه نفسش بند آمده باشد، به سخت ید، مثل کسیوحشت ناک در مقابل خود د یافه یمرا با آن ق ین وقتیمع

رت یبا من مواجه شد، چشمانش از فرط ح یران وقتیکه چشمانش سرخ و آب دار شد. اما خاله ا یسرفه افتاد تا حد

د، به یقلبش گذاشت و نال یشده باشد، دستش را رو یلبق یرون زد. بعد انگار که دچار حمله یاز حدقه ب یو ناباور

 یشانه اش کج افتاد و وقت یگر شده بود که سرش روید ید هم مغزیو شا یناقص قلب یک سکته یگمانم دچار 

نگفت یزیلچرش را به حرکت انداخت، الم تا کام چین ویمع . 

 

ینناز و دوست داشت یلینگیو ج یلینگیز و فیگل عز یب یسالم به ب » !» 

 

ده شده یرژمال یخته با اکراه و چندش ناک، گونه هایآم یر ساختم که با حالتیک ماچ آب دار، چنان او را غافل گیبا 

لچرش را رو به سمت خواهرش هول داد. بعد از یان ویاش را با پشت دستش پاک کرد و غرولند کنان و ناسزاگو

د که چون مترسک یمانه و پر شور خواهرم رسیصم یازگل، نوبت به مهمان نو یب یر بیاستقبال گرم و چشم گ

داشت  یکه سع یش حلقه شد، در حالین من دور شانه هایسنگ یدست ها یخشکش زده بود و وقت یزار بر جایشال

ح و یز و البته صرینامطبوع و انتقادآم یمن در امان بماند، با لحن یتنگ محاصره  یخودش را عقب بکشد و از حلقه 

 ین همه خودتو نقاشیا یخونوادگ یک مهمونی ی! حاال الزم بود برایرک شدیس یتو یمثل دلقک ها:» پرده گفت یب

؟یکن » 

 

ن یامسال ا» کردم، گفتم: یم یی، ظاهرنمایزین ناسزا گفتم و همانطور که به طرز مسخره و اغراق آمیدلم به مع یتو

ظ و زنندهیش مد شده. تند و غلینوع آرا !» 

 

زننده است یدون یم خوبه که خودت هم » !» 
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صال، یو است یچارگ ین شد. در آن لحظه از سر بین چیز و شماتت آلود او، دلم گرفت و چیار تمسخرآمیاز لحن بس

ن کردم و دور از چشمان همه به او دندان غروچه رفتم. در همان ید نثار معیرس ین به ذهنم میهرچه فحش و نفر

که به طبقه  ییاز پله ها یکی یزدم، چشمم به او افتاد که رو یو دم نم سوختم یحال که در آتش خشم درون خود م

نه چندان مهربانانه و  ین خوش و بش هایداشت به ا ین و افسون شده ایستاده بود و به طرز غمگیرفت، ا یباال م ی

ستینگر یند میخوشا . 

 

دانم  یانداخت. نم یه میآدم را به گر ز بود کهیربرانگیتأث ینگاهش به حد یده، حالت محزون و گرفته یتک یچهره 

ش لبخند یکردم به رو ین، خشکش زده بود؟! سعیسه پله مانده به کف زم یبه ما، رو ییخوش آمد گو یچرا به جا

ق به ارمغان یتلخ و عم یجز پوزخند یجه ایمن نت یهوده یم زنگ زده بودند. تالش بیبزنم، اما انگار آرواه ها

 .نداشت
 

ن ( ما را به یبا مع یران و تا حدودیزبان خون گرم و مهربان ) البته فقط در برخورد با خاله ایک میخواهرم در نقش 

دادم، خطاب به او  یگل را رو به طرف جلو هل م یب یلچر بیدعوت کرد. من همان طور که داوطلبانه و ییرایسالن پذ

ک کم قلمبه ین، اما حاال یترگل ورگل بود یلین! قبال خیآ ین تر به نظر میش سنگینسبت به چند وقت پ» گفتم:

نیشد !» 

 

، سرش را به طرفم چرخاند ییو ترش رو یهرگونه بدخلق یاش باال رفته بود، چرا که به جا یت شوخیظرف یانگار کم

شه ی، گوشت تنم آب مینجا باشیدو روز که ا» گفت: یزیو با لحن طنزآم !» 

 

ع افراد چاق استفاده کرد؟یسر یالغر یمن برا شه از یم یعنین؟ یگ یم یجد» دم و گفتم:یخند !» 

 

 یه یدهانش گرفت و در حاش یارش را گرفته است. دستش را جلویاخت یب یخنده  ید به زور، جلویرس یبه نظر م

جون به لب کردن  یافراد چاق استفاده کرد، هم برا یالغر یشه هم برا یاز تو م» ک لبخند کوتاه و گذرا گفت:ی

د به تو مراجعه کنن، تو یدارن، با یکه قصد خودکش ییمن، اونا یده یر شدن. به عقیشان س یندگکه از ز یکسان

جهنم یچه طور اونا رو بفرست یدون یخوب م !» 

 

ل عمل کنمیجناب عزرائ یبه جا یتونم در موارد ین من میگ یم یعنیاوه چه وحشت ناک!  » .» 

 

یل جون آدم ها رو قبضه کنیزرائبهتر از ع یلیخ یتون ید بگم که میقا! و بایدق » !» 

 

از دوستانم،  یکیار بر شانه اش زدم و انگار که او یاخت یگل، چنان به خنده افتادم که ب یب یب یبامزه  یاز حرف ها

ل باشم، یتونم عزرائ ی! اگه من میف نونیاوه دختر، تو چه قدر ح» اد زدم:یا هنگامه است، فرین و یبا، نوشید، فریمهش

یخودت کن یفته یآدمو ش ی. خوب بلدیس نداریاز ابل یت کمتو هم دس !» 

 

ر شده بود که تا چند لحظه، یج و غافل گیفش نواخته بودم، گینح یکه بر شانه ها یضربه ا ینیگل چنان از سنگ یب یب

گاه کرد ره نیره خیظاهرا دردمندش افتاده بود، به من خ یشانه  یکه دستش رو یبر هم بزند، در حال یآنکه پلک یب
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که رو به من چشم غره  یده، خودش را به او رساند و در حالیده و هراسیپر یلب فشرد. خواهرم با رنگ یو لب رو

گل را در دستان مهربان خود فشرد و در  یب ین بیچروک ید، دست هایگز یامان م یلبش را ب یرفت و گوشه  یم

گل؟ یب یشده ب یطور» از او گفت: ییمقام دل جو » 

 

ز ین من پس گرفت و در نگاه مشتاق و مالطفت آمیگل نگاه خصمانه اش را از چشمان مضطرب و غمگ یب یب

ز خاله یاستنطاق آم یال همه را راحت کرد. من به دور از نگاه های، خیعروسش غرق شد و با تکان سر به عالمت نف

ن ینم و اولیافریخود ب یبرا یبنده ایفر، ظاهر یتفاوت یو ب یخته به خونسردیآم یکردم با حالت ین، سعیران و معیا

ز یگران نین که دیآوردم. قبل از ا یرا به اشغال خود در م ییرایمت سالن پذیگران ق یاز مبل ها یکیباشم که  ینفر

و  یگر گوش خانه از کلمات تکرارین آمد و بار دییش، پاید و تشویترد یپله  یوندند، او عاقبت از رویبه من بپ

، بر سالن حکم فرما گشتیرین و نفس گیسنگ ی( پر شد و فضا یوبم، تو چه طور) من خ یساختگ . 

 

ختم و هربار در بند چشمانش، ناخواسته یگر یم یق او، با احساسات گداخته شده ایب نگاه نافذ و عمیاگرچه از تعق

ن دام یوجودم، از ا یمه کردم با ه یزدم و تالش م یار دامن نمیاخت یب ین گرفتاریشدم، اما هرگز به ا یگرفتار م

خورد.  یز خود غوطه میمن نشسته بود و در سکوت اسرارآم یزم. او درست رودررویبگر یمهربان و دوست داشتن

 یتفاوت و ب یز بیدهد و نسبت به همه کس و همه چ ینشان نم ین توجهیمع یها ید به پرحرفیرس یبه نظر م یحت

 .اعتناست
 

داشتم با  یرا برم یچا ییه طالیاز ما برآمد، رو به من که استکان پا ییرایقام پذ، در میچا ینیخواهرم با س یوقت

نمیزو بچیتا م ید به من کمک کنیبا» نه چندان دلکش و مهربان، گفت: ینگاه !» 

 

شما رسمه که از مهمونا  یتو خونه » احمقانه گفتم: یدر دست، خشکم زد و بعد با لبخند یک لحظه با استکان چای

بکشنهم کار  !» 

 

ر یدم که زیگذشت، شن یاز کنارم م یکنم. وقت یک بود از ترس قالب نمید که نزدیدرهم کش یش را طوریاخم ها

مونیمهمون نه؛ م» لب گفت: !»  

 

که زبانم را  یکند و من در حال یاورم، متوجه شدم او به من نگاه میش شکلک دربیرون تا برایدم بیزبانم را کش یوقت

سرگرم کنم  یدن چایز کش رفتم و خواستم خودم را با نوشیم یاز قندان رو یگذاشته بودم، قند خارج از دهانم جا

گر، ناکام گذاشتیخواهرم، مرا بار د یش عصبیکش دار و کم و ب یکه همان لحظه صدا . 

 

ر بدو ، از دستور او اطاعت کنم و غرولند کنان به طرف آشپزخانه بروم. دیدن چایمجبور شدم با انصراف از نوش

فشار وارد  یصندل یگرش به پشتیک دستش را به کمرش زده بود و با دست دیدن او که یورودم به آشپزخانه، از د

د به یخورد. اما من نبا یشده که خون، خونش رو م یعصب یلیکرد، متعجب شدم و فکر کردم: البد از دست من خ یم

ن هم لبخند زنان یهم یکردم. برا یچپ، گم و گور م یعل یکوچه  یتو یید خودم را جایآوردم. با یخودم م یرو

د چه کار کنم؟یخوب من با» گفتم: » 
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 یه آدمیافه ات شبیتا ق یش مسخرتو پاک کنینه که اون آراین کار تو ایاول» ده بود،ینگاهم کرد انگار جن د یطور

 «!زاد بشه
 

کاشت ین میقلب من م یچ، تویر و زودجوش من، داشت به خاطر هین خواهر سخت گیمن! باز ا یآه خدا . 

 

ن کارو بکنمیخوام ا یمن نم » !» 

 

یجا کرد یب یلیتو خ » !» 

 

گه زن ِشوهر دارمی! من دیحرف بزن ین جوریبا من ا یتو حق ندار » !» 

 

ادیره که چه طور رفتار کنه تا سبک سر و احمق به نظر نیاد بگی یستیک زن شوهردار بای » !» 

 

یادم بدینو یا یخوا یم یچه طور » !» 

 

 «!اگه شده با زور »
 

یتون ینم » !» 

 

تونم یکه م یدون یخوب م یلیخ » !» 

 

 ینم» ز یمحرک و خشم برانگ یگر کلمه یبار د یدانستم حق با اوست، اما با سماجت لجوجانه ا ین که کامال میبا ا

 یکرده بود. به نظر م ینیقب نشز او مرا وادار به عیبه عقب برداشتم. ژست هجوم آم یرا تکرار کردم و گام«  یتون

فتد و دست خواهرم به من ین اتفاق بینکه ایدهم. اما قبل از ا یاو م یت، من به اجبار، تن به خواسته ید در نهایرس

د و به ین شوم که او دستم را کشیک بود نقش بر زمیا نزدیبا آر یدر آشپزخانه، با برخورد ناگهان یبرسد، در آستانه 

مرا رها کرد یخ زده یدست  یمعطل یو بعد ب« مواظب باش!» روح بخش رود گفت: یمه ، چون زمزیآرام . 

 

م که قبل یم و فراموش کرده بودیجا خورده بود یاو به آشپزخانه حساب یرمترقبه یهم من و هم خواهرم از ورود غ

 یکه قبال توجه مرا به سو _را  یا استکان چاین ما چه گذشته است. در همان حال آریاز ورود او به آشپزخانه، ب

یتو نخورد ییچا» مغموم و گرفته گفت: یخاص و لحن یبه طرفم گرفت و با نگاه _خودش جلب نکرده بود  !» 

 

گذاشتم. بعد  ییظرف شو یرا تو یتمام استکان خال یدم و با حوصله یم را تا ته سر کشیآن قدر نگاهم کرد تا من چا

د چه یزشون بایادشون رفته که با عزیها چه زود  یبعض» ود نه من، گفت:ب یسخنش انگار با حور یکه رو یدرحال

داشته باشن؟ یرفتار » 

 

او خاموش بماند  یگزنده  یه ین کنایرم؛ اما خواهرم نتوانست در مقابل ایده بگین حرف او را نشنیح دادم ایمن ترج

از خود نشان ندهد یو واکنش . 
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مکن یدونم که دارم چه کار م یمن خوب م » !» 

 

ب یآس یتا به کس یرفتارت داشته باش یرو یشتریخوام کنترل ب یستم. فقط ازت میقت نین حقیالبته، من منکر ا »

 «!نرسه
 

رو ندارم یمن قصد صدمه زدن به کس » .» 

 

ت خون یزده بود. او در نها یلیگوشش س یبه ناحق تو ید که انگار کسیرس یچنان بر آشفته و ملتهب به نظر م

ینو در عمل هم ثابت کنیبهتره ا» گفت: یش دارتری، با لحن نیتفاوت یو ب یسرد !» 

 

 یشما چه زن و شوهر جالب» شم را تا بناگوش باز کردم و گفتم:یدانستم موضوع از چه قرار است، ن یمن که نم

ن؟یگ یبهم م ین تا مثال من نفهمم چیکن یزاد با هم اختالط م ین، به زبون آدمیهست » 

 

ش را به هم قفل کرد یک آن خواهرم دندان هایطنت، آن حرف ها را بر زبان نرانده بودم، یاقت و شکاش، از سر حم

م آمد، کم مانده بود از یرکننده به سویغافل گ یز کوباند و با شتابیم یشده، کارد آشپزخانه را رو یو به حالت جر

 یینک ظرف شویآشکار مرا به طرف س یتد و با خشونید، دستم را کشیبگو یزیآنکه چ یس کنم. بیترس خودم را خ

 یزودباش، اون نقاش» گفت: یپرخاش گر و عصب یر آب را باز کرد، رو به من با لحنینکه شیهول داد و بعد از ا

 «!مسخره رو از صورتت پاک کن
 

» ود:حاصل من ب یمقاومت ب ید، چه جایکش یکه در پس نگاهش زبانه م یتینها یت و خشم بیدانم در برابر جد ینم

کرد. اما از  یم یانینشست و الاقل پادرم یکار نم یان بین میخواست او در ا یدلم م« ن کار رو بکنم!یامکان نداره ا

دیبه من نرس یچ گونه امدادیجانب او ه . 

 

با من » ش گفت:ید دندان هایکل ی، از الین خفه شده ایخشم آگ یم را کند و با صدایبا گوشت بازویخواهرم تقر

د و با کف دستش یو خودش مشتش را از آب پر کرد و با خشونت به صورتم پاش« اهلل، پاک شون کن!ی! دِ بحث نکن

ن همه رنگ و روغن یبار آخرت باشه با ا» دور چشمانم را پاک کرد و غرغرکنان گفت: یره یت یه هایرژگونه و سا

ن، پاک شون کنآرم. اون قدر فس فس نک ین بال رو سرت می، چون همیآ یمن م یبه خونه  !» 

 

افتم. خواهرم اما آن را به ید و باعث شد به سرفه بیم پریمختلط پاک شده، به گلو یظ از رنگ هایک قلپ آب غلی

از من گرفت یش گون محکم تریمن گذاشت و ن یرکانه یز یحساب نقش باز . 

 

یکین نه، اون یچشمتو پاک کن! ا یکینکن! اون  یلم بازین قدر فیا » !» 

 

نفس  یز نشست. صدایم کرد و رفت و پشت میچشم چپم کوباند و بعد رها یرا محکم از چشم راستم، روو دستم 

» د با خنده گفتم:یچک یم، مثل ناودان فرو میدم، برگشتم و همان طور که آب از سر و رویق او را که شنیدن عمیکش

نم خشک کردم و یکند، صورتم را با آست یره نگاهم میره خیدم او، خیو چون فهم« ر دوش بهتر بود!یرفتم ز یاگه م
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لو از وزن بدنم کم شد. خدا یانگار شصت ک» گفتم: یده باشد، با خونسردین بابت ککم گزیآنکه نشان بدهم از ا یب

یامرزه، راحتم کردیپدرتو ب !» 

 

» ان گفت:د، ناگهان چشمانش را گرد کرد و زوزه کشیش باز مرا دیخواهرم برگشت و چپ چپ نگاهم کرد و چون ن

یتو هنوز پاک نکرد یاون چشم لعنت !» 

 

اه و کبود بودیام را که س ید. همان چشم لعنتیگو یدانستم کدام چشمم را م یم . 

 

بتونم پاکش کنم یه توالت شور قوید هم با ید کننده باشه، شایاج به سفیکردم پاکش کنم، فکر کنم احت یسع » !» 

 

من هجوم  ینکه به سویز بلند شد، اما قبل از ایگر از پشت مید و بار دت، چشمانش را درشت کریخواهرم با عصبان

او، هردومان را برجا مسخ کرد یمحزون و گرفته  یاورد، صدایب : 

 

ده یشه اونو ناد یراحت م یلیشن! اما خ یهم پاک نم یا یقو ید کننده یچ سفیبا ه یها، حت یاز کبود یبعض »

 «.گرفت
 

گنگ و  یخواستم که حرف ها یدور چشم من است، از خواهرم م یبه کبود دانستم منظورش ید اگر نمیشا

ده بود، هرچند از حالت یز را فهمیگر همه چیر کند. اما خواهرم انگار دیمن ترجمه و تفس یشوهرش را برا یدوپهلو

ا یدانم! آ یمان و شرمنده بود؟ نمیموهوم خود پش یشه هایا از ته قلب، از اندید. آیشد فهم یرا نم یزینگاهش چ

ز و دردانه اش، مرا در آغوش یبا من، با خواهر عز ییو هم نوا یبه حال من متأسف باشد و به رسم هم درد یستینبا

او تنگ شده بود یمیآغوش پرمهر و صم یرد و به خود بفشارد؟ آه که چقدر دلم برایامن و مهربان خود بگ . 

 

مشکوک و  یق و جست و جوگرانه خشکش زده بود. هنوز کمیقد یتنگ و نگاه یبا با چشمانیاو در برابر من تقر

من نباشد. اصال از کجا  یمعن یلوس و ب یها یاز آن شوخ یکین هم ید و کامال مطمئن نبود که ایرس یمردد به نظر م

 یم ستم،ینگر ینگاه او م ینانه یبدب یه ین موضوع از زاویبه ا یاورده باشم؟ وقتیلم درنیگر فیمعلوم که من بار د

من وجود دارد یگناه یدر اثبات ب یمجهول و مبهم یدهایدها و بایدم هنوز شاید . 

 

د و یکش یرون میقت را بید، حقیاز شک و ترد ید از دل کوهینکه بایاو بودن سخت و دردناک بود. ا یچه قدر جا

و الاقل از دست من  دیرس یبه نظر م یشست، کار پرزحمت و محنت بار یگر میدست از افکار مزاحم و نامربوط د

آمد یبرنم یکی . 

 

ه را اثبات کند که آن، ین قضیش خود ایرد و پیدور چشمم را بگ یانگار باالخره خانم مارپل توانسته بود مچ کبود

گذشت  یداشت از سرش م یتلخ و گزنده ا یشه یدانم آن لحظه چه اند یندارد. نم یشیآرا یه هایبه سا یچ ربطیه

هر  یافتاد. وقت یصندل یرفته باشد، عقب عقب رفت و رو یاهیکه سرش س ید و مثل کسیکش که ناگهان چهره درهم

نکه یضعف رفت. از ا یدلم از فرط خوش« ن بال رو سر تو آورد؟یچرا ا» ش فشرد و گفت:یقه هایشق یدو دستش را رو
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خوش حال بودم و ته دلم از  خته شود،یگر توجه و عطوفت او نسبت به من برانگین مسأله باعث شده بود تا بار دیا

ن به خاطر مشت جانانه اش ممنون و سپاسگزاریمع . 

 

کردم،  یش لوس میکه خودم را برا ییختم و مثل وقت هایبه طرفش رفتم و دستم را از پشت به دور شانه اش آو

کنم ین ِگور به گور شده رو آدمش مین معی، خودم ایغصه نخور مامان» گفتم: .» 

 

؟یکس و کار یغلط کرده! فکر کرده تو ب» خت:یر یرون میآشکار، غم نهانش را ب یش با لرزشیصدا !» 

 

شانه اش گذاشتم  یبردم، سرم را رو یت استفاده را میاو، نها یها یکه از آرامش مطبوع حاصل از مهربان یمن درحال

الت راحت بشه یرم تا خیبگ ازش طالق یخوا یستم. اصال مین یحام یم که من بید بهش بفهمونیبا» و مغمومانه گفتم:

؟ین قدر غصه دار نشیگه ایو د !» 

 

ره ماند. کاش آن لبخند احمقانه و ابلهانه را یشانه اش بلند کرد و مات و مبهوت به صورت من خ یسرم را از رو

د تا یطول کش یقت ماجرا شک ببرد. کمیت حقیدادم که او آن طور نسبت به من مظنون شود و به ماه یلش نمیتحو

ها  ین لوس بازیخود ا یب» خاص خودش گفت: ییچهره من برداشت و با تند خو ین نگاهش را از رویسنگ یزنه و

اره. یتو جونت درب ین جوریشو ا یکه اون مجبور شده تالف یکار کرد ین بدبخت چیتونم بفهمم با مع یار! میرو درن

یهست یاره اش پیدونم تو چه آت ی! من که میخودتو نزن به موش مردگ یخود یب !» 

 

اش فاصله  یدم، از کنار صندلید یبان و تنها میپشت یگر بیکه خودم را بار د یاو، درحال ید از ظن و بد گمانینا ام

شه و  یِزود خاکستر م یش به زودین آتیمنو باور نکن! اما بدون ا یحرف ها» ق و جان کاه گفتم:یعم یگرفتم و با آه

ن نگفتمیسوزه. بعد نگ ین دل شماست که میمونه. اون وقت ا ینم ین باقسرکش او یاز زبانه ها یزیگه چید !» 

 

 ی، تو زندگیست از کاه، کوه بسازیالزم ن» شد و گفت: یهفت ساله جوش ی، مثل ترشیو بدعنق یباز هم با کج خلق

 یاه و طالق کشبخوره، کار به دادگ یبه توق یست که تا تقین طور نین مشکالت وجود داشته باشه. ایهرکس ممکنه ا

سته ی، تا زن شایشوهرت باش یبرا ی، زن خوبییادا درآوردن و مظلوم نما یبه جا یت بچسبیبکشه، بهتره به زندگ

یداشته باش یشوهر خوب یتون ی، نمینباش یا !» 

 

 یک» م:نه ام را به اشغال خودش درآورد، گفتیتمام س یز شد و غم کهنه و تاول زده ایز ریاز رنده شده، ریدلم مثل پ

سؤال  یز جایخودم ن یبرا ینگاهم کرد. حت یرعادیغ یرتیشانه با تعجب و ح یبرگشت و از رو« م؟ینیچ یزو میم

کنم؟ ییظاهر نما یها، در حد عال یکدورت ها و دل سوختگ یبود که چه طور توانسته بودم به دور از همه  ! 

 

 یلی؟ با سال تحصیشش صد ساعت پخته، تو چه طور مونم که یم یستم. مثل چغندریبدک ن یبا، ایالو، سالم فر »

 یحاال هستم، م ینبودم ول ینه ایار که دلم از دست شون خونه! آره، کینه رو نی؟ اسم اون دو تا بوزید چه طوریجد

 ی، صبح از خواب بلند شم و بگم هین جوریه؟ همیطالق گرفتن الک یکن ی؟ طالق؟! عمرا! فکر میچ یبگ یخوا

ن یکار به ا ی؟ چیش یکرده! اگه بگم قد دماغ تو، ناراحت نم یدلم چه ورم یدون ی؟ نمیمنو طالق بدد یکه، بایمرت

رم؟ برو بابا یله؟! مشاوره بگیت وکی؟ خوب، به من چه که پسر دائیمن دخالت نکن! چ یخصوص ی، تو زندگیکارا دار
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ف ندارن، یست که آقا مرد تشرین نیا نیر! مشکل من با جناب مستر فیعمه ات ازش وقت بگ یدلت خوشه! برو برا

ه؟ دوستش ی یدرد من چ یدون یتو نم یعنیهم از خدا ممنون باشم که آقا ناکارن،  یه کلین قضید به خاطر ایتازه با

خواد تو صورتش  یره، دلم میگ یانه منو به باد کتک میاون طور وحش یه؟! ازش متنفرم! وقتی ین کم دردیندارم، ا

خوام  یست، میهاالناس، شوهر من مرد نیا یبشه؟ که بگم آ یت کنم! که چین شر و ور رو، شکایتف کنم! ول کن ا

ب تو بشه تا من غش یعرضه هم نص یکه شوهر قر و ب ینم کنه! زهرمار! الهیتونه تمک یرم چون نمیازش طالق بگ

حال شو  یکنه، بدجور یخالشو سر من  یناکار ین بار اگه بازم خواست عقده یبه جون تو، ا یغش بهت بخندم! ول

ران رو شستم و به غرزدن هاش یر خاله ایز ی! مردم از بس لباس هایلعنت ین خونه ید تو ایرم، دلم پوسیگ یم

 یست! بین، طالق بده نین حرف ها گذشته! جناب مستر فیندارم، باشه، مشاوره کن. کار من از ا یگوش دادم. نه کار

 یدست ین که دستین گرم بخوریکه به زم یسالم منو برسون و بگو اله یعوض یشادوارم نکن! به اون بُزدویام یخود

مونم. قربون دماغت. خداحافظ ین تو فاضالب. قربونت! باشه، منتظر تماست میمنو انداخت !» 

 

کور و  یمانده بود و من همان طور که به نقطه  یحرکت باق یدر دستم ب یتا چند لحظه بعد از قطع شدن تماس، گوش

باشه یدا کنم؟ آخ، اگه راهیفالکت بار نجات پ ین زندگیشه از ا یم یعنیره بودم، فکر کردم: یخ یاتم ...! 

 

رمیه کم آفتاب بگیخوام  یاط، میا منو ببر تو حیدختر! ب ییوا...کجایه » !» 

 

بلند به او غر  یداکه با ص یش گذاشتم و درحالیرا سر جا ید. گوشیرون کشیافکارم ب یله یران مرا از پیخاله ا یصدا

وا یکوفتم گرفته. ه ییوا کجای، منو ببر حموم، هییوا کجایدارم، ه یی، دست شوییوا کجایه» زدم، به اتاقش رفتم: یم

مردم  یوا...کاش از دست همه تون میوا...هیوا...هیشه...ه یزانوم داره ول م ییوا کجایره! ه یباد معده م درنم ییکجا

شدم یو راحت م .» 

 

@@@ 

 

 

دونم با تو ی، من میدست تو روم بلند کن یاگه باز بخوا » !» 

 

؟یچه کار کن یخوا یمثال م » » 

 

یستیزنم که تو مرد ن یهمه جا جار م » !» 

 

بماند. باز هم شب  یحرکت باق یمن، باعث شد که دست مشت شده اش در هوا ب یز و جدیدآمیتهد ین جمله یهم

ش از ید. بیرس یگر داشت کارد به استخوانم میل شده بود. دیناک تبدو خطر یوحش ید و او به جانوریاز راه رس

ان عقده یبا هرشب او با مشت و لگد حاصل از طغیگذشت و تقر یچهار ماه از ازدواج نامبارک و بدشگون من با او م

را تحمل  او یو ددمنشانه  یوانیح یتوانستم رفتارها یگر نمیکرد. د یبستر خواب م یاش، مرا روانه  یدرون یها

ناکرده، شب همه شب مجازات  یانه، مرا به گناهین گستاخ و وحشید که حق ندارد چنیفهم ید میکنم و دم نزنم. او با

اهم به سوگ بنشاندیبخت س یکند و برا . 
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خ یب یتا چند لحظه بر و بر نگاهم کرد و بعد انگار که راه نفسش بند آمده باشد، همان دست مشت کرده اش را رو

یکن ین کار رو نمیتو ا» از نهاد برآمده گفت: یخود فشرد و با آه یگلو !» 

 

ف تو روم بلند یکنم...اگه باز دست کث ین کار رو میاوه چرا...ا» چشمانش و گفتم: یمثل بزغاله وق زدم تو

یکن ...» 

 

ستیدست خودم ن» حرف هام: ید تویم ادامه بدهم، با سر دوینگذاشت به حرف ها !» 

 

» کرد، پوزخند زنان گفتم: یز خود، تکرار میزننده و توحش آم یرفتارها یکه مدام برا یه مسخره ایزار از توج یب

گفتم یزیچ یبه کس ییک جایک وقت، یست اگه یپس منم دست خودم ن !» 

 

شد رد وحشت و  یش میحرف ها ی، ته چشمانش را شعله ور ساخته بود. البه الیخشم جوشان و فوران شده ا

ین کار رو بکنیاگه ا» کرد: هراس را دنبال ...!» 

 

روزگارمو » من دراز کرده بود، نگاه کردم و با تمسخر گفتم: یکه به سو یدیز به نوک انگشت تهدینفرت آم یبا حالت

، ترسم یترسم! همون شب اول که گربه رو دم حجله کشت یست؟ فکر نکن ازت میاه نی؟ مگه حاال سیکن یاه میس

یمون یدندون م یب خت. حاال برام مثل گرگیر !» 

 

تخت نشست و  یش برگشت خورده باشند، سرگشته و هاج و واج و وارفته، تلوتلوخوران رویکه چک ها یمثل کس

ادب کردن هفت  یکه به کار برده بودم برا یدینگفتم. همان تهد یزیگر چیان دستانش گرفت. منم دیسرش را م

شد یم شه منقرضیهم یبود. هرچند که نسلش برا یپشتش کاف . 

 

@@@ 

 

 

ینزد یشب اون حرفو جدیتو که د » !» 

 

کدوم حرف» ! مثل گوسفند نگاهش کردم و گفتم:یخودم را زده بودم به نفهم !» 

 

ن همه یمرا تکرار کند. خودم از ا ید کارین تهدیچپ زده بودم که او مجبور شود ع یعل یمخصوصا به کوچه 

د هفت بار تا دم گور یرس ین کار سخت است، به نظر میاو ا یر برادانستم چه قد یدر شگفت مانده بودم. م یبدجنس

ستمیکه...من...مرد ن» رفت و برگشت تا باالخره گفت: !» 

 

شوم و  یدانستم که تا چه حد متأثر م یفتد. میدرمانده و فلک زده اش ب یافه یخواست آن لحظه چشمم به ق یدلم نم

او  ید به راستیسوزد. شا یقت را انکار کنم که واقعا دلم به حالش میحق نیتوانستم ا یدلم به رحم خواهد آمد. اما نم

داشته باشد.  یخود کنترل یانه و ددمنشانه یکرد قادر نبود بر رفتار تندخو ینداشت و آن طور که وانمود م یهم گناه

ن یحق ِمان نبود که ا م ویم، نبودیکه به آن گرفتار شده بود یره و تاریچ کدام ِمان مقصر سرنوشت تیبه هرحال، ه
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ن یمرتکب نشده بودم که مستحق چن یم. الاقل در مورد خودم مطمئن بودم جرمیزان شوین به دار مکافات آویچن

باشم یرمنصفانه این و غیتاوان سنگ . 

 

کار ن ی، ایتم کنیاگه باز اذ» نواخت: ی، میجان یده بود و قلبم با ضربات آرام و بیدستم خشک ینگاهم به نان تست تو

کنم! مطمئن باش یرو م !» 

 

ز هم چنان از یدم و من نیاز او نشن یکه خورده است. تا چند لحظه حرفیح و قاطع من، ید از لحن صریرس یبه نظر م

داد با لحن  یشان نشان میکه منقلب و پر یسکوت، در حال یختم. بعد از لختیگر ینگاه کردن به او، دردمندانه م

تت نکنمیگه اذیمواظبم که...که...د یعنیگه...یکنم که د یم یمن...من...سع» گفت: یمرتعش و لکنت زده ا !» 

 

» زبان گفت: یش با همان گرفتگیل حرف هایچند لحظه مکث کرد. آب دهانش را قورت داد و بعد دوباره در تکم

دم یقول...قول...قول م .» 

 

و غلغله برپا شد. با هجوم  ####هان در قلبم دانم چرا ناگ یصرف صبحانه از دست داده بودم. نم یم را برایاشتها

نگاهش  یأس قلبیاز اکراه و اندوه و  ید. با حالتیرس یافکار مغشوش و موهوم به سرم، مغزم داشت به مرز انفجار م

ن چند ماه ثابت ی...تو ایبه قولت عمل کن یتون ینم» ام، گفتم: یکردم و برافروخته از آتش گنگ و سوزان درون

ز از اراده و کنترل تو خارجهیه چکه هم یکرد !» 

 

او داشتم. فکر تلخ و  یه و توان روانیف روحیدر تضع یند سعیوس کننده و ناخوشایمأ یدانم چرا با آن حرف ها ینم

دست از  یساخت: اگر بتوان ین میرا در قلبم ته نش ید و زهر جان کاهیگز یهر آن چون زنبور، ذهن مرا م یعیفج

از ادامه  یباشم و به چه بهانه ا یتوانم ناالن و شاک یگر از چه می، من دیز خود برداریآم توحش و رفتار خشونت

بمانم؟ یوس باقیبا تو منزجر و مأ یزندگ ! 

 

سرش که من مجبور شدم  یز چنان انداخته بود رویشورانگ یجانیاش را از پشت خط با ه یتو دماغ یبا صدایفر

گوشم سوراخ شود یپرده م متر بکشم عقب، تا مبادا یرا ن یگوش : 

 

گه قانون پشت توئه و همه جوره ازت  یگفت ( م یلش را میوک ییز به نفع توئه! باور کن. داوود ) پسر دایهمه چ »

تا سر سه سوت، شوهرت مجبور به طالق دادنت  یه لب تر کنی یگه فقط کاف ی! میریکنه تا طالقتو بگ یت میحما

 یه یل پرونده بده و بقی، حاضره همه جوره کمکت کنه و تشکیکمک داشته باشاج به ینم گفت که اگه احتیبشه، ا

نت بفهمون که برگ برنده دستته و هروقت ین مستر فی! به ایارید کم بیگه نبایکارها رو رله کنه، گوش کن دختر! د

 یداوود، کارها بگم یخوا ی؟ میاقدام کن یخوا یم ی، حاال تو کیخودتو از شرش نجات بد یتون یم یکه اراده کن

وا؟یوا؟!...هی، از فرط ذوق و شوق زبونت بند اومده؟ هیگرفت یش بندازه؟ چته؟ الل مونیشو برات پ یقانون !...» 

 

با، ادامه بدهیگوشم با توئه فر» گفتم: ینیگرفته و غمگ ی، با صدایق و طوالنیعم یبعد از سکوت !» 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ی یک قلب شکستهیده مزا

1 2 0  

 

وجود نداره  یمبهم یگه نقطه یز واضح و مشخص شده س! دیگه همه چیادامه بدم؟ خوب د» غ کشان گفت:یغ و ویج

ن یاش را از دست داده و ا یتواند از شوهرش که مردانگ یبدم، طبق قانون، زن م یگه ایح دیکه من بخواهم توض

ردینگه داشته، طالق بگ یمسأله را قبل از ازدواج از همسرش مخف !» 

 

ز و یز و ادعا کنه که من همه چیر همه چیخوب ممکنه بزنه ز:» خودم یپا یخواستم خودم سنگ بندازم جلو یانگار م

دونستم یم !» 

 

ن یباز هم حق طالق با توئه! اه! دختر! تو چه مرگت شده؟ مث ا یمون شده باشیو حاال پش یدونست یاگه م یحت »

؟یاد خوش حال نشدیکه ز » 

 

شه؟ یم یدونم بعدش چ یخوش حال که هستم، فقط...نم» گفتم: یبا دست پاچگ » 

 

بشه؟ ید چیبا یکن یفکر م » » 

 

دونم ینم » !» 

 

ن پرونده کار کنهیا یخوام که رو یمن از داوود م یو چه نخوا ینگو! چه بخوا یچیپس خفه شو و ه » !» 

 

غ زده بودمیده ها جیدم چرا مثل سوسک دیخودم هم نفهم« کدوم پرونده؟! » . 

 

که حاال  یکرد یم یبرام قصه باف ین همه وقت داشتینکنه، اوا؟ ین! تو چت شده هیتو از مع ییجدا یپرونده  »

تونه  ین که نمیا نه؟ ایقت داره ین موضوع حقینم اصال ای! ببیکش یو پا پس م یشد جا زد یه جدیقض ینیب یم یوقت

تونه؟ یتو باشه؟ م یمسخره  یها یاز اون شوخ یکی » 

 

ن موضوع فکر یتونم به ا یفعال نم» و آشفته گفتم: مستأصل ید به او بدهم؟ با لحنیبا یدانستم چه جواب ینم

 یاو از پشت خط به گوش م ی«الو، الو»  یکه هنوز صدا یو در حال« زنم! یبعد! خودم بهت زنگ م یکنم...باشه برا

ج و منگ و مردد، به یش قرار دادم و گیرا در جا یخواست، تماس را قطع نکنم، گوش ید که ملتمسانه از من میرس

با فکر کنم. الاقل در آن لحظات سخت و یفر یچ وجه به حرف هایخواست به ه یز برداشتم. دلم نمیقم خطرف اتا

ن یکردم. ا یز را به بعد موکول میزاندم و همه چیگر ید میوحشت و ترد یره ین داید خودم را از ایمحنت بار، با

دیرس یبود که به نظر م یتنها راه ممکن . 

 

مواجه بودم که از هر طرف مرا در  ید و دودلیاز ترد یمن گذشته بود و من هنوز با کوهبا با یدو روز از تماس فر

د یبا یمیدانستم چه تصم یقرار داده بود. واقعا نم ییشکنجه زا یشمار خود در تنگنا یب یاما و اگرها یمحاصره 

دوارانه نبود. ینده، امیاهم به آدم و نگیهراس یم ییمن بود؛ اما از حوادث بعد از جدا یآرزو یمنتها ییرم! جدایبگ

ز یام فرو رفته بود و همه چ یزندگ یباز یدهایدها و بایاز شا یظیاز ابهام و مه غل یچشم انداز روبه رو در پرده ا

ق و یز و عمیغم انگ ین تمام اندوه و دل مشغولیشد؟ ا یف من چه مید. بعد از طالق، تکلیرس یره و تار به نظر میت
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از  یستاد. حتیا یماندم و ذهنم از کار باز م یکردم، معلول و درمانده م یبه آن فکر م یبود که وقتمن  یانکار نشدن

 ینه ام میس ی، به قفسه ین سرنوشت مبهم و نامعلومیز وحشت داشتم و قلبم از هراس چنیفکر کردن به آن ن

؟ یکردم. اما با چه کس یورت من مورد مشیدر ا ید با کسیگرفت. با یهول ناکش را از سر م ید و تپش هایچسب

او نداشت و به  یبرا یتید چندان اهمیکه شا ییها یک دوست، صرف نظر از حواشیتواند در مقام  یبا فقط میفر

داشته باشد! او شکوه  یک جانبه ایدل سوزانه و  یه هاید، توصیرس یبه نظر م یاتیار مهم و حیمن بس یعکس برا

ابم. یب ییام رها یزندگ ین شده یخواست هرطور شده، من از بند نفر یو دلش مده بود یمرا شن یدردمندانه  یها

انتظار مرا  ین نداشت که بعد از طالق چه سرنوشتیبه ا یاو مهم نبود و کار ین مسأله چندان برایت ایفید کیشا

ت خوش یهاابم، خودش نین نجات بیچون مع یو ظالم یر عادین که از شر شوهر غید؟ از نظر او همیخواهد کش

ن یبزنم چه؟ اگر خودم را از ا یشتاب زده، دست به اشتباه بزرگ تر یاست. اما اگر با اقدام یو سعادت مند یشانس

ر یشه اسیهم یبرا یأس و دل مردگیرون بکشانم و درون چاه یهوده ب یب یغم بار و نکبت زده، با زور و تقال یچاله 

گر از سر من گذشت و تا سر حد مرگ کالفه و سردرگم و یو مبهم د شوم؟! اگر...اگر...و صدها اما و اگر مجهول

دم. یرس یم یرسد. داشتم به مرز خفه گ یبه قلبم نم یژن به حد کافیکه احساس کردم اکس ییجم ساخت، تا جایگ

معدود  از یکیرون. یفتم، لباسم را عوض کردم که از خانه بزنم بین که مثل مرغ سرکنده، به بال بال زدن بیقبل از ا

آمد که او  یش میشمردم. کم تر پ ید فرصت را مغتنم میرفته بود. با یم روزیران به خواب نیبود که خاله ا ییروزها

ن از شرکت یاو آسوده بمانم. تا بازگشت مع یاز دست امر و نه یهم بگذارد، تا دم یچشمان وق زده اش را بر رو

را به خودم اختصاص بدهم و به دور از  یراحت، ساعت یالینستم با ختوا ین میمانده بود. بنابرا یباق یهم چند ساعت

شمیندیخودم ب یقلب یهر روزه، به دغدغه ها یتنش ها . 

 

 یم ین را داشتم که به منزل خواهرم بروم و از او به عنوان تنها کسم مشاوره و کمک فکریا یخواست رو یدلم م

او حساب  یغ و دل سوزانه یدر یب یت هایحما یتوانستم رو یگرفت، م یز شکل سابق به خود میگرفتم. اگر همه چ

 یشه به جان بخرم. اما میهم یک جا برایون را یاو، مرگ و ش یهمه جانبه  یبانیباز کنم و دل گرم از پشت یژه ایو

 توانم از بانک احساسات قلب خواهرم، مهر و عطوفت و یگر نمیز با گذشته فرق کرده است و من دیدانستم همه چ

ن همه مطمئن بودم یدانستم چرا اعتبارم را نزد او از دست داده ام، اما با ا ینم ین که به درستیرم. با ایوام قرض بگ

ن مورد، حق با خواهرم استیکه در ا . 

 

هوده و  یابان را بیدو خ یکین که ین ماه آبان! بعد از ایرنگ ین روزهایاز واپس یکیبود.  یزییک روز دل چسب پای

گر یروم، بار د یآن که بدانم به کجا م یپشت سر گذاشتم، ب یکردم و دو کورس راه را با تاکس یاده رویپ سردرگم،

شه و اندوه فرو برده بودم و نسبت به یق کردم و همچنان که سر در الک اندیطر یط یاده رویرا با پ یمقصد نامشخص

وانه ها تنها به یام، قدم زدم و مثل د یجسمان یقوا ن ذراتیرفتم. تا آخر یش میدادم، پ یتوجه نشان م یرامونم بیپ

م از ین که پاهایرم ادامه دادم تا ایرفتم. آن قدر به مس یگر میبه سمت د یکردم و از سمت یم نگاه مینوک کفش ها

آب  رم و خسته و وامانده، تمامیوار بگیماندن، دستم را به د یسر پا باق یج رفت و مجبور شدم براینا افتاد و سرم گ

ه بدهمیوار تکیخشک و تب دارم بفرستم و سرم را به د یدهانم را به زور جمع کنم و به گلو . 
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ب و توفنده به پا یک گرداب مهیدر درونم به شکل  یتازه نکرده بودم که احساس گنگ و ناشناخته ا یهنوز نفس

رفت و  یم یاهین که چشمانم سی. با ارا ته دلم انباشت یبیر و رو کرد و غم مبهم و غریوجودم را ز یخاست و همه 

 یتاب یص بدهم که قلبم مرا با آن بیتوانستم تشخ یم یشد، به خوب یره و تار میم تیش رویپ یهر لحظه منظره 

به خاطر  یتوانستم به درست یز را میاگر به کما هم رفته بودم همه چ یز خود به کجا کشانده بود! حتیجنون آم

از  ییر شد و جایاز دل گذشته، اشک از چشمانم سراز یبا و نه چندان دور و درازیطرات زاورم. با نبش قبر و خایب

زده بودم.  ین همه وقت، خودم را به نفهمیدم چه بر سرم آمده بود. ایفهم ینه ام آتش گرفت و سوخت. تازه میس

اورم که تن به یخودم ن یو به روم یایاه نشانده بود کنار بیکه مرا به خاک س یآخر چه طور توانسته بودم با روزگار

ذلت بار سپرده ام یچه سازش . 

 

 ین کوچه یا یتو یچپ را ساخت، اما خدا از سر گناهش نگذرد، من که بدجور یعل یکوچه  یدانم چه کس ینم

با داشتم یدا کردم که تقریخودم را پ یانتها، گم و گور شده بودم و خاک غمش به تنم نشسته بود و وقت یب و بیغر

رفتم یاز دست م یکشک یشکک ! 

، ینش ین قدر وحشیو ا یب زنان گفتم: بهتره خفه شیقلب مشتاق و تپنده ام گذاشتم و به خودم نه یدستم را رو

 یزیهه بکش! اصال مگه چیتو جفتک بنداز و ش یوسته، حاال هین ما بوده تموم شده و به قبرستان خاطرات پیب یهرچ

خفه  یتون یکردم. حاال اگه م یگنده ش م یخود ینبود! من خودم داشتم ب یچیم هن ما وجود داشته؟ از اول هیهم ب

وونیر و آروم باش! نذار رو تو کم کنم حیخون بگ ! 

 

ش خود مطمئن ین شان را دادند جلو! حتم دارم پییدو رهگذر با نگاه متعجب و کنجکاو نگاهم کردند و لب پا یکی

کند،  یم یدر مورد من چه فکر یمن مهم نبود که کس یکنند. اصال برا یور معب یروان یوانه یک دیبودند که از کنار 

دمید یچاره نم یب یروان یوانه یک دیشتر از ین ها گذشته، خودم را بیا یاز همه  . 

 

و  یسوزنده، خودم را به در شرکت رساندم، با خودم عهد بستم که خون سرد ینه ایزخم خورده و س یبا دل یوقت

چ وجه، او مرا یخواست به ه ینم. دلم نمیافریخودم ب یبرا یام را حفظ کنم و ظاهر آرام و بشاش یشگیهم یدیالق

کمک کردن به من، خودش را به آب و آتش بزند یند و برایسرگشته و مفلوک و مستأصل بب . 

 

با مظلوم  فتد کهیچ وجه گزک دست خواهرم بیخواستم به ه یاط را نگه دارم. نمیکرد که جانب احت یعقل حکم م

کردن او را داشته ام.  ییخودم، قلب شوهرش را به رقت انداخته ام و قصد هوا یخاص و ماهرانه  یشگیو هنر پ یینما

رم و یبه خود بگ یتفاوت و احمقانه ا یکرد، ظاهر ب یکه در وجودم فوران م یسخت بود که به رغم آتش فشان اندوه

جلوه کنم«  درد و عار یب» شه به قول خواهرم یهمچون هم . 

 

مدرسه زل زدم  یوارهایفون جواب مرا بدهد، به دیاز آ یزنگ دفترش را به صدا درآوردم و منتظر ماندم تا کس یوقت

م و چه یال بودیخ یلبان مرا در بر گرفت. چه سردماغ و ب ینیخاطرات خوش گذشته، لبخند نرم و غمگ یو با تداع

مرا به  ید و آرزوهایام ی، خزان غم، شکوفه هاین زودیشد به ا ینمم. باورم یگذراند یدغدغه خوش م یراحت و ب

از  یها یناخواسته ام، زرو و پژمرده و اندوه زده، به سوگ شاد یزندگ یخ زده یز سرد و ییغما ببرد و مرا در پای

گذشته  یدغدغه  ینه چندان دور و ب ینده ام را ببخشم و به روزهایدست رفته ام بنشاند، حاضر بودم تمام آ
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ف روزگار شوم. تا به خودم یف که نتوانستم حریز! حیشورانگ یمست و مدهوش کننده  یبرگردم. به آن روزها

ت! ل ساخیرا بر من تحم ینی، باخت و شکست سنگیک ضربه فنیچم کرد وبا یله پیر قهار، فتیگ یک کشتیآمدم، مثل 

د همه یف قدر، باین حریمسابقه دادن با ا یردم: براب خنده ام گرفته بود و فکر کیب و غریه عجین تشبیخودم از ا

یو خاکش کن یبه گردنش بچسب یچت کنه، دودستیله پیخواست فت یاد گرفت، تا وقتیفن ها رو  ی ! 

 

به من نداده  یفون جوابیاز آ ی، متوجه نشدم که کسییو زورآزما یش روزگار و کشتیبس که حواسم رفته بود پ

 یل خارجیاز اتوب یبه اطراف انداختم. اثر یزنگ را فشردم و نگاه یگر شاسیأس، بار دید و یاز ترد یاست. با حالت

دانم به  یلش آمده بود. نمید هم بدون اتومبیممکن بود او در شرکت نباشد؟! شا یعنیدا نبود! یپ یاش در آن حوال

دار با او یراه را آمده باشم و موفق به دن همه ین که ایمن باز کند. از فکر ا یرا به رو ین در لعنتید ایبا یکیهر حال، 

؟ سابقا او ساعت پنج بعدازظهر به ین زودیل شده بود! آخر به ایشرکت تعط یعنیوانه شوم. یخواستم د ینشوم، م

داد. امکان ندارد چهار ساعت  یک را نشان میرون ساعت یاز خانه زدم ب یگشت. اما حاال کو تا پنج! وقت یخانه بازم

دیرس یبه خاطرم نم یچ فکریمن! ه یبوده باشم. نه! امکان نداشت. پس...آه! خداتمام در راه  . 

 

مستأصل، به خودم  یه بزنم و با حالتیوار تکین که سر پا بمانم، مجبور شدم به دیا یرمق، برا یسست و ب یبا زانوان

دادم، خنده  یم یبه خودم دلدار ن کهیز نبود. از ایدبخش و مصلحت آمیچندان هم ام ییاروین روید ایبقبوالنم که شا

جست، مرا در خودم مچاله  ید و هم چنان که راه به قلبم میخز یانه میدر تمام تنم موذ ینیگرفت. حس غمگ یام م

وار یخواستم از کنار د یم یبه در شرکت پراندم و وقت یلگد محکم یحرص و ناراحت یدانم چرا از رو یکرد. نم یم

ر افکنده، همچنان که یبه ز یزان و سریآو ییآمد. با دست ها یار سخت و گران میمن بسن کار بر یرم، ایفاصله بگ

دمش! همون بهتر یاومدم! همون بهتر که ند ید مید اصال نبایدم، با خودم فکر کردم: شایکش یوار میخودم را بر د

انه، داشت خودش را به یوحش یم مسخ شدم. قلبم دوباره با کوبشیزم شده، بر جایپنوتیه یکه...ناگهان مثل آدم ها

من! از  یاالت شده بودم. آه خداید دچار خیکردم؟ شا یم اعتماد مید به گوش هایا بایکوباند. آ یوار قلبم میدر و د

وونه ترم نکنین دیا ! 

 

 یدستم را رو« وا! در بازه!یا باال هیب» گفت: یفون میش از آیدم که صدایشن یوجودم گوش شده بودم و م یبا همه 

خودش بود. من اشتباه  ین صدایست! ایدر کار ن یاالتیون و خیام گذاشتم و به خودم گفتم: تب ندارم. هذ یشانیپ

زل  یفون طوریمه باز رساندم و به آی، خودم را به سرعت برق و باد به در نیکنم! آن گاه با شور و حال کودکانه ا ینم

شما تو » ر قابل مهار خودم گفتم:یغ یجان زدگیم و با همان هکرد یک موجود زنده نگاه میزدم که انگار داشتم به 

ن؟یدفتر هست !» 

 

ست؟یا نیفون دفتر من هست ین آیکجام؟ ا یپس فکر کرد » » 

 

من آن  یکرد، اما برا ید میجوشان بود و آدم را از عالم و آدم نا ام یریو مالل دل گ یش خستگیاگرچه از تن صدا

عالم بود ین صدایصدا، دلکش تر . 

 

ستینتون دم در نیماش یول » !» 
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تا بهت بدم یخوا یق می، دو کوچه باالتر پارکش کردم، آدرس دقیلی، بنا به دالینم کار داریاگه با ماش » !» 

 

د یداشت. منم که تا ابد نبا ییشد انتظار طنز و بذله گو یاش نم یا نه! اما از لحن جدیکرد  یم یدانم داشت شوخ ینم

ال هر یخ« ام باال ی یاالن م» م؛ پس با گفتن یداد یفون به مکالمات مان ادامه میق آیاز طرماندم و  یپشت در م

 .دونفرمان را راحت کردم
 

من باز کرد  یدر را به رو یاش را دربرگرفته بود، دلم گرفت. وقت یکه ساختمان ادار یین و غم فزایاز سکوت سنگ

افتاده؟ یاتفاق» سالم گفتم: یوردم و به جاکه خیو نگاهم به چشمان به گود نشسته اش افتاد،  » 

 

؟یمثال چه اتفاق» د و گفت:یخودش را به زور از کنار در عقب کش » 

 

نکرده  یکنه خدا ین قدر سوت و کوره که آدم فکر مین جا ایدونم، آخه ا یچه م» م را باال انداختم و گفتم:یشانه ها

عزاداره یکس !» 

 

ندیب ین بار است که مرا میاول یکرد، انگار برا ینگاهم م یورنه زده بود و طیش را به سیدست ها . 

 

کردم یم ین جا رو چراغونیحتما ا یآ یکه م یداد یاگه خبر م ین طوره! من عزادارم! ولیهم » !» 

 

ن یاز ا» رفت گفت: یکه به طرف اتاق خود م یبر لب نشاند و بعد از من فاصله گرفت و در حال یلبخند تلخ و گزنده ا

خواستم در رو به روت باز  ی، دلم به حالت سوخت، واال نمیگرد یدست از پا درازتر برم یدمت داری که دباال

 «!کنم
 

ن جا یا یرسه! چرا کس یب به نظر میز عجیهمه چ» وار دفتر کارش انداختم و پوزخندزنان گفتم:یبه در و د ینگاه

ن؟یکرد یل نمیدفتر رو تعط ین زودیست؟ قبال به این » 

 

لهیک هفته است که دفتر تعطیحدود » خت و گفت:یدگانم آویفروغش را به د یه نافذ و بنگا !» 

 

؟یچ یآخه برا » » 

 

» ز نگاهم کرد و گفت:یرت زده نشان دادم که با آن حالت تمسخرآمیش از حد انتظار او، متعجب و حیب یانگار کم

 «!گفتم که عزادارم
 

 یم یه دارد جدیدم که قضید یشته بودم و حاال با تکرار مجدد آن مگذا یشوخ ین حرف او را به پایمن که اول ا

مرده؟ یک» دم:یشود، کنجکاوانه پرس » 

 

گن که  یم یرةالمعارف ها نوشته شده، عزادار به کسیره؟ چرا تو فرهنگ لغات و تمام دایبم ید کسیحتما با »

گن؟ یم یه باشه چکه قلب و احساسش رو از دست داد یرو از دست داده باشه؟ به اون یکس » 
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دونم؟! به  یچه م» زدم باال و گفتم: یتفاوت شانه ا یفتاده است، بین یکس یبرا ین که اتفاق ناگواریخوش حال از ا

من االن  یعنیه ربات ندارن...چه جالب! یبا  یگه فرقیدن، د یکه قلب و احساس ِشونو از دست م یینظر من آدما

 یو به شکل مسخره و طنزآلود« ربات! یبا شما خوش بختم آقا ییمن! از آشنا یزنم! خدا یه ربات حرف میدارم با 

از هم  یلحظه ا یعبوس و منقبض او را برا یچهره  یین حرکت من، تبسم محو و گذرایم کردم و با ایرو به او تعظ

حرف  یجد من دارم» گفت: یخود بازگشت و با بدخلق یزود دوباره به حالت خشک و جد یلیمنبسط ساخت. اما خ

تو رو ندارم یها یبچه باز یوا! در حال حاضر اصال حوصله یزنم ه یم !» 

 

ن ین ایع» کردم، گفتم: یو ضعف رها م یز کارش با خستگیک مینزد یاز مبل ها یکی یکه خودم را رو یدر حال

ن...، حاال یرار گرفتاون ق یه یر روحیکنم تحت تأث یدم...فکر میشن یشونصد مرتبه از خواهرم م یجمله را قبال روز

شه که ین و نمینه، تلخ و زهرماریگه هردوتاتون مثل شربت سید ...» 

 

نگو! لطفا یچیگه هید » !» 

 

تحکم  ین تقاضایبرد، به طور حتم، ا یخود به کار نم یو پرخاش گرانه  یل لحن عصبیتعد یآخر را برا« لطفا! » اگر 

 یگر از رویکردم و امکان نداشت د یخودم قلمداد م یز برایآم و مخاطره ید جدیک تهدیز و عتاب آلود او را یآم

میبگو یزیاط، الم تا کام چیترس و احت . 

 

زم و پنجره ها را باز کنم و پرده یک آن به سرمزد از جا برخین و غم فزا بود که یسنگ یدفتر کارش به قدر یفضا

عبوس  یکردم. اما چهره  ین کار را میور حتم ادم، به طیهراس یت نگاهش نمیرا بزنم کنار! اگر از جد یعمود یها

خوب، مؤدب و  یام فرو رفته بودم و مثل بچه ها یصندل یخ تویر بود که من مثل مینفس گ یو گرفته اش به قدر

دمیم نجنبیماندم و از جا یر باقیسربه ز . 

 

» رو به من گفت: یق و طوالنیعم یماند که او بعد از سکوت یدار میاش پا یناراحت یج جو حاکم داشت با همه یبه تدر

ن جا؟یا یاومد یچه کار یبرا » 

 

انداخت. با چشمانم دودو زدم که  یر کرده است و نفسم را داشت به خرخر میم گیگلو یتو یزیکردم چ یاحساس م

 شین و منتظرش، هم چنان به من دوخته شده بود و من بید پارچ آب نظرم را به خودش جلب کند. اما نگاه سنگیشا

م تون ینم» کوتاه، گفتم: یبگذارم. به دنبال سرفه ا یقانع کننده معطل باق یدن پاسخیتوانستم او را در شن ین، نمیاز ا

گم ین که دروغ میفهم یشدم، چون م ین جا رد میبگم که داشتم از ا !» 

 

؟یوب! پس چخ» او نشسته بودم: ی، روبه رویکرد که انگار با شکلک مسخره ا یبا پوزخند نگاهم م یطور !» 

 

 یره کننده میو خ یک نور قویداشت به  ییاز ابروانش را داده بود باال. چنان چشمانش را تنگ کرده بود که گو یکی

ن ین. ایف منو داشته باشیدن اراجیشن یکنم در حال حاضر حوصله  یفکر نم» باال زدم و گفتم: یست. شانه اینگر

نیندار ین و حال و روز خوشیفتآد، خودتون غم باد گر یکه به نظر م یطور !» 
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د یشا» ده بودم:یام چسب یخ به صندلیلبش را از هم گشوده بود. من هنوز مثل م ی، گوشه یزیلبخند استهزا آم

ف کنیگه هست! خوب تعریحوصله ام سرجاش نبود، اما حاال د !» 

 

؟یاز چ » !» 

 

؟یپرس یاز من م »درآمده ) انگار ( گفت: ید با کفریمرا د ینگاه ابلهانه  یوقت » 

 

ن جایاومدم ا یچه کار یادم رفته برایانگار » چشمانش و گفتم: یوق زدم تو !» 

 

ج و آشفته، زل زل نگاهم کرد و یگفتم، خودم در شگفت بودم. سردرگم و گ ین که مثل آب خوردن دروغ میاز ا

کنار؟ یها رو بذار ین مسخره بازیشه ا یم» گفت: » 

 

ک اتاق رفت. انگار که یبسته و تار یب، قدم زنان به طرف پنجره یشد و دست ها در ج ز خود بلندیبعد از پشت م

د همه یبا یا حاال که اومدی، یاومد ید میا نبای» سخنش با پنجره بود و نه با من، به حالت زمزمه و پچ پچه گفت: یرو

یزو بگیچ !» 

 

 یاز خود نشان بدهم. وقت ین که بخواهم واکنشیا ابه نفع من بود ت یلین خیدن. ایزدم به نشن یبهتر بود خودم را م

 یبه من انداخت و من انگار نه انگار که او سخن یدار یشانه، نگاه معن یده برگشت و از رویمرا د یسکوت و خاموش

د کردمیچپ را سف یعل یکوچه  یشتر به جهالت زدم و رویخودم را ب یگفته باشد، با لبخند پوچ و احمقانه ا . 

 

ز نشست. ید؟ آمد و دوباره پشت میخند یا واقعا چشمانش داشت به من میکردم  ین طور فکر میمن ا دانم ینم

آنکه  یکرد. او ب یمن وارد م یخ گلویاش را با فشار به ب ینیشدن بود و انگار که سنگ یدر حال سپر یزمان به کند

رون زده، یبا چشمان از حدقه ب ید. طوررون آوریرا ب یگاریبش و پاکت سیج یندازد، دست کرد تویبه من ب ینگاه

دیرس یانفجار م یش چشمانم به لحظه یداشت پ یک بمب ساعتیهراسان و ترسان به او زل زده بودم که انگار  . 

 

یهم که شد یگاریگل روشن! س یب یبه به! چشم ب » !» 

 

د خدا خدا کنه که یگل با یب یب» گشت، گفت: یت میداکردن کبریپ ین جا و آن جا را برایکه داشت، ا یدر حال

ن معتاد نشهیپسرش به کراک و هروئ !» 

 

که  یبه سرفه افتادم و درحال یدا کرده بود که من به حالت مسخره ایزش پیم یاز کشوها یکی یت را تویتازه کبر

اغراق  یو باز به سرفه « گار حساسم!ی! من به دود سیشه خاموشش کن یم» دهانم گرفته بودم، گفتم: یدستم را جلو

اگه » دست خود چرخاند و گفت: یگار را تویس یزید آمیر چشم نگاهم کرد و به حالت تردیزم ادامه دادم. او از زیآم

کنم ی، روشنش نمیکه حرف بزن یقول بد !» 
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ش یل آمدنم را برایخواست که دل یاز من م یطیراهه زد! و تحت هر شرا یشد بحث را عوض کرد و به ب یگر نمید

اما قبل از » ق و بلند، گقتم:یک نفس عمیخورد. من بعد از  یان انگشتان مردد او تاب میگار هنوز می. سح بدهمیتوض

ه؟ی یب تون چیب و غرین تحصن عجیل این که دلید به من بگیبگم، شما با یزین که من چیا » 

 

ش را انداخت باالیاز شانه ها یکید رنگش فرو کرد و یپاکت سف یگار را تویس . 

 

استم با خودم تنها باشمخو یم » !» 

 

ن؟یل کردیل تعطین دلیفقط شرکت و به ا » » 

 

کشوندم یلیمو به تعط یفقط شرکت نه، زندگ » !» 

 

دونن ین اعتصاب میاز ا یزیچ یحور یگل و آج یب یب » !» 

 

کنم! و  یل میش، تعطیدر ک یک هفته اینار یک سمی یبهشون دروغ گفتم! گفتم شرکت رو به خاطر حضور تو »

شمیک یک هفته است که مثال تویحاال  !» 

 

ن؟یگ یراست که نم» با مرا داشته باشد، گفتم: ین که ممکن است قصد شوخیا یشه یبا بهت نگاهش کردم و با اند » 

 

زیم یگارش را پرت کرد رویو پاکت س« متاسفنه راست شو بهت گفتم!» بر و بر نگاهم کرد و گفت: . 

 

گه ین! دیگ ین! دروغ هم که میکه شد یگاریس» تاسف بار گفتم: یانداختم و با لحن وار اتاق کارشیبه در و د ینگاه

؟یچ » 

 

ستمیمقصرش من ن » !» 

 

 «!پس البد منم »
 

دیشا » !» 

 

 ید و نفسم داشت به خرخر میچیم درهم پینه ام. دوباره انگار گلویز خورد و افتاد ته سیل یدلم مثل ماه یتو یزیچ

ه؟ی یمَ...منظورتون چ» ن من بودم که با لکنت گفتم:یم و بعد ایره ماندیهاج و واج هم خافتاد. چند لحظه در نگاه  » 

 

نداشتم! حاال تو بگو یمنظور » !» 

 

د برمیگه بایمن! من د» ستادم و گفتم:یدم و خبردار ایک دفعه مثل برق گرفته ها از جا پری یدانم چرا، ول ینم !» 

 

کجا؟» که خورده نگاهم کرد:یته و وارف یه زد و با حالتیاش تک یبه صندل » 
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تفاوت  ی، خودم را آرام و بیماهرانه ا ید. تالش کردم با ظاهرسازید لرزیش، دلم مثل بیاز لحن گرفته و نگران صدا

کنم یاحمق و گوسفند جلوه م یجلوه بدهم. اما مطمئن بودم که به طرز مسخره ا . 

 

رونیشوهرم از خونه م زدم ب یه ن، من بدون اجازیبه خونه مون! راستش رو بخوا » !» 

 

در انتظارته یه سختین کارت، تنبیالبد به خاطر ا» م مادر مرده، نگاهم کرد و گفت:یتیچشم، مثل  یاز گوشه  !» 

 

شما هم بهتره » ده شده باشد، تا ته سوخت و به جلز و ولز افتاد:یخ کشیآتش اندوه و افسوس، به س یدلم انگار که رو

دیش رو به مقصد منزل تون ترک کنین و کیهوده بردار یب ن تحصنیدست از ا !» 

 

ن حاال برویهم» گفت: ییاشاره کرد و با ترش رو یبه در خروج !» 

 

م خشکم زد. بعد یشده باشد، سر جا یکه دچار برق گرفتگ ین که سخت به من برخورده بود، اما مثل گوساله ایبا ا

 یبه بدرقه  یاجیاز کدوم طرفه، اصال احت یدونم در خروج یود. خودم منب ییاج به راهنمایاحت» من و من کنان گفتم:

اش، باال آوردم و بند  یو دستم را به نشان بازداشتن او از برخاستن احتمال« ن!یفتیخوام به زحمت ب یست، نمیشما ن

ن تونو، دو یماش یچ ین برایپس بگ» رفتم، گفتم: یم یکه به طرف در خروج یدوشم انداختم و در حال یفم را رویک

 یو دستم را رو« ن!ین بزنین کلک ها بلد باشیکردم شما هم از ا یچ وقت فکر نمین. هیتا کوچه باال تر پارک کرد

که نگاهش به  یا دست خودم باشد، برگشتم و نگاهش کردم. او درحالیآنکه بخواهم  یدر گذاشتم و ب یره یدست گ

ک موشک یکرد. ناگهان انگار که دلم را به  یدست مچاله م یتو گار رایسمت من خشک مانده بود، داشت پاکت س

نماند یمن باق یحرکت در پاها یبرا ییگر نایکه د یین به هوا بسته باشند، از جا کنده شد و گویزم . 

 

ار یاخت یدانم چرا ب ینم« بدبختم! یلیمن...خ» گفتم: یبغض زده ا یه زدم و با صدایسست و شل و وارفته، به در تک

 یام از رو یچاره گ یاز بار فالکت و ب یمیقت تلخ و گزنده، نین حقیکردم با اعتراف به ا ین را گفتم، اما احساس میا

بلند و محکم به طرف من آمد.  یز خود بلند شد و با گام هاین زده ام. از پشت میطاقتم بر زم یف و بینح یشانه ها

 یم بند نبودم، دستم را برایپاها یگر روید و من که دیدرخش ید تابناک، میدر نگاه روشن او، نور صد خورش

وقته که  یلیمن، خ یبرا» وار گرفتم و با همان لحن محزون و گرفته ام گفتم:یام، به د یاز سقوط احتمال یریجلوگ

ن بدبخت تر باشمیگه از ایخوام د یشده، اما نم یمعن یپوچ و ب یزندگ !» 

 

ش، دستش را به طرف یمن شده بود. نگران و با تشو یر عادین حالت غیرفت، او هم متوجه ا یج میسرم داشت گ

 ین جا برم! دارم خفه میبذار از ا» ان هق هق و البه گفتم:یم یم را از او برگرداندم و با حالتیمن دراز کرد و من رو

با سماجت به پلک که  یدوباره سرم را به طرف او گرفتم، قطره اشک یو وقت« ؟یفهم یآرم! نم یشم! دارم نفس کم م

صبر کن تا برسونمت» ش زد و گفت:یبه موها ید. او چنگیگونه ام غلت یده بود، رویم چسبیها !» 

 

 یبه چهره  یشانیبرگشت، همراه با نگاه آشفته و پر یاتاق بردارد. وقت یچش را از تویبا عجله رفت تا کت و سوئ

حالت خوبه؟» ن و پژمرده من، گفت:یغمگ » 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ی یک قلب شکستهیده مزا

1 2 9  

 

بعد همان دستم را « ارم.یخوام باال ب یدونم چرا حالت تهوع دارم. انگار م ینم» م فشردم و گفتم:یوگل یدستم را رو

ده بود، در را باز ی، در هم کشیر و خشم ناگهانیاز تغ یدانم چرا چهره اش را با رنگ یدهانم گرفتم و او که نم یجلو

یو به گند بکشونخواد دفترم ر یرون. دلم نمیم بیبهتره بر» کرد و با اخم گفت: !» 

 

ا حالم خوب یده بود آیدست او از دفتر خارج شدم. از من پرس یبا تعجب نگاهش کردم و بعد با اشاره  یلحظه ا

ن بابت راحت کردم. با هم در یالش را ازایا نه! خیش بروم یل، با او قدم زنان پیتوانم تا محل پارک اتومب یاست و م

ه بر دستان او هم ید و پشت رل نشست. با تکیآن پس کش یل را از رویاتومب م. چادریبه راه افتاد یر مشخصیمس

 یکن یفکر نم» جلو، پهن شده بودم، گفت: یصندل یرو ییحلوا یبه من که مثل کدو یم نگاهیزمان با استارت زدن، ن

زود بود یکم .» 

 

؟یچ» گفتم: یرفت، با خنگ یکردم و ته دلم ضعف م یجه میمن که هنوز احساس سرگ !» 

 

زد و  یپوزخند دردناک ین رانندگیرون و در حیمه چرخاند و از پارک دوبل آمد بیلش را تا نیک اتومبیدرولیفرمان ه

منظورم به مادر شدنت بود» گفت: !» 

 

 «!!مادر شدنم؟ »
 

 یعنی» گفت: یج شد و با سردرگمیام راست نشستم، گ یصندل یخ رویده بودم و ناگهان مثل سیغ کشین که جیاز ا

؟یدونست ینم یبگ یخوا یم !» 

 

به خنده افتادم. من  یرت و شوک زدگیآمد که از فرط ح یجالب و دور از ذهن م یمن به قدر یتصور مادر شدن برا

ک پرورشگاه یتوانستم سرپرست  یم یا حتیو پرستار بچه باشم،  یآمد که مرب ید به من میو مادر شدن؟! شا

دم و مشتم یخند ید. هنوز میرس یمحال و ناممکن به نظر م یمن امر یبودن برا باشم، اما مادر...مادر...مادر یخصوص

شه یم» ابان خلوت پارک کرد و رو به من گفت:یک خی یه یل را در حاشیدم که او اتومبیکوب یداشبورد م یرا رو

؟یزن یقهقهه م یخود یوونه ها بیمثل د یبپرسم چرا دار » 

 

» ده گفتم:یده بریران او نگاه کردم و بریسرگشته و ح یده بودم، به چهره ده آوریمن که از فرط خنده اشک به د

آد مادر باشم...بچه داشته باشم...واقعا که مسخره  ین...من...من...مادر شده ام...اصال بهم میکن ی...شما فکر میعنی

 یانوس آرام غواصیماق اقن که تو اعیا ایک فضانورد ماهر باشم و ید بتونم یتونم فکرشو بکنم...شا ینم یاست! حت

 «!...کنم اما مادر شدن...نه
 

؟یش بدیآزما ینرفت یعنی» ل کرد:ین طور تکمیمکث کرد و بعد سوالش را ا یکم« آخه چرا! » » 

 

ع درهم شکست و ین تصادف ناخواسته و فجیکند؛ اما کرد و دلم از ا ین او تالفیخواست نگاهم با نگاه غمگ یدلم نم

 .له شد
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ستین یچ خبریدونم که ه یست! من میش نیه آزمااج بیاحت » !» 

 

ین قدر مطمئنیاز کجا ا » !» 

 

 یآن خنده ها یکه ته مانده  یافتاد. ناگهان لبخند یوس او داشت تمام تنم به رعشه میمحزون و مأ یاز سوز صدا

 ینگران او در آستانه  یچهره  یو درهم رفتگ یآن یل ناراحتیدم که دلیلبانم خشک شد. تازه فهم یقاه قاه بود، رو

ن که من باردار شده باشم، وحشت زده بود و به طرز مبهم یدفتر کارش، از کجا نشأت گرفته است. او از ا یدر خروج

اومده » متفکرانه و مغموم گفتم: یجلو و با حالت یشه یزد. زل زدم به ش یغم و اندوه از نگاهش فواره م یو مرموز

با شما مشورت کنم و راه و چاه بخوامن موضوع یبودم تا در مورد هم !» 

 

چند ی، لحظاتیخود ین طور بیم. همینگاهم را به طرف او چرخاندم، هر دو در نگاه هم غرق شد یه یبعد که زاو ! 

 

که سخت به فکر فرو  یکردم. او درحال ییام را رونما یفکر یدم و دغدغه هایام کش یعاقبت پرده از اسرار زندگ

ن؟یفقط هم» خاست، گفت: یکه انگار از ته چاه برم ییرفته بود، با صدا » 

 

ن ها که گفتم یا یعنی» گفت: یدیچشم نگاهش کردم و با الق یدم، از گوشه یفهم ینم« نیفقط هم» منظورش را از

ست؟یمهم ن » 

 

ز مچاله دا کردم و بعد ایداشبورد بود، پ یگشت. من زودتر از او آن را که تو یگارش میانگار داشت دنبال پاکت س

اج یبهش احت» ، نگاهم کرد و گفت:ید قلبیأس و افسوس و اندوه شدیاز  یرون. با حالتیشه انداختمش بیکردن، از ش

 «!داشتم
 

و پس فردا هم به یاج داشته باشیگار احتید امروز به سیخود! شا یب» گفتم: یرو ترش کردم و با کج خلق ...» 

 

خنک  ین! هوایید پایطرف خودش را ته ته کش یشه یت گفت و شین را به حالت لج و عصبانیا« ست!یمهم ن »

ن؟یکن یکمکم م» د، من گفتم:یکه به داخل خز یزییپا » 

 

که از » فرستاد گفت: یش میه هایتازه را با حرص و ولع به ر ید و هوایکش یها نفس م یکه مثل آسم یاو درحال

یشوهرت جدا بش !» 

 

 «!خوب آره »
 

یریگ یک نمکم یگه ایچرا از کس د » !» 

 

گل خانوم یب یا از بیکمک بخوام  ی؟ از خواهرم حوریمثال از ک » !» 
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، یبر لب نشاندم. دنده را از خالص یزیم را باال انداختم و پوزخند تمسخرآمیسرش را به طرفم چرخاند، شانه ها یوقت

ن جدا یاز مع یخوا یل میدل نیفقط به ا» چرخاند، گفت: یک برد و همان طور که فرمان را به چپ و راست میبه 

ستیکه به قول خودت مرد ن یبش !» 

 

ست؟ین یل محکمه پسندیفقط؟ مگه دل یچ یعنیخوب آره، » نگاهش کردم و گفتم: یبا تعجب و سردرگم » 

 

ک آن شعله ور شود و خشک و تر را با هم یخواست  یت زده مین کبریصورتش از خشم برافروخته بود. مثل بنز

خوام  یندارم. م یل محکمه پسندش کاریمن به دل» ش را به هم فشرد تا گفت:یکردم دندان هابسوزاند. احساس 

ه؟ی یچ یین جدایتو از ا یشخص یزه یبدونم انگ » 

 

آنکه به  یبا خودم فکر کردم و بعد ب یدم. کمیز او نفهمیدوپهلو و ابهام آم یاز حرف ها یزیکردم چ یاحساس م

هم داشته باشم! راستش بهش فکر نکردم یشخص یزه ید انگیدونستم با یمن» ده باشم، گفتم:یرس یجه اینت !» 

 

ین هم بهش فکر نکنیبهتره بعد از ا » !» 

 

چرا؟» گفتم: یج شدم و با خنگیو برآشفته بود، گ ین حد عصبانین که تا ایاز ا » 

 

ستیچون مهم ن» با همان لحن، رو به من پرخاش کرد: !» 

 

کنم یپس بهش فکر نم» گفتم: یتفاوت یزل زدم و با بشلوغ  یابان هایشه به خیاز ش .» 

 

را دنبال  یهدف یب ید که رانندگیرس ین و غضب ناک بود و به نظر می، خشمگیبیاو هم چنان که به طرز مرموز و عج

تا کجا برسونمت» گفت: یحوصلگ یکند، با ب یم !» 

 

تا دم در خونه مون ستین یاگه زحمت» ام جا به جا کردم و گفتم: یصندل یخودم را رو !» 

 

؟یجناب عال یشخص یام؟ راننده  یک یفکر کرد » !» 

 

ستگاه یک اینه! ابدا! نزد» باخته گفتم: ییدم و با رنگ و رویکه به من رفته بود، تا حد مرگ ترس یاز چشم غره ا

ه کارهی» دم:یر لب غریو ز« کنم! یاتوبوس، زحمتو کم م !» 

 

زد  یبوق م ییجلو یل هایاتومب یکه مدام برا یپدال گاز فشرد و در حال یش را رویان را گفتم، او پین که ایبعد از ا

ن که پشت چراغ یز پشت سر گذاشت، تا ایگر را نیابان شلوغ و پرازدحام دیدو خ یکیکرد،  یر لب غرولند میو ز

ه بان سمت یسا یرو ینه یاز حرکت متوقف شود. آ یک و در انتظار کالفه کننده ایقرمز، مجبور شد در صف تراف

دارم از » ش شد. ناخواسته گفتم:یده ام ریده و تکیرنگ و روپر یخودم تاباندم و دلم از چهره  یخودم را به رو

برن ید رنج میشد یکه از کم خون ییمارایافتم. شدم مثل ب یخت میر !» 
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ه شمار چراغ قرمز یبه ثان وجودش یدن زد و با همه یاز خود نشان بدهد، خودش را به نشن یآن که واکنش یاو ب

مه یخود برگرداندم و با آه نصفه و ن یه بان را به جایاو با خودم، سا یو هم درد ید از هم دلیماند. من ناام یره باقیخ

ستیمهم ن یکس یرم هم برایاگه بم یحت» گفتم: یا !» 

 

 ###ک زد و بعد با سرعت، چراغ ی ماند و تا چراغ راهنما زرد شد، بالفاصله دنده یاو باز هم مثل مجسمه خشک باق

اده کند، با لحن محکم یپ _هم شلوغ بود  یلیکه خ _ستگاه اتوبوس یخواست مرا در ا یم یرا پشت سر گذاشت. وقت

کمک من حساب باز نکن.  یست، هرگز روینه که شوهرت مرد نیلت ایدل یاگه هنوز همه » به من گفت: یو خشن

با  یزندگ یهست که تو رو از ادامه  ی، اما اگر علت مهم تریو بساز یز بسوزیناچ ین دغدغه یدم با هم یح میترج

پشتت هستم و  یکشونه، من تا هرجا که بخوا یمشترک تونو به بن بست م یداره و در هر صورت زندگ ین بازمیمع

کنم یت میازت حما .» 

 

دم تو و یکش ییشه جلویبستم و سرم را از شمن بود. در را  یاز سو ین. او انگار منتظر جوابییدم پایلش پریاز اتومب

خواد؟ یم ییجدا یبرا یگه ایل دیدادگاه از من دال یعنی» مثل احمق ها، زل زدم به چشمانش و گفتم: » 

 

، یباال آمده، نگاهم کرد و بعد به سرعت رفت و در چشم برهم زدن یش را با حرص برهم فشرد و با کفریلب ها

د شدیناپدگر گم و ید یل هایان اتومبیم . 

 

د یبا یومد. خب، پس چیچ به مذاقش خوش نیباال انداختم و با خودم فکر کردم: انگار حرف هام ه یشانه ا یدیبا الق

من! هرگز تا  یرو...اوه خدا یگه ایگفتم که من کس د یچشماش و بهش م یزدم تو ین جور وق میگفتم، هم یم

ش اون که اگه واقعا دوستم ی؟ پیش کیبکنم. اونم پ یاعتراف نیده بودم که بخوام چنینرس یین مرحله از پررویا

ده بشهین جا کشیذاشت کارمون به ا یداشت، نم ! 

 

ن یاگه اون هم نخواد بهم کمک کنه، من کلک ا یستادم در دل با خودم گفتم: حتیدر صف اتوبوس، منتظر ا یوقت

ر لب زمزمه یکردم ز ید میلحن خشن او را تقل که یکنم، مثل آب خوردن! بعد درحال یرو م یلیو تحم یلعنت یزندگ

مشترک  یداره و در هر صورت زندگ ین بازمیبا مع یزندگ یهست که تو رو از ادامه  یاگه علت مهم تر» کردم:

 ی! فکر کردیت نکنیام حمایخوام صد سال س یکنم! م یت میازت حما یکشونه، من همه جور یتونو به بن بست م

تیحما یرون آقایم خودمو ار آب بکشم بیدستم را کج گرفته بودم ( که نتونم گل یزوام ) با ین جوریخودم ا !» 

 

را « تیحما یآقا» دم که به طور ناخواسته، یدم، فهمیانم را متوجه خود دیدار و کنجکاو اطراف یمعن یبعد که نگاه ها

تفاوت  یاعتنا و ب یت کم، خودم را با دسیرفتارم خجالت بکشم  یر عادین که از حالت غیداد زده بودم؛ اما بدون ا

دنیه؟ انگار تا حاال آدم ندی یچ» گفتم: یجلوه بدهم، چشمانم را درشت کردم و با لحن طلب کارانه ا !» 

 

ا با خودشون حرف ین روزها همه خل وضع شدن! یا» که از صف جدا مانده بود، با تمسخر گفت: ییاز خانم ها یکی

پرن یاون من و یبه ا یخود یا بیزنن،  یم !» 

 

با کرشمه ابرو انداخت باال، دلم به حال آدم بودن خودم سوخت یوقت .  
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 ین انگار تازه از سرکار برگشته بود، هنوز کت و شلوار به تن داشت و خسته و دمق به نظر میبه خانه که برگشتم، مع

م را تا ی، لب هایاز سر ظاهرساز خته بود،ینداشتم و اعصابم مخدوش و به هم ر ین که دل و دماغ خوبید. با ایرس

 ید و به طرز محسوسیرس ین و غضب ناک به نظر میبلند سالم کردم. گرچه خشمگ یبناگوش باز گذاشتم و با صدا

یکجا رفته بود» د:یرس ینرم سازش به مشام م یکرد، اما از لحن تند و پرخاش گرش بو یم یخودخور !» 

 

سر قبر بابام» گفتم: یبا حاضر جواب !» 

 

ب شده بود و از نگاه یت، قرمز و پرلهیصورتش از فرط عصبان« من! یبدون اجازه » اد بزند:یخواست فر یانگار م

دیکش ینه شعله میب خشم و کیعبوس و شماتت بارش، آتش مه . 

 

، آره؟یبا دوستات قرار گذاشته بود » » 

 

آره، تو چقدر » گفتم: یبا دست پاچگدهانم گذاشته بود، خوش حال شدم و  ین تخم لق را توین که خودش ایاز ا

طاسو یحدس بزن یخوب بلد !» 

 

به من نگو طاسو» من برداشت و گفت: یز به سویدآمیک گام تهدی !» 

 

 یم» که به طرف من گرفته بود انداختم و پوزخندزنان گفتم: یر به انگشت هشداریتوأم با تمسخر و تحق ینگاه

همه جا جار بکشم که تو یمجبورم کن یخوا ..» 

 

چشام گم شو یس! خفه شو! از جلویه » !» 

 

مسخره و کودکانه، با خون  یرون و بعد از درآوردن شکلکیدم بیمه از دهانم کشیتا ن یدیطنت و القیزبانم را از سر ش

چشمانش گم شدم یتمام، از جلو یسرد . 

 

شمیمطمئن باش از دستت به خواهرت عارض م» ران چپ چپ نگاهم کرد و گفت:یخاله ا !» 

 

ستیمهم ن» رون فرستادم و با لج گفتم:یام ب ینیان سوراخ بینفسم را از م !» 

 

گه تحملشو ی! دیرو به سر حد کمال رسوند یگستاخ» د، مثل بوقلمون باد کرد و گفت:یکه شن یکه خورده از حرفی

 «!ندارم
 

حرکت انداخت و هم چنان لچرش را به یض آلود ویغ یک و کبود رنگش را سخت به هم فشرد و با حالتیبار یلب ها

دین را به کمک طلبیسرش، مع یش را انداخته بود رویکه صدا . 

 

مه و هول نشان یکه سرآس ید و در حالین دویین، مثل برق و باد، از پله ها پایتا سه شمردم و مطابق حدسم، آقا مع

که  ین بود، در حالیو آتش ییواباروت منفجر شده، ه یران که مثل بشکه یشده. خاله ا ید چیداد، از مادرش پرس یم
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انداخت، با لحن شکوه  یخود چنگ م ینه یس یگرش رویک دستش به طرف من نشانه رفته بود و با دست دیبا 

لچرم اون قدر چرخوند تا یانظار مردم، منو با و یپارک، جلو یرون بگردونه، تویمثال منو برده بود ب» گفت: یزیآم

ده  یف میک» گفت: یم ید و با خون سردیخند یشد، اما خانوم فقط غش غش م غم به هوا بلندیج رفت و جیسرم گ

که انگار  ین ها تازوند، طوریماش یابونا، البه الیلچرم رو با سرعت تموم تو خیوونه ها ویبعد هم مثل د« ران؟یخاله ا

خواستم  یتماس ازش مدم و با خواهش و الیکش یغ میه دم جیکردم،  یداد. داشتم سکته م یرو تاخت م یداشت اسب

که بغض  یو بعد درحال« ن که...ین که...تا ایالش نبود. تا این خیت و آزار من برداره، اما اون اصال عیکه دست از اذ

تخت طاووس...منو...با  یبیتو سراش» ده گفت:یده بریارش، بریاخت یان هق هق بیش را هاشور زده بود، میصدا

ستاد و تا یهاش ا یهنرمند یکرده بود...به امان خدا ول کرد و خودش به تماشا دایلچرم پیکه...که...و یادیسرعت ز

لچرم محکم خورد به جدول و واژگون شد واال معلوم نبود...که...چه ید. خدا بهم رحم کرده بود که ویتونست خند یم

سرمن اومده بود ییبال .» 

 

 یافتاد و کم کم داشتم از کرده  یحالش به رقت مافتاده بود که داشت دلم به  یه و زاریبه گر یران طوریخاله ا

کرد به  یم ییها یطنت ها و بدجنسین شیمخوف درونم که مرا وادار به چن یوالیشدم و از ه یمان میخودم پش

 یاز خصم و خشم به من م ین هم چنان با حالتیران، معیخاله ا یافتادم. بعد از سکوت ناخواسته  یوحشت م

 یاز امروز به بعد حق ندار» د، گفت:یرس یخ از آن به مشام میتند و نامطبوع شماتت و توب یوکه ب یست، با لحنینگر

رونیب یپاتو از خونه بذار !» 

 

نگرفتم و زبانم  ید را خطاب به من صادر کرده بود، اما من چندان آن را جدین دستور اکیت تمام این که با قطعیبا ا

شده  یمن جر یکه آشکارا از رفتار سبک سرانه  یدرآوردم. او درحال دم و شکلکیرون کشیدهانم ب یرا از گوشه 

ان مرا با ید و ناسزاگویت خشم و غضب دستم را کشیداد، به طرف من هجوم آورد و در نها ینشان م یبود و عصب

ر دام ر دستش آزاد کنم، مثل خرگوش دیکردم، دستم را از زنج یخودش از پله ها باال برد. من هم چنان که تقال م

به من نداشته  یولم کن، کار» گفتم: ید میزدم و با تهد یاد میز کنان فریدم و جست و خیپر ین مییباال و پا یافتاده ا

قُر یعرضه  یکچلک ِب ینیب یکنم، حاال م یعالمت م یرسم. رسوا یبه حسابت م یتم کنیاذ یباش! اگه بخوا !»  

 

ب من برسد و زهر غم و اندوه را لحظه به لحظه به جسم و جانم تواند به حسا ین اوست که میدانستم ا یاما نم

م به یاهاید را از آسمان روید امیتواند خورش ین اوست که میدانستم ا یرم کند. نمیدل زده و س یبچشاند و از زندگ

زم به ینگمالل ا یزندگ یخیدور و درازم به سوگ بنشاند و در قطب  یآرزوها یغما ببرد و مرا در غروب سرد و ابدی

مرا در  یکودکانه  یاهاید و روین من خزیریو شب، به خواب آرام و شین او بود که چون دیا یحال خود رها کند. آر

و تاول جان  یأس و دل مردگید و گذاشت تا از گزش یتلخ و ممتد را به من بخش ید و در عوض، کابوسیکام خود بلع

باز بماند و در خون  یمن از تپش زندگ یچاره  یلب دردمند و بغ و درد، قیق و سوزناک حسرت و دریگداز زخم عم

اش، بغلتد یگناه یب . 

 

 یکنم! حاال م یآدمت م» سرشار از خشم و نفرت در نگاه من زل زد و گفت: یاو هر دو دستم را گرفته بود و با نگاه

ینیب !» 
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 یا میدن یکنم، اون وقت همه  یطالق م ین فرصت از دادگاه تقاضایدر اول» ض گفتم:یرفتم و با غ یدندان غروچه ا

یستیفهمن که تو مرد ن !» 

 

ره و تار کردیت یلحظه ا یش نگاهم برایا را پینش، برق از چشمان من پراند و دنیمحکم و آتش یلیس . 

 

ن کار رو بکنمیا یدونم چه طور یو من خوب م ید رام بشیکه با یتو مثل اسب چموش » !» 

 

قدقد نکن خانم خروسه! » گفتم: یزیست، با پوزخند تمسخرآمین حرف ها چیورش از ادانستم منظ یکه نم یدر حال

شدم خط و نشون بکشم یدم، خوب بلد مید یتو بودم و دستمو از همه جا کوتاه م یمنم اگر جا .» 

 

م را ینه به رعشه انداخت. همان طور که دست هایدن گرفت و دل مرا در سیجه یزیدر پس نگاهش، برق توحش آم

رون یرا ب یب کتش، سرنگیج یرفت و از تو یفشرد، به سمت جالباس یک دستش، سفت و سخت درهم می یوت

ا نه؟ی یکن یزبون دراز یتون ین هم مینم بعد از این جاست، ببیعالج کار ا» د و رو به من گفت:یکش » 

 

؟یبکن یخوا یچه کار م» اد زدم:ینگاهش کردم و هراسان و ترسان فر یبا بهت و ناباور » 

 

صورتش عاق  یخواست تو یخت، دلم میر ینگاهش به هم م یدیتفاوت لبخند زد. حالم داشت از پل یخون سرد و ب

هم او را به زحمت  یکه حساب _که از خود نشان داده بودم  یبزنم. مرا به سمت تخت برد و به رغم مقاومت جانانه ا

کرد، با نگاه  یق میرا به سرنگش تزر یکه آمپول یرحالام، به تخت بست د یم را با روسریدست ها _انداخته بود 

ن همه ی! ایو رام بش یو تمردو کنار بذار یگه وقتشه که سرکشیآرم. د یحالتو جا م» به من گفت: یبراق و مرموز

به حالت ضرر داره دخترجان یشور و انرژ !» 

 

ن یمن فرو کند و از ا یگ را در بازوش سرنیده بود. او عاقبت توانست نیفا یاد زدم بیهرچه لگد پراندم و فر

و ناخواسته، تمام وجودم داشت به گزگز  یلیق تحمیکه از درد آن تزر ید. من درحالیبه وجد آ یت خود حسابیموفق

رسم،  یبه حسابت م» گفتم: یغرنده و پرخاش گرانه ا یام، به او با صدا یین ذرات استقامت و توانایافتاد، با آخر یم

ی...حق نداشتی...حق نداشتیتو حق نداشت، ینیب یحاال م ...» 

 

افتاد و ناخواسته و با  یهم م ینم داشت روی، چشمان سنگیدیشد یو ناگهان سست شدم و با احساس رخوت و کرخت

با یشانه ام افتاد و تقر یم، سرم رویای، عضالت بدنم شل و وارفته شد و تا به خودم بیدیشد یحال یهجوم ضعف و ب

هوش شدم یب . 

 

شدند.  یده مییبه هم سا یدیتنم انگار با انقباض شد ین بود و تمام رگ هایبه هوش آمدم، هنوز سرم سنگ یوقت

ن من یبر بال یدم که چون جغد شومین سو و آن سو چرخاندم و تا او را دیچشمان خواب آلود و مخمورم را به ا

نمت! یخوام بب یش من برو! نمیاز پ» گفتم: یالح یدم و با بیخسته و درمانده ام را درهم کش ینشسته است، چهره 

نم را بر هم گذاشتم و ناله کردمیسنگ یو پلک ها« خوره! یحالم ازت بهم م . 
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ن فشار جان کاه و ماللت بار، در تنگ یر ایتنم افتاده است و نفسم هرلحظه ز یالبرز رو یکردم کوه ها یاحساس م

به گزگز افتاده  یبیبدنم از درد مرموز و عج ید. استخوان هایفرسا یم افتد و طاقت و تاب بودنم را یر مینه ام گیس

 یگرفت و جانم را به لبم م یوجودم را در بر م ی، داشت همه یید و روح فرسایبود. احساس سرما و رخوت شد

 یم خیاتاق رو روشن کن! دارم از سرما  یکنم بخار یسردمه! خواهش م» دم و گفتم:ید. سراپا بر خود لرزیرسان

 «!زنم
 

دمیخ زدم و پوسی، یخزان زده ا ید، چون غنچه یچیم پیترس ناک و بدآهنگ او در داالن گوش ها یصدا یوقت : 

 

یدار یک مسکن قویاج به یزم! تو احتیروشنه عز یبخار » !» 

 

م. دارم کن یه ش کن! خواهش میبرام ته» دم:یف نالیضع یکردم که با آن لحن گرفته  یه میا داشتم گریدانم آ ینم

دمیاندوه خود چل یله یم، بازوانم را مالش دادم و در پیو با دست ها« رم!یم یاز درد م . 

 

خود ماندم و به  ی، از خود بین و گرما بخشیریش ین بار در خلسه ید، ایش سرنگ، جانم را گزیگر نیبار د یوقت

دم و انگار یگر خوابید فرو برد. بار دتمام وجودم را دربرگرفت و در کام خو یلذت بخش یو غنودگ یج آسودگیتدر

دیرس یگذشت و خزان، هرگز دستش به من نم یگرم و دل چسب بر من م یکه تابستان . 

با من  یخوا یم» م:یبگو یحال ین و مخمورم، نگاهش کنم و با لحن زار و بیسنگ یپلک ها یبه زحمت توانستم از ال

؟یچه کار کن » 

 

که طعمه  یه گرگیساخت، تمام چهره اش را پر کرده بود. شب یان میدش را نمایکه ذات پل یه و بد منظریلبخند کر

امروز قراره کارمون با » ست، گفت:ینگر یشکارش م یایداشت به بقا یزیده باشد و حال با لذت شوق انگیاش را در

رو  یومندشم! کدوم شوهر آبر یت خسته مین وضعیدارم از ا یه، راست شو بخوای یچ یدون یهم تموم بشه! م

ه یم تو یده که به همه اعالن کنیکنم وقتش رس یاره؟ فکر میدووم ب یکه بتونه در کنار زن معتاد و عمله ا یسراغ دار

ن باشم که ین ننگ سرپوش بذارم و مدام نگران ایا یتونم تا ابد رو ی! من که نمیاز دست رفته ا یموجود آلوده 

 یسراغتو از من م یگذره و هرک یتو م ی؟ اآلن سه ماهه که از آلودگیچاز ماجرا نبره! اما باالخره که  ییبو یکس

ب یب و غریعج یخبر ین بیبودن ا یر عادیا متوجه غیکنم آر یشنوه، فکر م یپرت و پال از من م یره، حرف هایگ

 یبرا خودشو یکنم از سر کنجکاو یست. فکر میاز تو ن یشه که چرا خبر یام م یپاپ ین روزها بدجوریتو شده، ا

هم  یخوب یخوام طالقت بدم! بهانه  یخودمو گرفتم، م یم قطعیست، من تصمیگه مهم نیشام مهمون ما کرده. اما د

 «!دارم. زنم معتاده
 

د، با یچرخ یمن م یده یپژمرده و تک یچهره  یحش رویفاصله گرفت و همان طور که نگاه وق یاز تختم کم

 یباش یمدع یتون یگه نمیکه دست تو بود، حاال افتاده دست من! د یابرگ برنده » ز گفت:یکراهت آم یپوزخنده ا

رم و همه حق رو به یگ یانم قرار میاطراف ین من هستم که مورد ترحم و هم دردیکه طالق حق مسلم تو بود، حاال ا

دست خودتو از  ی، اما حاال آبرویش همه رسوام کنیپ یخواست یچه طور ورق برگشت؟ تو م ینیب یدن! م یمن م
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ببرن و به حال تو دل  یمن پ یکه قرار بود به نامرد ییاونا ین امشب همه یزم! همیا دار مکافاته عزی! دنینیب یرفته م

شن و تو رو از خودشون طرد خواهند کرد یاد تو باخبر میبسوزونن، از اعت .» 

 

 یف و زبون و بیبه چه موجود ضع توانستم باور کنم که یافتادم. نم یه میغ و درد، به گریأس و دریداشتم از سوز 

لرزان و گرفته  یبا صدا یرمق شده بودم که وقت یناتوان و ب ین حق من نبود! به قدریل شده ام. نه، ایتبد یچاره ا

دمیب، سخت بر خود لرزیو غر ین افول ناگهانیدم، دلم درهم شکست و از ای، نالیا . 

 

یمن آورد ن بال رو سریگم که تو...تو...ا یمن، به همه م » !» 

 

ز و یتمسخرآم یرحمانه هو بکشد و بند بند وجودش را بلرزاند، با خنده ا ید بیب یشاخه ها یکه البه ال یمثل باد

دونن که  یکنه! همه م یمقدارو باور م یب یک عملیحرف  یک» ر و رو کرد:یچندش آور، قلب و روح مرا تکاند و ز

دونن یشون م یگچار یگران رو مقصر بیشه دیمعتاد، هم یآدما !» 

 

 یحالم ازت بهم م» اد زدم:یغرور برجا مانده از تاراج غم، فر ین و با ته مانده ینفرت بار و خشم آگ یبا لحن

 «!خوره
 

 مونیپش یکه زد ین حرفیاگه مواد به بدنت نرسه، مثل سگ از ا» نه و انتقام نگاهم کرد و گفت:یخته با کیآم یبا حالت

ک و به یخواد مهمون هامون از نزد یگه نه! دلم میکه بهت رحم کنم! اما، امشب د یافت یو به دست و پام م یش یم

اه یچاره و مظلوم تو س ینن که چه طور روزگار شوهر بیخودشون بب یتو باشن و با چشم ها یطور مستند شاهد خمار

یکرد !» 

 

ا زود، تو با یر ید» بر لب نشاند و گفت: یش خند مشمئز کننده ایقبل، ن یتهوع آور و گزنده  یو در امتداد لبخندها

 یو از اون جا که حق با تو بود، به دنبال آبروبر یداد یطالق م ی، به دادگاه تقاضایکه در دست داشت یبرگ برنده ا

 یتو به کابوس یباید که چه طور خواب زید ی، اما حاال خواهیدیرس یگسترده و همه جانبه از من، به مقصود خودت م

ن من یرفت. ا یرون خواهیمن ب یاز زندگ یمفتضحانه ا یشه و تو با چه خجلت و سرافکندگ یل میتبدهول ناک 

نم که مثل یب یکشوندم. م ییتو، خودتو به رسوا ییز از دام رسوایزو به نفع خودم عوض کردم و با گریبودم که همه چ

؟یک بگیام تبر یاریت و هوشیر درابه من به خاط یخوا ی! نمیو خفه خون گرفت یکن ینم یشه زبون درازیهم » 

 

خواست، چشمان گستاخش را با دستانم از  یست، دلم مینگر یآشکارش به من م یآن طور که با رذالت و بدذات

 یجان یده و بیف و صدافسوس که خودم را چون مترسک خشکیرون بکشانم و بر کف دستش بگذارم، اما حیحدقه ب

دم و یتک یش میاز خود، بر قامت راست خو یچ دفاعیه یاندوه و هراس، ب اهیس یدم که در هجوم کالغ هاید یم

د یام نوک بزنند و چشم ام یزرد و پوشال ی، به آرزوهایاه وحشیس یدادم که کالغ ها یماندم و اجازه م یم یمرده باق

دارد ییخودش خدا ین مترسک هم برایدانند ا ید، کالغ ها نمید، شایمرا کور کنند. شا . 
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م یرفت، او بازو یم یاهیشتر سیدم و چشمانم لحظه به لحظه بیلغز یم میپاها ی، روییکه همچون طفل نوپا یلدر حا

ج و یکه شب چشمانم را پوشانده بود، نگاه گ یره و تاریت یرون برد. از پشت ابرهایرا گرفت و مرا با خود از اتاق ب

کنم منو با اونا روبه رو نکن یخواهش م» گفتم: یفیز و ضعیبه او انداختم و با لحن تضرع آم یمات !» 

 

کت و کلفتش نقش بسته بود، انگار داشت از ته دل  یلب ها یرو یطنت واریه و شیدمش، اما لبخند کرید یخوب نم

زد یش خند میاه من، ریبه من و روزگار س . 

 

تو چه به روز خود  دن کهیفهم ین ها میست، حقش بود خانواده ات زودتر از این یزم! چاره ایمتاسفم عز »

ماجرا رو براشون  ی، من خودم همه یباش یزیست نگران و دل واپس چینشو. الزم ن یاحساسات یخود ی. بیآورد

کنم ین کار رو میه، اما من ای یکنم. هرچند که کار سخت و دردناک یف میتعر !» 

 

تو موجود » د و او انگار نه انگار که...یرس ینه به مشام میلزج نفرت و ک یمن، بو یخرناس مانند و خفه شده  یاز صدا

خوره ین! حالم ازت بهم میمع یهست یزینفرت انگ .» 

 

بدون،  ی؟؟ ولین جا عاق بزنیهم یتون یم یست. اگر دوست داشته باشیمهم ن» گفت: یزیکراهت انگ یبا خون سرد

 یخرده نخواهد گرفت. من جابر من  یشه و کس یادت گذاشته میتو به حساب اعت یست و احمقانه یهر حرکت ناشا

 یبنده و غلط انداز خودتو حفظ کنیالاقل ظاهر فر یخوا یرفتم. نم ین نمییاز پله ها پا یحال یو ب ین تنبلیتو بودم، با ا

یریبه خود بگ یو حالت شق و رق !» 

 

از  یناش آمد؛ اما با ضعف یاو، به جوش م یز و مصنوعیاغراق آم یدیو الق یخونم داشت از آن همه خون سرد

دم و به طرز دل یدر درون خود چل یس و چنگ خورده ایچرک و خ ی، همچون پارچه یلیناخواسته و تحم یخمار

 یاه بازین سی، هرجور که به نفعته ایخوا یست. هرجور که میبرام مهم ن یچیگه هید» دم. ینال یندیخراش و ناخوشا

دم که  ینگم. اجازه م یچیهاتو برهم نزنم و الم تا کام ه دم نقشه یزو ادامه ش بده. بهت قول میمسخره و جنون آم

خوام  یگه نمیشه دست از سرم بردار. دیهم ی، فقط برایکن یو قصه پرداز یدروغ بساز یتو هرطور دوست دار

 ی؛ خواهش میمن یزندگ یروزها یزنه، تو سم مهلک و کشنده  یدن تو حالم رو از خودم به هم میتحملت کنم! د

 یکشم و تو رو با همه  ینه دوباره شعله میشم و از شدت خشم و ک یر خاکستر میش زیدور شو واال آتکنم از من 

یخواست یز همون طور تموم شد که تو میمن همه چ یکشونم. برا یم ی، به نابودیرتیو بد س یپست .» 

 

با من رو  یناسازگار یاول بنامن نبود. تو از  ین خواسته ینه، ا» د در حال دندان قروچه رفتن گفت:یرس یبه نظر م

رحم و ناخواسته نباشم. تو  یب ین بازیا یینها ی. من فقط خواستم بازنده یسر داد ییجدا یو زمزمه  یگذاشت

ع و جان کاه روح و جسمم رو آزار نده یشتر غرورم شکسته نشه و جراحات فجیآن که ب یکه برا یمجبورم کرد

از  یگرید ید خواسته ها و آرزوهایشه بای، همییدن به هر خواسته و آرزویرس یدست به مقابله به مثل بزنم. برا

! یآر یبه دست نم یز تازه ای، چیرو از دست ند یزی. تا چیاز دست داده ها را تحمل کن یو زخم ها یدست بد

 یبها نیشه و ا یکردن قلب و احساسات برآورده م یتو از من، فقط با قربان ییجدا یکه آرزو یدونست ید نمیشا

تو خواهد بود یبرا ینیگزاف و سنگ .» 
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د حق با ینمانده است. شا یگفتن باق یبرا یگر حرفید» گفت: یم یکردم. احساس زخم خورده ا یزل زل نگاهش م

ن یدم و تا ایلغز یخود نم یدادم. اگر بر پا ین گونه پس مید تاوان سرنوشت شوم و اسف ناکم را ایتو بود و من با

 یگفتم که تاوانش هرچه باشد، با جان و از دل م یمانده بود به او م یدر بدنم باق یین نبودم و ناحد سست و ناتوا

او  یو انتقام جو یا سخت تر و رقت بارتر از تحمل نگاه وحشین دنیدر ا یزیمن چ یرم. به او گفتم که برایپذ

ستین . 

 

من  یدم. او که انگار با جسد مرده یرم را شنغ کوتاه و بغض آلود خواهیج ی، صداییرایدر بدو ورود به سالن پذ

وا؟یبه سرت اومده ه یمن! چ یخدا» د:یمواجه شده بود نال » 

 

دن من، یشه مهربان و خوش قلب من است که با دین خواهر همیا» م:یاد بگویخواست بخندم و با فر یمن دلم م

 یاد، ناگهان بغض ناخواسته ایخنده و فر یادانم چرا ج یاما نم« و ترحم به رعشه افتاده. یش از شدت دل سوزیصدا

اشک، چشمانم را سوزاند یخشک و تب دارم گلوله شد و داغ یدر گلو . 

 

تلخ و  یا تراژدیش مضحک ین نماید در دلش داشت به ایاز من فاصله گرفت. شا یمرا رها کرد و کم ین بازویمع

مانده  یم باقیکه برا یتاب و توان یر او ندادم و با همه وانه واید یبه سرخوش یتید.اما من اهمیخند یسوزناک با ولع م

سالم کردم یمحزون و غمگنامه ا یه دادم و با صدایخود تک یبود، به پاها . 

 

از دست من  ینگاهم کرد و ناگهان به هق هق افتاد. کار یمغموم و پر از نگران یان و نگاهیگر یخواهرم با چشمان

قت داشت که هر دو در ین حقیم. بله. ایتلخ و محنت بار بود ین ماجرایبا ا ییارویر به رویساخته نبود. هر دو ناگز

 یگر توان رویم. نه او دیاه، سرانجام به هم برخورده بودیو س یبحران یک نقطه یحال فرار و دورشدن از هم، در 

رها  یگوشیطنت و بازیسر ش که دامان مادرش را از یبرتافتن از مرا داشت و نه من تاب دور شدن از او را. مثل کودک

عذاب آور و غمگنانه، دوباره  یها یرانیها و ح یب گم شده باشد و بعد از سرگردانیغر یتیکرده و در ازدحام جمع

» ه افتاده بودم گفتم:یکه زار و زار به گر یافته باشد، خودم را با شوق و تضرع در آغوش او رها کردم و درحالیاو را 

شهیمونم. هم یشت میشه پیهم شم! یگه ازت جدا نمید !» 

 

شده! چرا  یچ ید به من بگیزم! بایآروم باش عز» مادرانه گفت: ید و با محبتیمهربانش را بر سرم کش یاو دست ها

سرت اومده یی؟ چرا گوشت به تنت نمونده!؟ آخه چه بالیده شدین قدر زرد و تکیا !» 

 

 یده شده بودم و گوشتیداشت که زرد و تک یتیگر چه اهمی، دآغوش او پناه برده بودم یمیت گرم و صمیبه امن یوقت

از  یبا قطعه ا ی، حاضر نبودم آن را حتیمتیچ قیا بود و به هیدن ین جایمن، بهتر یبه استخوانم نمانده بود. آن جا برا

ئن او محکم و مطم یگرفتم و سرم را بر شانه ها یدر آغوش امن و مهربان خواهرم آرام م یبهشت عوض کنم. وقت

 یاز ما، کنار مبل یچند قدم یتار و لرزان اشک چشمم به او افتاد که به فاصله  یفشردم، ناگهان از پس پرده ها یم

با خشکش زده بود و با حالت هاج و واج یخاطر لم داده بود، تقر ید قبل از ورود من به سالن به آن، با آسودگیکه شا

کرد ینگاهم م یر شده ایو غافلگ . 
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ر کنم، خواهرم مرا یقلبش را تسخ یا دست کم با نگاهم تا فراسویاز خود نشان بدهم،  ین که بتوانم واکنشیاقبل از 

ش یصدا« سر خواهرم اومده؟ ییکه چه بال یشه تو به ما بگ یم» ن گفت:یاز آغوش خود جدا ساخت و خطاب به مع

ختیر یش میرا در صدا ید و غم گنگ و مبهمیلرز یتار میم گیمثل س . 

 

مشمئز  یپا گذاشت و با خون سردینه به حالت چلیس یش را رویآنکه هول و دست پاچه شود، دست ها ین بیمع

نیدنش را داشته باشیدوارم تاب شنیام» گفت: یکننده ا !» 

 

میافت یم و پس نمیکن یغش نم یمطمئن باش از فرط ناراحت » .» 

 

هوده را  یب یه رویحاش یچ وجه حوصله یکه او به ه دیفهم ید مین بایو پر از تشر بود. مع یلحن خواهرم عصب

ک راست برود سر اصل مطلب! و چه قدر ماهرانه موضوع را طرح کردین بود که خبر مرگش، یندارد. پس بهتر ا . 

 

ن مدت بر او گذشته یا یکه ط یر قابل تحملیط سخت و غیگفت و شرا یاد من میکه او داشت از اعت یدر تمام مدت

ن که با ترس از واکنش خواهرم یدم. نه ایلرز ی، بر خود مید قلبیداد، من از فرط سرما و برودت شد یبود را شرح م

کردم که از دل و جان حاضرم  یام را مرور م ین اعتقاد قلبیبا داشتم با خودم ایبودم. نه! تقر یست قلبیا او در حال ای

، ناچار بود که یرا هم بپردازم. خواهرم حور یگزاف تر یبها ی، حتیزید و نفرت انگین موجود پلیاز چن ییجدا یبرا

من باشد و  یرایدهد و پذ یم، دوباره در قصر دلش جایها یشکستگ ید و مرا با همه یایقت جانکاه کنار بین حقیبا ا

و قلب مهربان و آرزومندش بنشاند  یگیمرا، در همسا یر بود که قلب زخم خورده و تاول زده ید او هم ناگزیاو...شا

کند ییکه طاقت و تاب مرا فرسود، دل جو یرین و نفس گیاز من به قدر تمام لحظات سنگ . 

 

خود و  یحفظ آبرو یست برایگر حاضر نیگفت که صبر و حوصله اش را از دست داده است و د ین داشت میمع

دهد. خواهرم اما مثل ع و تهوع آور ادامه ین وضع فجیاد من، سرپوش بگذارد و به ایاعت یمسأله  یخانواده اش رو

فراخ و از تعجب گشاده شده به دهان خوک  یمانده بود و با چشمان یحرکت باق یخود خشک و ب یبر جا یمجسمه ا

افتد ید پس نمیا شایکند و  یغش نم یشد مطمئن بود که از فرط ناراحت ین زل زده بود. نمیمانند مع ! 

 

راند که من  یاش داد سخن م یچاره گ یت و بیز مظلومزش ایوقاحت آم ین هنوز داشت در کمال خون سردیمع

کردم.  یقرار او را، بر چهره ام احساس کردم و سرم را به سمت او چرخاندم، نه. اشتباه نم ین نگاه بیسنگ یوزنه 

اد در دل، خود را به باد مالمت و انتق یدانم با چه ندامت و تحسر یبرق اشک، ته چشمانش را به سوسو انداخته بود. م

ام را به گوش او رسانده بودم و او با  یپرسوز و گداز قلب یده است. من که ناله هایگرفته بود که چرا به داد من نرس

دن زده بودیخود را به نشن یهوده ا یچه ترفند ب . 

 

ش ا یو ناباور یشوک زدگ یمن، جا بماند و با همه  یبت جان سوز زندگیر آوار مصین که خواهرم زیقبل از ا یکم

ار خوب! حاال یبس» ، عاقبت به حرف آمد.یزیاندوه زده و لحن تحکم آم یک شود، او با صدایریستیه یدچار حمله 

، ما هم شرش رو یدون یوا نمیه یده و اصال هم خودت رو مسبب فالکت و درموندگین حد جونت به لبت رسیکه تا ا

 یخوا یو نم یگفتن دار یبرا یادیز یحرف ها دونم یم» و رو به من گفت:« ن حاال!یم! همیکن یاز سرت کم م
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ه یخواهد مثل ابر بهار به گر یش گرفت. احساس کردم میو ناگهان سکوت کرد. دلم از سوز صدا« ، اما...یبگ یزیچ

که  یشد. درست لحظه ا یدرهم فشرده م یدیتنم با زق زق شد یفتد. سرم به دوران افتاده بود و تمام استخوان هایب

بهتره » دم که خطاب به خواهرم گفت:یبغض زده و بم او را شن یآمد، صدا یشت با فشار بغض بند مراه نفسم دا

میبر ی، ما اونو با خودمون میوا رو جمع کنیل هیوسا !» 

 

خواهرم که  یخت، اما چهره یر یشتر فرو میش نگاهم، هرلحظه بیا پیرفت و دن یم یاهیهرچند که چشمانم س

 یخت. من با درک عمق دل واپسیم آویبه قاب پلک ها ینقاش یش بود، همچون تابلویان گر اضطراب و تشوینما

 ین لحظات و واژگونیدم و در واپسیخ زدم و ماسیام، در زمستان وجودم  یدل سوختگ یاو، با همه  یجان گزا یها

دم که یفهم ین به راستل بست. آن گاه مین بود که نگاه متأثر و تحسر بار او در نگاه کرخت و مات من قندیام بر زم

غ، یسرد حسرت و در یها ید و بر فراز بلندیکش یش را بر دوش میاو هم با من اگرچه نمرده بود، اما تابوت آرزوها

ستیگر یبا قلب دردمند و مستأصل خود م . 

 

به جا شتر زهر آلودش را جایزد و در روح و جانم ن یخونک میداشت به گوشت و استخوانم س یلعنت یهنوز آن خمار

ر گوشم یاش ز یرانیو ح یسرگشتگ یمن برد و با همه  یر بازوید که خواهرم دست زیکش یرون میکرد و ب یفرو م

بزنه. اما من فکرشو  یدن به مقصود خودش ممکنه دست به هر اقدام ابلهانه ایرس یمثل تو، برا یدختر ابله» گفت:

شد؟ یشد، نم یدا مین پیبا مع یفرار از زندگ یهم برا یاگه ید ی! راه هاین جا بکشونیکردم که کار رو به ا ینم !» 

 

ک ید یبا» من گذشت و خطاب به او گفت: یق روحیعم یت از کنار جراحت هایاهم یدلم تا ته سوخت و خواهرم ب

 ید، مرا کشان کشان با خود به طرف سرسرا برد. در آستانه یاز او نشن یو چون جواب« م.یدا کنیپ یک خصوصینیکل

ش قدم یطالق، خودت پ یبهتره برا» ن گفت:یخطاب به مع یدم او با لحن مؤکد و خشنیم که شنیج از منزل بودخرو

ع تر تمومش کنی، فقط هرچه سریارائه کن ییجدا یبرا یلیست که در دادگاه چه دلی! اصال مهم نیبش !» 

 

گفتن نداشت  یبرا یگر انگار حرفیکه د ان شده بود جا خورده بودین کالم آخر که با صراحت تمام بین از اید معیشا

بدرقه مان کند ین و پر رمز و رازیح داد در سکوت سنگیو ترج . 

 

 

انیپا  

 

 

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


