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 زند ، يما نگاه خدا خنده م يرو بر

 .ميچند ره به ساحل لطفش نبرده ا هر

 كار خرقه پوش ، هيچو زاهدان س رايز

 مينخورده ا يخدا م دگانيز د پنهان

 شود ، هيس يار ز داغ گناه يشانيپ

 . ايز داغ مهر نماز از سر ر بهتر

 لب ، ريخدا نبردن از آن به كه ز نام

 .خدا خدا  يخلق بگوئ بيفر بهر

 جمع ، انيدر م يشب خيرا چه غم كه ش ما

 .در بهشت  يببست به شاد مانيرو بر

 ، شيخو ياو كه به لطف و صفا … ديگشا يم او

 .ما را ز غم سرشت  نتيكه خاك ط يگوئ

 ما را ز لب نشست ، يطعنه ، خنده  توفان

 . مينشسته ا ايدر ي انهيو در م ميكوه

 ، ستيراست يكتايگوهر  يجا نهيس چون

 . ميرو بموج حادثه تنها نشسته ا نيز

 ، ميا دهيما كه طعنه زاهد شن … ميمائ

 ؛ ميا دهيدر يما كه جامه تقو … ميمائ

 ، بيفر كريدرون جامه بجز پ رايز

 ! ميا دهي، ند قتيراه حق انيهاد نيز
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 ، ديكش يا شعله مكه در دل م يآتش آن

 اوفتاده بود ؛ خيدامن ش انيدر م گر

 از شرار عشق ، ميبما كه سوخته ا گريد

 .نداده بود ! گناهكاره رسوا  نام

 مردمان ، نديتا به طعنه بگو بگذار

 .ما ! عشق مدام  تيگوش هم حكا در

 آنكه دلش زنده شد به عشق رديهرگز نم «

 »عالم دوام ما  دهياست در جر ثبت

.  ستين يكه رنگ ياهيباالتر از س گهيبشه بشه ، د خواديم يهر چ ستيبرام مهم ن. كارم فكر كنم  جهيكه به نت ميتر از اون خسته

و اون  نيپوزخند كج رو لب ا هيكه بازم  نهينشد هم نشد فوق فوقش ، خونه پرش ا. اصال چه بهتر . ام  گهيد يايرو همه بدبخت نميا

تو اثبات  ايباشه  هاتيتو اثبات توانائ تيناتوان يهم نداره برا يفرق.  زهايچ نديمردم نگو يزكيتا نباشد چ :، كه مشكل از خودشه 

 رينبض تپنده ز نيمثل هم. االن  نيبا پوست و گوشت و خونت مثل هم يرو خوب درك كن زايچ نيا ديبا گهيتو كه د. نكرده هات 

تو  كنهيو پرتت م رونيب االتياز اوهام و خ گردونهينبض تپنده ست كه برت م نيهم... نبض تپنده  نيا... آه . تنت  دهيپوست كش

نبض ادامه  نيو ا يتو هنوز زنده ا:  خورهيسخت تر و كوبنده تر از پتك تو سرت م قتيحق. و مروت دور و برت  رحميب يايدن

و ساختن ، مثل همه سوختنهات و ساختنهات ، مثل  نها ، تا آخر سوخت كرانيتا ب يو بكش يادامه رو امتداد بد نيا يداره و مجبور

 .و با چنگ و دندون  يادامه داد به سخت ديبا... همه داشته ها و نداشته هات 

و  تيچهره ات از عصبان يرنگ به رنگ شدن و كبود يكس ياجازه بد دينبا... نداره  ييتو قاموس تو جا ريتحق... ؛ نه  يشر نه

برسونن ،  ريدرجه از تحق نيجا جمع شن و تو رو به ا هي اياگه همه دن. كنه  هيخشم درونت رو به حس زشت احساس حقارت تشب

 ... ديب هينه  يافرا هست هي يكنيو ثابت م يريگيكه دست رو زانو م ييتو نيبازم ا

 يو بخواب برا هيبه نبض تپنده و چشم ببند از عالم و ماف بگو هيگور بابا هي يرحميباش به همون ب رحمي، تو هم ب رحمهيب ايدن... 

بست و  تهايچشم رو موجود شهينبض رو از خاطر برد و خودخواه شد ؟ مگه م نيا يكوبشها شهي، چطور ؟ مگه م شهينم...  شهيهم
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مگه عالم و آدم چشم رو تو نبستن و نگفتن گور بابات ؟ مگه .  شهي، خوبم م شهيآره م... باباش  رگو يبگ شهيكور شد ؟ مگه م

و برنده ، آغشته به گوشت و خون تو ، تو  زيدندون ت فيندادن ؟ مگه با دو رد رحمشونيب زيرو به دندون ت ستتيتموم هست و ن

 ريز صدايب يجنبشها نيا... نبض تپنده  نيا... من ...  تونمينم... راحت و آسوده ... رختخواب پر قو ، خوابشون نبرد ؟ تو هم بخواب 

 دنيبخش يزندگ يمن زنده ام و برا... فكر بخوابم  يب ذارهينم... كَرَم كرده  شهيسكوت ، بلند تر از هم اديتنم ، با فر دهيپوست كش

 .به زنده موندن دارم  اجينبض احت نيو امتداد ا

 يكس و كار شد يب...  يآبرو شد يب...  يا زهيانگ چيه يب... ادامه  يبرا يشانس چيه يب...  يديتو به آخر رس... گول نزن  خودتو

... كه نرفته  ادتيگفتن ؟  يكسات بهت چ نيتر زي؟ عز يتو سطل زباله خاطره ها پرت شد فيدستمال چرك و كث هيمثل ... 

...  يكهنه دمل چرك يزخمها ياز عفونتها فتريكث يعني... دستمال چرك  نيفتريكث يعني يدونيم! ؟ ضيبدتر ؟ لكه ح نيحرف از ا

 ...تر از خونابه  فيكث

از ... كمرمو بشكنه  يديحرفام كه نا ام نيتر از ا دهيكش يمن سخت...  يشناسي؟ تو منو نم هيچ يدوني، م دميمن به آخر نرس نه

رگ گردنم اجازه  ريكه به نبض تپنده ز يي، همون خدا رحميب يايدن نيكه هلم داد تو ا يياومدم همون خدا ايكه به دن يروز

پس خوشحالم كه ... باشه  ادتي نويا... قد توانشه  ي، خودش تحملشم بهم داد ، تحمل هر ك دسخت رو دا طيشرا نيتو ا دنيكوب

شتن چهار برادر و با با دا كهيكس... شراره افرا ... من ... منم  نيا دوننيهمه م...  هيتو متنم نه تو حاش... هستم  ييايبنده تو چشم ب

 ...مباهات  هيما... خونواده افرا رو داشته  ردلقب م شهيعضو خونواده بوده ، هم نيكوچكتر نكهيا

و درشت فك و  زيكه ر يكه مقدمها بهت دادن ؟ به همون القاب يكه افراها بهت دادن ؟ به القاب ي؟ به همون القاب يبه چ مباهات

 ملقبت كردن ؟ لتيفام

 نينبض تپنده كه با وجود تموم ا نيبه خودم فكر كنم و به ا ديبا... كنم  گرونيد يسفسطه و زرنگ باز ريخودم رو درگ ستين الزم

 ... شهيتر و سرسخت تر از هم يقو...  تپهيبازم داره م هايرحميو ب هاينامردم

بدم ،  يمحمد يجواب مصاحبه رو به آقا دياكه ب كوبهيتو مغزم م اوردميكه هنوزم سر از عطوفتش در ن ي، خاله ا يخاله زر يصدا

منشاء گرفته ؟ از  يمحبتش از سر چ دونميكه نم هيخاله زر نيكه برام مونده ، هم يتنها كس كريدر و پ يب ليفك و فام نيتو تموم ا

دو  نيوقت درك نركدم باالخره ا چياز خواهرش ، مامانم ؟ ه يشگيهم نهيك ديفقط به خاطره شا اي،  يقعخاله وا هيمهر و عطوفت 
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 دشمن قسم خورده همن ؟ ايتا با هم خوبن ، 

 تپلك ؟ هيجونم خاله جون ، چ -

تر از حس حقارت  يكه قو ستيتو صورت برافروخته ام ، ن يا گهي، حس د ميدل خوش يهم نباشه برا يالك يخنده ها نيهم اگه

از كنارش رد بشم و دست رد به  تفاوتيب تونميدارم ، بازم نم يقلنبه خاله زر كه نسبت به محبت ياعتماد يبا تموم ب.  اديبه چشم ب

 .اون بكشم  يرو

، بوسه  نشونميم ميقلوه ا يرو لبا يو لبخند پت و پهن دمينگاه پر حدس و گمان خاله اجازه رنگ به رنگ شدن به خودم رو نم ريز

تا باال  يديجونم خاله جون ، تو چرا زحمت كش:  نشونميتپلش م يپابرجسته رو ل يمتظاهرانه و البته سفت و محكم با همون لبا

 . ومدميپله ها ، قلم پام خورد ، خودم م نييپا ناز همو يكردي؟ صدام م ياومد

،  تييبزنم به زن دا يزنگ هي، اومدم  ومديتلفونو كم كرده بود بخوابه ، صداش در نم يصدا شبيد ديخاله ؟ نو هيچه حرف نيا -

 شد ؟ ي؟ چ يرفت نهيبب خواستيبود ، م يمحمد يبوق بوقش بلنده ، جواب دادم ، آقا يصدا دميد

نگاه تو مردمك  هيبا  ي، ول اوردهيبه روم ن يچيكه اومدم ه يخودش هم خوند ، هر چند از وقت يسوال رو تو چشما نيا شديم

رو لب  بكارانهيفر يلبخند.  ديجواب د هيله  دو چشمش در له يهاياهيدو تا عالمت سوال بزرگ رو تو س شهيچشماش ، راحت م

فعال كه : هم زحمتش كم شه  واريباال انداختم ، به در گفتم تا د يتكلفياز سر ب يشونه ا و يعارينشوندم و خودم رو زدم به طبل ب

مردونست ، فكر نكنم  يليخ ييجوارا هي،  ومديخوشم ن حطشيالبت بگم ها ، از م.  ميكني، گفتن برو فردا پس فردا خبرت م يچيه

 .اونجا  ارميبرم هم دووم ب

 داشتن ؟ يبازم متقاض اي يتو تنها رفته بود: تُنُكش رو باال داد  يابروها

 دميفرمش رو د يقد باشه ، ول ميسه چارتا قد و ن هي، فكر كردم ننه  يافاده ا يدخترها رياز اون پ يكيهم بود ،  گهيد يكينه  -

 .سابقه كار داره  ينه سال هينباشه  يه ، هر چمن شتريمجرده ، شانسش ب

، مگه  گهيد يداشت يفكرت رو مشغول نكن ، تو هم پارت اديز: شد  رهيدلسوزانه تو چشمم خ يدو ابرو انداخت و با ظاهر نيب ينيچ

 .كرده  يكرده ، گفت سفارشت رو به حاج ينبود ؟ اون تو رو معرف يمحمد

و اخم رو  رونيب اميحفظ ظاهر خونسردم از دست بدم و از نقشم ب يتك و تام رو برا نيبود تا آخر يكاف ياز لفظ حاج استفاده
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كه  يرمق نيمهمون فاصله دو چشمم كنم ، حوصله موندنم تموم شد و با حرص برگشتم برم تو اتاق و با آخر يچون دو خط عمود

تو اتاق ، برگشتم و  دنيلحظه هل خوردن و چپ ني، در آخر و مسخره خونسرد بودنم ينعكردم برگردم به نقش تص يداشتم ، سع

زنگ بزنه ، نزد هم خودم زنگ  ارويدو روز بگذره ،  يكيبذار اقال : خاله دادم  ليتحو يا مهيلبخند نصفه ن زونيآو يبا لك و لُنج

بهم بد  نجايمن كه ا. ه فكرم بود هم تشكر كن كه ب دياز نو.  دميم يشون كه با خبر شدم ، خبرش رو به محمد جهي، از نت زنميم

بود ، شد ، بهتر ،  دهي، به هر حال من كه تو فكرش نبودم ، از آسمون رس گهيد ينشد جا نجاينداره شد و نشدش ، ا يفرق مگذرهين

 . اليخينشد ، ب

نگاه  ريحال و روز و اوضاع و احوال ، ز نيكه االن ، تو ا يمن يحداقل برا. هم فرق داشت  يليفرق داشت ، خ.  گفتميدروغ م اما

 . بارهيبارون رحمت بود ، وگرنه سنگم از آسمون م هيبرام  نيو اون ا نيا نانهيبدب يها

 يزندگ يهايخوب از پس سخت ي، ول كترهياز من كوچ يدو سال.  هيپسر خاله و بچه بزرگه خاله مه ، پسر خود ساخته و خوب دينو

 شيبا تموم خود ساختگ. راه انداختن  يمحمد يبا آقا ييكارا هياز صفر شروع كرده و . و خود ساخته ست  ستادهيبراومده ، رو پا ا

خاله  يبا بچه ها. پسر  هيسه تا بچه داره ، دو تا دختر ، با  يخاله زر. بخوره  شويكه چوب خوش قلب دهو زو ريو د هي، بچه ساده ا

 تيميصم نيو تو سر و كله زدن مامانامون ، تا االن نتونسته رو ا ميبا هم بزرگ شد ياز بچگ ييجورا هي. دارم  يخاص تيميصم

 هي نكهيبا ا. خاله ام  بيو غر بيبه اخالق عج گردهيها بر م ينيبدب نيا يها ، ول شمالبته با خاله هم خوبم ، نه كه بد با. خش بندازه 

مامانم  يهر چ. ان  گهيهمد يتيخرد كردن و ترور شخص يدر پ ميقمست ريغ يرو دوست دارن ، ول گهيدو خواهر همد نيا ييجورا

تو حكمتش موندم . ام بلند كنه مامانم و سر بلند كرده  هبخار از سر خال يو هر چ كنهيرو به جلز و ولز بندازه خاله ام رو خنك م

خرد  يبرا يو از هر فرصت دنيهم بازم به مراوده ادامه م ييآب و هوا طيشرا نيو در بدتر كننيدو تا با هم قهر نم نيچطوره كه ا

 ديكال با. دلسوخته  يعاشقا جمعمتخاصم رو دارن و تو  يتو خفا نقش هووها قايبابا و شوهر خاله هم دق. استفاده  گهيكردن همد

و رفتارامون با هم  ميبزرگترا نداربه كار  يوسط ما بچه ها كار نيا.  يدو خانواده بش نيا ني، تا متوجه جو موجود ب يباش نشونيب

خاله ام  لشدم ، د يكه من رسما ساكن موقت خونه خاله به مدت نامعلوم يهر چند ؛ از وقت.  هيكننده حس و خواهر و برادر يتداع

نج غ يبا دل ييجورا هيمامانم رو هم  يها هيو جواب گوشه كنا دهيبرادرام رو با تشر م يخوب خنك شده و جواب چشم غره ها

كوبوندن مامان شده و  يبرا يزينداشته ، واسه خاله خوب دستاو يسود يمن به حال هر ك يايبدبخت كنميفكر م يگاه. رفته 
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كه با حضورم تو خونه خاله  سوزهيدلم م ميدلم ، واسه مامان يته مه ها ييجورا هي. داره  يبردارفرصت قصد بهره  نياز ا يحساب

 .برام نمونده  نيجز ا يخوب در حال حاضر چاره ا ي، ول دميفرصت جزوندنش رو به خاله م

، دورخودم  ستنيهم ن تشيتو فكر مالك يروزا حت نينا خوش من ا اليها به خاطر خ چارهيخاله ، كه ب ياتاق سه در چهار دخترا تو

كه صبح  يساعت حس حقارتدو  يكي،  كشميو همون كف اتاق دراز م نيرو زم ندازميرو م يخرس يو از گوشه اتاق ، پشت چرخميم

دو سه بار چشمام رو محكم رو .  كنهيو تو چهره ام جا خوش م گردهيصورتم ، دوباره برم ازكپوست ن ريز ومديم يو ه رفتيم يه

نداره ،  يا دهيفا. حس بد  نيا چوندنيمهمون كردن خواب به چشمام و در باطن به خاطر دور زدن و پ يهم فشار دادم به ظاهر برا

 . شهيبازم افكار مزاحم مهمون خونه شلوغه مغزم م

نداره ،  يسيننه بلق ياخالقا ني، آخه از ا دونميم ديكه بع دياز زبون نو دياز كجا ، شا دونميكه نم يمحمد ي، آقا شيسه روز پ دو

از  يكيصاحب كارخونه . نه بهم داد كارخو هي ياستخدام تو دفتر مركز شنهادي، پ دهيمنو شن يزندگ يها هياز غم مو يشيكم و ب

 ستيمعلوم ن شونيو منبع حساب ارز رهي، همونا كه پولشون از پارو باال م ايرنگ ياز همون حاج...  هيشگيهم يهايتقلب يهمون حاج

ها كه اصال . بهم نشون داده  يسخت يرو يزندگ. سر برم اونجا  هي نشيگز يقرار بود امروز اول وقت برا. از ارث كدوم باباشونه 

سر  ديكه نو شيخوب ، از همون دو سه روز پ يام هم راه نداشت ، ول لهيش به مخيتا دو سه روز پ ستادنيفكر كار كردن و سر پا ا

خودم ،  نيو تام ينگه دار يبرا نكهياز ا. فكر مثل خوره به جونم افتاد  نيا» نه ؟  اي يدختر خاله اهل كار كردن هست« شام گفت 

شد كه دلم  يبرام تلق ياله سماني، ر يدر اوج ناباور شنهاديپ نيكه ا نهيا... كسام هم دراز كنم ، متنفرم  نيتر كيدست جلو نزد

 .با چنگ و دندون بچسبم بهش  خواستيم

 يبا مور مور پوستم از شوق.  ديد داريب شهيكنه ، منو تو رختخوابم بر خالف هم دارمياومد ب نيصبح كه دختر خاله ام ، نسر كله

 هيو اون و آشوب و دلهره از پا گذاشتن به  نيبار منت ا ريز نيمستقل به دور از حس د يزندگ هيخفته در رگهام ، از دور انداز 

به  يسرداز خون ي، كه با نقاب كرديو رو م ري، دلم رو ز يياحساس تهوع و دل ضعفه آشنا. آماده شدم  عيسرناشناخته ، تند و  طيمح

، هم به  يبهتر از مشك يچه رنگ. داشته باشم ! پسند  يو حاج يرسم يپيكردم ت يسع بيغر يپشت چهره روندمش و با وسواس

، با مقنعه كرپ  دميپوش يرنگ يمشك ي، پس مانتو پالتو دهيخودم م به يتريرسم لي، هم شما سازهيم شتريها ب يتقلب يمزاج حاج

كار كردن هم به ذهنم  دهيا يحت شيتا همون دو سه روز پ نكهيبا ا.  يو كفش ساده چرم مشك في، با ك رهيساده ت نيج هيو  يمشك
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هر  خواستميم.  داديبه نفس كاذب بهم م اعتماد هي نيو هم دميديكار م نيخطور نكرده بود ، اما االن تنها راه نجاتم رو تو گرفتن ا

آشنا نبودم  يحاج يكي نينداشت ، اما از اونجا كه با اخالق ا يتيچادر برام اهم نديو نپوش دنيپس پوش رميكار رو بگ نيطور شده ا

مثل حاج آقا مقدم  قاي، دق يبود و متنفر از دختر چادر هاشياز اون كامال تقلب يچه بسا حاج. مردد بودم  دنشيو نپوش دني، تو پوش

هر  اليو در خفا با خ دوننيم بيچادر رو نانج يو ب بيرو نج يمهر دار كه دختر چادر يشونيپ يكارا ايهم از اون انواع ر دي، شا

مقنعه سفت و  هيمحو و  شيآرا هيپس . گرفتم محجوب باشم نه محجبه  ميدو دو تا چارتا كردن ساده ، تصم هيبا ! دوش خوش 

 . هيسخت كاف

، حس  ريتموم طول مس. ندونستم و راه افتادم  زيرو جا رياهللا توكلت بك ، تاخ اي هيو  يلب ريو ز يسر سر يالكرس تيآ هيقرائت  با

 ياون وارد شدم و پله ها كهي، از در كوچ دميبه محل شركت كه رس. و آلوده رو داشتم  يسم يهوا هيمثل  قايتو هوا ، دق قيتعل

اومد و  رونينه چندان دل گرم كننده ، از آبدار خونه ب يمرد مو سفبد با لبخند ريپ هيدر رو كه باز كردم ، .باال رفتم  شويتنگ سنگ

سالن  هيچشم انداز روبروم . استخدام اومدم  يبه دلم افتاد و گفتم برا يدلهره ا. كار دلم  يدارم و با ك كارياونجا چ ديپرس

 هايتعارف كرد رو صندل.  واريكنار د يبا دو سه تا صندل دميد كيبه داخل برداشتم و خودم رو وسط سالن كوچ يقدم. بود  كيكوچ

و  يامور مال نيپر دلهره ام چهار تا در بود با عناو يچشما يروبرو. نگاه دور سالن چرخوندم  هي. كار رو كردم  نيهم.  نميبش

 مبهم و ييدر باز با صداها هيتو سمت راست و كنارش  لعام ري، از سمت چپ ، دفتر سرپرست كارگاه از روبروم ، دفتر مد يادار

 هيدلم . آشنا به گوشم خورد  ييمبهم ، صدا يصداها نياز ب.  رهيمد ئتيه سيدرها دو لنگه ، با عنوان دفتر رئ هيبر خالف بق يدر

اومد كه  گهيخانوم د هيهم  بعد يا قهيده دق. ساده لوحانه فكر كردم به خاطر من اومده . اونجا بود  يمحمد يآقا. نمه قرص شد 

گذاشته شده رو ارث  دهيبه مزا فينگاهش خصمانه بود و پر مسلم شغل شر.  ديداشت و تو نظر اول متاهل به نظر رس ييسن باال

 يا قهيچند دق. با چشم و ابرو رو نداشتم  ريبگ شهيحوصله اره بده ، ت نيينگاه كنجكاوش سرم رو انداختم پا ريز.  دونستيباباش م

چند كاغذ لوله شده تو دستش بود ، از همون اتاق در باز خارج شد و سر  كهي، درحال يمحمد يچقد بود ، آقا دمينفهم قايبعد كه دق

باطل كه  اليخ يزه. رفت هوا  ديكه به زور به خورد خودم داده بودم پر كش يذره اعتماد به نفس هيهمون . داد و رفت  يسالم يسر

 . بودبه خاطر من اونجا 

، در  رونيكه تو راهرو پشت سرم بود اومد ب ياز در رمردهيوا رفته بودم كه پ هايمعطل تو سالن رو صندل گهيد يا قهيدو دق يكي
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داشتم ،  ازيباز كردن راه نفسم ن يگرم برا يدنينوش هيخدا رو شكر به شدت به .  كرديحمل م ينيس هيتو  يدو فنجون چا كهيحال

 كهيبه دست در حال ينيباز دوباره س. رفت تو  رهيمد ئتيه سيباز اتاق رئ به دست از در ينيس تمپر حسر ياما در مقابل چشما

!  نيحس: داد زد  يمسن يصدا... عامل رو زد و رفت تو  ري، در بسته اتاق مد كرديحمل م ينيخوش تو س يقهوه رو با بو يوانيل

از  شتريعمره و ب هيكه  يبد يبا تموم حسا. و صدام زد  رونياومد ب ازرفت تو و بعد ب رهيمد ئتيه سيدستپاچه از اتاق رئ رمردهيپ

به در باز زدم  يمودب و كاركشته به نظر برسم ، تقه ا كردميم يسخت سع كهيعمر ، امروز باهاشون روبرو بودم ، در حال هي يهمه 

پاركت به  يمتر با كف 36 مساحت حدود بهبود  ياتاق. به ترسم غلبه كرد و چشم چرخوندم تو اتاق  يحس كنجكاو. و رفتم تو 

 ليبه شكل مستط يزي، م زيسوخته و عمود بر م يچرم به رنگ قهوه ا يهايهمراه با صندل ينفره ا 12كنفرانس  زيو م يرنگ فندق

جلوش  وتريبود كه كامپ يمسن يعصا قورت داده حاج بتياونچه در نظر اول چشمم رو ترسوند ه. از جنس چوب به همون رنگ 

 يها دهياز اون چشم در ايمهر داره  يشونيپ ياكارايتو نگاه اول متوجه نشدم از اون ر. به تمسخر گرفته بود  سن و سالش رو

 نياوهوم ا يمقدم كشوند و با صدا يكت و گنده پشت بلندش منو تا مرز اون روز سخت تو دفتر حاج يابهت صندل يروزگار ، ول

 .متر  36برگردوند تو همون اتاق  يحاج يكي

 يمرد. شدم  رهيسرم رو باال گرفتم و به دو چهره روبروم خ.  ديكش رونيمقدم ب يبه گلو انداخت و منو از فكر حاج يباد رمرديپ

 كرديم يباز يچا مهيراستش با لبه فنجون ن يبا نوك انگشتا كهينفره ، درحال 12 زيسمت چپ م يهاياز صندل يكي يسال رو انيم

به  يپارچه ا يتا شده و شلوار ينهايبا آست يمردانه به رنگ سبز مغز پسته ا يراهنيگوشتالود با پ وچاق  يكليه. داشت  ريسر به ز

 چوندنيپ يبرا. مقدم انداخت  يحاج اديبازم منو  قيعق نيدرشت با نگ يو انگشتر شتريب ييدو درجه روشنا يكيهمون رنگ با 

 نيبه مغزم فشار آوردم عنوان پرتمطراق ا يهر چ. كنم  هيحاج يكي نيكردم فكر و ذكرم رو معطوف ا يمقدم ، سع يفكرم از حاج

. مورد بهم نگفته بودن  نيدر ا يزيچ يمحمد ينه آقا دياصال فكر كنم نه نو.  ومديكه ن ومدين ادمي،  ارميرو به خاطر ب يحاج يكي

 هي. گاهم حس شد  منيتا استخون نش تمپش رهياز ت ي، رد عرق هيحاج يكي نيا زينگاه تند و ت ريز. ناچار روزه سكوت گرفتم 

 ييشباهت به بازجو يكه ب نشيجون از اون مرد چاقه ، مراسم گز يبا اجازه حاج هياون  يو در پ هيحاج يكي نياز ا گهياوهووم د

 .نبود شروع شد 

 ؟ يكنيم يجسارته حاج آقا ، خانم شما خودتون رو معرف -
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 .شراره افرا هستم  -

 ؟ نيكنيو سابقه كار مرتبطتون رو لطف م يو شناسنامه ا يليمشخصات تحص دي، خانم مختصر و مف يحاج ديببخش -

 يارشد در رشته مهندس يسال اول كارشناس يمواد و دانشجو ي، رشته مهندس يكارشناس يلي، مدرك تحص 25شراره افرا ، سن  -

 . يچيسابقه كار متاسفانه ه. و حفاظت مواد  يخوردگ

خانوم تر و  هيهم گفته بودم  يمهندس محمد يبه آقا كنميفكر م ميبا سابقه كار دار يبه منش ازيخانوم ما ن يبا اجازه حاج آقا ، ول -

 ... يو فارس يسيبه دو زبان انگل عيسر پيتا ييفرز و با سابقه با توانا

 ...دستم رو هم تند كنم  كنميم يكار كنم و سع تونميم:  دميتو حرفش پر عيسر

 ...فرد سر سختن و  ييبا توانا يو مرتبط بودن رشته و هماهنگ يساالر ستهينسبت به شا يخانوم حاج يشرمنده حاج آقا ، ول -

 . ارميب نييخودم رو تا اون حد پا كنميم يسع ستين يمشكل: رو تا تونستم نوك زبونم جمع كردم و گفتم  جسارتم

باد به غبغب  نيباشم ، ا يمن ناراض نكهيا يپر رو به جا. شدم  يته شده تو چهره عصا قورت داده حاجنشس عياخم سر متوجه

و پر سخن رد و  ايمتوجه نگاه گو. جوجه دانشجو  هيرو بذاره تو طبق اخالص بده دست  يعامل ريپست مد خواديانداخته ، انگار م

 .زدم و منتظر موندم  يو خودم رو به كور دمش هيآقا چاقه با حاج نيبدل شده ب

نشدن حق  عيضا ي، بلكه حرف حاج ستيآوردن و باال بردن سطح شما ن نييپا يخانم منظور حاج يجون ، ول يشرمنده حاج -

 يجخودتون ، حقتون توسط حا تي، ناخواسته ، ولو به رضا نيپست كار كن نيتو ا نيبخوا التيسطح تحص نياگه شما با ا. الناسه 

 ...و  شهيم عيضا

 ياز كس يباشن ، حق يهر دو طرف معامله راض يوقت يبدونن از نظر شرع ديو حاج آقا با ميمن راض يول: تو حرفش  دميپر بازم

در ضمن ، همونطور كه گفتم ، من دانشجو هستم .  ستميسر پل صراط منتظرشون ن ايحاج آقا هم مطمئن باشن اون دن.  شهينم عيضا

رو از حساب كتاب اون كم  انهيماه يمرخص مياستفاده كنم كه اگه دو روز و ن يمجبورم مرخص عتده دوازده سا يفته او احتماال ه

شده من ، البته  عيحق تض يگذاشت به پا شهيكه اونو م شهيبدون حقوق مابه تفاوتش م يمرخص يو پنج شش ساعت ستيب نيكن

 .اونور پل صراط چوب به دست منتظرم نباشن  يدر صورت استخدام ، در قبالش ، پس فردا حاج دوارميام

مقدم و حاج آقا افرا كاركشته  يدست حاج ريامثال خودت ، ز يمن دانش آموخته مكتب پوشال. خوب بشه . شد  قتريعم يحاج اخم
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، با آقا چاقالو رد و بدل شد و بعد از اون آقا  يچ ينم چ يحاج نيب عيتند و سر ينگاه. رو از حفظم  اتونيشدم و همه كاله شرع

 :كرد  ينگاه رو معن يچاقه معن

قبول زحمت  نجاياما چون تا ا...  ميندار يشما ، در حال حاضر چارت خال ي، متاسفانه در رده كار ي، ول يحاج خواميمن عذر م -

از شما گرفته بشه و تو  يتو اون اتاق تا تست عمل نياريب فيتشرنشه ،  عياز شما ضا يحق نكهيالخصوص به خاطر ا يو ال نيكرد

 . نيريبگ نشيگز هي يحاج آقا ، شما از خانم بعد يفاصله هم با عرض شرمندگ نيا

 يكيمخاطب قرار بده ، در عوض اون  ميچطور من رو آقا زورش اومد مستق. كرد و به سرفه انداختم  ريخار حقارت تو گلوم گ ريت

 ... كهيمرت فهي؟ از بس كث كنهيرو خودش قبول زحمت م شيبا هفت قلم آرا يخانوم افاده ا

گرفتن  نيرو بهم نداد و در ح يبه محضر حاج آقا پوشال شتريآب تو دست آقا چاقالو جلو چشمام ، اجازه تَفَحشِ ب وانيل ريتصو

 يكياتاق كوچ. شدم  تيوان سرپرست كارگاه رو داشت هداكه رو سر درش عن يياز دست طرف با هم به سمت اتاق روبرو وانيل

 نياول يپشت دستگاه نشستم و برا. اون  يرو وتريدستگاه كامپ هيو  واريد يبرد رو تيه تابلو وايكتاب خونه ،  هيو  زيم هيبود با 

اون  ييايخوليدست پخت افكار مال چارهيمنه ب يايبشه كه تموم بدبخت يحاج مقدم چ نيخدا بگم ا. بار صفحه ورد رو باز كردم 

حالم از .  كنهيزن رو خراب م وتريكامپ. كلمه بود  هي، جوابم فقط  يفكستن وتريكامپ هي يجز و وز كردم برا نهمهيا. ست  وونهيد

گرو چار كلمه نبض تپنده در  نيا تيمن ، تموم موجود ندهيتموم آ كهي، درحال نجايحاال ، ا.  خورهيمغرضانه اش بهم م دهيافكار پوس

مواد با  يكتاب درمورد خوردگ هي،  ديرو د دميآقا چاقه كه ترد.  توريزل بزنم به صفحه مان سواديب يمثل منگوال ديبا ورده ، با پيتا

هم  سيمتن دست نو هيپر از فرمول باز كرد و  يسيرو به زبان انگل يو صفحه ا ديكش رونياز اعداد و ارقام از تو كتابخونه ب يجدول

.  يصفحه باز كن يه شديمشكل داشت و كند بود و نم ستميس. آراسته شد  زياز شانس خوبم ، گل بود به سبزه ن. جفتش قرار داد 

 نجايا. كنم  پيساده تر بدون فرمول و جدول بهم داد تا تا ياز متن كتاب گذشت و متن. نداشت  دهيخورده بهش ور رفت ، فا هي

 يمجبور بودم لحظه به لحظه گزارشا ليو از اونجا كه از خساست خانواده مقدم تو صحبت كردن با موبابود  اريشانس با من  گهيد

با مشقت تونستم از پس هر دو متن بر  يرو با اس ام اس بفرستم ، دستم به حروف آشنا شده بود و نه كه راحت ، ول دنميكش نفس

 ؟ يمستقل بش يخوايره ، بعد مساده رو هم ندا پيتا هي، عرضه  يخاك بر سرت شر.  اميب

 تموم ؟:  ديمتوجه شد و پرس. چاقالو منتظر موندم  يبه چشما رهيو خ رونيرو با حرص دادم ب نفسم
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 .بله : گفتم  ديو مف مختصر

 پيلطفا هر دو صفحه تا: ، گفت  دميفهم يكه از ته گلوش در آورد به معن يشد و بعد از اصوات رهيخ توريزد و به صفحه مان يچرخ

 . نيريبگ نتيرو پر

، رد اشك حلقه زده تو چشمم رو هم  چيه ديرو كه د صالمي؟ است نتيمنو چه به پر. نكرده بودم  گهيرو د نجاشيبابا ، فكر ا يا

تازه متولد شده ،  يمثل نوزاد چارپا. كنن  نتيپر ستهيسام ، تا بگم مهندس شا ريام كيرو پابل نيكن ريش: گرفت و به زبون اومد 

كرد و از اتاق خارج شد و به  بمينص ينطوريلب كه ا ريز. نشده  مياز حرفاش حال يكالم ديشدم كه خودش فهم رهيو بر بهش خ بر

بافت تنش  زياما نازك و ر يبه رنگ مشك يوريمرد پل. ساله وارد اتاق شد  30حدود  يهمراه با مرد انياهللا گو اي،  دينكش قهيدق

 يمتظاهرانه اونجا پ طيبا مح تشيبه عدم سنخ شدياش تو نظر اول راحت م افهيو ق پياز ت.  يخي يبه رنگ آب نيج يبود با شلوار

از من  نكهيكنج لب ، بدون ا يو با پوزخند نييبهتر بگم مثل گاو سرش رو انداخت پا ايسوال و جواب ،  يب لكسير يليخ. برد 

دو سه تا  هيو  ديدستم كش ريرو از ز موسو  توريمان يروبرو زيم ي، خودش رو ول داد رو قسمت خال رميفاصله بگ زيبخواد از م

گلوم  قتريبرنده تر ، سوزنده تر ، عم ريدوم تحق ريت. سوال جواب رد كارش رو گرفت و از در خارج شد  يكرد و همونطور ب كيكل

 . دميآب رو هورت كش وانيل يمابق عي، سر فتميدوباره از سوزش گلوم به سرفه ن نكهيا يرو خراش داد و برا

 ريكه از اتاق مد دميگنده اش رو د كليدر ه ياز ال. رفت  رونيمن و خودش رد و بدل بشه ، از در ب نيب يحرف نكهيبدون ا چاقالو

خانوم لطف : برگشت و گفت  ينه چندان طوالن يقيبعد از دقا. گرفت  شيرو در پ رهيمد ئتيه سيعامل خارج شد و راه اتاق رئ

 ندهيدو روز آ يكيتا در صورت لزوم ، ظرف  نيببر فيو تشر نيبذار نتيبرگه پر نيهم ياز خودتون رو رو يماره تماسو ش نيكن

 .با شما تماس گرفته بشه 

 !  يهرررررر يعني قايدق نيا و

خوب ، دلم  يها كه بدبخت فقط تو فكر خوشحال كردن منه ، ول. خاله ام رو مخمه  يو ته تغار كهينسترن دختر كوچ يصدا

و بعد از اون به خودم قول  كردميبار مرور م نيبار و البته آخر هيهمون  يگذشته ام رو فقط برا گهيبار د هيتنها بودم و  خواستيم

 .تو اتاق  نجامي؟ ا ينَس هيچ:  نگردمكه هرگز راه رفته رو بر دادميم

، حوصله سوال جواب ندادم رو  ديكارم پرس جهيذوق از نت تو اتاق و كنارم نشست و با ديبا شور و حال مخصوص خودش پر نسترن
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 كشهيم ريكمرم هم ت اديكردم ، خوابم م فيمامانت تعر يبرا. فعال گفتن برو تا بعد  يچيه: جوابشو دادم  يحساب سرسر نيهم

 .چرت بزنم  هيبرو تا منم 

، راحت  اديحالت جا ب دميماساژ دبشت م هيصبر كن االن « :  گفتيم كهيخاص خودش در حال يو مهربون جانيبا همون ه نسترن

كه  ياز حس خوب. پشتم رو مالش داد  رهيخشونت از وسط سرشونم تا ت يمشغول شد و با كف دو دست آروم و ب» .  يخوابيترم م

 .حس خوبو بهتر درك كنم  نيبستم تا تو خلسه ا شمامورو لب نشوندم و چ يبهم دست داد لبخند

بگم با توجه به رفتار  تونمياالن به جرات م يرو ناخواسته باردار شده بود ول ينس يخاله زر. خالمه  يدختر دوم و ته تغار نسترن

به  ييتو خانواده خاله نقطه قابل اتكا ياخالق شوخ و شنگ نس ني، ا نيو اخالق دلمرده و بزرگمنشانه نسر دينو يخشك و جد

 ششيپ قهيدو دق يو وقت هيشوخ يليشوهر خاله آدم خ. نداره  ياز اخالق نس يله هم دست كمخا هرالبته اخالق شو.  اديحساب م

 ستيكاتوريداشت ، كار دنيكش كاتوريخورده استعداد كار هيفكر كنم اگه . هم كر  يوگرنه هم كور يبخند ديحتما با ينيبش

 . سوژه تو چنته داره  يهر كاراكتر هم كل يو برا اديم چشمشكاراكتر به  هيبه عنوان  ي، از بس كه هر ك ومدياز آب درم يمشهور

.  هيريناپذ سكيآدم ر هيبابام .  ديرس 7اونا ، شمارشون به  نيباز كردم كه با احتساب من ب ايدن نيچشم به ا ينفر 6خانواده  هي تو

كه از توك  يا ختهيجسته و گر يزهايچ اومدن منه ، به جز ايقبل از بدن ياز گذشته اون ، البته منظورم از گذشته اش همون سالها

از سر  ستيهم كه خاله لو داده ، معلوم ن يينجايتا ا.  دونمينم يخاص زياونقدرا بهش استناد كرد ، چ شهيو نم رهيزبون خاله در م

...  ينه آلبوم...  ينه عكس. كوبوندن مامانم رو با ظرافت گنجونده  يبرا يمرور نكته ا نيا نيطبق معمول ماب ايمرور خاطرات گفته 

 نيبدر و تو خونه و ا زدهيچند تا عكس س هيتمومشون  يچرا هست ، ول... نباشه ها  يچينه كه ه هالبت. از اون روزا از بابام ندارم 

 هي بود ، رانيپاش ا هيخوش گذرون كه  هي. بود  يگاريآدم دائم الخمر س هي بايقبل از انقالب ، بابات تقر گهيخاله ام م.  زاستيچ

. و صادر  كردي، وارد م يچ گهيد دونهيو خدا م يبرنج و چا. داشت  يمللال نيب يشركت بازرگان هي مايقد.  يخارج يپاش كشورا

. خاص خودش رو هم داشت  يهايدر كنار كار سخت ، خوش گذرون گهيخاله ام م يول.  دونمي، من نم دهيرس نجايكه از كجا به ا نيا

مستبد بود  يآدم خود را هيبابات . ن خبرا بوده يهم از ا ماي، فكر نكن قد برهيمامانت االن آرامش داره و كاردش م ينيبيكه م نيا

مامانت ازش كتك خورده كه اگه سرش رو  ياونقدر. ظرف شكسته تو مالجش  هيمامانت ،  يواكنشش به اعتراضا نيو كوچكتر

 . خورهيبه بابا نم زايچ نيآخه ا. خاله ام برام سخته  يحرفا باور.  يكنينم دايسالم توش پ يجا هي،  يبتراش
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هر . با فوكل كراواتش رو سوزوند  يبهش نچسبونن ، تموم عكسا يمهر طاغوت نكهي، انقالب كه شد ، بابات از ترس ا گهيم خاله

ترك كرد  گارمي، س چياز ترسش مشروب كه ه. داشت ، اونا رم سوزوند  يبا سر پت يرو سر يحجاب و ب يعكسم كه مامانت ب يچ

خاله  يبه حرفا تونمينم.  دينكش گهيكم شد ، اونم د گاريبود چونكه اول جنگ كه شد ، س باراز سر اج شتريب گارشيالبته ترك س. 

 ياز اون روزاش باشه هر چند كه كاف يمستحكم ليدل تونهيكه برونشاش داره ، م يخس خس هر از گاه يكنم ، ول نانياطم اديز

 . ستين

، داداش  ديداداش بزرگم از شهباز شد شه. بود كه اسم داداشام رو عوض كرد  نيكه بابام كرد ، ا يكار نيكه شد ، اول انقالب

شهاب ،  نمينداشت واسه هم يمشكل ميفقط با اسم داداش چهارم...  دياز شاهرخ شد سع ميو داداش سوم دياز شاپور شد حم ميدوم

 .ا اومدن شدم شراره يشهاب موند و منم بعد از به دن

به در و .  اوردينم يمن ، حال خوش ريناپذ سكير يبابا يبرا نيا. بار داشت كه تو گمرك آبادان مونده بود  هيجنگ كه شد ، بابام 

دو  يكي.  رونيب دنيكشيت جونشونم به زور از اون جهنم مكه مل ياونم اون زمان.  رونيكه بارشو بكشه از گمرك ب كوبهيم واريد

كنن ، خواب و خوراك  عيرزمنده ها پخش و توز نيتو گمرك آبادان رو ب يكه قراره بارا ني، زمزمه ا ودكه از جنگ گذشته ب يسال

اونوقتا ورود . ، نشد كه نشد  رونيكشه بزد بارشو ب يبابام ، به هر در. مامانم پا به ماه بود و سر من حامله . رو از بابام گرفته بود 

داشت ،  يكه تو آبادان حجره بازرگان شيتجار يقاياز رف يكيكشت تا تونست به اسم  خودشوبابام . خانواده به آبادان ممنوع بود 

حداقل به اسم . كمتره  شي، سخت ارهيبود اگه با خانواده بره جنس ب دهياز اونطرف هم با زد و بند فهم.  رهيكارت عبور موقت بگ هي

 .بكشه  رونيتوپ و تانك ب ريبارشو كم خطر تر از ز تونهيخونه ، م ليوسا

پر ، هلك و  كميو با ش شهيحساب باز كنه ، پس دست به دامن مامان م تونستيرو اون نم. نداشت  شتريسال ب 13 ديوقتا شه اون

چون گفته بودن  كرديعجله م ديبابا با. داده بود  جهيبادان تازه نتآ يآزاد ساز اتياون روزا عمل. خط مقدم جبهه  كشونشيپلك م

 . كنني، بار رو پخش م نصورتيا ري، در غ چيبشه كه ه داياگه صاحب بار پ

بر وفق  نجايتا ا...  كنهيزد و بند و بده بستون ، بارش رو آزاد م يبابا با كل. آبادان  بيتو شهر غر ذارنيچلش مامان ، پا م ريو ز بابا

حمل بار بابا كه از تهران با  ونيكام كيكه نزد يبا خمپاره ا. با تولد من همگام شد  قاياما روزگار نامراد بابا ، دق.  ديمراد بابا چرخ

 . زهيريخركش كرده بود تا آبادان و خودش كنترل فرمونش رو بعهده داشت ، تموم كاسه كوزه بابا بهم م يبدبخت
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 ياز جاده خاك ونيو كام شهيكنترل فرمون از دست بابا خارج م. بابا بود كه امانت گرفته بودش  يقاياز رف يكيمتعلق به  ونيكام

 سهيمامان فشار وارد كرد ، ك كميانحراف به ش نياز ا يكرد ، فشار ناش ريگ ونيكام. تو گل و شل كنار جاده  فتهيو م شهيمنحرف م

گذاشت ، اما  يكي، جاده رو به تار ديو تند تر به گوش رس كينزد يعراق يخمپاره ها يآب مامان پاره شد ، از درد كبود شد ، صدا

مامان  يسفت و سخت برا.  ييجا هيو برسونه به  رهيمن حاضر نشد از اون بار چشم بپوشه و دست زن پا به ماهشو بگ ياما ، بابا... 

به امون خدا ول كرد و رفت و  ابونيزن زائو رو تك و تنها تو بر ب.  ارهيكه جفت بار جم نخوره تا بره كمك ب ديخط و نشون كش

 .نشد  داشيپ گهيد

. التماس كردن ، نداشت  يبرا يخدا خدا كردن و جون يبرا ييكردن ، صدا هيگر يبرا ييماما نا گهي، د ابونيكه چمبره زد به ب شب

، اونم برق نگاه  خورديبرق به چشمش م هيفقط  يكينبض تپنده ، جلو چشمش بود و تو تار هيتو بغلش با  يبا بچه ا شيخون يدستا

سمت آبادان ، ماما رو با  رفتهيم يكه از جاده خاك يموتور هيآسمون پهن شد ،  نهي، آفتاب كه به س عدساعت ب 12. تازه اون بچه 

 . كنهيم دايپ هوشيحال زارش بچه بغل ، ب

و ماما و بچه اش رو  گردوننيراه ، برم يعازم اهواز بوده ، از تو ايكيكه همون نزد ينيو ماش دهيجواب م مشيسيبود كه ب ييخدا

از  ي، بار بابا توسط رزمنده ا موننياز قدرت خدا ، ماما با بچه سرتقش زنده م. اهواز  يتو يمارستانيبه ب رسوننيو م كننيسوار م

 ي، شعله ها ياون بچه ، تو اون شب جهنم يكه از چشما ياون برق اديماما به .  گردهيبابا بر نم يول هرانت گردهيبرم گانيهمون 

انداخته بود گذاشت  مونيكه بابا به جون زندگ يشيبخاطر آت دميشا. رو براش روشن كرد ، اسمش رو گذاشت شراره  يزندگ

 .شن بشه ، با هر بار صدا زدن شراره ، براش رو شيخاطره اون آت شهيهم يشراره ، تا برا

 يب يسفر ، سفر نيحس رو به خانواده القا كرده بود كه ا نياز سرنوشت بابا ، كم كم ا يخبر يو ب ييبابا يب ينه ماه هشت

و  يكار ناجوانمردانه بابا خاموش شد و جاش رو به دلتنگ نيكم كم شعله خشم ماما از ا. موت بابا  ريبار ، سف نيبازگشت بوده و ا

برگه نامه  هيدر قالب  ينامه ا يديدر اوج نا ام... به تن كنه كه  ياهيو س يديشد كه رخت نااميداد و داشت مجاب م يسردرگم

رو داده بود و خواسته بود  يعراق يروهاياون بابا خبر از اسراتش به دست ن يكه ط ديبه دست ماما رس ديشه ادياز بن يجنگ ياسرا

اونا بعنوان  يسرخ نبوده و اسام بياز صل ياردوگاه اونا خبر يتو هاقدام كنن ، چرا ك يجنگ ياسرا ستيل يثبت اسمش تو يبرا

 .پدر بزرگ شدم  يبود كه من ب قيطر نيو به ا... سرخ ثبت نشده  بيصل يتو رياس
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بزرگ  يكه با چه سخت دميو اون شن نياز زبون ا ختهيخوب ، جسته گر يول... نمونده  ادميبه  يخاص زي، چ يپدر يروزگار ب از

چرا كه من تا اون موقع . من ، كمتر از مامان و داداشام بود  ياي، بدبخت ونيم نيالبته ا.  ميدينكش يسرپرست يو چها كه از ب ميشد

 .بودم  دهيپدر روشن نشده بود و از مزه بابا داشتن نچش داريچشمم به د

جور  هي...  ادمهي. خاطره خوب دارم  شيكي نياز ا.  يجنگ ياسرا يزاد سازكه به مدرسه گذاشتم ، مقارن شد با اتمام جنگ و آ پا

 يها گي، د دنيآماده سر بر يبره ها... و خنده  يجور شاد هيانتظار ،  انيجور حس پر شور پا هي... و پر دلهره  نيريش يروزا

 ييطال يسكه ها...  يرنگ يسر كوچه تا اون سر ، نقل و پولكا نيو خوشكل از ا يرنگ يها سهيپر از برنج و خورشت ، ر... بار  يرو

 ...و پدر ... قلنبه  ي، محبت ها اهوي، ه

از فوكل كرواتش ندارم چون ،  يتصور. شده از زبون خاله نداره  فيتعر يبا بابا يتيسنخ چي، ه اديم يكه تو خاطر شر يپدر

 واريپشت به د ستادهي، ا يسه سانت ، كت و شلوار مشك قهي ديلند ، بلوز سفبا محاسن ب ي، مرد دميكه از بابا د يعكس نيتر يميقد

در .  مييگوي، رزمنده جانباز آزاده منصور افرا را به وطن خوش آمد م يزخم يپرستو زيآم اربازگشت افتخ: به مضمون  يكوب

از دلنگ دلنگ  يتصور.  كنهيم ييخود نما يقيانگشت دوم اون دست انگشتر بزرگ عق يگذاشته كه تو نهيس يرو يدست كهيحال

 ينقش بسته تو ذهن من از پدر ، مرد ريتصو نيچون ، اول ندارم زهايبر سر م انيعر مهين ي، هم نوا با خواننده ها نوهايبابا تو كاز

تو بارها ،  عقليبا ، مست و البا يها ينياز شب نش يتصور. اهللا و اكبر بلند اونه  يگالب و نوا يترمه با بو ياقامه بسته بر سر جانماز

:  كنهيبلند تو گوشم صدا م يبا صدا دنشيكشست كه قبل از سر  يآب وانيمن از پدر ل ريتصو نيبه دست ندارم چون ، اول السيگ

و اللخصوص  يخارج يبه كشورها يخوش گذرون يبرا اشياز گشت و گذار و برو ب يتصور.  نيقربون لب تشنه ات امام حس

منوره  نهيبه مكه مكرمه و مد يارتيز يهمراه ماما ، سفرها ايپدر ، تنها  يفارس ندارم چرا كه تنها خاطراتم از سفرها جيخل هيحاش

 .و كربالست  هيو سور

، اونچه تو خاطر من از پدر هست ، حاج منصور  يهم نباشه ، ول گرانيتو خاطر د دي، شا دونميبوده من نم يافرا ك نيكه شاه نيا

 نيشاه يليكه مدرك تحص نيا.  فتهياز دستش نم حشيداره و تسب ينهاد دولت هيتو  يو معتمد محله ست كه پست مهم نيافرا ام

رو بارها و  ييراياتاق پذ واريحاج منصور افرا ، تو قاب طالكوبش رو د يافتخار سانسيمدرك ل يل، و دونميبوده ، من نم يافرا چ

 يهايبانيبه كمك و پشت دونميخوب م يول ادينم ادميبوده  يبابا منبع درآمدش چ مايند ميكه قد نيا. بارها از گرد و خاك زدودم 
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 نياز بزرگتر يكيافرا ، صاحب  دي، حاج حم هيبزرگ فرش فروش يهاحجره  نياز بزرگتر يكيافرا صاحب  دياون االن ، حاج شه

كه تو نوع  هيآالت راه ساز نيماش نيتام يتهاشرك نياز بزرگتر يكيافرا ، صاحب  دي، حاج سع هييپخش عمده دارو يشركتها

نشده و صاحب محاسن  ياجكه از افراد ذكور حاج منصور افرا ناخلف دراومده و ح يتنها كس. موفق و پر درآمده  اريخودش بس

، خدا عالمه به چه  يياروپا ياز كشورها يكي، همون شهابه كه شهاب بود و شهاب موند و االن تو  ستياصل ن قيبلند و انگشتر عق

 ...و اما من . به دونستنش دارم  يو نه عالقه ا دونمينه م. سرگرمه  يكار

 يشدم ، از سر اجبار و از نگاه ها يبود ، هر چ يهر چ. نبودم  يريبچه سر براه و سر به ز اديم ادمي، تا اونجا كه  ياز بچگ...  من

 كرديكه نگاه م ديرو سفت تر كنم ، حم ميگره روسر ديبا دميفهمي، م كرديه مكه نگا ديشه. بود  ديو سع ديو حم ديتند و خشن شه

راه مدرسه رو از تو  ديكه با دميفهمي، م كرديكه نگاه م دي، سع ارميب نييدخترونه ام رو پا يخنده ها يصدا ديكه با دميفهمي، م

 .و برم خونه  ريسرم رو بندازم ز يو تند رميصاف بگ ياصل ابونيخ

بلوزشو  اي،  كردميعوض م ونيزيبراش كانال تلو ديبا اي،  كرديشهاب با همشون فرق داشت ، شهاب كه نگاه م يوسط نگاهها نيا

كه از  يخوب من شراره بودم ، دختر يول... هم رخت چركاشو بشورم  ايال اهللا اال اهللا بابا رو بلند ،  يكار صدا نيو با ا كردمياتو م

 اهوينبض تپنده پر كوبش ، پر از ه هي، با  اهشيس يتو چشما يبا برق... آسمون خدا ، رها  ريگذاشت ، ز اينن ديكه پا به ا يلحظه ا

با پسرا  نيا... بود  دهيخوب ، چهارتا پسر دور خودش د يخودش رو شناخت ، هر چند كه برادراش ، ول يكه از وقت يدختر. بود 

 هي يكه چه طور دونستيخوب م. داده بود  ادشيپسرا رو خوب  يپسرا و اخالقا هنگا يكردن و با پسرا بزرگ شدن ، معن يزندگ

 نكهيپسر بهش نده ولو ا هي يبد اخالق يبرا يچطور بهونه ا نكهيا ايباشه و  دياون پسر شه نكهيپسر رو تا مرز جنون برسونه ولو ا

راه و  يبابا و برادرام ، باعث شد از همون بچگ ينكنا كنب نيو هم ومدياز بكن نكن بدم م. اخمو و بد اخالق باشه  دياون پسر ، سع

ثابت  نكهيا ياثبات وجودم ، فقط برا يفقط برا... فقط از سر خباثت ...  يبينه از سر نانج...  رميبگ اديرفتن رو خوب  يآب ريرسم ز

نداره ، منم  يحجاب سفت و محكم نمشويكي يسه تا دوست دختر داره كه حت ينجابت ظاهر نيدر ع دياگه شه...  تونميكنم منم م

وقت نماز خوندن  تونهيم دياگه حم.  رونيبندازم ب تيوي، مقنعه ام رو عقب بدم و چارتا ش گردميدارم از مدرسه برم يوقت تونميم

نگاه  يچناناون يوهايديهمه تو چرت خواب بعد از نهار هستن ، تو اتاقش و يو بعد از نماز وقت نيبگه ولضال دهيو كش ظيغل نقدريا

هم با بابا رفتن نماز مغرب و عشا رو تو مسجد  ديو سع ديو حم ديخانوم روضه و شه هيماما رفته خونه انس يوقت تونميكنه منم م
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 مييدختر دا الي، با ل اديتا دو شبم نم رونيكرده و از خونه زده ب پيمحل با نافله بخونن ، شهابم از سر ظهر كه از خواب پا شده و ت

 چوقتيه نكهيعقب و بدون ا ميرو برگردون ديحم 18مثبت  يلمهايف ميكنم و بر طنتيتر از ماست ، ش نييدو كوچه پا شونكه خون

 يبا ك نهيكنه كه بب بيتو راه مدرسه منو تعق تونهيم شيبا اون خشونت ذات دياگه سع.  ميبخند زير زيو ر مينيبتونه متوجه بشه بب

رو وقت پهن كردن رختا  هيدختر همسا هيخونه همسا اطيداره از سر بوم تو ح يوقت تونمي، منم م اميو م رميو از كدوم كوچه م رميم

كه پسر جلفه سر  ي، شماره ا ستياونورا ن ديدور و برم خلوته و مطمئنم سع يوقت شيو به تالف رميبزنه سر مچشو بگ ديرو بند د

 .و كر كر بخندم  رميكوچه مدرسه به طرفم دراز كرده رو بگ

 

كارا نبودم ، نه كه  نيو ا ياتفاقا اصال اهل پسر باز... نه ... باشم  ينه كه دختر جلف و سبك سر...  ادمهيرو خوب  طنتايش نيا

و نرگس  الي، مال كالس چهارم دبستان بود ، اون روزا كه با ل ادمهيرو  طنتميش نياول. جراتشو نداشته باشم ، نه ، از پسر زده بودم 

ال قبا  هيپسره  هي،  نايا اليكوچه مونده به خونه ل هيسر  شهيو وقت برگشت ، هم ميخونديمدرسه درس م هيتو  اليل ييدختر دا

،  حيزنگ تفر يمدرسه ، وقتا اطي، دور از چشم داداشا ، تو ح ريبخ ادشي... شده بود عشق اول نرگس  نيو ا چرخونديم ريزنج

 يو سه نفر ميشدي، دور هم جمع م شدياستفاده م يبعنوان كالس پرورش ناومدرسه بود و از  اطيكه گوشه ح ينريپشت كانت

 يميرح يخونه آقا ينرگس پرت كرده بود تو پستو يدهن كج برا نيكه ام ييمحتوا يتا جواب نامه ب مينداختيدوگولمون رو كار م

 . ميسيرو بنو

كه تو اتاق با نرگس  يهمون روز... ، مال همون روزا بود  دميكه به جرم نكرده ، شالق برنده تهمتها رو بجون خر يبار نياول

 ديتو اتاق و منو خودكار به دست مشكوك د ديدر زدن ، پر يب دي، سع مينوشتيدهن كج رو م نيام ياز نامه ها يكيجواب  ميداشت

، منو متهم كرد  رفتيس نمجهت شكش به نرگ نيو از اونجا كه خودش تو كار نرگس بود و از ا دو خون ديو نامه رو از دستم كش

داد و به  نايبابا ا ليسوال جواب چارتا گذاشت روش و تحو يبعدشم ب... كتك مهمونم كرد  ريدل س هيدهن كج و  نيبه رفاقت با ام

 . ديمد يرفتار اونا تا مدتها يو سرد يياعتنا يكه خورده بودم حقم شد و هم ب ييهم كتكا قيطر نيا

راه خودش رو  يهر كس شديصبح كه م. بود  تي، كم جمع يتيپر جمع نيخانواده در ع نيا. بود  يبيما ، خانواده عج خانواده

داشت زودتر از  يسع يبعد از شام ، هر كس شديشب كه م.  شديمشغول م يبه كار يهر ك شدي، ظهر كه م رفتيو م گرفتيم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩

 يترس ناخودآگاه بود كه هر كس هي دميشا...  ميهم نداشت با يحرف ديشا...  دونمينم. شام رو ترك كنه و بزنه به چاك  زيم يگريد

چشممون  ميديترسيم دميشا... بشه  دايهو گرانيد يبرا شياز مكنونات قلب يموندنش تو جمع ، ناخواسته ذره ا شتريبا ب ديترسيم

 يب داديانجام م ديداشت كه با ييخلوت خودش كارها وت يهر ك دميشا... رو برمال كنه  رمونيو نگاهمون ضم فتهيتو چشم هم ب

دخترونه  يعشوه ها نيو تمر نهيتو آ كلميه يدزدنايمثل د...  يواشكي يمثل خود من وقت رژ لب زدنا... بفهمه  يگرياونكه اون د

خط  يواشكيمثل ...  دادنيم شيورزش از خودشون نما يكه دخترا تو مدرسه زنگا يرقص ينايتو تمر دنميجنب يواشكيمثل ... 

 يخط مشك هيچشات با «  گفتنيم يمدرسه وقت يبچه ها هيو بق اليندا و نرگس و ل يحرفا نميبار بب هي نكهيا يتو چشم برا دنيكش

اوناهم تو خلوت  ديشا...  ياوج فاحشگ يعنيكه از نظر بابا و برادرام  يكار... چقدر صحت داره » ، المصب پسر كشه  شهيمحشر م

عجله  دميشا...  دونمينم...  يهمون اوج فاحشگ شديم شينظر جمع خودشون تو مال عام ، معنداشتن كه از  ييارهاخودشون ك

 ...داشتن نماز شب بخونن و فارغ از واجبات به مستحباتشون برسن 

 يسر هر ك داداشا و بابا مسابقه بود ، نيب كهيما فقط وقت نماز صبح كامل بود ، وقت ي، جمع خانوادگ اديم ادمي يخونه ما ، از وقت تو

محكم تر بگه استغفراهللا و  يبكشه و هر ك نشويوالضال شتريب يسر هر ك... و سجاده پهن كنه  رهيو وضو بگ ييزودتر بره دستشو

دستاش موقع قنوت بازتر و باالتر  يتموم بشه و هر ك رترينمازش د يسجده شو كش بده ، هر ك شتريب يك هرسر ...  هياتوبه ال

 ...ذكر بگه  ظتريبچرخونه و غل حشويتسب شتريب يسر هر ك... باشه 

سه نفره پشت سرش ، بعد  فيرد هيبابا اول صف بعد .  ميبود يو ما به صف مقتد كرديو ظهر ، وقت نماز ، بابا نمازو اقامه م صبح

... اند اقتدا به خدا  يعني شدن به بابا ، يمقتد كردميفكر م يجمعمون كامل بود و من اون روزا ، در اوج ساده لوح... ماما ، بعد من 

چقد برادرام با صالبتن ...  هيوقتا چقدر چهره بابا نوران نيا كردميجمعمون كامل بود و من فكر م...  يسرسپردگ ، ياند بندگ يعني

چقدر ... چقدر ظالمه ...  ههيچقدر چهره اش كر... اعتقاده  يو چقدر شهاب زبون و ب... اهللا اكبر  گنيبلند و مستحكم م كصداي يوقت

 ...جمع جداست  نيخداست كه از ا يب

كردم تو خلوت برادرام سرك بكشم و از مكنونات  يسع يگل كرد و طبق رسم فضول طنتاميكم بزرگتر شدم و ش هي يوقت تا

 ...از شهاب كه شهاب بود و شهاب موند  يجمع ما كامل بود سوا نيآگاه بشم ، ا شونيقلب

...  شدميو مفتخر نم كردينم خكوبميداداشا اونقدرا م دهيكش نيوالضال گهي، دركم از اطرافم كه باالتر رفت ، د كه شدم بزرگتر
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كه  هيسبز كمرنگ واركوبي، بلكه اثر د ستينور متشعشع چهره بابا ، از شدت خدا خدا كردنش ن دميفهم گهيبزرگتر كه شدم ، د

كه اون روز صبح ، بر خالف هر روز  دميفهم يروز نويا.  ميخونديهمون نور نماز م ريو ز ميكرديچراغ اتاق روشنش م يصبحها بجا

 ...نشد  يهمون روز چهره بابا هم نوران... چراغ روشن نشد  دميكه اومدم چراغ اتاق محراب رو روشن كنم و سجاده بابا رو پهن ، د

، بعد از  ديكه سع ياز همونروز... ؟  ياز ك... كنم  ازيخودم راز و ن يدوست نداشتم پشت سر بابا و داداشا اقتدا كنم و با خدا گهيد

 ميرح اي،  ميكر اي،  وبيستار الع اي،  نيارحم الراحم اي، بلند و شمرده شمرده ، پشت سر هم ذكر گفت  گفتينماز ظهر كه ذكر م

دل  هيبود نثارم كرد و  يو پشت سرش هر چ رونيب ديدهن كج رو از دستم كش نيتو اتاق و نامه ام ديو بعد از اون سر زده پر... 

سوال و جواب ، چشم بسته حرفاشو قبول  يو بابا داد و اونا جا ديو حم ديشه ليكتك ، بعدشم چارتا گذاشت روشو و تحو ريس

 ... ريكردن و من رو طرد و حق

از ورود ، نامه بده دست تورج دوست پسر  به مدرسه ، قبل يمنته كيتك و تنها تو كوچه تنگ و بار ديترس يهمونروز كه عاط از

 يكيكنم و از شانس بدم ، همونوقت  شيمشهور بودم ، خواست كه همراه يزرگرش و با التماس از من كه به پر دل و جرات گوليج

 قهيكه  يدار شيپسر ته ر يكياون  دمياونروز نفهم... و رد و بدل شدن نامه ها  ديپسر د هي كناررو  ي، منو و عاط ديحم ياز دوستا

موقع رد شدن از  كيتو همون كوچه تنگ و بار يدو بار يكيو  نداختيرو شلوارش م شهيلباسش رو تا ته بسته بود و بلوزشو هم

صحنه رو با آب و تاب ،  نيو گزارش ا دهيحم نگهيج قيو رف وستدست به باسنم بكشه ، د ايكرده بود بهم تنه بزنه  يكنارم سع

كه  ادمهياونروز خوب ... كرده  زميرو خوب سوزنده و پر ه ديحم شيگذاشته و آت ديخونه برسم كف دست حم من به نكهيقبل از ا

در  ي، چطور نييپا دميپام كش زشلوارم رو ا يمانتومو از تنم خارج كردم ، وقت ي، وقت كردميداشتم لباسم رو عوض م يچطور وقت

 دميكه دستش بود و وقت اومدن تو خونه د يو انبردست ونويعر مهيبر و بر زل زد به منه ن ريسر بز ديضرب باز شد و حم هياتاق 

 ...پام تا آخر عمرم موندگار بشه  يرو يزخم و كبود يجا كهيپرت كرد طرفم ، بطور كنهيم ريداره باهاش موتور هزارشو تعم

، تو  وبهيستار الع يگي؟ اگه م يستيچرا ن ي، تو كه بنده ش نهيخدا ارحم الراحم يگياگه م... نشستم دو دو تا چارتا كردم  همونروز

چراها منو كشوند به كنج  ني؟ چرا ؟ ا يگيم بيغ دهي، چرا ند يزنيچرا تهمت م...  يكنيچرا كار كرده و نكرده منو تو بوق و كرنا م

بخاطر اقتدا نكردنم  خوادياگه خدا م... تو كنج اتاق  دميبهره كردم و چپ يرو از خان پر بركت نماز جماعتشون ب امسجاده ... اتاق 

بذار اونم بشه . بخاطر ترك نماز جماعتم ، از صوابش كم كنه ، بذار بكنه  خواديبهم بده و مثبتامو كم كنه ، اگه م يمنف هيبه بابا ، 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١

هر چه  نكهي، به خاطر ا ياز سر تنبل كننيلنگه اونا كه فكر م يكيبذار بشه . تارك الصالت شدم  كننيلنگه همونا كه فكر م يكي

 . ستين يباك... كنج اتاق  چپمي، م ارميزودتر سر و ته نمازم رو بهم م

از ...  ادياونا ب ريگ شترياون روز كاسه ام رو ازشون جدا كردم و جدا جدا از خدا طلب رحمت كردم ، از اون روز كمتر خوردم تا ب از

رحمتش رو بروم ببنده ،  ياونا درها يبذار خدا... خودشون  يو اونا رو گذاشتم با خداخودمو انتخاب كردم  ياونروز من خدا

برام مهم نبود كه  گهيد... من باز كنه  يداره كه برو يدر هيمنم  ي، حتما خدا كنميم دايخودم رو پ يدامنم خ... نداره  ياشكال

بهم داده  يقشنگ يخدا چه موها دميد يه خودم شدم ، وقتمجذوب چهر يوقت نهي، همونكه تو آ ارميپشت سرشون مستحبات بجا ن

 يكه بهم داد يينايهمه ا يبرا ايغرق شدم و از ته دل گفتم خدا يغرق شدم ، وقت ميمواج بادمجون يو شكن موها نيتو چ ي، وقت

، فلج نشدم و استخونام خرد  نيماش نيسنگ يچرخا ريتو راه مدرسه ، تصادف كردم و ز كهيوقت... مستحبات  شهياون م... شكرت 

 .  تحباتمن بجا آوردن مس يشد برا نينشد ، دستامو بردم باال و از ته دل خدا رو شكر كردم ، ا

.  سوختيم» خودم «  يدلم برا. بمونم » خودم «  كردميم يسخت و فرفره وار در حال گذر بود و من سخت تر از اون سع روزگار

 . سوختيخودم م» خود «  يكنن و من دلم برا ليو به من تحمخودشون ر» خود «  خواستنيهمه م

بهش . بدم  يشونه ام بذارم و بهش دل دار ي، سرش رو به رو رميرو در آغوش بگ» خودم «  كردميم يسع صالياز سر است يگاه

، تو كودك درون  رنيتو رو از من بگ توننيبر تالش تو فائق بشن ، اونا نم تونني، اونا نم يايكن ، تو از پسش بر م يبازم سع« : بگم 

نبض تپنده در حال كوبشه ،  نيا يتو رو از من جدا كنن ، تا وقت اشونيخواه» خود « با  توننياونا نم ، ي، تو نبض تپنده من يمن

و  ديكشيم يهآ» خودم « و اون موقع بود كه »  رهيخودش بگ طرهيو تحت س رهيتو رو از من بگ تونهينم يشكيتو با منه ، ه تيوميق

 هيكنم و مثل  تيكمكش كنم ، ازش حما شهيهم خواستيوار ازم م ماسو با چشماش الت دوختيرو به من م دوارشيام يچشما

 يو با وسواس كردمي، بغلش م شديآروم م يوقت.  اديدرب گهيد يخودم داشته باشمش و نذارم به رنگ كس هيسا ريبچه نابالغ ز

تا خوابش ببره  دادميم يدواريو بهش ام گفتميم» خودم « براش از  نقدريو ا خوابوندمشيتخت م ي، رو فينح ي، مثل كودك بيغر

» خود « بذارم خودش بمونه و  ايدن شهيتا هم دادميو بهش قول م زدميبسته اش زل م يتو چشا تيو تازه اونموقع با استحكام و جد

 .ناممكن نبود  يسخت بود ، ول. برش غلبه نشه  يا گهيكس د

، اونوقتا كه آماج  شدمينكرده متهم م ياونوقتا كه بازم به كارها.  دميبريرو نگه داشتن ، م» خودم «  يكشمكشها نيتو ا يگاه
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و  رهايتحق انهيو تاز كشوندمياونا رو به استهزاء م يرنگ خودم موندن ، رنگها ي، اونوقتا كه برا گرفتميو اون قرار م نيا يتهمتها

اونوقتا بود كه .  كرديمنو تو كارم راسخ تر م» خودم « معصوم  ينگاه به چشما هيبازم  ي، ول دميخريرو بجون م تهمتها و فشار كتكها

«  ينگه دار يو از ته دل خدا رو برا دميچسبيم» خودم « به  شتريو كشمكشها ، ب هايو سرسخت رهايو تحق نهايدر جواب اون توه

 يو سع خوندميخوب درس م. باشه  يقو شهيتا هم كردميم نيتمر» خودم «  با نشستمياونوقت سخت م.  كردميشكر م» خودم 

 يو تو قالب دخترك شدميم ياغي كردمياحساس م» خودم «  يفشار رو رو ياديكه ز يگاه. كنم  تيرو خوب ترب» خودم «  كردميم

 .بره  به جنگ اونا يشتريب يتا با قوا دادميم يمرخص» خودم « و با خباثت به  رفتميم طونيش

كه از  ي، چشم غره ها ومديكه از دهان بابا در م ي، استغفرالله شديبلند م ديكه از نگاه شه يخار حقارت. سخت  يليبود ، خ سخت

كه از  ييو پوزخندها زديم انهيبه جسمم تاز ديبزرگ و پهن سع يكه از دستها ييو كتكها شديم بمينص ديدو رنگ حم يچشمها

 . كردميمعنا و مفهومشون رو درك نم چوقتيه منو  شديمجانب شهاب تو صورتم پخش 

كوتاه تر بر  يكه من تند رفتم و قدم دميفهميماما از اونا ، م يبا جانب دار يو گاه شديم ريماما قائله ختم به خ يونيبا پا درم يگاه

هم  يگاه... ، حقارت  چيدور تر از ه يبود و گاه چيه بمينص ي، گاه انيپا يب يو بزن و بكوبها و جنگها هايريدرگ نيتو ا.  داشتميم

 يبايز يدمده شده ول بايتقر يمانتو هيزبان ، مثل سماجتم در به سر نكردن چادر ، مثل  ي، مثل رفتنم به كالسها ودبرد با من ب

 .وقت رفتن به كالس زبان  شيمكيقا دنيو پوش ديع ديخر

كرم مرطوب  هيدخترونه ام كه شمارشون از سه تا رژ كم رنگ و  شيلوازم آرا يبود ، مثل لو رفتن جا يتو دهن هيجوابش  يگاه

، مثل شكستن قلم جفت پاهام در  شدينم يوقت عمل چيبود كه ه ييدهايجوابش تهد يگاه.  رفتيتافت مو باالتر نم هيكننده و 

مثل كچل كردن موهام اگه باز دو تا . مشترك مدرسه تا خونه رو باهاش قدم از قدم بر دارم  ريبگردم و مس يبازم با عاط كهيصورت

 .از مقنعه مونده بود  رونيب تشيويش

. هر چهارتا برادرم  يآرزو ديكه پسرونه بود و شا يبه دانشگاه اونم تو رشته ا ميابي، مثل راه نشستيم يحرفم به كرس يگاه

و منو در حال  ديكشيرو م كميدم دانشكده كش ديكه سع يي، مثل وقتا رسونديه ها منو به عرش مخواست نيبه ا يابيدست يگاه

و اون روز من از  كرديمن القا م يعمر از چشاش به چشما هيكه  يو احساس حقارت ديديم گوليتا پسر ژ يس ستيخروج با ب

ماهه ، در مقابلشون  هي نيو نا توان تر از جن ديكوبيهم منو از عرش به فرش م يگاه.  كردميچشمام به چشماش متشعشعش م
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 .آقا مقدم  اجبه بله عاقد سر سفره عقد به رضا ، پسر ح ي، مثل جواب زورك رفتميپذيباخت رو م

باخت من بوده ، تو  نيو سخت تر نيبزرگتر نيا كردميموندن ، فكر م» خودم «  يهايداشتم از سخت يكمتر ي، كه تجربه  مايقد

كه  يي، كشمكشها كرديناتوانم رو زخم م يكه پاها يي، سنگالخا يزندگ يهاينامراد يوقت يول. رو نگه داشتن » خودم «  ييناتوانا

 يتر و كمر شكن تر نيسنگ يكه باختها دميفهمي، تازه م زديم» خودم « به  يمحكمتر يتو دهن هي،  ختاندا يخونابه از زخمها راه م

 .هم هست 

خود ساخته ، خوش برخورد ، خوش بر و رو ، از نظر اكثر هم  يپسر. كرده بودم  دايپ يعاشق دلسوخته اسال دوم دانشگاه ،  از

و  دادميسوزنده تر م يسوزنده اش رو با نگاه ي، جواب نگاه ها طنتياز سر ش يگاه. تموم به اسم سامان  ي، همه چ اميدانشكده ا

دانشگاه  كيشاپ نزد يكاف يو تو ذاشتميم يشگيهم يطنتهايپا را فراتر از ش يگاه.  كردميم يحل، كم م ياز سر خود پسند يگاه

عاشقونه اش  يدرد دلها و نجواها يو پا ذاشتميو جسورانه پا به محل قرار م شدمياون در گرفتن وقتم م يتقاضا ي، جوابگو

ازش  طونميش يتو چشما يا برقب يگاه.  ذاشتمينمو محل سگ هم بهش  ذاشتمياحساسات پاكش م يچشم رو يو گاه نشستميم

قرض گرفتن جزوه هام سماجت  يدر مقابل درخواستش برا يكه استاد ازم خواسته كمكم كنه ، گاه يسخت قيتو تحق خواستميم

 .نه :  گفتميكالم م هيو گستاخانه  كردميم

جون و كم  يكه ب يي، نهرها دميديرو به قلبم باز م يكيكوچ يكه از درسم مونده بود ، كم كمك راهها يدو سال يمرور و در ط به

تابستون  يو تو گرما كرديزمستون گرمم م يو تو سرما گرفتيو بعد با فشار خون تو رگهام راه م رفتيچپ قلبم م زيعمق تا دهل

با  تونميكنم ، منم مبخوام و انتخاب  تونميعاشق بشم ، منم م تونميكه منم م دميرسيم جهين نتيبه ا واشي واشي. دستامو سرد 

 .بذارم  ميدوم زندگ مهيو ن ندهيو قدم در راه آ رميسرنوشتم رو به دست بگ» خودم « خواست 

خوش  ي، رو يخنك بهار ي، تو هوا هيديپارك جمش يدرختا ريز يكيگشت كوچ يسامان برا يبود كه به درخواستها اونوقتها

،  زنهيپاك قدم م يتو بهيپسر غر هيدختر حاج منصور افراست كه داره شونه به شونه  نيكه ا ومديم ادمي يو وقت دادمينشون م

ساعت  ميرو به خاطر ن ديحم يها داديطعنه ها و داد و ب ي، وقت رفتيرژه م ممجلو چش ديشه تيسرخ از عصبان يچشما يوقت

 رتياز زور غ ديرگ برجسته گردن سع يم ، وقتآورد يم اديجلسه امتحان ، به  دنيبه خونه ولو به خاطر طول كش دنميرس رتريد

 ميقلوه ا يو لبخند رو به لبها كرديكه مور مورم م كردميپوست بدنم حس م ريرو ز يقيعم ي، خوشحال ديكوبيجلو چشمم م
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انداختم و عزم  يبه چهره ملتهب سامان م يدگيبا در ينگاه ميو ن ذاشتمياون وقتها بود كه جسارتم رو از حد فراتر م.  نشونديم

 .مشترك در كنار اون فكر كنم  يا ندهيتا در مورد آ كردميم

و مطابق با ذوق دخترونه من ،  ديجد پيخوب ، ت يجوان پسند ، وضع مال يچهره ا. از خوبها رو در كنار هم داشت  يليخ سامان

 ايكه با او در حال بحث  يدر تمام اوقات. بودم بدنبالش  شهيكه هم ي، مهربون توام با احساس احترام نيآقا منشانه و مت يرفتار

به  انيكه در تمام طول عمرم همه اطراف يمن يبرا نيكنه و ا ليخودش رو به من تحم دهيعق كرديمن يوقت سع چيصحبت بودم ، ه

 .داشت  ياديز يليخودشون رو بهم بچپونن ، ارزش خ ديداشتن عقا يسع ينوع

كه سامان  شدميكم كم مجاب م.  كرديم بيشدن به سامان ترغ كيسامان و برادرام ، منو در نزد ونيفاحش م يبه روز تفاوتها روز

 .كننده من باشه  ليگمشده و تكم مهين تونهيم

نگاه شفاف كه تا  هي يبرا زديدلم لك م.  خواستمينم دهيچيپ يزندگ.  نميبب هايسادگ ي چهيرو از در يزندگ خواستيدلم م من

متنفر بودم  ديامثال حم ياز نگاه غوطه ور تو چشما. باشه  دايآدم توش پ تيبم شخص رينگاه كه ز هي. شون بده اعماق دل آدم رو ن

كه از توش  خواستيخط ننوشته م هيدلم . نبود  يخوندن يخط چيه ديسع يچشما ين ين يتو. بود  ر، رعب آو ديخشونت نگاه شه. 

 .عالوه بر خدا  زايچ يليبه خ ماني، ا اي، عشق ، متانت ، حجب و ح يمحبت ، سادگ. كتاب مطلب بشه استخراج كرد  هي

 زدميزل كه م. بودم  هايسادگ نيمن عاشق هم.  چارستيب يكه از سادگ زدينداختم ، داد م يسامان م يشيم ينگاه كه به چشما هي

رو  چرخونديچشم كه م.  كردميم دايوجدان راحت ، آرامش پ نيبود ، من با هم دهيوجدان راحت توش خواب هيچشماش ،  نهيتو آ

رگ  هي. خالصانه بودم  يمحبتا نيو وجودم رو داغ ، من كشته مرده هم كرديرو ساتع م تصورتم ، عشق و محب يجزء جزء اعضا

به  ايحجب و ح نيبود ، عاشق هم يتو چشماش برام نانوشته خوندن يذات يايحجب و ح صي، تشخ زديپوستم م ريكه ز ييايحيب

 .بودم  شياوردنيزبون ن

اپن  يبه ظاهر از خانواده ا نكهياما در كمال تعجب ، با ا. تر كنم  كيدخترونه ، خودمو به سامان نزد يلي، خ خواستيدلم م يگاه

من رو . بود  يميبود ، با من صم كيسامان به من نزد.  كشونديسامان ، منو تو بهت م يكردنا يدور نيتعصب بودن ، ا يو ب نديما

كه به اسم  يزيتعصب اصال با اون چ نيا. بود  يعجبا كه تعصب ي، ول دادينم ري، به حجابم گ كرديم دل، راحت درد و  گفتيتو م

و حد خودش رو  شدينم ميپا پ اديكه تو دانشكده ز نيا. داشت  ريتا آسمون توف نيبودم ، زم دهيتا اون سن د انميتعصب از اطراف
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 ياز تعصب ي، حالت شديمثل آوار رو سرش خراب م شديم كمينزد يپسر گها انايو داشت و احدورا دور هوام ي، ول داشتينگه م

 . كرديم يرو برام تداع نيريش

 نكهيا.  داديم ي، بهم حس خوب گرفتيم راديدانشگاه ا طيبلند خنده هام تو مح ياز صدا يول دادينم ريو موهام گ شيكه به آرا نيا

خودشو  اي رهيدستمو بگ كردينم يسع چوقتيه يول برديو به گل گشت م كرديسوار م نشيراحت بود باهام و منو راحت تو ماش

گر پشت  تي، دستشو حما دنايرو وقت كتاب خر ادهيپ يانقالب تو شلوغ پلوغ دونيتو م نكهيبود و ا نيريبهم بچسبونه ، برام ش

پاساژ ، فاصله  يبه خلوت دنيبمحض رس ي، ول كرديرد م ثيخب ين برخورد با بدنبدو تيو منو از وسط جمع ذاشتيكمرم م

قبول تعصبش سخت نبود ، گوش كردن به  ،تظاهر نداشت ، تعصبش كور نبود .  ديكشي، نجابتشو برخم م نمونيب نداختيم

و منو پله  زديبه دلم چنگ م حشيمتنانتش ، تعصبش و نصا بينبود و عج يهاش اجبار هيحرفاش زور نبود ، به خرج گرفتن توص

 . كرديتر م كيپله به آسمون نزد

. برخوردار بودن  هيعال التيپدر و مادرش ، هر دو از تحص. كرده بود  ليو تحص تيخانواده كم جمع هياز  يجوون برازنده ا سامان

متعادل  يزندگ. انداخت  يم انيجرپوست تنم  ريحد رو ز يب يكرده ، ذوق ليو تحص يفكر داشتن پدر شوهر و مادر شوهر فرهنگ

با  يعاد يانسانها. رو تمام و كمال به خود سامان واگذار كرده بودن  ندهيآ يروزها كيشر خابو پدر و مادر روشن فكر كه انت

شام  اينهار  زيخانواده سر م ياز اعضا يكي بتي، غ شونيگناه نابخشودن نيگرم و پر شور كه بزرگتر يخانواده ا.  تريعاد يافكار

 . كردنيانتخاب م گهيو طبع همد ليباب م ديكه با يا هيهد وخانواده  ي، روز تولد اعضا شونيمشغله ذهن نيبود و مهمتر

بدون هم  چوقتيه نكهيا. افراد خانواده با هم بود  يدسته جمع يما و خانواده اونا ، مسافرتها ونيم يتفاوت خانوادگ نيتر ياساس

اونا  يبود كه تو خانواده عاد كينكات به ظاهر كوچ نيما ، هم ينيبزرگان د يها هيتوص اديم ادميه ك ييتا جا.  رفتنينم ييجا

 نيكتريخانواده كوچ ياعضا نيدروغ ب.  زونيما ، بشدت ازش گر يخانواده به ظاهر مذهب يتوبودن و  بنديبشدت بهش پا

 .بود  اينگاه ما به هم پر از دروغ و ر كهيدر صورت. به مصلحت  ينداشت حت يگاهيجا

، رفتار خونسردانه و به دور از تعصبات خشك سامان در مقابل  ديكشيتفاوتها رو برخم م نيو اوج ا كرديم ريبشدت منو متح اونچه

 ديخانواده كش رو به ييآشنا نيراحت ا يليخ. از دانشكده خودشون آشنا شده بود  يبود كه با پسر يسارا مدت. خواهرش سارا بود 

 دميخصوص از سامان پرس نيدر ا يوقت.  كرديم خيبدن منو س يفكر به اون موها يكه حت يزيچ. داد  اهر يو اونو به جمع خانوادگ
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 تونهيم. و از شعور برخورداره  هيسارا دختر بالغ« : جوابم رو داد و گفت  لكسير يلينه ، خ اي شهيهم م يرتيغ ايآ نميو خواستم بب

و حد و حدود خودش رو خوب  ستين يو سبكسر ياهل جلف باز.  هيديدختر خوب و مق. بده  صيفكر كنه و بد و از خوب تشخ

داره اون  يسع نكاريحتما با ا. كه نشون دهنده شعور باالشه  هيخوب ليدل نياز من خواسته با اون پسر آشنا بشم ، هم نكهي، ا دونهيم

 اتميراه و چاه رو نشونش بدم و از تجرب رشدارم بعنوان برادر بزرگت فهيمن وظ. فكر كنه  يدپسر رو محك بزنه و در موردش ج

خواهر خودم  يبا تعصبات مغرضانه راه شناخت رو برو يچرا الك. با جنس مخالف بهش كمك كنم  يبهتر شناختن جماعت يبرا

 »كنم ؟  يببندم و اونو دچار سردرگم

، خودمو  كردنيم عيانتخاب واحد رو توز ياز كالسا برگه ها يكيانتخاب واحد دم پنجره  يبرا ي، وقت ادمهيسال زمستون  هي

بود  بيعج.  رميمتراكم دست بردم تو حفاظ پنجره فرم انتخاب واحدمو بگ تيجمع نيسمت پنجره ، از ب دميكشون كشون ، كش

بار هم  هي،  ييبار با كارت دانشجو هيبار با شناسنامه ،  هي،  كردنيم عيواحد توز انتخابفرم  يمدل هيدانشگاه ما كه هر ترم  نيا

دست كه از حفاظ . اون ترم هم قرعه افتاده بود به شناسنامه .  دادنيم ليفرم انتخاب واحد رو تحو يبه هر ننه قمر ينطوريهم

از گل و شل بارون شب قبل شد تو راهرو كنار پنجره و  ريزآوردم شناسنامه با فرم انتخاب واحدم با هم از دستم سرا رونيب

شناسنامه ام ، همون لحظه كه دست بردم بكشمش باال ،  ينشده بود ول فيكث اديبرگه ز. آهم دراومد . شد  يو گل فيكث يحساب

 .تر و ناخوانا تر شد  فيمتراكم پشت پنجره موند و كث تيجمع يپاها ريز

روز به  هي. كنم ، جوهرش پخشتر شد و بدتر  زترشيسر كردم و هر كار كردم تم فيشناسنامه كر و كث نيبا هم يچهار روز سه

كالس هم  ياز پسرا يكياز قضا . شعبه ثبت احوال بود  هي،  يكنار دانشگاه تو كوچه پشت. كنم  ضشيسرم زد برم ثبت احوال تعو

روز  تونميداد و گفت م حيوال كردم و توضشناسنامه س ضيفرصت مناسب ازش درمورد تعو هيكالسا تو  نيب. اونجا شاغل بود 

 .كنه  ضيبرم تا بدون مشكل برام شناسنامه مو تعو كشنبهي

، باهام همراه شد تا با هم به سر  ميشناسنامه ، همون پسر هم كالس ضيتعو يكه رفتم اونجا ، بعد از انجام كارا كشنبهيروز  اون

، پام رو گل  دميرو خلوت اون كوچه پر ادهيپ يآب تو يجو يانشكده ، از رود يلحظه كه از كوچه پشت هيتو .  ميكالسامون برگرد

آخم برگشت و تو  يكه جلوتر از خودم بود با صدا مي، هم كالس يناصر ي، آقا نيبود با كله بخورم زم كيسر خورد و نزد سيخ

دور كمرم حلقه بود ، چشمام  يناصر يهمون لحظه كه هنوز دست آقا. كنه  يريلحظه منو تو بغل گرفت كه از افتادنم جلوگ هي
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 .كناره گرفتم  يناصر ياز آقا يدادم و با دست پاچگ تسامان قفل شد ، زبونم بند اومد و كنترلم رو از دس يچشما يتو

منو و  ييكوچه و كم عابر بودنش ، تنها يخلوت.  رفتيبود ، صد در صد فكرش به خطا م دهيصحنه رو د نيتو اون لحظه ا يك هر

اون صحنه درست  نندهيبب يبرا ياديشك ز ي، جا خواستميم ياصال من تو اون كوچه چ نكهي، هم كالس بودنمون ، و ا يرناص

 تونستيم يو اونچه هركس نهيراحت به قضاوت بش يليخ تونستيرو داشتم ، سامان م ام دهيمو و رنگ پر دهيخبر لب گز.  كرديم

 .به ذهنش راه بده ، راه بده 

فرصت مناسب خودم  هيناچار تو . نخواست  حيبود از من توض دهيكه د ي، سامان به خاطر صحنه ا گهيد يه روزهااون روز ن نه

 يزياز حرفش چ» وسط آسمونه ؟  ديخورش شهيمگه هم« : راحت تو چشام زل زد و گفت  يليسامان خ. دادم  حيبراش توض

 رونيلحظه وسط ظهر سر از پنجره ب هي« : داد  حيبود ؟ خودش برام توض يچ شمنظور. نگاش كردم  زينشد استفهام آم رميدستگ

وسط آسمون  ديخورش دني؟ مگه د مونهيمگه از اول هم همونجا بوده ؟ مگه بازم اونجا م يول. وسط آسمونه  ديخورش ينيبيم يكنيم

رو وسط روز تو دل  ديو خورش چرخهيم نيد زميداشته باشه ، شا ليدل ديوسط آسمونه ؟ شا ديخورش يجا شهيكه هم هيمعن نيبه ا

كه چشم  يزيبه اون چ شهيهم نم شهيهم. وسط آسمونه  ديخورش يجا شهيفكر كرد كه هم يسطح نقديا دي، نبا دهيآسمون نشون م

با چشم  هك ليدل ني؟ فقط به ا يوجود خدا رو منكر بش انيبا اطمن يتونيم ي، ول شهينم دهيخدا د چوقتيه. اعتماد كرد  نهيبيم

وسعت  نيبه اسم آسمون اون باالها وجود نداره و ا يزيكه چ يتاحاال فكر كرد ي، ول داستيآسمون پ شهي؟ هم دشيد شهينم

پس هست ؟ چرا  نميبيمن آسمون رو م يبگ نانيبا اطم يتوني؟ م دهيماست كه آسمون رو به چشم ما آسمون نشون م ديمحدود د

 يهمونجور ميمطمئن بش ديبا نهيبيچشم ما م كياونچه كه محدوده كوچ يو با چه جرات ميمنكر بش لرو به ك مينيبياونچه كه نم ديبا

 »؟  مينيبيوجود داره كه ما م

شهاب  يحت چوقتيه.  كرديو در عوض از خانواده خودم دورم م كشونديبه سمت سامان م شتريو ب شتريبود كه منو ب ديعقا نيهم

چرا  نيواقعا چرا ؟ ا.  كرديرو به چشمان من باز نم يعيوس نيبه ا يراد خانواده ام هم مرام نبود ، افقاف هيبا بق ياز نظر فكر نكهيبا ا

برادر بزرگتر از خودم ،  4مثل من با وجود داشتن  يچرا دختر. به جوابش برسم  تونميبود كه تا ابد الدهر هم نم يياز اون چراها

،  تگريباشن حما ينتونستن چتر چوقتيبرادرها ، ه نيجز خشونت رو از اونا بر سرم داشته باشم ، چرا ا يا هيسا چوقتيه دينبا

 تونستنيدخترانه من ؟ چرا نم اليسركوب كردن خواسته ها و ام يباشه برا تكپ هيمن نقش  ينقششون تو زندگ ديبا شهيچرا هم
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كنن ، نه  ليخودشون رو بهم تحم ديبا جبر و خشونت ، عقا شهيهم ديباساده به خوردم بدن ؟ چرا  يخوب بودن رو در قالب كلمات

 ؟ حيبا استدالل و با توج

مادر . نبود  يپسر حاج. نداشت ، باباش حاج نرفته بود  قيمحاسن بلند نداشت ، انگشتر عق. بود  يخانواده باز اجتماع هياز  سامان

شاگرد  يكل.  خوندينماز م.  گرفتي، تموم رجب تا رمضون رو روزه محجاب  يهمون مامان به ظاهر ب يخواهر محجبه نداشت ول

.  داديدرسشون م يخصوص يكالسا نيبودن و بدون چشم داشت به پول ا يكم وسع يها ادهاز خانو يداشت كه همگ يخصوص

بگم اون  تونستمينم نانيدرجه از اطم نيچرا من با ا» روزگارن  ينهايمن از پاك تر يمامان ، بابا« :  گفتيم شهيسامان هم

 ؟  زگارنرو ينهاي، خانواده من و از پاكتر بيشده تو ظواهر پر فر دهيچيپ يتهايشخص

 شهي، هم رستاني، دب ييدبستان ، راهنما.  كردميم دايراحت دوست پ يليخ.  كردميراحت تر با اطرافم ارتباط برقرار م يلي، خ مايقد

مدرسه با هم اخت  يواريمحدود به چهارد طيخوب تو همون مح يليو خ كردنيه ام مبودن كه به خاطر اخالق خاصم ، دور ييدوستا

 رهيدا. دانشگاه گذاشتم ، اوج رفاقتهام ، نزول كرد  كريدر و پ يبزرگ و ب طيبعدها كه پا به مح يول.  ميكرديو رفاقت م ميشديم

تا اونجا . و گسترده تر شد ، به همون اندازه هم كم تعداد تر  قتريدورم تنگ تر و تنگتر شد ، وسعت رفاقتم به همون اندازه كه عم

 يا گهيد ينبودم ، كس كيتو ج كيو ج يميباهاشون صم اديكه اون موقع ها هم ز رستانيدوران دب يدو تا از بچه ها يكيكه به جز 

تر شده بود  ياون روزها كال سطح هايتعمق دوس ايعوض شده بود  هايدوست يمالك من برا... چرا  دونمينم.  زديدور و برم حلقه نم

 ينتونستم برا شتري، ب ديدا كنه ، سه چهار تا دوست جديكرد و تونست به خلوت من راه پ يهمه ، بجز سامان كه سع نيبا ا يول! ؟

 .خودم دست و پا كنم 

به سرم اومد و  اليو ندا و نرگس و ل يبا عاط هاميكه تو دوران دوست ييترس با من بود كه بالها نيا شهيهم هم دي، شا دونمينم

 يطيو شرا يطيغلط و افراط گونه خانواده ام ، بازم تو مح ي، بواسطه رفتارها شدياونها ازم خورد م يجلو گاهيكه گاه و ب يتيشخص

ها به قلب برخورد نيكه از ا ياز احساس حقارت يو فقط صرف دور اديبرام بوجود ب ييو راهنما رستانيسخت تر و حساس تر از دب

حواس ،  نيا ني، ماب يحس هي يول دونمينم قيدق... دور خودم رو تنگتر و تنگتر كنم  رهيدا كردميم ي، سع نداختيو روحم چنگ م

 ...پسر  هيدور من ، محدود بشه به چهار پنج تا دختر و  رهيا، د ييدانشجو طنتيتو دوران پر فروغ و پر ش شديباعث م

بعد  ميو ن كسالي نايم. بشه  كياز اون دوران بهم نزد شتري، تونسته بود ب رستانمي، دوست دوران دب ناي، م ديحلقه جد نيا نينابيب
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بود ،  يجور خود احمق پندار هيبه واسطه اخالق منحصر به فردش ، كه . همون دانشكده  ياز من تو همون رشته ، پا گذاشت تو

،  نايم يهايخود احمق پندار نيا.  كردي، به شدت احمق جلوه م ير كمال رندكه د يتيشخص.  گرفتيمورد توجه ام قرار م شهيهم

دست و پا ...  شديكه پر رنگ و با سماجت تو مغزم موندگار م يخاطرات.  ذاشتيم ادگاريازش برام به  يبا نمك يهايسوت يگاه

تو خودشون  فيظر ياستيس يكه همگ ييهايشده بودن ، خل باز يزيحساب و كتاب و برنامه ر ياز رو يكه همگ ييهايباز يچلفت

 ...داشتن  يتيريمد شرفتهيپ ستميس هيكه نشون از  ييهاياحمق باز... نهفته بودن 

به تجربه هام اضافه  يبود كه تجربه ا نيا شيخوب ، خوب يمن نداشت ، ول يريپذ تيرو روند شخص يخاص ري، تاث نايم اخالق

هم  يول ارهيسر در ب زايچ يليادم از خ نكهيا... برام جالب بود .  ستي، لزوما احمق ن دياحمق به نظر رس يكه هر ك نيا.  كرديم

تو بغل  يفتيو صاف ب يعقب عقب راه بر نكهيا... ، كار خودشو راه بندازه  وهيش نيهم بابزنه و  تيزمان خودش رو به خر

خر مابانه  يلي، بعد خ يدور تو چمنا غلت بخور هي،  نيزم يرو نيكه از اول ترم چشمتو گرفته ، باهم پرت بش يپسر يدانشجو

جلو  يشدن دست بذار ديو سرخ و سف يخواه عذرتم يو به جا يريبه خودت بگ يژست احمقانه دست و پاچلفت هي،  يبلند ش

 شهيم ياال چح يدو روز بعد از همون وا قايو دق» ! ؟ شهيم ي، حاال چ يوا« :  يپسر نگون بخت و بگ يتو چشا يدهنت و زل بزن

آدم  هيكار  نيتراز پس ساده  نكهيا... سر قرار  شيدوبار هم كشونده باش يكيو  ياحمقانه ، مخ پسر مورد عالقه ات رو زده باش

 نيدرسها ، بزرگتر نياز سخت تر يكياستاد دانشكده ، سر  نيتر ريسر كالس سخت گ يول يايبالغ كه همون راه رفتنه بر ن

 ستيب هي،  ستين تيازش حال يكه كالم يدرس يو تو يرو در كمال آرامش و بدون دست و پا گم كردن مرتكب بش هايتقلب

بدنم رو  يفكرش هم موها ي، حت ينترس نيكه من با تموم دل و جراتم و با داشتن سر به ا يكار.  يخوشكل تو كارنامه ات بنشون

 . كرديم خيس

 يكه از نقص عضوش خوب برا يدختر...  كرديافراط گونه اش توجه ام رو به خودش جلب م يهايبا جلفگر ي، ناز نايجز م به

و  ديخدا خر و د« : انداخت  يضرب المثل م نيا اديمنو  شهيهم... لنگ  يخوب ، پا افهيق...  كردياستفاده م شيفساد اخالق حيتوج

،  ميگه گاه وسط حلقه زندگ بيعج ينكرد ، ول دايه حلقه دور من پب يبود كه اصال راه يياز اون دسته از آدمها يناز. » شاخش نداد 

 .و آهم دراومد  دميسالم و ناسالمش رو د يپا ونيدر م يكي يرد پا

و خانوم  شدياز جلو حراست دانشگاه رد م يوقت.  برديبكار م لهيوس هيرو خوب بعنوان  ييمظلوم نما يمظلوم نبود ، ول يناز
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به كمكش  ييمظلوم نما ني، هم گرفتيم راديا نشيو سر و وضعش ، از شلوار ج پيبرانداز كردن ت جلو در ، در حال يِحراست

 ريو ز رونيزانومو كه بر اثر تصادف استخونش زده ب ري، ز ينيچالغمو بب يپا... بزنم باال  وخانوم صبا ، اگه شلوارم« : كه  ومديم

 نيو به ا» بپوشم  نيج يشلوار پارچه ا يكه به جا يدي، خودت بهم حق م مكتيسر ن نميبش ذارهيو نم كنهيم تمياذ يشلوار پارچه ا

 يوقت اي.  شديم حي، توج يسفت و سخت حراست يهايريرادگيبسته دانشگاه ما ، با اون همه ا طيمح يتو دنشيپوش ني، ج بيترت

تموم  شدي، و اون مجبور م رونيب كرديشوتش م پايت هي، دوست پسر لجن تر از خودش ، از خونه اش با  رضايشب و نصف شب ، عل

راحت بگه  يلي، خ رهيجلوشو بگ يكنار دانشگاه به سر ببره و گشت شبانگاه مكتين يدو نصف شب تا هشت صبح رو رو يساعتها

اگه » و رفت  جانيشمال ، منو نصف شب رسوند ا رفتيبابام كه داشت م ياز دوستا يكي... پام  تيوضع نيبا ا... بود  نيبارم سنگ« : 

 انبمدافع حق به ج هيو  اميپشت سرش درب يبودم ، امكان نداشت از موضع تدافع دهياونو ، با چشم ند يهايو لجن باز هايكثافتكار

به دور من در  دهيچيپ طيسر از مح گاهيبود كه ناخواسته ، گاه و ب يهم جزو اون دسته ا يبهرحال ، ناز. تا آخر عمر براش نمونم 

 .نداشت  ريبگم تاث تونمينم ميزندگ يرو...  يول... من نبود  تيشخص يرو ريپذ ريهرچند تاث. آورد  يم

به  تياز روز اول دانشگاه ، شخص. كه بخواد رو دست بخوره  دونستيكه خودش رو زرنگ تر از اون م ي؛ دختر ساده لوح يهست

 ستادهي، ا ني، مت يدختر خودساخته و مستقل ، خودرا هي... قرار داد من  طيمح ياز حلقه ها يكي، اونو جزو  رشيظاهر تزلزل ناپذ

 يپاش و راست قامت يسفت و سخت دوست داشتم پا بذارم جا لياو...  خشيبلند و س يمثل قد و باال قايدق ريو به ظاهر تزلزل ناپذ

 ...حفظ كنم خودم  ي، برا دهيارزشمند از پدر رس يو استقالل رو مثل ارث ييو خودرا يستادگيو ا

مادرش بود  يچاك محسن پسر عمو نهيعاشق س. بود  ريدب رستانيدب هي يخاله مجرد كه تو هي.  كرديم يبا خاله اش زندگ يهست

بود و  يو قرآن ينيعلوم د ليداشت ، فارغ التحص سي، اونم تدر كرديم سيكه خاله اش تدر يرستانيهمون دب يكه از قضا تو

محسن در  هيسا ايمحسن تو ذهنش ،  اليخ ايذكر محسن رو لبش بود ،  ايرو شناختم ،  يكه هست ياز روز اول... حقوق  يدانشجو

 نيثابت ا يمحسن هم پا...  ميرفتيو م ميزديم ميبا دوستان ج يكه گه گاه ييماي، كوه پ يبود ، گردش يهر جا قرار... كنارش 

روز به روز عالقه اون به محسن ، خانه برانداز تر ...  ومديمحسن م يب الميتو خ يكمتر هست. بود  يگردشها و دوش به دوش هست

 نيعشق آتش هيجز  يزي، خوب ، رفتار و حركات محسن چ يابراز عشق نكرده بود ، ول يمحسن به هست چوقتيه...  شديم

بود ، به  هاز طرف محسن شد يفيكه جون به سر بالتكل يستاز سال سوم ، ه ادمهيخوب ...  داديدو رو نشون نم نيا ونيدوطرفه م
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هم كه شده ، از خرج و  يبه زور هست ديتولد محسن ، همه ما با. خودش رو به اون نشون بده  نيكرد عشق آتش يانحاء مختلف سع

جور  هي، روز مرد  ضايجو ا، روز دانش بيترت نيروز معلم به هم...  ميكرديم هيدر شان آقا براش ته ييو كادو ميزديمخارجمون م

هم به  كشينزد يدوستا قي، كه از طر رسونديعشق رو به ثبوت م نيا ديخودش با قينه تنها از طر نكهيا شخالصه ا...  گهيد

در منجالب  يخودسوز نيسال سوم ، سرانجام ا يآخرا. از لطف و مزاح هم نبود  يبرامون خال يهست يتالشا نيا...  نيهمچن

از عكس  داديداد و ب يا...  يعشق افالطون نيصورت محسن و اعتراف به ا ي، باعث شد رك و راست بپره تو يهست يفيبالتكل

 خيبدنم س ياعتراف تكون دهنده خودش شد ، بازم موها نيا فيخوار و خف يچطور هست اديم ادميهنوزم كه ... العمل محسن 

خودساخته و  اهربه ظ تيخوب شخص يول» نه كمتر  شترينه ب يمونيمو  يمن يتو دختر دختر عمو« : و جواب محسن كه  شهيم

 گهيد نيال هي ياعتراف به دوست نداشتن و عاشق نبودن محسن پا پس بكشه و تازه افتاد تو هينبود كه با  يزي، چ يسرسخت هست

 ييجور كش تنها ميمجبور بود يو آن ناي، منو ، م يهر روز هر روز ، به ضرب و اجبار و شماتت هست... سال چهارم  ياز ابتدا... 

از  يكيعشق محسن ، توسط  يآنت طونيش دي، شا ديكه شا يسيو دعا نو يو كف خون يريفال گ يجا برا هيو هر روز  ميبش يهست

 . يبشه و محسن رو پاك و منزه برگردونه به آغوش عاشقانه هست يسحر و جادوها ، خنث نيا

و  يبه ظاهر قو يتياحمقانه ، به دنبال شخص يهلك و پلك افتادنا نيما ، هم يياز دوران دانشجودوره ها  نيتر زياز خاطره انگ يكي

مرده  هي، هر روز  دهيخواب امام د هي، هر روز  سيفال نو هيهر روز . ، دنبال دعا و جادو بود  يالبته برعكس ، كامال متزلزل هست

مرده  كرديادعا م يمرد... بود  نشوني، همون اخر نشونيتر زيو غم انگ نيخنده دار تر.  ديباطل السحر جد هيزنده شده ، هر روز 

صعب العالج و ناعالج و باطل  ضيشفا دادن به مر ييبرگشته ، توانا اياز حالت مرگ به دن يو وقت دهيبوده و خواب امام زمان رو د

 .كرده  دايكردن سحر رو پ

با  ديبا ندهيداده بودن از ترم آ ريبه همه گ يدانشگاه ما اجرا بشه ، آخر ترم ياب برتر تواون ترم قرار بود حج...  ادمهي خوب

پول جور كردن  يدر تكاپو...  يو هست ميو چادر دوختن بود دنيقواره خر يهمه در تكاپو. سر كالسا  ميحجاب برتر حاضر بش

، پول چادرهامونو  ي، من و آن يبه ضرب و زور و توپ و تشر هست... از گور برخاسته  ياز آقا متيباطل السحر گرون ق نيا يبرا

 .باطل السحر  ديخر يدنبالش برا ميو راه افتاد ميخانم داد يهست ليكم و كاست تحو يب

 يتو نظر اول ، آقا.  از گور برخاسته يبه خونه آقا ميديتا رس مي، گذشت يبه ر يپر بن بست راه آهن ، منته يكوچه ها چيخم و پ از
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باطل السحر  هي تونميپشت بام شما رو بستن ، م يپله ها يزل زد و گفت در ورود ي، تو چشم آن دهياز گور برخاسته خواب امام د

،  يكن دايو راهتو پ ينيباال و افق رو بب يبرس خوانيكه نم ييو از شر كسا يپشت بومت رو باز كن يها هپل يبدم بهت ، در ورود

كه توجه اش به من جلب شد ، نطقش باز شد كه بختت رو  دميكش ينيه. چشام چارتا شد ... اش هم صد تومنه  هي، هد يبش راحت

 يزيبر ديآب غسل مرده با. راهش باز كردن و بستن كفن مرده است  ، يشيبچه دار نم ي، اگرم شوهر كرد يكنيبستن ، شوهر نم

تو  ينكته قابل توجه چي، ه يهست يو استقالل طلب ييخودرا تيخدا رو شكر بجز مورد شخص.  يرو سرت و سحرشونو باطل كن

 ... رد كردم تا به وقتش  يليسب ريز... نبودم  يخرافات...  كردياون منو جلب نم تيشخص

همه خواستگار  نيا.  ستيبرو بابا ، حالت خوش ن« : گفتم » شد  يفرج ديشا ميما هم بخر ايخره ب« : سقلمه به پهلوم زد كه  هي يآن

نگاه بهم  هي يآن» . االن دست و بالم رو ببندم  خواميخودم نم.  رهيميتازه سامان كه برام م. شوهر كنم  خواميدادم ، خودم نم

لندهورت در خونه رو بروش  ينه كه بابات و اون دادشا« : تر كرد  كيسرشو به گوشم نزد. هامو خوند  هانداخت ، تا ته دلهر

؟ اگه محسن اومد گرفتش ، اونوقت منو و تو  دهي، باطل السحرش جواب م كنهيچه م يبا هست ميني؟ حاال بذار بب كننيچارطاق باز م

 .ر برخاسته از گو يآقا يصاف تو چشا برگردوندمزدم و رومو  يپوزخند» . شد  يفرج ديشا ميخريهم م

 اتيشخص مورد نظر شما رو عناصر چارگانه ح« : جلوش ، گفت  زيم يرو ختير. كاغذ مچاله شده از پر شالش باز كرد  يمشت هي

، قلبتو صاف  يكن يكيدلتو  دياول با يخورده سخته ، ول هيكارت .  يهر چارتاشو باطل كن ديبا. چارعنصره  رهياس. احاطه كردن 

چل قول  عيما زيچ هي يتو يزيبر ديبا هيآب ياول. طرفت  گردهيبشمار برم گهيتا چل روز د مروزشروع كن از ا، تمركز كن و  يكن

چل قول . بت  دميچل تا كاغذ م هيباد يدوم... بخوردش  يبمونه ، آب مونده اش رو بد يشب بذار هيتوش  يفوت كن يواهللا بخون

مورد  ريچارتا مس.  هيخاك يسوم. سر راهش تا باد با خودش ببره  يدرخت هيبه  يبنديهر كدوم رو جدا جدا م. روشون  يخونيواهللا م

 نيا.  يخريچهارتا فانوس نسوخته م.  هيشيآت يچهارم.  ريمس هيتو  نيزم ريز يكنيهر كدوم رو چال م يكنيترددش رو انتخاب م

بعد چل روز . آزاد بسوزه  يهوا تو يذاريچهارتا چارشنبه دم غروب م يكنيم لهيتيتو روغن مورچه ، ف يسونيخيچارتا كاغذ رو م

چك و  يكم و كسر ب يب ياون روز هست زبونيپونصد هزار تومن پول ب نكهيخالصه اش ا» اش پونصد تومنه  هيهد.  ينيبيجوابشو م

 . ميشد ياز گور برخاسته و راه يآقا زيچونه گذاشت روم

شما هم اگه از . گفت ، گفت دلتو صاف كن  يكه چ يديبت گفته باشم ، شن« : گفت .  يه ااقال چك و چون يگفتم هست يچ هر
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اخم كردم ، دستشو » . نشه  نينه كه دل چرك باش دميكنم هم پولتونو م يي، برم گدا نيبگ نيهست يناراض نيكه بهم داد ييپوال

 يول» . كار مخالفم  نيهمه دار و ندارم مال تو ، من با اصل ا. باشم  يبخندم اگه ناراض باممن به گور با يهست« :  دميمحكم چسب

 .اعتقاد داشت  يهست

 ديكشيرو هم به دوش م يكه تو خودش غم بزرگ يماندن اديو ب نيريبس ش ياون روزامون خوب دراومده بود كه شد خاطره ا كار

 هيتو  ميرو انداخت هيهمونروز آب. برنامه سخت باطل السحر  يرادنبال اج ابونيتو كوچه و خ ميراه افتاد يو هست نايو م يمنو آن. 

محسن خان  يقيطر هيكه شب به  يخونه خاله هست خچاليتو  ميو گذاشت ميو فوت كرد ميخوندتنگ شربت چل قول واهللا سرش 

. درخت  يبه شاخه ها ميبست تا ته بلوار كرديم سيكه خاله اش توش تدر يرو از سر بلوار مدرسه ا هايباد. ، بده به خوردش  اديب

مدرسه دم در  اطيح يرو تو شونيكي. رو دم در مدرسه  شونيكي.  نايدم در خونه محسن ا ميدونشون رو چال كرد هيرو  هايخاك

.  ميتا كاغذ رو چال كن ميديخنديم نقدريو ا ميكرديرو چال م نيو با قاشق زم ميقاشق باهامون برده بود هي. معلما به دفتر  يورود

با روغن  ميكرد لهيتيرو ف هيشيآتآخرشم . سر بزنه  هياونجا  ومديكه محسن هر روز حتما م يخونه خاله هست يدم در ورود شميكي

شد ؟ محسن  يچ يهست: بود  نيهر روز ، هر روز برنامه مون ا. فانوسا  شيداد دم آت يمورچه و چارتا چهارشنبه دم غروب هست

،  يبعد از ظهر محسن اومد در خونه خاله هست هيهشتم بود كه  ايو هفتم  يروز س ديكرد ؟ خالصه اش به چل روز نكش يكار

آخر .  چارهيب ياز آخر و عاقبت باطل السحر هست نميا. مادر مرده داد  يهست ليهمكارشو تحو ياز معلما يكيبا  شيكارت عروس

 . عاقبتش نور االنور بود  گهياون د جا ختم نشد نيبه هم چارهيب يو عاقبت هست

 ميشد كيفابر قيرف ياز روز اول دانشگاه ، من و آن. بود  ييايدن يمنو آن يدوست. حلقه دور قلبم . دوست جون در بدن من بود  يآن

از بغل در . ر تو بزرگ بود و چند تا اتاق تو د اطيح هيخونشون ،  نييطبقه پا. بابا بزرگش  هيخونه درندشت داشت ، ارث هي يآن. 

اتاقا مال  نيدر هر كدوم ا. ساز ، دور ساخت  يتو در تو ، مدل مدرسه ا يبه طبقه باال ، اون باال هم ، پر از اتاقا خورديپله م هي اطيح

پسر  يكياش مال اون  گهيد يكي. مال عمو بزرگه اش كه اونجا ساكن نبود و فقط پسر مجردش اونجا بود  يكي. خانواده بود  هي

.  كرديم يعموش كه با زن و بچه اش زندگ يكياش هم ، مال پسر اون  گهيد يكي. كرد يم يعموش كه متاهل بود و بازنش زندگ

پاتوق  هيبشه به  ليتبد يعامل باعث شده بود خونه آن نيبود نداشتن و هم يآن اريكه در كل در اخت نييبه طبقه پا يباال كار نيساكن

 . يميخونه ت هي.  ييدانشجو
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بغرنج  تيبا وضع يكم كم كه آن يول. باشه ، نه از ترس خانواده ام  يبد ينه كه جا. جرات نداشتم باهاش برم خونه اش  لياوا

راه و رسم . از بابت اجازه نداشتم  يمشكل.  كردميدرد و دالم نشست ، راحت تر باهاش رفت و آمد م يخانواده من آشنا شد و پا

 يليخ. دانشگاه بود  كيخونه اش نزد. سمت خونه اش  ميافتاد يراه م يكالسا ، با آن نيب يگاه.  مرفتن رو خوب بلد بود يآب ريز

رو به پلو مرغ  يآن يي، نهار ساده و دانشجو ميكالس نداشت 4تا  12ظهرا كه .  كردياون منو درك م. باشم  يدوست داشتم با آن

 گفتميمن درد م.  كرديرو چرخ م سوندهيخ يباقله ها  يو آن زدميم رفمن ح.  ميشديم يم راهباه.  دادميم حيخونه ترج يزعفرون

سرمون  ميذاشتيبالش م هيبعد از غذا ، . كباب باقله .  كرديباهاشون كباب درست م يو آن زدميمن زجه م.  كرديخورد م ازيپ يو آن

 . ميبود ياب يعاشق آهنگا.  ميداديگوش م يو اب ميزديجفت هم با هم حرف م ميذاشتيرو م

 يبرادر ينالوون بودم ، اون از ب يخواهر يكه من از ب يهر چ. هم داشت  گهيجز خودش سه تا خواهر د. بچه اول خانواده بود  يآن

بود  يدراون  يدانشگاه رفتن برا ني، ا يبه قول آن. در طول روز خونه نبودن  چكدوميه.  يبود ، باباش شركت مهيمامانش كارمند ب. 

از بشور بساب . رو بدوش بكشه  يتنه بار زندگ هي شديمجبور نم گهيبود كه د نيكه براش داشت ، ا يتيحداقل مز. بهشت  يبه سو

به مال  يبه قول معروف ك يخانواده اش رو داشتم ول تيميحسرت صم شهيداشت ، هم يخانواده خوب.  يو بچه دار يتا مهمون دار

 نيا.  كرديم يداشت و از اونجا كه فرزند ارشد بود ، نقش مرد خونه رو باز يلكسيخانواده ر. باشه  يراض يكه آن هيخودش راض

و  يو حرف زور شنو يخور يتو سر شهيهم! من  يعمر زندگ هيحسرت . گذار بود  ريمن تاث تيشخص ياخالقش بشدت رو

من  يكه برا تيمسئول هبا اون هم يآن يدرمقابل زندگجزء ش بودم  نيتر زيو ناچ يكه من ته تغار يبودن تو خانواده ا كيكوچ

 !؟ يمن چ يول» واسه خودت  يپا مرد هيتو  يآن« :  گفتميبهش م شهي، هم ريبخ ادشي. داشت  ايحكم رو

 يامتحانا يفرجه ها.  ميزديم ياونچنون يطنتهاي، دست به ش ختيريرو هم م يآن طونيخفته در جلد من با ش طونيكه ش يگاه

 . ميكرديراحت تر با هم رفت و آمد م ياز سال سوم و چهارم كه خونه ما خلوت شده بود ، من و آن. سخت وقتش بود 

شهاب زودتر از همه بابا رو . خودشون داشتن  يجدا گونه برا يقصر هيزن گرفته بودن و هر كدومشون  ديو سع ديو حم ديشه

. بود شهاب مهاجرت كرده بود سوئد  يچند سال. ف سر باال رو بفرسته اونور آب ت نيخون به دل كرد و بابا هم مجبور شده بود ا

خونه درندشت كه  هيمن بودم و ! گرم  گهيد يبابا هم سرش جا. خودش بود  يو برنامه ها هاجلسه ها و روضه  ريمامان كماكان گ

 !هم نداشتم  يكنترل چ
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شب  هي شديم يتا راض گفتميو م گفتميم نقديا گرفتميمخ ماما رو كار م هم يگاه. رفتن هم آسونتر شده بود  يآب ريروزا ز اون

درس خوندنها هم در نوع خودش كم  نيا!  ميبا هم درس بخون نايا يداداشا و بابا متوجه بشن برم خونه آن نكهيفرجه رو بدون ا

 يباال و سر درآوردن از زندگ يشب صرف انگولك كردن تو اتاقا هي! و بند انداختن  داختنشب صرف موم ان هي. مفرح نبود 

مثل زن خرابا بعدم غش  قايدق ميكرديم شيشب آرا هي،  ميغذا بپز ميكرديشب ساعت سه شب هوس م هيطبقه باال ،  يساكنا

 مينشستيون بود ، ماومده بود اونجا مهم يآن يشب كه بابا بزرگ مادر هي.  ميديخنديخراب شده خودمون م يها افهيغش به ق

 ميكش رفت گارشويسرش پاكت س ياومده بود خونش سر بزنه ، نصف شب از باال يآن يبارم كه بابا هيتا صبح ،  يباهاش ورق باز

كه از  يمن يبرا يهر كار ممنوعه ا دنيبهر حال ممنوعه بود و چش!  دهيم يچه حال مينيبب مينخ خودمون رو مهمون كرد هي يكي

 .از لطف نبود  يممنوعه خال يليخ يكارها ني، ا گرفتنيم راديهم ا دنمينفس كش

 كمشي، عاشق فروغ بود و ش خوندميبراش فروغ م نشستميم ييپشت در دستشو رفتمي، م ييدستشو رفتيم ياوقات كه آن يگاه

كه تو چند تا پله باالتر  ييپشت در دستشو! ... من  يداشت ، حفظ اشعار فروغ بود برا يآن كميش يوبسيكه  يتيحداقل مز!  وبسي

، پشت  ميبار در رو باز كرد هي ياز سر كنجكاو. به طبقه باال  شديدر بود كه باز م هيو باال بود ،  نييطبقه پا نيطبقه ب مين هي ي، تو

شب كه هوس  هي. حرف نداره  زهندايكه عموش م ييهايترش گفتيم يآن... باشه  يترش ديرسيدر چند تا دبه بود كه به نظر م

دبه اول ! شراب بود ... الكل دماغمون رو سوزوند  ي، بو ميكرد كهسر دبه ها ، بازشون  ميبه سرمون زده بود ، رفت يخوردن ترش

 هي! دبه ها سر  ميرفت ميپارچ آورد هيبه سرمون زد ! ، دبه سوم خرما ، دبه چهارم هندونه ، دبه پنجم انگور  ريآلبالو ، دبه دوم انج

بود  يكرد و به هر ضرب و زور و بدبخت صافشپارچ و  هيجوراب گذاشت سر  هي يخورده از انگور ، بعدم آن هيخورده از خرما 

 !داشت  يحال خوب دنيممنوعه رو چش يليحس خ هيداشت ،  يحس خوب يكه نشد ، آبم از آب تكون نخورد ول يچيه...  ميديچش

دوره  انياز بعد از پا. داشته باشه  ديجد يتجربه ها خواستينظر دوست داشتم كه اونم مثل خودم دلش م نيرو از ا يآن

حرفها بود كه تموم شدن درس و شروع  نيبا معرفت تر از ا يهرچند آن. هم تموم شد  ي، رابطه سفت و سختم با آن يكارشناس

وگرنه منم  ستين نجايكه خونه اش ا فيفقط ح.  ارهيوجود بب تموميميصم يتو يبچه دار شدنش خلل يمشتركش و حت يزندگ

 .  شدمياونقدرا سربار خاله نم

 يمدت. رو هم گرفت  چارهيسامان ب بونيمن گر ينكبت يزندگ شي، اوضاع و احوال قراش م يسال چهارم دوره كارشناس يآخرا
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، تازه  ميو از شر دانشگاه راحت بش ميترم رو بد انيپا يكه قرار بود امتحانا ييهمون روزا قايدق. بود سامان مثل مرغ سركنده بود 

 يچكها.  گرفتيم شي، انبارش آت اورديم يكسر.  خورديم چيمرتب كار باباش تو هم پ. كرد  دايسامان نمود پ يخانوادگ يدردسرا

 يسامان درمونده شده بود و هرچ چارهيب .و آخرش هم حكم مصادره اموال  ديچرخيبازارش تو دست شرخر ها دست به دست م

 . داديقد نم يي، عقلش به جا كرديفكر م

. سامان بود  يخانوادگ يزندگ يسر و سامان ياون روزا اوج ب. و دروس به شدت سخت و وقت كم  ميترم آخر بود يامتحانا وسط

 نشيماش.  كرديم افتيدر زيآم ديتهد يغامايپ خودش دم به دم.  ختهيرفته بود و اعصاب مامانش بهم ر شيباباش تا مرز سكته پ

. كرده بود  دايپارك شده پ ابونيو سه روز بعد دم در خونه شون با چهار در باز وسط خ بود دهيرو دزد از دم در محل كارش دزد

شده بود و تموم قرار و  ياز سارا فرار ليدل يسارا كه قرار بود همون روزا باهاش ازدواج كنه ، ب يمحمد دوست هم دانشگاه

 ...سوال داشت  يسامان و خانواده اش رو گرفته بود و جا يگزند قهياتفاقا در عرض ده روز  نيتموم ا. مدارها رو بهم زده بود 

 يهمه چراغا.  ارميخودم ب يبعنوان تنقالت برا يزيچ هيآشپزخونه  يشب كتاب به دست ، قصد كردم برم از تو هي

و  ياز سر فضول.  كرديرخنه م رونيمبهم به ب ييزمزمه ها يروشن و از توش صدا ييرايپذ واركوبيد يبود ولخاموش  نييپا طبقه

قفل ذهن من ...  يتر كه شدم ، صداها واضح تر شد ول كينزد.  ديو سع ديبابا بود و شه يصدا... كردم  زيگوش ت يذات يكنجكاو

شما رخصت بفرما برم خود پسره رو گوش  يحاج« :  گفتيم ديسع... برام واضح بود هم مبهم  منظور از حرفاشون هم. بسته تر 

 يساده ا« :  گفتيم ديشه» حله  ميريسخت بگ گهيخورده د هي،  ميدست به خون آلوده كن ستيقرار ن« :  گفتيم يحاج» مال بدم 

دونه دخترش  هيآبرو « :  گفتيم ديسع»  كنمينم ينينش عقباز خواسته پسرم  نيكن شهيش يپدر من ؟ باباهه گفته خونم رو هم تو

جمال شر خر دختره رو از در دانشگاه  ي، سپرده ام نوچه ها دهيمن ماست چقد كره م هي شهيم شي، اونوقت حال ختميرو كه ر

انگار كه نه انگار  ميزد شيآت ، انبارشو كه هيآره فكر خوب« :  گفتيم ديشه» . بابا ننه اش بدن  ليتحو كمشيتوله تو ش هيبدزدن با 

« :  گفتيم ديسع» آبرو چطور كاسه چكنم داد دست ما ؟  يدختره ب نيا نياستغفراهللا ، بب« :  گفتيبابا م» دار و ندارش رفت تو هوا 

دست به  گهيدباشن بار  نايرو دستشون تا ا ذارميداغ جوونشون رو م. ، اونوقته كه خون پسره حالله  ومدنيآخرش اگه بازم كوتاه ن

؟ كدوم  هيمنظورشون با ك.  داشتيو زانوهام تا ور م رفتيم جي، سرم گ شديو دلم فشرده م ديلرزيدستام م» . ناموس ما دراز نكنن 

؟  يآبرو كنن ؟ به چه جرم يب خوانيرو م چارهيب يبنشونن ؟ سامان ؟ سامان من ؟ سارا اهيبه روز س خوانيرو م يخانواده بدبخت
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عشق ساده و خالصانه ، چه  هيبر من كه با  يوا... كنم  يري، دست دراز كردم تا از سقوطم جلوگ صاليو است يبدبخت رچرا ؟ از زو

 هي؟ دنبال  دنيشدن و د دهيخاك بر سرم مگه منم آدمم كه عاشق بشم ؟ منو چه به معاشقه ؟ منو چه به د. بپا كرده بودم  يشيآت

از  دي، در تو چارچوب باز شد و شه ديچيشب پ يكه كتاب از دستم افتاد و صداش و خلوت گشتميم ستادنيسر پا ا يبرا زيدست آو

» « ؟  يچرا چ» « چرا ؟ « : تو چشماش زل زدم و گفتم ... رو بهم داد  ستادنيسر پا ا يانرژ شيخون يچشما دني، د رونياتاق زد ب

همه خون  ني، ا نيكرد يهمه مال مردم خور ني، ا نيكرد دبختهمه آدم رو ب ني؟ ا نيخانواده محترم بست هي يچرا كمر به نابود

 زيبه دست ، دندون ت حياز حدقه دراومده و بابا تسب يبا چشما ديسع» ؟  ستين يهمه زالو بودن كاف ني، ا نيكرد شهيملت رو تو ش

تا ... دهن نجستو ، لكاته  بندب« : گفت  ديشه. كه كمرم تا شده بود  يخارج شدن و چشم چرخوندن به من ييرايكرده از در پذ

به خاطر تحت ظلم قرار گرفتنم  خواستمينم»  يخدا رو شاكر باش دي، با ميديو نسخت رو نبر ينفس بكش ميهم كه گذاشت نجايهم

 رنخانواده رو به تاراج بب هي يكدوم خدا گفته ظلم ظالم رو تحمل كن و بگو شكر ؟ كدوم خدا گفته بذار آبرو. خدا رو شاكر باشم 

حرف كدوم  نيتماشا كن و بگو شكر ؟ ا نيآبرو كنن ، بش يرو ب گرونيو بگو شكر ؟ كدوم خدا گفته جلو جفت چشمات ناموس د

دهن من ... كار  ايمشت متظاهر ر هي؟  نيكودوم خدا ؟ شما اصال خدا رو قبول دار« : تو صورتشون تف كردم  نويخداست ؟ هم

سگ  شييخدا. حمله ور شدن به طرفم  ديو سع دي، جفت شه ومدياز دهنم در اومد ، در ن حرف» وجود شما ؟  يسراپا اينجسه ؟ 

از  نميا ايهفت سال اسارت از دست داده بود ،  يخشونتش رو تو دونمينم... سه برادر  نيبه وجود ا ديارز ي، م نهمهيبابا ، با ا

رو  يكش فيخودش فكر ضع شيبخواد پ نكهيوگرنه ا... نه من  كرديبود كه نه دست رو مامان بلند م شيريناپذ سكير تيخاص

ختم شد  نجاياند حرفاشون هم به ا. كتك خوردم  ديو شه دياون شب تا تونستم از جفت سع.  رفتينم يكيگناه بدونه ، تو كت من 

ه خانواده ول تر از يبا  يبر يخوايم. نماز روزه  يب يخدا يمشت آدم ب هيدست  ميپنبه رو از گوشت درآر كه تو رو بد نيكه ا

 رتشويغيب ي؟ فكول كروات بابا يدي؟ باباشو د يديرو د پشونيلنگه ننهه و خواهره ؟ ت شهيخراب عا هي يتا بش يخودت وصلت كن

 ؟ يديد

شد  يتموم شدن درسم ، مواز. و بپا ، تموم كردم  گارديبود ، اون ترم امتحانام رو تحت الحفظ با دو سه تا باد يهر ضرب و زور به

 ؟ چطور مال من تموم شد ؟ از ترس ؟ شهيمگه عشق تموم م. با تموم شدن عشقم 

كش و  تيثيح يو تهمتها يفحش و ناسزاها و در ور قهيبه دق قهي، هر دق ياونچنان ي، هر شب كتكا يشيفرسا يروز بحثا هر
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؟ به  يمتيبه چه ق... مو معامله كنم ؟ اخرش مجبور شدم عشق يآخرش چ. من نبرد  اديعشق رو از  عيو تطم ديآخرش هم تهد

؟ به قول  اهيبه چند پول س. و معصوم  چارهيب يآبرو نشدن سارا يگرون ب يبهابه  ييزنده موندن سامان ، با چه بها متيق

خانمان  يب متيرفت به ق رونيمهر سامان از دلم ب. سامان  چارهيب ياز دست رفته بابا هيعالمه صفر سرما هيبا  كي هيبرگردوندن 

 . يمينشدن اون خانواده خوب و صم

،  ندهيفرسا يتا اون بحثا ديمدتها طول كش... خانواده ام موندم و صبر كردم  يكيتو دخمه تار...  دميرو به لقاشون بخش عطاشون

برنامه ها  نياز اارشد همون سال كه قبل  يكارشناس يتو ميبازم نشد ، با قبول يول... تشنج بده  يآروم و ب يطيجاشون رو به مح

 .از نو  يامتحانش رو داده بودم ، دوباره روز از نو و روز

سوال برده  ريمن آبروشون رو ز. از نظر اونا ، من به اعتمادشون تجاوز كرده بودم . نبودن  ميمستق يصرات چيبه ه گهيبار د نيا

اونا حكمش  ي، از نظر اونا و خدا رهيگناه كب نيا.  يبه اسم عاشق ينابخشودن يمرتكب شده بودم ، گناه يمن به جرم بزرگ. بودم 

بار زور نرفتم ، كتك نوش جان  ريكه نخوردم ، اعتصاب كردم ، ز يوقت. ، حبس ابد با اعمال شاقه  اشتند فيتخف. حبس ابد بود 

. خطرناك شدن  يعامله هاخشمشون رفتم و از حرفم بر نگشتم ، تازه تازه باهام وارد م غيت رينزدم ، ز رونيكردم ، از اتاق ب

هندستان  ادي لتيكلفت قلچماق باال سرت باشه كه دوباره ف ليسب هيشوهر كن ، . ؟ به شرطها و شروطها  يدرس بخون يخوايم

اشتباه  يول... من شوهر كنم  خواستنيشوهر كنم ، اونا بودن كه نم خواستميكار رو بكنم ، م نيهم خواستميهه خو منم م. نكنه 

با محاسن بلند كه باباش معتمد  يپسر حاج هي... كلفت قلچماق  ليسب هي...  خواستنياز جنس خودشون رو م ياونا شوهر ، كردميم

، با اون  ياز نظر اونا سامان با اون همه خوب. هر دو دست رد شده باشه  ياز انگشتا اتيباشه و تعداد مشرف شدنش به اتبات عال

 كه خوش پوش ب نيبا اونا جور نبود ، هم پشيت نكهيكه محاسن نداشت ، هم ني، هم، با اون همه محسنات  تيهمه انسان

تموم گناه سامان ، مثل اونا نبودن بود و عجبا كه ... و سبك سر  يخدا بود و جلف و قرط ي، ب ديچسبيو سر و شكلش به دل من م ود

 .مثل اونا نبودنش شده بودم  نيمن عاشق هم

تو زندون تنگ و  شهيهم يبرا اي،  گرفتميم ميتصم ديوقتم تنگ بود ، با. نداشتم  يفشار به دورم تنگ تر شده بود و راه مفر رهيدا

انسان بالغ و عاقل ، بدون حق كسب علم ، بدون حق خروج از خونه ،  هيحق  ني، بدون كوچكتر موندميم ميخانوادگ يايدن كيتار

بار حرف اونا  ريام درگرو ز ندهيآ.  كردمياومدم و شوهر دلخواه اونها رو قبول م يباهاشون راه م ديبا اي... بدون حق اظهار نظر 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩

 .اومد  يازم بر نم يجز سرسپردگ يكار گهيد. و من درمونده تر  شدنيها ساعت و ساعتها روز م قهي، دق قهيها دق هيثان... رفتن بود 

 ريو اشك و آهم بود ، بازم با هر سه برادر درگ يخوابيتاب چشمام رفته بود و صورت پف كردم نشون از ب هيشب كه از زور گر هي

مهره سوم . سوخت  ديچشمم موند و بازوهام از ضربه كمربد شه ريز ديگنده سع يمشت دستا يدلم كتك خوردم ، جا ريشدم ، س

در همون حال . انداخت  يتحمل درد به جونم چنگ م يو خستگ ديكشيم ريبود توش ت دهخوابون ديكه حم يكمرم از لگد محكم

بعد . بالشم نقش انداخته بود  ياز گوشم رو يظهر كه از خواب بلند شدم ، رد خونابه ا يدم دما. و كتك خورده خوابم برد  ريحق

شد ،  دايه خون نشسته تو قابش پب يبا چشما ديو شه شددر اتاقم خورد ، در تو چارچوبش چارطاق باز  يكه تو ياز ظهر ، با لگد

رغبت بشه تو  كهيخودم رو درست راست كنم طور گهيساعت د ميكرد تا ن دي، تهد يشگيبا همون لحن زشت و چندش آور هم

 . ميدار همانيصورتم نگاه كنن و آماده شم كه سر شب م

و كمرم قدرت سرپا  موندياز گور برخاسته م تيام به م افهي، ق دمينگاهم ند نياز شراره آتش ينشون چيكه نگاه انداختم ، ه نهيآ تو

به  يپوزخند.  شونيصورتم ورم كرده و ذهنم زار و پر... بود  هيپنجاه ساله شب رزنيبه پ شتريقامت بلندم ب. نگه داشتنم رو نداشت 

برداشتم و طبق  نهيو از آفروغم ر ينگاه ب. نكردم  يحرف گوش كن شدم و سركش ميتنها مرتبه زندگ يخودم زدم و برا افهيق

از سفرا ، مامان برام از مكه تبرك  يكيرو كه تو  ينقش برجسته ا يگل مخمل ديچادر سف انيدر پا. خواست خانواده ام آماده شدم 

 .گذاشتم  نييطبقه پا هسر انداختم و سالنه سالنه پا ب يشده آورد رو رو

مبهم به گوش  ييبسته بود و صداها ييرايپذ يدرها... اون ور  ونيور آقا نيخانوما ا... و سالن پر بود  ييرايپذ پيتا ك پيك

كه تو  ديدست حم ينياز سنگ ايصداها سخت بود  صيتشخ ميجياز گ دونمينم.  نيمغزم از كار افتاده بود و گوشام سنگ.  ديرسيم

همه رو گرفته سفت و !  ريجونن نه پ دميفهميحجاب گرفته كه نه م ييسالن پر بود از زنها دوردور تا . گوشم فرود اومده بود 

 هاي، بعض يعقاب هايبعض... بود  صي، فقط نوك دماغها قابل تشخ يمشك يچادر ها يشدشون تو دهيپوش ياز پس چهره ها... سخت 

 .خوش تراش و عمل شده  ييچند تا هيو  زيبا نوك ت يدو تا قلم يكي... سرباال 

از  ييبلند شد و بعد از اون صداها ييرايسه تا صلوات از تو پذ يصدا زدميو دل خودم زار مكه صم بكم نشسته بودم و ت يساعت مين

شده و متورم  دهيپوست كش يآبدار رو ييبعد از اون بوسه ها... صلواته نه كل  دميفهمينه م.  صيقابل تشخ ريسمت زنونه مبهم و غ

 ينهاياز الماسها و نگ يبا انبوه انيبرل يزير نهيس انينكرد و در پا يرنج آور درد رو برام تداع حسبجز  يحس چيصورتم كه ه
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نامزد  يسادگ نيبه هم! انگشت دوم دست چپم  يتو قيعق يبا همون نقش و لعاب و بعد از اون هم انگشتر يتراش و دستبند

 !شدم و نشون كرده و ساده تر از اون متاهل 

 !رضا مقدم پسر حاج قربان مقدم معتمد و نامدار بازار . ، سر سفره عقد با رضا نشستم  ديهفته نكش به

 ...  يداشتم نه حس يشناخت نه

 يمجلل تو يعروس يبجا داديم حينداشتم ، حاج آقا مقدم ترج يجشن عروس. مهر باز هم سر سفره نشستم و عروس شدم  13

 هي يدو طرف ، ط ليها و همكارا و فك و فام هيتاالر ، تو همون سالن بزرگ و قصر مانند خونه خودشون ، جلو چند تا از همسا

مشتركمون رو شروع  يبا كف مرتب و بدون حركات موزون ، من و رضا ، زندگ اهو شربت ، همر ينيريساده به صرف ش يمولود

 . ميكن

 هيخانواده حرف اول و آخر ، اون نيا يموضوع برام روشن شد كه تو نيبا خانواده حاج آقا مقدم ، ا مييآشنا يروزها نيهمون اول از

رضا به  دميكم كم فهم. بود  ليمال همون اوا نيا يبودم و خوشحال كه رضا به حرف منه ول يراض لياوا.  اديدر م يكه از دهن حاج

همون . منم نداشت  يبرادرا يها يخواه ادهيتوپ بود و ز شيوضع مال. بلد بود نه سر و صدا  يلجباز نهاصوال . حرف همه هست 

 .هم بود  ادشيبس ز ديرسيبهش م يكه از حاج

پر خون و اشك ماما بدرقه ام كردن به خونه  يمقدم گذاشتم ، بعد از مراسم ، بابا و در كنارش چشما يكه پا به خونه حاج يروز

. زود دست مامان رو گرفت و رفت  يليبابا هم كه خ... و اصال نبودن  دونستنيخواهر رو عار م يبرادرام كه حضور تو عروس. بخت 

 ياز سر دلسوز دونميبره كه حاال نم خواستيخاله هم م...  نهيمنو نب رانهيحق يعروس نياز ا شتريو ب همامان هم به نفعش بود نمون

... از اوناشه  دميكه من د هيحاج نيا.  ذارمينم رونيپا ب نجايبهم ندن از ا تويموند و گفت تا دستمال شب عروس ياز سر كنجكاو اي

 .آقاتم بدتره  از.  ديلنگه سع هيكي...  ستيبهش ن ياعتماد چيه

كار خاله فقط و فقط از جنبه دلسوزانه اش نگاه كنم چرا كه  نيكردم به ا يرو سع نباريهمون شب به خودم هم ثابت شد و ا نويا

لرز ... مشمئز شدم ...  فينگاه كث هي... حاج آقا مقدم اومد دست منو بذاره تو دست رضا ، از حالت نگاه كردنش شرم كردم  يوقت

پدر شوهرم بود ، محرمم بود و من از اون روز حكم دخترش رو . فكر مزخرف  نيلعنت كردم با ا ور طونيدلم ش يتو يكردم ول

 ...داشتم 
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كه  يشيداشتم كه شوهره برام باز كنه ، نه آرا ي، نه تاج و تور شيبود و نه ادا و اطوار و قر و قم يونه ا، نه ناز دختر ميعروس شب

... پر پر شده سرخ  يتختم گلها يداشتم ، نه تو ينه تو لباسام لباس خواب اونچنان. پاك كردنش  يبه استحمام داشته باشه برا ازين

اومدن  شيخودم حال قر و قم...  ي، ول ديكشيه كه ناز كش نداشته باشم ، رضا خوب ناز من...  فيخف يبا درد توامساده  زشيآم هي

اتاق طبقه باال شدم ، كار خودش رو كرد و از دل و  يكه دست به دست رضا راه يتو لحظه آخر يحاج فينگاه هرز و كث... نداشتم 

 . ديكش رونيدماغم ب

اجازه خواست و  ايبه در خورد و حاج خانم مقدم با حجب و ح يتموم شد و تقه ا يبعد از ورودمون به اتاق ، همه چ قهيدق ستيب

پارچه  هي يپاتال رضا ، دستمال معروف ال ريپ ليدود و دم اسفند و هلهله فك و فام يبو ونياومد تو و پشت بندش خاله و م

 دايبوس آبدار منو گذاشت به امان خدا و رفت و من موندم و اون خونه و خانواده تازه پ هي باخاله شد و خاله هم  ليزربافت تحو

 .كه اگه خوبتر از خانواده خودم نبودن ، صد پله بدتر بودن  يخانواده ا. كرده ام 

مهربون بودن و  زيو روح انگ حانهيرضا ر يخواهرا. و مهربون و مادرانه  بيخوب و نج. تو اخالقش نبود  يخانوم كه حرف حاج

از  شيتنها بدتر... خوبه  يبگ شديرضا هم كه م... بود و نسخه دوم شهاب  كتريكوچ يسال هيرضا از من  كهيداداش كوچ. متاهل 

 شيتو خونه خودمون اگه آسا. من  كليبود به سر و ه يلخت و بدجور حاج يهمون نگاه ها...  دبو يخونه بابا كه بدتر از هر بد

 بود  غيصاف رو ت نجايداشتم كه ا تيامننداشتم ، اقال 

 يكه اونم از صدقه سر رهيجلوشو بگ يقيطر هيبتونه به  ديمن رژه رفت ومانور داد تا شا ليادامه تحص يسخت رو يحاج لياوا

ماه كه  هيبه  كي، تونستم نزد يباز يبه سنگ خورد و با هزارتا دنگ و فنگ و پارت رشيت يمردونه به نوع يتعهدات و قرار مدارا

 ...شم  ينام كنم و راه بتاز مهلت ثبت نام گذشته بود ، ث

دانشگاه ،  اورديو م برديكه رضا منو م ييساعتها. از لطف نبود برام  يخال تيمسئول نيبردن و آوردنم رضا بود كه ا مسئول

.  داديم ونديپ» خود گذشته ام « به  كه خودم رو يخودم و هر چ يخودم ، اخالق خودم ، خواسته ها پيت. من بود  يحيتفر يساعتها

 ...بودم از رضا  يداشتم ، راض يحال خوش.  دي، پارك ، خر ميرفتيكالسا ، رستوران م نيب

... خونه  يخلوت يتو ساعتها يو سر زده حاج گاهيگاه و ب ياومدنا.  ديكشيبه رخ م شتريخودش رو برام ب ينا امن يكم خونه حاج كم

 وانيل هي يزل زدنش تو كاسه چشمام وقت... » الزم نداره  يزيعروس چ نمياومدم سر بزنم بب« : تو اتاق من به اسم  دنشيسرزده پر
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 .كه من تو حموم بودم  يدر حموم دو سه بار رهيكردن دستگ نييباال پا...  يچا كاناست هي اي خواستيآب م

گذرونده  يتو خونه حاج يكه به سخت يدو هفته ا يكي نياز ا شتريب تونستمينم.  ميرو مخ رضا كار كردم خونه سوا كن واشي واشي

خونه سوا رو به  شنهاديمن ، پ يكردنا كيآنتر ريبار كه رضا تحت تاث نياول يبار بره ؟ برا ريبود كه ز ياما ك... بودم بازم بگذرونم 

 .ادامه دادم  يبا حاج يشياز پا ننشستم و به جنگ فرسا. نداشت  امتيتو خونه بپا شد كه كم از ق يشقرقداد ، چنان ق يحاج

 يو مات حاج شيراحت ك يليخ يتو هر دور باز...  كرديم ينيب شيرو بلد بود و راحت هر حركت منو پ يخوب اصول باز يحاج

و تو  يباز يشد دور بعد نميا. د ، دانشگاه رفتنم ش ميبعد از اون تنها دلخوش. رو مات شدم  ييخونه سوا ياول از همه باز. بودم 

و با  اطيكتاب داشتم گذاشتم وسط ح يهر چ يروز از حرص و دق دل هيرو اعصابم رژه رفت تا  ونقدرو ا ديامونم رو بر نقدرياونم ا

 .تعهد كه نداده بود رو اعصاب منم رژه نره  يها كه تعهد داده بود من درس بخونم ، ول...  ايفرستادمشون اون دن تيكبر هي

سوال ببره و منو به  ريكرد تا نجابتم رو ز دايپ ينكته منف هيتا تونست از هر حركت من ...  فيكث يهاياز اون شروع كرد به باز بعد

. رضا نسبت به من  تي، خراب كردن ذهن كرديم خي، مو به تنم س يكه هر حركت حاج يباز. متهم كنه  يبيو نانج يكثافت كار

 ... گاهيگاه و ب يدهايتهد

 

و جواب » ؟ صاف بگو  يخوايم مياز جون من و زندگ يچ يحاج« : روز صاف و صادق نشستم روبروش و زل زدم تو چشماش  هي

،  چيه يبود...  رميگيسر تا پات رو جواهر م.  كنميرو برات عسل م ايدن...  يچيه يبام باش« : كه رعشه به تنم انداخت  يحاج

 هيكه چاره ات فقط  دوزميپاپوش برات م... فروختن من نباش كه آتو ازت دارم هزارتا  فكرتو ...  ينيبيجهنم رو به چشم م ينبود

 »حموم  هيرگ و  هيباشه و  غيت

نداشته اش رو  يايبعد از اون حجب و ح... هفته تموم خواب و خوراك ازم گرفت و تو تخت خواب مچاله ام كرد  هي يحاج جواب

 دميكه كردم ، فهم يكنجكاو...  ديبه من ته كش لشيم. شد  زونيرضا ازم گر واشي واشي... كنار گذاشت و روش رو باز تر كرد 

كه از من زده شه  ليدل ني، فقط و فقط به ا ندازهيتو دست و بالش م يكه بگ يو رنگ و لعاب مدلاز هر ...  كنهيم يبراش دالل يحاج

 ...القلب تر  يزندون من تنگ تر شده بود و زندانبانم قص...  كرديمن خرابتر م هيرضا رو روز به روز برعل تيذهن در عوض... 

 يكي... ، از پشت سر بغلم گرفت  كردميتو آشپزخونه داشتم كار م يوقت يدو سه بار...  يامن يو ب يبه روز گذشت اما به سخت روز
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 گهيد يآزاد هي،  زدمي، پس م اورديبرام م ياونچنان يها هيهد...  ديكه ناخودآگاه از كنارش رد شدم ، دست به باسنم كش يدو بار

 . ديته كش دنميحق نفس كش.  ديته كش ميآزاد گهيبرام آورد و من پس زدم كه د هيهد نقديا...  گرفتيام رو م

، حواست باشه قبل  ينزد يداد زد« : كرد ، دست گذاشت جلو دهنم و گفت  رميآشپزخونه زورگ يبار كه از پشت تو نياول يبرا

پاكت تف كرد تو  هيبعدشم » .  دميدودمانت رو به باد م...  ي، فكر كن يو كمك بخوا يو داد بزن يكنيم يچه غلط يبفهم نكهياز ا

پاكت رو كه با دست لرزون از دستش . چند نفره  دميشا ايباشن  يجفت توننيم يول نيتك نايا... خوب نگاه كن « : صورتم و گفت 

لعنت به  يا. نگاهشون كنم  ييتنها ومديكه شرمم م يي، عكسا دميمختلف از خودم د يلخت تو حالتها يمشت عكسها هيگرفتم ، 

قهقهه  ، گوشم از كردميكه از پشت پرده اشك نگاه م روتموم عكسا تو اتاق خواب خودم بودن ، عكسا ... سگ نجس  ريتو پ

هم  يتا هم شوهرت رو داشته باش ايبام راه ب« : و گفت  ديمشمئز كننده كش يلپمو با حالت ديخوب كه خند... پر بود  يحاج يطانيش

خانواده ، نه آبرو  تيشوهر ، نه حما نه،  ذارميبرات م يباشه ، نه آزاد نياز ا ريغ... هم خانواده تو  تويهم آزاد تويآبروتو هم زندگ

 ...رفت  مي، آزاد دهيبه سال نكش نيهم ينگرفتم برا يو جدحرفش» 

طرف پول تو  هيتا تونسته بود از  يحاج. نه اطرافش رو  ديدينه منو م گهيباباش غرق شده بود كه د يويسنار يتو نقدريا رضا

پر  مينوبت اون بود كه از زندگ ميبعد از آزاد. خراب نسبت به من  تيذهن گهيو از طرف د... بود و معشوقه  ختهيدست و بالش ر

برگشتم .  رونيب شيمغزش رو شسته شو داده بود كه اونم تفم كرد از زندگ يداده بود و چجور ابه خورد رض يچ دونمينم. بكشه 

كم كم تو ذهن خانواده هم خراب بودم و . گذشته ام به نحوست اوضاع و احوال حالم اضافه شده بود  يسگ يزندگ... خونه بابا 

گرم كه برام از  دياونم دم نو... بود و بس  يليتحص يمرخص هي دنكه كرده بودم تا اون موقع ، جور كر يتنها زرنگ. خراب تر شدم 

 .گذاشته بود  هيكه داشت ما ينفوذ

 ديرو بفرست هي، صب خواديم ي، زن خرج ديرضا بچه ست و الق« :  فرستاديم غاميدست بابام پ قهيخونه بابام كه بودم ، هر دم و دق تو

رو از گلوم بفرستم بره  يحاج فيمگه گشنه بودم كه پول كث.  ريبرو نفقه ات رو بگ خونديتو گوشم م يبابا ه» . نفقه  افتيدر يبرا

 كه يرضا بچه ست و نفهم ، حاج گفتي، م رفتيبار نم ريبرم ، ز خوامينم گفتميبه بابا م يهر چ.  كردميقبول م راعم لي؟ اوا نييپا

 ...كه به گردنشه  هيفيتكل... كنه  كاريچ دونهيست م دهيازش گذشته و سرد و گرم چش يسن و سال

، كه قبول  يچ ايكرد  ريحرفم رو به خجالت تعب نيا دونمينم» اما با خودت  رميم« بهم فشار آورد ، به بابا گفتم  يليروز كه خ هي
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 يو خودش رو مشغول تلفن صحبت كردن نشون داد ول ستاديگوشه ا هي، بابا  ميديكه رس يبه در دفتر حاج. كرد و بام راه افتاد 

هول داد تو  شترينگاه ملتمس تو چشاش انداختم ، سرشو ب هي... چندر غاز  ياتاق برا يتو اديبام ب كشهيكه خجالت م دميفهميم

 يحاج يوجب هي، تو  يناز... ز كردم ، شوكه شدم در اتاق رو كه با... تو  اديو رو به من عالمت داد كه برم اونم پشت سرم م شيگوش

 ديكش ياز سر آسودگ يمتوجه شد منم ، نفس يحاج نكهيسمت در به محض ا نبرگشت دنيدر رو شن يتا صدا... بود  سيتو ف سيف

تو حالت بهت  يمدت هياز دفتر كرد ، صورتم  رونيب ي، اونو راه يمحكم با كف دست راستش دم باسن ناز بايضربه تقر هيو با 

از كس و كارت خبر  شتريب يليخ كتو پو كيكه از ج يديد« : تو چشام زل زد و گفت  لكسير يليخ يبعد از اون حاج... موند 

 »، فقط محض اطالعت بود و بس  نجايا يايدارم ، پس حواست رو خوب جمع كن ، االنم كه خواستم ب

رو كه خانواده ام سر اون  ييبخواد همون بالها نميا نكهيفكر ا. بازم سامان ،  هيمنظورش چ دميحبس شد ، خوب فهم نهيتو س نفسم

 كاريچ« : تو چشماش زل زدم  دانهينا ام. پشتم راه گرفت  رهيرو ت يشد و عرق سرد خيتنم س ي، موها ارهيب نميآوردن ، ا چارهيب

 . ميه خون گرفتخف ياهللا بابا ، هم من ، هم حاج اي يبا صدا»  قطال« : كالم  هي» كنم ؟ 

ساده لوحانه فكر ... بحث و گفتگو  يسر و صدا و ب ي، ب يريطالق بگ ديكه با فرستاديپسغام م غاميمرتب پ ياز اون حاج بعد

دو  يكي.  دهينابسامان نجات م يزندگ نيو منو از ا يحاج ويقهرمان سنار شهيو م گردهيو بر م خورهيسر رضا به سنگ م كردميم

دستم  خواستميكه م يفرصت... ازدواجمون  ليمثل اون اوا قايخوب شده بود ، دق... رضا اومد  زرو هيكه خونه بابا موندم ،  يماه

خورده  هيخورده نسبت به من برگردوند و هم  هيموند و هم فكر خراب اونا رو  نايتو همون خونه بابا ا يدو سه روز هي. بود  دهيرس

باز دست بكار شد و رضا رو دوباره از  يكه حاج ديبه هفته نكش.  كردگرفته بود رو حرس  شهيل من ركه تو د ييو كدورتها نهيك

 . من دور كرد  يزندگ

خونه  هيبود كه رضا رو خام كنم برام  نيبه ا دميتموم ام. نسخ رضا رو ببره  يچجور دونستيخوب م. بود  يرضا دست حاج نبض

 فرستاديم غاميپ يكه تو ذهن من بود كجا ؟ بعد از اون باز حاج يرضا كجا و اون نيا. باطل  اليخ يزه يول...  اهويبه دور از ه رهيبگ

 ري؟ طالق بگ يديمق يليخ... كدوم  چيه ايرضا با من ،  اي... به شرطها و شروطها  يول...  يباش باش يتوني، م يخوايرضا رو م يليخ... 

باشه ؟ چطور  وانيح نقدريا تونهيمرد م هيمگه زن قحط بود ؟ چطور .  خورديبهم م فيافكار كث نيحالم از ا... با هر دومونم باش 

كار  يكي نيخاك بر سرم كه جرات ا... خودم رو بكشم  خواستيدلم م...  ومديباشه ؟ از خودم بدم م فيو كث بينانج نقدريا تونهيم
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 ...رو هم نداشتم 

طالق  دونستميم... ، هم خانواده مقدم رو  شناختميخوب من هم خانواده خودم رو م يول... برام نبود  ياونچنان آش دهن سوز رضا

راحت  يليكه خ يحاج.  يو نا امن ومديتوطئه م يبو ياز هر سوراخ. مشكوك بودم  واريبه در و د.  كنهيرو تموم نم يهم برام همه چ

 ...آبروم كنه  يب تونستيباشه ، راحت تر از اون متونسته بود راه به اتاق خواب من باز كنه و اون عكسا رو ازم داشته 

 طياز اون مح خواستميم... زار بزنمش  تونستميدرگاه خدا هم نم يداشتم كه تو يدرد.  شدميتر م هيبن يتر و ب دهيبه روز تك روز

 طيبل هي... شد  راميخواهرانه پذ شهيمثل هم.  شتيپ اميمدت ب هي خواميهم تماس گرفتم و گفتم م يبا آن يبار حت هي... فرار كنم 

 يدياز چشم خودت د يديد يهر چ اي،  يگرديبرم اي« : زنگ  يبه اونجا كه حاج دنميرس ديبه روز نكش...  يگرفتم رفتم خونه آن

 ...« 

برگشت از سر كار  يگذشت كه شوهر آن يخونه آن يسه روز از بودنم تو... وجب ، چه صد وجب  هياز سرم گذشته بود ، چه  آب

صبح كه باز از خونه زد ...  ومديشده ، الم تا كام از دهنش در ن يزبونش رفت بفهمه چ ريز يآن يهر چ... رنگ به رو نداشت ... 

، تو رو به  يشده آن يچ« : قسمش دادم ...  ديكشيشوم در شرف وقوع رو به رخ م يحادثه ا زخبر ا يآن يرنگ و رو...  رونيب

 يدلم برا. نبود  زيموندنم جا... مقدم  يحاج ايخانواده خودم ،  اي...  اياز طرف ك دونمينم قيشده بودن دق ديتهد» جدت بگو ؟ 

 ...برگشتم ، دست از پا درازتر ...  سوختيدو ماهه اش م يو پسر كوچولو يدغدغه آن يآروم ب يزندگ

پسغاما از  غاميبرام مسجل شد پ. نبود  يخبر يكار و كتك ثيپا كه به خونه گذاشتم ، از حرف و حد. جهنم مسلم بود  ميزندگ

تنگ و  يواريسر و صدا نشستم تو چارد يب. كرده بود  هيتوج ييجورا هينبودنم رو تو خونه هم  ليالبد دل. مقدم بوده  يطرف حاج

 يب يب هي... الم خوب نبود ح...  ختينگذشته ، اوضاع و احوالم بهم ر يدو سه هفته ا...  يحاج يعدترش خونه بابام ، منتظر حكم ب

 ...جفتمون رو با هم  ايبچه رو ،  نيا ايخودم رو بكشم ، ... داشته باشم  يچه حال ديبا دونستمينم. حامله بودم ... ساده  يچك و تست

عدو  دي، شا يحاج شيبرم پ دميرس جهينت نيزل زدم و فكر كردم و دوگوله ام رو بكار انداختم تا به ا واريشب تا صبح به در و د هي

 يدلش رو به رحم م ديبود ، شا يهر چ يصفت ، ول وونيح بيبه همون نانج گشتياش بر م شهيها كه رگ و ر.  ريشود سبب خ

 ...آورد 

 يدست انداختم ، اسم باردار يبه هر مستمسك... كوتاه كنه  ميالتماسش كردم پا از زندگ...  يو صادق پا شدم رفتم دفتر حاج صاف
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صاف ... بهم چشم دوخت كه رعشه به اندامم انداخت  نيچنان زهراگ... شمر بود ...  ستاديا خيس يحاج... م در اومد كه از زبون

اون  يبرزخ فياون حروم نبود ؟ چشم ناپاك و كث ي؟ كارار يحروم يچ» رو  يبنداز اون حروم« :  فتصاف تو چشام نگاه كرد و گ

« : كالم تف كردم تو صورتش  هيبود ؟ بچه پدر و مادر دار من ؟  يامحاء احشاء من حروم يال جنبشينبود ؟ نبض تپنده ب يحروم

افتاد به تكه  ادمياحمقانه ... ، سرمو گرفتم تو دستام و فكر كردم  يجهمون دفتر حا كيپارك نزد هي يرفتم تو... » محاله ممكنه 

،  دهينرس دهيرس... زار و نزار برگشتم خونه  يكردم ، با حال يود خورفكر كردم و خ يدو ساعت يكي» ؟  شهيم يحاال چ« :  نايكالم م

آوار شدن رو سرم و تا تونستن ... بودن و خون جلو چشماشون رو گرفته بود  دهي، لباس شمر پوش ديو سع ديو حم ديبابا و شه

رفتن ؟ منو  يآب ريدخترونه ؟ منو چه به ز يتهاطنيمنو چه به ش...  ومدميباهاشون راه م دياز اول با... نوش جونم حقم بود ... زدنم 

 دهيكه تا اونموقع نفهم يليخوب كه كتك خوردم اونم به دل... ؟  يكردن ؟ منو چه به عاشق شدن ؟ منو چه به زندگ يچه به جوون

بابا ... داشت  وستيهم پ لميف هي نباريا... تف كرده بود تو صورتم  يبار حاج هيلنگه همون كه  گهيپاكت منحوس د هي... بودم چرا 

خونه كه توش نماز  نيلش نجستو از ا« : نعره زد  دي، سع رونيو از خونه انداختم ب اطيچلم رو گرفت و شوتم كرد تو ح ريز

برو كه به ... تف ... تف ...  يبرگشت كمتيتوله تو ش هيو با  يكه كه سه روز رفت يبرو همون ناكجا آباد...  رونيبكش ب ميخونيم

 »...  برميسرت رو گوش تا گوش م نجايهم يعل يوال

لكه  نيكه دستت رو به خون ا فهيح« : جون من دور كرد و گفت  مهيجسد ن يرو گرفت و كشون كشون از رو ديدست سع ديشه

رو انداخت رو جسد  ميتف انداخت تو صورتم و چادر مشك هيبابا » ...  ميكنيپاكش م گمونيبه بعد از زند نياز ا...  يآلوده كن ضيح

. بود  رونيام ب نهيام پاره شده بود و نصف س قهي. زده بود  رونيپاره ام ب كهيلباس ت رياز ز هاشو خون آبه  هايجونم كه كبود مهين

 ... گرفتم و اومدم خونه خاله  نيماش هي...  رونيانداختم ب يكشون كشون خودم رو از اون قصر جهنم...  رتشونيتف به غ

؟ كه  گفتميم يچ. بال رو به سرم آورده ، زبونم باز نشد كه نشد  نيا يك... شده  يچ... زبونم بره چرا  ريكرد كه ز يهر چ خاله

و دار و  تيثيتموم ح... تهمتها به گلوم چنگ انداخته ؟ كه خانواده ام فلكم كردن  شيدوباره به كار نكرده متهم شدم ؟ كه بازم ن

 ...؟  رونيشوتم كردن ب رشونيو تزو ايپر از ر ي؟ كه از زندگ دنيندارم رو به باد فحش كش

خوب از مامانم  يآتو هيبار بازم  نيننشسته و ا كاريكه اونجا موندم ، ناگفته مشخص بود كه خاله ب يچند روز ينگفتم ، ول يچيه

كار سماجت كرده و رفته و رفته كه ماما راست و  نيتو ا نقدريهاشو به طرف ماما نشونه رفته و ا هيكنا نيزهرآگ ريآورده و ت ريگ
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از پا ... خوب  يول... رو از زبون خودم بشنوه ، نتونست كه نتونست  قتيخاله خواست حق يهر چ.  دهكر فيدروغ رو براش تعر

از سر  اياال خاله بود كه ح نيحداقل اگه همه بهم پشت كردن ، بازم ا... ننشست و سفت و محكم پشتم موند ، بازم دمش گرم 

 .، منو تو پناه خودش گرفت  ياز سر بدجنس اي يدلسوز

.  نهيشينم كاريمقدم به سرم آورد ، بازم ب يكه حاج يآبروگر يو ب يهمه بدبخت نيبا ا دونميم... بمونم  نجايا اديز خوادينم دلم

خاله و شوهر خاله ام و از همه  بونيكه به سر خودم آوردن ، گر يكه به سر سامان آوردن و همون بدبخت ييهمون بال خوامينم

كه تازه جون گرفته و سرپا شده هم به  دينو يدوست ندارم كار و كاسب.  رهيمنو بگ گناهيو نسترن معصوم و ب نيمهمتر نسر

 .سامان دچار بشه  يبابا يسرانجام كار و كاسب

 يكه اون شب خوردم و اونهمه لگد يكتك نهمهيتو كار خدا موندم ، با ا. آرومم هست كه خونه خاله آوار شدم و به ظاهر  يماه كي

كه  كوبهيتلخ رو به صورتم م قتيحق نيو پر كوبش ا نينبض تپنده ، هنوزم كه هنوزه پر طن نيكه تو پهلوهام خورد ، چطوره كه ا

 ني، فكر كردم چه بهتر كه ا دميردم به آخر خط رسفكر ك. فكر كردم  يليخ.  يمنو زنده نگه دار ينك يسع ديبازم زنده ام و با

نقش انداخته رو بندازم و از شر خودش و هفت جدش راحت بشم  شيشونيپدر مادر دار رو كه از ازل لگه گناه نكرده رو پ يحروم

 .ش دارم  هنگ ديكه با ديرس نجايآخرش ، ختم تموم فكرام به ا يول... 

پوست كش  رياز اون رو ز يكيكوچ ينبض تپنده پر كوبش ، كه االن جنبشها نيبالها رو با هم نينگه دارم و عاقبت تموم ا نويا ديبا

اول از همه نگه ش دارم تا ثابت  ديبا.  رميو حقارتم رو بگ يو خوار يكس يسخت ب ي، انتقام تموم روزها كنمياومده بدنم حس م

 .خودش و مادر فالك زده اش چسبونده  يشونيلكه رو به پ نيا كه فهيو پدرش تخم همون نامرد كث ره، پدر دا ستين يكنم حروم

فرصته تا بره  نيهم مترصد هم يچه بسا كه حاج. به آب بزنم  گداريب دينبا يول...  كرديكارم رو راحت م يان ا يد شيآزما هي

لكه  نيا رماهيروز ظهر تابستون با گر گر آفتاب ت هيصبر كنم و  گهيماه د 6... صبر كنم  ديبا. رو عوض كنه  شيآزما جهيبازم نت

 ...تو چشم جد و آبادش  شهيم يمنكرش شد و مطمئنا خار شهينم گهي، د اديب يوقت... ننگ رو از نجاست پاك كنم 

 ازم سوال ميو خوبن كه كمتر مستق بيانقدر نج يول هيدردم چ دوننيم...  زننيو نسترن ، معصومانه به چشمام زل م نينسر

،  ديكه شا كنميفكر م ي، وقت اديهرچند كه از نگاه كردن به صورتش عارم م...  ديو نو...  دنيباهام نجابت به خرج م...  پرسنيم

كه هنوزم كه  زنهي، داد م دينگاه نو ينجابت و سادگ يول. خراب برادرام رو درموردم داشته باشه  ياز اون فكرا زهير هياونم  ديشا
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 . شناسهين همون شراره افرا مهنوزه منو به عنوا

كه من  ارهيخودش نم يشوهر خاله كه اصال به رو... نداشت  يلجن باز يداشت ول طنتيهمون كه ش...  ايبچگ طونيشراره ش همون

 شتريكمتر تو كارم دخالت كنه و ب كنهيم يخاله هم سع... خونه اونا آوار باشم رو سرشون  يتو يطوالن يمدت ديبا ليچرا و به چه دل

 يول...  ميهم بذار يتا فكرامون رو رو ششيبرم پ رهيگيمرتب باهام تماس م يآن. حال و احوال خرابم رو داشته باشه  يمدارا

 ...بچه چهار پنج ماه اش كبابه  يخودش هم كه نسوزه ، برا يدلم برا... بار بسم بود  هيهمون 

درست كنم ،  يا گهيكس د يبرا يدردسر نكهيدم رو گرم كنم ، قبل از اسر خو ييجا هينداره ،  يكه شد ، فرق ييبتونم هر جا اگه

 يحس مادر... از دست رفته من رو بهم برگردونه  تيثينبض تپنده با وجودش ح نيبكنم تا ا مويزندگ يگوشه ا هيبرم  تونميم

 هيمن و از خون من تغذ كميتو ش... بچه رضا و نوه حاج قربان مقدم ... بذارم  يحس رو چ نياسم ا دونمينم... بهش ندارم  ياونچنان

 ...و عضالت صورتم منقبض  شمياز فكرش مشمئز م...  كنهيتن من اعالم وجود م دهيپوست كش ريو ز شهيم

 خوامينم. كنم  قيجودش تزررو به و ريو تزو ياكارير خواميداشته باشم ؟ تنفر ؟ عشق ؟ نم گناهيموجود ب نيبه ا تونميم يحس چه

پس نه ... نه نفرت نه عشق . نبض تپنده جنبنده تو بدنم منتقل كنم  ياون ، به رگها ريپوستم به ز ياز رو هيچ دونميرو كه نم يحس

من و با تولدش موج  يسايبشه ع دي، شا دارميفقط نگه ش م...  ارميخودم م ينه وجودش رو به رو و كنميباهاش درد و دل م

 دايروح القدس تو وجودم پرورش پ...  ستمين ميمر. تقدس ندارم  يادعا. كنه  يبود رو خنث ريكه به طرف مادرش سراز ييتهمتها

 ... يول...  كنهينم

 نياونم با ا ياول صبح... به زورم كه شده از رختخواب جدا شم  ديبا. شده  يچ گهيد... رو مخم بود  وقفهيخاله ، تند و ب يصدا

كه به حنجره خودش هم رحم  گهيم يچ نميبرم بب عيتند و سر ديبا. برام نمونده  يجون يعق زدنا با معده خال نيحالت تهوع و ا

 ... كنهينم

 نييپا اميباال ، االن خودم م ايصبر كن با اون پات ن... خاله  هيچ -

از اون صورت برافروخته و  نويا.  ادهيكه باهام داره ز يكار جانيومه كه هلب پله ها رو پله اول چشم به باال دوخته بود ، معل خاله

 :داد  صيتشخ شديسرخش م

 ؟ ميچرت بزن هيما  شهيقرآن خدا غلط م! ها  ميچرت بزن هي ينذار...  يشد زيتوپولك سحر خ -
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به ضرب و زور شونه زده بود و از  شهيرنگش رو مثل هم ييفر خرما يباال داد ، موها يشگيتنكش رو به عادت هم يابروها خاله

گردنش افتاده بود  يبزرگش از دو طرف گوشش رو يحلقه ا يگوشواره ها. بسته بود  يگل سر مشك هيپشت مرتب و آراسته با 

 خوشبحال...  يسرخ و تپل.  شهيتو دل برو و با مزه م نقدياش ا افهيكه ق يگاه... قربونش برم  يخوديب خواديوقتا دلم م يبعض. 

... جفت بادبادكه باد شده ست  هي،  ستيماشاال لپ كه لپ ن... كنه  يقل دو قل باز هي تونهيبشه با لپاش راحت م كاريشوهر خاله ب

 ؟ ستميمگه با تو ن... ؟ جن زدت ؟ بسم اهللا  يدختر خل شد: خاله بر و بر نگام كرد 

گفت ؟ لبامو غنچه كردم و از  جانيه نهمهيرو با ا يچ دميبودم نفهم شيگوشت يكه محو لپا ينقديمگه حرفم زد خاله ؟ ا... بابا  يا

 يدار يحاال چه خبر نامبر وان... جنه  چارهيب...  زنهينترس جن منو نم.  يشك دار... خاله  گهيخلم د: وارد شدم  يدر معذرتخواه

 رفته باال ؟ ها ؟ لپاتفشار خون  نقديكه ا

سر به هوا بار آورده  نقديشده ته كه تو رو ا يبه چ يمقصر اون مامان چ...  ستايخودت ن ريتقص...  دهيورپر گهيد ستيحواست ن -

 ...واال بخدا ...  دهيتو رس يكه االن برا ديرسيبه آسمون نم نيزم ينجوريبه تو ا دادياون لندهورا حواسشو م يخورده بجا هياگه ... 

... روزام  نيحال و احوال ا دنيخورد كردنم و به رخ كش اياز من  فيكه االن به مامانم زد بذارمش به عنوان تعر يمتلك نيا دمينفهم

مامانو وللش بسپارش به همون حاج منصور ... ام  چارهيبه مامان ب يداد ريبازم گ... خوب حاال : رو لب نشوندم  يتصنع يلبخند

 ابونيمونده رو دستت ؟ برم سه سوته سر خ ماتيكله سحر بخوابم ؟ حل يكه نذاشت يدار كارميچ...  ابيدرمنو ...  كنهيدرستش م

 ...بفروشمشون 

... من نسوزه  يمايحل يتو دلت برا...  ويج غيج هيفروش دارم ، اونم  ميحل...  يمنو بفروش يمايحل يبر خوادينم... نه خاله جون  -

برو  يورخ يزنگ زد ، گفت جلد يمحمد يآقا...  يفروش لميمخصوصا ح اديبر م يبه گور گرفته از پس هر كار شينسترن آت نيا

 ...شانس در خونه تو نشسته ... دختره رو ردش كردن  ريپ ونا يسمت همون شركته ، انگار

؟ فعال  ميشانساز بد  اياز شانسم بود كه دوباره بر گردم به اون شركت  نيا...  رفتميم ديبا...  دميخاله رو نشن يحرفا هيبق گهيد

در رحمت  نباريا دميشا بارهيو زمان برامون م نيروزا از زم نيما كه ا. برام  اديم شيپ يچ نميبرم تا بب ديبا... نظر قاطع بدم  تونمينم

 ...لعنت ، رحمت بباره  يبارم كه شده جا هي يو برا شدهخدا باز 

 هيانداختم و  زدنينظر امروز تو چشم بودن و بهم چشمك م نيخاله كه از اول يتف رو لپا يماچ خوشكل از ته دل با كل هي دميپر
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و  دميتو اتاق سه در چهار دختر خاله ها دور خودم چرخ... و از ته دل هم نثارش كردم  ريو تزو ايقربون صدقه جانانه بدور از ر

دل  نيا رميبگ يدوش سر سر هيبهتره اول . اومد  ادميآها ... كنم  كاريچ ديكه االن با رميبگ ميتا بتونم درست تصم دميچرخ

 .بعدشم اماده شم  رونيام بزنه ب افهيو نكبت از ق يمردگ

 سهيكه برام مثل ك نينسر يلباسا... سر كمد  دميتند و چابك پر. كرد  هيوجودم هد يبه رگ و پ يريآب گرم رخوت دلپذ دوش

 هيكرم رنگش با  ينسترن با شلوار برزنت رهيت يزرشك يمانتو پشم...  نسترن كارمو راه انداخت يپاتك به لباسا مونهيخواب م

 شيرو هم از كمدش درآوردم و خال نيسوخته نسر يقهوه ا يو كفش چرم فيك.  دهيروح م ميبه پوست گندم يمقنعه كرم خاك

 يرو يناشناخته ، دست يسر حال و شاداب ، با حس.  كنهيچرا بار خودش م دونميآت و آشغال نم نهمهيدختر ا نيا... اه . كردم 

 .شدم  يتو گفتم و راه ديبه ام ياله هيو  دميشكم صافم كش

تو ...  كنهيتو توقف نم يبرا يزندگ.  يباش شيمثبت اند دي، با يخودشه شر. كردم  رونيرو از سرم ب ي، افكار منف ريطول مس تموم

راهش  يبهرحال ناهموار يهر جا بر... به كجا  ستيمهم ن...  يو بر ريز يسرتو بنداز ديبا.  يچشم براه ندار يستگاهيا چيه

. روت مجسم كن  شيخوش رو پ يا ندهيچشماتو ببند و چشم انداز آ.  يداريقدم بر م يتوش دار االنكه  هيريمس نيهموار تر از ا

رو از سر شاخه  هايسادگ يتا بتون يدست دراز كن هيكاف...  ستياونقدرا هم سخت ن... ساده  يزندگ...  يعاد يساده با روزها يايدن

 . ينيبچ ديام

از بس . و خم نداره  چيسر راسته و پ رشيخدا رو شكر كه مس. شدم  ادهيپ يدر دفتر شركت ، مطابق همونروز اول ، از تاكس دم

نكته مثبت  هيبه عنوان  نويهم.  اديو خمه بدم م چيپ ياز هرچ گهيو خم ها بوده ، د چيها و پ يبيمن رو دور تند گذر از سراش يزندگ

متوجه ... تو نظر اولم به محض باز كردن در . شركت راه پله ها رو باال رفتم  كهيبسم اهللا گفتم و از در كوچ هيچشم آوردم و  شيپ

اون چند تا  يبجا...  يدر ورود يروبرو قاي، دق رهيمد تيهئ سيكنار در اتاق رئ. دو روز گذشته شدم  نيسالن تو هم راتيتغ

 رنيبپذ ي؟ اگه قرار بود منو بعنوان منش خواستيم يچ نجايا گهيد نيا... روش  ستميس هيبود با  يمنش زيم هي،  واريكنار د يصندل

 ...پس ... 

سالم خانوم ، : جلوم  ستاديبودمش صاف ا دهيبود و اونروز هم د يكه آبدارچ يديمو سف رمردياز بهت خارج نشده ، پ هنوز

 ... دييبفرما
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 دهياون دختره كه بار قبل هم د.  يمنش زيكنار م هاياز صندل يكيجون رد بدل كردم و الجون نشستم رو  يسست و ب يسالم

.. . ديجد يمنش... هستم  يديسالم ، من حم: استخدام ، خجالتم داد و از جاش بلند شد و دست آورد جلو  يبودمش و اومده بود برا

 ... ميهم باش يبرا يخوب يدوستا دوارميام...  دميشما رو اونروز د

هام رو گرفته  قهيرد كنار شق ميشونيعرق از رو پ يدونه ها هيدرحال... و متظاهرانه زدم و صم بكم نشستم سر جام  يتصنع يلبخند

 يصدا. زنگ تلفن به خودم اومدم  يبا صدا... نكنه ... مقدم  ينكنه حاج... كار دارم ؟  يمن چ گهي، د نجاستيا نيا يوقت... بودن 

لبخند كه به  هينگاه به من و  هيبعدشم . داخل  فرستمشونيبله حاج آقا الساعه م: تو گوشم نشست  يديهمون خانم حم اي هيمنش

 ...دلگرمم كنه  خواديبه حال خرابم برده كه م يرو به موت من پ افهياز ق ديشا.  دينظرم دلگرم كننده رس

كف دو دستم ... شونه راستم جا به جا كردم  يرو رو فميمانتومو مرتب كردم و ك... انداختم  ريگفتم و مودبانه سر به ز ياجازه ا با

دو نشون بزنم ، هم دستامو خشك كنم ، هم  ريت هيتا با  دميو نمناك شده رو به دو طرف مانتوم كش سياز عرق خ دونميرو كه م

اعتماد به نفس كاذب به  هيزبون آوردم و با  رياسم خدا رو به ز گهيبار د هيو  دميكش يقينفس عم يدم در ورود... و مرتب مانتوم

 يرو يبار دست نيآخر يبرا» ترس نداره ... اون تو دستمال سفره نبسته و كارد و چنگال نداره بخورت  يبرو داخل كس« خودم كه 

 .و خانومانه وارد شدم  ريسر بز»  دييبفرما«  يصدا دنيزدم و بعد از شن و سه تقه به در دميشكم صافم كش

 سالم -

 سالم دخترم ، بفرما تو -

به ... اوهوم داد  هيكه اونبار جواب سالمم رو با  هيست ها ؟ همون حاج رمردهيهمون پ ني؟ ا نميالخالق ، دخترم ؟ من دختر ا جل

چرا  دونمي؟ نم نميبب ويبرم ك ديباشم ، با يچرا گفت دخترم ؟ من نخوام دختر حاج... بگه خانوم  تونستيم... دخترم  گهيمن م

 : دميجهت پريو ب خوديب... شدم  يعصب

 ...من شراره افرا هستم ، خانوم شراره افرا ... آقا  ستميمن دختر شما ن -

...  شخندين هي. نه خدا رو شكر سكته مكته هم نزده بود ... گرفتم آروم سرم رو باال ...  ديشوت كردنم از دم در به درازا كش انتظار

به  كنهيم خوديب... تند رفتم ؟ نه اصال ... گوشه لبشه كه باعث شد لب به دندون بگزم  يچ هي دونمياه نم... پوزخند  هي... لبخند  هي

كه  وزيپوف كهيبزنه ؟ اون مرت يتقلب يحاج نيبه سرم كاشت كه ا ياون بابام كه من دخترش بودم چه گل...  خترمد گهيمن م
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 بخواد بكنه ؟ نيتو سرم كرد كه ا يعروسش بودم چه خاك

ممكنه به  يجا نيدورتر قايو دق...  يبه در خروج كياول نزد يصندل قايدرهم كه نشون از اعصاب خرابم بود نشستم دق يياخما با

 . نيتر بخواب ، خواب آشفته نبدور از ش... شرط عقله  اطيباالخره احت...  يحاج يصندل

 ...رو داشته باشم  يگل نيبه ا يدختر يافتخاره كه مقام پدر هيبهرحال ما... نظر خودتونه  يهر چ. خانم افرا  كنميخواهش م -

 وارد بشه ؟ تيمياز در صم خواديمخم رو بزنه ؟ م خوادينخ بده ؟ م خواديم

...  نيمنو فقط خانوم افرا بدون شميمتشكر م...  ينه دختر كس... ن خانم افرا بمونم مشتاقم همو شتريمن ب ياز نظر شما ، ول يمرس -

 ...و نه كمتر  شترينه ب

... بهم انداخت  قيعم يپشت بلندش داد و نگاه يبه صندل يا هيتك. بودم رو لمس كرد  دهيچيكه دور خودم پ يتيامن واريد قايدق

اون ...  ادين يچس يكيمن  يبرا يتا الك رونيشوتش كنم از در اتاق ب ياردنگ هيچه خوبه پاشم با «  كنهيخودش فكر م شياحتماال پ

دختره  نيماتحتش رو بچسبونه تو بغل من بعد ا ادياشاره منه تا ب هينشسته دم در منتظر  يبه اون تر گل ور گل يديخانم حم

 رينخ... سرم رو آوردم باال . مكش مرگ ماش تجسم كنم  يو با منشاون نياز ا شترينذاشت ب ياوهوم حاج يصدا» ...  يريكبيا

 گشتميتو اتاقش م يدنبال چ دونميخودم هم نم... دور تو اتاق رو چك كردم  هي عيتند و سر.  ستياش ن افهيتو ق تياز عصبان ياثر

اش رو  افهيق يداشته باشه كه گاه ديشا... آره خودشه ... كوب سبز  واريد هيدنبال  ديآها شا... اه نه ... مدار بسته  نيدورب هي... 

 ...نشون بده  يروحان

 ازيما ن ينيراست و حس... مشورت كردم ... ، دست راست بنده  يو جناب حاتم ستهيمهندس شا انيمن با آقا... خانوم افرا ... دخ  -

 نيهست يا ستهياز اونجا كه شما خانوم شا... كم بود  التياز تحص هيپا نيشما با ا يبرا يگريخوب شغل منش...  ميداشت يمنش هيبه 

... 

... پوش بودم  اهيشوهر مرده ها س نيا نياون روز ع.  دمهيجد پيت نيبخاطر ا ديشا...  دهيپدر داره نخ م يب...  نهيهم...  درسته

وجودش  طونهيكردم زوم كنم رو حرفاش باالخره ش يسع. تر كردم  ظيمنم مكش مرگ ما شدم ؟ اخمامو غل... كردم  پيامروز ت

 ...كه  رونيب كشهياز تو حرفاش سرك م يجور هي

چند تا سوله  هي.  هيدرحال بازساز يميكارخونه قد. كه جا تنگه  نينيبيم...  رهيدا نجايشركت ما به طور موقت ا يدفتر مركز -
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 يمحمد يكار برق اونجا رو به طور مشترك با آقا...  ير خاله حضرت عالپس...  يتوكل يآقا.  ميكه درحال احداث ميداشت ازين ديجد

تو  يگريكار منش... ندارم  ييگو ادهيقصد ز... ، همونجا مستقر هستن  ياز كارمندان دفتر يتعداد هي...  تن، از دوستان من ، برداش

فل الحال كار .  ستيدرجه از تخصص ن نيچون شما با ا يو هم در شان و منزلت خانم خواديشركت ، هم تخصص و سابقه م نيا

،  نهييما پا يفن يبازرس يدر حال حاضر حجم كارها. ست  ستهيمهندس حسام و مهندس شا انيدست آقا يكنترل خوردگ

 ... ميبر يتر دياستفاده مف تونيشما در راسته كار ديبعدا از حضور و علم مف ميقصد داشت... ساخت هم كمتر از گذشته  يقراردادها

 ...سگ  ريبلند شم بكوبم تو مالجش ؟ پ... ازم استفاده كنه  يدترتريبه صورت مف خوادينكنم م غلط

از  يكي يندگينما ازيحسابدار شركت ، صاحب امت يحاتم يخوشبختانه ، آقا ايبا توجه به حجم كم كار در حال حاضر ، متاسفانه ،  -

. مشغول بشن  گهيد ييشركت خاتمه بدن و در جا نيهستن كه كارشون رو با ا يمترصد فرصت هيمدت... خودرو شدن  رانيشعبات ا

...  شهينم عياز شما ضا يحق ونيم نيهم تراز هستن و خدا رو شكر در ا شونياز لحاظ رتبه با ا ماش يليكه مدرك تحص يياز اونجا

شما بهرمند  ياتياضيدر حال حاضر از معلومات ر...  نيار سنگمناسب كارخونه با حجم ك يكردن حسابدار دايشد تا پ نيبر ا ميتصم

 ... ميبش

 ...حاج آقا  يول: غراش  يوسط سخنران دميپر دهيباال پر يكه چطور با ابروها دونميم خودم

لفظ ...  ستهيشا يآقا ديفقط بگ ديقصد خطاب من رو داشت كهيهستم ، لطفا درصورت ستهيشا يشما فقط آقا يمن برا...  ستهيشا -

 ... ديو حاج آقا رو بكار نبر يحاج

 ...به درك ...  ينكن ييكت و گندهه زورآزما يحاج نيبا ا يدبش لب سوز لب دوز تا تو باش يتو دهن هي نمي؟ ا شيخورد

از پسش بر  نمتويواردم ، چطور م يمن نه سابقه كار دارم و نه به حسابدار...  نيدونيشما كه خودتون م...  ستهيشا يآقا... بله  -

 ؟ اميب

 كهيتا زمان يحاتم يدر ضمن آقا...  كنهيرو ثابت م نياز ا ريغ يزيكردم ، هر چ دايكه من از سركار خانم شراره افرا پ يشناخت -

 ... نيناالن بش ياز ناتوان ناني، بعد با اطم نيبهتره اول امتحان كن...  كننيم تونييراهنما نيمسلط به كار بش يشما تا حدود

 ... كنميخودم رو م يسع -

 حتما -
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 ... نيكن ييرو به دفتر راهنما يحاتم ي، لطفا آقا يديخانم حم: كنار دستش رو بلند كرد  تلفن

حاتم بوده  اروي ني؟ ماشاال هم كه خدا چقد تو اختصاص گوشت به ا هيحاتم نياااه ا... شد  دايسر و كله چاقالوئه پ دهينكش قهيدق به

... 

 ...درخدمتم ... ا بله حاج آق -

 ...تا اموراتت بگذره  باش

 يينگرفتن ، از راهنما اديرو به نحو احسنت  فشونيكل وظا كهيو تا زمان نيآشنا كن فشوني، لطفا خانم رو با وظا يحاتم يآقا -

 !درسته ؟...  نيديما م ليمثل خودتون تحو رهيچ يزبده و حسابدار ييروين يكه به زود يانشاهللا تعال.  نينكن يبهشون چشم پوش

 ...طرف  نيخانم افرا از ا دييبفرما...  شهيحتما همون م...  نييشما امر بفرما يدرسته حاج آقا ، هر چ -

برام باز كرد ، لبخند پت  يشين هي يحاج يسانتا مانتال آقا ي، منش ميزد رونياز اتاق كه ب.  ترسهيمثل سگم بال نسبت ازش م طفلك

 نهمهيا نيكه ب خوردمي، همش غصه م نيشيشما هم از امروز با ما همكار م نكهيچقد خوشحال شدم ، مثل ا ياو« : زد و گفت  يو پهن

 ريجواب دادم و سرمو ز يلبخند ظاهر هيلبخندش رو با ... مرد تنها باشه  نهمهيا نيب ومدينه كه بدش م» . مرد تك و تنها بمونم 

 .انداختم راه افتادم دنبال كوه دنبه 

بود ، اون دفعه  يخال ديديمن م ياتاق سرپرست كارگاه هم تا اونجا كه چشما يتو. عامل كه مثل اوندفعه بسته بود  ريق مداتا در

 حيتوض يحاتم يآقا. بود  زيسه تا م.  ميوارد شد هيسر كار ؟ از در اون اتاق آخر ومدنيم يك نايتوش نبود ، پس ا يهم كه خبر

 يكه كارا ريبنده حق زيم نمي، ا هيفن يحسام ، مسئول بازرس يمال آقا زيم ني، ا هيشمس ، مسئول امور ادار يمال آقا زيم نيا« : داد 

خوب فعال ،  ي، ول كرديم داياختصاص پ يشتريب طيمح ي، جا باز بود و به هر كس يدفتر اصل يالبته تو.  دميرو انجام م يحسابدار

سر در  اديز وتريباشم ، متوجه شدم از كار با كامپ دهيعرض معذرت اگه درست فهم اونبار باز...  نينيبيكه شما م نهياوضاع ا

كه  يگجت نيكار باهاش راحته ، ا...  شهيما با برنامه هلو انجام م يتموم كارها.  نيهست يخوب ، مشخصه خانم باهوش ي، ول نيارينم

...  شميمن معذب م ينجوري، ا نيستيشما بهتر سر پا نا. كار كنه  رو دستگاه باشه تا نيحتما ا ديبا... ، قفل هلوئه  خورهيبغل م نيا

 ». بدم  حيتا بهتر براتون توض يصندل يرو نياريب فيتشر

ساده بود  ريتحر زيم هيبغل در . جلو ، روش نشستم و در همون حال هم نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم  دميرو كش يصندل
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سمت  واريد يبود و كنارش روبرو يحاتم يآقا زيبزرگ بغل م يدستگاه كپ هي،  شينييرنگ ، با سه كشو تو قسمت پا يقهوه ا

هم روبروم  يحاتم يآقا زيمثل م قايدق زيم هي. باشه  ديبود مال مهندس حسام با شخصبزرگ كار كه صد در صد م زيم هي يراست

متوجه شد و  يحاتم يكنجكاوانه نگاهش كردم ، آقا يكه وقت خورديم كيدر كوچ هيبغلش هم ... شمس بود  يبود كه مال آقا

و  يجار يكارها يو پرونده ها شهياستفاده م يگانياكه از اون ، در حال حاضر بعنوان ب كهياتاقك كوچ هيدر  نيپشت ا« داد  حيتوض

و  كهيجاش كوچ...  شهيم يهمونجا نگه دار نيكه شما باهاشون سر و كار دار ييو دارا مهيمربوط به بانك و ب يپرونده ها نيهمچن

شمس  ي، بهتره به آقا نيالزم داشت يمربوط به پرونده هاست ، هر وقت پرونده ا يراه رفت و آمد كم ، از دو طرف پر از قفسه ها

 »...  نيوارد اونجا نش حاج آقا سفارش كردن حدالمقدور خودتون...  ارنيبراتون ب نيبگ يديخانم حم اي

 ختهيمنو گذاشته تو طبق اخالص و صادقانه ر ستيرفته هست و ن دينو يعنيمن با خبره ؟  تياز وضع يحاج ني؟ مگه ا يچ يعني

داد رو تو  اديبهم  يحاتم يكه آقا يكار نهمهيبكنم تا بتونم ا ديبا ياديز يسع.  دهيبع ايخاله زنك باز نيا دي؟ از نو هيجلو حاج

تو ...  قايآره شراره دق.  رميبگ اديو نسترن  ديكارا رو از نو نجوريگرفتن و ا نتيكردن و پر پيتا هتو خون تونميم. ذهن بسپرم 

و به خودم قوت قلب دادم تا بهتر متوجه  دميكش يقينفس عم. نداره  يكه كار ني، ا يبر اومد ناي، تو از پس سخت تر از ا يتونيم

 .بشم  زديم يحاتم يتند و تند آقا كه ييحرفا

*** 

سخت و  كردميخدا رو شكر كارها اونقدرها هم كه فكر م.  گذرهياون دفتر گذاشتم م يكه پام رو تو يروز نياز اول يا كهفتهي

 يروز نيامروز آخر. كه ازم خواسته بودن رو راه بندازم  يكار يبرنامه حسابدار نيراحت تونستم با ا يليخ.  ستيطاقت فرسا ن

و دستش رو  يكه افتاد رو دست حاج دميامروز به چشم خودم د. دفتر مشغول به كار بود  ي، تو يمحات يكوه دنبه ، آقا نيبود كه ا

 مشيخدا رو شكر تا الن پاشو از گل. تا بهمش عرض ادب كنن و دست بوسش باشن  ستادهيصاف ا كهيمرت... چه مغرور ...  ديبوس

تو  يگاها كه اشتباه... خانم افرا  گهيدخترم ، فقط م يو به جا كردهعادت  گهيد. بهم نداده  يا شرمانهيب ادشنهيدرازتر نكرده و پ

سر  اميصبح به صبح كه من م. عامل كماكان بسته است  ريدر اتاق مد... خانم شراره افرا  گهيو م شهي، لفظش عوض م نهيبيكارم م

 يمن پشت به در ورود زيكه الحمداهللا م اونبعد از ... ند نشدن و سرفرازمون نكردن بل يونيكار ، هنوز اعال حضرت از خواب هما

 هيداد شب هيباهاش كار داشته با  يحاتم يجز اون هم هر وقت آقا.  نميبيرو نم رشيسالم صبح بخ ياتاق قرار داره و رفت و آمد ب
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كه  گاهشيگاه و ب ياتو اتاقش ، بجز نعره ه دوئهيمثل بوم غلطون م يحاتم يآقا چارهيب نيبعدم ا» !  يحاتم« :  كنهينعره صداش م

و  برهيهم راه به راه سر ساعت براش قهوه م نيآقا حس نيا چارهيب.  دميازش نشن يا گهيد زي، چ كنهيم چارهيب يحاتم يصدا

 ... گردونهيبرم شويفنجون خال

رو  يشك يو جا اديدرب ي، فكر كنم بچهه قهوه ا دهيم يمن چا از سر صبح تا بعد از ظهر به خورد نيآقا حس نيكه ا ينقدريا

 يحاتم ياتاق تا چك مربوط به تنخواه گردون رو به آقا ياومده بود تو يوقت ستهيشا يامروز حاج... مقدم نذاره  يحاج يحرفا

چهارمش رو نگه داره  كيكنه تو ظرفشور و  يمن رو خال يچا وانيرو مجبور كرد بره ل نيحسبده ، جلو جفت چشمام ، آقا  ليتحو

كمتر از تموم كاركنان  يخانم افرا چا يمنبعد برا نياز ا« : گفت  نيبعدم رك و راست به آقا حس. اش رو آب جوش پر كنه  هيو بق

 »...  ميراس ساعت دو و ن يكيراس ساعت ده و  يكي، فقط دو تا  نياريم

مهندس حسام  رهيشمس و نگاه خ يو پوزخند زدن آقا يحاتم يانداختن آقا ريو سر به ز نيمن از بر و بر نگاه كردن آقا حس واال

از جونم  يچ... كه  ستيمشت مرد نبره ، ول كن ن هيرو جلو  چارهينداشته منه ب يحاال تا آبرو. شرم نكرد  هيحاج نيشرمم اومد و ا

 .فقط و فقط اهللا ُ اعلم  تهبرام پخ يو چه آش خواديم

مربوط به همون حساب رو  يو دسته چك گهيحساب د هي يتو ختيحاتم سر ظهر رفت بانك و چك تنخواه رو نقد كرد و ر يآقا

هر برگ چك صادر شده دو  يدسته چك دو امضاء هست و پا نيا نكهيدرمورد ا يحاتيداد و روش پر كردن چك و توض لميتحو

داد و در آخر هم خاطر نشون كرد كه فعال  حيعامل مفصل توض ريهم مد نشويكيبزنم و  ديرو من با شيكيبخوابه كه  ديامضاء با

دسته چك  ي، در حال حاضر من تموم برگها ستيچك معتبر ن يبرگه ها يو امضاء تون پا نينشد يچون شما به بانك معرف

و  نيمراجعه كن ميسته اباز بانك صادرات كه ما باهاشون طرف حس ي، شما هم سر فرصت به شعبه ا زنميموجود رو امضاء م

 ديخودم هست هم با ينامه مربوط به كارها يبه بعد هر چ نيدر ضمن از ا.  نيامضاء تون رو انجام بد يمربوط به معرف يكارها

 .كنم  پيتا

 پيتا حيروش صح يكرده ، نسترن هم تو هيته يآموزش يهايد يبرام س يكاربرد يتا اونجا كه تونسته درمورد برنامه ها دينو

 يكه تو يجلوم و تو اوقات فراغت ذارميرمان و مجالت مختلف رو م يبه سفارش نسترن ، كتاب ها. كمك حالم بوده  يليكردن خ

 زيسر از م قهيدم به دق يبتونم كار خودم رو راه بندازم و ه عتريتا هر چه سر كنميم پياز روشون كار تا دهيخونه خاله بهم دست م
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 ... ارميدر ن يديخانم حم

 هيكه  يمن. نظر كنم  ديو نشناخته داشتم ، تجد دهيند يديكه از ابتدا درمورد خانم حم يطرز برخورد و افكار يتو ديبا كنميم كرف

چطور تونستم  دونميو آبروم بر باد رفت ، نم دميمنصافانه خانواده ام عذاب كش ريو عجوالنه و غ جايب يعمره از دست قضاوت ها

وگرنه  نهيا پشيت چارهيب.  ستين ي، اهل هر فرقه ا دادياونقدرا هم كه نشون م... بنده خدا بكنم  نيرو درمورد ا يجور نيهمچ

 شهياز نظر رفتار و طرز برخورد واقعا نم يمكش مرگ ما داره ، ول پيدرسته كه ت. جور متانته  هي نميا. هم خانوم و سرراهه  يليخ

قضاوت مغرضانه منو  نيشدم ، ازش بخوام بخاطر ا يميباهاش صم وردهخ هياگه  ديشا. خدا منو ببخشه . ازش خرده گرفت 

 .ببخشه 

كوچه بنبست تنگ و ترش باشه و  نيعاقبت مشاركت منو رضا ا كردميفكرش رو نم چيمنو رضا ست ، ه ينوبت دادگاه امروز

و راهمونو به  ديمدت كم صد و هشتاد درجه چرخ نيا يشد كه تو يمرد سر براه بود ، چ هيكه از روز اول ازدواجمون  ييرضا

زبون و  يسر براه و ب يكه از اون رضا ادهيز نقدريمقدم ا يمقدم اعجاز حاج يواقعا نفوذ حاج يعني. كوچه كج كرد  نيسمت ا

رو  اقتيل يمجسمه ب ني، فقط لب تر كن ، ا يتو بخوا يو هر چ يتو بگ يهر چ گفتيو م مرديبرام م يروز هيحرف گوش كن كه 

نه  شتريكالم ب هيحرف گوش كن نه  اصوالنه فقط حرف من ،  يرضا حرف گوش كن بود ول. البته مقصر خود من هم بودم . بسازه 

رفع  نكهيهم يول ديشنيتا محتاج بغل من بود حرف منو م...  ديشنيگفت حزب باد بود ، هر جا به نفعش بود گوشش م شهيم... كمتر 

بود  يحاج فحر گهيقرار داد ، د ارشيدر اخت يكرد و مفت و مجان ايمفت تا تونست براش مح يبغال نيشد و باباهه از ا اجشياحت

 . رفتيكه تو گوشش فرو م

كه  ييوقتا اي»  يديهم نپوش يدي، نپوش ميرفت رونيبسته بشه ، با هم ب يتو چادر سرت كن دهن حاج« :  گفتيروزا كه بهم م همون

نداشته باش ، هر جا  ياش كار هيبا بق گهي، د رونيتو به اسم دكتر رفتن از خونه بزن ب« :  گفتي، م زديبه سرم مهوس گلگشت 

 .به حرف من باشه رو نداره  نكهيبخار ا دونستميم دي، با ايالپوشون نيو امثال ا»  برمتيم يبخوا

حالم از . تو چشامه  خيم تونهيو سرش رو باال گرفته و تا م دهيپوش يرنگ يمقدم ، سر بلند و پر افتخار ، كت و شلوار طوس يحاج

نفس  كهيمرت نيكه ا ييهوا ريز قهيبدم و دو دق ليالساعه جون به عزرائ ني، نامرد ، حاضرم هم خورهياش بهم م افهيو ق ختير

 .، نفس نكشم  كشهيم
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رو دور  شيشاه مقصود حيدور تسب هيهشت كرد و به غبغب انداخت ، ابروهاش رو هفت  يبدم رو كه از تو نگام خوند ، باد حس

باش كه  نيبهت گفتم با ما به از ا...  ي، دختر حاج يكه كم آورد نميبيخوب م« : شد  كيبهم نزد رهيخ يدست چرخوند و با نگاه

گفته ... نگفته بودم ؟  ايدم ، كنم گفته بو رميبودم ؟ گفته بودم سربراه باش تا سرتاپاتو طال بگ گفتهن ايگفته بودم ...  يبا خلق جهان

گفته بودم از ... نگفته بودم ؟  اي، گفته بودم  كنميجهنم م تويبرام ، زندگ يايو سوسه ب ياريدر ب يجلو من ملق باز يبودم بخوا

 استيدن اي، از االن تا دن دميرو به باد فنا م ستتي، هست و ن كنميرو حراج م تتيثي، ح كنميم رتيگ ني، زم كنميساقطت م يهست

 اي، گفته بودم  يبا من ادامه بد يو به لجباز يتخم حروم رو ننداز نيبره ، اگه ، اگه ، فقط اگه ، ا نييآب خوش از گلوت پا ذارمينم

، ها ؟ با اون عقل ناقصت  يكرد يخودت چه فكر شي، تو پ فهيضع.  ستين ريبِكش ، بِكش كه خود كرده را تدب... نگفته بودم ؟ 

من « : اش زد  نهيسه تا ضربه محكم به تخت س» ؟  ميمن ك يدوني؟ م يبامن سر شاخ بش يتونيكه م يدو تا چارتا كرددو  يچطور

 »...  دمكه له ت كر يديد...  يكه تا كجا رفت يديد... جوجه بچه فنچ  هيتو ... حاج قربان مقدم ... 

كه استخوناش له  زدمشيم خورديو تا م كردميكوه پشت سرم داشتم كه دلم رو بهش قرص م هي خواستيدلم م. بند اومد  نفسم

و له  كنهيم رتيحرفاش تحق ينيسنگ ريو ز كنهيصاف صاف تو چشات نگاه م يبنيكه م ينيا! توهم نزن ... شراره  يگيم يچ... شه 

، ترس و حقارت  صالي، است يانداخت ، حس مچاله شدگ به صورتم رهينگاه خ هي. ، حاج آقا مقدمه نه برگ چغندر  كنهيلوردت م

بود كم كم باز تر و كم عمق تر شد ، لحنش  شيشونيپ يمهر داغ رو يكه البه ال يقيخطوط عم. رو از خط خط صورتم خوند 

: براش ، تو صورتم زل زد  كرديلخت و عور مجسم م روكه تا ما تحتم  يمشمئز كننده ، با نگاه يدوستانه تر و آرومتر شد ، با حالت

، تموم  رميگيطالقت رو از رضا م...  يدار اقتيباش ، نشون بده ل يدختر خوب.  يرو من حساب كن يتونيبازم م... نشده  ريهنوزم د« 

 يشراره ا. .. سازميرو از نو م وشتتسرن...  ندازميگلتو از نو قالب م...  كنميدو دست جمع م نيله شده ات رو با هم يها زهيخرده ر

 يرفته ات رو به جو يآبرو.  كنميسراپاتو جواهر نشون م گردونمتيرو م ايكه همه انگشت به دهن بمونن ، دور دن سازمينو ازت م

ها ...  كنهيكه نم ايحاج قربون مقدم چ ني، تو باش ، بب ي، فقط ، فقط اگه خودت بخوا زميري، دار و ندارم رو به پات م گردونميبر م

 »نه ؟  اي ي؟ هست يگيم يچ... 

 كرديمتعفن از تو دهن نجسش تف م يكه با بو يياون نگاه زشت ، اون خناثت ، اون لجنها. لجن رو تحمل كرد  نيا شدينم گهيد

تو دلم گفتم ، تا تونستم آب دهنم رو جمع  يهر چه باداباد هي... بودن  ري، برام تحمل ناپذ اورديتو صورتم و راه نفسم رو بند م
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عضالت ... تو صورتش  دمي، پاش ضيبسته ام ، با غ يجا ، آوردم پشت لبها هيداخل ، همه رو  دميكشلپم رو  يها چهيكردم ، ماه

رو صورتم ، وسط راه موند ، برگشت به طرف صورت خودش ،  اديصورتش منقبض شد ، فكش فشرده شد ، دستش باال رفت ب

كتش پاك كرد ، لبخند  نيحركت با آست هي باصورتش راه به طرف چونه اش باز كرده بود رو  يكه تو يحجم بزرگ آب دهن

، اون تخم حرومت هم از خودت سرتق  ي، سرتق ي، لجباز يخوايخودت م...  ومديخوشم م نتياز هم« : به صورت نشوند  يطانيش

تا بمونه ، لگه ننگش  فتادي، ن فتادين ي، ول فتاديم ديدست و دل بازانه نثارت كردن ، با اتيكه اخو يتره ، اگه نبود كه با اون همه كتك

تو خاطرت بسپار ، اعالن جنگ ... ؟ منم بستم  ياز رو بست ريتازه اولشه ، شمش نيا. و پاك نشه  نهيبش تيشونيرو پ يتا عمر دار

 »... من ماست چقدر كره داره  هي دمينشونت م...  يداد

نشوند ، نگاهش رو  يشونيرو پ يظيرو به خودش گرفت ، اخم غل يا يجهنم يجد افهيتا بنا گوش باز شده اش رو بست ، ق شين

 قيبه وجودم تزر لويك لويشد تو صورتم و رعب و وحشت رو ك رهيتا تونست تند و سوزنده كرد ، چشماش رو از حدقه كند ، خ

مثل بچه آدم از « : كرد  ديتند و خشن تهد يرو باال آورد و با لحن ديچرخيتوش م دتنشاه مقصودش با دور  حيكه تسب يكرد ، دست

، همه كاراش از قبل انجام شده  خواديهم نم ي، چارتا برگه است ، جلسه مشاوره و جنگولك باز يزنيتو ، زر اضافه نم يريدر م نيا

 زيسر م يريتو پرونده ست ، صاف م وستيبه پ تيعدم باردار يو گواه يقانون ي، برگه پزشك ياريتخم حروم نم نيهم از ا ي، اسم

كه اگر بخوام خودم  يدونيم... روشنت كنم  ديبا ايروشن شد ! رو پرونده و خالص  يزنينه نفقه ، چارتا امضا م يخوايم هي، نه مهر

 »...  نه اي يدونيحكم زن خائنه ، سنگساره م...  خورهيچوب م تتيثيح يپا ناياز ا شتريروشنت كنم ب

فاصله اش با ... روش  گشتيتو دل و روده ام بود برم ي، هر چ كردميمكث م يا هيو رو شد ، ثان رينفسم تنگ شد ، معده ام ز راه

 ي، پوزخند مهيچه درد ديدستم باال رفت جلو دهنم رو سفت و محكم گرفتم ، از حال خرابم فهم... سرشونه بود  هيصورتم اندازه 

 نييطبقه پا يته راهرو دميپر ريكه از خودم سراغ داشتم شصت ت ي، با تموم سرعت ديكنار كش ومتن لشش رو از جل عيزد و سر

از گور  تيرنگم م...  نيقرمز آتش ي، دو گو نهيزردابه بود عق زدم تو روشور ، چشام تو آ يدادگاه ، هر چ يها ييسمت دستشو

كردم  يتا دلش خنك شه ، سع دادميضعفم رو نشونش م ديرفتم ، نبا الراه پله ها رو باسالنه سالنه دوباره ... برخاسته ، كمرم خم 

 ...كنه موفق بودم ؟ نه  ينيرو ول بدم ، تا اشكم عقب نش قمي، نفس عم رميام رو جلو بدم ، سرم رو باال بگ نهيكمرم رو صاف كنم ، س

...  دونستيله ام كرده بود ، خودش هم م... بود  يز تو خط خط نگام خوندنا صاليام ، است چارهيب ديام انداخت ، فهم افهينگاه تو ق هي
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كه زردابه باال آورده بودم  في، ح كردميم نيحجم بزرگ آب دهن هم نثار ا هي يو ساكت ، كاشك ريبود سربز ستادهيرضا كنارش ا

 ريكمرم ت رهيت... سرم آوار شد  يشلوغ ، رو يراهرو يآدما ، تو دهيو در هم لول دهيچيتوده بهم پ... و دهنم خشك شده بود 

 نيتنم ، از ا دهيپوست كش رياز ز ي، چه حس...  دميصافم كش كميرو ش يگنگ و مبهوت ، دست...  ديچيبه جونم پ يدرد بد...  ديكش

صاف صاف رفت باال و از ام رو گرفت و  يشد و از نوك سر انگشتام راه رگ و پ نتقلكرد و به دستم م داينبض تپنده ، راه به باال پ

 ديشا... بهم داد  روين يول...  دونمي، نم ديرو به رخم كش انشيكرد و غل اديسرد و خاموش چپم رد شد و پمپاژ خونم رو ز زيدهل

كه اونقدر قدرت داره تا بتونه  كرديوجودم صدا م اقجنبش پر كوبش بود كه از اعم يگوشت ب كهيت نيهم دميشا... حس انتقام 

باشه كه مجبورش  يدرد قو نيا نقدريدرد چكنم به جونش بندازه و ا... مقدم رو بندازه تو چهار راه چمچاره  يمثل حاج يپستفطرت

 ... فيافعال كث نيكنه به فعل ا

ت ، كمرمو صاف كرد ، سرمو تا راهرو رو از چشمم انداخ يسرگردون تو يآدمها ميكه به تن و بدنم برگشت ، توده عظ يجون

 كردميحس م. دراز  يليام دراز شد ، خ هيراست شدم سا...  دميقد كش...  شهينم نيباال كشوند كه حس كردم قدم بلندتر از ا يحد

كله  دفعه سر و هيمثبت از كجا  يانرژ نيا دونمينم... پر غرور رفتم داخل اتاق . رد شده  ممقد يسر رضا و حاج يام از رو هيسا

خط  يحاج هي، سا دهيمن صاف بود و كش هيسا... رو به لرزه انداخت  يبودن حاج يمنف يليمثبت بودنش ، خ يليشد كه ، خ داياش پ

 ...و لرزون  يخط

 يچند تا امضاء كج و معوج بود و جار هي. به بحث و سوال جواب نبود  ازيروش رو مطالعه كرده بود ، ن ي، پرونده باز جلو يقاض

و خط زدن اسم رضا از شناسنامه ام ،  غهيكردن ص يجار يدفتر ثبت طالق برا ميرفتي، بعد م كردميامضاء م دياول با...  غهيشدن ص

 .كاغذا رو امضاء كنم  زشيم جلو اميازم خواست بلند شم ب

نگاه پر غرور به رضا  هيبود ،  دايام پ هيبود ، آثارش از بن يمثبت تو رگام جار ينبودم ، ضعف نداشتم ، صاف بودم ، انرژ سست

پلك چشم كه تو  فيح. هم ننداختم  ينگاه ميمقدم ن يبه حاج... اش رو مضحك كرده بود  افهيخط و خطوط ندامت ، ق... انداختم 

اومد تو  يسردفتر قاض... خودكار كه دست گرفتم ، سه تقه به در اتاق خورد ... شه  نييزحمت بكشه و باال پا شرفتيب نيصورت ا

 . يچشم قاض ي، جلو زيگذاشت رو م كيكوچ ادداشتيبرگه  هي... 

كرد ، دو سه بار گردنش رو ، نود درجه به چپ و نود  ينچ... مقدم  ينصفه به حاج هيبه رضا ،  يكينگاه انداخت به من ،  هي يقاض
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خانوم هنوز ... مشخص بشه  دي؟ با هيبچه با ك نيا فيگزارش كرده خانوم بارداره ، تكل يكي« : درجه به راست چرخوند ، اخم كرد 

 »... بچه وسطه  هي يپا... در عقد آقاست 

...  كرديدماغش تراوش م ياز سوراخا شي، گوله گوله آت يحشر يوونايشد ، ابروهاش گره خورد ، مثل ح يمقدم خشم يحاج

 عرضهيخاك بر سر ب... رضا باز بود  شين... زد  ي، رنگش به كبود رونيب زديدماغش م يجفت سوراخا يخخ خخ خخ از تو يصدا

 !اش 

 »... استغفراهللا ، حاج آقا اشتباه به عرض رسوندن « : ال دو ال بلند شد  ميمقدم ن يحاج

 »منبع موثقه « : كشوند ، ابرو باال انداخت  شيدستش رو متفكر به ر هيقاض

از چهارماهه با پسر من  شيخانوم ، ب نيحاج آقا ا« :  كرديمحو م نيمنو و منبع رو از رو زم ديرسيتر شد ، دستش م يخشم يحاج

 »... بچه  نيا... مال پسر من باشه  تونهيبچه ، اگه بچه باشه البته ، نم نيمتاركه كرده ، ا

ت حاج آقا قباح« : شورش رو در آورده بود  ياديز گهيمقدم د يشده بود ، حاج يشد ، كفر ظيشد ، اخماش غل يهم خشم هيقاض

تا  ديبهرحال با... ؟  نيزن و شوهر دار نيا ونياستغفراهللا مگه خبر از خلوت م... شما ...  دهيسن و سال بع نياز شما و ا... داره 

رو  فشيتكل... مال خودشونه كه فبها  ياگه آقا زاده قبول دارن كه تو راه... و تهمته  نيكار شما توه...  نياومدن بچه صبر كن ايبدن

 ديشا...  عيتند و سر يليخ...  اديبعمل ب شياز جفت آزما ديبا...  نصورتيا ريدر غ...  شهيحكم صادر م نيامروز مشخص كن نيهم

 »بشه  دهيبه مصالحه كش يموضوع دعو يو انشاء اهللا تعال رهيبگ رو يمتاركه ا ينوزاد ، جلو نيهم حضور مبارك ا

رو هم به شك  يكرده بود كه انگار قاض دايراه پ رونياش چنون به ب هيت چهره كراز پش يطونيافكار ش... شد  يدنيد يحاج افهيق

رو زد ،  يتلفن رو برداشت ، شماره ا... داشت  قشيكرد ، خطوط نقش بسته رو چهره اش ، نشون از تفكر عم يمكث... انداخته بود 

 هيسوت ثان ميبه س. رو گذاشت  يگوش» لطفا  نياريب فيچند لحظه تشر يرحمت يآقا« :  دادشخص پشت خط رو مخاطب قرار 

كرد ، داد  سيدست نو يبرگه كاغذ با سربرگ دادگستر هي يرو رو ينوشته ا... بود  يقاض زيم يسردفتر ، تو اتاق جلو دهينكش

 »! كن  ييرو راهنما ونيقاو خانم و آ كاتوري، ثبت تو دفتر اند خيشماره ، تار« : دست سردفتر 

پشت سر .  كرديو خخ خخ م نداختيم رونيبه ب شيدماغش آت يهنوز از سوراخا... نبود  يدم ، اندازه گرفتنمق يخشم حاج حجم

 سيرو باز كرد ، متن دست نو يدفتر بزرگ يبا خونسرد. به صف  ميستاديسر دفتر ا زيجلو م... رفتم  رونيهر سه تاشون از اتاق ب
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 نيرينامه م نياالن با ا نيخانوم هم« : پاكت مهر و موم كرد ، داد دست من  هيزد ، ثبت كرد ، تو  خيرو شماره كرد ، تار يقاض

 »... آدرس  نميا...  نيديم يقانون يپزشك ليمهر و موم شده تحو نطوري، نامه رو هم سمينويكه آدرسش رو براتون م يقانون يپزشك

لخت و  يسردفتر قاض يرو برا تشيتر شد و جوش آورد و اصل نيخشمگ دنشياز نفهم...  هيبه چ يچ نهيجلو بب ديسركش يحاج

قماش افراد در  نياز ا حتملي. رد كرد  يليسب ريآبدار نثارش كرد ، كه سردفتر خونسرد ز چاريگذاشت و چارتا ل شيعور به نما

رو برگردوندم ، جل الخالق به خوف كردم ،  يحاج يبرزخ افهيسر كه بلند كردم ، از ق.  ديكه شاخ و شونه نكش ديديطول روز كم نم

 ديتو صورتم انداخت و از چارچوب در فاصله گرفت و از نظر ناپد روزيپ ينگاه مين ستهيشا يحاج...  دميدرست د اي دينظرم رس

 .شد 

 اي؟  يبه ك گردهينوشته بچه ام اصل و نسبش بر م ميشونيرو پ... بوده ؟ نه بابا ، توهم خونم زده باال  نينكنه منبع موثق ا... خدا  اي

من نبود كه  يدارم ؟ امروز كه اصال روز كار يداره ؟ اصال از كجا بخواد بفهمه من امروز دادگاه شرفتهيپ شگاهيتو چشاش آزما نيا

 ...خل شدم ... روز دانشگاهم بود ...  رميبگ يرخصبخوام م يحت

تند از پله ها . دادگاه  يت راه افتادم به سمت خروج، نامه به دس ستهيشا يحاج موقعيكرده و شوك زده ، مبهوت حضور ب هنگ

 يصدا... بلند مهندس لم داده بود  يشاست يمشك نيپشت رل ماش ستهيشا يحاج...  ابونيكردم خودم رو انداختم تو خ ريسراز

داره ، برم نرم ،  كارميچ... عالمت داد برم طرفش . سر هم ، سر خم كردم به نشونه سالم  ترو درآورد ، سه تا بوق پش نيبوق ماش

بد جا « : گفت  يمانند اديفر يو فرصت چكنم رو ازم گرفت و با صدا رونيداد ب نيماش شهيبه چكنم چكنم انداختم كه سرشو از ش

 »...  عتريخورده سر هيخانم افرا  ستادميا

مثل جوجه اردك زشت هلك كنون  ، پشت سرش رضا رونياز در دادگاه زد ب وقفهيمقدم تند و ب يبرگردوندم پشت سر ، حاج سر

دلم رو كشتم ،  يتو ديپلك كنون ، ترس به دلم افتاد ، نامه مهر و موم شده رو محكم ، با تموم قدرت تو دستم فشردم ، ترد

 .فوت وقت سوار شدم  يب. حركت از داخل باز كرد ، چارطاق  هي با يرو حاج نيقدمهامو تند كردم ، در ماش

در رو با . پله ها و دم در دادگاه دنبالم بود  يرو يمقدم تو شلوغ پلوغ يچشم حاج. دادگاه  يخروج ياپله ه يرو ديچرخ چشمم

 مين هي...  ستهيشا يحاج هيبا پنجتا در بسته و  نيماش هيحاال من بودم و ... باال  دميمحكم كوبوندم ، از صداش خودم هم پر يفشار

 ...نباشه  يتو صورتش خوندن يخونسرد كه خط ي، خونسرد بود ، اونقدر نگاه تو صورتش انداختم
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 يكار دادگاه هي« : كرد  يسمت راست رو روشن كرد ، فرمون رو چرخوند ، اهم يرو انداخت تو دنده ، راهنما نيزد ، ماش استارت

؟ با هم ؟ اون منو برسونه  يمنو حاج» ... مت برسون ميباش ريهم مس دي، شا كارمي، ب يبر يخوايكجا م نمي، گفتم بب دمتيداشتم ، د

. شكر داشت  يمقدم دور كرد ، جا يخشم حاج شيشد و منو از آت دايزده بودن و سر بزنگاه پ شيموشو آت نكهيهم...  شهي؟ مگه م

خودم ...  ستهيشا ي، آقا ديببخش» «  ستهيشا يآقا» « ... حاج آقا  ينه مرس« : و وقاحت داشت  شديم ميادي، ز نشياز ا شتريب گهيد

... ، هوا بارون داره  ستين ي، منت كارميگفتم كه ب... تعارف نكن خانوم شراره افرا «  » يشما هم كار دار... بد راهه  رميمس...  رميم

 »...  تيوضع نيبا ا ستيخوب ن

 ستهيشا يدست چپم شل كردم طرف حاجنامه مهر و موم شده رو تو دست راستم فشردم ، كاغذ آدرس رو تو ... تعارف نبود  يجا

. 

با  يمرد ريپ.  يو حفظ سالمت ياثر ممارسات ورزش اي...  هي، موروث ستهيشا يصالبت و كمر راست حاج نيدقت نكرده ام ، ا چيه

 ير رومحكمش ب يكه از قدمها يرعب آور يبا صدا...  ريناپذ ياستوار ، پر كار و خستگ يسالمت ، با قامت نقدريسن ، ا نهمهيا

 .بود  بيانداخت ، برام عج يرو به جون من م يمدت ، هر بار دلهره ا نيا يو ط كرديم جاديكف دفتر ا يپاركتها

در  اي،  يبرخورد نيمثل من كه كمتر يشخص يكه بود و نبودش برا ذاشتيصدا پا به دفتر م يب نقدري، ا شديوارد م يوقت مهندس

صداش  ي، ورود و خروج ب يمن پشت به در ورد زيقرار گرفتن م تيعيباهاش نداشتم ، بعالوه موق يبگم اصال برخورد ديبا قتيحق

، گامب و گامب حضورش  ذاشتيدفتر م يورود يپله ها يكه رو ياز قدم اول ستهيشا يحاج كهيحالدر .  كرديم يرو برام كامال خنث

افتاد ، از كجا سرمنشاء داره ؟ حس  يكه به جونم م يحس دلهره آور نيدرك نكردم ا چوقتيه. انداخت  ي، رعشه به دل من م

كه  يا يشگينشدن هم دهيحس د... تجربه كرده بودم ؟  مقدم يبه موازات حاج ايدر كنار  مياز زندگ يكه از گذروندن دوره ا يبد

 ميافراط ينياز بدب اي... ا در مقابل اون داشتم به زبون آوردن كلمه باب يبرا ميشگيهم يستياز لحظه اول تولدم در كنار بابا و رودربا

 ؟

و  تيامن هي،  ستهيشا يحضور در كنار حاج. كردم  يفشرده در مشت ، ط يگنگ و مبهوت ، با نامه ا يرو با حالت ريطول مس تموم

ر سوزن هم اعتماد س هيبهش قد  تونمي، نم ستيدستم خودم ن...  كرديم قيعالمه حس بد رو بهم تزر هيخاص همگام با  يآرامش

 ! رهيگيخدا موش نم يرضا حضبهر حال ، گربه م... داشته باشم 
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 » مونهيپشت ابر نم شهيهم دينكن دخترم ، خورش ريفكر خودت رو در گ اديز «

داده  يرو به جلو داشت و متفكر حواسش رو به رانندگ... گذرا  يانداختم ، نگاه ستهيشا يمتفكر و رو به جلو حاج مرخيبه ن ينگاه

 يهايري؟ از درگ يچ ايسر و سامون تو مغز من در مورد خودش ،  يبود به افكار ب يا هيكنا نيا... ؟  گذشتيتو فكرش م يبود ، چ

بود تا كفه  يمنو دوباره با لفظ دخترم مخاطب قرار داده بود ، كاف نكهيهم يول... با خبر بود ؟  قدمم يمن و خناثت حاج ونيم

، من فقط شراره افرا هستم و  ستميحاج آقا من دختر شما ن« :  اديتر به چشم ب نيسنگ هاميشياز كفه مثبت اند ، هامينيبدب يترازو

 »... بس 

كاش  يتو به من باشه ، ا ينيبد ب ميحجم عظ نيبار مشرف شدنم به خاطر دلم به خونه خدا ، باعث ا هياگه .  ستمين يمنم حاج «

 نهمهينفر ، ا هيتو به اندازه  يوقت... پا رو دلم بذارم و محرم نشم  شهيبار هم ، مثل هم هي، تا همون  داديبه من م يخدا عمر دوباره ا

 ياز لحظه ا...  ي، چه نخوا يچه بخوا... افرا  ياز شراره ها يميدر ارتباطم ، با توده عظ ييايبه حال من كه با دن يوا ، ينيبه من بدب

 ي، مقدر شده بود دخترم باش يگذاشت ييكذا يايدن ني، پا به ا انيكه نا توان و گر يز همون لحظه ا، ا ديكه خدا روح به كالبد تو دم

احساس  نيا تونهينم يا گهيكس د چينه تو ، نه ه.  مونهيبه حكم خدا ، روح از كالبدم خارج بشه ، با من م هك يحس تا لحظه ا نيا. 

برعكس تو ،  قايدق. ندارم  يمن از دخترم گفتن به تو ، قصد و غرض شر... خودت محترمه  ينظرت برا... رو از قلب من جدا كنه 

باعث آزارت بشم و  نياز ا شيب خواميچون نم...  يكاريتو دلت م گهيبار د هيرو  ينيگفتنت به من ، تخم بدب يكه با هر بار حاج

 ينكرد داياز من پ يشناخت كاف كهي، حداقل تا زمان يمن نگو حاجبه  كنمي، ازت خواهش م نميبب اهيقلبت رو كدر و س نياز ا شتريب

 »... نگو 

 »...  ندازهيبه جونم چنگ م يو چه درد دميكش يكه من چ نيدونيشما چه م...  يول... ندارم  نيقصد توه «

 ياز خودت ندونم ، بگ شتريب.  دونميبدونم ، م ديتا اونجا كه با...  دونميرو م يمن همه چ... دخترم  يخودت رو خسته كن خوادينم «

 »...  يكرد يانصاف يكمتر ، ب

 »... اما  «

كه  يمشكل نياز پس ا دي، فعال با ادهيو فكر كردن ز دنيگفتن و شن يفرصت برا...  يبگ يزيچ ستيالزم ن...  ششششششيه «

تنه خودت رو  كي ستيالزم ن...  يايبر ب« : ثابت كرد  كمميكاسه گردوند و رو ش يو همزمان چشمش رو تو» رو گرفته  بونتيگر
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 دايپ ستيسخت ن... بهش  يبد هيو تك يايو منتظره تا تو ب ستادهيكوه ا هي،  ايدن نياز ا يا شهگو هي،  ييجا هي...  يبه زحمت بنداز

... تو منتظره  يكقدمياراده كن ، سر برگردون ، كوه در .  يخودت رو خسته كن خوادينم.  يدله كن كيدلت رو  هيكاف... كردنش 

 »بهش  يتوكل كن هيفقط كاف كه،يخدا نزد. رو بكش كنار  يمنف كاربكش و اف يقينفس عم...  نجاستي، آدرس هم يش ادهيبهتره پ

بار آخر ، از لفظ دخترمش  كي نيچرا ا دونمي، كه از فشردن نامه مهر و موم شده ، عرق كرده بود رو از مشت باز كردم ، نم دستم

پام رو  نكهيبلند مهندس ، قبل از ا يشاست نيشدن از در ماش ادهيدستام شل شد ، به خودم كه اومدم ، قبل از پ... فشرده نشد  ، قلبم

پهن و بزرگ  يدستها ي، تو يقانون يباز شده بود و حاال نامه پزشك يحاج شياز چارچوب در دراز كنم سمت پله كنار در ، مشتم پ

راحت تر از حنجره ام  ديكه به نظرم رس دميكش يقينفس عم...  ومديباال م يقانون يپزشك يبود و دوش به دوشم از پله ها يحاج

صورتم رو  يچرخ مين... پله روبروم  نيكنم تا آخر يپله ها رو به سالمت ط تونميبسته هم م يحس كردم ، با چشمها. خارج شد 

در كمال ... انداخت ، برگشت  هيصورتش سا ينگاهم رو ينيسنگ...  رفتيو با تحكم راه م دكرينگاه م ميمستق يبرگردوندم ، حاج

 ...  زديم رقب ستهيشا يحاج يچشما ين يصورتم ، تو ن يو پر آرامش از رو قيعم يتعجب ، لبخند

 ي، قدم به داخل پزشك ستهيشا يدوش به دوش حاج. شد  قيپوستم تزر رياز كجا به ز كبارهيحجم بزرگ اعتماد به  نيا دونمينم

 يرو نيدخترم شما بش« :  ديدلگرم كننده به صورتم پاش يمحو ول يبه طرفم زد و لبخند يچرخ مين يحاج. گذاشتم  يقانون

 » اميم االنمن ... هم نباش  يزي، نگران چ هايصندل

 يا شهيش شخونيبا پ يشنيبه پارت يحاج.. .نشستم  يصندل نيتر كينزد يصدا برو يب... رو دنبال كردم  يحاج يچشم رد قدمها با

داد و  هيتك شنيكنار پارت واريهمونجا به د... صحبت كرد  يخون نشسته بود چند كالم شيكه پشت پ يبا پسر جوون... شد  كينزد

پشت  واريآرامش به د يبا كم... لبهام نشست  يو كج و كوله رو مهينصفه ن ي، ناخداگاه لبخند داختگذرا بهم ان ياز راه دور نگاه

نگاهش داشت كه  يتو يزيچ كنميفكر م... آرامش بخش بود  ييجورا هيحضورش ... برنداشتم  ينگاه از حاج يدادم ول هيسر تك

به طرف اون  شخوانيحالت موند و با اشاره جوون پشت پ ونبه هم يقيدقا...  كرديرو به وجودم ساتع م ياديمثبت ز يانرژ

 .راه افتاد  شنيپارت يروبرو يزد و به طرف راهرو يبه من انداخت و لبخند ين داد ، برگشت نگاهبرگشت و سرش رو تكو

من ،  دياز حوزه تحت د يبا دور شدن حاج نكهيمثل ا يكنم ، ول دايمثبت پ ياز اون انرژ يكردم اثر يسع... به جونم افتاد  يترس

شد و با اشاره سر از  داشيهمون راهرو پ ياز تو يموهوم گذروندم كه حاج يرو با اضطراب و ترس يقيدقا. رفت  دياون هم پر كش
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 ليبود كه سردرش نوشته اسم و فام يراهرو به فاصله پنج قدم در يتو... براه افتادم  يبه دنبال حاج. من هم خواست برم طرفش 

با كمرم برخورد نداشته  يبه كمرم باشه ولكه از پشت  يبا دست در رو باز كرد ، دستش رو جور يحاج...  داديدكتر رو نشون م

 .گرانه گرفت پشت سرم و با سر بهم اشاره كرد كه داخل بشم  تيباشه ، حام

 يالتماس» ... بهتره  نيتنها ؟ شما باش« : ملتمسانه به طرفش برگشتم  يقدم كه از قدم برداشتم ، ناخداگاه ، با نگاه. سست بود  پاهام

 نباريا» ... برو تو دخترم ... و سرشو بلند  رهيگيكمرشو صاف م...  ستيدختر من ترسو ن« : زد  ي، لبخندكه تو نگاهم بود رو خوند 

دكتر بود  يپاكت نامه مهر و موم شده ، جلو... استوار تر پا به داخل اتاق گذاشتم  يبا قدمها... به دلم نشست  ييجورا هيدخترمش 

 ...درهم  يا افهيپر و ق يكليداشت و ه يجو گندم ييموها. ، تو دستش  يقاض سيدست نو يو نامه 

 هي... دكتر جواب دادم  يسواال يبه دونه دونه ...  دميرو فهم يموندن حاج رونيب ليشرم كردم و تازه دل ديكه ازم پرس ييسواال از

عادت  نيآخر خيدرمورد تار يبعدم سواالت...  يطانيهمون هفته ش... رابطه  نيبا رضا و آخر ييمشت سوال درمورد روابط زناشو

كوتاه  ييروبروش ، نتها ديسف يكاغذ ياز هر جوابم ، رو... خجالت جواب دادم  يهمه رو با كل... اون  ازقبل  يخهايو تار انهيماه

انجام  يحضور همسر شما برا« : شد  ادآوريآخر سر هم ... نوشت  يو به ك يچ دمينفهم. نوشت  يدر آخر نامه ا...  داشتيبرم

بنا به ... مطابقت داده بشه  شهيكه از جفت گرفته م يبشه تا با نمونه ا يرينمونه گ ديهم با شونياز ا... ، واجبه  شاتيآزما

حاج آقا « نشد  يپاسخ طوالن يتو بهت نموندم و انتظارم برا ادي؟ ز نجايبابا هم اومده بود ا يعنيپدرم ؟ » ... درخواست پدرتون 

نمونه  يبرا...  رميفقط نمونه رو از شما بگ دمدارم ، حاضر ش يادياعتماد ز شونيكه از دوستان خوب من هستن و به ا ستهيشا

 » رونيب نيبر نيتونيشما م...  نياقدام كن نيتونياز همسرتون بعدها هم م يريگ

با دست اشاره كرد ، با هم قدم از .  ديكشيرو م كننده پشت در انتظارم دواريام يبا لبخند يحاج...  روني، از اتاق زدم ب جيو گ گم

منو ببخش « : دل دل كرد و آخرش گفت  يحاج...  ميستادياتاق انتظار ، دوباره به انتظار ا يهايصندل يو رو ميگذاشت رونيراهرو ب

فعال ... الزم بود  يول...  يشيم يكارم عصبان نيكه از ا دونميكنم ، م يتو رو به عنوان دختر خونده ام معرف دممجبور ش... دخترم 

تو ... نباش  يچينگران ه...  رميگينمك به حروم م كهيزود طالقت رو از اون مرت يليخ...  يرو رو كن شيآزما جهينت ستين يازين

ز محضر و ا برمتيحكم رو كه گرفتم ، خودم م...  يو رعب آور دادگاه بذار يطوالن يهاپاتو به اون راهرو ستين ازين گهيد يحت

 »... به من اعتماد كن ...  كنميراحتت م يياسم كذا نيشر ا
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...  دميديم يآدم محكم و با صالبت رو پشت سرم خال هي؟ در حال حاضر ، وجود  كردميم ي، چ كردمياگه اعتماد نم. بستم  چشمامو

...  ستهيشا يهم ممنونم آقا يليخ« : كنم  ليبهش تحم موينيراحت سنگ اليو از سرجاش تكون نخوره تا من با خ ستهيكوه كه با هي

دست  يهر ك... از خانواده خودم هم نخواستم پشتم باشن  يخودم كنم ، من حت ريرو درگ يدوست ندارم كس نيباور كن يول

 ». .. دياز من باش تيحما رينكرده ، شما هم درگ يخدا خوامينم... دود به چشمش رفت  يجور هيبه طرف من دراز كرد ،  تيحما

با اونم اتمام حجت كردم و االن ... ، جز خدا  ترسميكس نم چيدر ضمن ، من از ه... خودم دوست دارم ...  ستين ينه دخترم ، منت «

 ايدن نيخدا نخواد و دستم رو از ا نكهيمگر ا.  كنمينم يمطمئن باش تا اونجا كه بتونم ، پشتت رو خال...  شتميبا توكل به خودش پ

 » ...كوتاه كنه 

 يپسر بچه ا طنتيكه ش طونشيبه چهره ش» ...  ستهيشا يآقا... نه  يحاج» «  يخدا نكنه حاج« : افتاد  رونياز زبونم ب ناخداگاه

خندم پررنگ تر شد ، ابرومو باال دادم » بابا » «  يحاج» « عمو » «  يحاج» « آقا » «  يحاج« :  دمي، خند كرديم يتخس رو تو ذهن تداع

 ريز... چشمامو بستم »  ستهيبابا شا يحاج« : لبخند زد »  ستهيبابا شا يحاج« : دادم  نيدماغمو چ» بابا  يحاج« :  ديندخ... »  يحاج« 

به سمت ... تند و با شتاب از جا بلند شد  يحاج... خونده شد  شخونياسمم از پشت پ...  ستهيبابا شا يلب زمزمه كردم حاج

« : سوال رو از تو نگاهم خوند . شدم  رهيبه دستش خ... بود  ستادهيا چهارتا نامه تو دستاش ، جلوم ابعد ب يرفت ، لحظات شخونيپ

 هيسه تا هم هر كدوم مال  نيا... هم هست  گهيسه تا د...  يقانون يخود پزشك شگاهيآزما...  شگاههيآزما هينامه اول مربوط به  نيا

 »...  ميكار دار يليكه خ ميبزن بر...  يبهتره نگران نباش... كرده  يرو معرف نايخود دكتر ا... معتبره  شگاهيآزما

از ساختمون  رونيب... پا گذاشتم  ريپوست تنم ، پله ها رو ز ريز دهيجوش يبا اعتماد نباريا ي، ول يدوش به دوش حاج دوباره

از سمت مخالف سوار  يسمت ، حاج نيمن از ا... رد بلند مهندس رو باز ك يشاس نيماش ي، درها ريبا دزدگ ي، حاج يقانون يپزشك

از سكوت موجود كالفه وار دست  يحاج...  ميكرد يدر سكوت ط يرو در كنار هم تا حدود شگاهيتا آزما يطوالن يراه...  ميشد

: نشوند  ي، اخم به صورت حاج يخارج يخواننده ا ييبا هم نوا تاريگ يصدا... مهندس رو زد  نيماش ستميس يدكمه پل... برد  شيپ

 نكيهمش پ...  ي، نه عماد رام يافشار ي، نه ناز يا دهي، نه عهد يانيجرخواننده ، نه ش نهمهيا... رفته  يبچه به ك نيا دونميمن نم« 

؟  ديديگوش ماصال شما اهنگ هم ... ؟  نيشناسيخواننده رو شما از كجا م نهمهيا« :  دميچرخ يبا تعجب به طرف حاج» ...  ديفلو

كه به آدم  هيمهم حس خوب...  اديدرب ياز حنجره ك كنهيم يچه فرق...  دنهي، مال شن بايز يصدا... خوب آره » « اونم خواننده زن ؟ 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٨

 يكه از صدا برميرو م ي، همون لذت هيعهد يمن از صدا» « ؟  ارهينم تيشما معص يبرا دنشيشن... زن  ياما صدا» « ...  دهيم

هم جنس كه  ريغ هيهم جنس از چشم داشتن به  هيچشم داشتن به  تيمعص... داشتن باشه  تياگه قرار به معص...  برميم انيشجر

 »...  شترهيبرام ب تشيمعص انيشجر يپس گوش دادن به صدا... باشه  يكياگه نوع لذتم به هر دو ...  شترهيب

...  ستهيبابا شا يحاج» «  ينكن حاج تياذ» « رفته  ادتي...  يگفت شيپ قهيدقده  نيهم... بابات كه منم پدر سوخته » « ... بابام  يول «

آدم بد  هي... آدمه  تيمهم ن...  رونيب زياز قبل تو مخت بوده بر يهر چ...  شهياز ابهتم كم م...  يكن صياسمم رو تلخ اديخوشم نم

منو  نيب... زور  يچه زود ، چه آسون ، چه ب» ... و پوران نداره  هيعهد نگيبه ر يازين...  رقصهيم نگمي، بدون ر ديپل تينبا  نتيط

 ادهيرو كنار زد و بهم اشاره كرد پ نيماش يحاج.  ميو به هم لبخند زد ميزمان با هم برگشت هيدر ...  ومديتفاهم بوجود م يحاج

دستم رو آروم ...  ديكش ريكمرم ت رهيت. .. ميديرس شگاهيتا به آزما ميكرد يط ادهيرو پ يريمس. شدم  ادهيپشت سرش پ... بشم 

 ...قدمهام محكم شد ...  دميصافم كش ميشك يرو

به دلم چنگ  ياز ساعت نهار گذشته بود و گشنگ...  ميمعطل شد يساعت مين... داد  ليتحو رشينامه رو به مسئول پذ يحاج بازم

 زونهيم زونهيقندم به لطف حاج خانوم ، م« : و به طرفم گرفت  ديكش رونيب بشياز ج يشكالت... كرد  بيدست تو ج يحاج...  زديم

بذار تو  ريبگ... شكالت باشه  باميتو ج ديپسر بچه ها با نيا نيكه هنوزه به قول حاج خانوم ع زم، هنو ستيدست خودم ن يول... 

« : رفت و برگشت  يانداخت ، حاج نيفضا طن يبلند تو رشياسمم از پذ» ...  كنهيم زونيدهنت آروم بخورش ، قندت تو رو هم م

 ديجوابشو هم با...  يامروز انجام بد ديبرات نوشته كه با نجايا كترهم د يعاد شاتيآزما يسر هي... نوبتت افتاده پس فردا صبح 

 » ميبهتره بر...  ميندار يكار نجايا گهيد...  ياريب

خوب  نقدريا يعنياز كجا خونه خاله رو هم بلد بود ؟ ... شد  شتريسواالم ب... گرفت  شيبدون سوال ، راه خونه خاله رو در پ يحاج

گفتم « : انداخت  يشونيرو پ ياخم ساختگ... پر سوال به طرفش نگاه انداختم ...  ستين يهمه اتفاق ناينه ا... آدرسم رو از حفظ بوده 

 اديتعارف كردم ب يدم در ازش تشكر كردم و هر چ... باال انداختم  يشانه ا»  دونميندونم ، كمتر هم نم شتريكه اگه از خودت ب

بازم تشكر » ...  برمتيپس فردا خودم م يول...  شگاهيبعد از ظهر با خاله ات برو آزما يبرا« : فقط گفت ...  ومديكه ن ومديداخل ، ن

 .كردم 

من چنبره انداخته ؟ چرا  ي؟ چرا رو ذهن و زندگ هياون ك.  شميدچار تناقض م شتريهر لحظه ب... شده  يحاج ريبه شدت درگ ذهنم
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 نقدريمن به پدرم هم ا...  رهيگياعتمادم به اون از كجا نشات م نهمهي؟ ا شناسهيمن با خبره ؟ چرا منو اندازه خودم م زياز همه چ

 . رميبگ تونستميم رو از خاله مجواب سواال ديشا. اعتماد نداشتم  نميهزارم ا كيكه اصال  برادرامبه ... اعتماد نداشتم 

آبم روش تازه  هيخدا رو صاحب شدم  يبنده ها نياتاق ا... چه پرروام من ... تو  ديدر نزده پر يشاد و پر انرژ شهيمثل هم نسترن

كشتمون از بس از كله سحر تا االن ؟ ماما  يكجا بود... ؟  يشطور مطور... سالم دختر خاله « ... :  رنيانتظار دارم ازم اجازه هم بگ

عالمه برات نگه  هيظهر كتلت درست كرده بود ، ...  ميگرفت جهيكه سر گ ديچيدور خودش پ نقديا... بود  تودلواپس  يسر صبح

... كه ناخنك بزنم بشون  ذارهينم...  ارمياز عزا در ب يدل هي، هم تو بخور هم من  نييپا ميبر ايتو خونه ب چهيپيداشت ، گفت بوش م

رو  واريكنار د يخرس يپشت» ... كمرمو ماساژ بده ، بعد سهم كتلتم همش مال تو  وردهخ هي اي، اول ب كمويش« :  دميلپشو كش» 

گنگ و » ؟  يدار يچه حس يشر« ... : نسترن آروم مشغول ماساژ كمرم شد ... به پهلو  دميبرداشتم ، كف اتاق انداختم ، دراز كش

نه به رضا ، ... ندارم  يحس...  ستين ينه ، فضول» « ... فقط ...  مكن يفضول خوامينم ديببخش« :  ديلبشو گز... ر استفهام نگاش كردم پ

،  هيكه عاد شيآدم عاد... تو خوب و بد گم شده  ييجورا هي... حسم گم شده  يول... نه  اي هيكار درست دونمينم... نه به بچه اش 

من ... باشه  تونهيم يو نا آشنا ، چ بهيربه شدت غ يموجود از گوشت و خون خودش ول هيحسش نسبت به  دونهينم يمواقع نيهمچ

 ». خود دارم  يجا گهيكه د

 ديخط و نشون كش نقدريا... مقدم زنگ زد  يامروز حاج يول...  ريبگ دهينشن... ناراحتت كنم  خوامينم« : نشست  شيشونيرو پ ينيچ

بعدم زنگ زد به خاله تا ... خوشم اومد شستش و رفتش و انداختش رو بند  يول... زده بود  يديرنگ ماما به سف.  كه نگو و نپرس

نگام  زي، نسترن التماس آم دميتند از جا پر» ...  كنهيكه مامان پوستم رو م ياريخودت ن يبه رو...  ديتوپ هبه خال ومدياز دهنش درم

با دست راستش زد و انگشت  يبشكن» ...  كنهيرو مخش ، خودش برام اعتراف م رمي، م دميلو نمتو رو ...  ينترس لپ گل« : كرد 

دست دور » ... خورده هم من  هي،  ايهمه كتلتا رو نخور نيجون نسر... كارت درسته ...  وليا« : اشاره اش رو به طرفم نشونه رفت 

 .صورتم رو گرفته بود  ينشاط تو يرو كه برگردوندم ، اخم جا... سوراخ تو لپش  يبازوش انداختم و دلم غش رفت برا

... به دلم چنگ انداخت ، دلم ضعف رفت  يدلهره ا...  اديب شيپ يخاله ام و شوهر خاله مشكل ي، دخترا ديخاله ، نو يبرا خوامينم

كلك ؟ بوش دلمو  يپخت يچ... تپلو  يزر يخسته نباش« : كردم  دايخاله رو طبق معمول تو آشپزخونه پ... تو آشپزخونه  دميپر

از ... تا برات گرم كنم  نجايا نيبش ايب« :  ديكش دهينفس بر يآه... دلسوخته به صورتم انداخت  يهخاله نگا» ... ضعف انداخت 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٠

تو هفت سوراخ  دهيورپر نيخونه ، از دست ا يايگشنه م دونستميم... دو دونه كتلت رو دادم  نيا ينگهبان يصبح تا االن مثل چ

خرس گنده  نيتو به ا» « بچه تو رشده ...  خورديم يدادينكنه خاله ، م درددستت » « ...  ديلرزيكردم ، هنوزم دست و دلم م مشيقا

 »بچه ؟ سن خرو داره  يگيم

 يب ي؟ اصال شر يپر يدختر خواهرت حور... ؟ حاال من شدم خر  ياه ، مامان خانوم با من« : نسترن از پشت سرم بلند شد  يصدا

، خودتم  ايسوسه ن« ... : حواله صورتم كرد كه از چشم خاله دور نموند  يچشمك» ...  يمگه نه شر...  رهينم نييمن لقمه از گلوش پا

خودش رو به  يالك...  شهيشوهر ياز ب شيخانوم » «... دخترم چقد خانومه  ني، بب ريبگ ادي نيه خورده از نسري...  رينگ ليتحو اديز

اخالق ... گفتم  يك نيحاال بب... من برم اون بمونه ور دلت  يدياز االن بگم ، اگه ند يول...  اديب رشي، شوهر گ زنهيم يموش مردگ

شر منو از سرت بر داره  اديب يكي دي، شا يكن يالك فيازم تعر يبخوا يكه ه مونمي، رو دستت هم نم پرميمن مرد پسند تره زود م

« 

، بعد حرف شوهر بزن  يبذار دوبار سر بشور... گرفته  گريجز ج« : نسترن گرفت كه دادش به هوا رفت  ياز بازو يشگونين خاله

بود  نيخاله هم شهيهم... كرد  ريلقمه تو گلوم گ»  فرستهي، پست م كمتيتوله تو ش هيبدم ، دو روزه نشده با  يتو رو به هر بدبخت... 

تنكش  يبهم انداخت ، ابروها ياز سر دلرحم يخاله نگاه... بشقاب رو پس زدم ...  ذاشتيهم ، تو كاسه آدم م يتو اوج دلسوز... 

 كهياز اون مرت ياقتيل ي، ب يتو كه گل... با تو نبودم ... خاله قربونت برم « : افتاد  قيسه تا خط عم شيشونيكرد ، رو پ كيرو بهم نزد

 »... رو نداشت  ياهرجو نيداشتن همچ اقتيبته بود كه ل يب

. اونقدرا حساس باشم  دينبا... افتاد  يبه جونم م شيآت يخودم سوخت ، از هر حرف يدلم برا... از صداقت تو چشماش بود  يرد هي

دلم از ... ؟  رهيگيبه دل م خودش هم زيمگه آدم از عز... نه خاله قربونت برم « : داشت  يبه من چه ربط يدختر و مادر يشوخ

 هيدست خاله شونه سمت چپم رو چنگ انداخت ، ... نسترن پاك شد  يگونه هام ، با سر انگشتا يرورد اشك » پره  يا گهيد يجا

 »امروز ؟  يشد تياذ يليخ« : بوس رو موهام زد  هيفشار به شونه ام آورد ، 

، دستمو گرفت و از سقوط آزاد  دياز راه رس يناج هيبشم ، اما  تيقرار بود اذ يعنينه خاله ، « :  دميپرسيم ديبا... بود  يخوب وقت

رو از كجا  ستهيشا يخاله تو آقا« : حرفم رو از حالت نگاهش بفهمم  ريخاله زل زدم تا تاث يمقدمه تو چشا يبعد ب» درم آورد 

بار هم  هي يحت... آره » « ؟  شيشناسينم يمطمئن» « ؟  بشناسمش ديمن چرا با« : زد  يخورد چشماش برق يونخاله تك» ؟  يشناسيم
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 يحت... خونه شما رو هم بلد بود ... تموم داستانم رو نخونده حفظه ... خبر داره  مياز همه چ... آخه  يچيه» « چطور ؟ ...  دمشيند

نه خاله ، » «  دهيپرس ديمه ، حتما از نوخوب معلو» « ... اون آدرس خونتون رو بلد بود  از شتريب يكه من خونه شمام و حت دونستيم

كه  دونهيم ييزايچ هيدر ضمن اون ...  رهيمنو بندازه رو دا يبرسه ، زندگ ينداره كه به هر ك يخاله زنك ياخالقا نياز ا دياوال نو

 يدرآوردم و زندگ يشكت به من نره كه نشستم خاله زنك باز خوديآره خاله ، ب» « ؟  شيشناسينم يشما مطمئن...  دونهيهم نم دينو

 ادميز... حرفام  نيمن خانوم تر از ا... تو تخصص مامانته  يخاله زنك يكارا نيا... كالغ چل كالغ كردم  هيو اون  نيا يتو رو برا

لب  ريواژه رو دو سه بار ز نيو ا» د خودش بخوا اگه» « ...  يفهميم يروز هياگه خودش بخواد ، باالخره ... نكن  ريفكرتو درگ

... پر بود  يليمقدم خ يامروز توپ حاج... خاله « : فكرم رو منسجم كردم ، حرفم رو تو دهنم مزه مزه كردم ... زمزمه كردم 

كرد ،  ياخمخاله » ؟  نزدزنگ  نجايا... فكر كنم خونه به خونه دنبالم باشه ... بود  يچقدر عصب يدونينم... بعدشم كه شكار شد 

چرا ، اتفاقا « : گفت  اطياز خودم بدتر ، حرفو تو دهنش مزه مزه كرد و با احت... با زبون لبشو تر كرد ... دهنشو جمع كرد و باز كرد 

كرد  ورتهارت و پ... زر اضافه زد  يچيه» « ! خوب ؟« شدم  رهيبه خودم گرفتم و تو صورتش خ يمتعجب افهيق» هم زنگ زد  نجايا

شماره خونه ما رو از حافظه  گهيكه د دمشيبه لجن كش نيهمچ... و جام كنم  اديدردم ب اشيو اونم كه از قپ نيفكر كرد منم ا... 

» ... بخوره  تونهينم يگه چيه. نكن  يسگ پدر حرص نيا قهيعت يخودتو از اخالقا« ... :  ديخند اليخيبعدم ب» ... اش به كل پاك كنه 

مو از سرشون  هيزبونم الل ...  لرزهيدوتا دختر م نيا يدست و دل من ، فقط و فقط برا... از من كه گذشت .  شيشناسيخاله تو نم« 

 »...  يتخم به قول خودش حروم ني، هم ا زويهمه چ يب كهي، هم اون مرت كشميكم شه ، هم خودمو م

آب گذاشت  وانيل هيكش اومد ، خاله  كمميپوست ش...  ديكوب ي، نبض كمميتو ش... انداخت  نيينسترن سرشو پا...  ديلب گز خاله

نشناخته به تو بهتون بچسبونه ، من كه دست پرورده  خبرياون از خدا ب ديشا...  اديحرفا رو نزن خاله ، خدا قهرش م نيا« : جلوم 

منم كم زحمت ... انوم بزرگت كرده و خ دهيدموكرات تو بوده كه زحمتت رو كش اليخيمامان ب نينكن ا رفك...  شناسميخودم رو م

تموم زحمت تر خشك ... دفاع مقدسش پر غرور برگرده  يگور به گور شدت از رشادتها ياون بابا نكهيقبل از ا...  دميبرات نكش

كپه ...  ادتهينسترنو كه  يايبچگ. دادم  ادتي يخانم هيدهنت گذاشتم ،  هب يبا هر لقمه ا... كردنت ، گردن منه گردن شكسته بود 

 ياز اون داداشا... حساب تو از مامانت جداست .  كننيمن دست از پا خطا نم يدخترا... مغرور  يول طونيخودته ، ش يايبچگ

 يايم يخاله عصر» «  كنهيم شيحرص كه نهيهم... دست پخت من تو ...  ننياونا دست پخت شاه. جداست  وبتميلندهور از مخ مع
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 يدونيشما از كجا م« : شد  زيشاخكام ت» ؟  ي؟ مگه امروز نرفته بود يچ شيآزما« : خاله پر استفهام نگام كرد » ؟  شگاهيآزما ميبر

كه زنگ زد ، زنگ زدم به مامانت ، اون گفت  زميهمه چ يب كهيمرت ني، ا زديدلم شورت رو م. مامانت گفت « : كرد  ياهم» ؟ 

 » يبد شيآزما ينگران نباشم رفت

رو  شايآزما جهيكرده ؟ نكنه نت بميمقدم ؟ اون بوده كه به مامان خبر داده ؟ نكنه تعق ي؟ حاج دونستيمامان از كجا م...  ديپر رنگم

... برت نداره  االتيخ خوديب« : دلگرم كننده زد  يلبخند... رو از نگاهم خوند  ينگران... شد  رهيخاله تو صورتم خ... عوض كنه ؟ 

اونم ... بدم  ديبا يقبل نمونه بردار شيآزما يسر هي،  يچيه» « هست ؟  يچ شيحاال آزما...  ينگران كن يالك روخودت  خوادينم

تر بود  كيدلم قرص شد ، از ماما بهم نزد» تنها بفرستمت ؟  شهيمگه م... دلم  زيآره عز» « بام ؟  يايانجام بدم ، م ديكه پس فردا با

 ، ماما چطور منو نتونست بشناسه ؟  شناسهيخوب منو م نقدري، ا دهييخاله كه منو نزا ... كجابزدل من  يخاله كجا ، ماما... 

خاله تا  نكهيتا اونجا كه تونسته بود ته دلم رو قرص كرده بود ، با ا ستهيشا يحاج نكهيبا ا. بود  يرينمونه گ ريبه شدت درگ ذهنم

 ...نداشت  يانيمن پا يدلشوره ها يول... ساخته بود  يمقدم ، مجسمه پوشال ي، از حاج يتونسته بود

... نبود  يو ادار ياتاق امور مال يتو لمياز وسا يسر كار ، خبر دمياز صبح كه رس... امروز تا تونست خجالتم داد  ستهيشا يحاج

. نبود كه ازش سوال كنم  يحاج... رفته بود  رونيب نيآقا حس...  هيچ فميتكل دونستميبودم و نم ستادهيرو كول ، وسط سالن ا فيك

« ... : لبخند به لب داشت  يديخانم حم... و تحوالت نداشت  ريياز تغ يشمس خبر... دندون گرفتم  بهسردرگم و گنگ ، ناخن 

بودم سر جاش بود  نجايكه من ا 4ساعت  روزيتا د... واال من خبر ندارم » « ... من كو ؟  زي؟ م نميپس من كجا بش...  يديخانوم حم

...  مهيب. كنم  نتيپر ستيعالمه ل هي ديبا... كار داشتم  يباشم ؟ كل فيمن بالتكل يتا ك... بابا  يا» « ...  دونمينم گهيبعد از اونو د... 

به عقب  دميدر سالن پشت سرم باز شد چرخ... نداشت  يغرغرم تموم» كارم بمونه  ترسمي، م ستميآخر ماهه ، من فردا ن...  ييدارا

. تو صورتم انداخت  ينگاه تند و پر تنفر... زور جلو سرفه ام رو گرفتم  بهتو گلوم ،  ديآب دهنم پر» ...  يحاج« : تند گفتم ... 

، راهشو  كرديهمونطور كه چپ چپ نگام م...  يديخانوم حم زيكنار م يهاياز سر راهش رفتم كنار ، نشستم رو صندل... سردم شد 

كه خنده كشدار  رونينفس حبس شده ام رو پر صدا دادم ب... تو اتاقش و درو بست  ديپر كيسالم عل يمول بگرفت و طبق مع

 ... دونميتنفر ، از كجا اومده ، نم لويك لويك نيا...  زديجور تنفر موج م هيتو نگاهش . رو به دنبال داشت  يديخانوم حم

؟  نميبش ديمن كجا با يدوني، شما نم نيآقا حس« ... : سالمم رو گرم جواب داد  از در سالن اومد تو ، دياز خر يلونيبا نا نيحس آقا
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هم  يشكيه» ... اون بدونه  دي؟ شا يدياز مهندس پرس... بود  ينجوريصبح كه من اومدم ، هم... نه واال خانوم » « ... من كوش ؟  زيم

 يفيدوباره غرق بالتكل»  اديب يخود حاج كنمينه ممنون ، صبر م« ... شده باشم  ريمگه از جونم س... عسل ؟ عمرا  يوكند نينه ، ا

به  ينيس نيآقا حس... سر جام  نميدوباره برگشتم بش... بود خوندم  واريپوستر رو در و د يبلند شدم و هرچ يكارياز سر ب. شدم 

دوباره ...  هايهمزمان شد با برگشتن من به سمت صندل باز شدن در اتاق ،... برد به اتاق يدست ، فنجون قهوه صبح مهندس رو م

كه  دونستميم...  ومديتا ساعت ده نم ياكثر روزا ، حاج...  ومديم ريد ديبا يامروز حاج نياز شانس من گفته ، هم... نشستم سرجام 

 يول... و بعد از ظهر ها  يليتعط يروزا ايتو ظهر بود  شتري، ب تياسرزدنش به س... پروژه ها داره  رانيبا مد يجلسات صبحگاه

... به من انداخت  يدوباره نگاه... در باز شد ...  نيحس...  نيحس... خشن و پر نفرت مهندس تنمو به لرز انداخت  يصدا... صبح ها 

تو سالن ... ؟ تره باره  دونيمگه م نجايا» «  سبله مهند« : با شتاب از در آبدار خونه خودش رو رسوند به وسط سالن  نيآقا حس

ها كه ... بغضم گرفت » تو سالن رژه بره ؟  ي؟ مگه هزار بار نگفتم خوش ندارم كس ستنيچرا كارمندا سرجاشون ن... لباسه ؟  يشو

صدام رو ببرم ،  زشكردم لر يبغضم رو فرو خوردم ، سع... روزگار بود  ياز اون نچسبا يپسر حاج نيا يول... خوب بود  يحاج

 گهيد يكي نيا يپا رياحساس سوسك بودن ز... له ام كنه  دمياجازه نم يكي نيبه ا... نشوندم ، صاف بلند شدم  يشونيرو پ ياخم

و دو قدم  ميكنار يرو با خشونت پرت كردم رو صندل فميگرفتم ، ك دهيرو ناد تميشدم ، موقع يخشم...  كنهيم مياديز يليخ

تر از قبل ،  يدرون من قو...  يدر بسته شد ول...  ديدر رو محكم تو صورتم كوب... عكس العملم رو از نگام خوند .. .برداشتم جلو 

« ... پر ترس بلند شد  يديخانوم حم... رسوندم  شيخودم رو به در اتاق لعنت گهيبا دو قدم د...  انيعص... داشت  يبه سركش ليم

گرفت ، در رو با شدت باز كردم ، در تو چارچوب تكون خورد و محكم خورد  دهيرو نشن ارشگوشام كر شد و هشد» ! خانوم افرا 

 »! ؟ يبا من بود« :  واريتو د

« : صورتش رو گرفت  يتعجب تو ياز خشونت ، جا ي، رد وقفهيتند و ب. من ، سر بلند كرد  يدگيهمه شهامت و در نياز ا متعجب

خشنت با اون  افهيفكر نكن از ق... رو دمب من  يبا اجازه همون كه به تو اجازه داد پا بذار» « تو اتاق من ؟  يپا گذاشت يبا اجازه ك

حواستو ... رد شه  خطريكه پا رو دم من بذاره و صاف و ب يسر جام ، از مادر زاده نشده كس نميشيو م ترسميپوزخند پر تمسخر م

نه ، تو حواست رو « : به مراتب باال تر از من داد زد  يي، انگشت به سمتم گرفت و با صدا ديتو حرفم ، پر تهد ديپر» ... جمع كن 

،  يو بزن بهادر شد يكشيو به پشتوانه همون شاخ و شونه م يديرو دزد يقاپ حاج ،اگه با چارتا چخان و اشك تمساح ... جمع كن 
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مواجب  هيجز  يستين يچيه نجايتو ا» « ... نه كه من هستم » «  ستمين تو ديمنم بنده زر خر...  ستين دونيچاله م نجايا يبهتره بدون

عامل  ريمد دميآره با« : زدم  يپوزخند» ، منم  يكنيباز م رشود لهيطو نيخراب شده كه تو ع نيعامل ا رينره ، مد ادتي...  ريبگ

 »...  يريو م يايم نييپا يندازيسرتو م كيسالم عل يب نهيواسه هم...  يباش لهيطو

آب كه . وقت ترس نبود ...  يول دميترس... باز و بسته شد ، از جاش بلند شد  شينيب يگره كور خورد ، پره ها شيونديپ يابروها

رگ  يپوست تنم ، تو ريمرده از ز يحس... افرا  يافرا.  ستادمياستوار و پا برجا سرجام ا. وجب چه صد وجب  هياز سر گذشت چه 

ادامه » ... گاو ؟  يبه من گفت يتو با چه جرات« : با دو قدم خودش رو به من رسوند ... حس شراره بودن ... كرد  دايپ انيام جر يو پ

چه خبره  نجايا« : از پشت سرم بلند شد  ييصدا. فكر كردم ابهتم سوسكش كرده  نانهيلحظه خوشب هي...  ديحرفش تو دهنش ماس

 . اديپشت من كه درنم... باباش بود  يحاج...  يلينه خ يص شد ولدلم قر... بود  ستهيشا يحاج يصدا صدا» ؟ 

؟ مهندس پر  يلعنت گفتميم ديبا يبه چ اي يبه ك...  يلعنت...  يلعنت... اومدم  رونيب شيانداختم و از اتاق لعنت نييصدا سرم رو پا يب

االن وقتش ... االن نه ... اشك رو از خونه چشمام دور كردم ...  ي؟ بابام ؟ ك رتيغيب يمقدم ؟ رضا يچاك و دهن ؟ حاج يب يرو

در اتاق مهندس  يحرف چيه يب يحاج... اونوقت خوب بود ... و نسترن  ني، بعد كه رفتم خونه ، تو اتاق نسر فرصتنبود ، بعدا سر 

از در  يحرف چيه يانداخت و ب نييسرشو پا. ..بهم بندازه  ينگاه نكهياز جلو من رد شد بدون ا...  ديبهم كوب يمخف يرو با خشونت

نشد كه  قهيبه دق... نشه  زميپهن شده بود كه ج يدندم به اندازه كاف گهيد.  ستادميا سالنوسط  فيبازم بالتكل... اتاقش داخل شد 

 رونيب زيتند و شتاب زده ، تلفن رو جواب داد و با عجله از پشت م يديخانوم حم... به صدا در اومد  يديخانوم حم زيتلفن رو م

در پشت . داخل شدن  يو بعد دوش به دوش شمس از در اتاق حاج يدارو ا يبعد از اون دم اتاق مال...  يتو اتاق حاج دياومد و پر

مثال اگه . با خشونت از دهنم درش آوردم . شد  دهيناخون شصتم سا...  شدينم دهيدر بسته شن ونياز م ييصدا... سرشون بسته شد 

و پشتم  شديمن م يبازم حام يحاج اي؟  ومديم نييفك مهندس پا اي؟  ديرسيدر بسته به گوش م نياز ا يي، صدا ديرسيبه گوشتم م

 ؟  ومديدرم

 يس ايپنج ، ده ... كشدار گذشت  يقيدقا... شتاب در حال گذر بودن سپردم  يكه كند و ب ييها هيرو به دست ثان رميو تقد خودم

خانم افرا حاج آقا : گوشم  يتو يديخانم حم يبعد از اون صدا... از اتاق خارج شد ، پشت سر اون شمس  يديخانم حم...  دونمينم

 ...منتظر شما هستن  ستهيشا
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 يقينفس عم... رنگم پاك كردم  يكمش يپر عرقم رو با گوشه مانتو ياسترس ، دستها يبا كم... و پر شتاب از جا بلند شدم  تند

سالم  ياومد كه اصال به حاج ادميتازه ... و پر احساس از حس گناه ، وارد شدم  ريسربز يبه در اتاق حاج يآروم يو با تقه  دميكش

 دميكش رونيرو ب يدر اتاق ، صندل يها يكيهمون نزد يي، جا يدادم و به تعارف حاج يشرمنده سالم وخجالت زده ... هم نكردم 

نه از ... به دلم نشست  يترس بد» ...  كترينزد ايب... شراره افرا ... خانوم  يدور يلياونجا خ« : ، به خودم اومدم  يحاج يكه با صدا

ترس و .  دميچشمام رو با ترس و حسرت باال كش...  ي، كه از لفظ سرد حاج رو دور بودن از راه فرا ينشستن به حاج كينزد

،  ستمياش با نهيبه س نهيكنارش ، س يصندل ياگه به جا يدورم ، حت ياز حاج يليخ يعني... شراره افرا ... شدن پشتم  يحسرت خال

طول اتاق  يصاف كردم و چند قدم يا نهيكنم س جورترس رو از خودم بِكَنم و افكارم رو جمع و  يكردم تا حدود يسع. بازم دورم 

 نكهيقبل از ا... و نشستم  دميرو جلو كش يصندل.  يصندل نيبه آخر دميرد كردم تا رس هم گهيد يكردم و چهارتا صندل يرو ط

گلو صاف  يتوام رو از  نهيس. كردم غرورم رو حفظ كنم و خودم به گناه نكرده ام اعتراف كنم  يمحكوم بشم ، سع يتوسط حاج

دو  ييهوا يها سهيبه ك يهر چه مثل اون رو از لوله منته ايچون لرزش صدا ، بغض  يكردم هر حس حقارت بار يكردم و سع

، بلكه تنها  ستهيبابا شا ينه حاج هينه حاج يحاج نيكردم به خاطر بسپارم كه االن ا يسع يقبل از هر حرف. هام دور كنم  هيطرف ر

و حرمت مهندس رو نگه نداشتم و اگه جو دفتر رو متشنج كردم  خواميمن معذرت م...  ستهيشا يآقا« : ست  ستهيشا يو تنها آقا

 ...« 

 يمقصره و ك يافتاده و ك يچه اتفاق نجايكه ا دونميم قايمن دق...  ستين حيالزم به توض...  ششششششيش« :  ديتو حرفم پر يحاج

طرز  نيا يرو شياز پ شيمهندس ب خوامينم...  ينيبش كتريخواستم نزد نكهياتاقم ، از ا يتو يايخواستم ب نكهياز ا...  ستيمقصر ن

...  ياخالق اون ندار يرو يشناخت دونميم... داره  يمهندس اخالق خاص...  يسردرگم باش يحق دار...  شهرفتارم با تو حساس تر ب

... من فقط نگران خود توام ...  يمقابله به مثل كن اي يساكت بمون ياون ، تو بخوا يذات يهاينداره كه در مقابل گستاخ يبه من ربط

... به من  گردهيجو امروز حاصل شده ، بر م نيو تموم ا ستيخودت خوب ن يبراجو متشنج ...  يدار يحساس طيكه شرا يدونيم

خاص  طيزن با شرا هي،  دونميراستش من صالح نم.  دادميقرار م انياز قبل تو رو در جر ديبا... برخورد من هستم  نيا يمقصر اصل

 ميبگذر...  يندون يكيمشابه جسارت ،  يحس ايبا منت  ومن ر يريپذ تيمسئول دوارميام... اتاق با دو مرد همكار باشه  هي يتو ، تو

...  نكهيدوم ا...  يمشابه قرار ند يتهايموقع ي، خودت رو تو يهست طيشرا نيا يتو كهياول از همه ازت خواهش دارم كه تا زمان... 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٦

 يرو به طرفم دراز كرد كه منم ناخوداگاه دست دراز كردم و دستم رو رو يچيجا سو هي يتو يديكلو همزمان تك » ...  ديكل نيا

مربوط به اتاق « : كه گفت  دميرو شن يحاج يبه دست من منتقل بشه ، صدا ياز دست حاج ديكل نكهيگذاشتم و قبل از ا ديكل

... دفتر نبودن  يتو وقت بعدازظهر كه بچه ها تو... با كمك مهندس جابجا كردم  روزياون اتاق رو من د... سرپرست كارگاهه 

كه  يگاه اي...  يكمر بذار يدوتا مرد ، دست رو يجلو ي، خجالت بكش كشهيم ريت زيكمرت از نشستن پشت م يوقت خوامينم

تو بود و  ازيهمه اون چه كه مورد ن.. . يپاهات رو از حصار كفش خارج كن يكس يكه جلو يخجالت بكش...  شهيپاهات متورم م

برداشتن پرونده ، خطر ورود به اون  يكه برا ستين يازيهم ن گهيد... تو بود رو منتقل كردم به اون اتاق  يمربوط به حوزه كار

 »...  يرو به جون بخر كيتنگ و تار يگانيبا

خجالت ...  هيكوه عاد هيمحكمتر از  يليشت سرمه ، خكه پ يكردم و بازم حس كردم كوه رتي، ح يتوجه و نكته سنج نهمهيا از

بله حاج » « ؟  يرو انجام داد شهايآزما...  ميبگذر... دخترم  ستيتشكر الزم ن« : مهلتم نداد  يزده لب به تشكر باز كردم كه حاج

من دلم روشنه ... هم نباش  يچينگران ه...  ميبا هم بر نجايتا از ا نجايهم ايفردا ب... خوبه » « ...  شهيم ادهامروز بعدازظهر آم... آقا 

 ...« 

پوست  ريتپنده ز ي، همونجا كه نبض دميشكم صافم كش يرو يدست... بد درآورد  يخاص ، قلبم رو از چنگ همه احساسها يآرامش

از حسادت ها و  يان، عالوه بر آرامش ، طوف يو توجهات حاج تيحسن ن ني، ا دونميهر چند از االن م... اش ، دو تقه زد  دهيكش

تنشها همچنان در  نيا دونميم...  ندازهيپر اخم به دلم خط م افهيموهوم از اون ق يترس...  رهرو هم به دنبال دا يبخل پسر حاج

 . كنهيم داياز امروز ، ادامه پ دتريشد دي، شا ندهيآ

از ... مشت فشردم  يرو تو دي، كل ريرو بكار ببرم فقط ، شرمنده و سر به ز يچه واژه ا دونستمي، نم يهمه لطف حاج نيجواب ا در

 »...  ستهيشا... بابا ...  يممنونم حاج« : رو از نظر گذروندم و گفتم  يپر از آرامش و محكم حاج افهيچشم ق ريجا بلند شدم ، ز

...  ي، خرد كن ي، محكوم كن يو قضاوت ناعادالنه داشته باش ينندو نكهيا... باالتر از اون  يزيچ ايحسادته ؟  ني، واقعا ا دونمينم من

 زيچ هي،  يچرخ بذار يكمك ، چوب ال يو بجا يباش انيو درجر يبدون نكهيو ا...  زهيچ هي،  يو هوار هوار كن يصدا رو سر بنداز

سگ پا  نيكه من سردرگم نمونم و ع گفتيم نيشده ؟ به من نه ، حداقل به آقا حس ضيكالم بگه اتاقت تعو هي تونستينم...  گهيد

 ...طرف به اون طرف گز كنم  نيسوخته سالن رو از ا
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كه به من  كنميبرداشت م نجوريا يحاج ياز حرفا... درك كنم  تونمينم... از گرد و غبار مونده  يبرام تو هاله ا تشيو ن قصد

زن درمانده و  هيمن  نكهيحسادت ، بجز ا يبرا يي، جا كنميحسادت داشته باشه ؟ هر چه فكر م ديمن با يبه چ... حسادت داره 

كارمندا مستثنا كنه ندارم  هيكه منو از بق يا گهيد زيكننده هستم ، چ وسيما يسرطان يها شهياز ر رو پ يياستثنا يطيباردار با شرا

 ياز ب يزن كه ناش هي طيمرد به شرا هي شهيم اياونه حسادت كنه ؟ آ ييآبرو ياز ب يزن كه ناش هي طيمرد به شرا هي شهيم ايآ... 

كاش  يا... اونه حسادت كنه ؟  ياز باردار يزن كه ناش هي طيبه شرا دمر هي شهيم اياونه حسادت كنه ؟ آ يو درموندگ يكس

 هي! ن فكر ك... واقعا خنده داره ... طاق بزنم  طشيو شرا تشيرو با اون و موقع طميو شرا تميآرزو كنم كه خودم و موقع تونستميم

 ...درصد 

قرار داد  نيذره ب ريمنو ز افهي، خوب كه ق يديخانوم حم... انداختم  يديخانم حم رهيزدم ، چشم تو نگاه خ رونيكه ب ياتاق حاج از

از منو ...  يحاج« : گفت  يخالصه به زمزمه و لب زن يليزد و خ ياز خبر بد تو صورتم راحت شد ، لبخند ياز نبودن اثر الشيو خ

بهت نزد ؟ ها ؟  يكه حرف بد يحاج...  ميكم و كاست گفت يگذشته بود ، ب نتونيب يما هم هر چ...  ديسو پر يشمس همه چ يآقا

 ياون نكهيممنونش بودم از ا يليخ» ... خوب تر از اونه كه حق و ناحق كنه  يحاج« : رو راحت كردم  الشيزدم و خ يلبخند» ... 

 ياون يديبهرحال ، اگه حم...  خورميعجوالنه ام رو خوردم و بازم م يهاچوب قضاوت شهيهم هرچند...  كردميكه من فكر م ستين

 ...ضربه زدن به من  يفرصت بود برا ني، االن بهتر كردميبود كه من فكر م

با چند قدم ... من قرار داشت ، در مشت دست راستم فشردم  يكه قبال متعلق به سرپرست كارگاه بود و حاال تو دستا ياتاق ديكل

 يبار اول با دلهره ا يبرا يكه روز يدور تا دور اتاق ديسبك و رها ، خودم رو به در اتاق رسوندم ، در اتاق كه باز شد ، نگاهم چرخ

كرم  يها يس يو ياز پ دهيپوش يوارهايدالبته بجز ... كرده بود  رييجزء به جزء اتاق تغ... بودم  گذاشتهاون  يپا تو رينفس گ

كه دور  ييكنج مقابل اون ، جا يول...  يدر ورود يروبرو قايدق... كنج قرار داشت  ياتاق مهندس ، تو واريبه د واري، د زميم... رنگ 

 ي، كه قبال اصال تو يكرم قهوه ا فياز ط ييسوخته و ابرو بادها ينفره به رنگ قهوه ا دو ياتاق بود ، كاناپه ا يورود درسياز د

امروز پا به داخل اون گذاشته بودم  نيبار و فقط هم هيالبته بجز اتاق مهندس كه ... كدوم از اتاقا  چيه يبودمش ، تو دهيشركت ند

... كاناپهه باشه  ني، فقط سر هم رشيناپذ انياتاق و تموم حرص پا توپسره رو آورده باشه  ني، كاناپه ا يحاج ستيهم ن ديبع... 

 ! ديشا
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... شده بود  نيآرامش بخش مز ييبه اتاق مهندس بود كه با تابلو دهيچسب واري، چشم اندازت همون د ينشستيكاناپه كه م يرو

لب  لب به تينهاياز ب ييتو جا... موج و آرام  يب ييايتر ، در نييپا...  ديسف يابرها يپراكنده  يبا تكه ها كرانيب يآب هياز  يطرح

 ييجا... دلهره آور  ياز رنگها يخال...  اهويه يتنش ، ب يب... آرام  يآب يآبها ي، شناور رو كيكوچ يقيقاو ... آسمون داده بود 

 توريخودم رو پشت مان عيتند و سر...  داديصبح رو نشون م 11ساعت  يپاندول دار به رنگ قهوه ا يكاناپه ، ساعت يباال واريد يرو

، به  دميكشياگه رو داشتم و خجالت نم... زوار دررفته اش رو روشن كردم  ستميكشوندم و س يحاتم يآقا يميقد نچيپونزده ا

من تحت داس بود  يخوب ، اكثر برنامه ها يول...  رهيبگ يديخانم حم ايخودش  ستمي، مثل س ستميس هيمنم  يبرا گفتميم يحاج

رو تو  زايچ نيو داس و ا يچند واحد مبان هي بختانهخوش.  فتاديهم راه م يكستنبا همون ف خواستينم مونيپر و پ ستميكه س نميا... 

به تالش  اجيهنوز هم احت شتريراه افتادن ب يخوب برا يول...  اميبر ب يوتريساده كامپ يداشنگاه پاس كرده بودم كه از پس كارها

به درگاهش وصل كردم  وبارهبود ، د زيم ي، رو ستميس يرو يقفل مربوط به نرم افزار هلو رو كه بجا... داشتم  شتريو ممارست ب

 ياضيمن كه ر يحداقل برا... نبود  يكار سخت...  كردميم ميرو تنظ ييو دارا مهيمربوط به ب يستهايل ديبود كه با يبار نياول نيا... 

وقفه  يسخت و ب... چند تا اسم  ين براو تكرار او...  ميفرمول و چند تا جمع و ضرب و منها و تقس هي... خوب بلد بودم آسون بود 

 ...مشغول به كار شدم 

 يو چه تو تيسا يو ذهاب كاركنان ، چه تو ابيا يطبق كارتها... شد و من باالخره از پسش بر اومدم  لي، به ساعتها تبد قيدقا

... كردم  ميتنظ يحاتم يآقا يهاييمربوط به هر كدوم رو طبق راهنما يدفتر ، حقوق و دستمزدها رو محاسبه كردم نسخه ها

...  ديرس نتيكار كه تموم شد ، نوبت پر... بود و كار وارد كردن داده ها اونقدر سخت نبود  هوارد شد ستميس ياطالعات از قبل تو

اتاق مهندس  رنتيرو به پر نتي، دستور پر يحاتم ياومد اون روز اول هم آقا ادمي...  مياتاق ندار نيا يتو نترياومد كه پر ادميتازه 

حسام ، اكثرا  يخوشبختانه چون كار آقا... حسام بود  يكنار دست آقا نتريبه پر نتهايدستور پر يو ادار ياتاق مال يتو... داده بود 

حسام تا تو دفتر هم  يآقا... نداشتم  يشركت ، اونجا مشكل ومديدو ساعت م يكي يهم روز ياصال و گاه يخارج از دفتر بود و گاه

 نتيدستور پر ديكه حتما با نتريبدون پر ستميس هيمن بودم و  ناما االن ، اال...  گذروندياتاق مهندس م ياوقاتش رو تو شتريبود ، ب

 دهيچيپ ياخم كرده و ابروها افهيق ديگرفتن ، با نتيهر بار پر يبه بعد ، برا نياز ا يعني...  فرستادميمهندس م ستميس يرو رو

 ... دهي؟ بدون تنش ؟ بع كردميرو تحمل م يپسر حاج نيا
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ام رو صاف كردم و دو طرف  دهيكش ريفكر ، كمر ت نيبه دنبال ا... كنم  فيبرم و از اون كسب تكل يدياول بسراغ خانم حم بهتره

دستش درد ... مراعات حالم رو كرده  يخدا رو شكر كردم كه حاج... ماساژ دادم  يكمرم رو از پهلو ها ، با كف دو دست به آروم

دلهره داشتم كه در ...  ستادميا يديخانم حم يروبرو... از جام بلند شدم و اتاق رو ترك كردم ...  نهكمش نك ينكنه ، خدا از بزرگ

...  يديخانم حم «:  دميپرس يدياز خانم حم عيپس تند و سر... كنه  دايكوبوندن من پ يبرا ياتاق مهندس باز بشه و بازم بهونه ا

 ياز رو ليانتقال فا...  زمينه عز» « كنم ؟  نتيپر نجايا ارميفلش ب اي سكتيرو د مبنداز شهيكنم ؟ م نتيپر تونميكجا م ستامويمن ل

» ...  هياون توسط حاج دييمهندس و تا ديدستور اك نيا... شركته  نهيكه باشه ، خالف قوان يليبه هر دل گهيد وتريبه كامپ وتريكامپ هي

مهندس ...  ستيمن ن ميتصم نيخوب ا» « ... اون بشم  نويمزاحم ا ينتيهر پر يكه برا شهينم... ندارم  نتريآخه چرا ؟ خو من پر« 

 يمهندس و حاج يستمهاي، به س ستمهايس نيتموم ا... محرمانه ست  گهيد يستمهايس يهست برا ستمهايس يكه رو ييلهايفا گهيم

 »...  يكن نتيمهندس پر ستمياز س لهاتويفا يبر يتونيشما م...  ستنيكاركنا وصل ن هيبق يمهاستيبه س يوصل هستن ول

اتاق سوا  يبه جا يكاش حاج يا... بشه  نتيپر ليكنتاكت كنم ، تا دو تا فا انايكنم و اح سكيناچارم برم و ر... به سنگ خورد  رميت

 ...كه برام درست كرده بود  يمن بود تا اتاق راحت شيآسا هيما شترياون ب كنميفكر م...  داديسوا بهم م نتريپر هي، 

 يدرخود فرو رفته از دلهره عكس العمل احتمال... و منگ  جيگ... جز اتالف وقت نداشت  يا دهيدست دست كردن فا بهرحال

درز  رونياز اتاق به ب ييصدا...  دو سه تقه آروم به در اتاق زدم... تازه كردم  يپشت در نفس... شدم  كيمهندس ، به در اتاقش نزد

... و هل دادن اون به داخل و باز شدن در اتاق مهندس  نييدر به طرف پا رهيدستگ چوندنيو پ گهيق دينفس عم هيخوابه ؟ ... نكرد 

باز شدن  يصدا دنيبا شن... كاغذ خم كرده بود  يدسته ا يمهندس سر رو... دهن گرگ  يخودم رو انداختم تو يراحت نيبه هم

گره ... نشوند  يشونياز قبل رو پ ظتريغل ياخم...  ديكش يدر پوف تانهمن در آس دنيبا د... برگه ها برداشت  يدر اتاق ، سر از رو

موهاشو به باال فرستاد كه اونا هم حرف گوش  يموهاش برد و لخت نيدست ب... اش انداخت  وستهيبهم پ يدو ابرو نيكور ب يا

بفرستم  نتيدستور پر شهيم... مهندس  ديخشبب« : چه گند اخالق » ؟  هيچ« : راه باز كردن  شيشونيپ يو رو نييپانكن ، دوباره به 

طبق برنامه  يول دونمينم» « حقوق بده ؟  خواديم يحاج» «  ييو دارا مهيحقوق و ب يستهايل» « ؟  يچ نتيپر» « شما ؟  ستميس يرو

و  نييپا يندازياجازه من سرتو م يكه ب ينه تا وقت» « ! نه ؟» « نه » « ؟  شهيم...  كردميرو آماده م ستيل ديبا يحاتم يآقا يزمانبد

 هي،  دادميدستور م هياالن  ني؟ خوب هم هيچه كار» اونوقت ... ، اگه جواب دادم  يزنيدر م... بعد از نهار ... داخل  ياريم فيتشر
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 ...كارم  يپ رفتميو م گرفتميم نتيپر

چه  يبنديدر رو م« : كرد  خميپا كه تو چارچوب در گذاشتم ، صداش سر جام م... زدم  رونيانداختم و از در اتاق ب نييپا سرمو

» «  مونهيم ادمي... بله مهندس » « مفهومه ؟ ... باز بمونه  ديدر اصال نبا نيا...  رونيب يبزن يخوايم يتو و چه وقت يايب يخوايم يوقت

 »... بمونه  ادتيتو همون تذكر اول ...  گميمن بهت م يهر چ بهتره... خوبه 

...  نهيمال هم گنيكه م ياخالق مستراب... اه چه گنده ... زدم  رونيو خفه ب نيرو پشت سرم بستم و از اتاقش با اون جو سنگ در

 ...  ينسترن خال يجا

نسترن  ادي) خودمون  يپس گردن يبه معنا هياصالح يبن سكر( » كه نفهمه از كجا خورده  شياريب يبن سكُر هي« : قول نسترن  به

رو هم پشت بندش داشت  يديخانم حم ديپر صدا رو به لبام نشوند كه تعجب شد ي، خنده ا يمواقع نيهمچ يو حالت صورتش تو

آدم زبون نفهم و حرص در آر روبرو  هيزبونش انداخته هر موقع با  ياصالح رو رو نيكه ا شگاهدان يداره تو يدوست هينسترن ... 

كه بازم نفهمه  شياريب) با پشت دست  يتو سر(  يسكُر مچ هي:  گهي، م شهيآدم احمق طرف م هيو هر موقع هم با  گهيم نويا شهيم

 ... كردينوش جون م ديمهندس پر مدعا هر دوتاش رو باهم با نيواقعا هم ا»  خورشياز كجا م

،  رونياز اتاق كه زدم ب...  رميرو از ازش بگ نتيشته بود كه خودم رو قانع كردم برم باالخره اجازه پراز نهار گذ يساعت مين هي

...  ديپچ پچ كم جون و زمزمه وار دو نفر از پشت در به گوشم رس يبه در بزنم ، صدا يتقه ا نكهيكردم و قبل از ا يپشت در مكث

تو اتاق  يحاج...  دمياتاق ، اسم خودم رو شن يپچ پچ موهوم تو نيموقع بكنم كه همون  فيكسب تكل يديبرگشتم از خانوم حم

 مونيافتاد ، پش شيو كنجكاو يديمنتظر خانوم حم افهينگاهم كه به ق ي، ول گشتميبهتر بود برم...  زديداشت با مهندس حرف م

مهندس » « بلههههه ؟ « : مهندس بلند شد  دهيبلند و كش ياتاق صدا يتواز ... راسخ سه تقه آروم به در اتاق زدم  يشدم و با عزم

از اتاق  يو حاج ديچارچوب چرخ يكه در تو دينكش هيبه ثان...  يول ومدين رونيدر ب ياز ال يجواب» تو ؟  اميب شهيم خواميمعذرت م

 يتو ، ب ايش بگفته بتا خود خواستمينم»  افراخانم ... بفرما تو به كارت برس « :  يحاج يو متعاقب اون صدا رونيمهندس زد ب

بازم » ...  نيي؟ بفرما نيچرا معطل« :به زبون در اومد  يمنتظر اجازه اش موندم كه حاج... و برم تو  نييسوال و جواب سر بندازم پا

: باالخره صداش دراومد . ..سر صبح رو نداشتم  ي، اونم بعد از دعوا يكش تيو شكا تيو شكا يمردد بودم ، حوصله خاله زنك باز

مهندس  ديببخش:  دميبهرحال از همون دم در پرس... صدا نزده بود  يلخت و پت نقدريمنو ا يتا حاال كس... چه زشت » تو افرا  ايب« 
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 ...ادب  يب» بده « : مودبانه گفت  ريخالصه و غ» بدم ؟  نتيدستور پر نيكاريب

كردم رو  ريشده رو ش ويس يلهاينشستم و فا توريپشت مان...  رونيودم بود زدم بكه مال اتاق خ يگرد كردم و از در جفت عقب

گذشت ، از جا بلند  قهيدو دق...  رونيكردم و نفس حبس شده ام رو دادم ب كيرو روشون كل نتيدستور پر... سام  ريام كيپابل

 ياجازه ... از بار قبل  شتريبه مراتب ب يانتظار... آروم دوباره سه تقه ... كار متنفرم  نياز ا درچق... شدم و راه اتاقش رو گرفتم 

نگاه تند به اتاق انداختم ،  هيازش بگذرونم ،  ينگاه نكهيبدون ا ميمستق... و ورود به اتاق ... نه چندان محترمانه  يصادر شده ا

برگشتم ... دستگاه نبود  يرو يشده ا نتيپر يبرگه  چيه...  ستادميا نتريپر رس يباال...  دميد زيرو سمت چپش رو م نتريپر

 ...شد ؟  يلحظه كپ كرده بودم ، برگه هام چ هي... طرفش 

رو از دستگاه  يكه برگه جنابعال ستيو بشمارم تا ب نتريبرگه بذارم تو پر دي؟ من با هيچ« : نگاش كردم كه جواب داد  زيآم استفهام

 نيا» ... سرعت عمل كار كردن داشته باش  يزنيكه مخ م يه همون سرعتخورده هم ب هي؟  يبلد ينيري؟ فقط خودش رونيبكشم ب

كنم ؟ بهتر  تيليمخش رو ت طيشرا نيمن با ا ستهيبا اديم يزدم ؟ اصال كدوم مغز خر خورده ا ور ي؟ آخه من مخ ك گفتيم يچ

ال  توري، مان ياونچنان ستميلب تاب ، س... هم داشت  ياحمق چه دم و دستگاه... از اندازه اش رو ندم  شيب يجواب گستاخ دميد

 ...قرار دادم و كارم رو تموم كردم  نتريبرگه تو پر يو تعداد دمياز حسرت كش ي، آه يبه اون بزرگ يد يس

خم و چنان مشغول بود كه گفتم صد در صد داره  يبرگه ا يسرش رو... به اون چهره گستاخ اخمو انداختم  ينگاه يچشم ريز

 ديبود كه با ياوراق مناقصه مهم... دستش  ريز يلحظه چشمام افتاد به برگه ها هيتو ...  كنهيرو حساب كتاب م يحاسبات پروژه ام

 يو نارنج يو صورت يا روزهيهمه با خودكار ف... كرده بود  پايدستش رو چل ريتموم برگه ز اليخيب...  شديم ليتحو گهيتا سه روز د

 ...احمق ... 

گرفتم كه صداش دوباره رعشه  شيرو زبون روندم و راه در اتاق رو پ يلب ريز يتشكر... ها رو از داخل دستگاه خارج كردم  برگه

بدون امضاء و اجازه ... تموم كه تموم » « ...  گهيخوب كارم تموم شد د» « كجا ؟ « :  رميگيآخر از دستش لقوه م... به جونم انداخت 

 نيمن و ا نيب يحرمت چيه دونميآخرش من م» ... دنبالش  ايساعت بعد ب ميباشه ن نجايبذار ا...  يام بدرو انج يكار يتونيمن نم

 ...مونه  ينم ندهيبود و هست ، در آ يهر چ...  مونهيپابرجا نم وونهيد

نه هنوز مهندس ... ه بهتر چ... منتظرم بود  ستهيشا ي، حاج دميبه شركت كه رس...  رونيزود ، از خونه با سالم و صلوات زدم ب صبح
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 زيج زيباباش با من ناكجاش به ج يبشه ، نه اون مهندس كله خر كه از همراه ميجور هيكنجكاوش  افهيحسام اومده بود كه از ق

 ... فتهيب

 نيماش ي، تو نگيپارك يساختمان ، تو رونيب... كردم  يط نييافكنده ، راه پله ها رو دوباره رو به پا ي، با سر يسر حاج پشت

خجالت ...  يكس يب نهمهياز ا دميكشيخجالت م... جلو نشستم  يصندل يمتفكر اون ، رو افهي، در كنار ق ستهيشا يحاج ديسف

ساده  تيزيو هي گهيد نيا... ، برم  يمثل حاج يكه با مرد شدينم...  رفتميبا خاله م شديم يكاشك...  يزيآبرو ر نهمهياز ا دميكشيم

،  ميدر خود مچاله شدگ نهمهيحتما از ا... مغموم و در هم فرو رفته ام انداخت  افهيگذرا به ق ينگاه مين يحاج... عمل بود  هي... نبود 

 ... يقانون يپزشك شگاهينگفت تا آزما چيكرد و ه نگاهكه سفت و محكم روبرو رو  ديالتهابم رو فهم

پله ها ،  يبازم رو... كردم  يط ي، در كنار حاج شگاهيتا آزما ادهي، پ نياشرو ، از كنار م شيدو روز پ ريمس... لرزون  يزانوها با

من تو تموم عمرم نگاه مهربون پدرانه ...  گهيد زيچ اي رخواهانهيخ ايبگم پدرانه بود  تونميمهربون به صورتم انداخت كه نم ينگاه

 ...نگاه رو هم مشابه همون بدونم  نيا كهبودم  دهيند يا

 نيسالن ب ي، تو ينگاه حاج... دم دست نشستم  يصندل نياول يرو... اون روز گرفتم  يهايسالن انتظار ، راه به طرف صندل يتو

رو دنبال  يبا نگاه ، رد لبخند و سمت نگاه حاج... به لبش نشست  يلبخند... ثابت موند  ييزد و جا يچرخ... گشت  نيانبوه مراجع

 !مامان ؟... ، دهنم از تعجب باز موند دم يبه اونچه كه رس... كردم 

باشه ؟ خاله  تونهيم يكار ك... شد  كينزد ستهيشا ي، قدم به قدم به حاج ميصاف و مستق... ماما هم كه متوجه ما شد ، از جا بلند شد 

بار  هيگرفتم  ميكه تصم ياز اونروز شوم ، از همون روز قايدق... كس و تنها بفرسته  يمنو ب اوردي؟ قربونش برم كه آخرش طاقت ن

و  يدفتر و دستك روضه خون ريگ شهيكه ماما طبق معمول هم يهمونروز... مقدم  يبرم دفتر حاج ميسگ يزندگنجات  يبرا گهيد

صدا ، آروم و با  يكنار من ، ب ياز صندل... و الغر شده بود  دهيچقدر رنگ پر... بودمش  دهيتا االن ند... جلسات خودش بود 

... ماما مضطرب بود و پردلهره ... باهاش رد و بدل كرد  يلب چند كالم يرو يندبا لبخ يحاج...  ديرس يبه حاج... رد شد  نهيطمئن

با سه قدم نه چندان بزرگ ، ... ماما برگشت سمت من ... به سمت من كرد  يبا دست اشاره ا يحاج... روشو محكمتر گرفت 

چشمم رو باال ... ، فشارشون داد  دهدهن يلرزون من گذاشت و سفت و دلدار يه هاشون يرو يدست... خودش رو به من رسوند 

رد ... شد  دهيلرزونم به باال كش يدستم به سمت صورتم رفت و زانوها... بود و پر محبت  سيخ...  ديتا به چشماش رس دميكش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

بود كه بازم نبض پر  يچه حس...  دونميود ؟ نماشكم رو صورتم رد انداخته ب يك... صورتم جا خوش كرده بود  يصدا رو يب ياشك

 يخودم رو وا دادم به پهنا... افتاد  انيتنم به جر يبند بند سلولها يماما راه گرفت و تو يبرخورد دستا ياز جا يتپش و پر كوبش

 ... ريبازم من بودم و اون والغ... اش  نهيس

 چيچرا ه... ماما  يك گهيد» « ... صبر كن ...  شهيدرست م يهمه چ...  ستياالن وقتش ن... نه  نجايا شششششششيش» « ... ماما  «

ماما انگشت اشاره دست چپش رو فشار داد رو » ؟  يك گهيد...  دميعمره شن هي؟  شهيدرست م ي؟ ك يبرام بجز صبر ندار يراهكار

 ادي چوقتيكه ه يزيچ... صبر كن ... نكن  نياز ا شتريرو ب ثيحرف و حد...  ونتيگر يزل زدن به چشما... ملت كنجكاون « : لبام 

دست  ريكه ز يخواستم بگم آخه چطور ؟ خواستم بگم با كدوم پشتوانه ؟ خواستم بگم اونروز» نه از من ، نه از روزگار ...  ينگرفت

بازم راه و روش صبر كه  ي، تو كجا بود رونيو از خونه انداختم ب ديله شدم و بابا آب دهن روم پاش ديو سع ديو حم ديشه يو پا

با چند  ستهيشا يحاج... منقبض ، منتظر موندم  يسفت و ساكت با عضالت.  گفتميم يچ... ؟ خواستم بگم  يكردن رو بهم نشون بد

 يزود نيبه هم شااليا... پاشو خانوم ... پاشو ... دخترم  ئهنوبت تو« :  ستاديشونه به شونه ماما ا... سرم  يباال... شد  كيقدم بهم نزد

 »... به زغاله  ياهيو روس گذرهيزمستون م...  ينيبيصبرت رو م جهينت

كشون كشون خودم رو به اتاق ... ماما  يبا دستا... بازومو گرفته بود  ريكه كم جون تر از دست خودم ز يبا دست...  زانيو خ افتان

روشن كه به  يليخ يسبز پسته ا... ت لباس اتاق عمل دس هي...  ديكش رونيچادر ب ريرو از ز يا سهيماما ك... رسوندم  نهيمعا

 يدستا يبه كمكم اومد و بجا... خارج كرد  سهيك يچند تا مالفه از تو... رنگ  يصورت يكيپالست ييپاجفت دم هي،  زديم يديسف

و دو دستم رو از حصار  ديكش رونيمقنعه ام رو از سرم ب... مانتومو باز كرد  يخودش دونه دونه دكمه ها ي، با دستا جونميب

 نهيتخت اتاق معا يرو يكيپالست سهيك يزده ، مانتو و مقنعه ام رو رو بحركت نه چندان شتا هيبا ... مانتو آزاد كرد  ينهايآست

 ونريرو با هم از تنم ب ريحركت تاپ و لباس ز هيبا ... تاپ آزاد كرد  ريرو از ز رميلباس ز رهيتاپم برد و گ ريدست ز... انداخت 

، دست جلو آورد و لباس  يباورنكردن يبا سرعت... ام گذاشتم  نهيدو س يرو پايناخوداگاه دست جلو بردم و دستام رو چل...  ديكش

ماما ... لباس  ينايشده ام رو از قفل هم باز كردم و چپوندم تو جفت آست پايچل يحركت دستا هيبا ... كرد  كيپشت باز رو بهم نزد

به آغوشش و دستاش رو از دو طرف برد پشت و دو بند  ديمادرانه بدنم رو كش يخاص دو بازومو گرفت و با خشونت يبا حركت

... شونه هام  يو انداخت رو ديكش رونيب شيساك دست يچادر نمازم رو از تو... به سمت هم و گره داد  ديلباس رو محكم كش
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دستش رو دو طرف صورتم ... كاله  رياز دور صورت مسخ شدم داد ز موهام رو... به رنگ لباس رو گذاشت رو سرم  يكاله

سرم رو به شونه گذاشت ... باز از همش قرار داد  يها نهيس نيسمت خودش و منو ب دميخشونت كش پرتند و  يگذاشت و با حركت

زد  رونيام ب نهيفاصله ، از س يسه تا آه مقطع و ب... هق هق خفه اش  ياز صدا... صداش رو به گوشم رسوند  يو ب فيو هق هق خف

ماما و  نهيمن به س نهياز س ينامرئ يغم عالم بغض شد و از كانال... پركوبشش خفه شد  يها نهيس نيپر دردم ب هيگر يصدا... 

لب  ريو ز ديبه صورتش كش يدست... صدا از خودش جدا كرد  يمنو ب...  ميدونستيدرد همو نا گفته خوب م... بالعكس راه گرفت 

بود كه از لحظه اول  ييبود زمزمه ها يچ ره...  كاديوان  دميشا... بوده  يالكرس تيحتما آ... كرد و به صورتم فوت كرد  يزمزمه ا

من ، همه  ياز تموم زندگ... به گوشم نشسته بود و تا االن ادامه داشت  يبحران يتو اون لحظه ها... سخت  طيتولدم ، تو اون شرا

شدم و ماما  خلدا ياز در اتاق... منو به سمت جلو هل داد ...  ديپشت كمرم كش يدست... دو لحظه  نين جز هملحظه ها پاك شد

 يسبك يتو... از ابهام  يتو هاله ا... شد و تموم بدنم رو سست كرد  قيبهم تزر يآمپول... صدا  يحرف و ب يب... پشت در موند 

 ايدن... بود و نبود  يهمه چ... از تنم برداشتن  يچ... كردن  يچ... شد  يچ... شت چقدر گذ دونمينم... لحظه ها غرق بودم  اليس

حس بودم و ذهنم  يب... كار تموم شد ... معلقم ... سرم  يباال يفضا يتو ييجا... تخت  ياتاق ، باال يتو كردميحس م...  بودبود و ن

بدنم با دو دست پر قدرت كش ... رونم سفت بود و پر درد  يكشاله ها...  اورديبود و مثل كوه بهم فشار م نيپاهام سنگ... سبك 

بود به خودم اومدم  يباالخره تموم شد و با هر جون كندن... و من معلق بودم  گذشتيزمان م...  تادماف يا گهيتخت د ياومد و رو

پوست صاف شكمم مور مور  يرو... معلق بودم  يول...  دميترسينم... بلندش افتاد  يليخ دليدوباره چشمم به اون سرنگ با ن.... 

از اتاق زدم ... به تن كردم ... همون تخت بود  يلباسام هنوز رو... ماما نبود و من تنها ... بود  يحس يب يدارو ريتاث دي، شا شديم

... و دور سالن انتظار كش دادم برداشتم  ينگاهم رو از صورت حاج... سخت و متفكر ... بود  ستادهيتنها پشت در ا يحاج...  رونيب

، كار تو رو  نجايموندنش ا» « چرا رفت ؟ ! چرا ؟» « ... رفت ...  ستين... نگرد « : زمزمه وار تو گوشم نشست  يحاج يصدا... نبود 

منتظر نمونه  ديبا...  شهيتموم م ي، خدا بخواد همه چ گهيد يتا هفته ا... خورده تحمل كن  هي...  رفتيم ديبا...  كرديسخت تر م

 نينداره ، با جواب ا يا ينگران چيه...  فرستنيمتعبر م شگاهيسه آزما يشد برا رينمونه كه تكث...  ميآرت بمون يس يپ يها

همونطور كه خودت ...  كنمي، راحتت م دهيخدا به هفته نكش ديبه ام...  شهيبسته م شياز پ شيمقدم ب يحاج ي، دست و پا شيآزما

 » يخوايم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥

مامان كجا رفت ؟ ماما هم ... به صورتش انداختم  ينگاه... خوب بود  ديبخشيكه بهم م يچقدر حس آرامش... ممنونش بودم  چقدر

به  اديز ستين يازين« ... : كرد  ادهيمنو دم خونه خاله پ يحاج... ؟ مرده بودم برسم خونه و از خاله بپرسم  شناختيرو م يحاج

بمون ... ثباته  يهم هنوز ب ديامتحانات كه تموم شده و ترم جد... دانشگاه بهتره  ي، نر ياگه تونست همفردا ...  ياريخودت فشار ب

 » يروبرو بش يخوب يبا خبرها شااليشركت ، ا يكه برگرد ندهيهفته آ... تو خونه و استراحت كن 

 ديقبال از نو... بودم  يريادگينو پا ، تشنه  يبچه امثل ...  ازميمورد ن ينرم افزارها يريادگي يبود برا يخوب تي، موقع ديع التيتعط

و  ريرو ز يآموزش يها يد يس نقديشب تا صبح ، صبح تا شب ، ا...  ارهيسراغ داره برام ب يآموزش يد يس يخواسته بودم ، هر چ

چند تا جزوه  هيهم  نينسر.  اوردميدر م سيآف يراحت سر از تموم برنامه ها يليخ گهيكرده بودم كه د نيررو كرده بودم و تم

 نقديكنم و ا شرفتيخورده تو كارم پ هيبود تا  يوقت خوب... از دوستاش رو برام آورده بود تا مطالعه كنم  يكي، مال  يحسابدار

 افهيپوزخند زشت رو ق هيببازم و بهونه دستش بدم و اونم  يمهندس ادا اصول نيا هكه راه به راه ب ارميدر ن يدست و پا چلفت باز

 ... ارهيام رو به چشمم ب دهياش بنشونه و سواد نم كش

چطور و به چه زبون طالقم رو  دونميبه قول خودش عمل كرد ، نم ستهيشا يحاج... گذشته مثل برق و باد گذشته بود  ميماه و ن كي

هم  استيدن ايتا دن... وند خودش م يخرديرضا همونطور تو ب... نه رضا ... مقدم گرفت  يمفت و مسلم از در واقع بهتره بگم حاج

ماه مونده از  ميو ن كي نيا يرو تو يادياتفاقات ز...  فتاديشناسنامه ام به دلم ن يخوردن اسمش تو خطاز  يحسرت چيه...  مونهيم

پول حروم و نجس كه با  يمبلغ قابل توج... شناسنامه ام نشست  يو چطور رو يك دونميمهر طالق كه نم هي... سال از سر گذروندم 

 يحاج... پول رو قبول نكنم  نيكه ا ومدميكردم از پس خاله بر ن يهر كار... شد  زيحسابم وار يمقدم تو ياكراه خودم و حاج

وگرنه ...  رمينخواستم بگ يداشت اجياز اونچه كه بهش احت شيب... بابا جان  خورهيبه دردت م« : كرد  حتميهم پدرانه نص ستهيشا

« :  دميبهش توپ» ... بود  يكاف ستادنتيپا ا يرو يحد رو هم برا نيا...  رونيب دميكشيرو تا قرون آخرش از حلقومشون م مهرت

، كار  يكنينم نييحالل حرومش رو تو تع« : حرفم رو قطع كرده بود  يحاج» ...  رهينم نيياز گلوم پا... پول حرومه  نيا يحاج يول

 ستهيشا يحاج يچشما يتو دونمينم يول... پولو قبول كنم  خواستيدلم نم» تو هم بزرگه  يداشته باش ، خدا نويفعال ا... خداست 

 يرو هم خدا عالمه حاج نيهم...  يول شديام هم نم هيصدم مهر كي...  رميكرد با همون اكراه پول رو بگ بميبود كه ترغ يچ

 هيكيتو سه جا تست شده و جواب همه هم  شتيكه آزما ديتا فهم« : ل خودش به قو... از اون ملعون گرفته  يبا چه ترفند ستهيشا
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عالمه  هيبراش رد كرده بود و  لميكه وك ينامه ا تيدرضمن ، با شكا... گفتم قبول كرد  يوارث ناخونده ، هرچ هي ترساز ... 

خودت  ستيالزم ن نياز ا شتريب گهيد...  ارهيرو حرف ب يكه به روش خودش براش دوخته شده بود ، جرات نداشت حرف يپاپوش

نام و  يب... بچه ؟  ني؟ با وجود ا ياما چطور حاج» « ...  يراه خودت رو انتخاب كن حترا يليكه خ يتو االن آزاد...  يرو آزار بد

» « ...  هايصبر ندار به قول مامانت...  شهياونم به وقتش درست م... طفل معصوم نكن  نيفكرت رو خراب نام و نشون ا» « نشون ؟ 

از اونچه  شترينه ب... نه « : بود و عضالتش رو سفت كرده بود  هنشوند يشونيرو پ ياخم يحاج» ؟  يشناختيشما مامان منو م يحاج

كه راه به  يغاز ، مشغول كارت كن هيصد من  يكردن به حرفا ريدرگ يفكرت رو بهتره بجا» » خوب از كجا ؟ » « ...  شيشناسيتو م

 دميمتهم كنه از آرمانهام دست كش نوكه م شيبه جلز و ولز بنداز شيو مثل اسفند رو آت ينكن يمهندس فلك زده رو حرص نيه ارا

 ييجورا هي نميا...  يخودت كه خوب به اخالقش آشنا شد... شده ام  يساالر ستهيشا اليخيدادم و ب حيو رابطه رو به ضابطه ترج

به روز  روزاخالقش ... واقعا هم كم طاقت بود » كم طاقته ...  يرو بهش ثابت كن تيستگيتو شا كهيمثل خودت ، صبر نداره تا زمان

فرصت كوتاه دست اومده بود كه  نيخوب شد كه ا... بود  دهيكارم ازش به جنون كش گهيد...  كردياعصاب ترم م يافسرده تر و ب

 ...داشته باشم  يالاقل تمدد اعصاب

كه  يهر چ...  كنهيم تيداره كه با تموم وجود اظهار موجود انياون جر ريز ينبض تپنده ا... ست  دهيشكمم هنوز كش پوست

 يكيو  ستميكه من تنها ن كنهيم يمحكم و پر زور بهم حال يتكونها ني، بازم ا رمشيبگ دهيكنم و نا د يازش چشم پوش شتريب

حجم به  هي...  ستيصاف ن گهيد مميشك يول...  كنهيم ينيتا ابد سنگ ميزندگ يرو ودشاز وج يا هيكه سا يكس... ام هست  گهيد

 كنهيم تياعالم موجود ايكه بزرگ شده و چشم رو هم بذارم به تموم دن دونميم... حجمش اضاف شده و پهلوهام پر شده و سفت 

 ... ذارهينم يذهنم رو خال يلحظه ا الشيفكر و خ... 

نفسم ... ، بابا جلوم ظاهر شد  رونيالطلوع به محض پا گذاشتنم از خونه به ب يبار صبح ال هيكه نگذشته بود  شتريروز از طالقم ب دو

زبونم رفته  ريكه قبال هم مزه اش ز يينه از كتك ها... بودم  دهيتا سر حد مرگ ترس...  ستاديحبس شد و قلبم از تپش ا نهيتو س

خانواده خاله به جونم  يكه برا ياز ترس...  نياز ا شياز طرد شدن ب... نرفته حكم گرفتن  ياز قاض...  ديجد ياز تهمتها... بود 

 ...تو برهوت بودم  يمثل راه گم گشته ا... آب دهنم خشك شده بود ... افتاده بود 

 لهيش يو ب مانهيگرم و صم... نبود  اير يو از رو يبابام بود كه بر خالف تموم افكارم درمورد اون ، تصنع يلبها ينادر رو يلبخند
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اومد بهم  يبه چشم من لرزون م ايواقعا لرزون بود  دونميلرزون كه نم ييبابا با قدمها...  ستهيشا يحاج يمثل لبخندها قاي، دق لهيپ

... گ گرفت سفت و محكم بازوهامو به چن... بابا با دو قد بلند فاصله رو به حداقل رسوند ...  يبه عقب رفتم ول يدمق... شد  كينزد

 ختير نييپا يقلبم هر... ، جزء به جزء صورتم مچاله شد  نايراه انداختن ، اونم در مال عام و جلو خونه خاله ا يزياز ترس آبرو ر

به خاطر ... خدا منو ببخشه ، خدا منو ببخشه « : نرم و نادم زمزمه كرد  يرو ازم گرفت و با صدا حالت نيبابا اجازه ادامه ا يول... 

از تو  يبخشش ديام... خدا منو ببخشه ... كه از همون موقع برات ساختم  يكه از روز اول به سرت نازل كردم و جهنم ييتموم بالها

باور  يول... به روزت آوردم  يچ دونميم... بخت كنه خوام منو ببخشه و تو رو خوشيحالت از خدا م نيدر خالصانه تر يول... ندارم 

پاره تنش رو از  گناهيكه نگاه ب هيگوشه اش بهتون ببنده ؟ كدوم پدر گريكه حاضر بشه به ج هيكدوم پدر...  دونستميكن من نم

باور ... نگه داشتم  طونيش يبرا قيجهنم رو دق ارمدت آم نيجز من ؟ جز من كه ا... نده  صيتشخ طونيو هرز ش فيكث ينگاه ها

از  ميبر ايب... دخترم  ميبر ايب... اون همه سند و مدرك ... اون عكسها ...  لمهاياون ف دميفهميم ديمن از كجا با...  دونستميكن من نم

تو حرفش » ... رو جبران كنم  هاميهمه كوتاه... ازت گرفتم دوباره بهت برگردونم  يهر چ خورميقسم م... جهنم نجاتت بدم  نيا

... چشمت ابرو  يبهت بگن باال ديو سع ديو حم ديشه ذارميخونه ؟ بخدا قسم نم يبرگرد يخواينه ؟ نم يچ! نه ؟» « ! نه « :  دميپر

به شما  رو موقته باور يليمن خ» « باور كن ...  گردونميتموم حق و حقوق گرفته شده ات رو بهت برم...  ستميا يمثل كوه پشتت م

 نكهي، باور ا يبه اسم احساس پدر يدار يشما هم حس نكهيباور ا... از مردان خدا  يهست يشما هم مرد نكهيباور ا... از دست دادم 

من  فهيوظ...  دمتيبخش... برو بابا ...  دميبخش« :  كردميباهاش اتمام حجت م ديبا يول... تو گلوم چنبره انداخته بود  نهيبغض ك» ... 

كه  يازم نخواه دوباره پا به اون جهنم يول...  بخشمتي، م كنهيآرومت م نياگه ا...  بخشميم يتو رو ببخشم ، ول يكه خطا تسين

رو  ميزندگ خواميم...  ستميخودم با يپا يرو خواميم... اون خونه لونه كرده  يهنوز هم تو طونيش... بذارم  يآمارش رو خوب دار

و  نيكن كتهيو خط به خط د نيكن فيتكل نييمنتظر موندم تا شما و پسرات برام تع يبسه هر چ...  سازمخودم ب يخودم و با دستا

... تو ذهنم اومد » ...  يرنگ يبا جوهرها...  سميسرنوشتم رو خودم بنو خواميم...  اهياونم همش با جوهر س...  نيسيسرنوشت بنو

كه تو و پسرات  ييآبرو يبذار به زخم ب« ...  پايچل...  قهيخوش نقش و با سل...  ي، صورت ي، نارنج يا روزهيف ي، آب يرنگ يجوهرها

 نيكه شما برام پهن كرد يخودم رو از گنداب نيبذار... كنم  دايمرهم پ نيبذار...  يدمل چرك نيبزنم به ا شتري، ن نيبه تنم زد

، چهار مرد به  يرتيغ يو ب يحرمت يدر اوج ب... زخم و كبود  نبا بد... پاره شده  قهيبره كه چطور با  ادمي نيبذار...  رونيبكشم ب
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پدر هر ...  يديكش يچ دونميم يگيم يچ دونميم... دخترم  ميبر ايب» « ...  روني، پرتم كردن از در اون خونه ب رتيظاهر خوش غ

 يچ» « ...  گردونميبهت برم ياددكه از دست  ييزايخودم همه اونچ...  ذارميخودم زخماتو مرهم م...  ارميسه تاشون رو در م

به حراج رفته  يآبرو... ؟  ميگ وهيب ظيمهر غل... ؟  مي؟ كدومشون رو ؟ كدومشون قابل برگشته ؟ دخترانگ يبابا ؟ چ يگردونيبرم

برو ...  ا؟ برو باب يمرهم بذار يتونيكدوم زخم رو م... پشت سرم  يثايحرف و حد... شده ام ؟  دهيبه چالش كش تيمعصوم... ام ؟ 

 »... برگرد  يكرد دايمرهم پ نايهر كدوم ا يبرا يبرو و وقت... 

دلم رو رضا بدم به  كنميهر چه م...  يول... ندارم  كيپا گذاشتنم به اون دخمه تنگ و تار يبرا يتيممنوع گهيها كه د... رفت  بابا

من نداره  دنيد يبرا يتيممنوع گهيماما د... بود جز خانواده  هيخانواده ما به هر چه شب نميبيبازم م... برگشت به آغوش باز خانوده 

خطر  نكهيبا ا...  يخونه خاله خوبه ول...  ستي، بازم كنارم ن ارهيرو در م نشييو جز و ولز باال پا زنهيخاله زخم زبون م ساز ب يول... 

ساكت  ياونچنان كه بود ، زندگ يديتهد گهيست و د گهيكه تو دست دارم كمتر از هر موقع د يبرنده ا يمقدم با اون برگها يحاج

مثل پشه رو مخ  هيمدت... اسباب زحمتشون باشم  نياز ا شيكه ب ستين يكيبازم دلم باهام ...  كنهيو آرومشون رو دچار تشنج نم

 يتو ينيريت و شدوست دارم مستقل بشم و طعم خوش استقالل رو به حالو... كنه  دايخوب برام پ يجا هيام كه  ستهيشا يحاج

شوم از مقدمها رو  يا هيسا تونهيپسر م نيوجود ا... پسر  هي... مشخص شده  شيبچه ام از همون آزما تيجنس... كنم  يرگهام جار

 ... سفت و محكم نگه داره  ميرو زندگ شهيهم يبرا

چون حسش نكردم  دونمي، نم هيچ يحس مادر دونمينم...  ستمي، خوشبخت و خوشحال هم ن يول...  ستمين نيداشتنش ، دلچرك از

 ي، برا» هست «  نيا... كه هست  كنهيم يآور ادي، هر لحظه بهم  ندهي، تموم اون حجم افزا كمميپوست ش ريز يتموم كوبشها... 

 نيا... س كردم و ح دميو شن دميكه تا بحال د هيكلمه ا نيو پر مفهموم تر نيقتريمفهمومش عم و يمعن...  ستيكلمه ن هيمن ، فقط 

 يرتيغيبه ب يهم نفس مرد يروزگار ي، من روز يعني نيا... ، از خودم  گهيد يكي يخودم ، برا يتالش كنم ، نه برا ديمن با يعني

خطر  يعني نيا... و با جون و دل ازش محافظت كنم  يقلب تيو رضا واستبه خ دياز مقدمها كه من با يجزئ يعني نيا... رضا بودم 

 يعني نيا... و چه بسا كه بشكنه  ارهيگردنم رو بدرد م شينيسنگ شهيكه هم نيسنگ يا هيسا...  كنهيم دميو همه جا تهد هيهمش

چند مدت  نيباز هم مثل ا...  يروزگار،  يروز هي دونميخوب م... مقدمهاست  تيمن گرو طبع و من يامروز من گرو فردا و فردا

كه از رنگ و رو افتادم و  يوقت... با مقدمها برم  ندهيتن به تن و فرسا يبه جنگ دينبض تپنده ، با نيداشتن ا يبار برا نيگذشته و ا
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 ليرو به تحل روحمتا جسم و  هيفكر كردن به همون فرداها ، كاف... هم داره  ياومد نوه ا ادشيمقدم سرد شد و  يحاج يتب عاشق

 ...ببره 

تا از هر نظر  كنهيم دايرو برام پ ييجا بهشتيكه قبل از ارد دهيرس نجاي، به ا ستهيشا يحاج يروزهام ، رو نيزورم و فشار ا تموم

قولش رو بهم داده ،  يكه حاج يا ياز ذوق داشتن خونه زندگ... با پسرم ادامه بدم  يكامل ، به زندگ تيآسوده و راحت ، با امن

بدون  شويتنش براش بگم و همدرد يدارم كه دردم رو راحت و ب يسنگ صبور گهياالن د...  كشميمزحمت  اقيسخت و پر اشت

حس دوست داشته شدن و مهم بودن  هي... خجالت براش روونه كنم  يو بغضم رو باز كنم و اشكم و ب رمياحساس حقارت به دل بگ

 ...، بازم شكر 

 دميديبود كه اون دوتا رو م يبار اول يبرا نكهيبا ا. ..، اومدن دفتر  ي، بدون خبر قبل ي، دختر و خانوم حاج ديدو هفته قبل از ع يكي

بر خالف اونچه انتظار ...  ومديچه به چشمم آشنا م ياز كجا و برا دونميحاج خانوم بود كه نم يآشنا تو چشما يبرق نگاه ي، ول

كه ورد زبون  يانوم حاج خانومكه حاج خ كردمياصال فكرش رو هم نم... باز بود  يو با حجاب يزن امروز هي،  ياجداشتم ، خانوم ح

 ... نميبيباشه كه م يخانوم ترگل ورگل نيبود ، ا ستهيشا يحاج

 يول... مامانش رو به ارث برده بود  افهيمهندس بود كه ق نيبگم ا ديدرواقع با ايبه مهندس داشت ،  يحد و حصر يب شباهت

... بود  دهيجو اخالق خوب و خانومانه و خوش مشرب مادر بهش ارث نرس هيكه از مادرش به ارث برده بود ،  يا افهيبرخالف ق

با  زديم يبه زرد شتريبودن ، ب يرنگ كه از شدت عسل يدرشت عسل ييبلوند كرده و چشمها ييقد بلند و چهارشونه ، با مو ها يزن

...  ديو سف فيرد يگرد و دندونها يچونه ا... داشت  ونديپر كه هنوز هم پ ييابروها...  يقهوه ا ايكه معلوم نبود سبزه  ييرگه ها

نه  يبلند و خوش تراش با نوك يوناني يا ينيب... دراومده  وندكه مشخص بود به زور و اجبار به رنگ بل ميصاف و ضخ ييموها

شده با  نيعج ته چهره اش با مهندس ، همون اخم ونيبرجسته كه تنها فرق م ييگونه ها...  زيو نه چندان نوك ت... چندان گرد 

كفش پاشنه ...  دهيكش ييبا پاها ندبل يو قامت دهيكش ييانگشتها... بلند و تاب برداشته حاج خانوم  يچهره مهندس بود و مژه ها

خوش فرم كه  ييلبها... آورد  يبه چشم م شترياندامش رو ب يدگيكه كش... خوش دوخت و خوش تن  ييتخت خانومانه و مانتو

براق و  يمشك يا نهي، ساده با زم شميبه جنس ابر يا يروسر... حالت دار  ييناخنها...  شدينم دهيلبخند از روشون برچ يلحظه ا

 يكه الحق دختر حاج يو دختر حاج...  يمشك نهينقش بسته بر زم يازيو پوست پ يبه رنگ سرخاب وليو گال دهيدو گل بزرگ ارك
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فراخ  يشانيپ... بلند و خوش فرم  يسرخ رنگ و غنچه ، دماغ يپهن ، لب و دهن يصورت... ده به ارث بر ياز حاج يبا چهره ا... بود 

خانوم ... رفتارش  يتو انيع يخوش پوش و خوش چهره ، با صالبت... ، قد متوسط  يشيم ي، چشمها ونا يرو يافق يبا دو خط مواز

بر  دونمينم... تعجب داشت  يبرام جا... و خوش نقش و نگار  يمشك يچادر يقاب گرفته شده تو يچهره ا...  تيو با شخص

از چادر به رخ  يمشك يو با طراوتش رو در قاب فرمعشق و عالقه كه چهره خوش  ياز رو ايبود ،  يحاج يهايريحسب سختگ

 ... كشونديم

اونچه كه  يول... داشتن  ايرنگ و ر يو ب يخودمون تينها يب يرفتار...  ديكرد و دخترش رو افش يخانوم خودش رو سارا معرف حاج

 اديقبال ز يمشخص بود كه حاج... اونها در برخورد با من بود  يعاد ريغ تيميو صم يمهربون... ذهن منو به خودش مشغول كرد 

به خونه اونها هم سر بزنم و  ديع التيتعط امياصرار كرد تا در ا تينهايحاج خانوم ب... آورده  ناونها به زبو ياسم من رو جلو

 يول... نشون بدم  يدياون خونه باز نبود ، امكان نداشت در قبول دعوتشون ترد يمهندس تو ياگه پا... رو با اونها بگذرونم  ياوقات

 اخالقش رو در ينداشتم كه طعم تلخ و جهنم يازيبود و ن يبرام كاف تبسته شرك طيمح يجز و ولز شدن تو نهمهيا... خوب 

...  يآت يدادم و موكولش كردم به فرداها يضمن ياونها ، جواب يدر مقابل اصرار و پافشار... هم تحمل كنم  نجاياز ا شتريب يطيمح

كه آخر سال به  يسابقه ا يب يديمخصوصا با برخورد خوب و ع...  نيبه قول معروف ، دور از شتر بخواب و خواب آشفته نب

 ... ميداد گهيديهم

در دست  يكارها تيسر و سامون دادن به وضع ي، برا ستهيشا يمطابق روال هر ساله ، حاج...  دميطبق اونچه شن. ..سال  آخر

حجم كارم ... هم قائدتا به عهده من  يداخل شهر يتموم كارها... ، اصفهان  زياراك ، خوزستان ، تبر... اقدامش ، دائما در سفر بود 

 ادتريو ز ادتريفشار كارم رو ز كرديم ياخالق گند مهندس كه روز به روز سع نيمخصوصا با ا... باال  انبود و توقعات همچن نيسنگ

 ...كنه 

من از قدرت  بيداره ؟ تموم اونچه كه نص تيموقع نياز ا ي؟ اصال درك دهياصال تا حاال زن باردار به چشم د نيا دونمينم من

 يقبال كه حاج... اتاق رو بهم داد  ديكرد و كل يدست شيپ يخدا رو شكر كه حاج...  هيكار شتريب ي، اُردها و فشارها شهيادراكش م

كاناپه كنج  يدغدغه رو يرو ب ي، كم كنم و ساعت شديكه به جسم و جونم وارد م يياز شدت فشارها تونستميبود ، وقت نهار رو م

... وس ، ساعت استراحتم رو به دهنم زهرمار كرده بود رفته ، عمدا و كامال محس يكه حاج ياز موقع يول... اتاق استراحت كنم 
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 يبه سخت ي، وقت ديچيپيكمر و پهلوهام م يكه تو ين حجم بزرگ دردي، با ا تيوضع نيبا ا يدرك كنه كه وقت تونهيم دونمينم

 كرديم يهم سع نيهم يبرا...  دونستيحالت سخته ؟ حتما م ني، چقدر بلند شدن و خروج از ا كنميكاناپه مچاله م يخودم رو رو

با تقه ... ضرورت ، بلندم كنه  يو ب مورد يب يو كارها يالك يبهونه ها ي، برا تيوضع نيبارها و بارها با ا... ساعت استراحتم  يتو

 ... ديكوبيكه به در اتاق م ييو پر صدا انهيوحش يها

 يليو من دل شهيمحاسبه نم يو ساعت استراحت كارمندان اصال جزو ساعت كار ستيسخت ن يكس يمن برا تيدرك وضع نكهيا با

...  كرديساعت رو به كامم زهر م هي نيو دائما ا داشتيابلهانه اش نداشتم ، باز هم دست از سرم برنم يبه بهانه ها ييجوابگو يبرا

خارج  يي، اجبار در قبول دستورات و مشغله ها ييزور گو... جا  يبا انتظارات ب... به اتمام رسوند  هجانان ييآخر سال رو هم با دعوا

 ني، ا دادينم يياونچه مسلم بود و به عمد بهش بها يول... من بود  يليكارها در قلمرو مدرك تحص نيدرسته كه ا...  ميكار طهياز ح

 يو خوردگ يشناس بيپروژه و آس مثل كنترل يينه كارها هيحسابدار يكارها هب يدگياون شركت ، رس ينكته بود كه كار من تو

 ني، تموم ا نكهيدر واقع و مخلص كالم ا... نداشت  يبه من ربط يبود ، ول ميبرام قابل ترس يكه به آب خوردن يينقشه ها... مواد 

پر مسلم بود كه ... خودش بود  فياون و از وظا يكار طهي، همه و همه جزو ح كرديم لي، به من تحم يكه در نبود حاج ييكارها

 ياز صداها نيا...  كنهيبه من جبران م شتريخودش رو با فشار ب يو كم كار گذرونهيم يتيمسئول يو ب يو تلل يلليوقتش رو به 

دند كرده بو دايپ امفرصت عرض اند يرنگارنگ كه در نبود حاج يو دوستان زديم رونياز درز اتاقش ب گاهيكه گاه و ب يقهقهه مانند

كه اكثر كارمندان شركت به خونه  ينيروز در ح يانيدر ساعات پا يكه گاه يساز يو صدا دميديكه به چشم م ييهايوب گرد... 

شركت  يمهندس كه اصوال بود و نبودش تو يالبته به استثنا... دفتر تنها گذاشته بودند  ياز كارها رو تو يميرفته و من با حجم عظ

و ناچار از  شدميم يبرگه ا نتيپر اي ييكه مجبور به گرفتن امضا يگاه...  شديخودش قائل نم يرو برا يتيو مسئول نداشت يريتوف

خودش رو در قبال شركت به گوش من  يتيمسئول يب كنهيم يكه عمدا سع دميفهميراحت م يليبه صدا در آوردن در اتاقش ، خ

 ييبا صداها يو گاه گرفتميرنگارنگ م يو وب دادن به دخترها هنگام چت كردن ربودنش د فيتكل يرو از ب امشيبرسونه و من پ

واضح به گوشم  يليخ امشيپ... داشت  الشيم سيو نشون از صحبت كردن و و كرديدرز م رونيكه نامفهموم از در اتاق به ب

و چند  نيچند...  رميبپذ تيمسئول اي باشمشرم داشته  يكه من در مقابلت كم يستين ينداره و اصوال تو عدد يبه تو ربط:  ديرسيم

 مونيهر بار پش يبدم ، ول يرو به حاج يهمه فشار و فرصت طلب نيتلفن رفت و قصد كردم گزارش ا ريشماره گ يبار دستم رو
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 و كنهيم ميترس يرو برام بصورت جهنم سه بعد اي، دن يبه حاج يگوشزد نيكه با كوچكتر دونستميم... و درمونده تر  شدميم

گوش بدم و كمتر  يحاج يحتهايكردم به حرفا و نص يسع...  رهيو به هوا م شهيمونده ، دود م نمونيهم كه ب يرمتذره ح هي نيهم

اونهم سوء ... نبود  تميظرف شيواقعا در حد و گنجا گهي، د هايآخر نيا يول... اجازه برخورد خصمانه رو از جانب خودم صادر كنم 

 ...بهم داده بود  يحاجكه  يتياستفاده از موقع

، فقط در حد مساعده كاركنان و  داشتميكه از بانك به عنوان تنخواه برم يو مبالغ زهايمن حسابدار بودم و تموم خرده ر خوب

وجه در  چيمبلغ رو به ه نياز ا شيكارگاه بود و اونچه مسلم بود ، اجازه برداشت ب حتاجيما يزهايو خرده ر يضرور يخرجها

 نيكه به ا يمدت كم نيحال ، در طول ا نيبا ا ينبود ، ول يحسابدار ميليدرسته كه رشته تحص...  دونستميخودم نم اراتياخت طهيح

 ينه چندان محترمانه و معقوالنه اش برا يمورد بدست آورده بودم و در مقابل درخواستها نيدر ا يكار مشغول بودم ، تجربه ا

تا با توجه به اونها چك  گذاشتينم ارميرو در اخت ازشيمورد ن الماز اق يا اههيعنوان س چيكه به ه ييبرداشت از حساب ، از اونجا

،  خواستيمبلغ ازم م يبرگ چك امضاء شده ب هيداشت و هر بار كه با اُرد و دستور  تيمن مسئول يبدم ، برا لشيامضاء شده تحو

 دييكه مشخصه و مورد تا يدر مبالغ هم، اون يا با اجازه حاجكه تنه كردميم يادآوريو بهش  زدمياش م نهيمحترمانه دست رد به س

 نيازش نمونه و هر بار ا يزيما آب شه و چ ونيم يبود تا ذره ذره حرمتها يحرف كاف نيو هم...  كنميهست ، چك صادر م يحاج

كم  و داديم ليتحو يبه حاج بلند و باال از من ييتهايو شكا گرفتيتماس م يو طلبكار با همراه حاج يشاك ياو بود كه با حالت

 ي، منو مجبور به صدور چك ي، بنا به دستور حاج روزيپ يا افهيرو متقاعد ، و با ق يو هر بار هم حاج داديرو بهم نسبت م ييهايكار

به هر حال هر بار باز هم من همون واكنش رو  يكار داشت ول نياز ا يتيچه قصد و ن دونمينم...  كرديبدون مبلغ در وجه خودش م

 رهيتماس بگ يكرد با حاج يهم سع يكردم و از كوره در رفت و هر چ يروز كه در مقابل اصرارش بازم پافشار ونتا ا دادميبروز م

نثار من  از دهنش دراومد ، يترش كرد و هر چ يجر نيدر دسترس نبود و هم يحاج ليموبا...  رهيبگ شيو روش قبل رو در پ

آخر سال و  يدوستانه نبود و بنا به اقتضا ريبرخورد خشن و غ نيا در يناظر و شاهد چيشكر داشت كه ه يبازم جا...  چارهيب

دفتر بگذرونم و از قضا اون روز ، در كمال  يكارمندها تو يرو بدون حضور مابق يحجم كارها ، مجبور بودم ساعات ينيسنگ

 ...نفهم  يچيمهندس ه ني، خورده بودم به تور ا يبدشانس

و ماجرا با كوتاه  ديفصل هم كتك جانانه نوش كرده بودم كه خدا رو شكر ، كار به زد و خورد نكش هي،  شديكنم اگه روش م فكر
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 ...توزانه مهندس ختم به ناكجا آباد شد  نهياومدن ك

، ترس و  يو ناخوش ي، از خوش ضيضد و نق يسال كه احساسات يانيپا يهاو درشت و خوش و ناخوش روز زير ياز ختم اتفاقا نميا

 يتموم شد و پا به سال ميپر حادثه زندگ ياز سالها يكي... همه و همه به رو به جونم انداخت تا تموم شد  نهيدلهره و اضطراب و ك

 ... تر گذاشتم  ينيشبيقابل پ ريبه مراتب غ ينوتر با حوادث

 يمصرانه و تند تند خاله و شوهر خاله و حت يو دعوتها يوني، كه مثل برق و باد گذشت ، با پادرم ديع اميا يليططول چند روز تع در

حدس زد  شديم يهر چند از طرز برخورد مامان با خاله به راحت... به خونه خاله اومدن  دنميد يبابا و مامان برا ي، دو سه بار دينو

... كنه  يخال چارهيب يبود كه دق دلش رو سر ماما يخوب تيخاله موقع ينبوده ، هرچند برا نجايبه اومدن به ا ياضكه حداقل ماما ر

 نيكه به ماما از ا يحس خورد شدگ يو گاه اورديما بچه ها م يحسودانه و كودكانه اشون خنده رو به لبها يهايلج و لجباز يگهگاه

« :  كنميدائم با خودم زمزمه م...  شديبد م يو حالم اساس گرفتيمرو  بونميگر يجدان، عذاب و داديدست م يشگيهم يبرخوردها

به همراه شدن و  يبازم دلم راض يول» ؟  ستيبازم بس ن ههيپدر و مادرم ؟ اگه تنب يبرا هي؟ تنب ههيتنب هي ني؟ ا ستين يكاف

داره من ندارم و من خودم بشدت بهش  دهيكه ماما عق يزيچ... صبر كنم  ديبازم با...  شديو تار نم رهياون دخمه ت يبرگشتن تو

 ...از آثار من نمونده بود  يتا امروز روز ، اثر حتملينبود ،  يكه اگه صبر دونميدارم و م دهيعق

 حتهاشيبرام بگه ، مودبانه و سرد ، حرفش رو رد كردم و نص ييبه تنها يزندگ يهر چه كرد متقاعدم كنه و از خطرات احتمال بابا

 تيازم حما مي، مستق شهيبرام داشت كه گرچه مثل هم يشتريسوال ب ياخالق ماما جا ونيم نيا يول... كردم  نرويرو از گوشم ب

 يدارهايد يتو يهر چ... كردن  يو تنها زندگ ييجدا نياون از ا يضمن تياعالم رضا يعنياظهار نظر نكردنش  نيهم ي، ول كردينم

و اشاره اش كه  مايبرداره ، فقط با انكارش روبرو شدم و ا ستهيشا يبا حاج يي، به مامان فشار آوردم برام پرده از راز آشنا رياخ

 اقيجستجوگر خاله و اشت يباز چشما يشد ول كيتحر شياز پ شيب مينجكاوك... حرف رو كش ندم  نياز ا شتريجلو خاله و بابا ب

 ..بذارم  گريما باعث شد دندون رو ج ونيمسر درآوردن از بحث  يبابا برا

دختر  گهيمن د يگذشته اش رو جبران كنه ، ول يهايكم كار تونهيبشه و تا م كيكرد بهم نزد يسع يلي، بابا خ گهيطرف د از

 ...شه  يبابا جون قربونت برم گوشام مخمل هيپدرونه بسپارم و با  ينبودم كه دل به نوازشها ينابالغ

كه خاله  يبماند از قشقرق... و ختم كالم  شمي، مستقل م گهيروز د ستيجمع اعالم كردم كه تا پونزده ب يهمه  نيتمام ب تيجد با
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تخطئه براشون بوجود  نيشك ا يخاله كه اونشب ب يو دخترها... كردنم  مونيو پش وسيما ياونشب راه انداخت و تالشش برا

باعث شده بود كه مثل دو تا جوجه تازه سر از تخم  نيونه است و هماون خ يمن تو تاومده بود كه امشب ، شب آخر اقام

نظر كنم و از رفتن چشم  ديتجد مميتصم يازم بخوان تو ونيو گر زيفرخورده ، التماس آم ييو مژه ها سيخ ييدرآورده با چشمها

صبور تر و خوددار تر از  نكهيبا ا نينسر... و قانع  دندو دختر خوب بو نيچقدر ا... خاله ام سوخت  يدسته گال يدلم برا...  يپوش

 هيگر يمداومش و نسترن كه به جا يها هيگر يشده بود برا يعامل نيدر كنترل احساساتش بشدت ناتوان و هم ينسترن بود ، ول

 كنمي؟ حس م شديمگه م... كه نرم  كرديناسزا بارم م سيخ يبا چشما تونستي، درسته منو قورت داد و تا م نينسر يهمپا يو زار

اگه  كنميفكر م... تا خودم رو بهش برسونم  ستادهيخلوت ا يستگاهيدر ا ييمتوقف شده و در جا... من متوقف شده  يزمان برا

 رفتميم...  رفتميم ديبا...  مونهيعوض كردن سرنوشتم نم يبرا يراه گهيو د مونميبازم ستگاهيا نيآخر يبه خرج ندم ، تو ليتعج

 ...ود كه ب يمتيبه هر ق

درسته كه ...  ديو با مرارت به سر رس ي، به سخت يشركت ، بدون حضور حاج يحضور تو يروزها ني، اول ديع التيبعد از تعط اميا

، بخصوص كه  يفيبالتكل نيخوب ، هم ي، ول شديباهام سرشاخ نم اديبود و ز دهيخواب ششيخورده آت هيآخر  يمهندس بعد از دعوا

، برابره با دامن زدن  ريروز تاخ هيهر  كردميخاله و مستقل شدنم با خبر شده بودن و من فكر م ادهاالن همه از سوا شدنم از خونو

تماس  ستهيشا يحاج ليهر روز دو سه بار با موبا داشتيحس منو وا م نيو ا... راه  نيمن و تزلزلم از انتخاب ا يبه حس ناتوان

رو كامل كنار گذاشت  يستيرو دربا گهيكه د ييكنم ، تا جا زتريهم ت ومهندس ر يپچ پچ كنم و قاعدتا شاخكا يگوش يو تو رميبگ

 يديالخصوص حاال كه خانم حم يشركت ، ال يساعات خلوت يتو نيخانوم ، لطف كن« : كرد و گفت  يرو ق ايو شرم رو خورد و ح

...  نياتاق خودتون نر يو تو نينيبش يديخانوم حم يسر جا نيياون سنگر ، بفرما ينشستن تو يداره ، به جا فيتشر يهم مرخص

، خودش هم در  ميتصم نيو به دنبال ا» ... رو برو بشه  ياز در وارد بشه با شركت سوت و كور و خال يهر ك ستيدرست ن

 ...من شد  يمن و بپا درسيسنگرش رو باز كرد و بست نشست تو د

مدت از خودم هم بهتر شناخته بودمش ،  نيا يكه تو يمن يبرا ي، حق با اون بود و صحبتاش معقول ، ول يلكه از نظر عق درسته

 يبه جا يگاه يمشخص بود و حت يمن با حاج يزمان پچ پچ ها هاشيرياز غافلگ نيو ا...  شيدرون تيبردن به ن يسخت نبود پ

صحبتم  نيرو ح يو گوش ذاشتيو از متن حرفامون باخبر بشه ، پا رو فراتر م رهيسرم ظاهر بشه كه مچم رو بگ يسر زده باال نكهيا
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اعصابم  يرو هاشيخاله زنك باز نيكم كم ا...  داديگوش م يصدا به متن مكالمات منو حاج يوقفه و ب يب ييها هيو ثان كرديبلند م

... باهاش داشته باشم  يميبرخورد مستق شدميور مكه مجب ديكشيمرو به چالش  ميعصب ياز اون اونقدر نرونها شتريب يو حت رفتيم

جفت گوش اونور خط كه به عنوان  هياش ، بدون در نظر گرفتن  ثانهيكار زشت و خب نيهم به محض مطلع شدن از ا يدو بار يكي

كه  يمهندس جون اون«  :كه  كردميم يو بهش حال كردميبارش م يا كهيتلفن ت يما رو داشت ، از همون گوش يشخص ثالث صدا

 يبل بودن ربط نيباور كن ا يها كه گوشامون درازه ، ول« :  داديجواب م يو همونجور ارودياونم كم نم»  يمنم ، خودت يكنيفكر م

، اون گوش سوم بود  نيمن و مهندس ، ا ونيمكالمات متشنج و ملتهب هر روزه م نيا نيب» ...  هيبه خر بودن نداره ، فقط ارث حاج

 يخشم دو اژدها يو از راه دور ، جلو رهيرو بگ انهيم كرديم يو سع ديخنديبچگونه ما م يبحثها نيبه ا زير زيو ر ديشنيم هك

 ... مابانه  استير يهم با توپ و تشرها يو گاه هيو كنا كهيبا ت يپدرانه ، گاه يكردنها حتيبا نص يگاه... رو سد آب ببنده  نيآتش

و در آخر  دميد مويپافشار نهمهيا جهي، نت چارهيب يفشار و به صالبه كشوندن اعصاب حاج ياستفاده از اهرمها يبعد از كل باالخره

ادامه بده ، مجبور شد تن  نهاياز ا شيخودش رو ب يحيتفر – يكه قصد داشت سفر كار يحاج... شدم  دانيم روزيمن بودم كه پ نيا

اثبات  يبرا ياز كمك بابا هم برخوردار بشم ، ول تونستميدرسته كه حاال م...  رهيدستم رو بگ شهيمبه لجاجت من بده و مثل ه

 نيهنوز دلچرك... بابا رو با تموم توان پس بزنم  يكمكها كردميم يو سع دادميخودم ، سماجت به خرج م ياليو خ يپوشال ييتوانا

 يو متلكها فهايتعر ريتحت تاث اديدوست نداشتم ز...  دونستميبابا م ياخودم رو دستپخت شلم شورب نيو ننگ اهيبودم و گذشته س

 نيمنكر تموم ا تونميهم نم گهي، از طرف د يبهرحال اون پدرم بود ، ول...  رميخاله درمورد تفاوت فاحش گذشته و حال بابا قرار بگ

 رييتغ نهمهياگه اون ا... بشم فاحش بابا بود  راتييتغ نيهم يكه بر سرم نازل شده و همه و همه اش بازتاب تمام نما ييبالها

 يسه قطب قدرت نيقدرت ماب فيكث ياگه اون تن به باز...  ساختينم كريغول پ يسه اژدها ديو سع ديو حم ديو از شه كردينم

رو از ابتدا ، با محو  فيكث يباز نياگه اون ا... نبود كه هستم  يني، االن هم حال روز من ا داديافراها با تك قطب پر قدرت مقدم نم

 يه... اگه اون ... باصفا  يداشتم و خونه ا يخودم عشق ي، االن منم برا كرديكردن و خرد كردن سامان و خانواده اش شروع نم

بدون كمك ... رو به جلو  ينامرئ يريمس... گذشته است  يتموم راهها يتو سوا ديهمه اما و اگه ها بگذر كه راه جد نياز ا!  يشر

چشمام ، مثل  يبه جلو ديدراز شده نو شهيهم يدستها...  رميبگ يهم كمك دياز خاله و نو خوامي، نم ريمس نيا يتو...  اهاافر

طناب ، به  نياز فرداها ، هم ييچه بسا فردا...  نميبيدر نگه داشتنم نم تشيبه استحكام و جد ينانيكه اطم مونهيچرب م يسمونير
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 يرينشون گ ياصل بليس نباريبه خاله بده ، اونم نه ماما كه ا يتيترور شخص يدوم برا ينسخه ا بشه و از من دهيچيدور گردنم پ

باز خونه خاله ، اونم  يمنكر درها خوامينم... نمك بخورم و نمك دون بشكنم  خوامينم... كنم  يباف يمنف خوامينم... خود من باشم 

منو  يريحس منت پذ شهيدو خواهر هم نيرفتار ا... كرده باشم  خوامينم هم سكي، ر يول... همه درها بروم بسته بود بشم  كهيوقت

... مطمئن نگاه كنم  ريخصمانه و غ ي، به چشم هايكمك ها و دلسوز نجوري، به ا امتيق اميقرار داده و باعث شده تا ق ريتحت تاث

رو از خاطرم ببره  نيشيپ يو حقارتها هايو بندگ اهيافراشته كه تموم سرسپردگ يسر... بسازم  يام رو با سربلند ندهيدوست دارم آ

 ريرو بكش و ز بهيگفتن منت صد پشت غر مياز قد... خوب  يول كنهيهم صدق م ستهيشا يدرمورد حاج يگاه ينيبدب نيها كه ا... 

رو با  ايحروم كنم و دن هشرو ب يو با جسارت تموم ، روز و شب حاج ييمنو واداشته تا با كمال پررو دهيعق نيهم... آشنا نرو  هيبار 

 ياعصابش ، تا كارم رو راه بندازه و كمكم كنه تا استقالل نداشته ام رو چون حق يبشم رو خيتلخ به حلقومش فرو كنم و م يطعم

 ... براش جبران كنم تونميرو نم تگرانهيحما يكمكها نياظهار لطفها و ا نيا... هرگز ... هرگز  دونميهرچند م...  ارميبدست ب يذات

پر مهندس  يبا ظرافت تو يكه گهگاه ني، هم كنهيترش م ني، به دوشم هر لحظه سنگ يكه دم به دم ، حاج ياز بار منت يسوا يول

از پسر اخمو و بد  شتريكه دخترشو ب يحس پدر...  دهيبهم م ي، حس خوب كنهيدنبال م تيو مسائل مربوط به من رو با جد زنهيم

 ... كنهيخوشحالم م نيقلقش دوست داره و ا

دراوردنش  شياز به معرض نما...  كشهيو خودش رو به رخ م زنهيتو چشم م يخارج شده و به راحت يصاف ياز اون حالت كمميش

به همون طرز نگاه كردن  گردهياحساس ، صددرصد برم نيا... از همه مهندس شرمنده و خجالت زده هستم  شتريهمه و ب يجلو

به گناه نكرده خودم واقف  كنميم يو سع شميدچاره شبهه م يگاه كهيجور...  مشكم يرو يبه برجستگ مهندس ريزشت و پر تحق

با نوع نگاه  يفرق چيمن ، ه كمي، نوع نگاه مهندس به ش كنميفكر م...  ارميو برهان ب ليخودم ، دل شيپ حشيتوج يبشم و برا

هر دو با حس ...  نيو بدب ريهر دو پر تحق... جنسه  هينوع نگاه ، از  ياونهاست ، ول تيتنها تفاوتش در ن... مقدم به اون نداره  يحاج

 ...كلمه زشت و ننگ آور حروم زاده  يالقا

متنفر بشم  كمميش يحجم برجسته رو نياز ا خواديدلم م يگاه... داره  يچوب گناه نكرده رو خوردن ، بد درد...  هيبد يليخ حس

نبض تپنده پر كوبش ، رفته رفته كمرنگ و كمرنگ تر  نيمن در مقابل ا هياول يتفاوتي، اون حس ب نميبيدر كمال تعجب ، م ي، ول

همراه با  ديشد يتي، حس مالك دايشده و جد يصد و هشتاد درجه ا يكه دچار گردش رسميم جهينت نيتمام به ا يشده و با شگفت
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 يته يو تو كنهيم يو قلبم رو از احساسات بد خال زنهيگنگ به دلم چنگ م يبا هر كوبشش ، دلهره ا...  كنهيم قيعالقه رو بهم تزر

 فيتوص يعشق... از معشوق  ازين يب يعشق...  شميدارم عاشق م كنميم فكر...  گردهيم ليبد يو ب قيعم يفضا ، به دنبال عالقه ا نيا

سرد و خاموش قلبم  زيضربان ، به دهل رو ضربان به ياز توست و حس خوب عاشق تشيكه موجود يعاشق موجود...  ينكردن

همه ... سامان ، رضا ...  ازهايخواهشها و ن...  طنتهايش...  مايقد! ... من كه عاشق نبودم ؟...  كنميتازه تازه دارم درك م...  كنهيپمپاژ م

كدوم  چيبرده بودن ، ه غماياز عشق رو از دلم چنگ زده بودن و به  يدر گذشته سهم يروزگار يروز كردميكه فكر م يياونها

 ...عشق  يهمه ... و برجسته تن منه  دهيپوست كش رينبض تپنده پر كوبش ز نيعشق ، هم... عشق نبودن 

به جنگ  ديسف ينبض تپنده ست كه مثل گلبول نيكوبش ا هي،  زنهيكه به تن و روحم چنگ م ييو استرس زا يعصب يفشارها

حال و روز ...  بخشهيمضاعف بهم م يا يو انرژ كنهي، همه اونها رو از وجودم پاك م يامرئو ن كيكوچ يو با تن و بدن رهيباهاشون م

تا  هيكوبش كم جونش كاف هي... جا داره  هيرو در خودش  فهايشكست تموم حر يبرا يزاليالرو دارم كه قدرت  ينگيورزشكار دوپ

... شده  دايراه من پ...  اديب رونيبا تمومشون سربلند ب ييواريپوستم دعوت كنه و از رو ريعالم رو به ز يعناصر قدرت زا يهمه 

 تشيكه موجود نهيمهم ا... كه از منه  نهيمهم ا... ه مقدم باشه يعشق  نيا كنهينم يفرق... كردن و در راه عشق فنا شدن  يعاشق

اون پر  يمنو برا يجا تونهينم يكس...  رهيكنه و با عشوه عشقشو از من بگ يبراش عشوه گر تونهينم يكس... وابسته به وجود منه 

 ...منه  تيچرا كه اون خود من... اونو از من دور كنه  ديبا تهد تونهينم يكس... كنه 

مهم حس ... مهندس  ريو پر تحق فيمقدم ، چه نگاه كث يو هرزه حاج فيچه نگاه كث...  ستيبرام مهم ن گهي، د ستيمهم ن برام

االن كه مهندس باز هم با  نيهم يحت... كس اجازه تصاحبش رو نخواهم داد  چيزده و من به هوجود من جوونه  يكه تو هيعشق

اجازه رو بهش  نيمن ا... عشقو كمرنگ كنه  كنهيم يبه باال سع نييو بلعكس از پا كلميه نيياز باال به پا يزشت با نگاه يپوزخند

مربوط  ياز كارها ريغ يمهندس ، لطفا هر كار« : رو بكوبم به سرش  الوگمياجازه رو بهش ندم بهتره تا د نيا نكهيا يو برا دمينم

، خواهشتون رو با من  دميكه بهتون م يو البته با اجازه ورود نياريب فيو خودتون تشر ني، لطف كن نيبا من دار يبه حسابدار

و مثل چوب الف جلوتون علَمم  نيونه منو احضار كنبه يوقت ، با بهونه و ب ي، وقت و ب قهيكه هر دم به دق شهينم...  نيبذار ونيدرم

 يتو تهاتونيشما رو در خصوص مسئول يهايارو خارج از برنامه كم ك كنميكه دارم بهتون لطف م نيدونيم...  نيو اُرد بد نيكن

چهره به خون » ...  نيو به من دستور ند نيمن سوء استفاده نكن تيبه بعد از حسن ن نيپس لطفا از ا...  كنميشركت ، جبران م
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 ي بهشكست خونا رشيداد و باز هم منو از پذ يزده در وجودم انرژِ شهير ديشده مهندس ، به گلبول سف دهينشسته و دم بر

 يتو خواديو باز هم م كشهيمهندس پا پس نم يول... از خودم  كنمياحساس لذت م... كرد  منيحقارت ا يمترشح شده از زخمها

 ياز پرونده ها يلياسرائ يبن يرادهايو ا دهيدستور م راهيكه راه و ب نهيهم ينس خودش رو امتحان كنه ، براجنگ تن به تن شا نيا

كه چنان با  يو در شنوميپر خشمش رو م يگامها يپشت سرم صدا قايدق...  دهيكه به خرج م هيلجاجت ترو از همه بد رهيگيم يمال

و  ظيدورگه از خشم و پر غ ييصدا...  ندازهيبه كمرم م يو درد خورهيكه محكم به پشتم م كنهياجازه باز م يدر زدن و ب يفشار ب

تو  نيا» «  نياالن بهتون هشدار دادم در نزده به اتاق من وارد نش نيچه طرز وارد شدنه ؟ خوبه هم نيا« ... طلبكار و پر مدعا  يحالت

 ستمين يمن حاج... اجازه واردش نشم  يكه من ب ستين هيسركار عل يملك شش دانگ و شخص نجايا... دستور بده  ديكه با يستين

شماها ، با هر ...  يبه روابطتون با حاج نيرو محدود كن هاتونيبهتره لوس باز... چاك دهن بذارم  يزن لوس و ب هي يبه الال يليكه ل

...  شميشما دوتا نم ونيم فيكث يمن وارد باز...  يكن يحال يبره ، بهتره خودت هم به اون حاج يكيتو گوش تو ... جفتتون هستم 

 زيآم ديانگشتش رو تهد» ...  نيدب ليو تحو نيروبراه كن نياوراق مناقصه رو فقط تا پس فردا فرصت دار نيا... مفهوم ؟ در ضمن 

ت باشه ، فكر خاله زنك حواس« : من ادامه داد  كيريتوجه به دهن باز مونده و حالت هست يهوا چرخ داد و ب يبه سمت صورتم تو

و به تته پته  رددوباره از ولومش كم ك» ... و تو  دونميبه موال قسم ، من م...  يعل يبه وال... وگرنه ... هم به ذهنت خطور نكنه  يباز

داده  ي، حاج يحاجقبل از سفر ...  دهيمربوط به قبل از ع... مناقصه  نيا... در ضمن « : از گره كور ابروهاش باز شد  نيچ هيافتاد و 

، قبل از  ياقدام كن عيسر يلينداره بهتره خ يفرصت چندان... نتونستم روش كار كنم  اديبود تمومش كنم كه منم بخاطر مشغله ز

 يبا پوزخند» ...  يريكشمش بگ يكه نخود چ يكنينم يرو هم به حاج يكي نيا يچغل... باشه  ادتي... كنه  دايمهلتش خاتمه پ نكهيا

 ... ديشتاب زده در رو بهم كوب يبه حال خودم گذاشت و با حركت يهمون حالت بهت و ناباور ي، منو تو

آورد و انداختم وسط  رونميبرهوت ب يتو ييبه بدنم افتاد كه از زمان و مكانِ جا يتند برخورد در با چارچوب ، رعشه ا يصدا از

.. ، از فكر خطور كرده به ش ، تموم وجودم رو در برگرفت  يخشم... نكنه ؟ بود ؟ نكنه ؟  يمنظورش چ... دفتر شركت  ياتاقم تو

پشتش  واريگوش خراش به د يمثل خودش ، در رو با صدا قايعقب زدم و در اتاق رو باز كردم و دق هب يچرخ... طاقتم تموم شد 

و  ريپ يجوجه مهندس ، من با اون بابا نيبب« : رو در روش قرار گرفتم  نيآتش ييبه خون نشسته و چشمها يكوبوندم و با صورت

شاخ تر از ...  چيتو كه ه...  يزنيو به من تهمت م ديديجرات م خودتبار آخرت باشه به ... ندارم  يصنم چيزهوار در رفته ات ، ه
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،  ياريكه تو امروز از خودت درم يياترايت نيا...  ياريدر ن يباز يكيمن  يبهتره برا...  شيتيخانوم ت نيبب» « ...  كوندميتو رو هم ش

گره  يو دمتو به دم ك يستاديا يك يباشه جلو ستحوا...  ميو مدركش و به خاك داد ميواحداشو پاس كرد ونيقبل يزندگ يما تو

تت به اگه پش...  ستين ايهست  تيحال...  شهيم اينعره بكشم ، روحت مستاجر اون دن... حالت خفته ام نكن  نينگاه به ا...  يزنيم

حق ...  يبهم تهمت بزن يحق ندار...  يكن نيعلنا به من توه يتو حق ندار» « ... من موشه  يگرمه ، مطمئن باش اونم جلو يحاج

از من  شتريب...  ياز من ، فكر هرز درمورد من بكن يحاج تيبخاطر حما يحق ندار...  يزن خراب به من نگاه كن هيبه چشم  يندار

و  هيمشكالت من چ يدونيم يتو چ...  يفكر بد راجع به ما بكن يتو حق ندار... تو ...  ي، خوش ندارم بد اونو به من بگ يحاج

از سوراخ لنز وب كمت  تورتيكه صبح تا شب پشت مان ييمنو مثل اون زنا يتو حق ندار... بر خورده  يروزگار من با حاج يچطور

بازم مثل خودش در ...  نهيتا اوج ذلت منو بب ستميبا دينبا...  اورديپشت پلك چشمهام ، فشار م هجوم اشك» ...  يكن سهيمقا ينيبيم

دعواها خاتمه  نيو به ا گردهيبر م يدرها برسه تا فردا كه حاج نيفقط خدا به داد چاچوب ا...  كوبوندمرو با استحكام تموم به هم 

 ...چارچوب نمونده باشه  يتو يدر سالم كنميفكر م...  دهيم

و ارج و  ياگه به خاطر حاج. كنم  ستياحمق زبون نفهم رو راست ر نيا يجا به خرج بدم تا گندا هيو هنرم رو  يتموم سع ديبا

خودم رو به زحمت بندازم تا  نيطرف قرارداد داشت نبود ، محال ممكن بود كه بخوام همچ يشركتها يكه تو يتيقرب و شخص

صبح بود ، واقعا توش  10فردا ساعت  يبرا قايمونده از وقت ارائه مناقصه كه دق ياقگذشته از فرصت كم ب... م گندشو جمع كن

به نظر اسناد مهم و نمونه قرارداد  نكهياز ا شتريبرگها ، ب نيا... اوراق رو رو به راه كنم  نياوضاع نا بسامان ا يمونده ام كه چجور

برگه  يكه گل به گل هر جا هيچه كار... خط دارن  نيتمر يروغن يكاغذها اي يسيفتر نت نوشده باشن ، شباهت به د سينو شيپ

 اهي، س تونستميرو برداشتم و تا اونجا كه م ريغلط گ ديدرست كنم ؟ الك سف ديرو چجور با نايمشق كرده ؟ من ا دهيها كه رس

اسناد و مدارك رو  هيو كل اشتمبرد يگانيبا ياز تموم اوراق برا ي، كپ شهيطبق روال هم... كردم  زيبچمون رو تر و تم يمشقها

مادر  نيا يچند تا امضاء پا هيمشق كردن  اهيس يآخه عاقل ، جا... بود  يعامل خال ريامضاء مد يجا... ممهور به مهر شركت كردم 

و مشخصات صاحبان امضا ء رو پر  يكشركت و شماره ثبت و شماره حساب بان يمربوط به سوابق كار يفرمها...  يزديمرده ها م

مهندس كه بجز  نياز تنور ا... شده نوشتم  ينيب شيپ يزمانبند يبرا يبرنامه ا عايسر... بود  يعامل خال ريامضا ء مد يجا... كردم 

برنامه  ستيل يجدول كنترل پروژه رو از رو...  گرفتمياطالعات ناقص خودم رو بكار م ديبا شديگرم نم يا گهيد زيخشم چ شيآت
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اطالعات رو  هيرسم كردم ، كل كيفرمات يپروژه ، بصورت يكيزيو ف يتئور شرفتيمربوط به پ يكردم و نمودارها ميتنظ يزمانبند

 اديبا ...  امرزهيكه برام آورده بود رو ب يآموزش يها يد يبا س ديخدا پدر و مادر نو... كردم  مياز نو ترس يوتريبه صورت كامپ

...  سميو كنترل پروژه بنو يبرنامه زمانبد تونستميو راحت م شديم كمتر يليم اس پروجكت و فتوشاپ كارم خا هيگرفتن حدود

 يو نوع جوش رو يمربوط به جوشكار يفرمها( اس  يپ ويدبل يفرم ها... هم راحت بود  جيپ يكار اصالح نقشه ها با فرمت ج

همه ... خواسته شده نوشتم  اليمتر وعدراوردم و تند و تند طبق ن يحاج يكتابچه كدها و كنترل خوردگ يرو از تو) فلزات مختلف 

دستگاه گذاشتم و با فتوشاپ  يپروژه رو رو يمربوط به نقشه ها يد يكردم ، س يسيشده بازنو رهيذخ سينو شيفرم پ يرو تو

 يآماده از نمونه پروژه ها يها يپك... كردم  ماركيپاك كردم و ر يرو از طرح و مهر شركت سازنده اصل لتيازب يهمه نقشه ها

نامه ... خارج كردم  ييقفسه روبرو يشركت در مناقصه بود ، از تو يكرده بودم و آماده برا هيرو كه قبال ته ياجرا شده و سوابق قبل

كردم و با  ويس ديو با مبلغ جد ديشده بود رو با اسم پروژه جد ويكرده بودم و س پيكه از قبل تا يضمانتنامه بانك يمخصوص تقاضا

و  يفن شنهاديمربوطه و اسناد و مدارك و پ يقراردادن فرمها يبرا 3دو پاكت آماده بزرگ آ ... فرستادم  توريمانبه گوشه  كيكل هي

مربوط به مناقصه  راتييشده مربوط به مناقصه قبل رو باال اوردم و تمومه تغ پياز قبل تا يو فن يمال شنهاديپ... آماده كردم  يمال

 ياز دعوا به عالوه دوال راست شدن هام ، درد يناش جانيه اديگذاشته بود و حجم ز يبه گرم وهوا ر... رو روش اعمال كردم  ديجد

 تياز تنش و فعال يناش يتوجه به خستگ يب... كشونده بود  نييهام راه به پا قهياز گوشه شق يبود و عرق چوندهيپهلو و كمرم پ يتو

 يپشت و رو يو فور رونيب دميكش ازيمورد ن يبه مبلغ ضمانتنامه بانك يي، تند و تند در گاو صندوق رو باز كردم و سفته ها دايز

، هم خودش و هم امضاء دو ضامن معتبر رو در ظهر سفته ها  يخوشبختانه قبل از سفر ، حاج... كردم  يسيسفته ها رو ظهر نو

امضاء مربوط به  ديچك سف...  بوندماسم متعهد هم كو يو جا پشت سفته ها فشار دادم و جلومهر شركت رو در د... نشونده بود 

دو فرم مربوط به مشخصات ... عامل  ريموند امضاء مد... كردم  يسيرو هم در وجه بانك ، ظهر نو يضمانت نامه بانك نيتضم

 اسنادهمه  گهيبار د هي... فرستادم  توريبه گوشه مان يكيهر چه تمام تر آماده كردم و با كل قهيشركت و مناقصه مربوطه رو با سل

عامل رو هم  ريامضاء مد يرو چك كردم و مدارك رو دونه دونه مهر زدم و حجم انبوه كاغذها رو برا نتيشده و آماده پر ميتنظ

نفس ... سام  ريام كيپابل يفرستادم رو نتيشده رو با دستور پر اصالح يآماده شده و نقشه ها يو فرمتها لهايهمه فا...  دميچ

مهندس رو فعال مسكوت و به نقطه كور ذهنم  يها ييكردم تموم خشم هجوم آورده از زر زرها و چرند گو يو سع دميكش يقيعم
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 رفتم سمت اتاق مهندس يبسپارم و مدارك رو به دست گرفتم و با بسم الله

رو كنار زدم  يستيرو دربا...  زشيرفتم سمت م ميمنتظر جوابش باشم در رو باز كردم و مستق نكهيو بدون اآروم به در زدم  يا تقه

مهندس « :  دميتوپ يدستور ي، با لحن دادميجلوش قرار م زيم يدستم رو رو يتو يكه حجم انبوه توده متراكم از برگه ها يو ضمن

برگه ها رو هم هر جا مهر شركت هست  نيدر ضمن ا... و وقتم كم  ادهيكنم ، كارم ز نتيپر خواميم...  يصندل ياز رو ني، بلند ش

 يمثل دو عالمت سوال تو قايكه دق يبا تعجب... به زبون آوردم  يطوالن يعمدا لطفا رو با مكث» ! لطفا ... به امضاء تون  نيكن نيمز

صامت ، سر جام  ينمايدر حد س قايساكت تر از خودش ، دق.. .صامت بلند شد  الكالم و كام ي، از جاش ، ب زديچشماش سو سو م

، مجبور به  كردمياستفاده م ديكه با يو نوع كاغذ نتيپر يبعد يدستورها دنيد يبرا... نشستم و تند تند سربرگ گذاشتم 

خاموش  يصفحه ... رو به دست گرفتم  موستر از خودش  ايح يزدم و ب ايدل رو به در... روشن جلوم بودم  ورياستفاده از مانت

كردنم  يحرص يبرا يتر از من پوزخند ايح يب...  ارميرو باال ب ندوزيپسوردش رو سوال كردم تا و...  خواستي، اسم رمز م توريمان

گذاشتم از جام تكون نخوردم و  يمتريترس تر از گذشته ، سانت يب... رو لب نشوند و مثل بار اول ، خودش رو انداخت جلوم 

قرار  يصندل يرو كلمياز ه يبا فاصله كم كلشيه كهيدرحال...  نميموش مرده خودم نب تيمعذب بمونم و اونو خوشحال از وضع

 زونشيبغل آو ريرو كرد تا اصال فرصت نكنم از ز نكاريا عيسر نقدريگذاشت و ا ديچند كل يداشت ، تند و تند دستهاش رو رو

عطر  يبو...  ارميدرب ندوزشيگل كرده كه بخوام سر از پسورد و ميفضول يليخ كرديفكر م...  چهب...  نميرو بب برديصفحه ك

به ... انعطاف صاحبش داشت  يكه نشون از اخالق تلخ و ب يميتلخ و مال يبو... فاصله كم شامه ام رو پر كرده بود  ني، از ا شيلعنت

كرده بود ، خودش رو از  ظيرو غل شيشونيخطوط پ هيچند ثان نيهم ياز كجا تو دونميكه نم يمحض وارد كردن پسورد ، با اخم

رو چك كردم و تند  نتيدستورات پر يا يكنجكاو نيتوجه بهش و بدون كوچكتر يب...  ستاديكند و صاف ا زيم يجلو يخال يفضا

مرتب كردم و جلوش  وو در آخر همه ر دميكش رونيب نتيو برگه گذاشتم و پر دميكش رونيب نتيو تند برگه گذاشتم و پر

و مثل  ستميآت و آشغالها سر پا با نيكه من تا تموم شدن همه ا ستيقرار ن« ... : متعجب نگاهم كرد ... گذاشتم تا امضاء بزنه 

 يو به همون صندل نيعامل بلند ش ريمد يصندل ياز رو شهيكنم نه ؟ م يجنابعال ميتقد يام ، همشو دو دست گهيد يتهايتموم موقع

 گهيد يزهايرو هم مثل چ يصندل نيا نينه ، قصد دار ايبرسم ؟  فميمنم به وظا نيو بذار نيبزن هيحسابدار تك تاينها اي يمنش

كه جلوته ، قصدش فقط و فقط  يا وونهيد نيا...  ستيشدن ن يعصب يبرا ياالن وقت خوب... نه ... نه شراره » ؟ ...  نيكن يهاپول
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از هم باز كردم و شراره  يرو به طرز مقبول ميقلوه ا ينادر رو لب نشوندم و دوطرف لبها يلبخند ...جو ملتهبه  نيبوجود آوردن هم

...  كنميخواهش م« : گفتم  دييبه منظور بفرما ييباز شده و با دستها يشيچشمام رو پشت لبخندم پنهون كردم و با ن نيشيآت يها

دستتون رو به امضاتون  ريز يتموم شد و برگه ها فتونين و هر وقت وظايلطف كن...  تونيكاذب قدرتنما يهم صندل نيشما و ا نيا

شما  يلعنت يصندل يرو ييقدرتنما يبرا ي، وقت ياالن برم بانك دنبال ضمانتنامه بانك ديمن با...  زميم يرو ني، بذار نيكرد نيمز

 يتو نيچنگ زدم و ح زميكنار م يصندل يرو ازرو  فميگذاشتمش و تند و شتاب زده ك رتيبهت و ح يتو» ... با اجازه ... ندارم 

از پله ها رفتم  دياز اونچه با عتريرو گرفتم و سر ابونيمربوطه شماره آژانس سر خ يپاكت قرار دادن نامه ها و چك و سفته ها

انجام بدم و  موقت ك نيهم يرو تو يمربوط به ضمانتنامه بانك يكارها تونستمي، م كردميبود و اگه عجله م 12ساعت ...  نييپا

 يروز آخر نيهم ديبا قاي، دق گذشتيوصول اوراق م خيبعد از سه هفته كه از تار... ضمانتنامه مناقصه راحت كنم  نيرو از ا الميخ

 ... داره  يپسر نيكه همچ يحاج فيح...  فتاديم ادشي

بزرگ  يليخ نكهيالبته نه ا... درندشته  بايخوابه تقرآپارتمان دو  هيكه برام درنظر گرفته ،  يخونه ا... و الوعده وفا  يحاج باالخره

،  يخوش آب و هوا و شمال يمنطقه ا ي، تو زيو تر و تم كيآپارتمان ش هي... فسقل بچه ، بزرگه  هيكه خودمم و  يمن يباشه ها ، برا

 يمحوطه پارك مانند از فضا هيآپارتمان ،  يجلو ينما... طبقه كه آپارتمان منو پسر كوچولوم ، طبقه نهم برجه  ستيببرج  هي يتو

هستن و در ضلع  يبرق يسه لنگه درب بزرگ دروازه مانند كه همگ...  يبهار ياستراحت بعد از ظهرها يبرا دهيسبزه ، جون م

به  ييبايبا طرح ز يا شهيدرب بزرگ ش هي... راه دارن  نگيهمون پارك اي نيزم ريزقرار دارن و به  يو شمال يو غرب يشرق يها

 تيباال و ضد سرقت ، نشون از اهم يتيامن ستميداره كه اونم با س يساختمون و در ضلع جنوب ي، جلو ينياز گره چ يرنگ قهوه ا

و  واريد يكار شده تو يو كرم و با پنلها يتونيو ز يا هقهو يتيگران ياز سنگها دهيبرج ، پوش يالب... داره  يحاج يمن برا تيامن

، پر از  يبزرگ در سمت راست الب يوميآكوار... و آرام بخش بوجود آورده  كيرمانت يطيدرون پنلها ، مح يمخف يچراغها

 ييفواصل متعدد خود نما اب وارهايد يبه رو رانيا يو آثار باستان يكننده از اماكن فرهنگ رهيخ ييو تابلوها بايو ز ابيكم يهايماه

برج رو در  نيكار شده كه رفت و آمد ساكن يشش آسانسور بصورت جفت يروبه درب ورود يوارهايدر سه سمت د...  كنهيم

خوش طرح  يو از استوانه ها چيبصورت مارپ يبرج ، راه پله ا يورود يروبرو قايدق...  كنهيروز راحت تر م كيساعات پر تراف

،  شنهاداتيپ نيبا عناو يير ، آبسرد كن و صندوقهاراه به طبقات مختلف داره و در كنار هر جفت آسانسو ليستو ا شهيمركب از ش
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 ينيتزئ يدرختها يبزرگ كه حاو ييدر سمت مخالف هر جفت آسانسور هم گلدانها... روز ، آبونمان قرار داره  يروزنامه ها

ن از شدت اون ، نشو يكفشها رو ژيق ژيق يبراق فرش شده كه صدا تين، گرا يكف الب... هستن  ييو استوا ييقايآفر ينخلها

طرح خورده از گره  يها شهيو ش بايز يكناف با طرح ها يشده از پنلها دهيسقف كل برج هم پوش...  شونهيو خوش جنس يزيتم

رو به  ييو زرد ، نورها يو قهوه ا يقرمز و نارنج يها فيو در ط يزييپا يبصورت برگها بايز ييو طرحها يزيبا رنگ آم ينيچ

خارج  ييروبه راهرو قاي، دق يكه وارد بش ياز آسانسور قسمت غرب...  كنهيبراق منعكس م يتيگران يسنگ فرشها يو رو نييپا

به  ينياز گره چ يسوخته ضد سرقت با طرح يدرب قهوه ا... درب از سمت راست ، درب آپارتمان متعلق به منه  نيكه سوم يشيم

 ليمربع مستط ييرايحال و پذ هي،  يذاريكه به داخل آپارتمان م پا... منعكسه  رونيبه ب فيضع يشكل بوته جقه كه از پشتش نور

، از جنس كناف ، قسمت نهار  يمخف يبا نورها ي، تو خال نياز سقف تا زم يكه با دو هالل در سمت چپ و راست بصورت عمود

 يپراكنده ، حالت يبه شكل ستاره ها كيكوچ يد يال ا يها يبا نورمخف ييرايپذ فسق...  كنهيرو از هم جدا م ييرايو پذ يخور

غذا  زيدر وسط كه حكم م يا رهياُپن و فقط جز شخونيمدرن ، بدون پ ياُپن با طراح يآشپزخونه ا...  بخشهيبه اون م ييايرو

اده به آشپز د يو ساده ا كيش وني، دكوراس ستهو بدون د كدستيبراق بصورت  يو نقره ا يبادمجون ينتهايكاب... رو داره  يخور

آشپز  يروبرو قايدر انتها ، دق... گذاشته  شيبزرگتر به نما يرو به طور محسوس ييرايپذ ي، فضا شخوانيو البته به خاطر نداشتن پ

هم ، متعلق  يداخل راهرو دو درب روبرو...  خورهيبه چشم نم اديو ز زنهيم يكه در نظر مخف يي، راهرو يو مماس با درب ورود

متنوع از  يخونه پر روح و با رنگها يزيرنگ آم... و در كنار هم ، متعلق به اتاقها  انيو دو درب در پا...  يبهداشت يسهايبه سرو

اتاق خواب دوم هم ،  يزيرنگ آم... تر متعلق به اتاق خواب اول  رهيت يرنگها فيتا ط ييرايروشن متعلق به پذ يرنگها فيط

لرزان به  يشناور آب ، چمنها يكننده موجها يكه تداع يطرح...  ديو سف يو صورت يو سبز چمن يآب يبه رنگها چگانهب يطرح

اتاق بچه ست به  لياز وسا يهماهنگ داره و شامل ست كامل يچريكل اتاق فرن...  دهيسف يدست باد و آسمون لكه دار از ابرها

كف اتاق ... و بزرگ  كهيدو ت يشده در تخت و كمد يجاساز يو كتابخونه و كاناپه ا ريتحر زيكمد ، دراور ، م...  يآسمون يرنگ آب

بدنم  يتو يتنم به رگ به رگ جار دهي، از پوست كش ي، شوق يلحظه ا يبرا...  يپرز بلند با طرح عروسك يشده از موكت دهيپوش

من  ميوز از تصمبه دست داشت و هن يو قرآن نهيآ كهنسترن ... من هم از دكور اتاق خوشش اومده بود  يكوچولو... شد  قيتزر

خفه ، كه  يغهايسپرد و همراه با ج يبه دست فراموش هاشوياتاق كودك ، همه دلخور يبايشاد و ز يطراح دنيبود ، با د يعصب
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 يتو... بكشم  نرو به دندو يخونه ا نيبود ، حق رو به من داد كه بخوام مستقل بشم و طعم داشتن همچ تشينهاينشون از ذوق ب

وجودم حس نكردم ، در  ياستفاده از اون تو يبرا يشوق اديكه ز كرديم ييخودنما يبزرگ يريو تصو يصوت ستميس ييرايپذ

،  ندازشي، از پا م گهيد يا قهيمجهز تا دق ستميس نينسترن ساتع شد كه مشخص بود ذوق استفاده از ا ياز چشما يعوض ، برق

تو آشپزخونه و شروع كرد به تست كردن و  ديورود ، جفت پا پر ، از همون لحظه نياما نسر...  الندراز به دراز ، كف همون س

،  يهم شوتم كن پايآشپزخونه با ت نياز ا گهي، من د يشر يوا« : زد  غيآشپز و ج ييرايو پذ يبرق زاتيو تجه ليچك كردن وسا

ذوق زده  غيج يبود كه صدا يياتاق خواب خودم ، تنها جا يول» ... واسه آقامون  ميكن يتوش آشپز دهيجون م...  زنمينم رونيب

و  يو درشت و خطوط افق زياز گل ر ييطرح ها بيبا ترك...  ديو سف ياتاق بزرگ و دلباز ، به رنگ زرشك هي... خودم رو درآورد 

 سيسرو...  كرديم شاد و زنده رو مجسم يطي، مح بيسقف هم همون ترك يكه تو يو زرشك ديمخالف هم از دو رنگ سف يعمود

رنگ  ديلب تاب سف هيگوشه اتاق با  يريتحر زيم...  يو زرشك ديفراوون سف يو بالشها يزرشك يها يرنگ با روتخت ديسف يخواب

 ريز يبه رنگ زرشك ييهايروفرش يحت شديباورم نم...  يشيكنسول آرا هيمات در چهار گوشه اتاق و  ديبزرگ و سف ييكرهايو اسپ

 يصدا... داشته باشه  يتاپ قهيسل نيهمچ ومديشدم به سن و سالش نم رهيخ ستهيشا يبه حاج يبا ناباور... بود  دايپ ابتخت خو

اونم خودم به ... بشم  يخونه ا نيصاحب همچ يروز هي كردميواقعا فكر نم... خوشكله  يلي، خ يحاج« : زده ام رو لرزوندم  رتيح

دوره كامل  هي...  ايتاليا يخونده ، تو يمعمار ديآخه افش...  دهيكار افش» « ؟  هي، مال ك قهيسل نهمهيمنظورم ا...  نايا...  ييتنها

ات خبر نداشت و با همون شناخت  قهياز سل... هم داره  يداخل ونيو دكوراس يشركت طراح هي... هم گذرونده  يدكوراتور

به ... عاشق كارشه ... داد  شنهاديطرح رو پ نيبودت ، ا دهيكه د يا مهيجلسه نصفه ن هيهمون  يكرده بود ، ط دايكه ازت پ يكوتاه

بارم دكور شوهرش  هي يا قهيسه چهار بارم دكور خونه خودش رو و دق ي، سال نييپا ارهي، هر سال دكور خونه ما رو م يقول سام

بعدا سر فرصت اونجا ها رو  شااليا... ه دار ونهطبقه خ نيهم يخودش هم تو... سامه  رينظر ام... ها  ستنينظر من ن نايالبته ا... رو 

» ...  نيرو به گردن من تموم كرد يشما حق پدر... ازتون تشكر كنم  يچجور دونميبخدا نم...  يحاج يمرس» « ...  دميهم نشونت م

دست پخت  نميبب ديبا...  چربهيم نايشام خونه ات ، دستپختت به همه ا يكنيشب جمعه ، دعوتمون م هي شااليا... نگو دخترم « 

منو از اون ... خانوم نداره  ديو خونه افش نجايا...  نيتو رو خدا شرمنده ترم نكن يحاج» « ... نه  ايدخترمون هم مثل خودش خوبه 

 دياهم ب نمدتيا...  ستياز تو هم ن زتري، عز ينباش زتريعز...  يتو هم مثل اون... نه دخترم » « ...  شمي، دلخور م نيجدا بدون
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فقط  تتيوضع نيبا ا...  ينيباره بب هيكامل بشه ، تموم كه شد  خواستميم... دادم  رشيكه دور گردوندمت و طول و تفس يبخشب

رو  يحاج زي، صد كالم ، مج اورديكه به زبون م يكالم هي، تو هر  يحاتم يكه چرا آقا كنميدرك م قاياالن دق» ...  شديم اديزحمتت ز

 ...الحق كه فرشته بودن برازنده اش بود ...  رفتيو تصدقش م گفتيم

كه خواهر من ،  غاميرو پ غاميدم به دم پ... هم از طرف داداشا به طرفم مرحمت شده  يقلنبه ا يمحبتها دايبابا كم بود ، جد محبت

... كنه  يتنها زندگ زن هي ستيدرست ن... خونه  يو برگرد يبهتره تك نمون... ، تو هم بگذر  ميما گذشت... گذشته ها گذشته 

كه فقط با زور و قدرت  يرتيام رو پاره كردن ، كجا بود ؟ غ قهي نهيكه چنگ انداختن به لباسم و تا س يوقت رتشونياون غ دونمينم

مشت شده شون به زبونشون منتقل  ياز دستها شونييتفاوت كه لحن زورگو نيزور بگن ، با ا خوانيبازم م...  ومديبه چشم م يينما

وسط ، رفتار بابا متعادل تر  نيا يول...  اميكوتاه ب تونمينم... رو هدف گرفتن  م، روح رنيجسمم رو نشونه بگ نكهيا يبه جا...  شده

،  يدختر حاج... باال  ميمكان تيجام خوبه و امن...  زننيبهم م يبا ماما سر يهر از گاه...  چهيپياونقدرا به پر و پام نم گهيشده ، د

... دانشگاه ، چرا  ي، ول ستيدور ن اديبه شركت ز رميمس...  شهيهم صحبت م يو باهام چند كالم زنهيم يبهم سر ي، گاه ديافش

... ، هم زبر و زرنگه  ستي، هم شاده ، هم فضول ن ستميالبته من ناراحت ن... من تلپه  شيو پ چونهيپينسترن ، خاله رو دم به دم م

 ي، خرت و پرت يدانشگاه ، نون ايشركت  زبرگشت ا ريمس يهم خودم ، تو يگاه...  دهيام مرو هم انج ازميمورد ن يدهاياكثر خر

 ... دهيم يدندونم مزه خوب ريمستقل ز يطعم زندگ...  خرميم يزيخورده ر

 ميبرج عظ نيكه نصف ا دمياومد فهم شيبار كه بحثش پ هي،  يكرده ، ول دايخونه رو برام پ نيا ي، دختر حاج كردميفكر م لياوا

بازم برام جا  ي، ول هيآدم سخت كوش و فعال يپول از كجا ؟ حاج نهمهيا يباشم ، ول نيدرموردش بدب خوامينم...  هيمال خود حاج

 ...از راه حالل قلنبه بشه  تونهيپول م نهمهيكه ا فتادهين

باالخره دهم و نهم ... نكردم  يكنجكاو اديز... طبقه ست  نيبهم گفت تو هم يبار حاج هيبود  ادمي... طبقه دهمه  يدختر حاج خونه

، مهندس رو در حال خروج از واحد پنجم كه  روني، امروز كه از در خونه به قصد شركت زدم ب يول... نداشت  يريبا هم توف اديز

 يلياون ، خ يول... شد  زيم فرسالم هم ته گلو يحت... شدم  رهيبا حالت بهت و شوك بهش خ يلحظات يبرا...  دميته راهرو هست د

 يبامكث... رو زد  يتفاوت از كنارم رد شد و دكمه آسانسور اول يسالم و ب يب شهي، طبق معمول هم يعاد ريبهتره بگم غ اي،  يعاد

ك اتاق يمتر ندارم ، چه بهتر كه تو 300شركت با مساحت  هي ياونو ، تو لمن كه طاقت و تحم: خودم فكر كردم  شيكوتاه ، پ
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درب آسانسور براش باز بشه ، در  نكهيقبل از ا...  نيدور از شتر بخواب و خواب آشفته نب... هم نداشته باشم  يمتر 4محدود 

كردم  يسع...  سوزوندياش پشت گردنم رو م رهينگاه خ...رو زدم  يتر از خودش ، دكمه آسانسور كنار تفاوتيو ب ستادميكنارش ا

مهندس ،  يقبل از باز شدن درب آسانسور روبرو...  نميلباش جا خوش كرده رو نب يكه مطمئنم رو يبرنگردم و پوزخند زشت

 يالب هبه صورت پر تمسخرش بندازم ، وارد شدم و دكم ينگاه نكهيتفاوتتر از اون ، بدون ا يمن باز شد ، ب يدرب آسانسور روبرو

بهم دست  ياز كارم احساس خوب... مهندس به نظرم متعجب اومد  فهايرو فشار دادم ، در لحظه آخر بسته شدن درب آسانسور ، ق

، مطمئنم بود  يول دونمياون رو نم ايمثل مناسب حال من بود  نيحاال ا...  شهي، دم لونه اش هم سبز م اديمار از پونه بدش م... داد 

... 

حس  يول... داشته باشم  يچه حس دونميخاله ، نم ير دلتنگاظها نياز ا...  اديم دنميبه د نيو نسر ديبار ، با نو هي يدو سه روز خاله

فعال  يپس مجبور...  كشهي، طول م ميتا به نبودت تو خونه عادت كن« : به قول خاله ...  اديم دنميشوهر خاله هم به د...  هيخوب

كه دانشگاه  ييو روزها دارميبرات شام نگه م...  يستيتو ن شهيفراموشم م يهنوز هم گاه...  ميعادت كن تركتا  يتحملمون كن

توم  يجانيه چي، ه زديحرفا رو به ماما م نياگه ا» ...  يگشنه نمون يديتا اگه خسته از راه رس دارمي، سهم نهار ظهرتو نگه م يدار

 ... جهيبرام مه نيو ا زنهيحرفها رو به من م نيا ي، ول كردينم جاديا

خوش  ياز دكترها يكي...  رميگيبچه ام ، نوبت دكتر م يدونستن سالمت ي، با شوق و با دلهره برا يبلق ميباره كه با تصم نياول

 يمتعدد يشهايآزما ستي، ل يا نهيقبل از هرگونه معا... خودم پا به مطبش گذاشتم  يرو انتخاب كردم و با پا مانيآوازه زنان و زا

 ...داشتم  يحس خوب...  يهم ، سونوگراف گهيد يام نوشت و در برگ مهيدفترچه ب زا يبرگه ا يرو برام رو

 زيرو وار ميا مهيحق و حقوق ب هيكل يحاج نحاليروز ماه رو سر كار نبودم ، با ا يشركت نبودم و تموم س يكارمند دائم نكهيا با

 ي، بجا يدرون يحس كنجكاو هي، طبق  يسونوگراف يرو انجام دادم و برا شهاميآزما... قرار داده  مهيو منو تحت پوشش ب كنهيم

كه ذره ذره از وجود  يموجود...  نميبب خواستيدلم م... برم  يسه بعد يمركز سونوگراف هيبه  فتمگر ميساده ، تصم يسونوگراف

 غيج غينسترن از ذوق ج... دوست داشتم تمام و كمال حس كنم ...  نميرو دوست داشتم بب كرديو به خودش اضاف م ديكشيمن م

به  يسرد شده بود و لرز نقدريدستهام ا... قرار داد  كمميش يكه دكتر ماسماسك دستگاهش رو لغزون كرد و رو ي، وقت كرديم

از ابهام بود ، با چشم و  يهاله ا يه توك يا افهيبدون مو با ق يكودك دنيد... خودم هم تعجب آور بود  ياندامم افتاده بود ، كه برا
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بهش  ي، تكون كمميش يرو دستگاهبا فشار  يجمع كرده بود و هر از گاه كميكه تو ش ييمشت شده و پا يبسته ، دستها يدهن

پهلوهام ضرب  يو تو كمميش وارهيو به د شهيزانو باز م يكوچولو از تا ييكه پا دميديو من به چشم م كردينثارم م يو لگد داديم

 ندبل ياز كوه كردميحس م...  كرديبهش وارد م يو فشار رفتيقلبم رو نشونه م ميكم جون كه كه قدرتش مستق يضربه ا...  زنهيم

مهر اون صورت اخمو ، صد چندان به دلم افتاد ... آسمون و دره  نيب ييجا يمعلق ، تو...  رسمينم نيوقت به زم چيپرتاب شدم و ه

 ...داد  ليرو بهم تحو لمياز ف يد يدكتر س... عاشق بودم ، عاشق ترم كرد ... م فشرد و مچاله ام كرد و قلبم رو به

و  نميشيم ونيزيتلو يروبرو يكاناپه راحت ي، رو ييرايپذ يبزرگ تو يد يال س ياز خلوت فراغت شبهام رو جلو يطوالن يلحظات

مچاله  كيو پر كوبش ، از اون موجود كوچ يقو ياز ضربانها ييصدا...  شميم رهيخ نمايپخش شده از دستگاه هوم س يد يبه س

خوش صداتر به گوشم  يا يكوبشش از هر سمفون يكه صدا يروح نواز يقيموس... به گوشم  شهيآبها ، اكو م ميشده ، در حجم عظ

 يدوستش دارم و برا: پرده  يو ب حيصر ، كنميبه خودم اعتراف م... دوستش دارم ...  كنهيو منو لحظه به لحظه عاشقتر م نهيشيم

 ...رو جابجا كنم  يداشتنش ، قادرم كوه

، با تموم اختالفات  مهايقد...  دهيرفتار از جفتشون بع نيا...  كشنيو هوار م ستنديا يهم م يرو يو مهندس ، گاه به گاه ، تو يحاج

رو محكوم كنن به  گهيهمد يستيرودربا يهم رو خرد كنن و ب تيبودم كه شخص دهيكه با هم داشتن ، هرگز ند يو اخالق يدتيعق

 ... يي، به زور گو ييچشم و رو ي، به ب ي، به غرور ، به سرخود يختگ، به دل نسو يتيمسئول يب

 طيو در مح زننيان و صاف صاف تو چشم هم زل م دهيهم در نيحرمت رو ب يپدر و پسر ، همه پرده ها نكهيمثل ا...  شهينم باورم

شوهر ننه هم از سرت » « شوهر ننه ؟  يشيم رسهي، به ما كه م ييهمه بابا يبرا« :  كشنيهم شاخ و شونه م يسته شركت ، جلوب

دست از سرم ... پسر كو ندارد نشان از پدر ... به خودت رفتم » « ... دنده  هيقد و ...  دميتو ند ييچشم و رو يبه ب ي، آدم ادهيز

مال خودت ، دو دسته بچسب  تيزندگ» « ؟  ميرو زندگ يچرا مث گرگ چنگ انداخت... ه حال خودم باشم ب يذاريچرا نم... بردار 

مث  ديبا يتا ك... پول منو بده بذار به كار خودم برسم ... مستقل شم  ذار، ب طيشرا ني؟ با ا ينجوري؟ ا يذاريمگه م» « ... بهش 

 ياستغفراهللا ، چ» « ...  رسهي، به ما كه م يكنيم يهمه خوب حاتم بخش يسگ برات جون بكنم و چشمم به دستات باشه ؟ برا

، سراپا  يتو اصال حسن هم دار» « ؟  يكدومشو جواب داد» « جواب گذاشتم ؟  يكردم ؟ كودوم حسنتو ب غيكه ازت در يخواست

برام  خوامي، نم خوامي؟ بابا جان من ، نم ييزور گو...  ي، فخر فروش ي؟ سراپا استبداد ، خودكامگ يشما چ» « ...  ييغرور ، خود را
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 »...  نشيبه د ي، موس نشيبه د يسيع... راه من و تو از هم جداست ...  سوزونمي، منم برات دل نم يدل بسوزون

 

 رنيهر دو بازنده ، درخود فرو م... برنده  ي، ب اديم شيكه پ يبا هر بحث...  شهيم شتريب ونشوني، م يشيفرسا يبه روز ، بحثها روز

از ... از طرف من تخته  الشيخ گهيد ونيم نيشده و در ا تيمن تثب تيبازم خدا رو شكر كه وضع...  سوزهيم يحاج يدلم برا... 

هر روزه ، اونم  يهمه بحثها نيا وني، در م يسر به تنش نباشه ، ول خواديها كه دلم م...  سوزهيم هندسم ياون طرف هم دلم برا

كه  يمخرب ندهيهر روزه و فرسا يخودم و خانواده ام ، بحثها ونيم يافتم با تفاوتها يخودم م ادي...  شهيروز به روز داغون تر م

 ... ديرسيم انيبزرگ اونها به پا يو با برد ها ديرسيبس م شيبه آت من كيكوچ يكه با برد ها ييهمون بحثها... داشتم 

 يشهايفرسا نيا...  دميروزها رو د نيا...  كنمي، دركش م كنميحسش م... من با مهندس عوض شده  يجا كنميوسط ، فكر م نيا

از  يكه ناش ييهاياز سخت...  گميم هاميو براش از دلواپس كنميم حتيرو نص يحاج يگاه...  دميروح و جسم رو كش يهر روزه 

 خواديالتماس گونه ، ازش خواستم تحت فشار نذارش و بذاره اونجور كه م يرچند با... من بود  يطرفه خانواده ام برا هي ماتيتصم

همون بال رو به سر مهندس  خواستميو م دميكشيرو به رخ م كمميش يرو ندهيحجم افزا نيدائما خودم و ا... لذت ببره  شياز زندگ

 جهيكه نت نهيمنظورت ا يعني« :  گفتيم يبه شوخ يگاه...  شدي، متعجب م ميعاد ريغ يدلسوز نهمهياز ا يحاج... نازل نكنه 

 يگاه» ؟  دهيسرتو به باده م يكنيازش دفاع م يمدل نياگه بفهمه ا يدونيباال اومده ست ؟ م كميش هيمهندس  يمن هم برا يبحثها

« :  گفتي، متفكر م شدياش سخت م افهيهم ق يگاه» ...  دهيغرورش كار دستش م نيآخر ا... باد داره  ياديسرش ز« :  گفتيهم م

 » ؟  ياون چ...  يكرديحق مسلم خودت تالش م يتو برا...  يتو با اون فرق دار

كه از راه دور هم دلش برام پر تپش  يدوست خوب... افتادم  يآن اديدر اومده ، به  يبه شكل خوب و آرامش بخش تميكه وضع حاال

خوبم ، االن مادر شده ، صاحب  يروزها ادگاريدوست ...  شهيباورم نم...  طونيمادر دوتا بچه تخس و ش...  يآن...  يآن...  يآن... بود 

...  كشهيو هنوز دلم براش پر م زنهيهنوز دلش برام پر م...  ادهيهنوز تو ... هنوز دوسته  يول... سر و همسر  حبصا... شده  يزندگ

با  يحت... كه من داشتم ، حاال  ينچندان مطلوب تيبا وضع... بهم بزنه  يسر اديكردم تا بالتماسش  يكل... دلم براش تنگ شده بود 

 يو انرژ ومديم ديو با اديب تونستياون م... اون فرق داشت  يول... كم  شيخودم رو مزاحم زندگ تونستمي، بازم نم ينسب يآزاد نيا

 يشونه ها...  خوامشيم...  يكس يروزگار ب نيا يتو... دارم  اجيكه احت يهمه اون... مثبت  يهايانرژ...  كرديم قيبه من تزر
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مادر گم كرده ،  كيبچه كوچ هيبغلش ، مثل  يتو خواديبازم دلم م...  خواميرو م شيپر از مهربون يدستها...  خواميرو م غرضشيب

...  ميگونه هامون احساس كن يكه رد اشك رو رو ميبخند نقدريا...  ميمچاله شم و با هم بخند... مثل همون روزها ... مچاله شم 

 يب شيهمه اون روزگار پر آسا...  ميهم كرد باكه  طنتهايهمه اون ش...  ميهمه اون فروغها كه با هم خوند... همه اون شبها  اديب

تابستون  يبرق يب ي، تو نييبزرگ طبقه پا اطيح يكه تو ياون شب اديب...  ميكن يباز ساز... ماكت وار ...  ميكن يدغدغه رو باز ساز

خش دار و پر  ييمن با صدا كمنوا...  ميروش بخند ميو نشست ميانداز انداخت ريو ز ميبغل گرفت ريكتابها رو ز... از هرم گرما ... 

 : خونديزوزه م

 قطره آب كيخدا با حسرت  يا رميكو من

 تو سراب نميبيرو م ايعمره كه در هي

 اسمه كهنه تو كتاب هيسمه ا هيبرام  بهار

 جواب يب مونهيمن با آسمون چرا م حرف

 رميكو رميكو ايخدا ايخدا

 رميجون بگ خواميابر بباره م بگو

... چشمك زن  يآسمون بود با تموم ستاره ها هي،  مونيتموم دلخوش... استاد كله شق  هيامتحان سخت بود و  هيدغدغه مون  تموم

امتحان  ياضطراب برا... پر اضطراب ... پر ستاره ... گرم ... بود  يچه شب...  ريبخ ادشي... تموم فكر و ذكرمون شمردن ستاره ها 

 ؟ خونديدرس م يك ياضطراب بود ، ول...  خونديدرس م يك... سخت فردا 

 پوشونه يسبز جنگل تنمو م يسويگ... بارون بباره آروم آروم و نم نم رو لب خشك و تشنم  اگه

 »... چه پر تال لو ... چقدر ستاره  نيبب يآن «

 »؟  يشر... آره واقعا  «

 »جونم ؟  «

 »؟  ينيبيدورشون م يتو هم ستاره ها رو مثل من با هاله ا «

 »... هاله دورشون باشه ؟  هي ديمگه نبا... آره  «
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 »...  يگيم يتو چ... هاله رو نداشته باشن  نيا...  ونمشينيبب نكياگه با ع كنميمن فكر م يول... چرا  «

 ونهيآش سازهيرو درختها م پرنده

 رميكو رميكو ايخدا ايخدا

 ... رميجون بگ خواميابر بباره م بگو

 »؟  يكنيفكر م ي؟ تو چ نايم «

» ؟ ...  مياريب نكيع ميبر... خور پوفش هواست ... بود  يخانم از بس تو هپروت عاشق... خوابه ...  دهيكپ ناي؟ م يحالت خوبه شر «

 ... رميجون بگ خواميم... بگو ابر بباره 

 »...  ميبر «

 بارون بباره آروم آروم نم نم رولب خشك تشنم اگه

 پوشونهيسبز جنگل تنمو م يسويگ

 ونهيآش سازهيرو درختها م پرنده

« ...  رميكو...  رميكو...  زيشفاف و تند و ت نكيبا ع... پر هاله  نكيع يب...  شديم اديكه نورش كم و ز يپر احساس بود ستاره ا چه

 »...  دهيم يفيچه ك يشر

 ...بارون بباره رو تن خشك و خسته ام  خواميم» ؟ ... راه پله  ريز يبه دبه ها ميبزن ميبر ايب يآن... واقعا ... آره  «

 » ...خوابش سبكه ... عموم اومده ... نه خره  «

 »؟  يآن «

 »ها ؟  «

 »؟  ميريبگ گارياون دكهه سر كوچه دو نخ س ميبر «

 »... ؟ ساعت دو نصفه شبه  ي؟ خل شد ي؟ شر يگيم يچ «

 ...قطره آب  هيخدا ، با حسرت  يا رميمن كو» ... هوا خوبه ... خو باشه  «

 »ها ؟  دزدنموني؟ م يبرق يو ب يكيتار نيخره تو ا «
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باشه و  كيداره براش تار يچه فرق...  كنهيتا صبح تو دكه اش سر م يكيكنيچراغ پ هيبا  شهي؟ تازه شم اون هم دزدهيسگ ما رو م «

 »... ؟ دكه اون روشنه  ميما برق نداشته باش

 »...  كنهيشه سكته م داريب نايم...  هايعقل ندار... خدا خفه ات كنه ...  ينشو شر طونيش «

 »... داره  فيك...  گهيد ميبر... تو خواب تابستونه اس ...  يخرس قطب نيا لايخيب« ... خدا  يا رميكو من

 »؟  يفيآخه چه ك« ... ابر بباره  بذار

بكشم  گاريپك س هيمن  نهيبب تونهيتو خواب هم نم ديشه! فك كن ... داره  فيك نشيممنوعه ست ، هم« ... قطره آب  هيحسرت  با

 ...تو سراب  نميبيرو از دور م ايعمره كه در هي، » ...  رهي، ته دلم غنج م

 »بزنن لت و پارت كرده  شيموشو آت ديسع...  يشر يشد وونهيد «

 » يآن گهيد ميبر... بهونه  يب كنهيهم لت و پارم م ينطورياون هم...  يآن اليخيب« ...  ايخدا...  ايخدا

كه از  يزيتنها چ...  يآن يبود ، پسر عمو ميفه...  ميافتاد هيسا يبا هم پ... موهوم رو سرمون افتاد  يا هياز سا يموقع رد همون

نگاه به  هي...  يانقالب اسالم يبه دخترا هيشب يزي، چ كرديم يلب هج ريبود كه ز ميزمزمه وار فه ي، صدا ميدرك كرد تمونيموقع

 اديرونش ... لوار ، تاپش تا ناكجا آباد باال رفته بود تاپ بلند باال زانو بدون ش هيبا ... غرق خواب  نايم...  ختمحالت هر سه مون اندا

رونم  ي، باال نيپر چ...  يو رنگ رنگ يكوتاه ، گل گل يو من كه وسط بودم ، دامن... و جذاب  ذيلذ... آدم رو  نداختيم يكنتكاك

تنها عكس العملمون ، هر كدوم به ... بر ما  يوا يا... تاپ دو بنده با شورت  هي،  يآن... هام  نهيس ريز اتنه ام ت مين... جمع شده بود 

دو  ياون موقع شب تو ميفه نكهيا... خودمون بود  ختنياز معركه گر عتريكردنش و هر چه سر اريهوش يبرا نايبه م پايت هينوبت 

به ... نور مهتاب  ريز خنده دار ما سه دختر دانشجو بود ، افهيو ق ختيداشت مهم نبود ، مهم ر كاريچ نييپا اطيكنج ح ياتاق انبار

 نايم...  ميديو هم زمان خند ميداد هي، هر دو پشت به پشت هم به ستون وسط اتاق تك ميدياتاق د يتو يخودمون رو نكهيمحض ا

 يب يواژه ها...  ساختينشسته بود و تند و تند واژه م اتاقوسط ... بود  دهي، از خواب پر يمبهوت و متوحش ، پر از خشم و ناباور

و ما هر دو  كرديروونه م يفحش به جد و آباد من و آن...  كرديم ينزاكت يب...  كرديم ينزاكت يب... فحش ... ادبانه  يب...  يمعن

 ... ميديخنديو م...  ميديخنديم

 »؟  يآن «
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 »جوون ؟  «

 »؟  گفتيم يچ وونهيد ميفه نيا «

، لخت و  يپر يسه تا حور! فك كن ... كه گفته باشه  گفتيم...  دمينفهمواال من « ...  دميخندي، ما هنوز م داديهنوز فحش م نايم

...  داديهنوز فحش م... هنوز تو بهت بود  نايم...  ميديخنديهنوز م» داشت بگه بدبخت ؟  ي، لنگ و پاچه هوا كرده بودن ، چ تيليس

 ميخاك تو سرمون ، دار و ندارمون رو فه...  دميرو شن نيمن فقط هم...  يه يه...  يانقالب اسالم يگفت دختراي، م دونميچه م« 

 »...  مينكرد يو كار ديد

 » كنهيدعوت م يرو بگو ، هنوز داره جد و آباد ما دو تا رو به مهمون نايم... ها ها ها  «

و ... دركم كرد ...  شهيمثل هم... داد  صيتشخ ياحساس تلفن ، رد التماس گونه صدام رو ، آن يهمون راه دور ، از همون خطوط ب از

 ...كهنه ام باشه  يتا مرهم زخمها ومديامتحانات بچه اش م انيچه خوب كه بعد از پا

 » شهينم...  كنهيام م وونهيفكرش هم د... ات هم راه نده  لهيفكر رو به مخ نياصال ا...  شهيبخدا نم...  شهينم...  يحاج يگيم يچ «

 »دخترم ؟  شهيچرا نم« :  كنهيحفظ م شويخونسرد يحاج

... قلبم ...  سوزونهيته گلوم رو م...  شهيم ريآژ...  شهيبنفش م...  شهيم يسرخاب...  شهيم غيج يول... نه محكم ...  رهيباال م صدام

 ي، تو ممكيش يرو ندهيگوشم ، وز وز ، حجم فزا يته حلزون...  كيت كيت...  ميشونيدو طرف پ... گامب گامب ... قلب فشرده ام 

پوزخند  ستي، برام مهم ن سادهيگوش وا ياتاق بغل ي، مهندس تو ستيبرام مهم ن... وسط برهوت  كنهيپرتم م لگدلگد ... پهلوهام 

 يبه حاج نيهمه توه نيفردا ا ستي، برام مهم ن خندهيمن م شيرو لب نشونده و با اون اخالق گند حرص درارش داره به ر يزشت

 »... نگو دخترم ...  ستميمن دختر شما ن... به من نگو دخترم « :  دمز غي، ج يتو فرق سر حاج كوبهيو م كنهيرو علم م

...  كوبهيم...  كوبهيهام م قهيشق...  شميمنزجر م...  شهيدورگه م...  شميحس م يب...  شهيخرد م...  اديم نييپا...  دهيآوانس م صدام

 ستيگس ، مستاصل ، برام مهم ن... نه ...  مزهيب...  شهيدهنم خشك م... ، در سكوت  صدا يب...  شكنميم...  شهيقلبم ، فشرده م

...  ستمي، حداقل االن ن ستميمن دختر شما ن« :  رهيگيو آتو ازم م نهيشيگوش مهندس گند دماغ مزخرف م توخرد شدنم  يصدا

 »...  ستمين گهيد...  ستميمن دختر شما ن... شد  اهيچشمم پرده س يتمامِ جلو... دود شد و به هوا رفت  تتونيتمام حسن ن

فكر  يخودتون چ شيشما پ« :  كنهيخودش م شيپ يو چه فكر شنوهيم يسالح منو با حاج ي، جدال ب شنوهيم ستيمهم ن برام
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با هم جور  يندگز يپازل ها شهيگفته هم يك... اون كه هست ...  ستمي؟ من از شما ن ي، اون چ نينكن...  ني؟ فكر منو نكرد نيكرد

 دي، شا يخودت فكر نكرد شيگفته ؟ شما پ يجفت هم ؟ ها ك دشونيخورده فكر كردن چ هيبا  شهيم شهيگفته هم يك...  انيدرم

 »... من گم شده باشه ؟  ياجبار يزندگ يپازل ، ال به ال نياز ا يدو سه تكه اساس ونيم نيتو ا

... مثل خود من  قايدق... شده باشه  مصرفيب... خراب شده باشه « : مصرفم گذشته  خيكه اونم بفهمه كه من تار ستيمهم ن برام

 »... مصرف  يمثل خود من ، ب...  نيفهميم

... رفتم ... وا دادم ، وا رفتم ... پر بغض شدم ... صدا ترم كرد  يب... خرد ترم كرد ... ترم كرد  يو لحن خونسردش حرص لبخند

... خودش گواهه ... دخترم ؛ خدا شاهده « :  دميديجلو اومد ، عقب رفت و من فقط لب زدنش رو مچشمم ،  شي، پ يصورت حاج

من ... ام  لهيست و من فقط وس فهيوظ هي نميا...  فميمثل همه وظا... مثل همه گذشته ها ... وقت  مهه نيمثل تموم ا...  شهيمثل هم

 »...  مونميبه بعد هم م نياز ا... بودم  شهيهم... ام  لهيوس هيفقط 

 كشهيبرام مهم نبود لحن التماس گونه من حقارتم رو برخ مهندس م... شدم به مسلخ رفته ، چشمام مظلوم شد ، التماس شد  يا بره

 »رو به دوش شما گذاشته ؟  فهيوظ نيا ي؟ ك يا فهيچه وظ« : ، مهندس پر غرور پر نخوت 

 شهيمن هم...  دهيم حيخودش برات توض... برو از مادرت بپرس « ... :  خورديتلو مچشماش تلو  يمردمك تو... زد  ين چشماش

... كه از خدا خواستم  هيزيچ ني، مصلحت تو اول شهيمطمئن باش مثل هم... ام رو به نحو احسنت انجام بدم  فهيكردم وظ يسع

 »... مطمئن باش 

؟ چرا  يچرا اون حاج« : لب  ريز... سرخورده ... واداده ... م كرد صدام ك يزيشد و از ت زيشاخكام ت... حس  يبغض شدم و ب پر

 »... ترو خدا رحم كن ...  گهيد يكي...  گهيد يكي... اون ؟ 

، براش مهم نبود احساس اون نفر سوم ، براش مهم نبود  شنوهيدو نفره رو ، نفر سوم داره م يالوگهايد نيمهم نبود كه همه ا براش

... به زور  رهيگيم... اون تو گرفتن حق استاده ...  ستيبهتر از اون ن چكسيه« : براش مهم نبود ... اون نفر سوم  شيارزش من پ

 ذارهينم... جون  يتا پا...  كنهيبا چنگ و دندون حفظش م...  رشيگيم... به اسمش باشه  يوقت... باشه  شمخصوصا اگه حق به اسم

منم ...  كنهيحفظش تالش م يبرا... به نامش كه باشه ... مزه بده  گهيد يدندون كس ريت به زعدال يظالم و ب يايدن نيا يحقش تو

 »... مطمئن باش ... بهش برسه  ياحد چيدست ه ذارهيباش نم ئنمطم... سندش رو شش دنگ به اسمش بزنم  خواميم
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برام مهم نبود كه ... من باشه  يبرزخ كيشر خوامينم بذار بدونه كه... هستم  يمهم نبود ، بذار اونم بفهمه كه من تو چه برزخ برام

حق منو به ...  كنميرو درك نم تتيهمه حسن ن نيا...  يحاج كنميدرك نم« :  مونهياز من ، از من بودن من ، نم...  يچي، ه يچيه

؟ مگه زوره  شهي؟ مگه م يآخه زورك...  كنميشما رو هم درك نم...  كنميكه داشته باشمش ، دركش نم يبزن گهيد يكيزور به اسم 

 »؟  يبهش بد گهيد زيچ هيو  يريرو ازش بگ يزيچ هيمگه بچه نوپاست كه به زور ... 

بعدها  يريبراش مهم نبود ، جبهه گ ندهيبراش مهم نبود ، بعدها براش مهم نبود ، آ...  خوردي، مردمك چشماش تلو تلو م هنوز

... كه بشنوه  گفتيم...  گفتي، از عمد بلند م گفتيبلند م... اون براش مهم نبود  هيعل زيآم نيتوه بحث نيا جهيبراش مهم نبود ، نت

 ديحق رو با...  ستين يدادن...  ستيحق گرفتن... اونم دنبال حقش ...  يتو دنبال حقت... ساده ست دخترم « : كه اونم بشنوه  گفتيم

تا  ديكش يگرفتنش تالش كرد ، سخت يبرا ديبا... گرفت  شيبه ن ديحق رو با... به زور گرفت و با چنگ و دندون حفظ كرد  ديبا

اون  يول... تالش حقش رو بهش دادم  يب يمن به اندازه كاف...  نيبه حقتون برس ات نيجفتتون تالش كن ديبا... قدرش رو دونست 

 »... تالش كنه و براش زحمت بكشه  ديپس با...  خوادينداشته اش رو محق ... مغروره ... خواهه  ادهيز

برام مهم نبود فكر ... نسبت به اون دارم  يدي، برام مهم نبود كه بفهمه چه د كنميدرموردش فكر م يمهم نبود كه بفهمه چ برام

 يدار...  يكشيم شياش رو به آت ندهيآ يدار ... يكنيبدبختش م يشما دار... گناه داره  يحاج يول« : خواهش  ريخ ايكنه دشمنشم 

 خواديدلم م يكه گاها حت شميمنكر نم... بگذر  يترو خدا حاج... اونو داغون تر  يول...  يكنيم خوردمنو هم ...  يكنيخوردش م

كه  شميمنكر نم... سر به تنش نباشه  خواميكه م شميمنكر نم... رو ندارم  دنشيكه چشم د شميمنكر نم... گردنش رو هم بشكنم 

من داره  يرو برا ريخ يدعاها نياونم هم... منه  يتمام نما نهيكه اونم آ شمينم كرمن... نه  نيببندم اما با ا مونيپ ليحاضرم با عزرائ

... بدبخت تر از خودم  ديا، ش يكينه خودم نه ...  نميرو بب ي، باور كن دوست ندارم خرد شدن كس يول...  انيپا ينفرت ب نيهم... 

 يكن يريگ ميو بجاش ، براش تصم يريرو به دست بگ گهيد يكي يافسار زندگ يخواي؟ شما هم م يمن دار يبا بابا يشما چه فرق

 ...« 

مشاع اتاق خودش و  واريرو برو ، به د واريموقع ؟ ابرو باال انداخت ، با چشم و ابرو به د يب يخنده  يچه جا...  ديخند يحاج

اونقدر بلند كه ... مشاع روبرو  واريبلند ، فراتر از قدرت د...  ومديكه با لب خندونش جور در نم يجد يمهندس اشاره كرد و با لحن

من دارم ... اشتباه نكن ... نه دخترم « :  دي، غر نهيگذر كنه و به گوش مهندس بش واري، از د ختهيگر ناز چله كما يريمثل ت
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 يجبر و ب يب... در انتخاب راه حل من ، اون آزاده ... خوب كه به حقش برسه  تيموقع هي...  دميقرار م ارشيدر اخت تيقعمو

 »... با خودشه  ميتصم... آزاد و رها ... جبروت 

... برجسته شكمم  دهيپوست كش رينبض پر كوبش ز... نبضم ... ذهنم ، عقلم ، احساسم ...  رميدرگ... تموم شب ... روز  تموم

...  كشهيم ريهام ت قهيشق... گامب گامب ...  كوبهيمغزم م...  ستيتنم ن يتو يحس... كاربرد نداره  نياز ا شيفكرم ب...  ميريدرگ

پر ... گرفته ... نفسم ... ، زرد  ديسف اهي، س ي، سرخ ، بنفش ، خاكستر يرنگ يلكه ها...  هيرنگ يچشمام لكه ها يجلو... سرم درده 

... باز هم هوا كمه  يپنجره ها همه بازن ، ول...  قيبكش ، بكش ، عم... المصب  اديدر نم...  يريپر از درگ... خسته ... آه ، پر بغض 

دارم . .. ايخورده باال ب هي...  شميوجدان ، دارم خفه م يب... المصب ...  اي، در ب ي، لعنت ايدر ب... آه ... باز هم تنگه ، باز هم كم آوردم 

...  ي، خفه ام كرد يتنگ...  يجون به سرم كرد... باال  ايكن و ب دايكوره راه پ هيرو بزن كنار ، از جفتش  يبغض لعنت نيا...  سوزميم

با ... با توام ... نفس ... نفس ... بذار راحت شم  رونيب ايب...  رونيب ايب...  ميبه دردسر انداخت...  يا ندهگ ياديام ، ز نهيس واريد يبرا

 ...راحتم كن ... باال و راحتم كن  ايب اي... ساقطم كن ... ببر و خفه ام كن  اي... تو 

داره ؟  ينام و نشونش ؟ به اون چه ربط... نبض تپنده  نيا تي؟ هو هيچه راه حل ني؟ ا يفكر كرد يخودت چ شي؟ تو پ يحاج

امروز نبض تپنده  نيهم... شد  داينبض تپنده ام ، نام و نشون پ يامروز برا نيهم... ه ماه و ده روز از طالقم گذشت امروز ، س نيهم

... مقدم ... نبض ...  تيهو...  يبهشتيبارون ارد...  ديرس مهيبا بارون به ن بهشتيامروز ارد نيهم كردپر كوبش من شش ماه رو رد 

 ...ما ... من ... مهندس ...  ستهيشا

 يمن دخالت كنه ؟ برا يتو زندگ ديكه با هياون ك... ؟ بگو و راحتم كن  هيك ستيشا يحاج نيا... آخه مامان من ، بگو ، تو بگو  «

 »كنه ؟ نام و نشون خودش رو بهش بده ؟  دايپ تيبچه من هو

 »... فكر اون بچه باش ...  هايجان ، االناست كه سكته كنمامان  نييپا اريرو سرت ، ب يندازيشراره ، صداتو چرا م «

دلسوزتر از مادر ؟ آره  هيبچه ست ؟ اون چرا شده دا ني، اون چرا فكر ا كنمياونو درك نم يفكر اون بچه هستم ، ول... من هستم  «

 »شوهرم بده ؟  خواديا اون م؟ چر يديتو چرا منو شوهر نم...  سوزهيمن نم يتو چرا قد اون دلت برا... دلسوز تر از تو 

بچه رو از  نينتونه ا يبعدها كس نكهيا يعقد ، دو سه ماهه ، فقط برا هي؟ نكنه خودت هم باورت شده ؟  ي؟ چه كشك يچه شوهر «

 » ادين ايپدر به دن يبچه نام و نشون داشته باشه ، ب نيا نكهيفقط بخاطر ا...  ارهيچنگت درب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٦

 هيرضا تا آخر عمر رو سرم افتاده ، چه  نيسنگ هيمگه خودش پدر نداره ؟ خوب من كه سا... ؟ دائم  يفهميم... دائم ... مامان  «

، همه  كنمياش م سهيخودم مقا شيبده و با آزما شيآزما كنميوجب كوتاه تر ؟ چشمش كور ، مجبورش م هيوجب بلندتر ، چه 

 »عقد دو سه ماهه دائم ؟  نيشكنجه ها ؟ به ا نيكارها ؟ به ا نيبه ا يازيحله ، چه ن يچ

و از آب  يديبه دندون كش نويو ا ي؟ فردا پس فردا كه نون خشك سق زد يطرف معامله بود ايرفته با ك ادتي نكهيدختر ، مثل ا «

چرا ... فرصتهاست  نيمنتظر هم... ، اون كفتار  رياون شغال پ...  ارنيو از چنگت درش م كننياش م كهيت كهي، ت يو گل درش آورد

 »...  يدرك كن يخواينم

 »بود ؟  ميچ يمسخره برا شيآزما ني، ا يهمه بدبخت نيپس ا «

از رضا نمونه  ياتريچه كارا كه نكرد ، با چه ت يدونيم... ، جون كند  چارهيب ستهيشا يدارن ؟ اون حاج تيتو اهم يمگه مقدمها برا «

تو رو  ي، جگر گوشه  يدو دست نكهيا يرو كرد ؟ برا نكارايا يچ يبرا يكنيش ؟ فكر مسر ياز بزاق دهن گرفته تا موها... گرفت 

كه براش ثابت كردن  يكه مهم بود ، اون ي، اون هيبچه تخم ك نيا دوننيم ي، اونا كه خودشون بهتر از هر كس هابندازه تو دامن مقدم

چاك و دهن  يب ليفك و فام... خاله ت بود ... بود  رتتيبص يب ياون برادرا... و نجابت تو مهم بود ، مقدم نبود ، آقات بود  يپاك

سند و مدرك  نقدريا... تو رو برگردونه  يجون كند تا آبرو چارهيب نيا...  دنينم گربهوگرنه گوشت رو كه دس ... خودمون بود 

 » شهيم ريمجاب اون كفتار پ يخبر داره ؟ ك ياز فردا ك يهندستون نكنه ول ادي لشونيا فازشون گرفت كه فردا پس فرد

 »؟  ي؟ اگه پس فردا طالقم ندن چ خوادياز جونم م يچ گهيدرست ، دسش درد نكنه ، د نيا «

باشه  نيبدب تونهياون نم يكنياسم و رسم به بچه ات بده ، سر و صاحاب به بچه ات بده ؟ فكر م خوادي؟ بده م خوادياز جونت م يچ «

 ني، بعدم كه بارت رو زم يسه ماه عقد كن يخواي؟ م ينداشته باش راثيارث م ي؟ به تو ، به بچه ات ، فردا پس فردا تو ادعا

 »؟  هيچ يهمه الم شنگه برا نيا گهيد... ، تموم  يريگي، طالق م يگرفت سنامهبچه ات شنا يو برا يگذاشت

؟  ني؟ با پسر گنده دماغ ا يبا ك... ، عقد دائم  يبفهم يخوايچرا نم...  يشناسينم نويخه تو كه پسر مزخرف اهان ؟ الم شنگه ، آ «

 » يديبته اش رو كه ند ي، پسر هفت خط ب يديخوش اخالق و خوش سر و صحبت رو د يتو حاج

،  ينيبيكه تو االن م يحاج نيا...  اشيم تو بد، ه اشيهم تو خوب... اونم لنگه باباشه ...  شناسمشياز تو هم بهتر م دمشيچرا د «

 »... تو با پسراش  يمثل بابا قايدق... تمام نما  نهيآ... پسر به نظر تو الدنگش بوده  نيترگل و ورگل ، گذشته ش ، لنگه هم
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 »... مثل بابام با پسراش ... كاره ، اونم بنا به مصلحت خوب شده  اياونم ر... الدنگ بوده  هي اشيپس اونم جوون... هه  «

ظاهر ، ظاهرشون رو لنگه بابات  يبرا شدينم يكنيفكر م...  كننينم يرو مخف يزيچ ناي، ا ستنيكار ن اير نايا... چرت نگو شراره  «

شصت  يدونيم...  يامروز انگ بهش چسبوند هنهميكه ا يحاج نيهم...  موننيهم م ينطوريبودن ، هم ينطوريهم نايدرست كنن ؟ ا

 »كرده ؟  ارتياز شصت بار خونه خدا رو ز شتريب يدونيرفته حج ؟ م شتريبار ب

 »... مهم نفس عمله ...  شهيبا خدا نم يبا خدا خدا كردن ، كس «

و  خيش بيپر كردن ج ياون بجا... خدا خدا كنن  دهينم ادي، به بچه هاش هم  كنهينداره ، اونم خدا خدا نم يياونم ادعا...  قايدق «

 نيا...  شهيپدر مادر م يب يسرپرست بچه ها...  دهيپدر م يجهاز دختر دم بخت ب...  كنهيم ميتيعربستان ، پولشو خرج بچه  وخيش

 »...  دونهيكس نم چيه...  دوننيبچه هاش هم نم ي؟ حت دونهيم ي؟ ك ستيبودن ن دابا خ ني، ا ستيحج ن

 »؟  يباخبر كشيو پ كيكه از ج يبا اون دار يپس تو چه سر و سر «

من ...  يبه من تهمت بزن يبهت شك نكردم ، تو هم حق ندار چوقتيمن مادرتم ، همون طور كه ه... درست حرف بزن شراره  «

بدبخت رو  يآدما نيكه من ا نهيا يبرا...  دهيمن انجام م قيكارا رو از طر نيكه تموم ا نهي، بخاطر ا دونميرو م كشيو پ كياگه ج

از اون بچه  يكيتو هم  نكهيا يبرا...  ياومد ايكه تو بدن يدرست از وقت... و پنج ساله  ستيكه ب ،نه االن ...  كنميم يبهش معرف

 ي، تو اون جهنم يزيتو اون برهوت خون و خونر نكهيا يبرا...  يرو سرت بود تا بزرگ ش يحاج نيكه دست نوازش هم ييمايتي

 يحاج نيهم...  ديبود كه به دادم رس يحاج ني، رو به موت ول كرد ، هم كميبچه تو ش هيمنو با  ايبه خاطر مال دن رتتيغيب يكه بابا

با دست ... زهوار در رفته  يشد سوار بر موتور يرگبار بمب و خمپاره ، تك و تنها ، فرشته ا ريبود كه اون نصف شب وحشتناك ، ز

 يتو فيكث يبود كه با چاقو يحاج نيهم...  رونيب ديجون تو رو كش مهي، دستش رو تا آرنج كرد تو رحم من و جسم ن يلخا

پر خون ، تو رو ، جسم پر خون تو رو ،  يبود كه با دستا يحاج نيهم... ، ناف تو رو از ناف من جدا كرد  شيبو كرده ارتش ينايپوت

و سالم به  حيحسرپرست رو ص يبار پنج تا بچه ب نكهيشد ، بخاطر ا يبود كه زخم يحاج نيهم. ..باال برد و تو گوشت اذان خوند 

 »دلسوز تر از مادره برات ؟  هيدا ي، چرا حاج يبدون يخوايبازم بگم ؟ بازم م...  يبود كه االن تو هست يحاج نيهم... مقصد برسونه 

 »؟  هيپس تا االن كجا بود ؟ چرا تو سا «

من سرك  يو دم به دم تو زندگ اديسرپرست كه معلوم نبود شوهر مفقود االثرش كجاست ب يزن ب هيبود ؟  حيصح يكنيفكر م «



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٨

تو تموم اون سالها ، ...  يبا زن حاج... كه خبر داره از تموم اون سالها ، خاله ته  يخودش و منو به باد بده ؟ تنها كس يبكشه و آبرو

 زمينه عز... نه دخترم ... باباتو كرد كوه پول ؟ نه جانم  يباال بكشه ، دو قران ده شاه تونستيمفو ، كه دماغشم نم ديشه يفكر كرد

موند ،  هيبود كه اونهمه سال تو سا يحاج نيا... و چند برابر كرد  نيباباتو از راه حالل چند مهينصفه ن هيبود كه سرما يحاج نيا... 

تو كرده بود ، به نظرت  يكه بابا يرييبعد از اون هم ، با اون همه تغ... حرف درست نكنن  سرپرست يزن ب هي يبرا نكهيبخاطر ا

 نجايو با چنگ و دندون به ا دميكش شيسالها ، زن و بچه تورو به ن نيو بگه من تموم ا اديبشه ؟ كه ب يو آفتاب اديبود كه ب حيصح

 گهيسرپرست د يصدها زن و بچه ب يما كرد ، برا يكه برا ييكارها نيكارها داره ؟ تموم ا نيبه ا ياجياحت يرسوندم ؟ اصال حاج

اون ، از همه  يكه تو برا نهي، فقط به خاطر ا كنهياز همه اونها م شيتو ب يبرا نكهيا...  شهيمثل هم...  هيهم كرد ، همشون هم تو سا

جون تو ،  مهيجسم ن...  يكرد داي، حكم بچه شو پ يهنمج يشب طوفان مهياز همون ن...  ياز همه اونها ارزشمند تر...  يشترياونها ب

آوردن بچه ،  ايدكتر كه نبود كه بدن... مهرت همون لحظه تولد به دلش افتاد ...  ومديلحظه هم از بغلش در ن هيتا خود اهواز ، 

تو تموم ... تا عاشق تو باشه  ادشخدا فرست... شب بر سر ما نازل شد تا عاشق تو باشه  مهيبود كه اون ن يفرشته ا... عاشقش نكنه 

 خواديپدر و برادرات بفهمن كه تو رو م نكهيهمون سامان ، قبل از ا... با وجود برگشتن بابات ، بازم تو رو ول نكرد  يسالها ، حت نيا

تو رو به  يزندگمن احمق بودم كه ... گفت پاكه ... گفت با جربزه ست ... كرد و گفت خوبه  قيو تحق ديبود كه فهم يحاج ني، ا

من بودم كه ... تو گفتم  زيهمه چ يپدر ب يهوا ، بد موقع چفت دهنم رو باز كردم و از سامان برا يلجن كشوندم ، من بودم كه ب

برگرده ، اگه منتظر  ياگه صبر كرده بودم تا حاج...  تينبود ، گند زدم به زندگ رانيا يكه حاج يموندم تو چارراه چه كنم ، وقت

خدا شاهده ، اسم مقدم ها اومده بود  يول...  ينبود نجايخودش دست به كار بشه و سامان رو بفرسته در خونه ما ، االن تو ا بودم تا

 يمنتظر حاج تونستمينم...  يبرس نجاينذارم كار از كار بگذره تا به ا خواستميو بابات مصر بود ، خدا شاهده ، خودش گواهه كه م

گرگ طماع  هيشراكت با  يدوخته بودن ، برا سهيشرفا ، ك ياون ب... كنه  دايتو رو پ يدرمون اون روزا يچاره درد ب اديبمونم تا ب

هستم ؟ زور  يزندگ نيا يبكنم ؟ من كجا تونميم يعمره چ هيبكنم ؟ من  تونستميم يمن چ... دوخته بودن  سهيتر از خودشون ك

خودت كه ... افتادن  تيشبه آفت شدن و به خرمن زندگ هي يچطور يديد كهقدرت جنگ با باباتو ؟ خودت  اياون سه تا رو دارم ، 

حكم كرده بودن تو رو ... تو جمع كرده بودن تا زبون من رو ببندن  هيهمه مدارك رو عل... نذاشتن لب از لب باز كنم  يشاهد بود

تخته  المياالن هم خ...  ديكشيكنم چه كنم نم هبود ، مطمئن باش كار تو به االن و چ يبودم ؟ اگه حاج كارهيمن چ... بدبخت كنن 
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اون  نميدل به دل بابات بدم و بش دينبا دونميم...  خواديبد تو رو نم دونميم...  كنهيرو در حقت تمام و كمال م يپدر دونميم... تخته 

 »... كن  هكدليتو هم دلت رو ... كار رو به كار دان بدم  ديبا دونميم... و برادرات برات ببرن و بدوزن 

مزخرف سپرد ؟ چرا  كهيمرت نيا يبچه رو به دستا نينكرد ؟ چرا منو سرنوشت ا دايبرام پ گهيشوهر د هيخوب چرا اون ؟ چرا  «

 »نذاشت ؟  هيما گهيد يكياز 

دست رو  يكني؟ فكر م فتنياز پا م ينطوريمقدم ها هم يكنيفكر م... تر از بچه خودش  قيال يمعتمد تر از پسر خودش ؟ ك يك «

 يبا هر ك... تو رو كرده  يفكر فردا يحاج...  كننيهم بدرقه راهت م ريخ يدعا هيبه امان خدا و  كننيو ولت م ذارنيدست م

از آب  يچجور دونهياون م... داره  استياون س...  توننيم...  توننيكه نم يبا نوه حاج... تونن يكه نم يكنن ، با حاج يبخوان شوخ

 »... رو  يديو جواب سف... بده  ياهيرو بلده با س ياهياون جواب س... اون زبون مقدم كفتار رو خوب بلده ...  رهيبگ يگل آلود ماه

 »؟  يدار يوسط تو چه نقش نيا «

سمت  كنميم تيمن تو رو هدا...  كنميم تيرو هدا گرايمن باز... ندارم  يرل چيمن ه... گردانم  يمن فقط باز...  يچيمن ؟ من ه «

 »...  يكار كن يتو شركت حاج يبر فرستميمن تو رو م...  يبه دست حاج سپرميمن تو رو م...  يجحا

 »؟  ديپس نو «

از اون سنگر تنگ و  نكهيا يبرا...  يشده بود ميسنگر خاله ت قا يتو تو... مهره بود  هي دينو...  شناختيرو نم دياصال نو يحاج «

اونا تو  قيكه از طر يو محمد ديرو فرستادم سر وقت نو يحاج...  كردميم دايلشكر پ ياهيس دي، با نجايبه ا يو برس يايدر ب كيتار

بسپره دنبال  ديو نو يداشت كه به محمد يكنه ؟ چه لزوم دايو كارمند پ يروز منش هيظرف  تونهينم يحاج يكنيفكر م... اونجا  يبر

نباش  نيبدب نقدريا... بده  شنهاديكه تو رو پ سوزهيتو م يدلش برااونقدر  ديچون مطمئن بود نو... كارمند خوب و شناس بگردن 

 » ... نرو  يطرفه به قاض هي نقدريا... 

گفته ،  رتيبازم تقد...  نهيا رتي، بازم تقد ي، خودت رو مثله كن يبزن ي، به هر در يكن يهر كار... قسمت  نياز ا نميا...  يشر آه

سپرده  گرانيبه د تيكه در نها ستيتو ، ساختن افسار يتموم تالش خدا برا...  شونمتيهمونجا كه م نينوشتت گفته ، بش يشونيپ

 رنيو آدمها دورت رو بگ ينيكه بش نيا...  كنهيبودن با آدمها تنها ترت م يگاه يندارم ، ول ييقصد تنها... نه در دستان تو ...  شهيم

برسم به توكلم  نميبش ني؟ بذار نيكنيم يراره من توكل كنم ، پس چرا شماها پافشاراگه ق... بگن توكل كن ...  نهيو بگن صالحت ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٠

 يك ؟يو پرداخت يساخت يافسار منو ك!! خدا  يا... هم به من بده  يوقت هيبشه و  تخورده سرش خلو هيخدا هم  نيبذار... 

تو رو خدا ، ... حال بازم خدا باش  نيبا ا... ؟ سرت شلوغه ؟  يستيقرار دارم ؟ خدا ن ايدن نيا يو اون ؟ من كجا نيبه ا شيسپرد

بلده كار تو رو مثل  يقربونت برم ، ك يول... ، منم خسته ام  دونمي؟ م يخسته ا... و اون نسپار  نيكارت رو به دست ا... خدا باش 

خورده حواست رو جمع  هي...  يرسيا هم م، به وقتش به اونه رهينم يدور يخورده با ما باش ، جا هيخودت به انجام برسونه ؟ 

 ...من كن  يزندگ

 طانيترسم نه از ش ياز افسانه م نه

 مانياز كفر و نه از ا نه

 از آتش نه از حرمان نه

 از فردا نه از مردن نه

 خوردن يم مانهياز پ نه

سختم ...  ييخورده هم در عمل نشون بده با ما هي... تو رو خدا  ي، ول يخوايبدمو نم دونمي، م يدوسم دار دونمي، م ميخوايم دونميم

 ...خنده زارم نكن ... نباش  يتو ، تو به خرد شدن من راض يبه رضا ميراض... نكن 

 شناسم از شما بهتر يرا م خدا

 را از خدا بهتر شما

 از هرچه پندارم جدا باشد خدا

 خواهد خدا باشد يهرگز نم خدا

 ددست شما باش ي چهيخواهد خدا باز ينم

 وحشت نما باشد يا نهييآ نيخواهد چن ياو هرگز نم كه

...  يشق القمر كن خوامينم... توكلم به خودت ... چارراه شلوغ چه كنم چه كنم ، به سالمت بگذرونم  ني، از ا ريدستمو بگ...  ايخدا

 ... نيهم...  ريفقط دستمو بگ

 يبگو موس يموس بگو
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 ...من  اي ييتر تو شانيپر

 »؟  يبا مهندس ندار ي، شروط ي، شرط يثيحد يدخترم ، شما حرف «

قرار گرفتن  طيشرا...  طيچه سخته شرا...  ميو تبادل نظر كن مينيبش زيم هي، با هم سر  يكه من و مهندس و حاج هيبار نياول نيا

 ييتر تو شاني، پر يبگو موس...  يبگو موس...  ستيسازگار شدن با همه اونچه كه با هم ساگار ن طيشرا... كنار هم  يدوئولوژيسه ا

 »...  نيهم... بعد از تولد بچه  قايو شرط ، دق ديطالق بدون ق هي نكهيجز ا... ندارم  يط خاصيمن شرا« : من ؟  اي

حجم  نيبه ا ديتا رس ديو چرخ ديكه رو صورتم تاب خورد و چرخ يطرز نگاه چندش آور... كه گوشه لب نشونده  يزشت پوزخند

و  منگاهميپشتم و راه گرفت تا نش رهيت يسروند رو يچشمام ، عرق سرد ين يو باز برگشت تو ن كمميش يرو يزننده  ندهيفزا

شما  يمشك يكشته مرده چشم و ابرو يكس« :  نيآتش يپر از جرقه ها... ، چخ چخ  ميعصب ينرونها يشد رو يصداش چخماق

 »... كه عاشق  ستمين قهيلبد س نقدريمطمئن باش ا... خانوم  ستين

نه از فردا نه از مردن ... نه از آتش نه از حرمان ...  مانينه از كفر و نه از ا...  طانيترسم نه از ش ينه از افسانه م...  ديلب گز يحاج

 »... معامله  نياز ا دميمن انصراف م... شو لطفا  اليخيب... جا تموم بشه  نيبحث هم نيبهتره ا يحاج« : خوردن  يم مانهينه از پ... 

... با هر دوتونم ... ؟  نيبچه شد...  گهيبسه د« :  ديغر... وحشت نما باشد  يا نهيآ نيچن خواهديكه او هرگز نم... شد  يعصب يحاج

بهتره ...  مينكته مثبت برس هيبه  ميخوايم...  ميجنگ كه ندار...  ميبحث عاقالنه كن نجايا مينشست...  نيبهتره عاقالنه برخورد كن

من از حق زن و بچه ام ...  دانيم نيو ا يگو ني؟ ا يخوايسام ، حق نداشته ات رو م ريام... تو ...  نيهم نشون ند بهچنگ و دندون 

...  اري؟ مرد باش ، زحمت بكش ، در ب يخوايم شتريب...  ادهياز سرت هم ز... به اندازه خودت بهت دادم ... بكنم بدم به تو  تونمينم

توش دراومد  يخورده زحمت بكش ، هر چ هيدو سه ماه  نيتو ا... توش هست مال خودت  يهر چ ، يميقد يپروژه ها نيتموم ا

هفت تا پروژه بزرگه ...  ستيكم ن... هلو بپر تو گلو ، دار و ندارم رو بچپونم تو دهنت  تونمينم نياز ا شتريكه ب يدونيم... مال تو 

...  دنيرس ييكه همشون تا مرحله نها يدونيم... و درازت برسونه  دور يتو رو به آرزوها تونهيم شونيكي تيكه فقط صورت وضع

تمومشون كن و ...  ريپوالش مونده تو بگ... از دار و ندارم هم خرجشون كردم ...  دميرو كش شونيسخت... هستن  ليتحو كينزد

منم از ... چرب كنه مث بچه آدم بشونت سر جات  التويهست كه سب ياونقدر...  يدونيخودت هم م...  ستين يبد شنهاديپ...  ريبگ

تو دست و بال ... خوزستان  رميجنوب م ميبندر امام مال من ، خودم با ت يميقرارداد پتروش...  خوامينم يچيهفت تا قرار داد ، ه نيا
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 »نه ؟  ايبگم نوش جونش  يجربزه نشون بد يمردش هست نميبب...  ستميتو هم ن

پا  شيخودت رو با مسائل پ خوادينم... و اما تو شراره « : دلگرم كننده به لب نشوند  يلبخند... رو من ثابت شد ... چرخوند  چشم

 نكهيبعد از ا...  ريبگ گريفعال دندون به ج...  يكدورتات با مهندس برس نهيوقت هست بعدا خصمانه تر ، به ك...  يافتاده از پا بنداز

فعال به فكر صالح و مصلحت خودت  يول... ، چنگ ودندون نشونش بده  ي، هر چقدر خواست يگذاشت نيرو به زم تبار يمتبه سال

 شهيشروع م مانتيزا يمرخص گهيدو ماه د... ، كارتو بكن  يزيمدت ، دوش به دوش مهندس ، بدون خون و خونر نيتو ا... باش 

ازشون  يتونيم يداشت يهر كار... حاج خانوم هم هست ... هست  ديافش...  اديب ايخونه تا بچه ات به دن يتو ينيشيبعدش م... 

بعدا  نيبهتره صاف و صادقانه موضع همو مشخص كن...  طيو اما شرا...  ستيسر تو ن ينوه شونه ، منت... منت  يب...  يكمك بخوا

 »؟  يندار يا گهيشرط د گهيد...  ادين شيبحث و گله پ

هم  يا گهيحرف د... همون كه گفتم  ينه حاج« : من ؟  اي ييتر تو شانيپر...  يبگو موس...  يبگو موس... كردم اخم ...  دميچ لب

 »... كنن  رياالن قائله رو ختم به خ نيبهتره هم... فقط اگه مهندس سختشونه ... ندارم 

« ... : عاقبت به حرف اومد ... مكث كرد ... به خودش گرفت  يمتفكر افهيق... نه كس با من ... دارم  يبا كس ينه جنگ... كرد  اخم

 »؟  گهيد برمياز اون بچه هم سهم م... پروژه ها  نيبجز پول ا...  يبه سالمت... خوب 

زل ... برگشتم ... تنم  دهيپوست كش رينبض تپنده پر كوبش ز... بچه ام ... زنگ خطر ...  رسهيدوستانه به نظر نم... شدم  يعصب

حاضرم قسم ... لب به هم فشرد ... دقت كرد  ميعصب افهيبه ق... دقت كرد ... چنگ و دندون نشون بدم  ديبا... تو صورتش  زدم

 »... خودم  يقد حق پدر...  دميكه بهش م يحداقل قد اسم« :  شتدا يطانيبخورم چشماش برق ش

؟ چرا مادمازل  يحاج گميبد م« :  يبه جانب برگشت طرف حاجحق ... شد  قيبازم تو صورتم دق... دقت كرد ... تر شد  ظيغل اخمم

؟ تازه ، سندش هم به اسمت نخورده  يبه گردنش نداشت يمگه حق پدر...  ي؟ مگه تو بد كرد كشهيبرام خط و نشون م ينجوريا

فسق ... معامله خبط بكنن ... ، اگه توش آدم بكشن  يكنيخونه قولنامه م هي... اسم من زده بشه  هب خوادي، سندش م نيا يول... بود 

سام  رينام پدر ، ام...  ستهيفرخ شا ريام... بچه من ... خود داره  يجا گهيكه د نيا... گردن صاحب سنده  تشيمسئول... و فجور كنن 

حق ندارم قد نام پدر ارزش داشته ... نام پدر  گنيم... نام مادر  گنيكرد ، نم جورفسق و ف... فردا قاتل شد ، دزد شد ...  ستهيشا

خودم محفوظ نگه  يبرا مويمن حق پدر... پس فردا طالق گرفت ، حق نداره منو از حقم ساقط كنه ...  نهيباشم ؟ شرطم فقط هم
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 ديرس نيلسافلمقدم به درك اسفل ا يحاج... افتاد  ابيآس ازحق نداره آبها كه ...  خواميم مويبازم حق پدر... شوور كرد ...  دارميم

گُه ...  خواميخودشو نم... فكر خواب شب ما هم باش خانوم ...  دينگام نكن زهره ام ترك ينجوريا... اُ اُ اُ ...  رهيحقمو ازم بگ... 

نظر خودم  ريز ديبا...  خوامشيم نم يول... شب هم تو بغل خودت بخوابونش ... مال خودت ، بزرگ كردنش با خودت  شييشو

حق خودت ...  يبود شيتو زندگ...  يبود يول... ؟ سند خانوم كه به اسمت نبود  ي؟ دار يحاج يندار يشما كه حرف. ..بزرگ شه 

 ريز ديبا تشيترب...  سوزونميدهن خودم رو م... حاال من دارم آش نخورده ...  يتا شوهر دادنش هم حق خودت دونست...  يدونست

 نيا ماتيتموم تصم دي؟ با هياديز زيچ...  خواميپسرمو م...  خواميم مويفقط حق پدر... خانوم  نيمن از ا... نه ؟  اينظر خودم باشه 

بابا  هيبرو  ستيبگو قبلت ، قبول ن... قبوله ؟ قبوله ...  رهيبگ ميبچه من تصم يسر خود حق نداره برا... من باشه  يبا هم فكر... بچه 

 »... ا به سالمت و م ريتو به خ... كن  دايبرا بچه ات پ گهيد

، بگو  يبگو موس...  ازارميرا ب يآن دارم ، مبادا رهگذار مي، ب ايخدا... سرم به دوران افتاد ... دهنم خشك شد ... مشت شد  دستام

 يحاج ستميمن ن« : بندازم تو چاه ؟  ارميام ؟ خودم رو از چاله در ب وونهيمنم د... ست  وونهيد نيمن ؟ ا اي ييتر تو شاني، پر يموس

 يمن رشوه به كس...  رهيازم پواَن بگ يه خواديفردا پس فردا م... نشده ، تا اسم بچه منو هم انتخاب كرده  يچيه زهنو نيا... 

 »...  دمينم

بچه ام  نميبش تونميمن كه نم... خانوم  يرو دار يليشما خ!! اووپس « ... : پخ كرد ... خنده اش مضحك شد ...  ديهاش باال پر ابرو

از بو ... عوض كنم  ستميآخه پمپرز بلد ن... خودم  يحضانتش رو بردارم برا خواميبه اجداااادم قسم نم...  اديبه هر جهت بار ب يبار

 »...  ادينم مگه بچه هم خوش

پس فردا ... با اسم و رسم من بزرگ شه  خواديم... جنگل  نيتو ا... اجتماع  نيبچه فردا تو ا نيا... خانوم محترم  يول« : شد  يجد

 يب راثيبفهمم ارث و م دينبا!! ... من  يباز مانده ها يكرد برا راثيارث و م يادعا... من مردم ... و زد و نخاله بار اومد  مياومد

، دوم اسم و  رميگيم اول مصلحتش رو در نظر...  رميبخوام بگ يميمطمئن باش هر تصم...  كنهيقرچ قرچ م يدندون ك ريزبون من ز

 »نه ؟  يدركم كن يتوني، م يراه رو رفت ني؟ تو كه ا يحاج گميبد م... خوشكلش رو  يسوم نظر مامان... رسم خودم رو 

من ...  يحاج تونمينم« ... :  طانينه از ش ترسميمن ؟ نه از افسانه م اي ييتر تو شانيپر...  يبگو موس...  يبگو موس... شدم  يكفر

كنه ، طمع كنه  زيچنگ و دندون ت ومدهين ايكه بدن مونهيبچه من گشنه نم... قبولش كنم  تونمينم...  كنميآقا رو درك نم نيا طيشرا
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 »... آقا  وردهمال باد آ يبرا

واستم ؟ خ ياديز زيچ...  شميدارم پدر م...  شميدارم بچه دار م...  كنميو تار م رهيام رو ت ندهيمن دارم آ... استپ خانوم استپ  «

مملكت ،  نيتو ا...  يكني، بد گفتم قبول نم كنمي؟ بد بود قبول نم ينظر منم لحاظ كن يريگيبچه من م يكه برا يميتو هر تصم نكهيا

...  گهيهزار تا د... رضا مقدم ... مقدم  يحاج... دادگاه ... زندان ... اجتماع ... مدرسه ... هم هست  گهيد يجا هزارتابجز ثبت احوال 

اگه بد بشه ، تف ...  كنميبچه ست كه اگه خوب بشه من افتخار م هي...  ستيكه ن يبچه باز... رو بدم  نايفردا جواب همه ا دين بام

 »... سر باالست 

 »...  كنميمن با شراره صحبت م... مهندس جان شما بفرما « : به حرف اومد ... متفكر بود  يحاج

 »...  ياما حاج «

 »...  ميكنيبا هم صحبت م... اما نداره ...  شششششششيش «

 شيپ ياعتماد كنم ؟ شما چ تونميمن چطور م...  يحاج« : موند و حوضش  يعل... رفت  رونيو قد برافراشته از اتاق ب روزيپ مهندس

 »...  نيكنيخودتون فكر م

قبال هم ... داره  ازيپدر ن هي تي، به حما فتهيكه خواست ب يبچه ، فردا پس فردا هر اتفاق نيا...  يبهتره دو جانبه فكر كن...  زميعز «

، جون به  شناسميكه من م ينيا...  كنهيمطمئن باش از دار و ندارش خوب مواظبت م... مهندس تو گرفتن حق استاده ... بهت گفتم 

... منتها به روش خودش ...  خوادياون بچه رو م ياونم خوب... خورده هم حق رو به مهندس بده  هي... فكر كن ...  دهينم ليعزرائ

 يوقت...  شناسمشيخوب م يليخ...  شناسمشيمن م... سوء استفاده كنه  تيموقع نيكه بخواد از ا ستياونقدر پست ن... نترس 

... هست  رشيخ يپا يوقت ... كنهيم ريافته ، خواه نا خواه اونو هم درگ ياتفاق م ندهيآ رپس اونچه كه د... قراره پدر اون بچه باشه 

نه حق حضانت بچه رو داره ...  كنميقباله هم شرط م يتو يول...  ذارمينه ؟ در ضمن ، من باهاش قرار م ايباشه  ديشرش هم با يپا

ده اش خور هي... با منه  يهمه از سر لجباز...  شياصرار و پافشار نيا... براش ، بدون در نظر گرفتن نظر تو  فيتكل نييو نه حق تع

 نيريفردا م... بره  شيپ يرو روال قبل يبذار همه چ... توكل كن به خدا ... حرصت بده  خواديم... تو  يبه زبون عقرب گردهيهم بر م

 گريتحمل كن دندون رو ج نويتو هم دو ماه ا...  ديديدنبال مقدمات كار و انشااهللا اگه خدا بخود تا بعد از ظهر مسئله رو خاتمه م

 من ؟  اي ييتر تو شانيپر...  ي، بگو موس يبگو موس» ...  شهيتموم م... بذار 
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 يظالم با تمام همه  يايمن بودم و دن... بسته  ييو سكوت و درها ييمن بودم و تنها...  يزمان هي،  ي، نه چندان دور ول يزمان هي

... در باز  كيكوبش و  ينبض تپنده ب كيمن بودم و ... جانم  ...بر قلبم  ييخون آلود و زخهما يمن بودم و تن و بدن...  شيظلمها

 هيبه اشتراك ... مال خودم ... نبض پر كوبش  هي... از آن خودم  يواريچارد هي... حاال ، منم  نيهم... امشب ...  االح... خاله  يخونه 

 ستميس يته سالن ، روبرو ستهيشا يحاج... همه آدم  نيدر بسته و ا نينبض پر كوبش و ا نيو ا يواريچارد نيمنم و ا...  بهيغر

حاج منصور ... همون مبل ، بابا  يدر كنارش برو... شده  يداريخر ديافش قهيكه با سل يينو وتازه  يمبلها ي، برو يريتصو يصوت

 يكه تنها گرم يزيمخاطر آم ييتنها ياز دود و آتش و خون ، به دستها يمامان و من رو ، در حجم... همون كه رفت و ما ... افرا 

نبض تپنده پر  نيمن و ا... آمده بود تا باز ما ... آمده بود  روزبود ، سپرده بود و ام ستهيشا يحاج ييحايمس يبخشش ، نفسها

بابا ...  يو سرافكندگ يو جبر پول ، بار دوم از سر ناچار اريبار اول به اخت... بسپاره  ستهيشا يحاج ييحايمس يكوبش رو ، به دستها

 يداريو پا يبه همون دائم قايدق...  يشوهر دائم هي... كنه  دايكرده بود تا باز هم برام شوهر پ يسع... كرده بود  يسع يلي، امروز خ

 يشاك... چشم ؟ نه  گفتميپدر م نيچشم ؟ به ا گفتميو م شدميم يدختر خوب دي؟ با كردميقبول م دي؟ با رفتميبار م ريز ديبا... رضا 

رو  ميباز هم افسار زندگ تونمينم... نه بابا « ... : قدم قدم  اديبا من م... حادثه چند ساعته  هي... شهر متهم  نيتموم ا... وزگار منم ر

 »... رو من جواب نداد ... جواب نداد ...  نياعتمادتون رو تست كرد... سال عمر  22بار به اندازه  هيشما ... بسپرم به شما 

دو دور ... دور چرخوند  هيرو  شيشاه مقصود حيگفت و تسب يالله يال اهللا ال...  ديدوخت ، لب گز نييرو به پا شنيشرمگ نگاه

نه  يول... رفت ، هم مهره ها  جيحرف زد و حرف زد و چرخوند و چرخوند كه هم سر من گ نقدريا... سه دور چرخوند ... چرخوند 

به  نقدريكه ا ستيدرست ن ني؟ ا يشناسيرو چقدر م نهايتو ا... آخه دخترم « ... : نه مهره ها  كردممن كوتاه اومدم و از عزمم كم 

از اون  نويا...  هيآدم خوب دونميم...  يزيبر رهيدا يرو رو تياسرار زندگ...  يبا خبر كن تيكه اونو از زندگ يبش كينزد ستيرئ

 ليدل يول... سخت نبود ...  ديفهم شديبرباد رفته تو رو برگردونه ، م يبرورو ثابت كنه و آ تيگناهيتا ب ديكه برات كش يهمه زحمت

بهش اعتماد  نقدريا...  يكن يبراش كالبد شكاف تويزندگ...  يبذار شينداشت كه از روز اول تو ، خودت رو براش لخت و عور به نما

 »...  يكن

آخه پدر من ، شما كه « ... : دل از دشنه پره  ي، وقت كننيزخما دهن وا م... سال عمر سر باز كرد  25 يعقده ها... شدم  خشم

 نيكه بخواستم با شماها ، به اعتماد شماها ، خودم رو از ا ديرو بنده نبود يا گهيد يخدا...  دي، خودتون خدا بود يماشاهللا تعال
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اعتماد  يبها... اعتماد كردم  ستهيشا يا اعتماد نكردم ، آدم شناس بودم كه به حاجشناس بودم كه به شم مآد... مخمصه نجات بدم 

 يا گهيد يجز خانواده ما ، كس...  نجاي، االن ، امروز ، ا ديمن ارزش قائل بود ياگه شما برا...  دنيكه به انسان م هي، ارزش گرونيد

... امروز من ، به تموم اون روزهام گره خورده ...  يول... مادر  هيبرادر و  من بودم ، شما و چهارتا... نبود  يا ستهيشا يحاج... نبود 

كه شش  يمثل مهر...  شهيجلب نم...  دينيبياز من اعتماد نم...  دينيبينم...  دينكرد... به من ...  ديكردياعتماد م ديكه با يياون روزها

تو  يوقت» ... تموم بشه  نيبذار... بد  ايداستان تموم بشه ، خوب  نيا نيبذار...  شهياز شما به قلب من جلب نم...  شهيدونگ جلب نم

 ؟ دهينشون م يك يرو به من ، دستها افتي، راه ض ديد شهيرو م بي، برق فر يچشم هر كس

دندون آنكادر شده اش رو به  يلهاياز سب يهنوز گوشه ا...  ديكشيهنوز تند و تند دست به محاسن بلندش م... شرمنده بود  هنوز

؟  يپس داداشات چ« : ؟  دهينشون م يك يرو به من ، دستها افتيراه ض... نگاه من و تو  يانگار گم شده ، تو يزيچ هي...  ديگزيم

 »...  شنيناراحت م... ها  شهيبفهمن بد م عدااونها بدونن ؟ ب يخواينم

دوختن ؟ همونا كه تن و بدنم رو كبود  سهيمقدم ك يبزنم ؟ خودم رو خفه كنم ؟ كدوم داداش ؟ همونا كه با حاج غيكنم ؟ ج اخم

كه عشق ،  ي؟ وقت رونيكردن و از خونه شوتم كردن ب حرمتيرو به من حروم كردن ؟ همونا كه منو ب يكردن ؟ همونا كه عاشق

و نه  ميقد ينه امروز نه اون روزها... من برادر ندارم « ... : رو  ادهيپ نياكنم ، تو گود يمرگ م نيتمر...  شهيهمرنگ نفرت م

 بهيمن عادت ندارم غر...  دمي، بخش ي، بابام بود يطلب بخشش كرد...  يمعذرت خواست...  يشما اشتباه كرد...  انيكه م ييفرداها

 »... ببخشم  ليدل يو ب خوديها رو هم ب

 يابروها ريز ياز برق چشما نويا... باشه  يامشب ، واقع نيهمه ا خوادي، م يبيدلش به طرز عج...  رهيقربون صدقه ام م خاله

...  يعروس حاج« :  گهيو دم به دم م خورهيو تو دست و پا وول م زنهيو نسترن كه راه به راه بشكن م... داد  صيتشخ شهينازكش م

 »... تو چشم دوماد  نرهبپا ...  دهيتو آفسا كمتيش

، عروس  يعروس حاج گهيبار د هي... زهرمار « :  گميو م خندميو پا به پاش م يعاريبه طبل ب زنميم... من كه خنده زار عالم  و

زخم  هيدارم به داشتن ...  كميم ستيو ذهنم رو سر به ن شميو باز هم تو خودم گم م» ... و تو  دونميبه دم من ، من م ي، بست يحاج

 !؟ ديبه آرامش رس شهيبگو از كدوم طرف ، م...  كنميمرده قسمت م هيدارم شبامو با تن ، ...  كنميعادت م نهي، تو س

تا نگام به ... ، دور از چشم ، فقط تو چشم من نشسته  يگوشه ا هي... حالت ممكنه رو به خودش گرفته  نيتر انهي، موذ مهندس
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و چشماش رو تو كاسه  ندازهيپنگوئن وار من م كليبه ه يآور، نگاه چندش  نشونهيچشماش رو به برق م ين ي، ن فتهينگاش م

 نيروزها ، ا نيتو تموم ا...  يچ يعني فهممي؟ خوب م يچ يعني نيا...  نيو خوش تراش نسر دهيرو اندام كش كشهيو م چرخونهيم

 ديچرا ؟ چرا با... چرا  يول ...شكمم ، متنفره  يرو ندهيحجم فزا نيكرده ام كه بفهمم از تموم ا داياخالقش شناخت پ يقدر رو

پسر من « : ؟  دونهيم زيپر كوبش نفرت انگ ندهيحجم فزا نيرو ، داشتن ا يپول يفداكار نينفرت باشه ؟ چرا شرط ا نهمهيا صيحر

؟ به  خرهيم اهيهمه نفرت رو به چند پول س نيا» ...  رسونهيبگو بابا سالم م... چطوره خانوم ؟ جاش كه راحته انشاء اهللا تعاال ؟ 

 هفت پروژه رو به اتمام پر نون و آبدار ؟ تيصورت وضع

االن هم در حال  نيهم دونميخوب م... زنانه  استيس... و اظهار نظر نكنه  نهيساكت بش انهي، موذ شهيمثل هم كنهيم يسع مامان

 ... هيچرخون گريو باز يگردانيباز

دلم ... رو از پا انداخته  يحاج طتيشرا... برات سخته دخترم  دونميم« .. : . كنهيخانوم ، محبت مادرانه اش رو در حقم تموم م حاج

 يول... سام و عروس شدن توئه  ريام يآرزومون داماد...  يعمره ، من ، حاج هي،  نجايا اميصورت نافرم ب نيامشب ، با ا خواستينم

من تو رو به اندازه تموم ...  ميشما دو تا بحث كن ندهيآ ياوضاع و ما برا نيبا ا...  يباش نجايتو ا كردمينم رزوآ چوقتيباور كن ه

مادرت  يو منو جا ياز من نرنج دوارميام...  خوامي، م خوادتيم يسالها كه حاج نيسالها كه با مادرت دوستم ، به اندازه تموم ا نيا

... بد قلقه ... بگم خوبه  تونميخوب ، نم يول...  ستين يه بدسام ، بچ ريام... ، من هستم  يداشت كه يي، هر جا يهر مشكل...  يبدون

بسته  يباهاش به درها اديز دوارميام...  دهينذاره ، كارش رو به نحو احسنت انجام م يكس ياگه بخواد اعصاب برا دونميخوب م

 يلبخند زورك» ...  چونميپيگوشش رو خوب م... ، حتما به من بگو  يديد زشچند ماه ا نيا يتو يتياذ ياگه هر زمان ي، ول ينخور

خدا ... ، پر خواه  تيمسئول يپر غرور ، پر مدعا ، ب... داره  يمهندس چه جور اخالق دونميخوب م...  نشونميبه چهره پر محبتش م

 ...بگذرونه  ريعاقبت منو بخ

از سالن ، به  يبرگشته ، گوشه ا كايخودش رو گذرونده و از آمر يدوره آموزش يكه به تازگ ديو شوهرش ، مهندس جاو ديافش

 ييگه گاه لبخندها... از چهره هر دوشون ساطع بود  يغم يو ب ياليخ يب...  شنونيو گل م گني، نشسته و گل م اهويدور از ه

امشب ...  داديبهم م يكيكوچ يكار دل گرم نيو با ا كرديو خانومانه از طرف خودش به سمت من پرتاب م نيدوستانه و البته مت

شكمم ،  يتوده برجسته رو نيا يمن ، تا برا ييتنها يواريچارد نيدر بسته ، ب ني، پشت ا نجايجمع شده بودند ، ا نهايهمه ا
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وشت دو جوون رو ، سرن يبه شاد...  شدنيتا بوده و نبوده ، همه جمع م...  يچه حال و روز خنده دار...  ارنيكنن و پدر ب يبزرگتر

بچه رو به  هيجمع اومده بودن تا سرنوشت  نيا...  نجايامشب ، ا... عاشقانه بذارن  يا دهيدختر و پسر رو به مزا هيبهم بدوزن و 

 ... كنميمرده قسمت م هيدارم شبامو با تن ، ...  كنميعادت م نهيزخم ، تو س هيدارم به داشتن ... بدوزن  گهيد يمرد

 دهيبه قلم كش ستهيشا يشروط اون ، همه و همه به دست حاج... حرف من ...  طيشرا... تموم بحثها  جهينت... كرات تموم مذا جهينت

حادثه چند ساعته ، با من  هي... شهر متهم  نيروزگار منم ، تموم ا يشاك... شد !  ريو جلسه ختم به خ ديبه امضاء جمع رس... شد 

 ...قدم قدم  اديم

 يكس يرو برا ريتقد گميدادن ، و اونچه كه من م ري، تن به تقد گفتني، اونچه كه برام رقم خورده بود ، اونچه كه بهش م عاقبت

بود  يمن ، خود زن يكه برا يلحظه ا... بستن  مانيشدن ، پ يكي،  دوننيقلبها م ونديكه همه اون رو پ يلحظه ا...  ديرقم زدن ، رس

 ي، رو يروز بهار كي، ساعت پنج بعد از ظهر  بهشتيارد جدهميمن ، امروز ، ه...  ستهيام شاس ريمبا مهندس ا مانيپ... 

 وندهيپ ني، نشستم و منتظرم تا عاقد ، ا ميبه حجم شش ماه و ن يبه حجم شصت متر ، با شكم يخشك ، در سالن ييهايصندل

 ديقبول كنم ؟ به چه با ديرو با يچ... تموم مجهوالت عالم گنگم  اندازهبه ... گنگم » قبلت « :  پرسهيم... فرخنده رو به ثبت برسونه 

لحظه قرار  نيبود و االن ، ا تيهو ي، ب شيپ يقيكه تا دقا ينبض تپنده پر كوبش نيهم ايبگم قبلت ُ  ديرضا داشته باشم ؟ اصال من با

منظورش  دميدست سردم حس شد و من نفهم ينگشتاا ريكوبشش ز...  ديكنه ؟ ناخودآگاه دستم به شكمم سر داينو پ يتيبود هو

 ...نه  ايبود ؟ قبلت  يچ

از استرس و فشار  كهيدست تو دست مامان ، درحال... دوز باال  نينه با ا يقرص واجبه ، ول دونستميم... ست  وونهيپسر د نيا واقعا

لرزون  ييبا پاها واشي واشيها فاصله گرفتم و  نيو بابا ، قدم به قدم ، از ماش ستهيشا يدر بدن نداشتم ، در كنار حاج يجون يعصب

« : به طرفش برگشت و گفت  يبودند ، حاج ستادهيا نهايكه همه در كنار ماش يتو فرصت... شدم  كيازدواج نزد وبه دفتر ثب طالق 

 »؟  يهست يمنتظر چ... بابا  گهيد ايب

، قدم از قدم بر  كليعروس بد ه نيشما با عروست برو ، مواظب پسر منم باش ، من با ا« :  يطانيچشماش ، قرمز بود و ش برق

 »...  دارمينم

تا حس  دميعمر جنگ هيعمر از حقارت متنفر بودم ،  هي...  اديبه سرت م ياز هر چه كه بترس... شد ، سوزنده  يوجودم شعله ا تموم
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 قيدقا نيهمه ا خواستيدلم م... اخم كردم ...  ستينبوده و ن يچيطالعم بجز حقارت هعمره تو  هي يول... رو لمس نكنم  ريتلخ تحق

متاسفم كه ...  اديتو در نم يهايلودگ ني، مطمئن باش كه با ا ياريحرص منو در ب يخواياگه م« : رو گرز كنم ، بزنم تو فرق سرش 

بغچه كه به دهن  هيبوده ، از تو  ستادهيا وونيشب پر ستاره كه تو ا هي، حاج خانوم  دميشا اي... از تو لپ لپ درآورده  يتو رو ، حاج

 هيقناس رو  كليه نيا يپاته ، مجبور يپاته ، نخور يبهرحال ، آش كشك خالته ، بخور...  رونيب دهيبود ، كش زونيلك لك آو هي

با كالسه ، قراره برام ، خدا ،  يليخ ادين بم ريكه قراره گ يپسر يبگ يتونيم...  يكن يبه عنوان همسرت ، به همه معرف يچند ماه

 زير زير يحاج» ... باد كرده  كمشيكرده ، ش يخور ادهيز سهم ، از ب كليعروس بد ه نيا...  لميميكنه به آدرس ا لشيميا

 ...غصه خوردم  لويك لويو ك دميچيدر خودم پ زير زيمن ر...  ديخند

 تيقدرت مشروع نهمهياز ا...  شيمهر سال پ 13 خيمصادفه با تار قايعقد ، دق خيتار.  شيهشت ماه پ خينوشته شده ، به تار قباله

 ميطرح قد يسكه بهار آزاد 114سفر حج و  هيبود  كي، نزد يبه خواست حاج هيمهر... شدم  رتي، غرق ح ستهيشا يحاج يبخش

به چهره مهندس ،  ينگاه ميبا ن... بد داشتم و از سكه  يشدن خاطره  ياز حاج... شد  روبروثبت بشه ، كه بشدت با مخالفت من 

ببنده ، بارش رو  ونديپ يبا هر ك... عادت داره : كه  زدياش داد م افهيفكر آزار دهنده تو ق نيا... به درونش برد  يپ شديراحت م

نه  هي...  دياز اون به من خواهد رس يكنه قرانفكر  دينبا... نه ...  رهيبگ طالقكنه و  سهيمنو هم مثل مقدمها سر ك خواديم... هم ببنده 

زرد  يشاخه گل داوود هيرو با اجازه خودم ،  هيهمه ، مهر رتيگفتم و در مقابل ح ستهيشا يحاج يحاتم بخش نهمهيبزرگ به ا

آخم  ياز كنار رونم گرفت كه صدا يخاله بشكون... زد  البا دينو يابروها... بابا چرتكه انداخت ... ترش كرد  يحاج... اعالم كردم 

 ...مهندس گم شد  يخنده پر صدا ونيم

... فرخ  ريبه قول مهندس ، ام... پسر ما ... پسر من ... كودك درون من  كي، به ربع ساعت وقت ، مهندس شد شر يراحت نيهم به

 ...چه خوش اشتها 

 كتهيمخصوصا شرط مهندس كه كلمه به كلمه د...  ديت رسقباله ، به ثب حاتي، در صفحه توض شيشرط و شروط جلسه شب پ هيكل

بعد از دو ماه  توانديزوجه م. نوزاد زوجه  يو فقط و فقط بعد از سن دوماهگ نيحق طالق ، با توافق طرف« : كرد و عاقد به قلم آورد 

كودك ، به زوج ،  يسالگ جدهيه انياپدر به جز حق حضانت ، تا پ كيحقوق  هيكل ضيداده و با تفو طالقاز تولد نوزاد ، در خواست 

زوج بوده و حق حضانت اوالد ،  نهيبر عهده و هز يسالگ جدهيه انيخرج و مخارج مربوط به كودك ، تا پا هيكل... طالق باشد  ريگيپ
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، دال بر ساقط نمودن حق  يمدرك اي شيدر ضمن ، ارائه هر گونه آزما...  شوديمساقط ن شاني، از ا ريپس از ازدواج زوجه با غ يحت

 »...  دينما يساقط نم شانيرا از ا يباشد و حق پدر ياز زوج ، توسط زوجه مورد قبول نم يپدر

صداش ... درشت و كج به لب ، به من زل زده بود ، نگاه كردم  يبرگشتم و به صورت اون كه با پوزخند عيحركت تند و سر هي با

 ينيمن به هم... به شخصه ... باال  ارميرو ب كمتيش خوامينم... كردم ، فرزند زوجه  كتهيكه د يدينترس ، د« : گوشم آزارم داد  ريز

بگه  يبد اديبه بچه ات  يدوماه وقت دار...  يبه من حق پدر بودن رو بد ديبا...  كنميبذل و بخشش هم نم يول... قانعم  يكه دار

 »بعد از دوماه بلده بگه بابا ؟  يراست... بابا 

 يكالس خصوص ديبابا ؟ فكر كنم از امشب با گهيدو ماهه م يآخه كدوم بچه ا... پاره كرده طرفم  ريزنج يا وونهيمسلمه كه با د پر

كه بابا ،  يحجم برامده ا نيبه ا كشميبابا و دست م كنميلب زمزمه م ريز... كنم بابا  ينبض تپنده پر كوبش و هج نيا يبذارم برا

 ... كوبهيدستم م رينبض ز... زل زده  ونبه چشم پر نفرت به ا

 ونديپ نيكامشون رو از ا نكهيبدون ا... كردن و رفتن  ي، از همون محضر ، خداحافظ ديخاله و نو... از دوازده شب گذشته  ساعت

وچه ك چياز پ نيكردن و سوار بر ماش يو شوهرش دست تو دست هم ، خنده كنان خداحافظ ديافش... كرده باشن  نيريخجسته ش

فكر ...  اريبه خودت فشار ن اديز« : و زمزمه كرد  دميبه بغل كش اطيبا احت... نشوند  ميشونيپ بهمادرانه  يمامان بوسه ا... گذشتن 

به ... گزك دست بابات بدم  خوامينم... اونجا  امينم گهيد... نذار  خبريمنو از حال خودت ب...  گذرهيروزا هم م نيا... هم نكن  يچيه

تند و تند بهت سر  كنميم يسع...  تونمي، منم نم يبهش اعتماد كن يتونيكه تو نم طورهمون...  ستيمرد ن نيبه ا يقول تو ، اعتماد

 ...ار و زمزمه و زيو خدا حافظ ر گهيد يبوسه ا» ... برم  گهيمن د... خودت نگه دار  شيخاله ات رو هم شبها پ يدخترا... بزنم 

دختر ،  نيا...  گهيطالق د هيبازم : به درونش برد كه  ياز چهره گرفته و افروخته اش ، پ شديم... گرفته بود  ري، سر به ز بابا

 ... ذارهيمن نم يبرا ييآبرو

 دهيرس نجايكار به ا كن ، حاال كه يسع يول... گذشته ها گذشته ... نكوهشت كنم  خوامينم... بابا جون « :  دمياز حرفاش هم فهم نويا

 »... تو شناسنامه ات بخوره  گهيمهر د هينذار بازم ...  ي، با مهندس بساز

بابا و مامان هم رفتن و منو ... درست مثل پوزخند رو لب مهندس بعد از بله گفتن من ... پوزخند بود  هيبابا ،  يجوابم به حرفها تنها

رو تو دست  نشيماش چيبه چشم زد ، سو شويآفتاب نكيمهندس ، ع...  ستهيشا يسپردن به دست خانواده حاج!  ريخ يبا دعا
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الو ، غزلكم ، من كارم تموم ، مامان بچه رو روونه كنم ، اومدم « : دست جابجا كرد ، شماره گرفت  تورو  لشيموبا يچرخوند ، گوش

 ... دميشبه روش پا يسرم رو بلند كردم و از ته دل لبخند... هه » ؟  يكه هان يهست... 

رو زد  نيماش ريمهندس دزدگ... مشغول كرد  فشيك يتو ياليخ ليحاج خانوم ، خودش رو با وسا... گرفت  ريسر به ز يحاج

فقط حواست به پسرم ... كه نمونده ؟ آها  گهيد يكار... ، ما رو به سالمت  ري، شما رو به خ گهيخوب د« ... :  ستاديا بيدست به ج

 »... مادام  يبابا...  دياوه ببخش... مادمازل  يبابا... شركت  تو، هشت  ينكن ريفردا د... باشه 

 هي ميمونده ؟ بر كاريچ... خوب خانوم « ... : حاج خانوم رو گرفت  يبازو ريز گهيبا دست د...  چونديدست دور شونه ام پ يحاج

 »...  دهيرم هنوز خونمون رو با قدمهاش بركت نبخشسر خونه ، دخت هي ميدختر خوشكلمون بعد هم بر نيبه ا ميشام خوشمزه بد

 »... خونه ، خسته ام  رميم گهي، من د ينه حاج «

...  يمونيم دميمثل افش گهيتو د... باش  يامشب رو با من و حاج...  دميتدارك د يمن كل...  زمينگو عز« :  ديخانوم لب گز حاج

 »...  يتنها باش خوامينم

 »... گناه دارن  موننيپشت در م انياونجا ، م انيو نسترن ب نياره نسرقر...  ستمينه تنها ن «

خسته ست ...  نيبب گهيشب د هي يشما هم حاج خانوم ، تداركاتت رو برا... باشه دخترم « : ، دور شونه هام سفت شد  يحاج دست

،  ادي، با من نم ياين... حاج خانوم رو مهمون كنم  خواميامشب رو به بهونه تو ، م هي...  يفرار كن يتونياز قرار شام كه نم يول... 

 ...بود و بس  يجوابم لبخند» ...  ها خوابميامشب گشنه م

... با برنج  يحاج خانوم قرمه سبز... دوست دارم  تزايمنم پ... دوست داره  تزايپ يحاج...  ميو حاج خانوم ، خورد يرو با حاج شام

، حتما اونم  ميبخور يقرمه سبز رونيب ميايب ميخوايم ديفهمياگه م...  هيل من عاشق قورمه سبزسام هم مث ريام« :  گهيحاج خانوم م

 يقرمه سبز يو معروف يشلوغ نيباال اومده ، تو رستوران به ا كميزن ش هيكنار  ومديمعلومه كه نم... اخم كرد  يحاج» ...  ومديم

 ...بخوره 

شدن  يو نسترن ، اونا هم راه نينسر دنيدو ساعت موندن و به محض رس يكي... و حاج خانوم هم با من به خونه ام اومدن  يحاج

« : من نخوردم ، گفت ... پخت  ينيريش نينسر... كردن كه حال و احوال منو به احسن حال تحول بدن  ياديز يخاله سع يدخترا... 

و خندوند و باالخره  ديكرد و خند يلودگ... نسترن اما ، گرم گرم خورد » ... خوبه  يبخور ، فتهيصبحا قندت م... صبحت  يبرا
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 ...فرخ شدن تا بخوابن  رياتاق به قول مهندس ام يجفتشون ، راه

وار  رهي، لباس گلگشاد تنم رو باال زدم ، كف دستامو چرب كردم و دا دميكاناپه سه نفره دراز كش يرو برداشتم ، رو تونيز روغن

ساق پام ، ساعد ...  دميبغلم كش ريباز چرب كردم و به ز...  دميرونم كش يدوباره چرب كردم و به كشاله ها...  دميبه شكم كش

، كه تو رو از  ينيبيم يبگو تو گذشته چ...  ينيبيم يساعتها رو به عقب برگردون ، اگه بازم فرصت...  اليفكر ، خ... ماساژ ... دستم 

زنگ در بلند  يصدا... جهان تازه رو من وا كن  هي... كن  دايترسونده ؟ ساعتها رو به عقب برگردون ، اون همه خاطره رو پ ندهيآ

در نگاه كردم ، اووووووووف به گمونم جنگ  يباشه ؟ از چشم تونهيم يك... شبه  وازدهساعت د... از جا بلند شدم  يشد ، با سست

 هي...  رهيت يسورمه ا نيشلوار ج هي، با سه دكمه باز ،  قهيسه دكمه بدون  يپرتقال شرتيت هيم ، نرم شروع شد ، در رو باز كرد

 يدور گردنش كه در تضاد با پوست روشن و موها ميضخ دزر يطال ريزنج هيبند چرم دور مچ دست چپش ،  هي،  يصندل سورمه ا

ول  يشونيپ يرو ختهيموهاش رو حالت دار ، بهم ر... دست راستش  يزرد رنگ تو يگل داوود ياش بود ، و شاخه ا نهيس يمشك

چطوره ؟ پسر من  رممامان پس« ... : سقف راهرو  ينور قرمز مخف ري، همرنگ بلوز تنش شده بود ، ز يچشماش از زرد... داده بود 

 ...ر آورد باال آوردن د يبا دهن ادا» ...  يحالم رو بهم زد...  يديم تونيچطوره ؟ اَخ بو روغن ز

« :  ينيبيم يساعتها رو به عقب برگردون ، اگه بازم فرصت... نكرد  هيخورد و گر نيزم شهيم...  شيمخل آسا... از رو بسته  ريشمش

 »؟  شيفرما

ات رو به  افهي، ق يهمون زور بزن... رو از مامانش ارث ببره  يادب ياالن ب نيجلو پسر من با ادب باش ، دوست ندارم از هم... اُ اُ اُ  «

، مثل خودم  يتو روم نگاه كن يكن يسع... ادب بشه  يبچه ام زشت و ب اديخوشم نم...  شميدعا گوت م ي، كل يبچه ام ارث برسون

...  يرو سركوب كن شيكن ژن وا نيتلق...  اديماست درب نيحواست باشه ، عالقه ندارم ع« : شد  يجد» ...  ستيبشه هم بد ن

 »... جفتتون بهتره  يبرا ينجوريا

 »؟  شيبهش ، فرما كنميچشم ، سفارش م« : كردم  ظيرو غل اخمم

... طلبكار باشم  كشهيعشقم م... باشم  يمن خوش ندارم بدهكار كس... گندت بزنن ...  كردميعقدت نم يبد اخالق نقديا دونستميم «

 »... ات  هيمهر نميا ايب

« ... : دست دراز كردم ، شاخه گل رو گرفتم ... ابرو باال داده ، گرفت جلوم  هيبا زرد رو  يدراز كرد و شاخه گل داوود دست
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منم خوش ندارم ...  يواحد رو فراموش كن نيهم ، در ا نيو بعد از ا يبر يتونيندارم ، حاال م يطلب گهيد... حسابم باهات صاف شد 

 »...  يبلند كن روخونه  نيزنگ ا يباز صدا

منو  يحق پدر يخوايرفت ؟ تو م ادتيشرط و شروطمون ... هنوز مهر شناسنامه ات خشك نشده ها ... هوششش ، رم نكن مادام  «

 ميحواست باشه من ك... تمام و كمال مال خودته  گهي، بعدش د يمهر زن رو كه بد... ، من االن مهرتو دادم  نيبب...  يازم سلب كن

 »... بگم  ريمن عادت دارم هر شب به پسرم شب بخ...  شهيسام بسته نم ريام يور چوقتيخونه ، ه نيدر ا... 

 »؟  يعادت كن يفرصت كرد ياونوقت ؟ ك ياز ك« : گرفته ؟  شيشوخ

... اممم ... بذار فكر كنم « : اش كوبوند  قهيمتفكر به خودش گرفت ، با انگشت چند بار به شق افهيكرد ، ق كيبه هم نزد ابروهاشو

و  ستيساعت و ب شياما اگه بخوام خودم حساب كنم ، ش...  مهيشش ماه و ن قاي، دق ميحساب كن يبه حساب كتاب حاج ميوااگه بخ

 »... بكش كنار ... ست  قهيست و شش دقيب... نه ...  قهيپنج دق

 »جونم ؟ « : بستم  شتريخورده ب هيدر رو  ي، ابرو باال دادم ، ال متعجب

خوش ندارم مونگل ... همون كه گفتم « : از داخل به شكمم فشار آورد  رهيدر و فشارش داد به داخل ، دستگ رهيبرد به دستگ دست

 »... بگم  ريبه پسرم شب بخ خواميحرفم مفهوم بود ، م... برام  ياريدر ب يباز

باهاش  يبر يتونيفعال م... ال ، نه فع... تا دلت خواست براش كارت پستال بفرست  رونيهر وقت اومد ب... الزم نكرده ...  خوديب «

 »... بخوابم  خواميبرو م... كن  ليمي، اگه خواب بود ، براش ا يچت كن

 »؟  يوحش يكنيم كاريچ يهو« : به شكمم فشار آورد ، دردم اومد  رهيدستگ... كرد  شتريرو ب فشار

باشه  ادتي نويا... من تو گرفتن حق استادم ... گفت ؟ بت  يچ يحاج... نكن  يبا من باز« : شد  يكم نكرد ، جد رهيفشار دستگ از

حقوقم متوسل به زور بشم  ياعاده  يبرا ينذار روز اول... با توام خانوم ... بوم غلتونت رو  كليبه زبون خوش بكش كنار اون ه... 

 ...« 

 »... جا حال و احوال كن برو  نياز هم «

 »... حسش كنم  ديبا... كنم  يخودمو بهش معرف ديبا... با بچه ام اتمام حجت كنم  ديبا...  شهينچ ، نم «

 بلند كردم رهيدستگ يدستم رو از رو» ...  وانهيد «
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 شهيبه ش ينگاه...  ستادياومد روبروم ا... نشستم رو كاناپه ... اخمم رو باز نكردم ، عقب گرد كردم ... به داخل خونه گذاشت  پا

 تونيبچه منو با روغن ز« : به لب نشوند  يپوزخند...  ينيبيم يساعت رو به عقب برگردون ، اگه بازم فرصت... انداخت  تونيروغن ز

 شيكنارم نشست ، دستش رو پ» ... اجتماع بدم  ليتحو يبچه عقده ا هي خوامينم...  شهينرم م يمن با مهر پدر چهب... ؟  يكنينرم م

 دهيپوست كش ري، نبض تپنده ز ديكوب... حس كرد ... قلبم فشرده شد ... نرم نرم نرم ... شكمم گذاشت  ندهيحجم فزا ي، رو ديكش

... حس كردم ... دستش ، رعشه به تنش افتاد ، شوكه شد  يانگشتها ريوار ز ياهاز حركت م... شوكه شد ... تنم ، حس كرد 

 يصدا... گرم شدم ، قلبم گامب گامب زد ... شكمم مور مور شد پوست ... شد  خيبدنم س يموها... دستش رو حس كردم  يسرد

 ايسرد ... عرق نشست  شيشونيرو پ... بود  داياش پ نهي، حركت تند س شيپرتقال شرتيت رياز ز... تو گوشم بود  كيميتيقلبش ، ر

وار تكرار شد  يتنم ، حركت ماه دهيپوست چرب و كش ريز...  دونميگرم ، نم ايعرق نشست ، سرد  ميشونيرو پ...  دونميگرم ؟ نم

به قصد ... شد  مخ...  ديكش ريكمرم ت... شكمم  يباز دست سروند رو... كنار  ديلحظه دست كش هي... پوزخندش جمع شده بود ... 

 يتند ، دستش رو از رو يبا حركت... كرد  داديتو چشماش نفرت ب... سرش رو بلند كرد ...  دينبوس... شكمم ، خم شد  يبوسه رو

حرف از در  يب... بلند شد ...  دينفسم بر... دستم ، مچاله شد  يتو يگل زرد داوود...  ديوار ، عقب كش يحس حركت ماه نيسوم

 ... دخترا خواب بودن ... سر به عقب برگردوندم ... حركت  يب... گنگ موندم ... زد  رونيخونه ب

گلوم رو  يبغض تو نيهمه ا ديبا... بخوابم  ديبا...  هاستي، كه در ان دولت خاموش ابيب را در، خوا هاستيفراموش ياي، رو خواب

چرا منو در ...  اديچرا به چشمم نم...  گميخواب رو م...  زونهيچرا امشب از من گر... بسپارم  يخواب كنم ، به دست فراموش

نه من ، نه او ، ...  گذرهينبض تپنده م نيا يساعتها از رفتن بابا. .. گميخواب رو م... ؟  كنهينم مچرا حل...  چونهيپيخودش نم

 ؟ برهينفرت ، خوابش م نيبار سنگ ني؟ اون خوابه ؟ با ا ياون چ...  ميدينخواب

دنده ، اون دنده ، چپ ،  نيا...  دميباز نشستم ، به پهلو چرخ... باز درجا زدم ...  دمينشستم ، به پهلو چرخ... صبح در جا زدم  تا

رد شده بود  ستيچشم كه باز كردم ، از هفت و ب... چشمام گرم شد ... شد  دايشفق پ... صبح شد ... طلوع كرد  ديخورش... راست 

...  دميلباس پوش... به درك ...  كرديپف چشمام غوغا م... به دست و رو زدم  يتند و تند ، آب... تلف كردن نداشتم  يبرا يوقت... 

، كلنجار  دميبرس كش... موهام در هم شده بود ... به درك ... ببندم  تونستميمانتو رو نم يدكمه ها... نوك انگشتام سر شده بود 

 ستادهيدر خونه رو بستم ، دم آسانسور ا... به درك ... بودم  جيبه سر كردم ، ضعف داشتم ، گ عهمقن... به درك ... رفتم ، باز نشد 
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... رو زدم  يدكمه آسانسور بغل... به درك ... شمش به من افتاد ، دكمه آسانسور رو زد ، وارد شد ، سالم نكرده وارد شد بود ، تا چ

... جوون سوار شدن  يكيمسن ،  يكيدوتا خانوم ... در باز شد ... پنج ... شش ... هفت ... هشت ... رو زدم  يسوار شدم ، دكمه الب

گوشم  يتو يفيظر يصدا...  كي... دو ... سه ... چهار ... به درك ... جوونه رو برگردوند ... لبخند زدم بهش ... مسن تر لبخند زد 

تند ... از محوطه خارج شدم ... قدمهام رو تند كردم ... زدم  رونيب ياز الب...  دميكش رونيتنم رو ب... در رو هل دادم ...  يالب:  ديچيپ

بلند مهندس با شتاب  يشاس نيماش... شدم  كيكوچه نزد چيبه پ... به درك ... هرم تابستونه داره ... هوا گرم شده ... تند تر ... تر 

رد شد ، بوق زد  يزرد رنگ نيماش... شدم  سيخ... دم عرق كر... بازم تند تر ... به درك ...  ستاديبوق نزد ، نا... ، از كنارم گذشت 

 هي يبعد ابونيسر خ... رفتم ... بازم رفتم ... به درك ...  خوردينم رشيرو گفتم ، به مس رميمس...  ستاديدست تكون دادم ، ا... 

...  شهيم رميد... ت پنج كم كردم ، هش كساعت رو مچ دستم رو چ... سوار شدم ، عقب ... هماهنگ بود  رمي، با مس گهيد نيماش

هشت ... ساعتم رو چك كردم ... پولم رو گرفتم  يباق... رو حساب كردم  هيكرا... شدم  ادهيدم شركت پ... به درك ...  رسميم ريد

باال رو باز  در...  كردمپله ها رو دو تا سه تا ... مهندس محوطه كنار شركت پارك بود  نيماش... به درك ... شده بود  ريد... و پنج 

... جوابگوش شدم  يلبخند زد ، به نشونه سالم ، با لبخند يديخانوم حم... گفتم  ريصبح بخ... سالم كرد  نيآقا حس... كردم 

در اتاق ...  دميبلند جواب شن... دادم  يحسام و شمس با هم مشغول صحبت بودن ، سالم بلند ي، آقا يادار ياتاق فن يبرگشتم ، تو

به در انداختم ، در اتاق  ديكل... جلسه داشت  ريبندر امام ، تو هفت ت يميپتروش يامروز دفتر مركز...  ستشين... بسته بود  يحاج

، كرمش  ي، پرتقال يآب زيوايو كفش اسپرت ل يخي نيبا ج... تنش بود  يبلند لخت پرتقال نيآست شرتيهمون ت... مهندس باز شد 

... لحاظ كن  ركرديد قهيخانوم مهندس ، شش دق تيش ميشمس ، تو تا يآقا« : اخم كرد ... فت گر شمچ دستش رو جلو چشم... 

 يايم ريباره د نيآخر... نره  ادتي...  يكه ، سرعت عمل ، دقت ، وقت شناس يدونيم...  ننيپروژه ها سنگ... خانوم افرا  ياومد ريد

، هفته  ذاشتميم هيبودم ، از جون ما يحاج يمن جا... كار امروزم ساخته ست ...  دمدر اتاق رو باز كر... به درك ... اخم كردم » ... 

 طونهيش» ...  نجايا ايب... افرا « : صداش بلند شد ... رو روشن كردم  ستميس... روانپزشك  بردمشيسه جلسه مرتب و متناوب ، م يا

 ...حوس جنگ داره ... بزنم لهش كنم  گهيم

...  ستادميزدم و منتظر ا يدم در تقه ا... گرفتم  شيالك پشت وار ، راه اتاقش رو در پ يبا سرعت... ردم بلند ك ستميس ياز رو سر

 »تو  ايب« : بازم صداش 
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 »بله مهندس ؟  «

 «: اههم كردم ، سر بلند كرد ...  خورديدور خودش تاب م... بود  ريدرگ...  دونمي، نم يچ... روش نوشته بود ... جلوش بود  يكاغذ

... اس ها  يپ وي، استدمنتها ، دبل يها ، برنامه زمانبند تي، صورت وضع يكيزيف شرفتي، قراردادها ، نمودار پ يو فن ياوراق مال

موارد وصول شده ، موارد ...  ازيدرخواست مواد و مصالح مورد ن...  يادار ينامه ها...  ازياقالم مورد ن... پرداختها  طيشرا... نقشه ها 

از شرح كار ،  يمربوط به هر هفت پروژه رو با خالصه ا... در دست اقدام  يسفارشها... كاال  ديپرداخت بابت خر... در دست اقدام 

 »... باشه  زميرو م گهيساعت د ميكن ، تا ن يبذار ، دسته بند كيفكپرونده هر پروژه ، به ن يرو

زود باش ... ارزه  ي، چقدر م نيديبرام د يكه تو و حاج ي، خواب نميبب خوامي؟ م هيچ« : اخم كرد ... كردم نگاش  هياندر سف عاقل

 »... جون بكن 

شركت نفت  يمناقصه ها تيتو سا يريم« ... :  نييابرو پا هيابرو باال داد ،  هيانگشت دست چپ ، گوشه چشم چپش رو خاروند ،  با

رو جدا  ناشيسنگ... مزنه بزن ...  خواميرو م نتشونينسخه پر هي،  شهيمناقصه مربوط به كار ما م ير چه...  يميپتروش نطوريهم... 

اول اونا كه گفتم ، ...  ستميمن كفاره بده ن... من اخم نكن  يبرا... ندارم  يحوصله دوره گرد... تهران باشه  ل، ما حايترج... كنه 

 »... اش  هيبعد بق

 زهيتم زتوني؟ م نيخواي، نم يچ ييبرم نون بخرم ؟ چا« ... :  وونهيد... قصد جونم رو كرده ... تر شد  ظي، غل چيكه باز نشد ، ه اخمم

 »... چه كاره ام ؟ نه  نجايمن ا نيفراموش كرد يجناب عال نكهيمثل ا... پاكش كنم  اي

كارها سر و  نيبه تموم ا ي، دو ماه وقت دار يباش داشته اديبهتره تو هم خوب به  يول... نرفته  ادمي« :  ديصدا دار كش يپوزخند

بگذره ، من از پولم  تي، ده ماه هم از حاملگ يرو به موتم كه باش...  مانيزا يمرخص يب مانيزا يوگرنه مرخص...  يسامون بد

خمارت  يعاشق چشم و ابرو...  يكنيرو هم نقد م تهايدونه دونه صورت وضع... تموم و كمال ... بشه  تمومهمشون  ديبا...  گذرمينم

... باشم جورم رو بكشه  گهيد يكيتا اونجا كه خبر دارم ، اَخته هم نشدم كه محتاج ... بكشم  شينبودم كه خودم رو به آب و آت

 »... هم بهم بده  يحساب بانك يموجود تيوضع نياز آخر نتيپر هينرفته ،  ادميتا ... آها ... كه نه ؟ برو جون بكن  تهيحال

 »؟  گهيد «

رو تا  تييبسكو نيدو دونه از ا...  نكهيا گهيد« ... : كرم دار  يي، ساقه طال ديكش رونيب تييبسته بسكو هي... كرد تو كشو  دست
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 نيامروز هم آخر...  يدم به دم افه غش كردن بردار يه اي...  يبد لميمارمولك تحو گهيدو ماه د خوامينم... وقت نهار سق بزن 

 »افتاد ؟ ... شركت  يايم يكشينداده ، راتو م نهبارته كه به پسرم صبحو

 »... شما غصه منو نخور  «

باعث شده كه عقل ناقصت بهت چراغ سبز نشون  ي؟ چ تيوضع نيتو ا يرسيم كيرمانت جيبه نتا يتو واقعا دار يعني... ؟  يجد «

كه بهت  ييزايمخ منو زدن ، زودتر اونچ يبجا... برو از جلو چشمم ... ر ؟ گفتم پسر منو گرسنه نذا خورميبده كه من غصه تو رو م

 »...  يجون بكن ديمن با يپا به پا... گفتم حاضر كن 

 ... ديصدا خند يب» ...  كنميچشم ، اما اول جون تو رو م« : نثارش كردم  يگوشه چشم ، چشم غره ا از

ساعت بعد ،  ميتا ن...  رونيعقب گرد كردم و از اتاقش زدم ب» ... به قبرستون  يحت... برسم  ييشما به جا يپا به پا دونميم ديبع «

... گذشت  گهيد قهيده دق... صبر كردم ... من جون بكنه  يبذارم پا به پا ديبا... ببرم بهش بدم ؟ نه ... همه مدارك رو آماده كردم 

« : نوشتم ... باز شد ... كردم روش  كيكل...  amirsam_1982... روشن بود  اهوشيچراغ ...  ومدين... ساعت شد  مين...  ومدين

در اتاقم با ... سند كردم » ... ، پا به پام جون بكن  يخودتو جمع كن ، اگه دنبال پولت... ساعته آماده ست  مين... مدارك آماده ست 

زد  شخندين... بودن  اديزونكن ها ز... پرونده ها رو بلند كرد ...  ديفقط خند... پوزخند نداشت ...  ديخند... اومد تو ... شدت باز شد 

 »... جون بكن ...  ارياش رو تو ب هيپا به پام ، ها ؟ بق« ... : 

 يمردم آزار هي،  رنيگيپوشش م ريآزار رو ز ي، چارتا ب تيشد وضع نميرو تخته كنن بهتره ، آخه ا يستيدر بهز... اهللا  ياهللا ال ال

 نياما ، ا يريزود م...  ستين يزرنگ نياز راه ، اسم ا يرسيم ريد...  يزارياما ، از جذام ب يزنيتو اجتماع ؟ زخم م دنيول م نويمثل ا

من كه از تو دل ...  يمن كه از تو دل كندم ، بسكه مردم آزار...  ي، از همه طلبكار يريبا خودت كه درگ...  ستين يعادت قشنگ

 ...  يكندم ، بسكه مردم آزار

... فقط چهار هفته ... چهار هفته ...  يطوس سيخود نو هي، با  انويرو پ سمينو يم...  يترانه خصوص هي،  يشخص يحرفها يسر هي

ارتش  هيقشون حس منظم ، مثل  هي... كردم  ريمثل خر تو گل گ... بسه  يمونيپش يزمان هم برا نيهم يول...  ستين ياديزمان ز

 ونيهذ... هم كه داره  ياختالل رفتار... تنبل بالفطره كه هست ... حاد داره  يفرن زويكه اسك شميمكم كم دارم مطمئن ... محكم 

چشم  يبابا هي شهيم قهيدق هي...  ارهيدر م ايدن هيدم به دم كه سر از ... ، توهم هم كه تو خونش شناوره  گهيهم تا دلت بخواد م
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 نيصحبت كنم ، ا يبا حاج ديبا...  چارهيقاتل روح و جسم من ب شهيهم م قهيدق هي...  يون ، مسئول پر از عطوفت پدرانتظار ، مهرب

كار  ابويمثل  چارهياز من ب تونهيهر روز تا م شهيآخه مگه م... مبهم  يطوس نيا ي، تو نجايپشت تو واسادم ا... تحت نظر باشه  ديبا

فقط اگه ... بچه ست  نيكه كم كم باورم بشه عاشق ا هكن يخوب رو باز يبابا هينقش  يعيطب نقدريا شهيشب كه م... بكشه 

ذهن ...  ومديبه چشم م ايدن يبابا نيمطمئنا مهربون تر... برجسته نبود  ندهيحجم فزا نيپر از نفرتش به ا زيجنون آم ينگاهها

درد داشته باشم  ديتموم عمرم با يبرا چارهيمن ب... ساقطم كرده  يزندگچهار هفته از  نيتو ا...  خونهيام نم قهي، با سل قتيخالق حق

 يكه حاج يا يبخش تيمشروع... نبض تپنده  نيبه ا يبخش تيمشروع...  كنهيهم درد م» گذشته ام « ،  ستيخوب ن» حالم « ... 

شناسنامه  هي... جور  هيداشتم ، االن هزار و  يجور بدبخت هياون موقع ... نداره  يگذاشت تو كاسه ام ، كم از درد نا مشروع ستهيشا

،  ستهيشا يچهار هفته ، دور از چشم حاج نيتو ا... عادت كنه كم كم  ديشناسنامه كه قلبم ، با هي... خودم گرفتم  يتازه ، واسه 

 ديمرد ؟ چرا من با هيت چآخه درد... روزها جالد ، شبها عاشق دلسوخته ... نازل نكرده باشه  چارهينبوده كه به سر من ب ييبال

از نو  يكي، تا  نباريا شكافميروحمو م... كالفه ام  يليروزا خ ني، ا شهيتر از هم يرو پس بدم ؟ عصب يتو با حاج يتاوان لج و لجباز

،  يارگر فنك هي،  ريتحر نيماش هي چارهي، نه از من ب يما رو ول كرد و رفت ، رفت تا تو جربزه كار كردن نشون بد يحاج... ببافم 

 يريگيگذشته ، كار هر روز من شده پ يكه از رفتن حاج يروز ستيتو ب...  يبساز فيهمه فن حر هي،  ارحسابد هي،  يبازرس فن هي

تر  يعاطف شهياز هم... كار اون ، نگم بهتره ... وصول چك ...  يها ، پر كردن حساب بانك تينقد كردن صورت وضع... مطالبات آقا 

...  كنهيچت م ارهيوقت اضاف ب...  كنهيبه پاتوق م ليسر كار ، عمال شركت رو تبد اديصبح به صبح كه م... تو از من  ي، مستقل شد

فقط تو ...  دهيتازه م فيو شرح وظا كنهيروزم رو چك م يو كارها رسهيم چارهيكه سرش خلوت بشه ، به حساب من ب ناياز هر دو ا

رو دوازده كه متوقف ...  رسهيساعت كه به شب م...  كشهيم رونيمو رو از ماست ب...  هيب مالو فرزه ، اونم حساب كتا زيت زيچ هي

چه ... قصه جاشه  يكجا ي، ك ستيمهم ن گهيواسه من د...  شهيمعاشقه پدرانه اش شروع م...  ارهي، زنگ خونه رو به صدا در م شهيم

كردم ، كم كم خوشم  دايپ ازيدستهاش عادت كردم ، كم كم ن يكم كم به گرما... ترانه واشه  نيبدون دعوت ، پاش تو ا يكس

اونم عادت كرده ، اونم خوشش ...  رهيگي، كوبنده تر ضرب م رسهينبض تپنده پر كوبش هم ، شب كه به دوازده م نيا... اومده 

نوك ... نبض تپنده  نيا يصدا يب يادهايشده ام ، نه به فر ريدرگ ، نه به احساس كنهينه به من رحم م... داره  ازياومده ، اونم ن

 رترميو درگ لغزهي، م لغزونهيو ذهنم رو م لغزهيم...  لغزهي، نرم و پر احساس م ندهيفزا يبرجستگ نيرو شكمم ، رو ا نگشتهاشا
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 شهيزرد چشمش براق م ي، رگه ها يبا هر ضربه ا...  كنهيتنم رو لمس م دهيپوست كش ريوار ز يو تاب ماه چيو پ لغزهيم...  كنهيم

 ...تهمتن  نيجسمم مرد با تو ، روح آخر يتو...  دونمي؟ نم يبرق چ... 

، به هرم  شميلذت بخش نوك انگشتهاش معتاد م يبه گرما...  شميشب معتاد م مهي، به ساعت دوازده ن شميكم دارم معتاد م كم

... نداره ... پدر عاشق رو داره ؟ نه  هيواقعا حس  ايداره ؟ آ ي؟ اون چه حس ياون چ...  شميم تنم معتاد دهيپوست كش ينفسش رو

بدون ...  اديم يشاخه گل زرد داوود هيهر شب با ...  اديهر شب م... زرد چشماش مشخصه  يها دهگر ياز نفرت غوطه ور تو نيا

 يحرفها نيبا هم... تو ترانه  شميم مهيبار ، ب نيمن به سبك خودم ا.. . ينگاه اغوا كننده ا چيبدون ه...  يعاشقانه ا ينجوا چيه

 كنهيو پرداخت م كنهيو بازم تكرار م كنهيام رو تمام و كمال پرداخت م هيو هر شب مهر اديم...  اديم... ، كه ندارن عاشقانه  يشخص

اما من به ...  خوادينبض تپنده پر كوبش نم نيجز لمس ا يچيعند المطالبه و مكرر ، ه...  شهيكه پرداخت م يا هيو در عوض مهر

 ي، تركها تونيروغن ز يچرب يكه جا ييسر انگشتها يمن به نرم... انگشتها معتاد شدم  نيمن به نوك ا... لمسها معتاد شدم  نيا

، روز به  ازميو ن ادميدرجه اعتمن به جون كندن روزانه و شبانه معتاد شدم و ... معتاد شدم  دهيپوست شكمم رو غلغلك م يرو زير

تموم ... كندن ، معتاد شدم  ونبودنش معتاد شدم ، من به پا به پاش ج تفاوتيب يمن به روزها...  رهيروز ، ساعت به ساعت باالتر م

... شبانه  يروزانه ، شكنجه ها يشكنجه ها... لذت از شكنجه كردن من ... ، مال اون  زشيقسمت سختش مال من ، لذت جنون آم

 يزوفرنيكم كم دارم مثل خودش اسك...  يتعادل عموم نيتعادل ، ا نيخسته ام از ا...  يروم يروم! كه نه  اي،  يزنگ يزنگ اي گهيد

من به هر دو مدل جون كندن ، معتاد ... روزانه  يقيحق يايشبانه ، دن ياليخ يايدن... متفاوت  يايدو دن يحضور فعال تو...  شميم

، قلبم  شهيم كهيساعت كه به دوازده نزد...  ستين گهيكم كم د...  ستيگذشته ن تفاوتيبه چشمم ، اون مهندس ب گهيد ...شدم 

نوسان داره ...  خونهيام نم قهي، با سل قتيذهن خالق حق...  كنهيساز م يا گهيد يشكمم نوا ندهي، حجم فزا كنهيساز م يا گهيد ينوا

،  دوميم شتريهر چه ب... ، در دور دستها گم شده  ييرو گم كردم ، جا ايو رو تيواقع نيمرز ب... رنگ جنونه  يو در من ، همه چ

من از ...  برديو لذت م كرديو جسمم رو فرسوده م ديكشيوار ازم كار م ابويو شب ،  روزكاش  يا...  شميگم تر م...  شميدور تر م

 هيمثل ...  زارهيب يمعتاد كه از نئشگ هيمثل ...  زارهيب يمعتاد كه از خمار هيمثل ... تادم مع...  زارميشبانه ، ب يجون كندنها نيا

، درد  قهيعم يليفاجعه خ... مجبورم ...  زارميب... مجبورم ... معتادم ...  زارميب يزندگ نيمن از ا...  زارهيب يانگل يمعتاد كه از زندگ

 ... ستيآنارش يگيندارم ، تو به من م ياسم گهيمن د...  ستيتحت كنترل ن
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... نوبتم بعد از ظهر بود ...  كردمينبض تپنده پر كوبش رو چك م نيا تيوضع ديبا...  رفتميم ديبا... ، نوبت دكتر داشتم  شيپ هفته

 كيسه تا دختر آنت... د تنها نبو... گذاشت  رونيراهرو ، همزمان با خروج من از درب آپارتمان ، اونم از درب آسانسور پا به ب يتو

 ينور مخف ريز... قهقه اشون كل راهرو رو پر كرده بود  يصدا...  پي، چهارتا پسر جوون همه جغله و خوش ت يچناناون يپهايبا ت

... امتحانام شروع شده ... از سر صبح كالس داشتم ...  زديچشمهاش ، چشم م يطانيو قرمز ، برق ش يآب يسقف راهرو ، نورها

با چهارخونه درشت  ييو سر دستها قهيبود با  دهيپوش ي، سرمه ا يا روزهي، ف دي، سف يبلوز چهارخونه آب هي... بودمش  دهيند امروز

 هيبراق به پا داشت و  كيكالس يپارچه ا يشلوار مشك هي... بلوزش رو ، خوش مدل تا زده بود تا وسط ساعدهاش  ينهايآست... تر 

تفاوت از  يسالم ، ب يب...  زديرش ، تو گردن چشم ميزنج ييبلوزش باز بود و برق طال يدكمه ها... مات  يمشك يكفش چرم

داشت ، رو پاشنه پا  بيسه قدم كه ازم فاصله گرفت ، دست تو ج... از كنارش گذشتم  تفاوتيسالم به ظاهر ب يب... كنارم گذشت 

 »... مادام  مي؟ در خدمت باش شنيفرما م فين كجا تشرمامان پسر م« :  دياز همون فاصله پرس...  ديچرخ

 »... دكتر « : زمزمه كردم ...  ديچيقهقهه سه دختر و چهار پسر همراهش تو گوشم پ يصدا

سه قدم فاصله رو با شتاب ...  ديبه قلبم تاب يدينور ام... چشماش نگران شد  يرگه ها... ، پر صدا تر شدن و تكرار و تكرار  صداها

 »؟  يضيمر... شده ؟  يچرا ؟ چ« ... : كوتاه كرد 

« :  گهيخاله م... به دلم نشست ... بود  نديخوشا شيدل نگران... ضعف كرد ... مالش رفت ... غنج رفت  يجور ناجور هيدلم  ته

 يشاخه تكرار شونده گل زرد داوود هي؟ با  دهيش؟ تو قلب من جو دهيمهرش جوش» ...  جوشهي، مهرش م يزن رو كه بد هيمهر

 شيتا چند شب پ...  شدياول تو دستم مچاله م يكه شبها يزرد رنگ داوود دهتكرار شون ي؟ شاخه ها دهيمهرش جوش

...  دمييو بوو بره ، تو دستم گرفتم  اديتا ب شبيد...  زنميدستم ، لبخند م رميگيچند شبه تا بره م... رو اُپن آشپزخونه  ذاشتمشونيم

 ...  دمييكننده ، گرفتم تو دستم و بو زاريآزار دهنده ب قيهمه اون دقا

 »... برم چكاپ  ديبا...  ستمين ضيمر... نه « ... : چشماش زل زدم ، لبخند زدم  تو

 »؟  شهيزود كارت تموم م« ... : شد  قينگاهش عم... شد  قيدق

شلوغ  يسنوگراف ديشا... دكتر  رميسنو ، بعد م رمياول م... سنو هم برم  ديآخه با... فكر نكنم ...  دونمينم« : ضعف رفت  شتريب دلم

 »... آخه نوبت ندارم ... باشه 
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 نيبا بچه ها بر... بابك « : از پسرها  يكياز همون فاصله شوت كرد سمت ...  ديكش رونيب بشياز ج يديكل... برد  بيبه ج دست

 »...  ديرو بده افش دي، كل ومدمين گهياگه تا دو ساعت د...  نيمن انجام بد يرو ب نتونيتمر...  نيكن ييراين پذاز خودتو... داخل 

 »... كه  شهيبدون تو ؟ نم« :  دياز دخترها لب برچ يكي

پسرمو  تيوضع ديبا... مجبورم برم ...  يهان يسو سور ميآ« : بودم  دهيبود كه كمتر د يپوزخند نبود ، لبخند با نمك... زد  لبخند

 ... ديچيتو راهرو پ گهيقهقهه بار د يصدا» ...  يتييسو يبابا...  ياوك ميكنيرو تكرار م نيفردا تمر... چك كنم 

كه دلش  هيك... خودش قبال گفته بود ... اونم متنفر بود ...  تيوضع نيمتنفر بودم از ا...  داشتميبار بود در كنارش قدم بر م نياول

من شرمنده ... اش شرمنده نبود  افهيق... نشست  ميشونيعرق شرم رو پ...  نيمثل ا يكياونم ... بوم غلتون راه بره  هيبخواد كنار 

 يچرا تنها ؟ چرا به دخر خاله هات نگفت« ... :  داديم يمنف يانرژ...  كرديم تيحس رو تقو نيا...  رفتيكه راه م مكنار... بودم 

 »؟  انيباهات ب

نسترن هم كه ... كنه  ميروسيو شميپ اديب ديكه سرما خورده ، ترس نينسر« ... :  ميآسانسور مشترك شد هيبار سوار  نياول يبرا

 »... رفته خوابگاه با هم كالساش درس بخونه  يچند روز هيامتحان داره ، 

 »... ماما  اي،  اديباهات ب يتنخواس دي؟ چرا از افش يچ ديافش« :  ديپرس... تعلل كرد ... فشرد  لب

جون كه تازه خسته از سر  ديافش... نخواستم مزاحمشون باشم « : با من كالفه ست ؟  ياز مخمصه همراه نكهيا ايمنه ،  ييتنها نگران

 »...  رفتميخودم م...  شميمزاحم شما هم نم... دوره  رشيحاج خانوم هم كه مس... بره  ديباز هم با گهيدو ساعت د... كار برگشته 

 دميام...  ديابروهام باال پر» ...  رسهيكه دستم بهش نم ييبجز اون مزاحم كوچولو... مزاحم من باشه  تونهينم يكس« : زد  پوزخند

 ...نا معلوم  يتاز و رفت به مقصد شيدو قبضه پ يپاكت پست هيتو  ديپر

 هيبا ... كه به پشت كمرم گذاشت كمتر كرد  يرو با دست ونمونيحجم م... شدن زن سوار  هيبچه با  هيطبقه سوم ، دو تا مرد ،  يتو

 ي، لبخندش رو با لبخند دونمينم يبه چ... از مردها لبخند زد  يكي... بر آمده ام ، منو به سمت خودش كشوند  يدست دور پهلو

از  نگيپارك يهمه با هم ، تو...  دونميرو نم لشيدل... كرد  زارترميب... كه بهم داد  يحس...  دونمي؟ نم اچر... گشادتر جواب داد 

به دستش  يفشار... رو روشن كرد  نيماش موتي، ر گهيبود و با دست د چوندهيدست به دور پهلوهام پ هي...  ميآسانسور خارج شد

 نيتو كه از قدم برداشتن با ا...  يمتنفر ندهيحجم برجسته فزا نيتو كه از ا... كرد  ماخ... كردم  ادتريوارد كردم و فاصله ام رو ز
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 ؟ هياخمت چ...  يزنيعق م كليزن بد ه

بار  ينشستم ، برا... ، كمكم كرد  فيخف يدو بازومو گرفت و با فشار ريز... در رو باز كرد ...  ستاديبلندش ، ا يشاس نيماش كنار

شده بودم ، چقدر از  نيماش نيسوار ا يادگاه ، با حاجكه دم در د يروز... اون روز چقدر دور بود ... نشستم  يصندل نيا يدوم رو

فكرم ... شده  ريفكرم درگ... بود  كيبه من نزد هايدور نيمهندس در عوض همه ا... چقدر از من دور بود  يحاج... امروز دور بود 

 ننيبيمدار م استيخودشون رو س...  دميقبال بزرگ پندار د... خود بزرگ پندار شده  ماريب هي ريفكرم درگ... مهندس شده  ريدرگ

 نهيبيخودش رو پدر م... حاد تره  شيخود بزرگ پندار...  كنهيبا همشون فرق م نيا...  ننيبيجمهور م سيرئ...  ننيبيفضانورد م... 

با شاخه ...  ندهيفزا ي، با مهر پدر شيروانپر هي...  كنهيعود م يشتريبا شدت و حلت ب شيماريب...  شهيساعت دوازده شب كه م... 

 »؟  ميبر ديكجا با« ... : در دست  يگل زرد داوود يا

سمت  يصندل يبرگشتم كنار مهندس رو... باز شد  ميفكر يريعود كرده مهندس ، از درگ يمارياز ب... تو پاكت  دياز ام حواسم

آدرس رو خوند ... صدا ، دادم دستش  يب...  دميكش رونيب فيرو از ك يسنوگراف تيزيكارت و...  فميدست كردم تو ك... شاگرد 

... دنده رو عوض كرد ...  نيماش ي، كارت رو شوت كرد رو جلو داشبورد كيحركت ژست هيبا ...  يفردوس كيبود نزد ييجا هي... 

 »شركت ؟  يايب ديبا يتا ك« ... : رو گاز فشرد  شتريچهار ، پاشو ب... سه 

 »...  گهيماه د هيقاعداتا تا « : و چشمهاش از پنجره كنارم برداشتم ، زل زدم ت چشم

 »؟  شهيتموم م يامتحانات ك« ... : به هم فشرد  لب

 »چطور ؟ ...  گهيتا ده روز د ديشا« :  ديپرسينم يسواال گاه نياز ا... شدم  متعجب

 »؟  ديچرا شا« : شد  جاديدو ابروش ا نيب يكور گره

بدون ... هم گفتم كه فقط گفته باشم  ديشا...  دونمينم... چطور به زبونم اومد  دونميبود ؟ نم يچه حس دونميچرا ؟ نم دونمينم

با دكتر مشورت  ديآخه امروز كه سونو كنم ، شا« : خسته شده بودم  ندهيفزا يزاريب نياز ا ديشا... قصدش رو داشته باشم  نكهيا

 »... كنم  مانيهه زابخش بود ، هفت ما تيرضا تمي، اگه وضع زهدو سه رو نيكنم و تو هم

 نقدي؟ ا يبشه ؟ با اجازه ك يكه چ« : ؟  هياز سر نگران كردميفكر م ديبا...  اديفر يصدا ني، ا ظياخم غل نيا...  ينگاه عصبان نيا

 »... ؟  يسرخود
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بچه ... نگه ش دارم  نياز ا شتريب خوامينم... ؟ كر شدم  يزني، چرا داد م يهو« : به اون چه ؟ ... وز وز كرد ... صدا داد  گوشم

 »... خودمه 

تو نقطه خاموش  يحق و حقوق منو ، برد... بل كل منو  نكهياونوقت ؟ مثل ا ياز ك« : ولوم كم كرد ... شد  دهيتر كش نييپا صداش

بچه ام  بچه ام...  يدلت خواس بكن يتا سر خود هر كار نميشيفكر نكن م... فكرشم نكن ...  ستيخبرا ن ني؟ از ا يمغزت چپوند

 »رفته ؟  ادتي...  يريبگ ميبراش تصم ييتنها يتونيتو نم...  رممنم ازش سهم دا... هم نكن 

 يدستام ب...  كنميدارم جون م...  ادهيز تميفعال...  كشهيم ريكمرم ت...  نييپا دهيكش كمميكنم ؟ ش كاري؟ خوب چ يشيچرا ترش م «

... پدرم در اومده ...  ادهيكارم ز... نوك انگشتام سر شده ...  شميحس م يب... دست و پام متورم شدن  يو تاندوما يپ... حس شدن 

پوستم جمع  ريآب ز...  ذارميم روني، پا از كفش ب گردميكه برم ياز تو اون شركت لعنت... ورم دارم ...  كنهيكف پاهام گز گز م

 قهيدق هي...  ارمينفس كم م...  دارهيزانوهام داره ساب بر م... ب تا صبح خواب ندارم ش...  شهيكف پام ، تازه پا دردام شروع م شهيم

 »؟  يسهم دار نايتو تو كدوم ا...  نهيالكاتب رامبرسم سر كار ، حسابم با ك ريكه د

هم بچه  كنهيكه هم كار م يستيهم ن ايزن دن نيو آخر نياول...  ياوردين هيتوج يبرا يخوب ليسهم داره ؟ دل نايتو ا يكدوم مرد «

 »... بار برم  ريعمرا اگه ز...  رهيمن تو كتم نم...  تيخودت رو سبك نكن با تز آبك... اجازه بدم  تونميبهرحال من نم...  زاديم

 »...  يشيو بند نخواسته باز م ديق نيبه نفع تو هم هست ، زودتر از ا ينجوريا...  كنميبهرحال من شانسم رو امتحان م «

 »...  اريفكرش رو به زبون ب يتو جرات دار «

 »... نداره  ياش به تو ربط هيبده ، بق يدكتر اوك «

بار حرف نا حساب  ريكه ز يپدر خودت و اون دكتر... بشون  يحرفتو به كرس يواشكيبرو  يتونيم... نامه عمله  تيربطش به رضا «

 »... نره  ادتي تيمن تو زندگ گاهيجا... نره  ادتي...  ارميتو بره در م

 يبرسون ييخودت رو به جا يتونيماده تبصره تو قباله م هيفكر نكن با ...  ادمهي شهيهم نويا...  يستين يشكيكه تو ه مونهيم ادمي «

خودم رو با بند  نكهيا يبار حرف زور برم ، بجا ريمن اگه قرار بود ز...  يبكن نكن راه بنداز... شراره افرا ... من ... من  يكه برا

 »...  نشستميخونه بابام م رفتميبچسبونم ، م وبه ت دهيپوس

...  يمجبور...  شهيبهت ثابت م گاهميجا...  ميكه من ك يفهميبه موقع م...  ينداشت يمطئنا راه بهتر...  ينره كه مجبور بود ادتي «
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 يمن حاج... تو گوشت  يفرو كن ي، حرف زورم رو ، مجبور منو ، بكن نكنم رو...  يتا اسمت از شناسنامه من خط نخورده ، مجبور

 »...  يفتيبه نفعته با من در ن... بدم  ي، رام بشم و سوار تيخرك وهكه با دوتا عش ستمين

 »...  يفهميتو كه منو نم...  يكشينم ييدرد رو تنها نهمهيتو كه ا...  يستيمن ن يتو كه جا...  ينامرد يليخ «

من ... نداره  يريو كمتر برات توف شتريب يكي... دور و برت  يديد اديتو كه نا مرد ز... كه جات باشم تا مرد باشم  ستين يازين «

 »... شو  ادهيپ... سر حرف خودم هستم 

 ... در هم ، كنارم راه افتاد  يبا همون اخمها...  ميبود دهيرس... روبرو نگاه كردم  به

 هياون فقط ...  ستيمرد متاهل پر تجربه ن هيرفته كه ، اون  ادشي... رفته  ادشي نكهيمثل ا...  يرزاياما ، از جذام ب يزنيم زخم

رو حس المسه سر انگشت  شهيمتاهل كه كل حسش از پدر بودن ، خالصه م مهيمرد ن هي... متاهل  مهيمرد ن هيخونه پرش  ايپسره 

... آورد  اديب... افتاد  ادشيب... كرد  يادآوري، بهش  شويمكان – يزمان تيدستگاه سنو بود كه موقع شينماصفحه  نيو ا... دستهاش 

وار ،  ينبض تپنده پر كوبش با حركت آرام و ماه نيبچه ، ا نيا...  هيتخت ، ك يحجم برجسته دراز كش رو نيزن با ا نيزن ، ا نيا

 يپر صدا يصدا نيا... تپنده و پر نبض به اسم قلب  يسر و نقطه ا هيو دو پا و  ستموجوده با دو د هي...  ستين ليموبا برهيو

زنده و ... و حاضر  يح... نبض تپنده ست  نيقلب ا يصدا...  ستين ديفلو نكيپ يجاز آهنگها يگامب گامب اكو دار ، صدا

 يسرخ يچشماش ، تو يزرد رنگ تو يگرده ها... تر  ظياخمش غل... دستهاش مشت بود ... فكش منقبض شد ...  ييتماشا

نفسهاش ... و پر مخاطره  بايز...  يغروب طوفان هيپرتالطم سرخ  يايدر ي، رو ديخورش ييطال يرگه ها... ، غرق بودن  طشونيمح

كه  هيچ اداها ني، ا يرو ندار دنشي، تو كه طاقت د يتوني، تو كه نم وونهيآخه د...  يخال يلبش از هر خنده و پوزخند... تند و مقطع 

 نيراه ، اسم ا ازيرسيم ريد...  تيپدرانه رو برداشتن ؟ جمش كن برو بچسب به زندگ پيتر نيا هي؟ چه كار يارياز خودت در م

 دونمينم...  ي، پدرانه و محتاط يراحت ، ماسك پر تجربگ يليخ... حرفهاست  نيبشر ، پر رو تر از ا نيا... نه  يول...  ستين يزرنگ

... : دكتر نشست و صاف رفت سر اصل مطلب  يپدر مقتدر ، جلو هي... و مقتدر  يعاد يليخ... از كجا كش رفت و به چهره كشوند 

 »...  ارنيب ايدارن نوزاد من رو هفت ماهه به دن ليخانوم دكتر ، خانوم بنده ، تما« 

 »چرا ؟ « :  ديچشم جا بجا كرد ، ابرو باال كش يرو رو نكشيخانوم دكتر ع... متعجب من و دكتر با هم به سمتش كش اومد  نگاه

 »...  دهيكش نييشكمم پا گهيخودش م...  دونمينم قايدق« : از خطوط چهره اش ساخت  غرضانهيب ظاهر
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،  ناليهنوز از نظر واژ...  ستيمالك ن ييكه به تنها نيخوب ا« : تو دست چرخوند  يچشمش رو برداشت ، با دستمال نكيع دكتر

عضالت  توننيبشه ، با استفاد از دارو ، م دهيهم كش كيبار يدر ضمن اگر كار به جا...  ومدهين شيبچه پ ينگه دار يبرا يمشكل

كار رو ما  نيا...  ستياز موعد ن شيبه تولد پ يازين... كنن  يريخوردن بچه به دهانه رحم جلو گ ررحم رو منقبض نگه دارن و از س

و  يورزش يبا استراحت مطلق و روشها ميكنيم يهم سع ييقع استثنادر اون موا يو حت ميديو نادر انجام م يضرور يليدر مواقع خ

 »خودش رو داره  سكي، ر ياز موعد شيبهر حال ، هر تولد پ...  ميندازي، زمان تولد رو به عقب ب شهيتا اونجا كه م ييدارو

كه  يا كارهي، تو چ يآخه مرد حساب... خاك بر سرش ...  يزيري، آبرومو م يآبرو دار يجا...  يزي، از غرور لبر يدروغ همدست با

داشتم و  يشونيكه بر پ ي؟ عرق سرد يكنيمن بحث م ناليواژ تيتو چشم دكتر و باهاش درمورد وضع يبر و بر زل زد ينشست

وار رو لب  يموذ يلبخند مچهين... برگشت سمتم ... شر شر ... گرفت  نيي، راه به پا بودمحفظش كرده  ميشونيوقت رو پ نهمهيا

گرفت جلو  يي، و در كمال پررو ديكش رونياز جعبه ب يدستمال كاغذ يدكتر سر داد ، برگه ا زيخودش رو به سمت م... داشت 

 ...عرقت رو خشك كن : منظورش روشن بود ... من 

...  كنهيپدر منو دراورده از بس نال و نال م...  نالهي، از سر بودن دستهاش م نيگذشته از ا« : كامل  تيرو به دكتر كرد با جد دوباره

 ... يزارياما ، از جذام ب يزنيزخم م» ...  ادهيز تميفعال گهيم

... خورده اش از نازه  هيخوب « ... : لبخند زد ... رو چك كرد  يسنوگراف جهيو نت شهايآزما... به من كرد  يدوباره نگاه جد دكتر

زن باردار خوبه  يبرا تيفعال...  يبه عوامل متفرقه و جانب گردهياش هم برم هيبق...  ديكش دياردار رو باناز زن ب... خانومتون بارداره 

 يداشته باش يبهتر مانيبهتر رشد كنه و هم زا نتيهم عضالتت سفت تر بشه ، هم جن شهيباعث م اديز تيفعال نيهم...  زميعز... 

 تيو هم ترومبو فل هيپس هم سندروم تونل كارپال منتف...  شهينم يسوزن سوزن و ساق پات هم يندار ياگه تو مچ دستت مشكل... 

مشابه درد  يهر وقت درد... دست و پا ، بخاطر استفاده نا مناسب از اونهاست  يهاسوزن سوزن شدن نوك انگشت نياكثر ا... 

رو كنترل  تتياونموقع بهتره فعال...  اديز اي، فشار خون كم  يزي، حالت تهوع ، خونر جهينفس ، سردرد سرگ ي، تنگ يداشت مانيزا

 »چطوره ؟  نتيحركات جن يكن

 »...  خورهيمرتب تكون م... خوبه « : گفت  عيمنتظر جواب من باشه ، تند و سر نكهيا بدون

تو  يمشكل... به راهه  هم رو نالتيواژ تيوضع... رو به راهه  نتيجن تيخوب الحمداهللا وضع« : به لب نشوند  يلبخند دكتر
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رو كمتر  تتيفعال... انجام بده  يو گردن يدست يكار مرتب ورزشها نيب...  اريبه گردن و شونه هات فشار ن...  يبچه ندار ينگهدار

 رياگه ز...  نجايا ايچكاپ ب يبار هم برا كي يدو هفته ا... كن  ميخوابت رو هم تنظ...  يا قطعش كنيكم  يليخ ستيالزم ن يكن ول

با فاصله  مانيدرد زا هيشب ييدردها ايو  يداشت يزيخونر اي... دلت درد گرفت ، رون ، لگن ، پشت ، ساق پات متورم و دردناك شد 

به تولد زودرس  يازين... كه استفاده كن  سمينويقرص هم برات م يسر هي... اقدام كن  عايكمتر ، اون موقع سر اي قهيدق ستيب

 »...  سميبرات تست اعصاب بنو تونمي، م يدونيه هم الزم ماگ...  ستين

 »... باشه  ازين كنميفكر نم...  ينه مرس« : كردم  اخم

لبخند » ... ، فكر كنم درست بشه  كنميرو محدود م تميهمون فعال« : به مهندس رفتم دوباره برگشتم سمت دكتر  يغره ا چشم

 ...رو لب داشت  يا انهيموذ

كه دكتر  يديد... كردنه  يمال خر حمال ميدلت خنك شد ؟ همه بدبخت« : محض خروج از مطب دكتر ، طلبكار برگشتم سمتش  به

 »...  يازم مثل خر كار بكش يحق ندار گهيگفت ؟ د يچ

 خوادينم گهيد. ..كش  شيپ تيخرحمال... منو زودتر جمع و جور كن  يپوال...  چارهيبال نسبت خر ب« :  دي، پر صدا خند ديخند

 يشمس و آقا ي، آقا يديخانم حم نيكارهات رو ب هيها ، بق تي، فقط برو دنبال صورت وضع يشركت رو انجام بد يتو يكارها

 ستيدو تا ل هي،  يسيچك بنو هي،  يوارد كن يخواي، چارتا فاكتور م ستيهم كه كار ن يارحسابد يكارها...  كنميم ميحسام تقس

بچه تم ، شوهرت كه  يمن فقط بابا... من ناز نكن  يگفت ؟ برا يكه دكتر چ يديد... ناز و ادا نداره  نهمهيا گهيد...  يكن نتيپر

 »... برام  يناز كن ستمين

اصال  يدونيتو م... شوهر ... بچه هم قبولت ندارم  يمن در حد همون بابا...  ي، حواست رو جمع كن ، پسر خاله نش يهو يهو «

 »؟  يچ يعنيشوهر بودن 

، از غرور  يبا دروغ همدست» ... كنم ازش بپرسم  دايهر چه زودتر آقا رضا رو پ كنميم يسع ي، ول دونمينه نم« ... :  وونهيشد ، د تلخ

 ... يزيري، آبرومو م يآبرو دار يجا...  يزيلبر

گربه  نيا دونستميم... بكشونه  نجايتموم زورش رو زد ، تا حرف رو به ا... شعوريب...  مردميهمونجا دراز به دراز م خواستيم دلم

به اسم  يبه برگ چغندر يازياون وقت ن...  موندمياگه اون شوهر بود باهاش م« ... :  رهيخدا موش بگ يكه محض رضا ستين يا
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من كه از تو ...  ي، از همه طلبكار ستين يراض از تو يشكيه» ... منو برسون خونه ام مهندس ...  شتمندا ستهيسام شا ريمهندس ام

 ... يدل كندم ، بس كه مردم آزار

خسته كننده تر از  يليخ نيا... برم دنبال اموال آقا  ديخوب بازم با يول... بعد از اون ، كارم سبك تر شده بود  يروزها يتو

اسپانسر  يتنه و ب هي،  يجنگ عصب...  چارهيمنه ب شهيبه ر كشهيبرداشته ، م شهيت... انصاف  يرحم ، ب يب... كردنه  پينشستن و تا

 ...  يدار يامروز ، باز چه نقشه ا يمهربون شد...  ي، مثل مهره مار يهفت خط و مرموز... منه  يحكم ابد... 

 تيدنبال صورت وضع رفتميم ديالقاعده با يامروز كه ال نيهم... امروز !! مهندس جون كندن  ي، بعد از چهار هفته پا به پا باالخره

اراك رو رد كرده ... صبح كله سحر تماس گرفت  يآن... اومد  شيپ ياجبار يمرخص هي يبرا ي، فرصت يپارك و كينفتكشها نزد

 دو دو تا چارتا يبا كل... آدرسم رو نداره ... قطار دنبالش  ستگاهيا رفتميم ديبا...  رسهيظهر م كينزد زامرو...  زديزنگ م يبود وقت

 رسوندميخودم رو بهش م ديدفتر بشه ، با يبخوره پس كله اش و راه نكهيزدم ، صبح اول وقت ، قبل از ا ايكردن ، عاقبت دل به در

دور تو خونه  هيتابستونه پاشنه تختم رو به پا كردم ،  ي، كفشها دميرو به سرم كش شالمگل و گشادم رو تن كردم ،  يمانتو خفاش... 

ده بار زنگ زدم ، سه بار مجبور ... راهرو  يبودن خونه مطمئن شدم ، راه افتادم سمت واحد مهندس ، انتها زي، از تر و تم دميچرخ

 »بله ؟ « : شد  داريب شي، عاقبت از خواب خرس رميتماس بگ شيشدم با گوش

 »...  ريصبح بخ... سالم مهندس « : بسم اهللا گفتم  گهيدور د هي

 »شما ؟ « ... : هنوز خوابه  زدياد مدو رگه اش د يصدا

 »؟  نيدرو باز كن شهيم... منم مهندس شراره « :  ستيسالم هم بلد ن احمق

 هيشراره كدوم خر« : گل كرده بود ؟  شيگريطبق معمول موذ ايتماس من نا محتمل بود  اي زديم جيگ ايتو چشمش بود  خواب

 »؟  گهيد

 »مهندس ؟ در رو بار كن من پشت درم ؟  يپسرتو فراموش كرد مامان يزود نيبه هم« ... : شدم  يعصب

 »؟  يكنيم يپشت در چه غلط «

 »...  نيلطفا در رو باز كن...  يكنيكه هر شب شما م يهمون غلط« ... : رو داشت  يليخ گهيد نيا

...  يگرمكن سورمه ا هيتنش بود ،  ديسف شرتيت هي... بود  ختهيموهاش بهم ر...  ديدر رو پاشنه چرخ ومدهياز دهنم در ن حرف
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 »...  شيفرما« : ، دهن دره كرد  ديبه دور گردنش كش يدست

 »سالم « : بهش بدم  يچه جواب دندون شكن دونستميوگرنه م رهيكه كارم گ فيح

 »؟  شيفرما...  كيعل ميفرض كن «

 »... كار دارم ... سر كار  اميب تونميمهندس من امروز نم «

 »... مامان پسر من ؟  اي؟  يكارمند نجايحاال ا «

 »... داره ؟ خواستم اطالع بدم بهتون  يچه فرق «

 »اووخت ؟  «

 »؟  شهيم...  اميب تونمينم... قطار دنبالش  ستگاهيبرم ا ديبرام ، با اديراستش مهمون از شهرستان م «

من بده ،  ليشمس تحو ي، آقا يشمس بد يآقا ليو، تح يپر كن يشركت ، بر گ مرخص يببر فيتشر يتونيشما م...  شهينه نم «

 »...  يببر فيتشر يتونياگه موافقت شد ، م

 »... پا در هوا  مونهيزشته مهمونم م...  شهيوقتم تلف م يشركت و برگردم ، كل اميآخه مهندس ، من تا ب «

صاف  يكردم كه حاج يمن چه گناه... ها  يزنيدر رو م نيپشت ا يايم يادار يكارها يبار آخرت باشه برا... به من چه خانوم  «

 »تو مالج من ؟  يبكوب ياريشركت رو ب يكارا قهيدم به دق يخونه گرفته جفت من ؟ كه ه هيبرات 

 »...  نيدرك كن كنميخواهش م... كه  شدميوگرنه مزاحمت نم...  هياضطرار تيموقع... بابا ، مهندس  يا «

 يشما بجا... بره دنبالش  ديافش دميخونتو بده ، م ديببر شركت ، كل فيشما تشر...  يچ يعني دونمينم... من دركم كجا بود ؟  «

 »؟ ها ؟  تيدنبال صورت وضع يبر ديمگه نه امروز با... كردن ، برو بچسب دنبال پول دراوردن  يدريل

بخدا برنامه شون دستمه صبح تا برسن ...  ستنيمنظم سر كارشون ن يدر حالت عاد نايا... امروز كه چهارشنبه ست ...  رميخوب م «

... سر كارشون  گردنيبرم ازدهي ميصبحونه ساعت ده و ن رني، بعدش م زننيهم م يتو اتاقا يچرخ هي... دارن  يجلسه صبح گاه

ون با تا بجنبن نصفش...  كننيچونشون رو گرم م گردنيتازه برم ميساعت دو و ن... نهار  رنيبعدم م خورنيم ييدو تا چا هي

مال هر روز  نيتازه ا...  ستيتا چهار و ب كننيهم تحمل م ييچند تا هي ميهم ساعت سه و ن گهينصف د رنيدر م 3ساعت  سيسرو

شنبه اول وقت برم دنبال كارش تا چكشو نقد نكردم بر نگردم شركت  دميبذار برم ، در عوض قول م... هفته بجز چهارشنبه ست 
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 ...« 

برم  دمياصال تو برو دنبال كار ، من خودم قول م... حرص  نهمهيا ستيبچه ت خوب ن يبرا... به دو نكن  كيمن  با... مادام  شهينم «

 »...  يدنبالش ، اوك

 »؟  يبر ديبا يكه دنبال ك يبدون دي؟ شما از كجا با نيزنيآخه چرا حرف زور م «

، بفرما شركت ،  ي، بفرما تو ، اگه هنوز كارمند من نهيفرخم باباشو بب ريام يخوايحاال هم اگه م...  فهممي، م يگيم... كه گفتم  نيهم «

 »ها ؟  زنميكسر كار برات م...  ينخور ريتاخ

 »...  شناسهيزشته ، تو رو نم... باهات  امياقال بذار خـودم ب «

 » يهان گهيدبرو ... ؟ من زنه پر چونه دوست ندارم ها  يزنيچقد چونه م...  شميخوب آشنا م... بابا  يا «

،  دميآپارتمون رو هم بهت م ديبردارم ، كل فمويپس نرو تا برم ك« ... :  ديلب زمزمه كردم كه صد البته شن ريز يخودخواه احمق

 »...  يتر و خدا سام... فراموش شه ها  يخودتو غرق چت كردن نكن... دنبالش  يبر دميكه شد بهت اس م كينزد

 يليه نيحاال تو ا...  رهيهرز م يبابا ه نيچرا زبونم جلو ا دونمينم... بابا  يا... جلو جفت چشماش ... دست رو دهنم كوبوندم  با

 يرنگ به رنگ ش خوادي، اشكال نداره ، نم يفرخ رياگه االن مامان ام« : بود  تفاوتيب...  دمشييپا يچشم ريبود ؟ ز يچ يسام يليو

من خوشم ...  رونيب كنميشوتت م يكره خاك نياز كل ا ياردنگ هيمطمئن باش با ...  يبرسه اگه كارمندم باش تخدا به داد ي، ول

حاج خانوم هم هنوز جرات ... تر از دوستام صدام كنن  يميكه بخوان صم يبه روز يكنم ، وا كيشركت سالم عل يبا كارمندا ادينم

 »... صدا كنه  ينجورينكرده منو ا

در ضمن ، من عادت ندارم دم در خونه همكارا برم و ...  دياز دهنم پر... مهندس  ديببخش« : انداختم  ريشدم ، سر به ز مظلوم

 »... باهاشون خوش و بش كنم 

 »... برو نگران نباش ... ها  دمي؟ فكر نكن كر بودم نشن يكه گفت يشعوريخوش و بش بود ؟ همون احمق ب نيحاال مثال ا «

...  كردميبهش اعتماد م دينبود ، با يچاره ا...  رونيبغل زدم و از در خونه اومدم ب ريرو ز فميجدا كردم ، ك دميز دسته كلرو ا ديكل

 گهيد« : اش نگاه كردم  افهيتو ق زيبار چندم ، التماس آم يرو بهش دادم ، و بازم برا ديكل...  ستادميبازم جلو در آپارتمانش ا

 »... تو رو خدا حواست به مهمونم باشه ... مهندس  ها كنميسفارش نم
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دنبال مهمونت  رميم يتو برو ، منم اس زد... كرد  شهينم شي، كار گهيد يفرخ ريمامان ام... چشم ... نكن  هيخوب بابا ، گر يليخ «

 ...« 

 يحس هي...  دونمي؟ نم ياز كجا ؟ چطور... مجبورم اعتماد كنم ... ، رفتم ، رفتم و اعتماد كردم  ونيپر هذ يپر آشوب و فكر يدل با

متظاهر پدر نما ،  نيحسادت ، به ا دهيچيدخمه پ نيبه ا... مرد سراپا نخوت و غرور  نيبه ا شهيم گهيكه م يحس هيدرم زنده شده ، 

 ... كردياش نفرت جمع نم ونهينگاه زرد ، تو آش نياگه ا... فقط اگه .. .اعتماد كنم ... ده چنگ بندازم يطناب پوس نيبه ا

 نيكه قبل از ا ينوازشگرش كرد ؟ و من يمنو معتاد سر انگشتها يكجا بود ، از كجا اومد ؟ از ك... من  يسام ، گره كور زندگ ريام

، نه از سر اجبار ، كه از دل براش جون كندم ؟ شدم ؟ چرا امروز  دنشي، چطور معتاد د نمشيدوست نداشتم بب يهمه اتفاقات حت

...  اديزنگ بزنم و بگم با آژانس ب تونستميم...  ارهيبهونه ب تونستيم... نره  تونستي؟ م يبره دنبال آن بود؟ اون مجبور  ياون چ... 

و بهش گفتم  دميرو پرس شيكه مشخصات ظاهر نطوريدنبالش ، هم فرستميخودم م يرو جا يكه زنگ زدم و گفتم كس نطوريهم

براش  ديكل تونستميخونه ، م اديبهش آدرس بدم ب تونستميم نطوريهم...  نراه آه دونيم ياتوبوس ، ضلع شمال ستگاهيا يتو نهيبش

 يازب ني؟ چرا من از ا اديخوشش م يداد ؟ چرا چرا از باز شنهاديچرا پ... نداشتم  يستيمن كه باهاش رودربا...  تونستميم... بذارم 

؟  كماهياونهم در عرض ... و پر نفرت  تفاوتيب انهنوازشگر ي؟ دلبسته شدن به نوك انگشتها ستيخورده زود ن هيخوشم اومده ؟ 

چون اونم مثل منه  دي؟ شا ستيحق تو ن يدونيم...  ستيسهم تو ن يدونيم...  ستيمال تو ن يدونيكه م ياز مرد... وقت تنگ  نيتو ا

سامان هم ...  امانهاون و س تيشخص ونيهمون وجه مشترك م نيا... خودش باشه و خودش مثل منه  خواديچون اونم م ديشا... 

 ييايخوليمال يرفتارها ني؟ از ا يچ نيا... خود من رو دوست داشت  يول... خودم باشم  خواستيم... خودش باشه  خواستيم

آشناست ؟ چرا  نقدرياالن چرا ا... تو چشمم نبود ...  ومدي بحساب نماصال... داره ؟ قبال ازم دور بود  يتيچه قصد و ن كيزوفرنياسك

و  يتلفن رو بردارم و زنگ بزنم به حاج يادب ؟ چرا دوست ندارم دم به دم گوش يو ب زاريلحن ب نيبا ا ياز همه آشناتره ؟ حت

چرا چند شبه ...  شميپ انيخاله شب ن يدختر ها خواديما باشه ؟ چرا دلم م ونيم يكنم ؟ چرا دوست ندارم حاج تيازش شكا

نبض تپنده ؟ چرا نفساش  نيما ا ونيفقط من باشم و او و م... رو  يزاريلحظات ب نيا ومتم خواديچرا دلم م...  شميپ انيب خوامينم

، بازم باز  ديسعو  ديو حم ديشه يتيدر اوج سانسور شخص... بودم  يندي؟ ها كه دختر اُپن ما ادي؟ چرا شرمم نم دهينم بهيغر يبو

...  كردميم يطونيش..  رفتميم يآب ريز... باز بودم ... بسته هم نبودم  ينبودم ول فيكث... باز بود ... ذهنم ، رفتارم ... فكرم ... بودم 
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 كردميم طنتيش يگاه... با سامان ... بسته رفتار كنم  خواستميخودم م... روابط بشدت بسته بودم  يتو يول...  دميكشيخجالت نم

چرا ...  كردي؟ چرا گرمم نم كرديدستهاش اغوام نم سچرا لم... برام نداشت  يجانيه چيرضا ، اصال ه... فراتر  ينه از مرز يول

حس  ي؟ چرا تو اوج احساسات بازم ب كردي؟ چرا باهاش سرد بودم ، سردتر شدم ؟ چرا سر انگشتاش مور مورم نم كرديسردم نم

؟ چرا ؟  ومديم مو بد كشونديته معده اش رو به دماغم م ي، بو خورديكه از نفسش به پوستم م يداغ يبودم از حضورش ؟ چرا هوا

عادت  نيهم ي، ول كردميداشتم بهش عادت م...  ختيزودتر از سامان از ذهنم گر... جفت من نبود ... چون ، مثل من نبود  ديشا

تو دو ...  وستهيآهسته ، پ... ذره ذره ... فقط داشتم  يول...  شدميسامان م داشتم عاشق... تند و پر شتاب نبود ... هم ذره ذره بود 

تا بهش برسم ؟  دميدويم ديبود كه با يستگاهيهمون ا ني؟ ا برهيمنو به كجا م... سرعت و شتاب ، ناگهان  نيا... ماه  كينه ...  لسا

كه اسمش رو هم جرات ندارم  ييبه سمت و سو... شتابان ، به سمت عادت ، به سمت ناكجا آباد  نيكه منو چن تهيمحرم نياگه تنها ا

... شوهرم ... ؟ چرا با رضا  دميهمه احساس متضاد نرس نيبه ا...  دمي، چرا با سامان تو دو سال هم نرس كشونهي، م ارميتو ذهن ب

شدم و بازم  كيسالنه سالنه نزد... كور مال كور مال ... هم با ماده و تبصره  ؟ با رضا ، به مرز عادت دميجا نرس چيپدر بچه ام ، به ه

 ريذهنم رو درگ...  كنهيم يمتضاد پرور قهيبه دق قهيكه دق ينيا...  نيا يچرا نه متنفر شدم ازش نه مشتاق ؟ ول...  دميبهش نرس

، عاقالنست  دنياونهمه ند...  شهيشتاب ، با سرعت ، رنگ به رنگ متند ، پر ... مقاومت ... جنگ ...  ازين... محبت ... نفرت ...  كنهيم

 نيمرز ب ياز ك ادينم ادمي...  يليخ... دورن  يليخ...  يول... نگذشته ان  يليخ نروزهااو... بشه ؟ رنگ عوض كنه  ليتبد كبارهيكه به 

عملش با  يدو طرفه شد ؟ ك يك... طرفه  هيجاده  نيا... شد  دهيبه دنبال او گشتن در هم تن رهيو همه تن چشم شدن و خ دنيند

من بگم  دونستميخنده دار كه در اون لحظه نم غهيص هي با؟  يعكس العملش برام مهم شد ؟ چطور ؟ با چند شاخه گل زرد داوود

 نيحكم كنم به ا ايقبلت  منو تو  ديدا رفت ؟ شاعم ديشا... رفت  يكه حاج ياز وقت ديمن ؟ شا يبه جا... نبض تپنده كه بگه قبلت

اون باشه آشنا تر از  رميگ...  خواديم ي، من اونو بخوام ، اون از من چ رمي؟ گ ميبرزخ كيبا شر... برزخ به عمد تنها گذاشت  نيا

،  قتهيكدوم حق... شب  تيشخص... روز  تيفراتر ؟ شخص اي؟  شياو چه هستم ؟ مامان پسر قالب ي؟ من برا يمن چ...  ميهر آشنا

داره ؟ حكم  قتيما گم شده ؟ كدوم حق ونياز غربت ابر وار م يگم شده ؟ تو هاله ا اليو خ تيواقع نيكدوم سراب ؟ چرا مرز ب

 ميقراريكمه ، ب ميصبور... جون كندن معتاد شدم  نيا يحكم زور جون كندن شبانه ؟ كه من به هر دو ايزور جون كندن روزانه ، 

 ...صاف و ساده  منه قرارميچقد ب...  ادهيز
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 »دنبال من ؟  شيفرستاد هيك پهي، خوشت يشر« : زنگ زد  يآن

 »؟  يتو كارش مخشو بزن يبر يخوايچطور ؟ م« :  دميمستانه خند...  دميخند

 »... مخ بزنم  اديهم بهم م يليخ... توله تو بغلم  منيآره با ه« : تر حرف زد  واشيو  ديآروم خند...  ديخند

 »مخ زد ؟  شهي؟ م يچ كميتوله تو ش هيبا « : شدم  تلخ

؟ مگه فتوا  يشوور كرد يك...  يتو كه عاشق نبود وونهيد... آره  يتو باش... آره « :  دي، طعنه حرفمو نخونده خند ديخند بازم

...  يخونديم يردم ، كرك دايطالق و طالق كشونت كه برات شوهر پ يهمونروزا... نكنم هرگز هرگز اال به عشق ؟  ي، شو ينداد

 »؟  يشد طونيچطور شد ش

 »خودش گفت شوهرمه ؟ « : ام گرفت  خنده

قابل ... تو اتاق توام ... تن كنم  يلباس راحت خوامي، منم مثال م كنهيتو آشپزخونه داره برام قهوه درست م...  نجاستياالنم ا... آره  «

 »... بپره روم  ادياعتماد ؟ ن

 »... پره  مونيپر و پ ستشيل... به كار تو نداره  يكار... نترس ...  امياالن م...  يخاك تو مخت آن «

 »... ؟  يشد نيزن ا يك...  يآخه چطور «

بعد برات سر ... داره  انيجر... بهت بگم  يايخواستم ب... بهت نگفتم  يزيمنم چ...  يايبعد از امتحانات پسرت م يگفته بود «

 »...  ارهيبگو برات ب يخواست يزيچ...  اميم عيسر... چكه بذارمش به حساب  هيذار برم بانك ب...  كنميم فيفرصت تعر

 »؟  هيك...  اديزن م هي يصدا... منتظرم  ايزود ب... باشه  «

 »...  گردميكارم تموم برم گهيساعت د مين هيمنم تا ...  ششونيتو برو پ... خواهرشه  ديآها شا...  دونمينم «

... رو باهاش قسمت كنم  مييتنها شديم... ازش انتظار داشته باشم  شتريب شديم... مخش رو بزنم  كمميش نيبا هم شديكاش م يا

 ... ، چقد تلخه كام من از تو  زميعز... ، مست بشم  ينخورده جام م... از عطر گرم نفسش مست بشم  شديم

االن ، ... امروز ... در  يمن جلو يب ، من پشت اون در ، اون جاهر شب هر ش... برعكس  مينداشتم ، زنگ در رو زدم ، شد ديكل

 يمن كه شاخه گل زرد داوود... بچرخه و اون در رو بروم باز كنه ... در ، در خونه ام ، منتظرم تا در رو پاشنه بچرخه  نيمن جلو ا

هام  هي، من نفس نفس ، مهر تو ر دهيم هيه مهراگه اون شاخه شاخ...  هيپرداخت مهر يب يحت... مهر ...  رممهر دا يول... ندارم 
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سه ماه طول ...  شهيم يو جار رهيگيراه رگ رگ بدنم رو م...  ارهيچپم فشار م زيمن ضربان به ضربان ، مهر به دهل...  شهيم دهيدم

ام سخت بود  يرگ و پ ياز كوبشها صشيكه تشخ ينبض...  رفتمينبض تپنده رو پذ نيا...  رفتميپذ... ضربه زد ...  ديكوب...  ديكش

پر دروغ  بهيغر نيا يول... رگ به رگ ... راه گرفت ... كرد  دايچپم ، پ زيخودش رو تو قلبم ، تو دهل يتا جا ديسه ماه طول كش... 

... آشنا شد ...  شد يتموم رگهام جار يتو ينبض لعنت نيرگ به رگ ا اب... آشنا شد ... كرد  داي، راه خودش رو پ ديبه ماه نكش... 

 يچشمم به دستها... لبخند زدم ... غرق شدم ... زرد رنگ چشمهاش  يگرده ها ين يتو ن... ، آشنا شد  يعاشقانه ا ينجوا چيه يب

، منه صاف و  قرارميچقد ب...  ادهيز ميقراري، ب مهك ميصبور... مهر دادم ... مهر خواستم ...  دميخند... زرد افتاد  ياز داوود يخال

 ...ساده 

 »سالم  «

 »...  يكنيفشار و استرس رو تحمل م نهمهيمن متاسفم كه ا...  يآخ اخ آخ چقد عرق كرد... مادام  يخسته نباش... سالم خانوم  «

 ...؟  يدار يامروز ، باز چه نقشه ا يمهربون شد» جونم ؟؟؟  «

صد درصد ...  ومديسالن م ياز تو ديو افش يخفه آن يخنده ها يصدا» ... بذار قدم رو چشم و جون ما ... بفرما تو ... جونت سالمت  «

... تو  دميپر... شدم  شتريب... شدم ... دلتنگ بودم ...  ديپر كش يآن يدلم برا... هستن  يمباحثه دو نفره ما دم درب ورود يشنوا

چه  يوا... خاله رو باش  گريج... ذره شده بود برات  هيلم د...  زميعز...  يآن« : باز كردم ، بلند و پر صدا  وآغوش پر حجمم ر

 »... باهاتون  ومديچرا ن يعل...  تيته تغار نيتو با ا يكرد يچ... پسرونه ست ها  بتيتو ه يآن... خوشكله 

نا  يچه خوشكل شد...  يرو پرس كن چارهيبچه ب يبزن... حواست رو جمع كن ...  ياو ياو ياو« ... : تو آغوشم  ديخز اطيبا احت يآن

 »خوشكلت كرده ؟  نقديپسر ا... كس 

جانم ؟ » ... كنترل كن خودتو ... باشه له نشه  مونين يحواست به ن...  يخسته نباش... سالم زن داداش « : ، دور تر اومد  ديافش يصدا

... براش ملموس نبود  يمن و آن متيعمق صم ديشا... رو لبش بود  يلبخند...  ي، گاه ديافش كردينم ايزيناپره نياز ا... زن داداش 

 ...مادر زاد ... برهنه ...  ميلخت...  مياز هم ندار يكردن ميقا...  ستين يآن ومن  نيب يزيچ

سام  يكارا...  ستميخسته ن...  زميعز يخوب... جون  ديسالم افش« : كردم ، حل شدم  يباز... رل گرفتم ... حل شدم  ديجد يباز تو

 »... جون  ياون خسته شد رفت دنبال آن...  كنهيكه آدمو خسته نم
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لبخند به لب ... چشم چرخوندم ... پس بتازم خوبه ... خبرن  يرو ب يمن و آن تيمياونا كه عمق صم...  اديخوشم م...  هيخوب يباز

مادام  هيچه حرف نيا... بابا  يا« ... :  هيحرفه ا... ش نقشه خو...  گرهيباز...  كنهيم يباز...  دهيم يباز... و مردم آزار  يموذ... داشت 

 نقديا دينبا...  يمنو ببخش ديدر ضمن تو با... نشد  ميخوش مشرب و خوش صحبته كه اصال بعد مسافت رو حال نقديجون ا يآن... ؟ 

 »پسرم چطوره ؟ ...  ارميبهت فشار ب

 »...  يخوبه مرس... بابا جونش  ياياز احوال پرس« : بسم اهللا  استير يمجلس ب...  اير يب... زدم  لبخند

وروجك پر سر و صدا راه  نيكارت با ا... نكرد ؟  تتياذ« : تو نقشش جا افتاد ... جا افتاد ... حل تر شد ... تر شد  قيعم لبخندش

 »نكرد ؟  يافتاد ؟ اخم نكرد ؟ لگد پرون

 »چرا سر پا ؟ ...  نيبش ايب...  كنهينم تياذ... كار باباشه  دونهيم... نه « : م كردم چشمام رو هم زو... رو نگه داشتم  لبخندم

دل و  يكل...  فهمنيحرف همو خوب م...  اديهم ب ديزنگ زدم افش... جون رو تنها بذارم  يزشته آن دميخواستم برم شركت ، د «

 »... قلوه دادن به هم 

ببخش تو رو خدا ... جون  ديافش يمرس« ... : سام  ريسمت ام...  يسمت آن...  ديسمت افش. .. دميچرخ... كردم  ييرو رو نما لبخندم

، اشكال  يگفت كه اگه مامان پسر من باش... خودش گفت  يول...  يسام... چه پررو شدم من » ...  شهينگفت مزاحم تو م يسام... 

 »كردم  يدندگ هيمن ... گفت نرو  يسام... جون  يتو هم ببخش آن« ... : پررو شدن مجازه  يباز وت...  يسام ينداره بگ

از زبونش  يول» آدم دروغگو  ينجايا« باهام حرف زد ... واژه ساخت ... لبخندش رنگ گرفت ... باال  ديسوت پر هيبا  ابروهاش

 »... دلم هزار راه رفت  يتا تو برگرد...  يستيمن كه ن فيفكر قلب ضع...  يبس كه لجباز« : زد  رونيب

 »...  يچه شوهر مسئول...  يشر يوا« :  ديخند يآن

... بشه  يباز اهيس... زشت بشه  قتيبا رنگ حق فهيح... جذابه  يفعال باز... الزم نبود االن بفهمه ...  دينفهم يآن... پوزخند ...  دميخند

...  دنيهر سه د... چشمك زدم » ... احساسه  يخدا... هم بچه دوست ... هم دلسوز ... هم مسئول ... هم عاشقه ...  يديكجا شو د« : 

 ... راههيراه و ب يپس قدم بزن با من ، تو... همسفر شدن ، مثل در بدر شدن خوبه ...  دنيهر سه خند

جور  نيا...  يچرا منو دعوت نكرد...  يموذ... ؟  مي؟ داشت خبريچرا ب... وجدان  يب« ... :  ديتر خند يقيحق...  ديتر خند ظيغل يآن

 »؟  شميم بهيمواقع غر
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بود  يعقد محضر هي... سر و صدا  يخبر و ب يب... نبود  يخبر« : پر طعنه ... تلخ ...  زيت... بجام زبون چرخوند ... منو پر كرد  يجا

...  ميايبعد حموم ده روزه اش ، از خجالتتون در م شااليا...  ميآف زد كيمرحله ت نيفعال تو هم ...حال خانوم رو براه نبود ...  گهيد

بسته رو ف بسته تر  يدرا نيا... خسته رو ، خسته تر نكن  فيحر نيا» ؟  يمگه نه شر...  يهم عروس...  نيهم ختنه سورون دعوت

 ...؟  هيچه هفت خوان نيا... خوان هفتصدم گذشت ...  ريسخت نگ نهمهيهمه سنگ نپاش ، ا نيا... نكن 

، چه شوهر  يشر يوا« : قهقهه زد  يآن... لب فشردم ... من خورد شدم ...  دنيهمه خند... مچاله شدم ... شرم كردم ... كردم  عرق

صا قورت داده من آشناش كن ، شوهر ع نيخورده با ا هي... داره كه  عاتيبا هم ؟ ضا يختنه سورون و عروس...  يدار يبا مزه ا

...  ديسام بلند بلند خند ريام» ...  ستيخشكه با مزاجم سازگار ن يليخ...  اديدر ب يدكتر ياون حال و هوا ازكنه ،  يريپذ ريبلكه تاث

 ي، مثل مهره  يهفت خط و مرموز...  يزيري، آبرو مو م يآبرو دار يجا...  دميچيو پ دميمن لب گز...  ديو خند ديلب گز ديافش

 ... يمار

 يبرا...  ديگونه ام رو بوس...  ديبوس... خم شد ... دستش رو گرفت رو سر شونه ام ، محكم فشار داد ... اومد كنارم ... شد  بلند

 زميعز« ... : جون گرفت ... دمش جون داد ... نفسش دم شد ... ها كرد تو صورتم ... صورتم تر شد ...  ديبار گونه ام رو بوس نياول

 »باهات ؟  يبانك رو هم آورد نتيپر... من برم شركت ... بازم  يخسته نباش... غذا هم گرفتم براتون ...  نيششما راحت با... 

 هيچه امتحان ني، ا هيچه راه و رسم نيا... ، برگه ها رو گرفتم جلوش  فميدست كردم تو ك» ... آره « ... : تند و مقطع ...  دميكش نفس

... 

...  فيخانوم همه فن حر نيمرحبا به ا« ... : چشمك زد ... به رقم باال رفته حسابش لبخند زد ... لبخند زد ... كرد نگاه كرد  باز

 يديجوابم نكن ، مردم از ناام» جان ؟  ديافش يايخانوم ؟ شما با من م ي، آن ستين يامر...  ايدن يستايخودت آخر ب...  ستهيكارت ب

 ؟ يدي، خدا رو چه د يعاشقم ش ديشا... 

جون  يشر... باال  ايشما هم ب...  زنميشب بازم بهت سر م شااليا... جون  يخوشحال شدم آن...  اميچرا منم م« : لبخند زد  ديافش

» ... كنه  ريمثل آپارتمان شما نمك نداره نمك گ... آپارتمان ما رو هم نور ببخش ... قدم رنجه كن خانوم ... سر باال  هي ارشيب

 ...؟  يدي، خدا رو چه د يعاشقم ش ديشا» مگه نه ؟ « : لبخند زد ... سام  ريبرگشت سمت ام

 ديشما افش نطوريهم... به جبران  شااليا...  نيخجالتم داد...  دييفرمايم يچوبكار... مهندس  كنميخواهش م« ... : سرخ شد  يآن
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 »...  يمگه نه شر...  اميحتما م... جون 

 ...؟  يديجواب خدا رو چه م زميعز...  يكن جواب منو داد اليخ» ... حتما « ... : بخند زدم سر اجبار ل از

 ... برنيآبرومو م...  كننيم سيشبا جاشونو خ... كنترل ندارن ... شدن  ارياخت يچشمام ب...  كشميم خجالت

صاف و صادق ... صاف و صادق گفتم  يبه همه چ... اعتراف خواست ، اعتراف كردم ... نشستم جلوش ... تنها شدم  يبا آن باالخره

، جلو چشم خودش و خواهرش  كردميم عتي؟ حقش بود ضا ينگفته بود... ؟  يافتياز كجا  نوي، ا يشر« : ، صاف و صادق  ديپرس

 »... ؟ نامرد با ما هم بله  گهي، حاال د نداختميتف تو روت م

 »...  يخاله زنك شد... كه  مينداشت... حرفا  نيمنو تو و ا... ، لوس نشو  يآن «

 »؟  ي، شوهر كرد ي، چراغ خاموش يواشكي...  ينه تو شد «

 »...  ستين يكنياونطور كه تو فكر م يبه جون آن «

 هي...  خواديم يكور از خدا چ...  يخواستيكه م يهمون... خنده رو ... شوخ ... گرم ، پر احساس ...  شهيعاشق پ... فعال كه هست  «

 »...  هيكدوم خرمن يگور به گور شده ، لولو يوسط آن ني؟ ا گهيخدا خواسته برات د... جفت جور 

... اتفاقا افتاد  يليخ دمتيكه ند يچند ماه نيتو ا...  ستين يكنيكه تو فكرش رو م يبخدا اصال اون...  يگل يكنيد اشتباه م «

 ريبچه سر ش... رو سرت آوار كنم  مويكوله بار بدبخت قهيكه هر دم و دق يكرده بود يتو چه گناه... كامت رو تلخ كنم  خواستمينم

 »... بد از بد بدتر  جيخبر مه نهمهيا...  ستي، برات خوب ن يدار

مدام ... بدها راه براه تو چنته ما بذاره  نياز ا ادي، دلش نم كنهياش رو سفت م سهيخدا در ك... ه چقد بد دميد...  يبله شما حق دار «

 »... منم خواستم نداد ...  كنهيم ضيتو رو مستف

و قهر خانواده ام رو برات  ظيغ... رو برات گفتم  مييآبرو يو ب يدر بدر... بهت كه گفتم ... بخواد  زايچ نيتو از ا يخدا نكنه برا «

... سر تا پا گناه نازل كرد  زاديبر من آدم ي، خدا فرشته ا خياز اعماق تار... ؟ دونميدفعه ، از كجا ، نم هي،  نايبعد همه ا.... گفتم 

منو تو  انيجر.. . دوننينم... هستن  ستهيشا يحاج نيپسر و دختر هم نايا... رو كه سر بسته برات گفته بودم  ستهيشا يحاج انيجر

 »...  يماجرا با خبر بش نيتو از درون ا خواستنينم... كنن  يآبرو دار خواستنيبه اصطالح م...  دوننيرو نم

 »؟ همش پشمه ؟  ستيخوشكله شوهرت ن نيا يعني؟  يگيم يچ «
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 »... راسته  نشيا... نه شوهرمه  «

 »...  كنهيرو عوض نم يزيچ دنايچ يكبر يصغر نيتو ؟ ا يگيم ي؟ چ يپ چ... خو  «

...  هياپايمعامله پا هيهمش  نيكه ، ا نهيا قتيحق... كن  يبهت بگم خودت كالهتو قاض ديبا...  نميچينم يكبر يصغر... نه جون تو  «

 دهيه مپوله پروژه هاش يهم هر چ يحاج... برام  ارهيو اونو از چنگ رضا و باباش در م دهيبه بچه من م تياون نام و نشون و مشروع

 »...  نيهم... و حال كنه  قبه اون باحاش عش

 »؟  يكرد دايارج و قرب پ نقدي؟ چطور ا كارستيوسط چ نيا يحاج... بخاطر پول ؟ ... ؟ واضح بگو  يچ «

... كارش كمك كردنه ...  رهيدست به خ... با مامانم همكاره  يجولك ريز... مامانمه  يآشنا يحاج... اومده  خيگفتم كه از اعماق تار «

 »... بمب و بارون  ريشب ز مهيتو اون ن... آورده  ايكه منو بدن هيهمون

 »...  ايدن نيتو ا يخودت اومد يخودت با پاها يتو كه گفت يول «

مامانو سر من  يحاج...  ايدن نياومدم به ا يحاج يمن با دستها...  ايدن نيبه ا ومدميخودم ن يمن با پاها...  دميمنم تازه فهم... نه  «

ماما قبل عقد بهم ... ازش خبر نداره  ياديكسه ز... رازه  هي نيا...  يشناسيبابا و داداشامو كه م... نگفتن  يچكيبه ه نويا... زائونده 

از حلقومش بچه رو هم  نيتموم حق و حقوق رضا از داشتن ا... طالقم رو از رضا گرفت ...  ديزحمت كش نهمهيبعدشم كه ا...  فتگ

 اميب نكهيبه قبل از ا...  رونيمقدم بزنم ب ياز خونه حاج نكهيبه قبل از ا...  ميباردار خيطالقم رو هم به عقب تر از تار...  ديكش رونيب

 خوادينم. .. ميبه قبل از باردار...  خيعقدمم به همون سه ماه و ده روز بعد از اون تار... زد ، ثبت كرد  خيروزا تار مونتو ، به ه شيپ

دارم  يآن... هچل بزرگتر  هيكارش ، منو انداخت تو  نيبا ا يول...  اديب شي، براش پ تشياز هو يعالمت سوال چيبچه بزرگ شد ، ه

 »...  شميم وونهيد

 »...  هيمشكلت چ گهيهم خودش هم پسرش رو ، د... بده  رشيچرا ؟ خوب خدا خ «

 »... حاد داره  يزوفرنياسك... به تمام معنا  يروان هي... ست  وونهي، د يپسر حاج نيا...  يدونينم يچيآخه تو ه «

 »؟  اديدلت م...  يكه مشكل دار يي، تو يسالم نيپسر به ا! ؟ يگيدروغ م «

...  كشهيروزا مثل خر ازم كار م... به تمام معناست  وونهيد هي... ها  نيپر جاذبه امروز رو نب يينمايس نيا...  گميبخدا راست م «

 »...  كنهيساقط م يبچه رو از زندگ نيلگد ، تو شكمم ، ا هيبذارنش با ... كنه  ونيبزنه شكمم رو پاپ خواديدلش م
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 »... كاره ؟  يرزم... خشن  نقديا... باشه  يخطر نقديا اديبش نم! ... نه ؟ «

 »...  ستين نيا بشيعج يول...  دميم صيتو چشماش تشخ يخودم برق نفرت رو از صد فرسخ... به شرفم قسم ...  دتريشد نياز ا «

 »... ؟  هيچ «

 هيام چ هي، بهت گفتم مهر نجايا اديهر شب هر شب ، م...  كنهيكه شب به شب ، سر ساعت دوازده گل م يحس... حس پدرونه شه  «

 »؟ 

 »...  يشد اردريسنگ تموم گذاشته نه ، نگو كه ترر يالبد حاج! ؟ هيچ... نه  «

شاخه گل  هيام ،  هيتموم مهر... نخواستم  يول...  اشياز اون اونچنان... سنگ تموم گذاشت  يحاج... بود بشم  كينزد... نه خره  «

 »...  هيزرد داوود

 »؟  يجد «

 »...  ينيبب ارمي، قباله ام رو ب يكنيباور نم... به خدا  «

 »بابات قبول كرد ؟ ... قرمز  اي..  يشاخه گل رز صورت هياقال  وونهيكم ؟ چرا زرد ؟ د نقديچرا ا «

 يول... دل برام سوزوند ... كرد  يازم عذرخواه... اومده  ادشيبدبختم كرده ، حاال بابا بودن ... مهربون شده ... بابام حرص خورد  «

خالمو بگو ، ...  ختيبابام بهم ر يهمه حساب كتابا... دلم خنك شد ... رو ثبت كرد  هيعاقد كه مهر... بازم چرتكه انداخت 

 »... خودش رو دار بزنه  خواستيم

 »! خوب ؟ «

 »...  كنهيام رو پرداخت م هيمهر...  يشاخه گل زرد داوود هيبا ...  نجايا اديهر شب م... خوب به جمالت  «

 »... و بله ؟  دهيات رو م هيمهر... ها  يكنيم يعشق... خاك تو مخت « ... : تو حرفم  ديپر

چشماش پر نفرت ، ...  كنهيجنونش عود م... از اون بله ها نداره ... نه  يول اديم... منحرف ...  يآن يآدم ش يخوايم يك... گمشو  «

به قول خودش ...  كنهيم ازيبه قول خودش با پسرش راز و ن...  كنهيرو نوازش م كمميپدرانه ، ش... پر نوازش ... دستاش گرم 

 »... عادت بده  دشپسرش رو به خو دخوايم

 »... مگه بده ...  كيچه رمانت...  وليا «



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٩

اصال ... داره  يتظاهر به عشق پدر...  كنهيم يپافشار... تموم حسش دروغه ... دروغه ...  يديتو نفرت تو چشماش رو ند... آره  «

بچه رو به  نيا نكهيا يجا... ام كنه  وونهيد خواديم... مم رو شك كنهيتمركز م...  شهيهمش چشم م... جنون داره ...  نهيبيمنو نم

... هضمش كنم  شهينه م... كرده  ريتو گلوم گ...  دهيداره دقم م...  كنميدارم دق م...  رهيگيم يمنو به باز وحخودش عادت بده ، ر

خصومتم باهاش ...  زدميم رياش رو با ت هيقبلنا ، سا... داغونم كرده ... بر خوردم  شيتو باز... بر خوردم ...  ارمشيباال ب شهينه م

گرفتم ، نه راه رفتن خودم  ادينه راه رفتن كبكه رو ... كالغه  انيشدم جر... شدم  تيهو يب...  دماالن داغون ش... نداشت  يحد

شب ... شل شدم ... وا دادم  ديزودتر از اونچه كه با... ازم گرفته  خودم رو هم تيبدم ، هو تيخواستم به بچه ام هو... مونده  ادمي

... سر انگشتاش  يگدا... گدا شدم ... محتاج شدم ...  زنهيدلم تند تند م... شم يصبر م يب...  شهيبه شب ، چشمام به در خشك م

 »...  يباور كن آن

 »... بخدا ... ؟ معلومه عاشقته  ياون چ «

...  زنهياالن هم داره پوز م... پوز منو بزنه  خواستياز روز اول م... دل منو خون كنه  خوادياون فقط م... شتباه نكن ا...  وونهينه د «

هم منو محو كنه ، هم ... دو نشون بزنه  ريت هيبا  خواديم... زبونم رو كوتاه كنه  خواديم...  نميمحتاج بب خواديم... عادتم بده  خواديم

 »... تند و پر شتاب  يليخ...  دمي، اما بازم دارم وا م دونميرو م نايهمه ا... با باباش داره  ريبده اره بگ شهيت...  رهياز باباش بگ انتقام

 »... خبره كه تو رو دو قبضه حوالش كرده  يب تشي؟ از قصد و ن يچ يپ حاج «

جنگ  دونيعمدا ولمون كرده گذاشتمون وسط م... دلش آرومه  ييرابه جو يحاج...  خبرميب يحاج تيمنم از قصد و ن...  دونمينم «

رو به جفتمون  دونيم...  كنهيدخالت نم يكار چيتو ه ي، ول نجايا اديبار م هي يدو هفته ا... خودش رو گم و گور كرده ... و صلح 

 »... گود  ارواگذار كرده ، نشسته كن

 »...  نهيشي، مهرش به دلش م اديب ايخواستش ، بذار بدن ديشا... عاشق بچه ات شد  ديشا...  يديخدا رو چه د «

حق و حقوق  يرو يپافشار نهمهي؟ ا كنهيهمه اصرار م نيچرا ا يول...  شهيعاشقش نم چوقتياون ه...  گهيحسم بهم دروغ نم... نه  «

 رشيروز ز يرو سفت و سخت ، تو قباله آورده كه فردا باور كن حق و حقوق پدر بودنش...  رونميچرا ، ح دونميپدرونش ، نم

گفتم ...  دميدارم وا م دميد...  رميگيدارم شل م دميد... ادامه بدم  تونمينم دميد... زبونم در رفت  از،  شيدو هفته پ نيهم... نزنم 

مثل زنا ، زنگ زد به ...  نيو بب ايبه پا كرد كه ب ياونچون قشقرق... تا كار از كار نگذشته ، بهتره برم زودتر از موعد وضع حمل كنم 
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تا نگم گه ... به غلط كردن انداختم ... كرد  سيدهنمو سرو...  كنمي، فالن فالنش م بكنهرو  نكاريكردن كه اگه ا ديتهد يحاج

 »... خوردم ، دست از سرم بر نداشت 

مردا تشنه محبتن ، بهش محبت كن ، ...  گهيسال د هياالن نه ، ...  دهيمباالخره اونم وا ... كه خوبه  نيخوب ا...  هيبا حال سيچه ك «

 »... كن  دايرگ خوابشو پ

 يتقاضا ديبا... و بند راحتش كنم  ديق نياز ا دي؟ با كدوم وقت ؟ بچه كه دو ماهه بشه ، من با يآن يگيم يچ« ... : تلخ شد  لبخندم

 »...  ميجدا ش ديبا... طالق بدم 

 »اون ؟  اي يخوايتو م «

 »... تقاضا بدم  ديكنار ، من با نهيبش دياون با...  خواستمي، منم م خواستياون م... قرارمون بود  نياز اول ، هم «

 »؟  شهيم ي، چ ياگه تو تقاضا ند... بهت فرصت بده  خواديم ديخوب شا «

باورت ...  ستين گهيد يچيشب ه مهين ينوازشها نيمنو و اون ، بجز هم نيب...  نمونيب يستيتو كه ن...  شهينم يچيه...  يچيه «

 »؟  اياز سر ر... حفظ تظاهر  ياونم برا... رو گونه ام زد ، بار اول بود  عيكه امروز تند و سر يبوس ني، ا شهيم

 »... رنگ كنه  تونهيمنو نم... موارد خبره ام  نيكه من تو ا يدونيم...  كنمي؟ من باور نم يعيطب نقدياز سر تظاهر ، اونم ا «

 »؟  يندار يخبر يچه خبرا ؟ از هست...  ميبگذر... حرفات راس بود  خواستيدلم م «

 »... تباه شد ، به فنا رفت  يهست...  يهست ياوه گفت «

 »! چطور ؟ «

 »! ؟... كه عاشقش بود  ادتهيمامانش  ياون پسر عمو «

 »...  ديكش شوياونم دندون عشق و عاشق... پسره هم با همكارش ازدواج كرد ... د ز دشويق... خوب آره  «

لجاجت  يهست يپسره ، بچه طالق بود ، خانواده اش قبول نكردن ، ول... شد  شييدا ياز دوستا يكيزد و عاشق  يول... با اون آره  «

 »... شد  ريبا خانواده اش درگ... كرد  يپا فشار... كرد 

مامان و باباشو هم  ديطال داشت جمع كرد و با هم رفتن ، ق يهم هر چ يپسره مخشو زد با هم در برن ، هست ادمهيرش خوب آخ «

 »! بعدش رو بگو ؟... رو هم  ختيزد و با دختر عمه اش ر بيزد ، بعدم پسره سوء استفاده كرد و طالها رو به ج
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 هيپسره ... آشنا شد  گهينفر د هيبعد از اون با ... بودم  خبريازش ب يطوالن يليمدت خ هي... بازم عاشق شد  يهست...  گهيد يچيه «

داشت به  يعقل كل يادعا نقدريكه ا يا يهست كرديفكر م يك... ست  يهست يجواب محبتها نيكتك كمتر...  ارهيبه تمام ع وونهيد

 »؟ ... برسه  نجايا

 »؟  هي؟ راض يچحاال ...  كردميمن كه اصال فكرش رو نم... آره خوب  «

مامانه شوهر كرده بود ... پسره از هم جدا شدن  يمامان و بابا... اومده  رشيدختر گ هي يهست... پسره جنون داره  گمي؟ م يراض «

روز  هي...  كرديم كيمامانش تحر هيپسره رو برعل...  داديو راپورت مامانه رو به پدره م زديزنگ م يو وضعش توپ بود ، باباهه ه

كرده بود ، تا مامانه  كشيبهشون بزنه ، پسره هم كه از قبلش باباهه آنتر يسر اديبود ، مامانه م رداررو دخترش با يكه هست

 »...  كشهيبه جون مامانش ، مامانه رو با ضرب شصت و هفت ضربه چاقو م فتهي، م رسهيم

 »؟  يگيراست م...  يوا يا «

 كهيمامانه رو ت نهيبي، م اديبه هوش م يوقت...  شهيم هوشيب ي، هست دهيشون كنه ، اونو هم هل مجدا خواستهيكه م يهست... بخدا  «

و با  كنهيبعد هم به همون صورت مامانش رو ول م... كرده بود  يخود زن... كرده ، خودش رو هم با ضرب چاقو مجروح كرده  كهيت

 »... كرده  كاريچ گهيو بهش م رهيگي، با باباش تماس م كنهيفرار م...  كوهبه  زنهيم چارهيب يهست

 »االن زندانه ؟  «

داره با  چارهيب ياالن هست...  كنهي، پسره رو آزاد م رهيگيباباش دنبال پرونده رو م... باباهه نجاتش داده  يچطور دونمينم... نه بابا  «

 »...  كنهيم يقاتل زندگ هي

 »؟  رهيگيق نم؟ خوب چرا طال يا يچه زندگ گهيد «

به  گهيد...  دميمن اونو د... افتادم  يشوهر هست ادي،  هيسام روان ريام يلحظه كه گفت هيبخدا ...  هيمگه جرات داره ؟ شوهرش روان «

 »كجا ؟  يكجا ، اون شوهر هست نيا... ها  يبودن نزن يانگ روان چارهيپسره ب نيا

 »؟  كنهيم كاريچ يحاال هست «

هم  يهست...  زنهيم شيگفت خودش و دخترش رو آت... كرد  دشيپسره رو بزنه ، پسره تهد ديق خواستيمدت م هي...  يچيه «

پسره ... كنه  ريخودش و دخترش و اون پسره قاتل رو س كميتا ش كنهيكار م...  كنهيمثل سگ جون م... مونده باهاش ... ناچار شد 
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 »... هم اعصاب درست درمون كه نداره 

 »؟  نايخواهرات چطورن ؟ مامانت ا... چقدر دلم براش سوخت ...  يهست چارهيب «

 ريمنم كه گ...  ميشوهرش بد ديشا... خواستگار اومده  نيآذ يبرا... دخترا هم خوبن ...  دهيارد م...  شهيمثل هم... ماما كه خوبه  «

 »... سام بگو  رياز خودت و ام...  يچ يعنيگرفتار  يفهمي، خودت م اديب ايپسرت بدن شااليا... دو تا پسرم  نيو گرفتار ا

 »...  ستين يخاص زيچ شهيباورت نم نكهيبگم ؟ مثل ا يچ «

 »...  شناسمي، من تو رو خوب م يمنكر بش يتونينم... از كجا اومده  رييتغ نيا...  يكرد رييتو تغ...  يمنو گول بزن يتوني، نم يشر «

 يتو... رو نداشتم  زايچ يليخ... عمر نداشتم  هي... ندارم بگم  يا گهيد زيچ... من وا دادم  نكهيا از ريغ...  ستميمنكر ن ينه آن «

رو  يعاشق... رو داشته باشم  يآدم عاد هياحساسات ... داشته باشم  خواستميم شهيهم... نكبت  ياون سالها ي، تو يمجرد يزندگ

مگه من تو عمرم با چند نفر از جنس مخالف سر و ... نقاب تعصبات كور  ريز... عمر سركوب كردم  هيكه  ييازهاين... تجربه كنم 

،  رفتميم شيداشتم خوب پ... باز دانشگاه  طيبسته افتادم تو مح يباره از اون زندگ هي؟  شناختميكار داشتم ؟ مگه چندتا مرد رو م

... شوهر  هي... رابطه با رضا ... رابطه  هيصاف افتادم تو ... برسم  ييبه جانشد ، نذاشتن كه  يول...  رفتميم شيبا سامان خوب پ

...  كي، رمانت ي، حس يلمس... كامل ... باز  يزن ، با رابطه ا هي...  شديم يزيچ هي ديبا...  دميرسيم ييبه جا گهياونجا د ديقاعدتا با

مثل بختك افتاد رو اون ... باباش نذاشت ، موش دووند ... نشد برسم ...  دمينرسجا  چيبا رضا هم به ه...  دميجا نرس چيبه ه يول

رضا رو از من ... گذاشت  يكردم رو به سرد دايپ كردميكه فكر م يآغوش يزود گرم يليخ... ما  نيافتاد ب ياتفاق م ديكه با يزيچ

 ستميسرد مزاج كه ن... گرمم ...  خواميرابطه باز م هيمن ... و محتاجش بودم برسم  خواستميكه م ييازهايگرفت ، نذاشت با اون به ن

 يول... كه مال اونم  يبا كس... كه مال خودمه  يبا كس...  زيرابطه آزاد و تم هي،  خوامي، ناز و نوازش م خواميلمس م... دوست دارم ... 

 يميتيمحبت مدل بچه ...  خوامينم يا صدقه لبغ... نداشتم  چوقتيرو ه خواميكه م يزيچ... االن هم ندارم ... بازم ندارمش 

 دونمينم يكه حت يبرسم ؟ وقت تونميسام به كجا م ريبه نظرت با ام... رو ندارم  خواميكه م يدارم ؟ بازم اون ياالن چ...  خوامينم

 نيداشته باشه ؟ ا تونهيم ييرابطه چه معنا...  هيموقت زيكه همه چ يوقت...  ستين يكه عشق ي؟ وقت هيلمسها چ نياحساسش از ا

داشته باشمشون ؟ چه  تونميم يتا ك يول... من دوستشون دارم ... خوبه  يليخ يشگيهم ينوازشها نيا... لذت بخشه  يليلمسها خ

نوازشها  نيكه اون هم معتاد ا يدر صورت يخوبه ول ني؟ ا يك يبرا يرابطه داشته باشم ؟ وا دادن خوبه ، ول نيبه ا تونميم ياعتماد
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از  ترسميم...  ترسميمن م... تموم ماجرا باشه  تونهينم نيا يول... رابطه سخت كوشه  نيتو ا... ظاهرش سخت كوشه ... باشه  دهش

...  دميرس نجاياز حس به ا...  دميرس يمن به عشق لمس... رو تو دل دارم  ازيعمر ن هيمن االن ، حسرت ... راه رو به خطا برم  نكهيا

 »...  زارميعشقه ؟ من از هوس ب نيبه نظر تو ا يول... رو  هربتج نيدوست دارم ا

هوس تنها دوست داشتن رو بوجود ...  شهيدوست داشتن نم...  شهيعشق نم ييبه تنها يول... از عشقه  يهوس جزئ... اشتباه نكن  «

عمر  هيكه  ييزهايتو به چ... قابل دركه  يليخ نيا... خوب ... از وجدان درد داره  ينقطه ا ييجا هيپستوش  يتو شهيهم...  ارهينم

كه از احساسات متفاوت به مغزت هجوم آورده رو هضم  يميحجم عظ نيا يتوني، نم يدي، به ممنوعه هات رس يازشون محرم بود

،  ارنيب شيپ يجنجال يعالمه ماجرا هيهم ،  يبه پا ننيكه دو نفر بش نيفاضله ؟ ا نهي؟ اون مد هي، مگه عشق چ زميعز يول...  يكن

...  ي، قلب ي، عقل يحس... عشقه ؟ عشق جنبه داره  ياون معنا نيا...  يلذت چيه يب...  يلمس چيبدون ه... نرسن  ايبه هم برسن آ ايآ

،  يزمان يتو برهه ها.  ييبودا ي، نه از زندگ يكش اضتينه از ر... ، نه از استمساك  ينجورينه ا... ثابت كرد  ديعشق رو با...  يبصر

كه  يكس يروبرو ينيكه بش نهيمگه تموم عشق ا...  يبش وبروثابت كرد كه باهاش ر شهيم يعشق رو زمان...  يعمر زندگ هيتو 

...  يباش اير يب دي، با يكن يفداكار دي، با يلمس كن دي، با ينيبب دي، با ياعتماد كن دي؟ با يو تو چشماش نگاه كن يدوستش دار

، از  يبگذر ي، اگه تونست ينك يفداكار ديكه با يديرس ييبه جا ي، وقت.خودش  طيدر شرا نكهيا ، مگر ستين نايا چكدوميه

 ازين يخودت ، بجا التيتما يخودت ، بجا يبجا ي، وقت ينيبب يشد ، تونست دنيوقت د يوقت...  يعاشق يعني،  يبگذر نهايبدتر

...  ي، لذت داد ي، لذت برد ي، لمس كرد يلمس شد يوقت...  ي، عاشق يديرو د ازهاشياون و ن التي، تما گهيد يخودت ، كس

از لمسش لذت  يتوني؟ م شينيبب يتوني؟ م يمراحل نياز ا كيكدوم  يتو تو...  ي، عاشق يوجدان درد نداشت...  يديكشعذاب ن

 »؟  يكن يبراش فداكار يتوني؟ م يببر

... دارم  يچه حس دونمينم... و شناگر شدم  دميرس ايبه در دونميخودمو گم كردم ، نم دونميعادت كردم ، نم دونميمن نم... من ،  «

... بهش نداشتم  يحس چي، ه نمشيماه ها كنارش بودم ، متنفر بودم ، نخواستم بب يليخ...  دميرس دنيبه د دنيكه از ند دونميفقط م

 »... عاشقش بودن نداشتم  يبرا يا دهيفكر و ا

 ديشا...  شينيبب كنهي، داره وادارت م يديدياونو نم ديشا...  كنهيم يكار باهات تله پات نياون داره با ا ديشا... ه اون داشت ديشا «

 »؟  دهياون داره هولت م
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با  يو بند زندگ ديهنوز تو ق... زن باردار متاهل  هيزنه متاهل بودم ،  هيبا اون روبرو شدم كه  يمن زمان...  كنميفكر نم نطوريمن ا «

 تياز شخص يتونيبرخورد كوتاه نم هيبا ...  يشناسيدر ضمن ، تو اونو نم... هنوز دست و پام بسته بود ... رضا و مشكالتش بودم 

اون فقط ... باز بشه  خوادياصال نم...  شهي، با دست باز نم شهيبا دندون باز نم... گره كوره  هي قاياون برام دق...  ياريمرموز اون درب

 »... البته اگه بشه اسمش رو رابطه گذاشت ... رابطه شده  نير باباش وارد ابه اجبا

رابطه  نيا ريداره خودش رو درگ يچه لزوم... من از تو پر تجربه ترم ... دركشون كنم  تونمينم... ندارم  يمن به حرفات اعتماد «

اون ... اون پروژه خودشو داره ... داره  يقو يزياون برنامه ر كنميمن فكر م... كنه  ريداره خودش رو با تو درگ يچه لزوم... كنه 

مطمئنم  نويا... كنه  كاريكه چ دونهيعاقله و م... برنامه كنترل داره  نيا ياجرا يكرده و رو فيخودش تعر يبرا يبرنامه زمانبند

از  نكهيا...  ستيعاقالنه ن... كنه  ريتو رو درگ خواديچرا م...  ستميمطمئن ن دهيبه كجا هولت م نكهياز ا يول...  دهيكه داره هولت م

كردن تو ،  ريدرگ يداره برا يچه لزوم...  ياز اخالق اون ندار يدرست فيتو تعر...  ستين قالنهكار رو بكنه عا نيعداوت ا يرو

 »... كن  داياونو بگرد و پ... سر بسته داره  اميپ هيكارش  نياون با ا...  يكن دايرو پ امشيو پ يبگرد ديخودش رو عذاب بده ؟ با

، چه  كنهيخودش م بينص يلمس يريدرگ نيا يكه ط يعذاب نهمهيمن داشته باشه ؟ از ا يبرا تونهيم يامياون چه پ... سام  ريام

 دهيناد... ا ه ري، بجز اون تحق زيتنفر آم ي، بجز اون حالتها كنميفكر م ي، هر چ گردميبه عقب برم يهر چ... داره  يقصد

محكمتر از همه  يضربه ا يتراژد نياز ا انيكنه و در پا ريمنو درگ خوادياون فقط م...  اديبه خاطرم نم يزي، چ ياجبار يگرفتنها

 ... گذشته به من بزنه  يضربه ها

چرا آني با چند دقيقه ... خدا ، چرا اينقد من خنگم ؟ چرا هيچي از تجزيه و تحليل حاليم نيست ، چرا تحليل رفتاري بلد نيستم ؟  اي

دقت تو رفتار امير سام به اين همه نتيجه ميرسه و من به هيچ ؟ چرا يه خط از نگاه امير سام رو من نميخونم و اون از توش يك 

چطوره كه يه عمر ، حاال هرچند كوتاه ، ولي يه عمر جلو چشمامه و من ...چرا من هيچ تجربه اي ندارم ؟ .. .كتاب قصه درمياره ؟ 

دوست دارم نتيجه بگيرم ، مثل همه دختراي ... منم دلم ميخواد بدونم ... هيچي ازش نميدونم و آني تو يه روز اينهمه چيز ميدونه ؟ 

من حق ندارم مثل هيچ دختر ديگه اي بدونم ، ولي بازم دلم ... ديگه ، بخوام بدونم  يراشرمم مياد از اينكه مثل دخت... ديگه 

يه دختر مجرد آفتاب مهتاب ... دلم ميخواد يه دختر تازه بالغ باشم ... با هر كي تعارف داشته باشم ، با خودم كه ندارم ... ميخواد 

حس سادگي ، حس شرمهاي دخترانه ، ... ه خودم كه دروغ نميتونم بگم ولي ب... آفتاب مهتاب ديده شدم ... ولي نيستم ... نديده 
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حاال ميخوام ...زمستون گذشته  يها مهيشب از ن... اما هيچوقت فرصت عرض اندام نداشته ... هست ... حس نازكردنهاي پر عشوه 

 ... مهمگه من چمه ؟ به قول آني هيچي فقط درد بچه ا... داشته باشم ، حاال ميخوام حس كنم 

چقدر تلخه كام من  زميچقد سخته دل كندن از تو ، عز زميعز... منه صاف و ساده  قرارميچقدر ب...  ادهيز ميقراريكمه ، ب ميصبور

 ...از تو 

منو سوخت كردن ، از چنگم درآوردن  يفرصتها... من سوخت شده  يفرصتها... ندارم ... فرصت انتخاب داشته باشم  خواديم دلم

به همون ... عروس باشم  خوادي، دلم م ستهيشا يتو خونه حاج... باشم كه ظاهرا هستم  ياون خوادي، دلم م نجايا... امروز . ..حاال ... 

بشه و  ياگه معجزه ا يحت... بمونم  شهينم يها ، هستم ول ستمين نكهينه ا...  ستمين... »  يعروس حاج« :  گفتيكه نسترن م ينيريش

رو با  يحاج يفداكار نهمهي، ا يخوب نهمهياعتماد ، ا نهمهيجواب ا شهينم...  شهينبض تپنده پركوبش بشه ، بازم نم نياون عاشق ا

 ...عاشق شم ، عاشق پسرش ... در امانت بدم  انتيخ

 ...ن تو رو خواست يعنيمن ،  يعنيدلتنگ ... باش  قرارميكن ، هم ب قرارميهم ب... كنارم باش  يعنيتو ،  يعنيتنگ  دل

ساعت  نيدلتنگ ا... كه هرگز برنخواهند گشت  ييروزها... رفته  يدلتنگ فرصتها... خانواده مهربون دلتنگم  نيا ونيم...  دلتنگم

حاال ... من رد پاشون كم رنگ بوده  يزندگ يلحظه ها يعمر تو هيكه  يخوب يآدمها نهمهيا ونيلحظه در م نيهم... االن  نيهم... 

ام  يو تو رگ و پ گذرهيچپم م زي، از دهل يبرق فشار قو هياز  تريحاج خانوم كه قو يمثل تموم محبتها...  يقو... باشه  خواميم

زن  يميصم نقدريبه منه و ا كينزد نقدريا ي، وقت ديخواهرانه افش يدلتنگ محبتها...  كنهياز خواستن م زيو من رو لبر شهيم يجار

عروس منو « دلتنگ اون لحن پر ذوق گفتن ...  ستهيشا يپر لحن حاج يدخترم گفتها نهمهي، دلتنگ ا دلتنگم...  زنهيداداش صدام م

به ...  دنيبه راه رفتنم خند... كردن و مسخره كردن من  تياذ يبرا كردنيم يكيسام دست به  ريو ام يآن كهيوقت»  نينكن تياذ

جمع  نيا يسام تو ريام يگفتنها زميدل تنگ عز... دلتنگم ...  دنيحجم پر تپش خند نيا ينيبه سنگ...  دنيبلند شدنم خند

... دلتنگ حس مادر شوهر داشتن ... بچشم  يياز هر غذا خواستيازم م ينديشام ، با لحن خوش آ زيسر م كهيوقت...  يميصم

 يعنيدلتنگ ... فتن و نفس دادن نفس گر... آخ گفتن و نفس بروندن ... دل بردن ... ناز كردن ... زن بودن ... خواهر شوهر داشتن 

 ...تو رو خواستن  يعنيمن ،  يعنيدلتنگ ... كنارم باش  يعنيتو ، 

كه چقدر  دمي، امروز فهم ستهيشا ياز جمله خونه حاج يغلط گذشته ام ، درمورد همه چ يهايداور شيانتظارم ، مثل همه پ برخالف
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 يپرطمطراق شاهانه روم كيكالس وياون آپارتمان بزرگ و دكورات...  ديبرعكس خونه افش. كم تجملشون رو دوست دارم  يزندگ

داده به  هيبزرگ تك ييبا مخده ها يرانيا لياص يخونه با دكور سنت هي،  ستهيشا يخونه حاج...  كيتاليفرهنگ ا يپر از نشانه ها... 

كه همه  يليآشپزخونه ساده با وسا هي...  ييرايپذ هيسالن و  هيخونه متوسط با چهار اتاق خواب و  هي...  مانهيگرم و صم...  واريد

 يسنت يبا طرح ها يالك يهايقال...  زديم اديرو فر يرانيا يرانيا...  ي، سنت ليساده ، اص... دور از تجمالت  يزندگ هياز  ييرنگ و رو

 يحاج خونهيچا...  ريآرش كمانگ... از نبرد رستم و سهراب  ييبا طرح ها يسنت يها واركوبيد... طرح صحنه شكار  يها چهيو قال

فواره و پنج  هيحوض خونه با  هيدور  خونهيكه دور تا دور چا ييتخت ها ميبافت و ن شميگرد ابر يكه با گبه و مخده ها ستهيشا

دور  كيكمر بار ياستكانها...  يباسشاه ع ونيقل... ترمه و اطلس  يهايروتخت... شاعرانه ساخته بودند  يطيآبنما در وسط اون ، مح

 يو قلب و روح آدم رو به باز دادنيدل افروز آواز سر م طيكه تو اون مح ييو مرغ عشقها يو قنار يو چكاوك و قمر ييطال

... رنگارنگ  يباصفا ، گل ها اطيح نيتو ا... بزرگ شده  يطيمح ني، چطور در همچ هيسام با اون روح ريدر تعجبم ، ام....  گرفتنيم

 ...روح و احساس  ميحجم عظ نيبا ا

كه  ييعاشقانه ها...  ريتصور ناپذ... قابل باور بود  ريبرام غ... بودم  زياعجاب شگفت انگ نيبار شاهد ا نيبار و تنها اول نياول يبرا

احساس تو  يخدا...  نشستيم ماومد و به دل آد يكه از دل بر م يتار ينوا...  خونديو م زديحاج خانوم م يبرا ستهيشا يحاج

 ...سام  ريام يتو چشما...  ديد يو آن دميو اونچه كه من ند...  كرديتاللو م ستهيشا يحاج يچشمها

؟  گرفتميم ادي ديبا ياز ك... نصف خط نخوندم  هيماما و بابام چشم چرخوندم و  نيعمر ب هي...  ستميبلد ن...  دمينگرفتم ؛ ند ادي من

مقدم  ي؟ حاج شديبخار بلند م ديبا گيمن بلند نشه ، از كدوم د يبرا ياونا بخار گياز د يوقت... معلم انسان ، پدر و مادرشه  نياول

و اون  نيبه ا دنشياز زن بودن ، جمع كردن طال دور خودش بود و برخ كش تشيفرهنگش كه تنها خاص يلوح امل ب ادهو اون زن س

كرد  يخواست و هر چ يشوهره پول بده ، هر چ...  دنهييشون از زن بودن ، پول گرفتن و زا دهيها اكه تن يياز زنا اديبدم م... 

حاج .  يحضور آن منتيو م منيكه امروز افتخار دارم مهمونش باشم ؟ اونم به  يكانون نيا اي؟  يزندگ گنيم نيبه ا... اشكال نداره 

من ، از  ينه مثل خانواده ...  اير يساده و ب... كنه  يعاشقانه زندگ خواديدلش م ي، ول زنهيكه پول از سر و كولش پارو م يخانوم ، زن

 يليكه خ دوننيداره و م دوننيهمه م... ندارم  گهينم ستهيشا يحاج...  شاهانهزرق و برق ، از تو ، قصر باشكوه و  يساده و ب رونيب

 يليخ...  ميعشق دار...  ميدار زنهيجار م يول...  ميدار يليخ...  ميكه تو خونه جار بزنه دار نهيبينم يحاج خانوم لزوم يداره ، ول
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نبود  ايپر رنگ و ر... متعفن نبود ... خوش بو بود ...  دميبو كش... حس كردم ...  دميهم د يتجربگ يهمه ب نيمن با ا نويا...  ميدار

 ...هست  ونشونيكه م يحس خوب... و عشق بدم  رميبمونم و عشق بگ يسنت خونهيچا نيا يتو خواديهمه عمر دلم م... 

و سرهنگ زاده زمان  يحاج خانوم ، همون دختر اشراف... خودشه  يخانواده هر ك نيتو ا...  يبه هر ك يخانواده با اخالق هر ك هي

 يحاج... جوره  يليكه خ يوصله ناجور ... يسادگ نهمهيا وني، م ياخالق اتيبا همون خصوص... حاج آقاست  هيكه االن زن  يشاه

با همون رحم و ... با همون صالبت و شفقت ...  يبا همون اخالق شوخ و جد... فرشته منزِل من ... من  ستهيحاج بابا شا...  ستهيشا

 يبدون رقص نور جانب يانبا چهره نور...  اير يب... سر به سجده ... به دست  حيتسب... پهن  يبا همون قد افراشته و شونه ها... جبر 

،  يول...  كنهيخدا خدا م...  يينور خدا... پر نور و درخشنده ... و راست زوم شده رو چهره  پچ يبدور از انوار متاللو از چراغها... 

پر  يبا عاشقانه ها...  كنهيخدا رو عبادت م...  دهيكه لحظه به لحظه به زن و فرزندش م يبا عشق... عاشقانه ... رنگ و لعاب  يب

...  كنهيكه ارزش براش قائله ، خدا رو عبادت م يا يآسمان ونديبا پ... كنه ي، خدا رو عبادت م خونهيحاج خانوم م يكه برا ياحساس

كه با  يفيظر يچقدر دستها...  اديچادرش بهش م ريچقدر چهره ز...  اديحجاب بهش م نيچقدر ا...  يدختر حاج...  ديافش

:  گهيم ستهيشا يحاج...  اديكه به دست داره بهش م ييدستكشها يبا اون دستبند الماس نشون رو... شده  فتريالماس ظر يرانگشت

 نيهم با هم ايتاليتو ا... بگرده  نجوريا... باشه  نجوريا خوادياون دلش م...  نيالد يال اكراه ف... كه خودش انتخاب كرده  هيراه نيا« 

 اتيو خصوص پيت نيبا هم ماونها ه يول...  يراني، چه ا يچه خارج... تا آسمون باهاش فرق دارن  نيدوستاش زم...  گشتيم پيت

 ديعاشق افش ايتالياون تو ا... سر و وضع  نيو با هم پيت نيبا هم...  دهيمحمد عاشق افش...  نطوريشوهرش هم هم...  خوانياونو م

به  ييدانشجو ياردو هي يهستن و محمد برا كايهمه خانواده محمد ساكن آمر... موندگار شدن  جانيا... ازدواج كردن  نجايا... شد 

كه  يا يخانوادگ يبا تموم اختالفها...  دي، دلم لرز دميرو د ديمهش... مثل من ...  ديدلش لرز...  ديرو د ديافش... اومده بود  ايتاليا

تا  نياز زم... بود  ادياختالف ز... مثل خود ما نبودن  ديخانواده مهش يخانواده محمد مثل خود ما هستن ، ول... ، خواستمش  ميداشت

هنوز انقالب نشده بود كه خودش رو ثابت ... هنوز انقالب نشده بود كه گرفتمش ... به پام نشست ، به پاش نشستم  يول...  مونآس

...  دميديم يول...  نيالد يال اكراه ف... قانون خانواده ماست  نيا... تكون نخوردم ... بودم  يمذهب... نشد ... نبود  يمذهب... كرد 

سر  ذاشتيم زهيبراش جا...  خوندينماز تو گوشش م... كنه  تيسام ، نسخه دوم منو ترب ريكه از ام ديكشيم زحمت...  كرديتالش م

عشق  وهيسام ، م ريام...  كردياز فرهنگ قشر خودش هم متاثرش م...  داديم ادشيقرآن  ... داديبه دستش م حيتسب... وقت بخونه 
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خود ... پسرمه ... گله ندارم ...  دياز مهش مياز من ، ن مين...  ديمنو مهش نينابيب...  عشقبهره ما از ... بهره ما از صبر ... ماست 

 گهيبزرگتر شد ، د...  رفتيبود ، مسجد م كيكوچ... احترام قائلم  دشيعقا يمن برا... خوب و بدش  اتيخودش با تموم خصوص

... نكرد  يهرزگ... دوست دختر گرفت ... رو كرد  شيجوون...  برنگ و لعا يب ينمازش رو خوند ، ول... خالف كه نكرد ... نرفت 

هم  ديافش... پسرش  يمثل دوستا... داره عالمه دوست دختر  هي... خاصه ...  ستيسام من ن ريتو ذات ام... تو ذات آدمه  يهرزگ

ساده  يدوست هي...  ينه با هرزگ...  يمكيقا نه... از دانشگاه گرفته تا االن كه ازدواج كرده ... پسر داشت  يعالمه دوستا هي... داشت 

...  كنهيم دايآدم هرزه ، هرزه پ... با محمد هم دوستن ... هنوز هم باهاشون رفت و آمد داره ...  اشيهم دانشكده ا... همكاراش ... 

با شوهر و  اشونيبعض... رنگ و لعاب باهاش دوستن  يهمشون ب...  گميدخترا رو م... سام  ريام يدوستا... آدم صاف ، صاف 

خوب ، دل  يول...  لهيپ لهيش يب... منظور  يدوستاش ، ب هيمثل بق... فقط باهاش دوستن ... مجردن  اينامزداشون باهاش دوستن بعض

 »...  رهيوقته گ يليكه خ...نه االن ...  رهيپسرم گ

اتفاق  نياوضاع ؟ با ا ني؟ با ا رهياالنم گ... ؟  يحاج ياالن چ« : بغض كردم ...  رهيوقته گ يليخ...  رهيگ... ضعف كردم ... رفت  دلم

 »؟ 

 »... اتفاقا  نيموم ابا ت... اوضاع  نيبا هم...  رهيهنوزم گ« : روح  يب... بود  شهيش چشماش

 ريام تي؟ وضع دونهياون م! ... ؟ نيبعد از ا...  ادينم شيپ يمشكل« : سوت زد ...  ديمغزم زوزه كش...  ديكش ريقلبم ت...  ديبر نفسم

 »؟  گميسام رو م

...  دونهيرو م ريام تيوضع...  دونهياونم م... آره « ... :  دونميسام ؟ نم ريام ايپدر من ... دلسوزانه ، پدرانه ... مهربون ... زد  لبخند

تو نگران اون پدر سوخته هفت ... به حقش برسه  ياز چه راه دونهيخوب م... كار بلده  ريام يول...  ستين ايهست  يمشكل دونمينم

 »... خط نباش 

 ستميمن صفر هم ن... ندارم  يازيامت چيمن ه... رت بار تره ، حقا ي، از هر حس حقارت يازيامت يب... باشم  ديبا... نگران خودمم  من

دارم ،  ازيامت يكل... دارم ...  ستمينه پر ن... پرم  يازيامت يمن از ب... داره  يمنف تينهايمن همه وجودم ب...  ستميهم ن چيمن ه... 

 ريخط نگاه ام ياگه باز هم آن يحت...  يشونيرو تخت پ يمهر ننگ و بدنام هي...  كميجوجه تو ش هي... مهر طالق  هي...  يمنف ههم يول

... كنه  رينبض تپنده زنج نيسام رو به دل من و ا ريدل ام... بخونه  ازيمن پر امت يبرا... و عاشقانه بخونه  كيرمانت... سام رو بخونه 
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اون ...  نهيچپش ، باز و نامسدود بب زي، به دهلمهر اون رو تو دل من و كانال مهر من رو به قلب اون ... بدونه  يآسمونما رو  ونديپ

اوصاف بازم  نيحتما با هم...  دونهياونم م...  ستيروز دو روزه ن هي...  ستيمال االن ن...  رهيوقته كه گ يليخ...  رهيدلش گ

اون بلده حقش رو از حلقوم سرنوشت ...  خوادشيسام كه م ريام...  نهياون نش... اون نخواد ...  نهيشيبازم به پاش م...  خوادشيم

 ... هيحرفه ا... اون بلده ... بكشه  رونيب

تموم  چارهيب... تجربه من  يقلب ب چارهيب... دل پر خواهش من  چارهيب... احساسات سركوب شده من  چارهيب... من  چارهيب

 ...سام  ريام يهامن به لمس سر انگشت اديهمه اعت نيا چارهيب... من  يو روح يجسم يازهاين

،  يسنت خونهيچا نيا يتو پستو... دور تر ، پر فاصله تر  يسال نور اردهايليانگار از م... زد  رونيب ني، انگار از اعماق زم صداش

 يكنيم يدو دوزه باز چ يحاج نيبا ا نجايا... شما ؟  ييكجا...  زمي، عز يخانوم« : ، فاصله انداخت  ستهيشا يخلوت من و حاج ونيم

زن ما رو  نيبلكتم مخ ا...  ستين يبه شما جماعت دو دوزه باز اعتماد...  ينكن تيليما رو ت يمخ مادام شر ايلوتخ نيتو ا ي؟ حاج

نترس دخترت مال خودت ...  يدختر بش ي، مبادا ب يو نابود كن ستيما رو هم ن ونيم يذره عاشق هي ني، از سر حسادت ، هم يبزن

 »... خورده مهربون شده  هيتازه ... نكن  يسر جدت ، مخ زن منو منف روتو ... وما ندارم با دختر ش يمن كار... 

من دارم دختر خودم رو ... دونگ مال خودت  شينترس ، زنت ش« : پدر سوخته زبون باز گفت و بازم قهقه زد  هي... قهقه زد  يحاج

مگه ...  كنميم فيدارم براش داستان شنگول منگول تعر... وره و زبون چرب و نرم آقا گرگا رو نخ پي، گول سر و ت كنميروشن م

 »نه دخترم ؟ 

ام  يرگ و پ... نبضم برگشت ... شد  فيخونم كث... چپ و راستم جا عوض كرد  زيدهل... با قلب مچاله ... به تظاهر ... زدم  لبخند

 »آآآآخ « : نبض تپنده پر كوبشم لگد پروند گفتم ...  ديكش ريكمرم ت... كبود شدم ... خشك شد 

چرا  يحاج...  دهي؟ رنگت پر يشد خانومم ؟ درد دار يچ« : جلو  ديپر... ظاهرا دستپاچه شد ... ظاهرا نگران شد ... هول شد  ظاهرا

 يليخورده دراز بكش ، خ هي ميبر ايب. ..پاشو گلم ...  زميپاشو عز... خسته شده ...  دهيازش پر يچه رنگ ني؟ بب يكنيحواستو جم نم

 »... فشار اومده  بهت...  يوقته نشست

 يهايهمه مهربون ريخواستم بزنم ز... خواستم بغضم رو باز كنم ...  هيگر ريخواستم بزنم ز... خواستم مخالفت كنم ...  خواستم

بغضم پر قدرت تر شد ... تحملش رو ندارم ...  خوامينم... رو نخواستم  يظاهر يهمه مهربون نيعادت به ا... نخواستم ...  شيظاهر
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...  ديكش ريكمرم ت... بازم ضربه زد ... فشارم افتاد ... رفت  جيسرم گ... خواستم بگم دست از سرم بردار ...  ديلرز شتريدلم ب... 

هام و شكمم ، تو فرو  نهيس نيدستش رو ب... بغلم رو چنگ زد  ريدست برد ز... بازم تظاهر كرد » آخ « : بازم از دهنم دراومد 

كشون ... بازم ضعف كردم ... زد ... قلبم تند تر ، پر صدا تر ، پر خواهش تر ...  ددو قوس پر حجم گذاشت ، فشار دا نيب يرفتگ

 نهيدو حجم برآمده س نيدستش هنوز ب... ه اتاق پا گذاشتم ب... در رو تا ته باز كرد  يبا پا ال... در اتاق  دميكشون ، سالنه سالنه رس

خواستم از ...  زديباال م راژيگامب گامب پر كوبش با ت...  كردميم سقلبم رو از كف دستش ح يصدا... كف دستش ... و شكمم بود 

حرف حرف خودش ...  كرديم يقلبم نافرمان... نشد ... خودم رو محفوظ نگه دارم  يخواستم آبرو... قلبم كم كنم  يتكرار پرصدا

راه  تونميخودم م... ولم كن  يسام« ... :  دسام بو ريصداش كف دست ام...  زدي، با صدا م زديتند م...  كرديبود و كار خودش رو م

 »... برم 

تك نوش از اون روز كه از سه تا داداشام ك شتريب يحت... آبروم رفت ... قلب من تند تر شد  يصدا... شد  شتريكف دستش ب فشار

... ضربه به ضربه قلبم  يتو... سام بود  ريكف دست ام ريآبروم ز... از اون روز آبروم رفت  شتريب يحت... شدم  ضيلكه ح... كردم 

... آبروم رفت ...  ديرو گونه ام لغز...  ديچك... قطره اشك شد  هي صالميتموم است...  رهيوقته كه گ يليخ...  رهياون دلش گ يول

... دستم رو به كمر زدم ...  ديكش ريبازم كمرم ت... مچم باز شد ... مچم ... شد  ختهيپته ام رو آب ر... سام آبروم رفت  ريام شيپ

 »آخ « : بازم گفتم 

ها و  نهيس نيب يتو همون فرو رفتگ... دستش رو چنگ كرد ، مشتش رو فشرد ... با فشار دست به جلو هولم داد ... كرد  نگام

 »... ببرمت دكتر  ياگه مشكل دار...  زميكم تحمل كن عز هي« ... : چنگ زد .. .شكمم فشرد 

:  ظيدرشت و پر غ... اخم كردم ...  ستمين يمن اصال كس...  ستمين چكسشيمن ه...  ستمين زشيمن عز... سنگ شدم ... شدم  سرد

 يتموم ماجرا يدر ضمن ، آن...  يبر يتونيشما م...  ادينشستم ، عادت ندارم به نشستن ز اديامروز ز...  شميخوب م...  ستيالزم ن« 

من همون ...  نيو خودتون رو به زحمت بنداز نيكن يكه به خاطرش باز ستين يا بهيوسط غر نيا...  دونهيمن و شما رو م ونيم

جا هم لطف  نيا همت... مهندس  نيخودتون رو خسته نكن...  نيكه با تموم وجود ازش متنفر يهمون پسر... مامان پسرتونم 

 »...  نيخجالت بد ومن شتريب نيمسخره ، از ا شينما نيبا ا ستيالزم ن...  نيكرد

 يمن لزوم« : چشماش تو كاسه خون نشست  ييطال يرگه ها... منقبض ... عضالت فكش رو محكم و فشرده كرد ... كرد  اخم
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تو تو قلب من ... نگران پسرم هستم  شهيمن هم... باشه  ادتي... واهمه ندارم  ياصوال از كس... كنم  يباز يكس يكه برا نميبينم

 ينازا نياز ا... خودت نگه دار  يپس خواهشا نظرت رو برا... رو دوست دارم  يمتنفرم و ك يككه از  ينظر بد يتونينم...  يستين

 »... بدون ، تو رو هرگز  يول...  كشميم لويك لويك...  كشميناز پسرم رو م...  ايمن ن يهم برا يخرك

رو ... فشار ، هولم داد رو تخت  هيبود ، با  يكه تو فرو رفتگ يبا همون كف دست... بالش رو صاف كرد ...  ديرو عقب كش يتخت رو

كرد  پاهام رو دراز... اون حجم برجسته گذاشت  ريز... شكمم  ريز... تخت برداشت  يبالش نرم از رو هي... پهلو دراز كش شدم 

رو ... روغن بچه جانسون دستش بود  شهيش هي... برگشت ... رفت ... دردم كمتر شد ... رو بالش  گذاشتجمع  مهيپام رو ن هي... 

سرم تخت شد  ريز...  رونيب ديسرم كش ريخم شد روم ، بالش رو از ز... بند اومد  يكيهمه نزد نينفسم از ا... تخت كنارم نشست 

زد ...  زير ينهايآزاد بود ، با چ نهيس ريشده بود و از ز ياش كش دوز نهيس يكه رو يگل دار گل و گشاد فينرم و لط راهنيپ... 

عقد  هيبا ... شوهرم بود ...  دميكشيخجالت نم گهيد...  كردميشرم نم گهيد... كارش عادت داشتم  نيبه ا... عادت داشتم ... باال 

... نشم  رينوازش رو بچشم و س نهمهيبازم وقت داشتم كه ا... بازم بود ... د ، موقت بود بو مياگه فرصتم سه ماه و ن يحت... دائم 

گر ... عطش دارم ...  يريگيگر م...  يريگيعطش م...  يشي، تشنه تر م يشينم ريس يبچش يهر چ... نوازشاش مثل آب شوره 

 يروغن بچه جانسون برا زكرم ، ا يمامان جا« ... : كرد  سيكف دو دستش رو خ...  دميچشمامو بستم ، لذتش رو بو كش... گرفتم 

بوش  نيا... بش بزنم  تونيمگه پسر من ساالده كه روغن ز...  اديبدم م تونياز بو روغن ز...  كنهينرم كردن پوستش استفاده م

 »... خوب تره 

نوك  نكهيبا كف دست ، بدون ا... كرده بود دستش رو شق ...  دميكشيلذت رو بو م نهمهيا...  دميكشيبو م... بسته بود  چشمام

حس نگرفته بودم  ينجوريتا حاال ا... بهم داد  يحس هي...  ديشكمم كش يوار رو رهيشكمم رو لمس كنه ، چند بار دا يانگشتاش رو

كف دستش به  نكهيبدون ا... نوك انگشتاش رو بازم چرب كرد ... هام  هيبه ر...  دميكشيرو بو م شلذت... چشمام بسته بود ... 

هر دو ... هر دو خوب بود ... مور مور شدم ...  ديتنم ، كش دهيشكمم بخوره ، نوك انگشتاش رو آروم و پر نوازش به پوست كش

حس .. شده  خيبدنم س يموها كردميحس م... مور مور  نيا...  كردياون آروم م... هم كف دستش ، هم نوك انگشتاش ... حس 

... چشمام بسته بود ... بازم نوك انگشتش رو چرب كرد ... حس رو تا حاال نداشتم  نيا... نداشتم ...  ديلمس جد... بود  يديجد

قفسه » ... خوبه  نيا... لبت ترك ترك شده « ... :  ديلبم كش يدستش رو آروم رو كهينوك انگشت كوچ...  ديلبم كش يآروم رو
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منه  مياتاق قد نجايا« :  گهيد چوقتيمثل ه... صداش نرم بود ...  تيمحدود يلذتم ب... ام بسته بود چشم...  شديم نييام باال پا نهيس

... نرم بود ...  افتادلبش زودگذر رو لبم ... نرم بود ... نوك انگشتش از رو لبم كنار رفت ... چشمام بسته بود » ... هنوزم هست ... 

ام  نهيقفسه س...  خواديدلم م...  رهيدلم گ...  رميمنم گ... به جهنم ...  رهيدرك ، دلش گ جهنم ، به... كنترل قلبم دست خودم نبود 

 گريباز...  ستميبلد ن يمن باز« :  شدينفساش رو گردنم ها م...  كرديصداش الله گوشم رو نوازش م...  شديم نييبا صدا باال و پا

... زدم  رونيببخش كه از نقشم ب... مثل االنه ...  شميم يجد...  زنميخارج م...  زنميم رونياز تو نقشم ب يگاه...  ستمين يخوب

... خودم باشم  خواديدلم م... پسرت نباشم  يبابا خواديدلم م يببخش كه گاه... پسرت باشم  يرفت بابا ادمي هيببخش كه چند ثان

بخوام  نكهيا يچشام ب... چشماش غرق شدم  ييطال يگرده ها تو... چشمام رو باز كردم » ... كه االن هستم  ينيهم... نقش خودم 

... دستش رو رو چشمام گذاشت ... نئشه هم بودم ...  دميكشيم يخمار...  كردميم يرند...  كردميم ينخورده مست...  رفتيرو هم م

 رميم« :  ديپر مينئشگ... لب باز كرد ... نئشه تر شدم ... تند و زود گذر ... لبش رو حس كرد  يمبازم لبم ، نر... پلكام رو بست  يال

دردم ... درد دارم » ...  شتيپ ارمشياگه خواست م... هم نباش  ينگران آن... صدام كن ببرمت دكتر  يدرد داشت...  يكه راحت باش

... لذتهاست  نيبودن ا يدردم گذر...  ستين يگفتن...  رميگيگر م... تبمه ...  كشهيم ريت... قلبمه ...  ستيكمرم ن...  ستين يگفتن

چشمامو باز كردم ، ... نشسته بودم  شتيسر زد و من پ ديخورش... شب بود خسته بودم ، چشمامو بسته بودم ...  ستين يدردم گفتن

با من ... با من بمون ...  با من بمون... با من بمون ... من بمون  اب...  ستين زتري، از تو عز ايبرام تو دن دميد...  ستيازت خبر ن دميد

 بمون 

 كينمره  شهي؟ من كه هم دهيچشماش قد نم يلماجي؟ قد د دهيمرموز رو بشناسم ؟ چرا عقلم قد نم تيشخص نيا تونمينم چرا

 نيبهتر... نبود  يرتبه دانشگاهم عال نهمهيا... درسام خوب نبود  نهمهيمن كه از هوش كم ندارم ، اگه داشتم كه ا... كالس هستم 

چرا ...  ستين ميسام حال ريام يچرا زبون چشما...  گرفتمينم اديخوب زبان  نقديا...  خوندميهمه مشكالت درس نم نيدانشگاه با ا

 يكوه سنگ هي شيپشت هر مهربون...  شهي، بازم سنگ م يمهربون نهمهي؟ چرا بعد از ا فهمميرو نم ضشيضد و نق يرفتارا نيا يمعن

... دلخونم از چشمات ، ماه پس ابرم ... آوارم  ريمن ز...  داريد نيلعنت به ا... آوار  نيلعنت به ا...  واريد نيالعنت به ...  دهيخواب

 ... زهيكاسه لبر نيمن كاسه صبرم ، ا

 گهيدونه د هي تهايپوالش مهم تر بود ؟ هنوز از صورت وضع! چرا ؟... قطار برسونم  ستگاهيبازم نذاشت اونو به ا... رفت  چارهيب يآن
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حسابش پر ... و چند پله باالتر كشوندمش  شيرو نقد كردم بازم طبق معمول چسبوندم به ته حساب بانك شونيكيامروز ... مونده 

هفت ... گذاشتم  يخرج رو دست حاج نهمهيكه ا دونستمياون روز نم... باالست  يليبابا دار شدن بچه من خ متيق... شده  مونيو پ

درصد  ياز همون س يرو حاج اليمتر ديخر نهيتموم هز... تر  متيپر ق يكياز اون  يكي... ه قول مهندس باقلوا ب تيتا صورت وضع

خودش دوباره ...  دهيكرده و مهندس حسام كش ي، خود تنبلش طراح تعجبنقشه ها رو در كمال ... كرده  نهيپرداخت هز شيپ

 دميرس اشيمنم كه به تنبل ني، ا دهينه بابا بچه زحمت هم كش...  دهيت كشرو خودش زحم يكنترل پروژه و خوردگ... اَپروو كرده 

و حقوق و  يكارگر يها نهيتموم هز... ته مونده كارها رو به من سپرده  هيو بق دهيكش يگاريب چارهياز حضور من ب دميشا... 

به  ديشصت و تا شصت و پنج درصد رس تيهلو بپر تو گلو ، از هر صورت وضع... متقبل شده  يدستمزد رو طبق قرارداد خود حاج

 گهيقرار داد د هي... دائم پروژه ها بعنوان ضمانت حسن انجام كار  ليتحو انيمهندس ، پنج تا ده درصد هم موند تا پا يحساب بانك

 ديو با شهيكنه ، كار من شروع م دييكارفرما اونو تا يبازرس فن نكهيا به محض... قرار داره  يفن يتو مرحله بازرس بايمونده كه تقر

 ميمرخص... به حساب و والسالم  زميو بر رميكنم و پول مونده اش رو بگ ميمبلغ حسن انجام كار ، تنظ يرو منها تشيصورت وضع

...  ريناپذ انيپا يهايخستگ...  ريو نفس گ اديز يو كارها ينيسنگ يروزها... خسته شدم  يليچند هفته خ نيتو ا...  شهيشروع م

رو  دهيمعلق تو هوا و عرق پر نمك خواب ينمكها... گرم تابستون و شر شر عرق  يهوا... و تو دفاتر  يميتو پتروش يهايرو ادهيپ

... ورم كرده  يپاها ني، با ا نيسنگ كليه نيبا ا... رو من نرم  يفن يدفاتر بازرس نيشد ايم يكاشك...  كنهيپوستم حالم رو بد م

به  طيمح نيا...  شناسمياصال نم...  شناسميمهندس رو نم نيا كنميفكر م يگاه... اندازن  ياز سر ترحم كارم رو زود راه م شتريب

... مدت  يطوالن يهايرو ادهيپ نيبا ا... ورم كرده ...  نيسنگ...  املهمثل من ، ح يچه برسه به زن ستيزن ن هيوجه مناسب حال  چيه

برده و پا  تيبو از انسان يكه ذره ا يكه من گذاشتم نذاشته ، وگرنه كدوم آدم ييجاها نيتا بحال خودش پا به ا كنمياصال من فكر م

از  نيسنگ يهوا نيتو ا... اختناق هوا  ني؟ تو ا تهجهنم بفرس نيمن رو به ا تيبا وضع يزن اديگذاشته ، دلش م ييجاها نيبه همچ

 نقدريچرا ا دونمينم... تابستون خداست  نيسوزان تابستون كه انگار داغ تر يهمراه با گرما... معلق تو هوا  اكيمونآ... سمها 

كم كنه تا عادتش از  اشيناز مهربو خواستميخودم م...  خواستميم... سفت و سخت ... شده  ريتحمل ناپذ نقديچرا ا... سنگ شده 

، تموم  گهيتعادل اون هم از طرف د يب يرفتارها يطرف ، خستگ كياز  اديز يتهايفعال يخستگ... حد  نينه تا ا يول... سرم بپره 

شب تا ...  شهيپام دردآور تر م يپاشنه ها ريآب ز...  كنهي، پاهام از ورم گز گز م رسميبه خونه كه م... نا ندارم ...  دهيتوانم رو كش
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و نسترن كه جور كش  نينسر چارهيب... متورم و درد آور ...  رهيانگشت فرو م هيام پ يتو ساقها... درد و درد و درد ... صبح 

 يبگم بن تونمينم... زشت  يبهونه ها... بهونه گرفت ... نذاشت ... خونه خاله موندم  يسه روز هي... شبانه من هستن  يدردها

گرفتن حق و حقوق پدرانه اش  دهيناد... پسرش  يبرا يتنگبهونه دل ... غاز  هيصد من  يحرفها... زشت بهتره  ونهم...  يلياسرائ

كرده  هينبض تپنده پر كوبش رو هم تنب نيا ديشا... ام كرده باشه  هيتنب دي؟ شا ياز خونه خاله برگشتم كه چ... از توجه  غيدر... 

تازه ... كرده  زيتجو شتريدكتر استراحت ب... شده  شتريكوبشهاش ب... نبض تپنده پر كوبش  نيانه ...  دمينه من نوازش د... باشه 

 نيخطر آفر تونهينبض پر كوبش م نيا يكوبشها دهيتازه فهم...  دهيكش نييپا كمميگرفته كه ش جهيتازه نت...  دهيبه حرف من رس

، شكمم رو  ستيرو ن نيه ماشك يميپتروش يتهايتو سا يرو ادهيپ...  ارمرو ند يرو ادهيپ نهمهيتحمل ا... بهم  اديفشار م... باشه 

 يو جسم يفشار سفت و سخت روح نهمهيا يك...  شهيطاقت فرسا تموم م ينروزهايا يك...  شهيتموم م يك... تر كشونده  نييپا

شهاب هم از اون همه بعد  يحت...  تمهيماما نگران وضع...  تمهيخاله نگران وضع... و تموم نشد  ديرس مهيعمرم به ن...  شهيتموم م

با  گهيشازده حاج منصور افرا از اون سه تا د يكي نيكه نباشه ، ا يهر چ...  رهيگيتماس م يگاه... منه  تيمسافت نگران وضع

از راه دور دلش رو  ومديدلم ن... به دلش چنگ انداخته  ي، نگران دهيداستانم رو كه از زبون مهندس شن... محبت تر و دلسوز تره 

 سكياون جنبه ر...  ستيخوب ن كشياستراتژ تيموقع يبرا...  كنهيحاج منصور باهاش تماس برقرار نم... لندنه ... آشوب كنم 

...  دونهيخودش م يو مقام يتماس با پسرش تو مركز استعمار بزرگ رو مخالف منافع پست... تماس داشته باشه  ذارهينم رشيناپذ

...  شهينم دايكه تو خون اون سه تا شازده پ يزيچ... شهاب درسش رو ادامه داده ... منو شهاب هم بزرگه  يخدا... اشكال نداره 

شهاب كه خودش باشه ، ...  كردميبازم اشتباه م...  گذرهياز حد م شيشهاب به اون ور برسه نخاله گر يپا كردميهمش فكر م

كه  يا يناخالص نيو ا رهيپذ تيذات ما موفق ديشا... باشم  نطوريمنم هم ديشا... موفق تره  شيبه حال خودش كه بذار... خوب تره 

 تيخاصيسه تا مفت خور ب... كشونده  نجايكرده ما پنج نفر رو به ا قيهاش به وجودمون تزر يخواه ادهيحاج منصور افرا با اون ز

... ا چنگ و دندون تالش كردن و خودشون موندن كه ب هدوتا اسما نخال... افرا نموندن ... كه رنگ عوض كردن  يسوء استفاده چ

... ، از خودمون بوده  ميديرس يتياگه به موفق... من و شهاب ... موندن  يبودن و عاد يعاد... نشدن  ريمتاثر از رنگ و لعاب تزو

همون ... باشه و دختر مهندس  كه پسر دكتر داشته خورهياصال به حاج منصور افرا نم... خوبه  يليخ نيا...  خونهيم يشهاب پزشك

...  ميمامان موند مهيو سه ميمامان بود هيهم من و شهاب سهم ديشا...  خورهيبهش م شتريب ديو حاج حم ديو حاج سع ديحاج شه
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...  حاال هست... بشه  يكس تونستيسلطه حاج منصور افرا و پسران ، نم ريز... باشه  تونستينم... نبود  يچيبود ، ه نجايشهاب تا ا

و  ديخودش رو داشت و خداش به چشم شه يهمون كه خدا... مذهبه  يب كيتنها افتخار من از برادرهام ، همون شهاب نخاله الئ

... مال خودمونه ...  زهيما ، افتخار آم يخدا... حاج منصور افرا ناشناخته بود و ناشناخته موند  يخداش برا...  ومدينم ديو سع ديحم

جهنم  زميتا ساقه و برگش رو خشك كنه و ه كنهيحمله نم يا شهير چيبه ه... رئوفه ... رحم داره ...  بخشهيم.. . استيرنگ و ر يب

بعد از هشت سال  نويا... خوبه  يليخ يعني... شهاب خوبه  تيوضع... شهاب هم ... خودمم  يمن عاشق خدا... خودش رو سوزان 

... كرده  دايپ يبهم زده و اسم و رسم يحاال كه دم و دستگاه...  دهيرس ييبه جا خودش يحاال كه رو پاها...  دمي، تازه فهم يخبريب

...  اورديو ما رو افرا بار م مونديم نيشاه دياون كه با... افرا  نياز شاه...  ستيكه اسمش منصور ن ياز پدر... كرده  داياز خودش پ

... و دچار چندش و تهوع نشم  ارمياسمش رو ب شهيچه خوب كه م...  هريگيشهاب داره تخصص قلب م... بر  يو ب عاريدرخت ب هينه 

...  ديباال نكش يويجانباز آزاده حاج منصور افرا ، استفاده نكرد و پله پله خودش رو از منافع دن نيچه خوب كه از اسم و رسم دروغ

 هيچه خوب كه از سهم... باشه  زيافتخار آم واقعاچه خوب كه نموند و رفت تا ... مردم نزد  نيا شهيبه ر شهيچه خوب كه نموند و ت

سام و امثال اون بود استفاده نكرد و رفت و  ريو ام ديكه سهم افش يورود به دانشگاه يبابا ، برا يو آزادگ يجانباز نيدروغ يها

قرار  نيا اليمتر ديخر يبرا... سفر سه روزه به لندن داشت  هيمهندس ... امتحان كرد  ريشانسش رو تو همون كشور استعمار پ

،  رانيورودش به ا...  ميهست ميو ما تحر شهيم ديتول ريكه فقط و فقط توسط همون خطه استعمار پ يجنس...  يآخر يداد لعنت

و سفارش  يبه اسم شركتش تو دب اليمتر ديسفر به لندن ، خر هي... رو بلده  مهايدور زدن تحر... اما مهندس كار بلده ...  مهيتحر

 ريپ نياز استعمار ا...  چونهيدور دور سرش بپ هيلقمه رو  هيفقط كاف...  مهاستيدور زدن تحر يبرا ياون شركت ، راه خوب سمبه ا

آدرس و نام و  يول...  دونميسفر سه روزه ، از كجا و چطور ، نم نيتو ا...  رانيبه دست شركت ، تو ا رسهيم...  شهيكهنه كار باز م

رغم  يعل ي، حت ايدن نگهيباالخره مادره و صد در صد از حال پسرش تو ... حتما ماما بهش داده ...  كرد داينشون شهاب رو پ

كه منو  ستين ياصوال اون آدم...  مياز زبون مهندس نشند نويا... بهش آدرس داده  ستهيشا يحاج دميشا... بابا ، با خبره  يترسها

از ... خبرها رو بهم داد  نيشهاب بود كه زنگ زد و همه ا نيا...  ونهدست اول برس يهم داخل آدم حساب كنه و بهم خبرها

كدوم شوهر ؟ البد خودش ... دارم ، قدرش رو بدونم  يشوهر خوب گهيبهم م... از شوهرم خوشش اومده بود ... شوهرم گفت 

 ... ، خدا عالمه  دنيشن يگفتن و چ يچ... كرده  يفقط معرف... كرده  يخودش رو شوهرم معرف
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رو  دونهياون تا چه حد م... نگفتم  نفوذيب خيكوه  نياز ا... نگفتم  ستهياز مهندس شا... سام  ريفقط از ام... سام گفتم  رياز ام براش

رو  زاشيهم و ديشا...  دونميكار رو كرد رو نم نيچرا ا... سام  ريبابت ، متشكرم از ام نيخوشحالم و از ا يليخ يول...  دونميمن نم

بهم  يحاج ديشا...  دونمينده نم حيبرام توض يكيحداقل تا ...  دونميرو نم اتيجزئ...  دونميمن نم...  جميگ... كرده  تسشهاب در

 ...هست كه تو فكرمه  يكه باز هم كس... گاه دارم  هيكه هنوز هم تك... داداش دارم  هيخوشحالم كه  يول... بگه 

اومده موندگار ... اومده كه با محمد شراكت كنه ...  راني، مهران ، اومده ا ديهست كه داداش محمد ، برادر شوهر افش يهفته ا دو

به  ييآشنا يهم برادر شوهرش رو برا ديبود ، افش نجايشب كه نسترن ا هي... با نسترن اخت شده ... خونده  يمعمار... بشه 

سام رو بلد  رينگاه ام... شدم ؟ نه نشدم  يشدم ، حرفه ا زيت... مثل محمد  شيآال ياده و بس...  هيوبپسر خ... خونمون دعوت كرد 

نگاهش رو ... تابلوئه  دميشا... نداره  يا دهيچياخالق پ...  نطورينگاه مهران رو هم هم... نگاه نسترن چرا  يول... بخونم  ستمين

رو  چارهيبه انواع و اقسام روشها ، منه ب... اسم مهران شده  زيسترن هم تگوش ن... نگاهش از اون شب دنبال نسترنه ...  شناسميم

زبون دراز  نيامان از دست ا...  يشيگسترش روابط قوم و خو! ... سر زدن به خواهر شوهر ... صله ارحام  يپ كشونهيدم به دم م

اون كجا و زبون دراز نسترن ... هم برسه  دينبا...  رسهيوقت به حق و حقوق بزرگتر بودنش نم چيكه ه نينسر چارهيب... نسترن 

 يهر چ...  دادميحق رو به اون م نباريا... سام شامل حالم شد  ريمتظاهرانه ام ي، بازم محبتها ميبود ديكه خونه افش شبيد... كجا ؟ 

به قول  يعشوه ها... كه دلم تنگش بود  يا يزبا...  يبازم باز...  شديگرفته م دهيناد ديمهران داشت ، نبا شيجو آبرو پ هينباشه ، 

 يهر چ... در مال عام  اكارانهير يمحبتها... قلبم  دنيلرز... دلم  يغنج رفتنها...  داريپر خر يهاينازها و زنانگ...  يمهندس خرك

تنگ تموم خارج ...  رنگيو ن يپر از دو روئ...  يزورك يازهايناز و ن نيتنگ هم... دلم تنگ شده بود ...  يچيبعض ه ينباشه ، كاچ

 خواستيكه دلش م يوقت... بچه ام نباشه  يبابا خواستيكه دلش م يوقت...  زديم رونيكه از نقشش ب يوقت... سام  ريام يزدنها

پر  يتو كاسه خونه ، من كه كاسه چشمم جز تو از كس يب كميمن كه قلب كوچ... چقدر دوست دارم خودش رو ... خودش باشه 

 ... ستيعشق من به دوست داشتن ، قابل تصور ن... دوست دارمت با عشق ... عشق ؟  ايست داشتن دو...  ستين

 نهمهيكه با ا يوقت... قناعت در اوج داشتن ... گرفتم  اديقناعت رو از مادرم به ارث بردم و از حاج خانوم ... هم قانعم  نيبه هم من

كه  يوقت... كردن رو دوست داره  يكه در اوج داشتن ساده زندگ يوقت...  كنهيم زيو فر كنهيغذا رو جمع م يداشتن ، بازم اضافه ها

 اديمن قناعت رو از خاله ...  كنهيو آروم خرج م وستهيو عشق رو پ كنهيتو جنگ نابرابر با بابا ، خشم رو پس انداز م... مادرم ... 
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هم عاشق  يدر اوج دشمن شهيم... داشت  يكه فقط عشق خواهر شهينم... پر خصم با مامان  يتو ذره ذره دوست داشتنها... گرفتم 

به ... سام  ريام يبه باز... نوع قناعت عادت كردم  نيمن به ا... خاله و مامان  ونيم عشقو  يمثل دوست... دوست داشت .. بود 

منه دور مونده از آب ، شناكردن  يبرا...  ستياز جذبه ن يخال... خوبه ...  ريو پر تزو يزورك يبه مهرها... پر قناعت  يعاشقانه ها

مث خواب بعد از ...  نهيچيشام رو م زي، م يعشق دستته وقت...  وونيعشق چند قدم راهه ، از اتاق تا ا...  متهيسام غن ريتو حوضچه ام

 ... نهيريبعد از خواب ، تلخه اما ش يمثل چا...  چسبهيظهر ، تلخه اما م

بجز  يچيكه ه بهيعج... و مردم آزار ، بلدم بخونمش  شهيم طونيش يكه وقت بهيعج... بلدم بخونم  رو شيكه خط نگاه موذ بهيعج

از همون روز اول با اون ...  يباف يذهنم عادت كرده به منف ديشا... از ذهن منه  راديا ديشا... بخونم  ستمياز نگاهش رو بلد ن يمنف

نگاه ... كدر شد ... شد  يبه اون منف تميذهن... شد  ياز همون روز منف... به چشمم خورد و دلم رو شكوند  كه يپوزخند پر تمسخر

حمله ور ... كه به گندم زار چشمهاش حمله ور شد  ينيآتش ينارنج يشراره ها... معلق تو چشماش رو نخوندم  يخوب از زرد ها

نظر گرفتن  ري، وقت ز كنهيتر م زيچشمش رو ت يو زردها زنهيحلقه م ماشكه تو چش يا ينگاه موذ... تره  يخوندن...  شهيم

 ...خنده دار ترش و اون نگاه مضحك مهران  ياطوارها... حركات خنده دار نسترن 

با اون رفتار پر محبت راست  ديتور كردن مهران ، در كنار افش ينسترن و چشم و ابرو اومدنش برا يهم با تموم اطوارها شبيد

رو  يكي نيا...  ميرفت حيبار با هم به تفر نياول يبرا... گذشت  رساميبا ام... خالصانه و پر وقار حاج خانوم  يو محبتها يراستك

خنده دار ...  خورديبود كه به حال و روز من م ييجا نيتنها و آخر يشهر باز... مهران بودم  ياصرارهانسترن و  يها لهيپ ونيمد

تنها بره به  داديم حيكه بعد از عقد ترج يسام ريهمون ام... سام در كنار من بود  ريام يخنده دار ترش ، قدم برداشتنها... بود 

كوتاست ، مثل شعله  يعمر زندگ... قدم برداره و خودش رو مضحكه خاص و عام كنه  دهيورقلمب كميش هيقرارش برسه تا در كنار 

راه و  يپس قدم بزن با من ، تو... همسفر شدن مثل ، دربدر شدن خوبه ... جز عشق ، مثل عمر كوتاهه  يعمر هر چ...  تيكبر

 ... راههيب

كه  هينادر يبخنده ، مهم صدا يبا ك ستيمهم ن...  كنهيعاشقترم م.  كنهيترم م تابيب خندهيم يوقت... داره  يغل و غش يب يها خنده

 كرديم لهينسترن پ يوقت...  ديخند شبيد...  ديخندي، از ته دل نم زديقبال قهقهه كه م...  دميفهم شبيد نويا...  اديته گلوش بر م

 ي، مهم اون صدا ديخنديمضحك من م تيبه وضع ستيمهم ن...  ديخندياز ته دل م..  ديخنديبشم ، م جانيپر ه يهايسوار باز
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... به خاطر تنها نموندن من ... به خاطر من ...  هايباز نيش از شركت تو اانصراف... و ...  نشستيبود كه تو گوشم م ينديخوش آ

من  تيو اون به وضع يشهر باز ميرفتيهر روز م يكاشك...  ايبه ر ياز توجه ، حت... شد  بمينص ينديچه حس خوشا... چقدر خوبه 

منم ... منم بودم  خواستي، دلم م يدو صندل يرو... دو نفره  يهايباز...  بردميم شتريخوب رو ب يصدا نيو من لذت ا ديخنديم

از پرنده تا ...  يجانيه يترسها ياز رو يدنهاياز چسب رپ...  جانيپر ه... مثل نسترن كنار مهران ... كنار محمد  ديمثل افش نشستميم

امشب ،  نيعشق من بب...  خندهي، ماه داره م يوقت ييآسمون تو... راهه  ني، عشق بهتر وونياز اتاق تا ا... تا بارون  ريلونه ، از كو

 ... آسمون چقد ماهه 

 هيبا گر...  شهي، افتاده پا نم مونيقابل باور ؟ بختك تو زندگ ريغ نقديتلخ ؟ ا نقديا...  شهيسه روز كابوس باورم نم...  شهينم باورم

 ... ميعشق هم نبود اي ميكه دروغ گفت اي...  شهياز ما دوا نم يدرد چيه

خسته  تياز اون صورت وضع...  ياز اون شنبه لعنت...  ياز اون روز لعنت... نحس  خياز اون تار... از اون روز شروع شد  يچ همه

 ...جهنم من از اون روز شروع شد ...  يلعنت يكننده قرارداد آخر

قرار ... آخر  تيدنبال نقد كردن صورت وضع قرار بود فردا اول صبح برم... و خنده گذشت  يشوخ يبا كل... مفرح  يهفته ا آخر

قرار ... قرار بود فقط استراحت كنم و به درسام برسم ... امتحانام رو بدم  هيقرار بود بق... از ظهر اون روز شروع بشه  ميبود مرخص

...  ديكشيم ريكمرم ت... بود  بودم دلم درد گرفته دهياز بس خند... بود  دهيكش نييشكمم پا... برم دكتر ، نوبت داشتم  كشنبهيبود 

باز دلش ...  زديباز خارج م... خودش باشه  خواستيباز دلش م... باز نقش گم كرده بود ... سام باز مهربون شده بود  ريام

 ...سام  ريآخ از تو ام... آخ ... بابا نباشه ... بابا نباشه  خواستيم

رفته بود ... نبود  يحاج... كسلم خوب بود  هيروح يبه قول خودش برا...  ميشب تو فرح زاد مهمون حاج خانوم بود جمعه

كامال به چشم  ييجرقه ها هي... رقم خورده بود  ييزايچ هياون و مهران  ونيم... شده بود  زونمينسترن به زور آو... خوزستان 

حق رو به اون  يول ديخنديم ديافش...  ميديخنديو اصوال م ادا نيبه ا...  ميديخنديسام م ريمنو ام...  ميديخنديم ديمنو افش...  خورديم

تموم ...  گرفتميم يجد يباز يباز... بود  يباز... جونم  گفتيهمش م...  زدياون لبخند م...  يسام گفتميمن همش م...  داديدو تا م

 ادهيمن ز اي ومدهيبه من ن يخوش اي... خوش بودم ...  گرفتميم ياز انتظار رو جد دور يعاشقانه ها... ، جانم گفتنها  هاياون خوب

سام رو دوست  ريپدرانه ام يدنهايناز كش... خوب بود  يول...  دونميكه درد داشتم ؟ نم ازين ايآخر شب ناز بود ... داشتم  يخواه
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 ايدل من  يبرا... من موند  شيپ... موند ... بمونه  شتريدو پهلو ازش خواستم ب... زدم  ايدل به در! پدرانه  يدنهايناز كش... داشتم 

... دردم كمتر شد ... پاهام رو مالش داد ...  كرديمفرح تو فرح زاد درد م يرو ادهياز پ... پاهام باد كرده بود ... موند  ي، ول يهر چ

 دادينم هيمهر گهيوقت بود د يليخ. ..بوسه  هيبا ... رفت ...  فتدور از انتظار ر ريشب بخ هيآخر شب با ... مهربون بود ... خوب بود 

خودم خودم رو لو داده ... از قلبم خبر داشت ؟ حتما ...  خونديو خط نگاهم رو م زديفقط تو چشام زل م...  گرفتيفقط مهر م... 

قلبم ... نتونستم مچم رو بسته نگه دارم ... نتونستم خودم رو نگه دارم ... همون شب خونه باباش خودم رو لو داده بودم ... بودم 

چشمها رو  يلماجيمن د... از كاسه چشمم لوم داد  ختهيتك اشك گر... لوم داد ... قلبم كف دستش پر صدا زد ... كف دستش زد 

بهتره ، حتما  ينجوريا... آخرش ، با غم تموم بشه  ديپس با... قصه اولش ، با غم شروع شده  نيا... بلد نبودم ، اون كه بلد بود 

 ...ما دو تا ، با هم تموم بشه  ريتقد... مقدره 

 يواقع يتموم به معنا... نبض تپنده پر كوبش تموم شد  نيا...  دميتموم شد و من به آخر رس يهمه چ يسادگ نيبه هم... شد  تموم

...  گميم يجد... تو رو خدا مهندس « : لتماس كردم ا... درد داشتم ... بلند شدن نداشتم  يصبح انرژ يول... بودم  دهيخند يليخ... 

 كشنبهي شهي، هم يميصندوق پتروش يست ، برا كشنبهيفردا ... بذار فردا برم ...  گهيروز د هي يبذار برا...  برم تونميمن امروز نم

 »...  كننيم زيها پول وار

 خواميامروز پولم رو م نيدارم ؟ من هم يمن با شما شوخ« ... : گرفته بود  يرحم يرنگ ب... رنگ گرفته بود ... داد زد ... كرد  اخم

خسته ...  تيوضع نيخسته شدم از ا...  يمرخص يب يمرخص يتا ده ماهه هم بش اي،  يكنيامروز پول منو زنده م ايسخته ؟  يليخ... 

 »... لنگ در هوا موندن  نيشدم از ا

 » ...، فقط  يباشه سام« : كردم  التماس

 »حرف  يب... كه گفتم  نيهم... كردن ؟  يمن االن كجام ؟ منزل خانوم ؟ در حال رل باز... نه مهندس  يسام« : تو حرفم  ديپر

گرفته ؟ من االن كامال  تي؟ شوخ يكنيناز م ياالن دار« : جا خورده بود ... كبود شدم ... رنگ عوض كردم ...  ديكش ريباز ت كمرم

 »...  ميجد

گونه  اديفر يبرام مهم نبود كه صدا... مهم نبود » ...  يديكه خودت د شبيد... باور كن ...  ستيحالم خوب ن..  يخدا سامنه به  «

حالت تهوع ... حالم خوب نبود ...  رسهيم ايصداها به گوش ك نيبرام مهم نبود كه ا...  شهيسام رد م ريدرز اتاق ام ياز ال زميدرد آم
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 ...شد  يبار رد نگاهش خوندن هيچه عجب كه ... بود  يتو چشماش خوندن يترس و نگران... نگاش عوض شد  رنگ... داشتم 

؟ واقعا  يتو چته شر« : اومد دنبالم ... رفتم  رونياز اتاق ب... در اتاق رو باز كردم .. تكون خورد  نهيبه ع...  ديپر دردم رو شن لحن

 »دكتر ؟  ميبر يخواي؟ م ستيحالت خوب ن

...  كنهيكمرم درد م... راه برم  تونمينم... برم  تونميفقط نم... خوبم ... نه « : گفتنش دلم آروم گرفت ياز شر... آروم گرفت  دلم

 ... ميري، از هم بدل بگ ميبلد نبود يحت» ...  زنهيتند م...  زنهيبچه ضربه م...  كشهيم ريدلم ت ريز

براش مهم نبود كه چند ...  ميستاديمهم نبود وسط شركت ا... براش مهم نبود ... كوبنده  يبازم ضربه ا... رو شكمم گذاشت  دست

حركاتش ،  يلماجيد...  گرفتميم اديتازه تازه داشتم ...  دميخوب فهم نويا... جفت چشم از چند گوشه شركت زل زده به ما 

 ديسط شركت ، جلو چند جفت چشم ، دستم رو گرفت و كشو...  ديدستم رو گرفت و كش گرفتميم اديرو  هاشينگران... رفتارهاش 

زنگ بزنم به دكتر و  هيبرو سوار شو تا من « : رو تو دستام چپوند  نشيماش ديكل... كشون كشون منو به سمت پله ها هول داد ... 

 دمي، من با چشام د ديلرزيدلت كه م»  ... گهيبرو د گمي؟ بهت م يهست يچ ظرد منت... آروم برو ... مراقب پله ها باش ... برو ...  اميب

 ...هنوز بارونه ... به مادرم گفتم هنوز بارونه ... هوا گرفته نبود ، دلم گرفت اون شب ... تو زل تابستون ، چقد زمستونه ... 

مثل  بايتقر... نبود كه تحمل نداشته باشم  ي، اونقدر يول... بود  يعني... نبود  اديدردم ز... كردم  يط يكيپله ها رو دو تا ...  رفتم

 يفرو رفته بود ؟ كدوم رل رو باز يتو چه نقش... غنج رفت  شينگران يدلم برا... اما پر كوبش ... چند روز گذشته بود  نيتموم ا

رو تو  چيسو...  نروياز شركت ب دميپر... ؟  كرديم يرو باز يكه خبر از روابط ما نداشت ، چه نقش يچشم نهمهي؟ جلو ا كرديم

درد رو چند روز بود كه  نيوگرنه ا... ، در برم  يرفتن تو اون دفاتر لعنت رياز ز خواستميمن فقط م... لبخند زدم ... دست چرخوندم 

از  ريبا دو بوق دزد گ... در رو باز كردم ... چپوندم  نيماش يچيرو تو جا سو چيسو... رو نداشتم  يمهربون نهمهيانتظار ا... داشتم 

 يتا پا تو ركابش بذار رسونهيجون آدم رو به لب م...  نتيبلند ماش يشاس نيلعنت به ا« : پام رو باال بردم ... در باز شد ... كار افتاد 

 »... خودت  نيع... 

منفور  يصدا نيبه ا... صدا وسواس داشت  نيبه ا...  ديزوزه كش...  ديكش ريگوشم ت... از اعماق جهنم هفتم بود ... بود  يجهنم صدا

 يواشكينه ؟  يشوهر كرد... پوستت دونده  ريكه نوه ام خوب آب ز نميبي؟ م ياهللا تعال نشاءيكجا ا... سالم عروس خانوم ... به « : 

توله كدوم حرمزاده  دونهيم زتي؟ شوهر عز يريگيم گاردي؟ باد يارينه ؟ گنده م يريگيم دهيمنو نشن يماتومهايت؟ اول يخبري؟ ب
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 »؟  كمتهيتو ش يا

 »؟  شيفرما... رو  يآره توله حرمزاده جنابعال« : نفس حبس شده از ترسم رو ... نفسم رو باال آورد  صداش

به  يرويره كه م ني؟ ا يآخرتت كرد شهيتا حاال گردن گرفتن رو پ ياز ك...  زيعز ستهيمهندس شا... به « : باز كرد  يبيپر فر شين

 »؟  يچند گرفت ديبش ؟ نه ببخش يديبابات نگفته ؟ چند م... تركستان است 

 »آخ « : گفتم ... پر درد ...  ديكش ريت كمرم

كه حال خانومم  ينيبيم... جوابت باشه تا برگردم ...  يمفنگ كهيمرت« ... : دستاش مشت شد ... سام  ريام... قهقهه زد ...  ديخند

 »... برگردم  باش تا...  ستيمساعد ن

 »...  كنميخودم حالش رو خوب م...  ميمنو و تو ندار... خانوم ، عروس هزار داماده  نيا...  ميدر خدمت« :  ديخند باز

رو فك پر خنده ... شد  دهيبه سمت صورت مقدم پست فطرت كش... شد  دهيكش... مشتش باال رفت ... سام منقبض شد  ريام فك

دست برد با پشت انگشت سبابه ، خونابه كنار ... آب خون از صورتش ، تو هوا پخش شد ... اومد  نييچندش آور كف كرده اش پا

سه نفر از ... اومد  نييمشت دوم رو گونه راستش پا... شد  شتريتهوعم ب... چندشم شد ...  نيتف كرد رو زم... لبش رو پاك كرد 

باز ... دوباره دو تا خورد ... زد  يكيدوباره » آخ « : من گفتم ... زد ، دو تا خورد  يكي... سام  ريرو ام ختنير... زدن  رونيب نيتو ماش

مثل فك خون آلود و ... شكمم سفت و منقبض شد  ريعضالت ز...  ديكش ريت مرمك... ضربه زد ...  ديكوب... » آخ « : من گفتم 

 »...  رميميدارم م... آآآآخ ...  يسام« : داد زدم ... سام  ريمنقبض ام

... آخم در اومد ...  ديكش ريكمرم ت...  رونيب دميرو كش لميموبا» ... زنگ بزن دفتر ...  ستينا نجايا...  نيبرو تو ماش« : زد  داد

، تف خون آلود مقدم پخش  نيرو زم... سام رو خون آلود ول كردن  ريپدر ام يسه تا نخاله ب...  دميديشماره ها رو دو تا دو تا م

قطار رد شد و ... رفت  ياهيچشمام س... سام افتادم  ريتو بغل ام...  نينه رو زم... افتادم ... رفت  جيسرم گ... خورد  همحالم ب ...بود 

 ...، قطار قلب منه  يتو برف بارون...  مونهيمسافرا كه برن ، قطار م... رفت ، مسافرا موندن 

...  ومديخون م شينيب... شد  سياز خون خ... شد  سيسام خ ريبلوز ام... شدم  سيخ... لزج سرد بود  عيما... درد بود ... بود  خون

چشمام ... شد  يخون... شد  سيسام خ ريبلوز ام... رنگ بود  يب... لزج بود ... بود  سيخ... به مانتوم  دميدست كش... شدم  ستريخ

مهندس ... بود  اديفر...  ومديصدا م... ام ، تو هوا معلق شدم س ريام يرو دستها... تو هوا معلق شدم ... شدم  ندبل... رفت  ياهيس
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با ... سام  ريبا ام... همه با هم ...  دنيچرخيدور سرم م...  ايدن...  ابونيدو تا رهگذر تو خ...  نيآقا حس...  يديخانم حم... حسام 

؟ داد  گفتيم يچ... جلو خوابوند  يمنو رو صندل... شد  سيسام خ ريام يدستا... بود  سيمانتوم خ...  سيخبا بلوز ... دماغ پر خون 

...  ديكوبيم...  كردميخدا خدا م...  دميچرخيتو خال م... حجم بودم  يب... سبك بودم ... معلق بودم ...  دونمي؟ نم گفتيم يچ زديم

صدا  يآخم ب...  دميشنيسام رو نم ريام ييته گلو يادهايآخ خودم و فر يصدا...  دميشنيمن» آخ « :  گفتميم...  ديكشيم ريكمرم ت

 يب عياز ما سشيخ يدستها ايمن  يصدا يب يآخا اياز اون سه نفر ... بود  دهيترس...  دونميكجا ؟ نم...  رونديم... بودم  جيگ... بود 

خونه من ، هر شبو  يغم تو... شبم  ليبه ر لي، ر يدونه به دونه غم... قلب شكسته من ، تو برف مدفونه ...  دونميرنگ لزج ؟ نم

 ...هر شبو مهمونه ... مهمونه 

 سيبهش وسواس بود هم خ نقديمهندس كه ا نيماش يصندل يحت... تر شدم  سيخ... عرق داشتم ؟ ... ديكشيم ميشونيبه پ دستمال

...  ديرسيصدام به گوشش نم اي دونستيمن اي؟  هيچ نيا ي؟ سام هيچ نيا...  دميپام بود فهم ريكه ز ياز حجم آب نويا... شده بود 

... رو مخم بود ... صداش تو گوشم بود ... راه گرفت  ميشونيعرق بود ؟ از پ...  يآب سرد...  مبود سيشر شر خ...  دميلرزيم

... دلم  زيعز...  زميعز يشر« :  گفتياون م اي دمينيشيمن م...  زديداد م...  ديكشيم ميشونيدستمال به پ...  ومديخون م شينيب

 يچ هي... المصب نلرز ... با توام  يشر... تحمل كن ...  دميكه كش يا يبدبخت نهمهيبخاطر ا... بخاطر من ... تو رو خدا ... تحمل كن 

تو ...  يتو بگ يبخدا هر چ...  يدوست دار يتو رو به جون هر ك...  يراحت شه تشنج نكرد الميبگو خ يچ هي...  يبا توام شر... بگو 

...  يبگو سكته ام داد يچ هي يشر... بخدا من غلط بكنم ... من غلط بكنم ...  يتو بخوا يهر چ...  يپرستيكه م ييرو به هر خدا

 ... مونهيمسافرا كه برن ، قطار م... قطار رد شد و رفت ، مسافرا موندن » ... دهن باز كن المروت ...  رميميدارم م... عشقم ...  زميعز

؟  دميشنيمن م اي گفتياون م...  چيتو وسط ه... تو فضا ، نه تو خال بودم ... حجم بودم  يب... معلق بودم ... ؟  دميشنيمن م اي گفتيم

... نوك انگشتام سره ... درد دارم ...  دهيكش نييپا كمميش...  يلج نكن سام... ؟ لج نكن  دميشنيرو م خواستيهمه اونچه كه دلم م

آبروم ...  سهيپام خ ريز...  سميخ... رو ندارم  دنهايكوب نهمهيتحمل ا... كنم  مانياز موعد زا شيپ... كنم  مانيزا ديبا دابخ...  ديبا

؟ مهندس و  دميشنيم خواستيدلم م يو من هر چ گفتيم يچ هيچرا اون ...  گفتيم يچ...  زديسام داد م ريام... جلو مهندس رفت 

؟ من و اون كه  كنهيم يآبرو دار يك شيپ...  كنهيم يرل باز يجلو ك...  ستين يكه كس نجاي؟ ا نفدات شم ؟ مهندس و عشقم گفت

 ... دارميمن شبو ، زنده نگه م...  دارميبگو شب بخوابه ، من ب... توهم زدم ...  مينداشت يستيدربا يرو
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پول  يگور بابا يشر...  يشر« ... :  دميشنيمن م...  زديمهندس داد م... مامان ...  دميلرزيم...  دميشني، پر توهم م دميشنيگوشم م به

هوا كه سرد ... شب كه سردم بود ، به مادرم گفتم  هي» ... باور كن ...  رميميبخدا م...  رميميمو از سرت كم شه من م هي يشر... 

تو كوچه برف ... برف نشست  تو زل تابستون ، تو كوچه... ، دلش دوباره شكست  ديدلش لرز يطفل... افتم  يم تو ادي،  شهيم

 ...نشست 

... مقدم  يمامان ، نه خدا ينه خدا... حاج منصور  ينه خدا... خودم  ينه خدا...  دينرس ييخدا چيصدام به گوش ه... خدا كردم  خدا

هنوز ...  دميرخچيرو دست م... سبك ... حجم  يب... خودم غرق بودم  يتو معلق... سام  يخدا ينه حت...  ستهيشا يحاج ينه خدا

 مارستانيب ديسف يمالفه ها... رنگ گرفت ... حجم گرفت  يديسف... سر پرستار و دكتر  يسر من ، گاه يهگا...  زديداشت داد م

قطار قلب منه ، چشم تو ...  يمسافرا شعرن ، تو برف و بارون... رو قلبم بود ...  اهيو س نيسنگ...  نداختيحجر السود م اديمنو 

... ، غصه به غصه شبم  يدونه به دونه غم... نباش  يچيببار تا دم صبح ، به فكر ه... پنجره ها بستن ، مسافرا خستن ... پنجره هاش 

 ...كاش  يروز صبح شه ، كاش فقط ا هي يكاشك

 ينبض... نبود  كمميرو ش يحجم...  دميچيپيمن به خودم م...  خورديتاب م...  خورديم چيهاله دور سرم پ... تو بهت گذشت  يچ همه

 يول... چشماش سرخ بود ... خاله باال سرم بود ... كاش  يروز صبح شه ، كاش فقط ا هي يكاشك... صبح بود ؟ نبود ...  زدينم

تنم ،  دهيپوست كش... كم شده  كممياز رو ش ينه اونقد كه نفهمم حجم يول... دستام هنوز سر بود ...  كرديم يشوخ...  ديخنديم

 »خاله بچه ام ؟ « ... : چروك خورده 

 »...  يريگي، سر درد م ريخاله سرت رو باال نگ« : گونه هاش سرخ بود ... بود  نييسرش پا خاله

 »بچمه  ريخاله وقت ش «

بچه تپل تو بغلم  هي...  ديخنديسام م ريمبود ؟ چند ساعت گذشته ؟ ا شيچند ساعت پ» ...  ارنشياالن م... صبر كن ... باشه خاله  «

ناز بود ... لپ سرخ  كيجوجه كوچ هي... بچه بغلم بود ...  خونديم كاديماما لم ...  ديپاشينقل رو سرم م...  ديخنديحاج خانوم م... بود 

ماما به ... رو بازوم افتاده بود ...  رمشينتونستم بغل بگ... دستم سر بود ... بودم  يهوشيتو هوش و ب... گربه بود  ياش صدا هيگر... 

 ...خوشحال بود ؟ ... لبخند به لب داشت ... بود  ستادهيتو چارچوب در ا... دعا خوند ، فوت كرد ... كرد  كشيام نزد نهينوك س

 »؟  نيكرد كارشيچ... حالش خوب بود ... خانوم  يچ يعني« ... :  زديداد م... ماما تو گوشم بود  يصدا
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 »...  زديم فيقلبش ضع... نبض نداشت ... حتما مشكل داشته ... لطفا آروم تر ...  مارستانهيب نجايا... خانوم  «

 »...  نيكرد كارشيچ... اومده  رونيده از اتاق عمل ب يبچه با سالمت نيا... دكترش از ده ، ده داده ...  خوديب «

قهقه مشمئز ... سام تو چارچوب در نبود  ريام... تو بهت بودم ... احاطه ام كرد  خال دوباره... بود  نيقلبم سنگ...  دمينال ملتمس

 نيخاله ا« : مستاصل بودم ... سوند بهم وصل بود ... بود  زونيسرم به دستام آو» عروس هزار داماد « : كننده مقدم تو گوشم بود 

 »مامانه ؟  يصدا

 »ته برت داش االتيمامانت كجا بود ؟ خ... نه خاله  «

 »مامانمه  يخاله صدا «

« ... :  دميشنيم...  زديداد م... بود  اديپر فر... سام  ريام يصدا» ... از شهرستان اومدن ...  هيهمراه اتاق بغل... نه خاله قربونت برم  «

 »...  ارميپدر تك تكتون رو در م... صاحب نداره ؟  لهيطو نيا...  كنميرو با دكتر و كل دك و پوزش آوار م مارستانيب

 »... سامه  يخاله ، صدا «

 »... پول تخت رو نداره بده ...  هيشوهر اتاق بغل... نه خاله  «

باسن  رو قلنبه... راستش  يرو پا... واكسن زد ... تو بغلم بود ... واكسن زد ... فشرده ... قلبم ...  كرديم داديتو حنجره ام ب التماس

به نوك دو ... مك زد ... صداش تو گوشمه ...  كرديناله م...  كرديم ويم ويبچه گربه م هيمث ... نه مثل من ...  گفتيآخ م... راستش 

بغض » آخ « : گفتم ... ها درد گرفت  هيبخ يجا...  دميمن خند... كرد  شيكه اومد ، روم ج ايدكتر گفت بدن... مك زد  ما نهيس

 »... خاله ... بكشه  شيرو به آت مارستانيب خواديشده ؟ چرا سام م يچ... خاله تو رو خدا رحم كن ... سامه  ريام يله صداخا« : كردم 

من بچه ام رو از شما ...  خواميمن بچه ام رو م« :  زدينعره م...  ديكشيم اديبازم فر... سام اومد  ريام يبازم صدا... تموم شد  تحملم

 » خواميم

دست بردم ، سرم رو از ... سام سوخت  ريام اديحنجره پر فر يدلم برا... خودم سوخت  يدلم برا... دلم سوخت ...  ديكش ريت قلبم

 كرديم يخاله سع... پرت كردم كنج اتاق ...  دميسوندم رو كش... به درك ... رد خون رو دستم راه گرفت ...  دميكش رونيدستم ب

مانتوم رو از گوشه اتاق ، از رو ... با تموم قدرت پرتش كردم ... دستاشو پس زدم ... كرده بودم  دايپ درتق... دستام رو نگه داره 

به درك ... شد  يخون... سرخ شد ...  ديچكيرنگ تو اتاق م ديسف يكهايرو سرام...  ديچكياز دستم خون م... چوب لباس چنگ زدم 
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دلم گذاشتم  ريدست ز...  دميدوئ رونياز اتاق ب...  دميقدرتم رو به رخش كش باز... كرد با دست نگه ام داره  يخاله باز هم سع... 

، دلش دوباره  ديدلش لرز يطفل... افتم  يتو م ادي،  شهيهوا كه سرد م... شب كه سردم بود ، به مادرم گفتم  هي...  دميو دوئ

 ...تو زل تابستون ، تو كوچه برف نشست ... شكست 

به صورتش چنگ زده بود كه رد زخم خون آلود سه ناخن رو صورتش  نقديا... ماما در اومدم  نهيبه س نهي، س يپرستار شنياست تو

تو  دميكش... از پشت چنگ انداخت بهم  يكي» ... به سر بچه ام اومده ؟ تو رو خدا بگو  يچ... ماما « : ناله كردم ... نقش انداخته بود 

تو كاسه خون نشسته ... چشماش  يرنگ گندمزار دوست داشتن ييطال يشماش ، گرده هاچ... سام بود  ريام... برگشتم ... بغلش 

 ... دارميمن شبو ، زنده نگه م...  دارميبگو شب بخوابه ، من ب... بود 

 »... پسرم ... تو بگو  يسام... پسرم ...  يسام« ... : خشك بود ... تلخ بود ... بود  دهيگلوم خراش... صدا  يب... زدم  داد

خش دار  يبا گلو... پر صدا ... هق هق كردم ...  ديچيصداش تو گوشم پ... هق هق كرد ... سفت و محكم ... بغلش فشرده شدم  تو

شد  يچ يسام... براش  يكن يپدر... تا سن بلوغ ...  يتو قرار بود باباش باش... پسرم ...  يسام« ... : با طعم تلخ ... با دهن خشك ... 

به مادرم ... هوا گرفته نبود ، دلم گرفت اون شب ... تو زل تابستون ، چقد زمستونه ...  دمي، من با چشام د ديلرزيدلت كه م» ؟ 

 ...گفتم ، هنوز بارونه 

نبض تپنده پر كوبش من ، ... بود  چيه... خال بود ... بغضم باز شده بود ... اومد  نييسام پا نهيروس... مشت شد ... باال رفت  دستام

 يدي، دستاتو بخش خواستميم ريزنج... هم باغچمون گل داشت ...  يبود يدني، هم چ يبود ي، هم خواستن يبود يدنيهم د... ود نب

« ... : عمر منم قد ، عشقت تحمل داشت ... گل بود ، اما مرد ...  ختيپل بود ، اما ر... پل داشت  ي، هر دره ا دستاتاز من تا اون ... 

تو ...  اديب ايزودتر از موعد بدن يمحاله بذار يتو گفت...  يمواظبش باش يتو قول داد...  خواميمن بچه ام رو از تو م... بچه ام ؟  يسام

هر ماه ...  زهييهر هفته پا...  زهييهر روز پا» ... بود  دهيكش نييپا كمميش...  يلعنت... بود  دهيكش نييكمم پايش... بمونه  ينذاشت

حنجره خشكم به تقال ...  زهيكاسه لبر نيمن كاسه صبرم ، ا... پنهونم از چشمات ، من ماه پس ابرم ...  زهييهر سال پا...  زهييپا

با ته ...  زدميداد م...  كرديهق هق م... سفت بغلم كرده بود ...  دميكوبيمشت م...  نداختميچنگ م يزيبه هر دست آو... افتاده بود 

دست از سرت بر ... برسم  نجايبه ا يتو خواست...  شيخواستياز اول نم...  شيتو نخواست... وجدان  يب...  يلعنت« :  زدميصدام داد م

دست ...  ينكرد ييبابا... تو ... تو ...  يپسرم رو تو كشت... نامرد ... ازت متنفرم ...  ممتنفر...  خواميمن بچه ام رو م...  دارمينم
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اونجا ...  يديتو كه د... خورد  ريش... كرد  هيگر... واكسن زد ... تو بغلم بود ... فرخم رو  ريام...  يدينوازش رو سر پسرم نكش

 »... جغد شوم  هيمث ...  يبود ستادهيا

نزن  غيج...  يشيم تيبعدا اذ...  ستيتو حالت خوب ن... بسه ...  زميعز... شراره « ... :  كرديتو قلبم رو خاموش نم شيآت صداش

روش نوشته بود ... دستبند بود  هيكوچولوش  يرو دستا... ؟ دستبند داشت  شهي؟ مگه م يچطور» ...  اريبه خودت فشار ن...  زميزع

 ي، هم خواستن يبود يدنيهم د...  قهيساعت تولد چهارده و پانزده دق... و نهصد و شصت گرم  لويوزن دو ك... نوزاد شراره افرا 

نذاشتن ... نذاشت ... بار آخر لمسش كنم  ينذاشتن برا يحت... قلبم ... آخ ... ، هم باغچمون گل داشت  يبود يدنيهم چ...  يبود

لب زمزمه  ريز... سرد خونه ...  ديبه گردم نرس...  دميدوئ... بغلش باز كردم  ريزنج ازخودم رو ... همه با هم ... رحم شدن  يب... 

تو اون سردخونه سرد و ... نبض تپنده پر كوبشم ... سردخونه ... سردرش نوشته بود ...  دميرس...  دميدوئ... سردخونه ... كردم 

آجر ... من بسته است  يهمه درها به رو... در بسته بود ...  ديكشيم ريتقلبم ...  ديچكيم ريهام ش نهياز نوك س... بود  دهيخفه خواب

« :  كردميالتماس م... آوارم  ريآوار ، من ز نيلعنت به ا...  واريد نيلعنت به ا...  داريد نيلعنت به ا...  وارميبه آجر من ، من پشت د

از ... زد  رونياز اتاق رو برو ب يپرستار» ...  خواديم ريش...  خورهيسرما م... پسر كوچولوم سردشه ...  نيدر رو باز كن... تو رو خدا 

دهنم ... گلوم خشك بود ...  كردميم هيگر...  ديكوبيدستام به در م...  ختيبه حال من اشك ر...  ختياشك ر...  يزرياتاق سوپروا

خانوم تو رو « : رنگ تو تنش  يسمتش ، چنگ انداختم به روپوش سرمه ا دميدوئ...  داديمزه خون م... اشكم شور بود ... تلخ بود 

 كنميالتماس م... خانوم ... ورم كرده ... باسنش درده ... ده واكسن ز... سردشه ... بچه ام ، پسر كوچولوم ...  نيدر رو باز كن... خدا 

آوارم  ريمن ز... آوار  نيلعنت به ا...  واريد نيلعنت به ا...  داريد نيلعنت به ا... پاچه شلوارش رو تو مشت گرفتم ... زانو زدم » ... 

 ... 

خانوم ، « ... :  كردميبرنگشتم ، هنوز التماس م...  دياال كشفشار وارد كرد و منو به ب يكس... جفت دست مشت شد  هيهام ، تو  شونه

...  گهيبار د هيفقط ... بار  هيبگو بذارن ... بگو در رو برام باز كنن ...  يتونيم...  يزريشما سوپروا... خانوم رحم كن ... جون بچه ات 

 »؟  هياديز زيچ... بار ، پسر كوچولومو بغل كنم  نيآخر يبرا

به  يو خفه ا جونيلبخند ب... چشمش رو با سر انگشت گرفت  رياشك ز... باز بلند شد ...  ديرو سرم كش يدست... خم شد  خانومه

لحظه  نيكه تو آخر ي، بذار اون ينيبب يخوايرو م يآخه چ... بهتره  ينينب...  كنميدركت م... خواهرم ...  زميعز« ... : لب نشونده بود 
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 دشيببر... لطفا  نيبلندش كن...  ستيحالت مناسب ن يخم شدن ، برا نجوريا...  زميپا شو عز... بمونه  شهيهم يراتو ذهنت بود ، ب

 »...  ستين يمناسب طيبراش مح نجايا... خونه 

سام بود  ريام... جسم رو به موتم با همون فشار برگشت ...  ديكشيم ريدلم ت ريز...  ديرو باال كش فمينح كليرو شونه هام ، ه فشار

تو چارچوب ... بودمش  دهيد يوقت... بود  ختهيموهاش بهم ر... خون بود ... چشماش سرخ بود ... داد  هيسرم رو به شونه اش تك... 

 يچيحاال از اون آفتاب سوزنده ه... مثل آفتاب بود ... داشت  يچشماش درخشندگ... موهاشو حالت داده بود ... بود  پيدر ، خوشت

اشاره ... كنار راهرو بود  يريلچيو» ...  يخودتو داغون كرد...  زميپاشو عز« ... : كبود ... غروب بود  ليانوار ما... بود  نمونده يباق

... راحت نبودم  يطيشرا چيتحت ه گهيد... راحت نبودم ... سرم رو به حالت نه باال دادم » ؟  شيخوايم...  يراحت تر نيبا ا« : كرد 

 نيبخاطر حال من ا ديشا...  ديفكر كردم ، شا ياليبا خوش خ... اومده بود  يحاج نيبا ماش... نبود  يبلندش خبر يشاس نياز ماش

سام  ريبه ام... متورم بود ... صورتش سرخ بود ... روح  يو ب يا شهيش... بود  دهحالت نگاه خاله مسخ ش... داده  حيرو ترج نيماش

سام جدا كرد  ريسرم رو از شونه ام... بغلم كرد ... با صورت زخم ...  ونيگر... تو خودش بود ... ما ماما ا... واضح ... اخم كرده بود 

تموم  كردميحس م...  شديخفه م شهيهم...  شديسوزنده اش خفه م نهيسهق هقم تو ... محتاج بغل مادر بودم ... تو بغل گرفت ... 

 ...كه افتاده بود  يدلشوره اتفاق...  نداختيدلشوره به دلم چنگ م... بود  ابتيدلم ب...  مكهيم...  خورهياش م نهيهق هقم رو س

من به رحم  ياونم دلش برا...  ختهيآوار فرو ر هي يرانيو... ؟  نهيرو بب ياومده بود چ گهياون د...  كرديم يچ نجايبابا ا... ؟  بابام

ور  نياز ا« : جلو  ديپر... اون  يسام بود ، دوم ري، ام هاميدلشكستگ...  هاميخستگ ريهدفم از آماج ت نياول... پا جلو گذاشت ... اومده 

 »... پارك شده  نوريا نيماش... خانوم  جحا

 نياون اول... اون خانواده كرد  مياون منو تسل... اون منو انداخت تو بغل مقدمها ... اون بود  ريتقص... سفت شدم ... شدم  سخت

 »... خونه خودم  رميم...  گردميمن با شوهرم بر م... نه بابا « ... : نت روا شده در حق من بود همه خشو نيا يباعث و بان

خونه  ايب« : هنوز اخم داشت ...  ديخاله جلو كش... از چشمش گذشت  يموج شاد... ماما  يول... رس نگاهم نبود  ريسام تو ت ريام

 »...  يبه مراقبت دار اجياحت...  يينباشه ، تو زائو يهر چ... از بابتت راحته  الميمنم هستم ، خ... بچه ها هستن ... خودم خاله 

اونقدر راحت ، تا بتونم تموم هق هقم رو از ... كنج راحت  هي...  ييتنها...  خواميخودم رو م...  يچيه... ندارم  يچيبه ه اجياحت من

برق ... برگشتم سمتش » ... مواظبه ... سام هست  ريام... خونه خودم  رميم... ندارم  يمشكل...  ينه خاله مرس« ... : گره گلو باز كنم 
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 يكتاب چشماش خوندن... جلو چشماش كنار رفته بود  ينامرئ يپرده ها... نگاهش شفاف شده بود ... تو چشم داشت  يخوشحال

 خواستميمن نم يول... كه براش گذاشتم  يممنون احترام... ممنونم بود  تيموقع نيتو ا ديشا... پاره نكرد  كهيتعارف ت... شده بود 

در رو باز ...  خواستيدلم كنج خلوت خودم رو م... دور و برم خودم رو باز كنم  يدلسوزها راز ش خواستمياحترام بذارم ، فقط م

بهت فشار ...  يآرومتر شر« :  صداش تو گوشم زمزمه انداخت...  ديكش ريدلم ت... جلو ، خودم رو پرت كردم  يرو صندل... كرد 

صدا  يدر رو ب...  اديبه حساب نم يخود آزار... نداره  يسخت گهيفشار جسم كه د...  يروح... فشار  نهمهيا...  ستيمهم ن» ...  اديم

تو  يهر ك... به خونه ، نه اون حرف زد ، نه من  دنيتا رس... رو چرخوند  چيسو... كنارم جا گرفت ... رو دور زد  نيماش... بست 

، دست كمكش رو پس زدم  نگيتو پارك... بود  تربه نيا... بود  ريخودش درگ االتيبا اوهام و خ يهر ك... خودش غرق بود  يايدن

پارتمان مونده ، از آسانسور چند قدم به درب آ... شدم  ادهيتو طبقه نهم ، پ... دكمه آسانسور رو فشار دادم ... منتظر نموندم ... 

 يرو ندهياز حجم فزا...  نداشتم يچياصال ه... نداشتم  ديكل...  دميشنيقدمهاش م ياز صدا نويا... قدم تند كرده بود ... خارج شد 

باشه  ستيزم نال...  ستين گهيد ينوازش پدرانه ا... در كار نبود  يكوبش...  زدينم ينبض... اونم نداشتم ... هم كم شده بود  كمميش

دقت ... باز شد  در... به در انداخت  ديكل...  ديبه كنارم رس... سكوته و سكوته و سكوت ...  ستيكم جون هم ن يگربه ا ويم ويم... 

به  ديو اون كل...  ميستاديخونه ا نيچه مضحك ، با هم پشت در ا... باره كه منو و اون با هم  نياول نيا... باره  نياول نيا... كردم 

 »! ؟ ديكل« : دست جلو بردم ... خوش آماج  بليس هي... كرده بودم  دايهدف پ... شدم  يحرص...  ييكنج تنها نيا ديكل... دست داره 

 »... كمكت كنم  ديبا...  اميمن تا داخل باهات م« : شد  خيس... خورد  جا

شما از ... شما تموم شد  تيمامور... مهندس  يمرس... ما ؟ من كمك خواستم ؟ از ش« : سنگ سنگ ... روح  يب... تو حرفش  دميپر

و از خاطره ها فراموش  رهيخاك سرد م ريز يبه زود... ما بود  نيكه ب يزيچ...  ديعامل شركت من هست رياالن ، فقط مد نيهم

...  دميكش رونيرو از چنگ دستش ب ديمنتظرانه ، كل ريحركت غ هيدست بردم ، تو » ... پس تا بعد ... كه  ديهست انيتو جر...  شهيم

خسته ... كشمكش داشتم ... در بود  يپاش ال... بسته نشد ...  دميدر رو محكم پشت سر كوب... خودم رو به داخل سالن پرت كردم 

ن توان كل كل اال... دارم  يكاوريبه ر اجيمن احت...  كنميخواهش م... مهندس  «... : برگشتم ... برام نمونده بود  يجون... بودم 

 »...  يكاوريبعد از ر... بعد  يباشه برا... با شما و سابش روح ندارم  يشگيكردن هم

 نويا...  ستياالن ن...  ستيوقت لجاجت ن...  يشر يگيم يچ« :  يدار يبا من ، باز چه نقشه ا يمهربون شد... شده بود  مهربون
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 »... درد مشترك ماست  نيا... منه كه مراقبت باشم  فهيوظ نيا...  مياول از همه ، ما زن و شوهر... فراموش نكن 

درد نفهته ست ؟ كدوم زن و  يسنگ ب نيدرد و ا ميحجم عظ نيمن با ا ونيم يچه اشتراك... درد مشترك ؟ ...  ديد... زدم  پوزخند

... در رو به حال خودش گذاشتم ... نه ، نداشتم  ينا...  ستين گهيد...  ستيازدواج ن نيرفته ؟ عامل ا ادشي نكهيمثل ا... شوهر ؟ 

رنگ بخش زنان  يگشاد صورت راهنيمانتو ، هنوز پ ريز... مانتو از تنم خارج كردم ... رو از داخل قفل كردم  رد... تو اتاق  دميپر

نصفش تو ... كنج اتاق  كيشوتش كردم تو سطل زباله كوچ... مچاله اش كردم ...  دمشيكش رونياز تنم ب قيعم يبا نفرت... بود 

... كه تو بغل گرفتمش  يي، كنار اون حجم كوچولو استينصفم اون دن... مثل من ...  زونيآو... زده بود  رونينصف ب... سطل بود 

 با هم ؟ ميهم دار يمگه فرق...  ايدن نيا زونينصفش آو

و متهوع  دهيمن چروك يايدن... تهوع بهم دست داد ... تنم خشك شده بود  دهيرو پوست چروك نيبتاد... رو به رو برگشتم  نهيآ تو

رو ... رنگ  ينارنج... خشك ... روغن  يب... حجم مونده  يب يچروكها نيتنم ، فقط هم دهياز اون پوست كش... روش  نميا... شده 

 يخودم رو ب... و بنفش بود  يصورت زير يبا گلها ديسف يست مالفه  هي،  يشگيهم يرو تخت يبجا... كش تختم عوض شده بود 

اتاق  رهيدستگ» ...  يشر« ... : تقه ...  ومديدر م يصدا...  دميپتو رو تا گردن رو خودم كش... لرز داشتم ... لباس ، روش پرت كردم 

باال ... تحرك  يب... ام تخت بود  نهيقفس س...  كردينم نيياتاق ، قلب منو باال پا رهيتگدس يشدنها نييباال پا نيا...  شديم نييباال پا

حاال كه ... صداش آزار دهنده شده بود ... به درك ... حتما زخم هم شده ... خش داشت ... گلوم خشك بود ...  شدينم نييو پا

... انجام بدم برات  يندار يديخر... ؟  يالزم ندار يزيچ... ؟  يستچرا در رو ب...  يشر« ... : مهربون شده ، آزار دهنده تر شده 

سرم رو  ريبالش ز... هنوز صداش رو مخ بود ... دست تو گوشم هول دادم » ؟  يچا اي وهيآبم وانيل هيحداقل ...  يخورينم يزيچ

خود  طيانداختم تو خال مح... آزاد كردم ... خودم رو از وسعت دور و برم رها كردم ... بهتر شد ... رو گوش چپوندم ...  دميكش

 .. .ساخته ام 

 يمن ب يول...  شديم نييباال پا يدر ، هر از گاه رهيهنوز دستگ...  ومدي، صداش م يهنوز هر از گاه... بودم  جيگ... ، منگ بود  سرم

... كوفته بودم ... شده بودم  تفاوتيب... سرد شده بودم ...  دونمينم... ؟  ي؟ از ك ياز چ... تموم حسم فقط نفرت بود ... حس بودم 

خورده  هي دي، شا ديدوش آب گرم ، شا هي... چرخ ، خسته و كوفته بودم  جدهيه ونيكام هيبزرگ  يچرخها ريالشه ز هيقد 

خشك شده رو  يها نياز حس چندش آور بتاد تونستي، حداقل م كرديكم نم مياگه از كوفتگ يحت...  كرديرو كمتر م ميكوفتگ
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 دميساعت ، شا هي ديچقد گذشته بود شا... سروندم  نييخودم رو از تخت پا با رخوت... حجم رو تنم كم كنه  يب دهيپوست چروك

 ارياخت يحت...  چهي، فقط در حد موندن تو ه ارمياخت... من تو خال گم شده بودم ... خال زمان نداره ... زمان گم شده بود ... روز  هي

به گند ... تخت ، لك زده بود  يرنگ رو ديمالفه سف... شتم رو هم ندا ديسريبهونه رو گونه ام م يكه شر شر ب ييكنترل كردن آبها

به درك ... شده بود  دهيداشته باشم و نداشتم و به گند كش ديمثل همه اونچه كه با... من  يمثل من ، مثل زندگ... شده بود  دهيكش

خونه  نيورودم به ا ليكه مال اوا مونهااز ه... از همونها كه داشتم ...  يدست لباس راحت هي...  دميحوله تموم قدم رو به تن كش... 

از ته دل شكسته ام  يآه... رو تخت پرت كردم ... كه بهتر بود  مياواخر باردار يگشاد نبود ، الاقل از لباسها اديز... برداشتم ... بود 

... خسته ، رو كاناپه وا رفته بود ... صدا  يب... پا به سالن گذاشتم ... صدا باز كردم  يدر رو ب... در بردم  ديدست به كل...  دميكش

... چشماش رو باز كرد  يال... برگشت ... نگامو حس كرد  ينيسنگ... بود  ختهيهنوز موهاش بهم ر... هنوز همون لباسها تنش بود 

اول  ستيبهتر ن...  يريدوش بگ يخوايم.. . يخوايكمك نم... ؟  يشر... عز  يشد داريب« : صاف نشست ... نشست ... شد  خيس

 »برات آماده كنم ؟  وهيآب م هي...  شهيكه نم يبا معده خال...  يريبگ كيوتيب يآنت دي؟ با يتازه كن ييگلو

حموم شدم  ي، راه چيتفاوت تر از ه يب...  اورديبود كه به قلبم هجوم م يتنها حس يتفاوت يب... بود  چيه ميزندگ... بود  چيه جوابم

رو كاناپه  يبرام مهم نبود كه ك يحت...  دميكش رونيتنم رو از حصار حوله تموم قد ب... قفل كردم ... در رو پشت سرم بستم ... 

هرم  نيآب گرم ، تو ا... هم گرم ، هم سرد ... آب رو تا ته باز كردم  ريش...  يسام اي ستهيمهندس شا...  رفتيم قولهيخونه من ق

 ينيغمم ، سنگ... خودم شسته شدم ... فقط خودم ... خودم رو به آب سپردم ... كمش كردم ... كرد  شتريرو ب ميخفگ گرما ، حس

اگه صد بار خودم رو گَنگ ...  كنهيافاقه نم...  ستيآب چاره ساز ن... نشد  زيپاك نشد ، تم... و نفرت تو چشمام  ياهيرو قلبم ، س

تو ...  شهي، رودخونه به رودخونه به آب بسپارم ، پاك نم ايبه در ايدر... آرام به اطلس ...  نيبه را نيرا... ارس به ارس ... به گَنگ 

غم  يدوباره ها نيمن تكرار ا... و دوباره و دوباره  گردهيو به راست برم شهيم يچپم به تموم رگهام جار زيضربه به ضربه ، از دهل

پر من ، از دوست  ياز دوست...  دارمي، من روز د رميميعشق م يب...  رمي، از دست زنج رميگيآروم نم... نبض به نبض ...  زميانگ

 ...آوارم  ريآوار ، من ز نيوار ، لعنت به ايد ني، لعنت به ا داريد نيلعنت به ا... آجر به آجر من ... دلخور من 

 ختير نييبا شر شر آب به پا... رو گونه ام خشك نشد رد اشك ...  يپاك شد ، ول نهايبتاد...  ستادميا يليخ...  ستادميدوش ا ريز

همه  نينه ا... نه اون نبض تپنده پر كوبش رها شده ... بهونه اش نبود ... دنبال بهونه اش گشتم ... بود  ارياخت يب... و خشك نشد 
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... مقصرتره ؟ بابام  يك...  گردهيم يدنبال مقصر اصل...  كشهيمثل سگ بو م...  كنهيهو هو م...  زنهيمخم سوت م... مقصر دور و برم 

 مارستانهيب ريتقص...  ستينه اون ن...  يمفنگ كهي؟ مرت گفتيم يسام چ ريام... نه اصال مقصر همون پدر سوخته مقدمه ... نه داداشام 

دور اون نقطه  طيآب مح... بود  يرنگ چ يلزج ب عياون ما فهمميحاال م...  يآبم چ سهيك يول...  نكرد ياونا كم كار ديشا... 

 هيدرمون يچه درد ب نيا... خدا  يا... زائونه  ينه خنده كه آدم رو نم... اون شب تو فرح زاد بود  يخنده ها ريهمش تقص... كوبنده 

 ياون ه... تنبل پول پرست  ريهمون مهندس سخت گ ريتقص... كه به دوشم افتاده بود  هيفشار كار نهمهيا ريتقص...  يكه به من داد

... درد دارم نخواست  دياون كه تا فهم يول... تو اون هرم گرما ... فرستاد  تيو اون سا تيسا نيبه ا تهايمنو دنبال صورت وضع

» پول  يگور بابا« :  ديكش اديداد زد ، فر... زنه به دكتر يگفت زنگ م...  نيبش نيگفت برو تو ماش... گفت ببرمت دكتر ... نذاشت 

 يه...  ديكوبيم ياون نبض تپنده ه... دلم فشرده شده بود  شينياز خون ب... بود  دهيكش ريقلبم ت... من دلم براش سوخته بود ... 

پاره اش كرد  نيهم...  ديكوبياون تندتر م...  ديكشي، نعره م زديداد م...  خورديكتك م...  ديكشيباباش جلو چشمش درد م...  زديم

محافظ خودش رو  سهيك...  ديكوب... نوازشگر سوخت  ياون دستها يپسرم ، برا يدل كوچولو... آبم رو پاره كرد  سهيك نيهم... 

با اون سه تا ...  هبا اون حس آزاردهند...  كيرك ي، با اون حرفا موقعيبا اون حضور ب زهيهمه چ ياون مقدمه ب ريتقص... پاره كرد 

 يسام چ رياما ام... بودن  شياونا باعث و بان... بچه منو كتك زدن  ياونا بابا... بچه ام رو سوزوندن  اونا دل...  گاردشينره غول باد

... كرد  دايرو پ يمقصر اصل... بازم هوهو كرد ...  ديبو كش شتريسگ ذهنم ب... اون نذاشت ... اون مقصره ... كرد  ي؟ اون لج باز

من كه گفته بودم ...  مياون روز ، تو هفت ماهگ... اون نذاشت ... اونه  يمقصر اصل... م سا ريام... خودشه ...  ديپاچش رو سفت چسب

چرا ... چرا لج كرد ... تولدش ندارم  انيبچه رو به طور نرمال تا پا نيا يمن كه گفته بودم توان نگه دار...  دهيكش نييپا كمميش

نذاشت همون موقع ... زنگ زد و نذاشت  يدرآورد و به حاج يزنك بازكرد و خاله  ديلجاجت به خرج داد و داد و هوار كرد و تهد

... سام  ريام... خود خودش ... خودشه ... بكشه  نجايلجاجت به خرج داد تا كار به ا نقديا...  ارميب ايو سالم بدن حيبچه ام رو صح

باهام ! درد مشترك  نيكه با ا يا يتموم همدرد... كه بهم زد  يخوب يتموم حرفا... سامه  ريام من يهمه بدبخت نيمسبب تموم ا

كرده  دايرو پ يخودش هم مقصر اصل...  دهيحتما خودش هم فهم... رو سرم آوار شد ... قلنبه شده  يمهربون نهمهيتموم ا... داشت 

تموم حس ... ا وجدان نداشته اش درد داره حتم... زنه خودش رو خوب نشون بده يزور م نقديكه ا نهيهم يبرا... كرده  دايحتما پ... 

... وسعت دردم كم شد ... دردم آب شد ... خشم شد ... نفرت شد ... كه جوونه به جوونه تو دلم رشد كرده بود ، خشك شد  يعشق
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... كرد  شدايسگ ذهنم پ... كردم  دايرو پ يلمقصر اص...  ديحجم كم كرد و اشكم خشك... شد ، وسعت دردم كم شد  ادينفرتم ز

از ...  دميحوله به تن كش... آب گرم رو تا ته باز كردم ، گرمم نكرد  ريش... زدم  خي... به سلول سلول تنم هجوم آورد  يسرد

 گهيد...  رفشط دمينچرخ... بس بود  يهمون نگاه كنج چشم...  كرديدرست م وهيتو آشپزخونه داشت آب م... زدم  رونيحموم ب

 فيمالفه لك دار كث... پا تو اتاق گذاشتم ... بهش ندارم  يحس گهيد...  خوامشينم گهيحاال كه اون مقصره ، د...  ستيبرام مهم ن

... اصال بهش فكر نكرده بودم ... رو تخت بود  يپد بزرگ بهداشت هي... خود مقصرش ... كار خودش بود ... شده بود  ضيتعو

...  زينو و تم هيبرام درآورده بود ... بودم  اوردهيدر ن ادمهي... بودم  اوردهيدر ن ريس زلبا... خود مقصرش ... خودش فكر كرده بود 

زده بودم  رونيتازه از حموم ب نكهيبا ا... هام متورم و برجسته و چسبناك بود  نهيس... حوله رو باز كردم ... كنار لباسام رو تخت بود 

جزو داروهام ... دوش  ريكنار ش... بسته قرص  هي... دوش  ريش هي... ه بود و حجم متراكمش كم نكرد يناكاز چسب يزي، بازم چ

كه مقصر  ياشكم از همون لحظه ا...  ختياشكم نر... بغض كردم ... دو چشمه متراكم جوشانه  نيخشكوندن ا يالبد برا... نبود 

هر ...  زهييهر روز پا...  زهيكاسه لبر نيمن كاسه صبرم ، ا... شده بود  كشد ، خش دايپ يهمه حجم بزرگ بدبخت نيتموم ا ياصل

 ...  زهييهر سال پا...  زهييهر ماه پا...  زهييهفته پا

... شدم  يعصب... هم نبود  يشيرو كنسول آرا... رو چك كردم نبود  يرو عسل... تو در ، سر جاش نبود  ديسمت در ، كل برگشتم

با  ظيآب پرتقال غل يوانيل... زدم  رونياز اتاق ب... كمرش رو سفت بستم ...  چوندميوله رو سفت به خودم پح... كار خود مقصرشه 

 ديكل« : زدم  اديفر بايطلبكار شدم و تقر... اش در اومدم  نهيبه س نهيس... تو دستش بود  ينيس هيچند قرص و كپسول رنگارنگ تو 

؟ خجالت  يمن وارد شد يخصوص مي؟ چرا به حر يخواستيم ياجازه تو اتاق من چ ي؟ ب يورش داشت يچ يبرا... اتاق من كو ؟ 

 »؟  يكشينم

 خواستيمن دلم جنگ م... نگاه مهربون نبودم  نيا يرايمن پذ... مهربون باشه  كرديم ينگاش ، سع... به لب روند  يكم جون لبخند

چرا ...  سهيسرت كه خ... باشه خانوم  تيعاف« : بود  زونينگاه مهربون گر نياز ا... نفرت گسترده درونم ، طالب جنگ بود ... 

فقط ...  يايو ب يراه رو بر نيا قهيدم به دق ستيالزم ن...  يبهتره صدام كن يخوايم يزيچ...  اتبر ستي؟ خوب ن يخشك نكرد

حركت  هيبا ... گرفت  شيبغلم رو با دست خال ريز... حرص خوردم ...  دميلب گز...  ديحرصم نخواب... كردم  يپوف» ... صدام كن 

بغلم  ريبازم به ز... بهش رو بدم ؟ از رو نرفت  ديمنه ؟ چرا با يايبدبخت وماون مقصر تم نكهيمگر نه ا... تند ، دستش رو پس زدم 
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من ... هم از جات بلند نشو  گهيد...  زميلج نكن عز...  يقوا دار ديبه تجد ازين...  يضيتو مر... وقت داروهاته « : چنگ انداخت 

 » ارميبرات م يبخوا ي، هر چ يلب تر كن هيفقط كاف... هستم  نجايا

 ياگه بچه ام رو بخوام چ« ... : شد  نيي، باال و پا ادياون كه از حرص ز يكيام نه از نزد نهيقفسه س...  ديطپ...  ختير نييپا يهر دلم

 »؟  شياري؟ م يگردوني؟ برام برش م

...  ميمورد هنوز زوده حرف بزن نيدر ا...  يبچه نشو شر« ... : آروم به داخل اتاق سرَم داد ...  ديلب گز... انداخت  نييپا رو سرش

جواب » قبول ؟ ... خوب ... پرستار  هيدوست ، من  هيمن ... من نه شوهر ...  يخواستيهمونطور كه خودت م... كن  يكاوريفعال ر

آب  نياول ا... از جا بلند نشو ... برات بهتره  نجايتو تختت ، ا ايب... دختر خوب  نيآفر« : به رضا ترجمه كرد  روسكوتم ... ندادم 

 ديبا... بعدشم برات سوپ درست كردم ...  شيريسر ساعت بگ ديبا كهيوتيب يآنت... رو بخور كه ساعت داروهات نگذره  وهيم

با ... خواستم خودم درست كنم ... خواست كمكم كنه ، نذاشتم  ديافش...  ستميه بلد نمن ك... درستش كردم  يبا بدبخت...  شيبخور

 »... دستپختم خوبه  نقديا دونستميجون تو خودم هم نم... ما  يسام نيداره ا يبخور بگو به به ، چه دست پخت... دقت و وسواس 

اون ...  كرديطعم خون حالم رو بدتر م...  داديمزه خون مدهنم ... اشتها نداشتم ..  نشستيلبخند به لبم نم هاشيمزه گ يب از

صدا داروها رو به دهان  يب... كرده بودم  دايرو پ يمن تازه مقصر اصل... منكه مجبور نبودم مثل اون باشم ... مدارا كنه  خواستيم

 نييقرصها پا نكهيبه محض ا... حالم بدتر شد ... بدتر شد ...  دميآب پرتقال رو جرعه جرعه به گلو بد طعم شورم كش... گذاشتم 

چرا دست ...  ياتاق من رو برداشت ديچرا كل« : زدم  انهيتاز... حمله كردم ...  دميدوباره خروش... پس زدم  وانيرفت ، دستش رو با ل

 چيبا تو ه گهيمن د...  يستين يچكيهپدر  گهيتو د...  يكنيمن دخالت م يشخص ي؟ چرا تو كارها يمن زد يخصوص ليبه وسا

 »؟  خورهياز همه بهم م شتريكه حالم از تو ب يكنيچرا درك نم... ندارم  ينسبت

با برس ، آروم موهام رو ... سشوار رو به برق زد ، با دست منو به سمت چپ برگردوند ... گذاشت  يرو عسل نهيرو با طمان وانيل

قلنبه شده تازه ظهورش  يهمه مهربون نيا... و باز سشوار كرد  ديه بعد از حمام زد ، شونه كشنرم كنند...  ديشونه زد و سشوار كش

تا دو ... خنده دار بود ... سام  ريام يبودم جز عاشقانه ها يتو فكر هر چ... عاشقانه ها نبود  نيحالم مساعد ا...  كرديم تمياذ شتري، ب

رو به دل  لوميك لويك يخرك ينازها نهيبع... اما حاال ...  اين يناز خرك گفتيبهم م...  كرديرو نم ميناز كش... ازم متنفر بود  شيروز پ

مقدم  يگاردهايباد يضربه ها نكهي؟ مثل ا دميكه خودم هم نفهم يعشقش شدم ؟ ك يمن از ك... عشقم  گفتيبه من م...  ديخريم
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نه االن كه حالم بهم ... بودم  كشيتوجه كوچ هيقتا كه من تشنه اونو...  خوردياون وقتا م يكاشك... رو مالجش اثر گذاشته بود 

 يزديم ريام رو با ت هيسا روزيتا د...  گميرو م دتيجد ياخالقا ني؟ ا ستيتو رو خدا خنده دار ن« ... :  شهيو رو م ريو دلم ز خورهيم

 »...  ستميبه تو محتاج ن گهيامروز كه د نيامروز ؟ هم...  يكني؟ ناز و نوازشم م يامروز عاشقم شد... 

فكر  اديز... امروز عاشقت شدم ؟ « : اخم كرد ... مقدم منقبض شده بود  يكه از ركاكتها يدر همون حد... منقبض شد  فكش

از خودم بروز ندادم  يديمطمئن باش اخالق جد... كه  يستين يطي؟ تو االن تو شرا ستيبهتر ن ي؟ مغزت رو استراحت بد يكنينم

... تو  يشر... تو ... كه محتاج توام  زنميمن امروز داد م ي، ول يستيمحتاج من ن يگيتو امروز م اگه... خود خودم ... ق خودمه اخال... 

گنده  كميمن از زن ش...  يبهتره شكمت رو هم ببند... ؟ زودتر لباسات رو عوض كن و دراز بكش  يبفهم دي؟ نه از كجا با يفهميم

 ازين... شده  فيضع... كنم  ديخانومم خر يبرم برا ديبعدش با... هستم  گهيد ربع هيتا  يكمك خواست... گفته باشم ...  اديخوشم نم

بهتره ...  دميقبل از رفتن ، سوپت رو بهت م... تو هم فقط استراحت كن ... بمونه  شتيپ اديب گميرو م ديافش... داره  تيبه تقو

... پررو بود  يليخ گهيد نيا... دهنم بسته موند » ...  يريبگ ايخوليكه مال يبش فيضع ينقدريندارم ادوست ...  يايزودتر رو فرم ب

از  يدوش رو برات گذاشتم ، ول ريدر ضمن ، اون ش... آها « : برگشت  دهيبه در نرس...  پرهي، از پنجره داخل م يكن رونشياز در ب

تا ازش خواستم ،  چارهيب... همون قرصها رو بخور ... بهتره  ياگه ازش استفاده نكن... اون تجربه داره ...  دمياز دوستام پرس يكي

اگه ...  يخورده امتحانش كن هي، بهتره  يشد تياذ يلياگه خ...  يازش تشكر كن ديبعدا با... اشون كرد و آورد دم در  هيته يزود

كه  يزيچ نيمحكمتر خواستيدلم م» ... كمكت كنم  امي، بذار خودم ب يكشيون خجالت م، اگه از ا ريكمك بگ دياز افش شهيروت م

 كنهينم رييتغ...  مونديپررو بود و م ستهيسام شا ريهمون ام نيا... با دو دست بلندش كنم ، دم دستم بود تا بكوبم تو سرش  شديم

به خودم  يليخ...  دميبه تن كش يلباسم رو به سخت... رده شد دندونام از حرص رو هم فش...  اديدر م گهيبه حالت د يفقط از حالت

 ريبودم كه چطور تا ده روز ز دهيد... بودم  دهيد يخودم تجربه نداشتم ، ول... بودم  دهيد ياديز يمن زائوها... آورده بودم  ارفش

در كار نبود ، حس زائو بودن بهم  يچون بچه ا ديشا... نبودم  نجوريمن ا...  برنشونيو آهسته آهسته راه م رنيگيچلشون رو م

 هي... كمك بخوام  يكه مجبور باشم از كس ينه اونقدر يو خم و راست شدن ، سختم بود ، ول كردنلباس تن ...  داديدست نم

 يبرا يزيچ گهيد ...افتادم  زيتم يدراز كش رو تخت با مالفه ها... بستم ...  چوندميپ كممياز كشو دراور برداشتم ، دور ش يروسر

بسته پد ... نه من  ديكشيخجالتم كه الحمداله نه اون م... بود  رهيرو دا راشهمه دار و ندارم ب... سام نداشتم  ريكردن از ام ميقا
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 يچه فرق...  هامينكردن ميرو همه اون قا نميا... نه اون برش داشته بود نه من ... پام بود  نيي، هنوز گوشه تخت پا يبزرگ بهداشت

...  دميچيپتو رو تا گردن به دور خودم پ...  كنهينم جاديا يريهم ، تو اصل مسئله توف نهيخودش بب...  دهيخودش خر...  گهيد كنهيم

تا چشمام رو بستم ...  شديتنگ م شتريب دنيرو پهلو خواب يدلم برا... آرومم نكرد  يول... تنگ شده بود  دنيرو كمر خواب يدلم برا

از جام با ... رو كرد  دنشيدلم هوس د...  ودظرافت و دقت دكور كرده ب تيدر نها دياتاق پسر كوچولوم افتادم ، همون كه افش ادي، 

... خنده ام گرفت » ؟ در رو باز كنم ؟  يديپوش يشر« ... : دو تقه به در زد ... ننشسته ، در اتاق به صدا در اومد ... بلند شدم  يسخت

 »... تو  ايب« : زد  رونيصدام از ته گلو ب...  گرفتيو برداشته بود ، اجازه هم ماتاقم ر ديكل

... ضعف كردم ... دلم غنج رفت ... ام رو فراموش كردم  ختهيهمه اون آوار رو سر ر يلحظات يبرا... به داخل اتاق گذاشت  پا

مزه گس و خشك دهنم ، ... دهن باز كردم ... كرد  كيبه دهنم نزد... قاشق تو ظرف سوپ برد ... كنارم نشست ... اشتهام باز شد 

چقد از ... به خوردم داد قاشق قاشق ، كل ظرف رو ... با قاشق سوم ، حس كردم باز تر شده  ومراه گل... خورده عوض شد  هي

دور و برم  چهيه طيمح ريهنوز اس... من هنوز ساكن خال ام ... خال زمان نداره ...  ستين ادمي...  گذرهيكه غذا خوردم م يبار نيآخر

... نش بودم ممنو...  ديپتو رو تا گردنم باال كش... تو تخت دراز كشم كرد  يومبه آر... دور دهنم رو با دستمال پاك كرد ... هستم 

انتقام  ديشا... بود  يتفاوتيب نيا يباعث و بان يحس يول...  خواستميخودم ، اونو م يتو ته ته ها... دروغ بگم  تونستميبه خودم كه نم

حس منتقم سفت و  نيو ا يسردرگم نيبودم ، منو به ا دهيكش اوناز  اياز همه دن شتريو ب ايكه از دست تموم دن ييهايتموم سخت

كه از روزگار خورده  ييها انهيباشه و من تموم تاز...  رهيرسم قرار بگ ريوار تو ت بليباشه و س خواستيدلم م...  داديسخت سوق م

 ...باشه  ديپس با... من بود  يايبدبخت تموممگه نه كه اون مقصر ...  كرديحس آرومم م نيا... بودم ، رو تن و روح اون امتحان كنم 

... ارزونتره ... نداره  داريخر نروزايعشق ا... االن نوبت نفرته ... اونهمه مهر فروختم ... همه نفرت ، بهره ببره  نيبمونه و از ا ديبا

 ...بده  ديتاوانش رو اون با... نفرت تاوان ... عشق جبران داره ... تاوان داره ...  شترهيارزشش ب... تره  متينفرت پر ق

... باشه  ادتي...  نجايا ذارمشونيم« : دراور  ييگذاشتش تو كشو باال... بلندش كرد ... افتاد  يچشمش به پد بهداشت كنج تخت ، تو

 »... زشته ...  اديم دياالن افش

 »؟  شهيتو خجالت سرت نم...  ستي؟ زشت ن ياونوقت جلو تو چ« : زدم  پوزخند

تو كه از من ...  يباش يبهتره منطق... من شوهرتم  يشر... از نظر تو زشته ؟ « :  ديآه كش... تو صورتم زل زد  قيعم...  برگشت
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من خوشحال ...  خواديهرچقد دلت م... من ، بكوب  نهيتخت س نيا اي، ب يكه منو بكوب نهياگه قصدت ا... ؟  يدار...  يخجالت ندار

تو خلوت خودمون هر ... منو نكوب  يجلو هر كس و ناكس...  با وقار... خانوم باش  شهي، مثل هم كنميم شفقط خواه...  شميهم م

 »...  گميآخ هم نم...  يخواست يهر چ...  يگفت يچ

 گهيتو د... نقش تو تموم شد ... نره  ادتي...  ميداشته باش ميتونيبا هم م يمنو تو چه خلوت... خلوت خودمون « : تو حرفش  دميپر

 »...  يمن ندار يتو زندگ يرل

قرار بود واقعا بعد از دو  يفكر كرد ديشا... من شوهر تو ام ...  كنمينم يمن رل باز...  ينكن شر يشوخ« :  ديبا صدا خند.. . ديخند

با ...  ستيحاال كه ن... اگه بود ، با اون بچه ... تا ابد ...  يمونيم...  يتو زن من هست... ، تو رو طالق بدم ؟  چارهيماه از تولد اون ب

 »...  ادشي

...  تونستمينم گهياالن د يول... زنش بودن بود ... موندن با اون ... اگرچه آرزوم بودن با اون ...  دميخند كيستريه...  دميخند

 ريتعب يخواب خرگوش... مهندس  ينيبه خواب بب« ... : مورد فكر كنم و دل خوش كنم  هي نيبه ا تونستمينم طيشرا نيحداقل تو ا

 »... نداره 

 اريبه خودت فشار ن...  ارين شيبحث پ كنميخواهش م« : ادامه داد  يبا لحن آرومتر... مكث كرد » ...  يشر« ... : زد تو صورتم  زل

 »به خدا نوكرتم ... خودم نوكرتم ... فقط استراحت كن ... جنگ نتراش  ليدل...  رياز هر حرف من بل نگ... خودت رو آزار نده ... 

اون ... محكمتر بود  يهنوز تو دلم حس... گذاشتم  گريدلم خواست و دندون رو ج... فت و ظاهرم عوض نشد دلم ر... رفت  دلم

 ... مقصره 

... داد  ميمادرانه دلدار... اش گرفت  نهيمادرانه سرم رو تو س... حاج خانوم بغلم كرد ... حاج خانوم هم باهاش بود ... اومد  ديافش

سام  ريام. هق هقم رو خورد ... خورد ... خوش بوش خفه كردم  نهيبازم هق هقم رو تو س... اش فرو كردم  نهيمثل مادرم سر تو س

مادر و خواهرش  يبرا...  كرديكه به تن داشت ثابت م يتازه ا يلباسها نويمشخص بود رفته خونه خودش ، ا يول... هنوز نرفته بود 

مامان  نيبش ايب« : حاج خانوم با چشم ، قربون صدقه پسرش رفت ... سام  ري، ام يسچه ك... كرد  ييرايپذ... آورد  يو چا وهي، م

 يبا لبخند» ... دخترم تنگ شده بود  يخوردم ، فقط دلم برا يبودم ، همه چ ديافش ونهمن االن خ...  زميزحمت نكش عز... جان 

... ، همونطور كه ازم خواسته بود ، نخواستم كنفش كنم همونطور كه قبال بود  يول... چرا  دونمينم... ازش تشكر كردم  يمصنوع
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، در كمال ادب و  ديپرسيم يهم هر چ نيهم يبرا...  شمبهش داشته با ياحترام ينخواستم ب...  نمينخواستم خرد شدنش رو بب

براش  گرانيكه جلو د يبخاطر احترام شهيهم... بود  شهيهم... رفتارم هست  نيمعلوم بود كه ممنون ا...  دادمياحترام جوابش رو م

اول  يبجز اون روزها...  دارهاحترام من رو نگه  كرديم يدر مقابل هم اون سع...  دميدي، برق تشكر رو تو چشماش م شدميقائل م

 ...و مامانش  يجلو حاج يحت كرديحالت رو حفظ م نيا شهيهم...  اديز يسرد ياون روزها... عقد 

مثل ... طرف باال داده بود  هيموهاش رو به ...  ومديبهش م... خوش كُپ  يشلوار سرمه ا هيبود با  دهيپوش ريس يبلوز سرمه ا هي

كرد و رو تختم  يپچ پچ خفه ا ديتو گوش افش...  كيبانك ، منظم و ش يمثل كارمندا... ساده بود ... حالت دار و فشن نبود  شهيهم

... نشوند  ميشونيرو پ قيعم يبوسه ا... روش رو به طرف گوشم سر داد  يو موها ديكش ميشونيرو پ ازشپر نو يدست... خم شد 

 »... ؟  يخواينم رونياز ب يخاص زي، چ زميعز« :  ديبه روم پاش يلبخند

نه « :  اوردميخودم ن يرفتنش لجم گرفته بود ، اما به رو رونيهم از ب ديشا... االن وقتش نبود  يلجاجت كنم ، ول خواستيم دلم

تو  يزيفكر نكنم چ...  نجايسر ا هي انيب نايخاله ا ايمامان  ديكمه شا...  ريبگ ينيريو ش وهيمقدار م هيفقط لطف كن و ...  يمرس

 »... باشه  خچالي

اومد همونا رو  يخورده هست ، اگه كس هيفعال ... حتما ... چشم « : خوشش اومد  يزن و شوهر ياز باز... تر شد  قيعم لبخندش

 يتونياشكال كه نداره ؟ م... برگردم  ريخورده د هي ديمن شا... جان زحمتش با شما  ديافش... استفاده كن ، از سوپر محل گرفتم 

 »؟  گردمشراره تا من بر شيپ يبمون

 يكار...  امياز پس خودم بر مهم  ييمن تنها...  ستينه ، الزم ن« : پاره كردن و من همراه شدم  كهيتعارف ت ديخانوم و افش حاج

 »...  يافت يم تيجان شما هم از كار و زندگ ديافش... برگرده  يندارم تا سام

تكرار  گهيجان د ديافش« : انداخت و گفت  ديبه افش يسام باز نگاه ريام... پاره كردن تعارفات معمول شدن  كهيدو باز مشغول ت هر

روند عادتم به ... رفت و از همون لحظه ، دلم تنگ شد ... تكون داد و اون رفت  دييبه تا يسر ديافش» ، حواست كه هست  كنمينم

با دست ... بودنش ، به دوست داشتنش  كيبه بودنش به نزد كردميزود عادت م...  ريالس عيتند تر از قطار سر... اون ، تند بود 

منه ،  ياياون مقصر تموم بدبخت گفتيكه دائم بهم م يهمون حس...  يحس هي...  يول هيانصاف يب...  دميكشيم شيو با پا پ زدميپس م

دوست داشتن  يروز هيكه  ياون...  خوادياون منو م دونستميم يحاال كه به نوع... بكشم  شيبا دست پس بزنم و با پا پ شديباعث م
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 قتيرنگ حق ايرو نيچه زود ا... بود  ايرو هي... هر كس و در آخر اون همه هر كس ، من ... بود  ايرو هيجز خودش برام مثل 

دوست داشتنش رو از گاوصندوق احساسات مدفون  ونتا ا دميكشيمن درد م ديحتما با... حاال  يول دونميچطورش رو نم... گرفت 

و ... موضوع مورد توجه من بود  نيموضوع آخر نيا دنيكم حجم ؟ حاال كه فهم كيكوچ يقربون هيبكشه ؟ با  رونيشده اش ب

لحظات  ونموضوع تو مغز من ، همون خال وجود اون نبض تپنده پر كوبشم بود ؟ هنوز به اعترافاتش تو ا نيو تنها تر نيبزرگتر

 كرديم ياعتراف رو برام معن نهمهيخط از ا هيبود و  ياقال آن يكاشك... تكون دهنده ، اعتماد ندارم  جاني، وسط اون همه ه يبحران

دوستم رو هم  نيزتريدل عز ديكار رو بكنم ؟ چرا با نيا دياصال چرا با... خبر بد رو به گوشش برسونم  نيهنوز فرصت نكردم ا... 

احساسات من رو  ديشا... نظرم داشت  ريحاج خانوم ، خانومانه ز... چشمام رو از هم باز كردم ... پر خون كنم ؟  دممثل دل خو

...  هايغصه نخور... عروسكم « : تر شد  يقو دهايلب كه باز كرد ، شا...  گذرهيتو دلم م يچ دونستيذره م هي ديشا...  كرديدرك م

غصه ها  نهمهي، ا هايسخت نهمهيتموم ا شاالي، ا يسال هي،  يروز هي... هنوزم وقت هست ... هست  قتو... نه تو ناتوان  لهينه خدا بخ

قول ...  دهيكمتر آزارتون م ادشي...  نيچسبونيبچه رو هم به خاطرهاتون م نيا...  نيكه صاحب بچه بش يروز هي...  شنيآب م

 يخودش رو برا كميش... بچه ام عادت كرده بود ... نگاش نكن  نجوريا... اونم قد تو غصه داره ... سام هم داغونه ... بهت  دميم

... كوه غم رو شونه هات رو به دوش بكشه  خواستيدلش م...  نهيوشحال ببتو رو خ خواستيدلش م... بچه ات صابون زده بود 

برامون ...  ميمنو تو از حكمتش غافل... تو كارش بوده  يحكمت... اون خواست و گرفت ... خواست خدا بود ... نشد ، قسمت نبود 

 »...  رهيگي، خودش هم م دهيخودش م... اون كارش رو بلده  يول...  ستيقابل درك ن

... درك كنم  شهينم... درك كنم  تونستمينم...  رفتيحرف حساب به گوشم نم... منطق شده بودم  يب...  كرديآرومم نم حرفاش

خودش  يول... من داشت  يتو زندگ يگاهيبود و چه جا يندارم كه باباش ك يكار... بچه رو فراموش كنم  نيا يروز هي شهيمگه م

 ...نبض به نبض ... نفسم بود ...  بودشاء من از امحاء و اح... كه بود 

اون لحظه ، ... كه مادر شوهرم بود  يتو خونه من ، زن... بود برام  نديخوشا... غذا درست كرد ... خانوم دو ساعت موند و رفت  حاج

 دايها تو خال دور و برم راه پحس نينذاشتم ا... شوهرم ... خواهر شوهرم ... مادر شوهرم ... دركم فقط رو همون نكته زوم شده بود 

 يساكت كردنم برا يبرا ديتالش افش... كردن  دايكه از لحظه خروج سام ، اشكام دوباره راه گونه هام رو پ ودب بيعج... كنن 

به صدا  يشد كه تك زنگ دهيغروب به شب كش... غروب شد ... عصر شد ... صبح بود ... موند  جهينت يخشكوندن اشكهام ، ب
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 تي، حال يتو االن عزادار...  هيمقو گفتيم... درست كرده بود  يكاچ... اومد  الهخ اديتا ب... سام پا به خونه گذاشت  ريد و امدراوم

نظر  ريكرد برم خونه ، ز يهر چ... بابا هم اومد ... ماما هم اومد ... بزور به خوردم داد ...  ييبازم بزا ديبا گهيچارصبا د يول...  ستين

... شما غصه اش رو نخور  يحاج« :  گفتيعمدا راه به راه م... بود  خالفماما هم م... گذاشت ، نه من خواستم  ديماما ، نه افش

 »... به فكرشه  شتريشوهرش هست ، از منو شما ب

دندون  يول» ؟  دهيطالقش م هگيدو ماه د يكيكه  يكدوم شوهر ؟ همون« : پوزخندش پر واضح مسلم بود  يمعن...  زديپوزخند م بابا

خاله تا بابا ... بود  يروش فرافكن نيسكوت بهتر... كاسه كوزه ها بازم تو سرش خورد بشه  خواستينم ديشا... به دهن گرفته بود 

 ...بابا رو نداره  دنيچشم د دونميخوب م... بهش انداخت و با سه من اخم و قهر رفت  دهگن كهيدو سه تا ت ديرس

و بر كه  رفتنيم رونيبا هم از اتاق ب يه يواشكي،  ختيرياشك م...  شدياخم ماما باز نم... ، با ماما پچ پچ كرد  ديكه رسسام  ريام

ماما و بابا و  نكهيهم يول... بازم جواب سواالش رو محترمانه دادم ... سام پر تر  يماما سرخ تر شده بود اخما ي، چشما گشتنيم

، از كار  نيخسته شد گهيشما د...  نيديزحمت كش...  نيلطف كرد... مهندس  يمرس« : ، زدم تو برجكش  دنيپا از خونه بر ديافش

اتاق منو هم لطفا  ديكل... بخوابم  خواميمنم خسته ام م... استراحت  يآپارتمان خودتون برا نيبر نيتونيم...  نيهم افتاد يو زندگ

داده بود و با  هيتك واريدو دستش رو به پشت كمر جمع كرده بود و به د... داشت لب  بهمن ، پوزخند  يتموم مدت سخنران»  نيبد

 ... داديبه حرفام گوش م ظيغل يپوزخند

دختر تو ...  يكنينم ريتو منو پ...  يدونيم يشر« : عاقبت دهن باز كرد ... كه به سرفه افتاد  ينقدريحرفم به خنده افتاد ، ا نيآخر با

، از  دمياتاقت رو نم دي؟ كل يفهميعمره م هي...  ييعمره تو هيمن  يآخه دختر خوب من كجا برم ؟ كار و زندگ...  يچقد شوخ

آخه تو ... اجازه ات به اتاقت پا نذارم  يب گهيد دميقول م يول... ازت راحت باشه  الميبهت سر بزنم و خ دياب...  فتيصرافتش ب

، وگرنه محال  يستيشانس آوردم دربون بهشت ن...  يبهت بدم ، در بروم ببند ديكل سمتري، م ترسمي، م يمزاج يدم دم يليخ

 ميبا هم بخور ارمينخوردم ، ب يچيمنم از سر صبح ه... شامت آماده ست ...  يدتو جهنم هم راهم ب... ممكن بود ، بهشت كه سهله 

 » ...  ارميم« : برداشت كرد  يچ دونمينگاش كردم كه نم يجور هي» ... 

... بازم حاج خانوم درك كرده بود ... مرغ  چيواسه خودش ، ساندو... سوپ خوش مزه  هي... واسه من بازم سوپ ... رو آورد  شام

لحظه  هيتو  دونمينم... هم به كام من ، هم سام ، زهر شد  يدستش درد نكنه ول... پسرش پخته بود كه به دل نكشم  يبرا يچ هي
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به ساالد شامش اضاف كرد ،  تونيكه دست برد و روغن ز يهمون لحظه ا...  ميچشم تو چشم شد ذاغ يها مهيشد كه نصف و ن يچ

، تو زل تابستون  دمي، من با چشام د ديلرزيدلت كه م... مشخص بود ... دل اونم گرفت ... دلم گرفت ...  ميبا هم چشم تو چشم شد

اشكش  زشياما اون از ر... فقط خونه كرد ...  ختينر... كرد  خونهو چشمام اشك تو چشماش جمع شد ، اشك ت... ، چقد زمستونه 

اون ... برام قابل لمس نبود  يول...  كنهيدلم نخواست فكر كنم بهم ترحم م... دلش برام به رحم اومده بود ...  ختشونير... ابا نكرد 

؟ از كجا داره  ياز من داره ؟ از ك گهيكه م يقط بخاطر عشق؟ فقط بخاطر من ، ف خورهيهمه غصه م نياون چرا ا... دلش پره  ياز چ

كه عق شد و  ينقديا... وسط گلوم موند ... نرفت  نيياز گلوم پا...  زهيبه كامم بر يتصنع يها يكرد تو شوخ يغذا رو سع هيبق... ؟ 

كجا ؟ ... رفته بود ... نبود ... اشكم رو شستم و برگشتم ... كردم  يرو بستم و هق هقم رو اونجا خال ييدر دستشو... باال اومد 

 ... دونمينم

شدم  داريب ومديكه به پاهام م ياز فشار آروم... خوابم برد  يك دميخودم هم نفهم يكه حت ينقديا... مخم پر بود ... كش شدم  دراز

، مچ پام رو به دست گرفته بود و آروم آروم مالش  داديمداشت و پاهام رو ماساژ  يسر مهربون يطبق عادت گذشته كه گاه... 

چشمام رو بستم و تو عمق ... پوست تنم بود  رياز آب جمع شده ز قتريدردم عم يول... ورم داشتم  نوزمه... دلم گرفت ...  داديم

ها كه ضد ... داشتم  اجياحت. ..شدم و بازم مجبور شم از خودم برونمش  داريبفهمه ب خواستمينم... غرق شدم  صدايلذت حضورش ب

و  برديكم كم خوابم م... هاش  يتوجهيقد تموم ب... بهم توجه كنه  خواستميم...  خواستميدروغ چرا ، بازم م يبهش ، ول زدميحال م

 هيموندم و عطر حضورش رو به ر داريرفت و من ب... ترم كرد  اريآروم رو گونه ام ، هوش يكه رد بوسه ا شديم نيچشمام سنگ

 ... دميكش

... به قول ماما رگ زده بود ... هام متورم تر شده بود  نهيس... شدم  داريب ديچيام پ نهيكه تو س ياز درد... چقد گذشت  دونمينم

خواستم ... گذشت ، درد آروم نشد  يا قهيده دق...  دميآب كه كنار تختم بود ، سر كش يوانيكرده بود رو ، با ل هيكه برام ته يقرص

توش  ري، ش ليده م داديدرجه ها نشون م... چقد  دونمي، نم يچند قطره ا... كلنجار رفتم ... بلد نبودم ... كنم  دهدوش استفا رياز ش

... اشكم روون شد ... كردن پسر كوچولوم بس بود  ريس يبرا ديكه شا يا هيسهم...  دهيبر دهيزرد رنگ و بر يعيما... جمع شد 

كجا بود ؟ هنوز تو اون سردخونه سرد و خفه ، تك و تنها ... ؟ بچه ام االن گرسنه بود  شديم ختهيبه كجا ر ديسهم بچه من االن با

تا صبح بو ...  كردميم شيخال ييبا اشك و آه تو ظرفشو ديبا... دوش رو به دست گرفتم  ريش... مونده بود ؟ قلبم فشرده شد 
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به گوشه گوشه خونه ... من بمونه  شيپ نجايكجا رفته بود ؟ اون كه قرار بود ا... ود سام نب... از جام با رخوت بلند شدم ...  كرديم

... ضعف داشت  ياديداخل رفتن ز يپاهام برا... اونجا هم نبود ... در اتاق پسر كوچولوم رو باز كردم ... نبود ...  دميسرك كش

اتاق ، مثل غول درخت  ليتك تك وسا... بود  هشدن برام نموند بجز داخل يراه... با من نبود  ارياخت... رفتم  يول... سست بود 

برش ... شده ، تو تخت تاشده بود  دهيدست لباس ، پوش هي... رو داشتن  دنميقصد بلع... هجوم آوردن ...  دنيقد كش زيسحر آم

...  ستاديقلبم ا... ؟  بود؟ كار سام  كرديم يچ نجايلباس ا نيا... بود كه بعد از تولد تنش بود  يهمون لباس... اومد  ادمي... داشتم 

 ريش... من از اون پسر كوچولو  ادگاريتنها ... بود  دهيكوچولو ، چسب راهنيپ قهيتو  فينازك و ظر يتار مو هي... نفسم حبس شد 

حكم گنج ... بود  ميزندگ ييدارا نيمثل گرانبهاتر... دوش رو تو همون تخت رها كردم و شاخه نازك مو رو تو دست فشردم 

بود كه  يزيچ نيزتريعز... قرارش دادم  رميلباس ز ريرو قلبم ، ز...  چوندمشيپ يبرگ دستمال كاغذ هيبا دقت تو ... برام  تداش

... هق هق خفه ام پر صدا شد ... لباس رو برداشتم و تو مشت فشردم و رو قلبم گرفتم  يكوچولو يها كهيت... به عمرم داشتم 

بدنش ، مملو از  يبو... ضعف كردم ... كردم كه سست شدم  هيگر ينقدريا... ام شدت گرفت  هيگر... ت خودم نبود كنترلش دس

 يا يفروش يسموني، از س ابوني، از سر خ ميگشتيروز كه از مطب دكتر برم هي... بود  دهيبود كه سام براش خر ييكويكرم چ يبو

... و نداشتمش  خواستمشيكه م ياون...  ديهر دوشون پر كش يدلم برا... بود  دهيخر نوي، ا دميكه من دو سه دست لباس براش خر

... تو مامان  ييكجا« : زمزمه كردم ... جز عشق ، مثل عمر كوتاهه  يعمر هرچ...  زدميو داشتمش و پسش م خواستمشيكه م يو اون

شونه هام  يدست... تو خودم  هخم شده بودم و مچال... هق هقم شدت گرفت »  كنهي؟ چرا ضربه هات آرومم نم يكوبينم گهيچرا د

شد ؟ چرا پر  يبچه ام چ... ، بچه ام  يسام« : برنگشتم ، فقط هق هقم رو خفه كردم ... دست آشنا بودم  نيبا ا... رو لمس كرد 

:  دميلتو دلم نا» اد و رفت ؟ چرا منو به حضورش عادت د... بزرگ رو گرفته بود  يايدن نيا يچرا ؟ آخه مگه كجا... و رفت  ديكش

داشته باشمشون و مال خودم بودن  تونستميكه م ييهمه داشته ها يول رمينم يزنيزبون م...  يو بر يعادتم بد يخوايمثل تو كه م« 

 بيعج... اش گرفت  نهيسرم رو رو س... كنارم زانو زد ... بازم هق زدم » منه  عتيطب ني، ا يريروز تو هم م هي دونمي، همه رفتن ، م

پر ... گرم و امن ... اش بود  نهيسرم رو تخت س يعمر بود كه جا هيانگار ... تجربه ، عادت داشتم  يب... عادت داشتم  تحال نيبه ا

 » يسام« :  دمينال... از آرامش 

 »جونم « : گرفته بود  صداش
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 »؟  يتو از سر ظهر كجا رفته بود يسام« : و رو شد  ريباز ز دلم

 » ديطول كش...  ادهي، كار منم ز يستيتو كه ن... كار داشتم ... سر رفتم شركت  هي« : فشرد  نهيبه س شتريرو ب سرم

هاله زرد رنگ چشماش ...  گفتيدروغ م... فقط چشم چرخوندم و تو چشماش زل زدم ... اش بلند نكردم  نهيرو از تخت س سرم

 »... تو رو خدا ... بگو ...  يبود دهياون لباس رو پوش چرا... راستش رو بگو « ... : كدر شده بود 

 »... خودت رو با افكار مخرب آزار نده ... نبودم  يخاص يجا« : مطمئن بودم ...  رفتيم طفره

 زدياونچه كه ذهنم پسش م...  زدياونچه كه حس ششمم داد م...  گفتياونچه كه حسم م...  گهيكه نم دونستميم... بگه  خواستينم

 »؟  يمنم ببر يدي؟ قول م يبريجاش خوبه ؟ منم م« ... : گرفتم  شيروش خودش رو در پ...  زديزبون اون هم پس م... 

دو دستش رو دو طرف ... اش جدا كرد  نهيسرم رو از س» ... منو تو بهتره  ياز جا... آره خوبه « ... : به هدف زده بودم ...  ديكش آه

...  خورميقسم م... شراره « : چشمام  ين يزل زد تو ن... دو دست جمع كرد و سرم رو باال گرفت صورتم گذاشت ، صورتم رو تو 

 شدياز تو باشه نخوامش ؟ مگه م يجزئ شديمگه م... من دوستش داشتم ...  ستميبخدا من مقصر ن...  ينفراموش ك خورميقسم م

 هي... قسم خورده بودم در حقش خوب باشم ...  خواستميخاطر تو ممن اونو فقط ب... اگه  يدستام بكوبه و نخوامش ؟ حت رينبضش ز

دكتر منو مطمئن ...  دونستمينم... نخواستم ...  ميكن سكيكن من نخواستم ر اورب...  يميزندگ نِيبخاطر تو كه خوبتر... خوب  يبابا

باور كن فكرش رو  يول...  يبه عمل نبود ياگه تو راض يحت كردميلحظه صبر نم هي،  داديدرصد احتمال خطر م هياگه ... كرد 

ازم ...  يكه ازم گرفته بود يدلم از حق... پر بود  اين دنيدلم از تو و از ا... دلم پر بود ...  گرفتميبهت سخت م دونميم...  كردمينم

كشوندم باال ... ه دست گرفت دستم رو ب... بلند شد ... مكث كرد » ...  يشر... بود ، پر بود  دهيرس ريگرفته بودن و دستم بهش د

« : دست روش گذاشت ...  ديكش رونياز تو كتابخونه قرآنم رو ب... ، منو دنبال خودش كشوند  يحرف چيه يكشون كشون ب... 

فرصت ...  رمياز تو بگ يشتريفرصت ب خواستميمن فقط م... بشه  نجوريا خواستميمن نم... كتاب قسم  نيا هيبه آ هيبه ، آ...  يشر

فكر ... جزء وجود خودم شد ... كه ذره ذره تو روحم رخنه كرد  يبچه ا... فرصت كنار اومدن با اون بچه رو ... خنك كردن دلم رو 

حاال كه خدا ... ، حاال  يآسون نيبه ا خواستمينم...  يزودتر از شرم راحت ش خواستمينم...  يزودتر از شرم راحت ش يخوايكردم م

تو رو داشتن كم  يمن برا يشر... اومدنش از هم سوا كنه  ايبدن لهيبوس... بچه ، سر راه هم قرار داده بود  نيا لهيسما رو به و

عمر بچه دار  هياگه  يحت...  خواميمن تو رو م...  دميكم عذاب نكش... كم حرف نخوردم ... رنگ عوض نكردم  مك...  دمينكش
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خوش بودم به ...  يرقصيبا دلم م...  يزنيبه دلم ساز م...  يايباهام راه م دميديم گاهيو ب گاه...  خواستمتيمن بازم م...  يشدينم

 يبرا نيا...  ميكنيهرسمون به هم عادت م نكهيغافل از ا...  دادميتو رو به خودم عادت م من... تند قلبت  يبه ضربه ها... همون 

باور كن ... به تو و اون بچه ... عشق بود  قيدستا ، قصدم تزر نيمن با هم خورميقسم م... هرسمون خوب بود  يبرا... من بد نبود 

كه از روزگار نفرت ... نه از تو ، نه از اون بچه ...  كشوندينفرت م نيا همنو ب يحس هي... داشتم  يول...  خواستميمن نفرت نم... 

اون از دست رفته هام  اديبا هر ضربه ، منو ...  زدينبض كه م. ..پلك زدن از دستم رفته بود  هي يكه به سادگ يياز فرصتها... داشتم 

حال ، همزمان با اون حس  نيدر ع يول... دوست داشتم لمسش كنم ... دوسش داشتم ...  نداختيم هاياون بدبخت... اون فرصتها ... 

از هر ... نه از اون بچه ... نه از تو ...  كردينفرت رو تو دلم پر م...  نداختيبه قلبم چنگ م يحس هي،  نيرياون تجربه ش...  نديخوشا

 »... جز شما دوتا  يچ

...  كنميكه منم االن دارم تجربه اش م يهمون حس...  نشونهيكه منو به نفرت م هيهمون حس نيا... حسه منه  نيا... پر بود  تميظرف

تو  گهيمن د يول« :  ديچرخ ارياخت يزبونم ب... كرده بود  دايپ ياونم تو اون برهه ، مسبب و مقصر ديشا... همون احساس پر نفرت 

 ي، ول ميتو هم بخوا كردميفكر نم... خواستمت  يروز هي...  يريتقص يب يكه قسم بخور يهر چ... ببخشمت  تونمينم...  خواميرو نم

... بخوامت  تونمينم...  خواميو رو هم من نمت... اون كه نموند ... از تو و اون بچه ... تموم قلب من پر شده بود از تو ... خواستمت 

بخوامت  تونميتا اون وقت نم...  يو تو نذاشت شديتالش كنم و بچه ام رو زنده نگه دارم و م تونستميكه بدونم م يتا وقت... باور كن 

دلت كه » ... خودم باشم بذار به حال ... ، دست از سرم بردار  يخواياگه هنوز هم منو م...  ينكن دلم رو پر خون كن يسع... 

 ...تو زل تابستون ، چقد زمستونه ...  دمي، من با چشام د ديلرزيم

اش  نهيسرم رو با خشونت به س...  زديقلبش دل م...  زديم ين...  خورديتو چشماش تكون تكون م يزرد...  دميد...  ديلرز دلش

 »... گذشته رو بس كن  يتموم روزها...  يبس كن شر« : چسبوند 

سام سرد و خشن عادت كردم  ريبه همون ام... عادت كردم ...  شمي، من سخت تر م گهياون از عشق م يهر چ... بس كنم  تونمينم

ما در اسرع وقت طالق ... فردا منو ببر سر قبر بچه ام « : ام رو صاف كردم  نهيس... سر جنگ داشت  يكه با مهربون يبه همون... 

 » ريشب بخ« :  دميرو پر صدا باال كش مينيآب ب... پر كوبشش جدا كردم  نهيخودم رو از س» ... حرفم تموم ...  ميريگيم

...  خوردياز تو سالن به گوشم م زير ييصداها... كرد  ارميزنگ آپارتمان هوش يشده نشده ، هنوز پلك نزده بودم كه صدا صبح
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... شده  اديبا اومدنش ، رفت و آمد به خونه منم ز نكهيمثل ا... صبح اومده  نموقعيا يك يول واضح بود كه تو خونه ست ،... سام بود 

از ترس رها ... برد  رونيراه به ب ارياخت يكه تو دهنم نموند و ب ياز حرف...  انميپايب ياز زار زدنها...  يخوابياز ب... بود  نيسرم سنگ

كه  هيچه رسم نيا... كردم و زار زدم  سيبالش خ... سرم  ريپلك رو هم گذاشتن ، تو حجم ز يتا اون ساعت ب... شدنم توسط سام 

هنوز ... مونده بود  شيربع به ش هيساعت ... كنجكاو شدم ... اومده  يك نميخواستم بب... ؟  سوزميم شتريو خودم ب سوزونمشيم

 هييزايمهم اون چ...  ستيمهم ن...  ديكش ريت ياطياحت يب نيدلم از ا ريز... هوا بلند شدم  يب... ربع وقت بود  هي كميوتيب يآنت يبرا

 . ميعشق سام و حضورش تو زندگ...  زنميشون م شهيبه ر شهيخودم ت يكه خودم دارم با دستا ييزايكه از دست دادم و اون چ

 نيآروم آروم و پاورچ... پام رو تخت جمع شده بود رو ، شنل وار به دوش گرفتم  نييكه پا يبهاره ا يپتو... به تنم نشسته بود  لرز

 خواستيم ديشا...  ذاشتيكه تو خونه من گذرونده بود ، در رو باز م يهر دو شب...  ذاشتيدر رو باز م... باز اتاق گذشتم  مهياز در ن

بهش فشار « : سام بود  يصدا... شدم  كي، به منبع پچ پچ ها نزدآروم آروم به سالن ... نكنه  داريزدنهاش منو ب سر گاهيگاه و ب

بچه اش زنده ...  يكم كار هي...  هيپرستار هيسهل انگار هي،  يقانون يپزشك جهيبهش بگم نت ومديدلم ن... داغونه ...  يليخ... اومده 

بذاق و خلط تو دهن بچه رو ...  گهيم نويا يقانون يپزشك جهينت...  كردنيم يخال يشتريفقط اگه آب دهنش رو با دقت ب...  مونديم

... بال بدونه  نيمنو مقصر ا ستيبرام مهم ن...  يسادگ نيبه هم...  دهيتو خواب ، آب دهنش به گلوش پر... خوب پمپاژ نكردن 

بذار با انتقام گرفتن . .. هيتوش مقصرم ، بوده ، كاف يكه منم به نوع بشآ سهيفكر كنه مرگ بچه اش ، بخاطر پاره شدن ك نكهيهم

تا پدرشون رو در ... كردم  تياون روز رو شكا كيتموم كش... شدم  ريامروز با كل پرسنل درگ... از من ، خودش رو سبك كنه 

دو ساعت تو ...  دنينم ليجنازه رو تحو فتنآخرش گ... گرد و خاك كردم ... برام صد و ده خبر كردن ...  كنمي، ولشون نم ارمين

مال  يول...  ستين نيپرونده من سنگ... زدم  مارستانيب سيكه تو صورت رئ يبخاطر مشت... آب خنك نوش جان كردم  يركالنت

هم با سند آزادن  كيشاون دو تا پرستار ك... بابك با سند آزادم كرد ...  برميرو م مارستانشونيب يآبرو... اونا حاال حاالها كار داره 

... ، ده از ده بود  مانيبچه ، طبق شهادت پزشك اطفال و دكتر زنان و زا يسالمت... دارن  ي، دادگاه پزشك ندهيهفته آ كشنبهي... 

 »سگ ؟  ريبا اون پ يكرد كاريشما چ...  سوزونهيمنو م نيا

...  ستياون ن چاره كار تيكه شكا يدونيم...  رميم شيپ شهيمن از روش خودش هم« : همه كسم بود  بايتقر... برام آشنا بود  صدا

كرد ، كه تا سه  يگذار هيسرما يياش رو جا هي، تموم سرما دميبراش دون پاش... نشوندمش  اهي، به خاك س ميقد يبا چند تا رفقا
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نفوذ تو بازار بورس  ياز مخبراش برا... صفره  ريز شيكه مخ اقتصاد يدونيم...  مونهيازش نم شجز خاكستر يچيه گهيروز د

تو ... بعدازظهر ، اطالعات غلط بهش رسوندن  روزيمخبراش د...  يكثافت كار يبرا دارهيمخش رو كه آك نگه م...  كنهياستفاده م

... فردا صبح روزنامه ها رو بخون ...  ومدهيهنوز صداش در ن... رفت  شهمه از كف... اش رو به آب داد  هيبورس اشتباه ، كل سرما

فردا بعد ... نمونده  يچيخودش ه فيزالو ، جز خون كث نياز ا... دوباره رو پا بلند شه  اديبتا ... اش خاكستر شده ست  هيكل سرما

 »...  نينه ، صبر كن و بب يگيم...  ارهيدر م وي يس ياز ظهر ، سر از آ

نجسش رو از  لكي، ه ايمال دن يسكته كنه و برا ديشا... از دستش راحت شن  يامت هي رهيگيكه سرطان نم نيا... دمت گرم بابا  «

جون  ييكسا يوگرنه همچ...  رهي، خدا سر پل صراط ازش بگ ايدختر رو فقط اون دن نيآه دل سوخته ا دوارميام... بكنه  ايدن نيا

 مياز قبرستون مستق... داغ دلم رو خنك كردم  يول...  شني، ملت از دستشون خالص نم هايراحت نيبه ا... رو دارن  ريصد سگ پ

 »باشه  نيبافتمش كه حاال حاالها خونه نش... پدر  يب ياون رضا نيرفتم كم

 »...  يدم به تله شون بد دينبا...  يكن شونيبا زبون خودشون حال ديبا... زبون دارن  نايا...  يگدار به آب بزن يب دينبا «

پا ...  ستيتو ذات من ن يكه نامرد يدونيم... زدمش ... باباش خورده بودم  يكه از اون گنده التا يفقط در حد... نترس بابا  «

اون روز همه ... با كاردك جم شه  ديبا ني، كف زم يفوتش كن... شده ، لنگه باباش  يزوريپ هي...  شيمفنگ يبابا يپا يگذاشته جا

... سرش داد زدم ...  ارميكه از ضربه سه تا گنده الت خم به ابرو ب ستمين يوگرنه من كس... حالش بد بود ... شراره بود  يحواسم پ

بهونه  هي خواستميم... كرده بود  نيبود كه اون الشخور دم در شركت كم يچند روز... طاقتم طاق شده بود ... دست خودم نبود 

حال شراره ...  دميرس ريبازم د... نتونستم ... كه شد ، بشه  يكار شينذارم اون روز آخر خواستميم... كنم بشونمش تو خونه  دايپ

 دهينرس قهيبه دق...  نييتك و تنها فرستادمش پا... نشسته رو فراموش كردم  نيسگ تو كم رياون پ... بد شد ، مخم هنگ كرد  كه

دم ...  ختميزهرمو ر... آوردم  ريمنم رضاشو تنها گ...  ختير زهرشو... آورد  ريشراره رو تنها گ... شده بود  ريد يول... اومد  ادمي، 

 رشيدر خونه اون ، موچ موچ گ...  رهيهمون كه بابك فرستاده بود سر وقتش تا خبرا رو برام بگ...  دشيجدخونه اون معشوقه 

... شده  يا شهيش هايتازگ... و چرا زد  دز يك دياصال نفهم...  شديبود كه هنوز دود از كلش بلند م دهيعلف كش نقديا... انداختم 

، خشكش كرده  شهيعلف و مشروب و ش... روزاست كه خدا بخواد ، سنكوب كنه  نيهم...  زنهيم شهي، پشت بندش ش كشهيعلف م

الشخور  نيا يدست و پا ريتموم دار و ندارم رو ، زنم رو ، عشقم رو ، آش و الش از ز فتهيم ادمي يوقت... شراره  فهيح...  فيح... 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٦

 »... داغونم بابا ، داغون ...  رسميجمع كردم ، به مرز سكته م

زخمهاشو ،  ديباشه كه با ادتي... ، زنته  ديباشه كه االن شراره ، همونطور كه با ادتي...  شهيمرحله هم تموم م نيا... غصه نخور  «

قدرش رو ... از كما برگشته ست  ماريب هيشراره االن مثل ...  يتموم نداشته هاش رو پر كن يجا ديبا...  يپر كن... چاله چوله هاشو 

 هيتو ... باش  يقو شهيمثل هم...  يكه جمعش كرد يشانس داشت يليتو خ...  شهيجمع نم ختهينره كه روغن ر دتاي... بدون 

نره ، خون سرهنگ تو  ادتي...  ادياز پا در نم هايسادگ نيبه ا ستهيپسر حاج احمد شا... من  شهياز رگ و ر...  يتو پسر من...  يمرد

كه پسر  شااليا... نكن  يپشت شراره منو خال...  ستيرو حرفت با... ، حرفش حرف بود  بد ايسرهنگ خوب ...  هيبدن تو هم جار

 »...  ذارهيپات م شيخودش راه پ... توكل كن به خدا  شهيمثل هم...  نيعمر فرصت دار هي...  نيشما هنوز فرصت دار... خودت 

طالقم  گهيم...  خواديمنو نم گهيم...  ارميرو حرفش حرف ب تونمينم بازم... با تموم خواهشم ... اگه خودش بخواد ...  دميبر... بابا  «

 »... بگم نه  تونميبخواد ، نم... بده 

...  هيزن و شوهر يدعوا هي...  شهيعشق كه تموم نم...  زنهيمرد كه حرف خنده دار نم...  گهيمرد كه جوك نم... مرد باشه پسر  «

بند زده  ينيدختر چ نيچقد بهت گفتم ا... تند ... بابا  يتند رفت...  يچند ماه آزگار دل دخترم رو خون كرد...  يمقصرش هم خودت

 »... كو گوش شنوا ...  ريبهش سخت نگ نقديا... نباش  شين يستين مچقد گفتم مره... ست 

 »... رضا  يپا ريجسم و روح آش و الشش ز ادي... دم افتا يم اميتموم بدبخت ادي،  فتاديچشمم كه بش م... دست خودم نبود بابا  «

 يعرضه گر يكه ب يتو بود نيا... بود ؟ ... تو نبود  يايرضا ؟ اون كه مقصر بدبخت يپا ريز فتهيب خواستيمگه اون م... استغفراهللا  «

...  چارهيبود ، نه اون ب نيحاال نه حال و روز تو ا...  يداديسماجت االن رو ، ده درصدش رو اون روزا به خرج م نهمهياگه ا...  يكرد

 »... و سالم تو بغلت بود  حيناموفق ، االن پسر خودت ، صح مانيزا نيا يبجا دميشا

 »تا صبح ؟  يمونيم اي؟  شينيبب يايب يخوايم... شراره ست  يوقته داروها...  شهيساعت ش... بابا  «

 »...  مهيخدا كر... تو هم به زنت برس ... تا قضا نشده  خونميمن نمازم رو م...  االن خواب تو چشمشه... نه بابا  «

در رو به دست گرفتم و محكم به هم كوبوندم  رهيدستگ...  دميبه سمت اتاق چرخ... فرصتم كم بود  يول...  كردميعقب گرد م ديبا

از جت  عتريسر... چند تا آخ پر صدا پشت بندش  هي... كردم  يچند تا سرفه تصنع... رفع و رجوع عملم  يبرا... صدا بلند شد ... 

 »...  ستي؟ حالت خوب ن يشر دهش يچ« : جلو اتاق  ديپر
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عمدا ...  دميبه طرف سالن نچرخ... دنبالش راه افتادم ... رفت سمت آشپز ...  خوامياشاره كردم آب م... سرفه كردم  بازم

 »...  شدميداشتم خفه م... تو اتاق ؟ نفسم بند اومد  يتنگ آب خوب نبود بذار هي« ... :  دميمثل قبل طلبكار غر...  دمينچرخ

 »...  يكرديصدام م... ، من كه آب باال سرت گذاشته بودم  زميعز« : به دستم داد  يپر آب وانيل

 » ديببخش...  دميآب ند... چراغ روشن نكردم ... بود  كياتاق تار...  يخواب ديگفتم شا «

 »...  مونمياز فردا تو اتاقت م... تو ببخش  «

 »... همون ... اونوقت ؟ الزم نكرده  يكه چ« : لحن طلبكارم عوض نشد  يدلم ضعف رفت ول «

... نبود  اير... اشكم روون شد ... تو بغلش  دميپر... ، كپ كرده بودم  يموقع حاج يمثال از حضور ب...  ديحرف تو دهنم ماس هيبق

پسر  يديد... زحمتت به باد رفت  نهمهيا يديشد ؟ د يچ يديد... حاج بابا « : اش گذاشتم  نهيسر رو س... م روون شد واقعا اشك

بابا ... دار و ندار دخترت از كفش رفت  ينيبب يكجا بود...  يكرد ؟ بابا كجا بود ييوفايب... رفت  يبغلش كن نكهيكوچولوم قبل از ا

 »؟  يديصداشو تو هم شن...  ديدلم ترك

... بچكه رو با سر انگشت گرفت  رفتيكه م يقطره اشك... منو از خودش جدا كرد ...  ديرو سرم رو بوس... رو به بغل فشرد  سرم

« :  و خوند ديكش ميشونيدست به پ... گفت  يالله يال اهللا ال... مجاز تو چشمهاش رو حبس كنه  رياشك غ هيبه سقف نگاه كرد تا بق

كلمات التامات  يول ميالعظ يال اله اال انت العل...  ميو الوجه الكر ميو المن العظ ميذو السلطان القد...  ميالعظ يلعلاللهم ال اله اال انت ا

دعا  نياسالم نازل شد و ا امبريبه پ لياست ، جبرئ تيكه روا يي، دعا ماريب يشفا يدعا*** » و الدعوات المستجابات خل ما اصبح 

قد بود  نياش هم مونهيپ... بود  نياون بچه ا ريتقد... نكن دخترم  هيگر« *** رها كند  يماريحسن را از ب مداد تا اما ميرا به او تعل

 نيبدون كوچكتر... تو اون جهنم مجسم ... بود كه تو ، تو اون گلوله بارون  نيحكمت خدا ا...  كنهيشفاعتت رو م اياون دن شااليا... 

ها رو  دهيكش يخدا سخت... قدر عمر كنه  نيهمون خواست ، خواسته كه بچه تو هم... حكمت  ونو حاال هم...  يزنده بمون ياناتامك

سحر ... صبر كن ... گذاشته  شيصبرت رو به آزما... صبرت رو نشونه رفته ...  دهيد هياز بق شتريخدا تو رو ب... دوست داره  شتريب

 »... وقتش گذشت ... زنت رو بده  يداروها... بابا ...  ريام...  دمهيصبح شفق م هيتو هم 

قرصها رو به دهن ... آب به سمتم گرفت  يوانيكه آماده كرده بود ، با ل يچند تا قرص و كپسول... سام به خودش اومد  ريام

و راه اتاق پسر كوچولوم رو  ديگفت و خم شد مسح پا كش يكيو اتوبو ال ياستغفراهللا رب يحاج...  دميگذاشتم و آب رو تا ته سر كش
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 رمينم« ... : قصد داشت تو تخت دراز كشم كنه ... سام ، دست دور شونه ام گذاشت و منو به خودش فشرد  ريام... گرفت  شيدر پ

 ».. .دلم پره ... باش حرف بزنم  خواميم... باشم  ششيبمونم بابا نماز بخونه ، پ خواميم... تو اتاق 

 »... برات باشم  يسنگ صبور خوب دميقول م... من  نهيتو س زي، دل پرتو بر يدونياگه قابل م «

 شد شيدلم از حرف خودم ر» ... ندارم  يمن با تو حرف... بابا  يحاج... تو نه  «

چند تا سنگك خاش  هينم برم ، م يخلوت دار يپس تا تو با حاج« ... : زد  يو التماس ، تو چشاش ن صالياست... چشام زل زد  تو

 »...  يچيه... فقط ...  رميبگ يصبحونه حاج يبرا يخاش

چرا ... سنگ شدم  نقديچرا ا» ...  ينخواه كمكت كنه از من جدا ش يفقط از حاج« ... : زد  اديچشاش فر يول... ؟ نگفت  يچ فقط

 ...  تازونميتند م نقديا

وقت ، انتقام  نهمهيتو دلش خونه كردم ؟ ا يسام بودم ؟ ك ريدل ام يمن كجا... سام  ريهم ام... خودم  يهم برا... سوخت  دلم

من هست ؟  يجالد نهمهياون االن مستحق ا... مستحقش بودم ؟ ...  كرديگناه مجازاتم م نيبه كدام...  گرفتيكدوم كار منو ، ازم م

 يمن چ... كه در حقم روا كرده بود  يا يتاوان اونهمه تلخ.. . دهيكدوم گناه كرده و نكرده رو پس م ن؟ اون تاوا هيگناه اون چ

اگه با ... عقد رضا ننشستم  يمگه با كتك پا... تلخ كرده بود ؟ ازدواجم با رضا ؟ مگه من خواستم  نهمهيكرده بودم كه اون رو ا

 ديانتخاب سامان ، پام لنگ يمن پا...  كردميمن داشتم سامان رو انتخاب م...  شدمياون نم بيهم كه بازم نص كردميرضا ازدواج نم

سامان و رضا ، سام هم گنجونده بشه  نيكه ب شهيچطور م... كمكم كنه كه به سامان برسم  ي، به نوع ستهيشا يقرار بود حاج يحت... 

از عشق سام به من خبر داشت ، چرا  ستهيشا ي؟ اگه حاج تاداف كريدر و پ يپازل ب نيتو ا... من  ي؟ اون تو كدوم مرحله از زندگ

به سامان كمك كنه تا منو اون به  يگفت قرار بود حاج... به سامان كمك كنه ؟ مامان خودش گفت  دني، به من تو رس خواستيم

 ماجرا بود ؟ نيا ي؟ پس سام كجا ميهم برس

من براش  نقديا يعني... بود  دهيتازه از راه رس.. . ديبارياش م افهياز ق يخستگ... برگشت تو سالن ... نمازش رو تموم كرد  يحاج

كه هزار بار ، بابا بودنش رو به پدر  كنهيكارها رو م نيدرآورده ؟ هم نجايو سام ، سر از ا ديخونه خودش و افش يكه بجا زميعز

ولم  يول...  يخسته ا...  نجايهمه راه كشوندمت ا نيحاللم كن كه ا... بابا  يحاج« ... :  دميم حيخودم ، به حاج منصور افرا ترج

 »... بخدا ممنونتم ... بابا  يحاج...  ينكرد
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... برات باشم  يشرمنده تم كه نتونستم كمك... من شرمنده روتم ...  ستمين يمن كاره ا... ممنون من نباش « : تو حرفم  ديپر

 »... شرمنده م دخترم ... تو ، در كنارت نبودم  طيشرا نيتو سخت تر شهيشرمنده تم كه هم

،  استيدن ايتا دن... بدهكارتونم ... شده  افتيدر مونيشما ، پر و پ يمن سهمم از پدر...  يرو خوب ادا كرد يحق پدر... نگو بابا  «

تو اون لكه ننگ رو ...  يديزحمتت رو كشتو ...  يبابا تو كار خودت رو كرد... الكنه ... زبونم قاصره ...  هاتونميخوب نهمهيبدهكار ا

خودم دست و  ييآبرو يو ب ي، من هنوز تو سخت يتو نبود...  يكرد رنگيو بعد از اون همه زحمت ب يمن كم رنگ كرد يشونياز پ

 »...  يمن وارد كرد يتو سام رو به زندگ...  مونديم تيهويب يول...  مونديبچه زنده م نيا دي، شا يتو نبود...  زدميپا م

بهش  نياز ا شتريب...  دهيمرارت كش يليبخاطر تو خ ريام... من رو نشكن  ريام... رو در حق من تموم كن  يپس تو هم دختر «

جون ...  ستيكه تو مرگ شگون ن...  ريبگ يمنيبه خوش  گمياتفاق شوم رو نم نيا...  ريعدو گردد سبب خ ديشا...  ريسخت نگ

من ، كم از  ريام... مسئله داشته باش  نينگاه متفاوت به ا هيتو  يول...  شهينم يشانس باال رفتن كس قتچوي، ه گناهيبچه ب هيدادن 

 ديپا ازت نبر...  ديكش يمرحله به مرحله سخت...  ديكش يتو سخت يكه هم پا...  شتريب گميتو ، نم ياونم پا به پا... خودت نداره 

همه اونها رو از ... به سرت آورد  يينرو كه چه بالها نيتو به ا... كرد  صبرسختش بود ، اما ...  يشد ريكه ناموس غ يمگر زمان

... من مجنون بود  ريام...  يكه خطرهاست در آن ، شرط اول قدم آنست كه مجنون باش يليدر ره منزل ل... شدت جنونش بدون 

...  يحال ، اگه تو بخوا نيبا ا...  يباش دهيند وكه مثالش ر رميتون بگجفت يبرا يا يچنان مجلس شاد...  ياگه تو قبول داشته باش

خودم  ريگرفتم ، از ام رتيغيهمونطور كه طالقت رو مثل آب خودن از اون ب... من باشه ، رو چشمم  رياگه قصدت جدا شدن از ام

 »...  رميگيهم م

، زنان  يخيكتاب مردان مر اديست ؟  بهيغر نقديچرا زبونم ا بخوام ؟ ياز حاج تونستميم يمن چ... گنگ شدم ... الل شد  زبونم

 امياون حس خرد شده ام رو الت خواديمن فقط دلم م...  شهي، خوانا نم يمرد چيه ياحتماال زبون ما زنها ، هرگز برا... افتادم  يونوس

كالم ، من  هيتو ... كنم  يكسم خال نيزتريعمر عقده رو ، سر عز هي خواميمن فقط م... هم پام ضجر بكشه  خواميمن فقط م... بدم 

 نياون حتما به ا...  هيا دهيد ايآدم دن يبود كه حاج نيبه ا دميتموم ام...  ديچرخ يزبونم بازم ونوس...  نيهم... فقط دلم مرض داره 

 هي يول... رو از شما بخوام  يزيچ ني، همچ يخوب مهنهيبعد از ا تونميمن نم... نه « :  آشناست...  كشتهيزبون ، ولو دست و پا ش

با هم ازدواج  يطينره منو سام تحت چه شرا ادتوني...  ديقبول سام نذار يبرا يستيمنو تو رودربا... خواهش هم از شما دارم 
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 يازدواج تحت جبر بود و عقد ما از نظر شرع نينره ا ادتوني...  دميديم يمن سام رو اون زمان به چه چشم... نره  ادتوني...  ميكرد

سام ،  يول... قصدم جدا شدن از اونه ...  خواميمن ، االن ، در حال حاضر ، سام رو نم...  ستيشبهه ن ي، ب ديو شا ديكه با ي، اونجور

نه ... خود خودش ... كنه  دايتن منو پراه نگه داش ديبا... خودش رو بكنه  يسع ديبا... منو داشته باشه  خوادياگه م...  خوادياگه منو م

 »... شما  ميمستق ريو غ مينه با كمك مستق... شما  يو تقلب يمثل قبل با همدست

منو دست كم  ريام... خودت  يبدوز برا ياز االن برو لباس عروس... ساده ست  يليكه خ ني؟ ا نيهم« :  ديبا صدا خند...  ديخند

 »...  كنهيم تيمطمئن باش ضربه فن...  ناستيتر از ا ياون حرفه ا...  رينگ

 »كنه ؟  يضربه فن ويقراره ك يك« : اومد  ياز پشت سر شاد و پر انرژ صداش

فكر  نيو به ا كندميمن پوست لبم رو م... تو صورتش بود  شيته خنده لحظه پ يحاج...  ميديهمزمان به طرف صدا چرخ يحاج منو

 »؟  زميبه سر بر ديبا يه ، چه خاككن مياگه نتونه ضربه فن« :  كردميم

 فيحر هي گميمنم م...  خواميقدر م فيحر...  ادهيمن زور بازوم ز گهيم... زنت ادعا داره ... پسرم  يچيه« ... :  ديپر صدا خند يحاج

 »...  كنهيم تيقدر برات سراغ دارم كه مطمئنم ضربه فن

اگه هم خر گازش ... نبازه خودشو  چيبه ه... قدرت بگو  فيبرو به اون حر...  ندازهياز كت و كول م كليرو با اون ه ليزنم ، ف «

شما كه ... خانوم ... به جنگ با زن من  اديرزرو كنه ، بعد ب مارستانيتخت تو ب هياالن اول  نيگرفته كه با زن من كل بندازه ، از هم

... زن منم امون بده الالش بدم ... ، گرم گرم  دميرات خرب يصبحونه ت رو بخور كه نون خاش خاش ايب يحاج...  ييهنوز سر پا

برات  يكه حاج يقدر في، حر ريقوت بگ...  ميباش ديبذار رو سف...  يبخواب كه از كمر افتاد ميپاشو بر... پاشو ، پاشو خانومم 

 »... پهلوون پنبه بود  نذار فردا جار بزنه زنش...  يحاج شيپ ميدار آبروما ...  يسراغ داره رو از كت و كول بنداز

چون تو رو از كت و كول بندازم و  يقدر فينداشتم بخندم اگه قرار باشه حر شيمن به ر... كردم  هيو به دل گر دميلب خند به

 ...كنم  يضربه فن

خدا رو شكر مثل قبل ، به ... عوض كرد  زيمالفه تم هيمالفه ام رو با ... تو اتاق  دي، زودتر از خودم ، سام پر دميدر اتاق كه رس به

تو  يخودش ، نگه ام داشت جد يدراز كش بشم ، از دو شونه روبرو نكهيبالشم رو صاف كرد و قبل از ا... بودمش  دهيگند نكش

قرار گذاشته  اونقدر مردانه دوارميام« : ادامه داد ... سر تكون دادم  دييبه نشونه تا» ؟  يزد يبا حاج توحرفا« : شد  رهيچشام خ
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 مياقال تا همون دو ماه و ن...  ميمرد و مردونه جدا ش...  ميبذار اگه قراره جدا ش...  يكه ، فرصت دفاع از خودم رو بهم بد يباش

 »...  يديقول رو به من م نيا...  ميبود ، اونوقت جدا ش يياون مهلت ، اگه بازم قصدت جدا انيبذار تو پا... بهم فرصت بده  گهيد

بهت  يحاج يرو بخاطر گل رو ميدو ماه و ن نيا... باشه « ... :  دميجز قبول ند يچاره ا...  نهيمستمسك هم نيكردم آخر حس

 » ...  گردمياالن بدون ، من از حرفم بر نم نياز هم يول...  دميفرصت م

 يبوسه ا... كرد  كيبا دو دست صورتم رو به صورتش نزد... كنج لب نشوند  مهينصف و ن يلبخند... رو چهره نشوند  يشوخ اخم

تو  ي؛ غرور نباريدرخور بوسه اش بدم ، ا يجواب خواستياگه دلم م شهيهم... جواب موند  يب شهيرو لبم نشوند كه مثل هم نيآتش

... نگرفتم  يحس چيمن اما ه... رخوت شد  دچار... خودش قرار داده بود  طرهيدوونده بود كه اون حس رو هم تحت س شهيدلم ر

، از دستم  يماه هي، مثل  يا گهيمثل هر وقت د ذارميباور كن نم... متشكرم ...  يشر« : تو چشام زل زد ... سرد بودم ، سرد موندم 

 يآسون نيكه به هم اوردميمن تو رو آسون بدست ن...  يجم بخور يكه نتون ذارميدست و پاتو ، تو حنا م... شده باشه ...  يبخور زيل

 »... بچگونه از دست بدمت  يمشت لج و لجباز هيو  ييايخولي، با چند تا فكر مال

با ... از موضع قدرت ، در اومدم ... حاال كه دونستم دوستم داره ، منو چند پله قدرتمند تر كرد ... تو دوست داشتن من  ضعفش

؟  يمنو تو حنا بذار يتو دست و پا... تو ؟ ... تو « : تو چشماش زل زدم ... مشهود ، دو دستش رو از قاب صورتم پس زدم  يخشم

 يكيقلب من با تو  گهيد...  گهيبدون چه االن ، چه صد سال د نويا يول... تو تالش خودت رو بكن ...  ستين بيآرزو بر جوانان ع... 

، حرفم رو تو  يستيرو دربا يبا تو ، ب دارميروز د نيكه از اول يهست يتو تنها كس... از تو ندارم  يشرم...  كشميخجالت نم...  شهينم

 يجسمم رو معتاد حضورت كرد...  يتو قلب و روح من رخنه كرد... جادوگرت  يپنجه ها سركم كم ، با اون ... آره ... روت زدم 

اگه اون  ديشا...  ديشا...  طيشرا نينه با ا... نه االن  يول...  يو روم كرد ريز...  يبردطپش قلبم رو باال ...  يروحم رو خش داد... 

تو ...  يبود اديتو برام ز... ، منو ول نكن  كردميالتماست م... من بمون  با،  كردميمن بودم كه التماست م ني، ا مونديبچه زنده م

من ...  يتو قاتل اون بچه ا...  ياز وجودم رو به فنا داد يا كهيگوشه ام ، ت گريتو بچه ام ، ج...  ياالن بدهكار يول...  يطلبكارم بود

تو ... دستش رو گرفتم » ... شراره افرا ... منم  نيا... نگاه كن  چشممخوب تو ... نگام كن ... ببخشم  تونمياون همه لجاجت تو رو نم

ه اونشب گذاشته بود و قلبم كف دستش گامب گامب كرده بود گذاشتم و فشار حجمم ، همونجا ك يو شكم ب نهيس ونيقوس م

ازش  ياحساس... رفت  برهيو تكف دست ريو قلب من ز يكه اونشب دست گذاشت ييهمونجا... همون جاست  نيا...  نيبب« : دادم 
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بود كه تو روح و جسم  يهمون نبض ي، صداصدا ... نداره  ييصدا... ؟ نه  يكنيدستت حس م ريصداش رو ز... ؟  كوبهي؟ م اديدر م

 ردهكه تو وجود من رسوخ ك ينه حس عاشقونه ا... نه اون نبض تپنده ...  ستين گهيد...  داديم ونديبود و تو رو به من پ يمن جار

تو ضربه ضربه قلب من ،  يتو با همون نبض تپنده جار... تو « ... : مغرور ... شده بودم  رحميب يول...  ديچرخيزبونم نم» ... تو ... بود 

نتونست تو وجود من موندگار  كياون حجم كوچ يو وقت... عشق تو با اون جون گرفت و بزرگ و بزرگ تر شد ...  يشد يجار

 يونديپيتو هم به خاطره ها م...  يمن مرد يتو هم با اون برا ...تو رو هم با خودش برد ... ، موندگار بشه  اين دنيتو ا يحت... بشه 

 ...« 

هر ...  كنميحس رو دوباره تو رگهات زنده م نيمن ا« : تلخ  ستهيشد مهندس شا... رنگ عوض كرد ... شد  يعصب... شد  نيخشمگ

... به زور هم كه شده ... و دارم خودم توانش ر... من حس بسازه  يبرا ي، كس مونميمنتظر م شهيفكر نكن هم... دو حس رو 

من نه ...  يمنظورم رو درك كن دوارميام...  يحسها رو دوباره و دوباره تجربه كن نيهر دو ا كنميمجبورت م... ، به زور  يفهميم

بهتره ... بذارم  كمتيتو ش شويتو بكاره و من حس عاشق كميبچه تو ش هي يكس شميمنتظر نم گهيد... النسل  عيپخمه هستم ، نه قط

جلودارمه  ينه شرع...  كنهيوگرنه زبون من با تو فرق م...  يكن قيخودت ، با زبون خوش دوباره اون حس رو تو وجود خودت تزر

 »... نه عرف ... 

اشتباه ... كردم غلط ...  يكن يكه به من ، به شراره افرا ، دست دراز دميمن هرگز به تو اجازه نم... خفه شو ... هرزه ... خفه شو  «

 »... بشم  فيكث يباز نياراده مثل تو ، وارد ا يثبات و ب يب يبا آدم... با تو  دياز روز اول نبا... كردم 

 »... وجود نداره  يمراعات گهيد... مراعات حال و روزت رو كردم و خفه شدم  يليخ... شراره  «

... اصال مهلت نداد كه برگردم ... كجاست  ستهيشا يحاج نميگشتم بببرن... برد  رونيكشون كشون از خونه ب...  ديرو كش دستم

... دم در آپارتمانش ...  دميكش رونيب...  يروسر يبا همون لباس تو خونه ، با همون سر ب...  ونيعر مهيكشون كشون ، همونطور ن

...  ذاشتميبار بود پا تو آپارتمانش م نياول... مچ دستم رو محكم گرفت ... حد باز كرد  يب يرو با خشونت در...  ستاديا... ته راهرو 

كشوندم ... ازش دلخور بودم  نقدريبار بود ا نيدوستش داشتم ، اول نقدريبار بود ا نياول...  شدميم ريباهاش درگ نقديبار بود ا نياول

فكر هر ... نشده بود  ليعقلم زا... چشمام باز بود ...  دميسام ، هرگز نترس ريامبودن به  كياز نزد...  دمينترس... تا تو اتاق خواب 

همون دست و ... هر دو حس تو قلب و جسمم  جاديبه ا ديتهد يحت...  يهر كار... رو داشتم  يهر كار يو آمادگ كردميرو م يكار
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من همه ...  ستين يكه رنگ ياهيباالتر از س... رو نكردنش همون مراعات حالم ... نبودنش  ليالنس عيهمون قط... پا گذاشتن تو حنا 

...  خواستميخودم هم م...  كردميتازه به ته ته قلبم كه رجوع م... روش  نميا...  ياهياز همه س شتريرنگا رو امتحان كردم و ب

، مناعت طبعم رو  ازيدر اوج ن... كنم  يمجبور به عاشق وغرورم رو حفظ كنم و اون... بكشم  شيبا دست پس بزنم و با پا پ خواستميم

تو وجودم رخنه كرد و حال  طونيش... چه بهتر ... داشته باشم ، با خودم كه نداشتم  يستيرو دربا يبا هر ك...  خواستميم... نگه دارم 

حركت تند و خشن  هيبا ... حركت كردم  نبالشسر براه و بره وار به د... دست و پا نزدم ... تقال نكردم ... آرومم رو آرومتر كرد 

دو ... با همون حركت دو سه قدم مونده تا تخت رو تلنگر خوردم و افتادم رو تخت  كهيجور... و ول كرد  ديدستم رو به جلو كش... 

نه .. .عرق داشتم  شرشر... بود  ختهيبود و انبوه موهام تو صورتم ر ريسرم به ز... تخت بود و دو دستم قائم رو تخت  زونيپام آو

دو دست قائمم رو از رو تخت بلند ... شدن  دهياز تند تند دنبالش كش مشيو ن جانياز ه مشين ديشا... از شرم ، نه از خجالت 

 ليبا م... با رغبت ...  يهر كار...  يآماده هر برخورد...  ينگران يب... ترس  يب... و محكم  يقو... كمرم رو صاف گرفتم ... كردم 

 ..و گفتم و سرم رو به طرفش چرخوندم  يهر چه بادا باد... نگجو و در دل طالب صلح در ظاهر ج... 

به چهل پنجاه تا عكس رو تو  كينزد...  ديكش رونيرو ب يپاكت عكس... رو خارج كرد  يكتابخونه اش ، آلبوم يكتابا يال به ال از

پا فراتر گذاشته و  ياز اونها حت يمين... همه عكسا به صورتم خورد و منعكس شد و اكو وار رو تخت ولو شد ... صورتم پرتاب كرد 

رو  روم شيپ يگذرا عكسها...  زونميآو يپاها ريز يتعداد... تو كنج تخت ... كرد و موندگار شد  رخوردب واريبه پشت سرم به د

عالم  هي... نبود  يول...  دهياثبات عشقش نشونم م يگرفته باشه و برا ادگارياز من به  ييعكسها دادمياحتمال م... از نظر گذروندم 

بچه  پيهم ت...  ديسع پيهم ت...  ديحم پيهم ت...  ديشه پيهم ت... رضا  پيهم ت... كه متنفر بودم ازش  يپيبا ت... عكس نكره 

آدم بسته  بيتا س پيتا ك پيك ييها قهيبا ... رنگ ساده روشن  هي ييبا بلوزها... و پشم  شيپر از ر... دانشگاه  يگدفتر فرهن يها

 شهيهم... عقم گرفت ... حالم متهوع شد ...  قيعق ييانگشترها...  افتادهساده ،  يرو شلوار پارچه ا ييبلوزها... بلند  ينهايبا آست... 

موشك  هيمثل ... از عكسها رو كه از همه مكروه تر بود برداشت  يكي... شد  كيبا همون خشونت نزد... بودم  زاريب پهايت نياز ا

 »؟  شيشناسيم« ... :  وردو بز ، كاغذ تو صورتم خ زيت... حركت دست راستش ول داد  هيتو هوا با  يكاغذ

با آب ... فرق كج  يبا اون موها... ر به چشمم آشنا باشه براد نينداشته هفت جدم بخندم اگه ا شيمن به ر...  شناختمشينم نه

بهم تجاوز كنه ؟ دست  نجايمنو آورده بود ا...  يكي نياال ا كردميرو م يمن فكر هر چ... با اون محاسن بلند و بور ... حالت گرفته 
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؟ از همون  ياز چ... حرصم گرفت ... بدر عهد بوق رو نشونم بده ؟  زدهيس يعكسها اي... كنه ؟  بندميپاكنه ؟ به زور  يدراز

 شي، تموم گشا كردميفكر م يبه طرز ناباورانه ا... گمش كردم  يشگياز اونچه كه به دلم صابون زده بودم و تو خال هم... عكسها 

 يو معنو يگفته بود عشق فقط روح... بود هم گفته  يآن...  زهيو هوس آم يجسمرابطه خنده دار  هي نيما ، در گرو هم ونيگره م

 نيدلم پس زده بود و در ع... دلم خواسته بودش ...  اديلمسها هم بوجود م نياز هم... حسها  نياز هم... هم هست  يجسم...  ستين

 نهمهيبا ا...  يضگور پدر آدم نارا...  ي، بز راض يضدزد را...  يو عرف يشرع تيبه قول خودش بدون محدود... حال خواسته بودش 

 دهيكه منفور ذهن و عقل و فكر من بودن رو كوب ييها ياز همون پسر حاج...  ياز برادران اونچنان يكيكرده بود ؟ عكس  ياون چ

كه به  ييهمونا... برادرهام  ثلاز همون م... عمر ازشون فرار كرده بودم و ولم نكرده بودن  هيكه  يياز همون ها... بود تو صورتم 

 نيگفتن من با ا ديشا... رضا و باباشه  ياز خباثتها ينقشه ا نيا دميشا... زور ازم خواسته بودن مثل اونا باشم و مثل اونا فكر كنم 

 يشم و اون برا ربچه دا نياز ا نباريام رو هم و قصد دارم ا ختهير... شم  شيكه دوست ندارم بهش اقامه كنم ، مقتد يكس... مرد 

از عكسها  يكيدست جلو بردم و ... خدا  اي...  يقرائن و شواهد هم كاف... مدارك هم موجوده ... حسش هست ... كنه  يپدربچه ام 

 ييجرقه ها... بودم  دهيد شيكه از سالها پ يكس... در نظر اول آشنا اومد ... اون نگاه كردم  هيزاو هيبا دقت به زاو... رو بلند كردم 

به مغزم فشار آوردم ...  يآسمون يابرها ريدور از ز يليدور ، خ ييتك ستارها يمثل سو سو زدنها...  زديو چشمك م شديكه وا م

 يگاه...  ميديخنديو م زدميعاشقم شده و من عق م گفتيم يهمون كه آن... دانشگاه نبود  يهمون پسره مال دفتر فرهنگ نيا... 

و صبحش با  كردميو من سكته م شديجلومون سبز م يو مثل غده سرطان ميرفتيسامان به گلگشت م باكه  ييوقتها...  دميترسيم

نون و  خيتوب هياز  ييدنبال رد پا...  گشتميم يبا خودكار قرمز جهت مراجعه به دفتر فرهنگ... دنبال اسمم تو برد  بيعج يوسواس

و  رونيشوتم كنن از دانشگاه ب پايت هيبا برسه و  يمن به دفتر فرهنگ يهايتخط نيكه گزارش ا زدميدل م شهيهم... آب آجر كن 

 ...و نابودم كنن  ستين يبابا و داداشا هم از كره خاك انيآبرو بشم و در پا يب

گفته  يسام چ ريدرمورد من به ام نيمنو فروخته ؟ ا نيا...  ختير يدلم هر... خود آدم فروشش ... خودش بود ... دقت كردم  باز

شد رو  يهمه اعتماد به نفسم آب... قلبم تند تند زد ...  يشر يسكته نكن... درجه از خشم رسونده ؟  نيگفته كه اونو به ا يچ... 

 يكم رنگ كنم ؟ اشك ميزندگ يرو از رو گهيننگ د هي يرد پا يچطور ديبا گهيد... من  يآه خدا...  دآتش غرورم و خاموشش كر

...  دميرو تار د يمتر يكاغذ دوازده در پانزده سانت يس آدم فروش توكه اون جاسو ياونقدر...  دياز گوشه چشمم چك ارياخت يب
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... خشن ... چشماش ... چشماش ... حجم گرفت ... بزرگتر شد ... شد  گبزر... تو اون چهره رو قلبم فشار آورد  ييو اون آشنا

 ...من نه  يخدا... آشنا تر ...  ظيپر از غ... آشنا 

جور  هي... تو چشماش بود  يبيحس عج هي... پرسشگر نگاهش كردم ... اون باشه  تونستينم نيا... چشمهام اعتماد نداشتم  به

از ته دل آزاد  يپوف...  شيشونيعرق رو پ يتو دونه ها... تو فك منقبضش ، هنوز خشونت نهفته بود  يول...  يحسرت و آرزو مند

تو صورتم رو جمع  ختهير يموها...  ديدست جلو كش... كنارم رو تخت نشست ... شد  كيبا دو قدم بهم نزد... پر حسرت ... كرد 

نظر گرفت  ريحركاتم رو ز...  ديتو قالب صورتم چرخ...  ديچشماش تو حدقه ، گرد ، پرگار وار چرخ... تو چشمام زل زد ... كرد 

 يپره ها... سرش رو به دو طرف تكون داد ... رد اش زوم ك هجلو صورت خودش گرفت و رو چهر...  ديعكس تو دستم رو كش... 

...  يدرسته ، اشتباه نكرد... ؟  شيشناخت« ... :  ديباز آه كش... موج گرفت ... ، باز و بسته شد  نشيتند و خشمگ يبا نفسها شينيب

حاال ... بودم  نيدر واقع من ا ...منم  نيا...  شناسميخودم رو نم گهيخودم هم د...  يزنيو تو پسش م چرخهيكه تو ذهنت م هيهمون

به عمر ...  يكه تو از همشون متنفر بود ييتهايبا همون خصوص... بودم  يپسر حاج هيمنم ... توئه  يكه روبرو ينيازم مونده ؟ ا يچ

...  هيچ يدختر باز دونستمينه م... حرف زده بودم  ميمستق ينگاه كرده بودم ، نه با دختر يو دو ساله ام ، نه تو چشم دختر ستيب

 حشيكه تموم تفر يپسر درس خون ، كس هي... بودم  نيهم شهيمن هم... با دوست پسر داره  يدوست دختر چه فرق دونستمينه م

 يتنها دختر... بودم ، مامانم بود  دهيكه د يتنها زن سر لخت... لنگه خودش تو وضوخونه مسجد  يتو جمع پسر مثبتها شديخالصه م

، تنها  ينوجوون نياز سن... ، شراره بود  ديكه اسمش رو زبونم چرخ يتنها دختر... لمس كرده بودم ، خواهرم بود  رو شكه دست

و نشناخته ،  دهيعمر از محسنات شراره ند هي... عمر بابا ، شراره شراره كرد  هي... ، شراره بود  ديكه اسمش رو زبونم چرخ يدختر

داشت لنگه  دهيكه عق يكس... كرد  قيبودمش رو به قلبم تزر دهيكه ند يذره ذره مهر دختر عمر هي... برام گفت  ميمستق ريغ

و تو ... ، انتخاب كردم  يريكارش ، گرفتن دستش تو سرون پ شرفتيپ يبرا... رشته رو فقط بخاطر كمك به بابا  نيمن ا... خودمه 

كه بابا  ييچكها ايپول  يگاه... با من آشنا بود ... با مامان من آشنا بود .. . دمن آشنا بو يمامان تو ، با بابا... مامانت  بيبه ترغ... 

 ...دست مامانت  رسوندمي، م داديم

گرفته  اديعمر  هي نويا... زشت بود ، قباحت داشت ...  نمشيكه بب شدمينم كيتحر اديز...  كردميرو اسم شراره زوم نم اديز لياوا

موضوع با  نكهيتا ا...  يو اون داشته باش نيچشم به خواهر و مادر ا...  يكن يزيه...  ياريم رو ببودم كه قباحت داره اسم دختر مرد
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و دوختنها و تن  دنهايهمون بر...  ديچرخيبابا و مامانت م نيكه پچ پچ وار ب ييزمزمه ها... شد  ي، جد گاهورود من به دانش

تو  يحسش به تو ، فراتر از حس من به اون كوچولو...  ديپرستيمن عاشقانه تو رو م يبابا... پدرا و مادرها  نيپر منفعت ب يكردنها

من ، لمس  يبابا يكوچولو...  كردميلمسش م... مال من حس داشت  يول... تر  يو قو رباالت...  گميتو روت م... تو بود  كميش

حس من ...  يامان يول زيعز... پول گم شده رو داشت  هيكردن  دايبابام به تو ، حس پ...  شديمن لمس نم ي، از طرف بابا شدينم

 خواستمينم...  يبا سرسخت... خودم حفظش كنم  يپر غرور برا خواستميم... عمدا ... فراتر باشه  خواستميم... بود  نهايفراتر از ا

...  يمال من باشه ، نه امان تونهيكه م يعشق به موجود...  شديحس نفرت و عشق ، با هم از اون تو قلبم تل انبار م هي... باشه  يامان

 ... ياز وجود خودم باشه ، نه امان تونستياون م نكهينفرت از ا

،  خواستيم يكه هر چ يكس... از اون نبض سرسخت و مصمم ...  نيآتش ياز اون چشمها...  گفتياز شراره اش م...  گفتيم بابا

كه پا به دانشگاه گذاشتم  يتا وقت...  سوختميم ششيتو آت دهيو من ند گفتيون ما... و بال  طونيدختر ش هي...  اورديالجرم بدست م

 شهيبابا هم...  نيچه بهتر از ا... و تن ما كنن  يو مامانت دوخت و هر دو منتظر موندن تا تو به دانشگاه پا بذار ديكه بابا بر ي، تا وقت

كه تو رو  هيشراره همون گفتياگه م... و درست بود  يمنطق شهيحرفاش هم يول گفتيزور نم... حرفش حرف ... حكمش حكم بود 

... بود  نطوريتو رو به اوج برسونه ، صد در صد هم تونهيكه م هيتنها كس گفتي، اگه م يشيعاشقش م گفتي، اگه م كنهيخوشبخت م

عز و جز  يهر چ...  رسوندي، منو به اوج م خوردي، بدرد من م كردي، منو عاشق م كرديبود كه منو خوشبخت م يپس حتما شراره نام

 يول... بود  يدزد... بود  يزيه... قباحت داشت  داشتنچشم به ناموس مردم ... نظر تو رو نشونم بده ، قباحت داشت  هيكردم كه 

مامانش قولش ... كه عاقبت مال منه ... شده  يمن تمثال ذهن يكه اسمش برا...  شميهست كه عاشقش م يكه شراره ا دونستميم

 ...مقدر شده بود  برامداشتم كه  يمن شراره نام... نبودم ، نرفتم  يدختر چيدنبال ه... بابام به من ... رو به بابام داده 

به  شيشراره ، كه آت يصورت ، با همون زمزمه ها نيخدمت نظام بشم ، به هم يبذارم و راه يدانشگاهم تموم بشه و پا به سرباز تا

به رشته من ، تو همون دانشگاه  كينزد يمامانت ، تو هم تو رشته ا بيبا ترغ نكهيتا ا... ، گذشت  نداختيم دهيند جون من دختر

 نيتو ا ليبابام و مامانت ، مستعد تحص قيدق يزيوار و با برنامه ر يموذ يكه چطور يباش دهينفهم همخودت  ديشا...  يقبول شد

، كم  ي، تو كه پا به دانشگاه گذاشت ي، تو كه بزرگ شد يديتو كه به بلوغ رس... بود  خبريب يباز نيتو كه روحت از ا...  يرشته شد

من بدونم شراره افرا  نكهيا يمنوال گذشت ، ب نيبه هم يدو سال هيبازم ... ده بودم يبازم من تو رو ند... تر شد  يكم زمزمه ها جد
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شد ،  يكه پا به خونه شما گذاشت ، زنگ خطر يخواستگار نياول...  لهيدر حال تحص يكيبه همون نزد ييتو همون دانشگاه تو جا

 ياون موقع من كارشناس... كردن  يكم منو وارد اون باز مك...  ديمامانت هول كرد و دل بابام لرز... ماجرا  نوريدو قطب ا يبرا

 دهيكه ند يبه شراره ا كينزد...  كردميم ليتموم شده بود و تو همون دانشگاه بازم تحص ميسرباز... ارشد قبول شده بودم 

 ...در آورده بود  رياسمش تموم قلبم رو به تسخ يبودمش ول

تو دانشگاه ، تو ... هم مسلك خودش  يبا دوستا... هنوز همون وضو خونه مسجد بود  حشيرنگ ، كه تنها تفر يبچه ساده ، ب هي

 يهمكار يباهاشون تو خطاط... رو از خودم برنجونم  گرانيدم كه دنبو ياصوال آدم يداشتم ، ول ادي، خواهان ز يدفتر فرهنگ

 چيتو ه... سرم به كار خودم بود ... نگاهم كنه  يبه منف يچشم چيه خواستمينم... از منكر و امر به معروف نه  ينه يول كردميم

و هشت سال دفاع  يجنگ يسرادر مدح ا ييو شعرها كردميتو شب شعرها شركت م يگاه...  كردمينم تيهم فعال يدسته حزب

داده بود و ارث  ادميبابا سه تار ... خودم بود  پيهم ت هك يتو گروه...  كردميم يهم شاهنامه خون يگاه...  خوندميمقدس و شهدا م

داشتم كه بنا به اخالق خاص خودم  ييو شاگردا كردميبزرگ خط كار م ينظر استادا ريتو فرهنگسرا ز... بابا بزرگم خط خوبم بود 

منو  نيو هم ذاشتميبغلم م بيجبود كه تو  ينتيز ءيتنها ش يكيشونه پالست هي،  زدميم رونياز خونه كه ب... ، همه پسر بودن 

بود ،  تياهم يكه برام ب يزيتنها چ...  كردميو ساده به چپ شونه م زدميموهامو آب م راهيراه و ب...  كرديهمكالسا م ونيمضحكه م

...  ينه مال بود ينه چشمم دنبال ناموس... تو گرما و سرما ، دكمه هام تخت ، تا ته بسته بود ...  كردميبود كه به تن م ييهمون لباسا

تو كارگاه بابا ، با ... دانشگاه بود  يپروژه ها نياز پر افتخار تر يكي مييپروژه دانشجو... مدل به مدل داشتم  ينهاينه عشق ماش

كمك ، با  يخوشحال بودم كه ب يچشمهام كور شد و دستهام تاول زد ، ول... آرگون كردم  يدستهام روشون جوشكار نيهم

و  كه از اسم كردميبود ، افتخار م ميرشته قبول يرتبه ها نياز بهتر يكي،  ميرتبه دانشگاه... رسوندمش  نجايخودم به ا يدستها

 جهينت نيبابا به ا...  دمتيبا برنامه د...  دمتيكه د گذروندميارشد رو م يسال اول كارشناس...  دمينرس نجايبابا به ا هيرسم و سهم

لباسهام وسواس به  دنيبار تو پوش نياول يبرا... رو بهم داده بود و ساعت كالسات رو  خصاتتمش... بود كه االن وقتشه  دهيرس

بار با دقت موهام  نياول يبرا... بابا  يعطر از عطرها هي... بجز عطر تو سجاده ام ، عطر زدم  يبار ، از عطر نياول يابر... خرج دادم 

 هي...  گشتميم نيآتش يبا نگاه يدختر چشم و ابرو مشك هيتو جمع دخترها دنبال  ارب نياول يبرا... ور شونه زدم  هيبه  نهيرو تو آ

برجسته  ميعالمه عال هيدختر با  هي... برجسته  ي، با گونه ها كليگندمگون ، خوش ه يصورت... قد بلند ...  يقلوه ا يدختر با لبها
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به  نهي، س گشتميمشخصات م نيدختر با هم هي، دنبال  ترهاجمع دخ نيكه ب نطوريدم در كالستون ، هم... و تو صورت  كليتو ه

رو كه  فشيك... همزمان با من خم شد ... خم شدم ... افتاد  نياون ، همه با هم رو زم فيمنو و ك يكتابا... خانوم در اومدم  هي نهيس

تو ...  خواستمينبود ، من همونو م شاگه خود ايخودش بود ،  اي... اون  يپا ريجمع كرد ، چشمش تو چشم من افتاد ، قلب من ز

چه ... ، عاشقش شدم  دهيمنِ دختر ند... با سرعت نور ، تو قلبم خونه كرد  ينگام كرد ، عاشق ريكه با نفرت و تحق يهمون لحظه ا

 ...نداشت  گهيد يچياون جز نفرت ، ه يچشمها يول... شراره من بود ، چه نبود ، عاشقش شدم 

از اون بود ،  يرجا نشونه... كار خود من هم در اومد ، دنبالش راه افتادن ... عاشق اون شدن ... اون روز كار دل من در اومده بود  از

 يليخ...  دميهمونموقع نفهم نويا...  خواستيپر پشم رو نم افهيق نياون ا... ، متنفر تر شد  چيعادت كه نكرد ه دنميبه د... منم بودم 

از  يبال توجهوار به دن يناش...  دادمينم صيبودم و نابلد كه خط نگاه پر نفرت اونو تشخ دهيدختر ند نقديا... تا بفهمم  ديطول كش

نا خودآگاه چشم تو  يگاه... نامحسوس ...  كردميدنبالش م هيبه سا هينه ، سا ايشراره منه  دونستميهنوز نم ياون دختر كه حت

 ... شدميكه باز هم با همون نگاه پر خشم روبرو م ومدميچشمش درم

از  يكيروز كه با  هي...  دونستميمشكل از كجا بود ؟ نم... دادم  صيتشخ دنميتر كه شدم ، حالت تهوعش رو از د يا حرفه

همون  نيا دميفهم يناباور نيو من در ع» شراره « : ، از پشت صداش كردن  زديداشت تو محوطه دانشگاه قدم م اليخيدوستاش ب

... ختن و ذكر گفتن ، شراره شراره كردم اندا حيتسب ياونروز تا بخوابم بجا ادمهي... من  رهشرا... شراره مقدر شده تو طالع منه 

 »شراره « من شده بود پنج حرف  يذهن طيتموم مح

 هيقبله من شد ... اول از همه مسجد رفتنم كم شد ... پنج حرف غرق شدم كه كم كم خودم رو هم فراموش كردم  نيتو ا نقديا

 يايپر توهم خودم غرق شدم و از دن يايتو دن نقديا.. . گرفتميدستم م حيتسب يبه نام شراره كه جا يشده چوب يگردنبند حكاك

 هيشراره من دوش به دوش ... كرد  دايشراره من دوست پسر پ... چطور ، شراره من پر زد  و يك دميفاصله گرفتم كه نفهم يقيحق

شراره ام  يچشمم رو رو... شراره من ، شراره من نبود  گهيپا كه به خونه اون گذاشت ، د... و تو پاركا قدم زد  ابونايتو خ گهيپسر د

، اونو  خواستيشراره منو نم يخودم بود ، ول هيشب يلياخالقش خ... بود  ثبتم... بود  يپسر خوب... رو اون پسر زوم كردم ... بستم 

 نيبود كه ب بتميو ه ليشكل و شما نيهم... منو شراره ام فاصله انداخت  ني، ب يچ دميعاقبت فهم ي، ول ديطول كش...  خواستيم

داشته  گراني، عادت نكرده بودم چشم به ناموس د من يول... شد ، بابام جز گرفت  يمامانت عصب... منو و شراره ام فاصله انداخت 
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 ... رميفرصت رو از تو بگ ني، من حق نداشتم ا يشديعاشق م يتو داشت... باشم 

و بكوبمش تو فرق سرش و  ارمياز اون پسر بدست ب كيهرچند كوچ يي، آتو يتو كوره راه ديدنبالشون كردم ، شا هيبه سا هيسا

درخت ...  هيديتو پارك جمش... بود كه من تو ذهن داشتم  يزياون بهتر از چ يول... بكشم  رونيب ياليخ ويشراره ام رو از دست د

... خفه كردم  نهيو اهم رو تو س دميكش يسخت... دنبالشون  دميچرخ زيبه م زيتو رستورانها ، م... شدم دنبالشون  هيبه درخت ، سا

 رازيدرسم رو منتقل كردم دانشگاه ش هيبق... كرد  ريياول از همه دانشگاهم تغ... كردم  رييتغ يحسرت خوردم و ه يو ه دميد يه

از جمع پسرا فاصله گرفتم و ... كرد  ريينگاهم تغ... كرد  رييتغ پميت... كرد  رييتغام  افهيق... كرد  رييبعد از اون ، طرز فكرم تغ... 

 رييدخترا دنبالم افتادن و من تغ... كردم  رييجنس ناشناخته خودم رو غرق كردم و تغ نيتو جمع ا... شدم  قيدخترها دق هيتو روح

كه بهم شماره داد من غره  يهر دختر... شد  تميشخص هيبه ال هيشده تو ال رهيعمر ذخ هيتموم تواضع  نيكرده بودم و غرور جانش

 دميكشيشونه نم گهيد...  دمياضاف شد ، من راحت تر نفس كش ستميجنس مخالف به اد ل نيكه از ا يديهر دوست جد... تر شدم 

و  راه...  دتريجد يكياز  يكيمدل  همدل ب...  خواستميم نيماش گهيد... نداشتم  يبلوز دكمه دار و شلوار پارچه ا گهيد... رو موهام 

داشته باشم و  خواستيكه شراره ام م ييو تجربه ها رفتميم يپارت... گرفته بودم  اديبابا رو خوب  يروش خرج كردن حساب بانك

 يپا هيمن شدم ... به تجربه هام اضاف كردم ... كه شراره رو جذب خودش كرده بود  يهمون پسر... من نداشتم و اون داشت 

همه ...  كردنيم ديتقل دنميهمه از طرز لباس پوش... من شدم مد لباس پسرا ... دختر و پسرها  يگردشها يپا هيمن شدم ...  يپارت

... به لب بردم  گاريس... مشروب خوردم ...  خوندميو م زدميجمع پسرا ، تو جمع دختر پسرا م يبجا...  كردنيم دياز مدل موهام تقل

 ...كه االن هستم  ينيا مشد... متلك گفتم 

و من  ختيشراره من بهم ر يزندگ... براه انداخت  يشراره من افتاد و سونام يطوفان به زندگ...  ختيبهم ر يدفعه همه چ هي

شراره ام  شديكاش م يا...  ديبابا به گوشم رس قيخبرش از طر...  دميپر توهم خودم غرق شده بودم و نفهم يايتو دن...  دمينفهم

 اوردمشيم...  دميدزديكردن ، م وهيخونه آقا د يراه انداخته بودن و با سالم و صلوات راه يولودمكه  يرو اون شب ، از اون جمع

 ...زد و نشد  ريسرنوشت به دستام زنج... نشد ...  داشتميتخت ، تو پر قو نگه ش م نياون تخت ، رو هم يبجا...  نجايهم

 يول...  نيآتش يانتخاب اون چشمها... من بود  يانتخاب شراره لب قلوه ا... نداشتم  يمشكل چياگه سامان بود ه... شدم  وونهيد

مدت بازم كارم  هي... اون روزا ، شراره من رو به چنگ آورده  ي ستهيسام شا ريپخمه تر از ام يكيبود كه  نيتموم حسرت من از ا
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 نهمهيا...  دميزود فهم يليخ نويا... اما به ظاهر ... بود شراره من خوشبخت ... به ظاهر خوشبخت  وجز نينظر گرفتن ا ريشد ز

من ... شراره من رو مال خودش كرد و  رييتغ يب شرفياون ب... پدر و مادر خودم هم نا آشنا بودم ، اما  يبرا يكردم ، كه حت رييتغ

تر از  فيكث هيچراغ اتاق خواب شراره من خاموش نشده ، تو بغل ... اون  ي، ول دمنكر انتيخ يحالت چيوقت به شراره ام تو ه چيه

با همونا كه شراره ازشون متنفر بود و به خاطرش تو صورت من تف ... و پشم  شيبا همون ر...  رييبدون تغ... بود  دهيخودش خواب

 ...انداخت  يهم نم

سگ  رياون پ يهايكثافت كار انيتو جر... شراره بود  يشكالت زندگم انيتو جر يحاج... شراره من پر زد و رفت  يسادگ نيهم به

و گرما به  شدياصالح م ديشا... به من بروز نداد  لياوا... كه دل شراره من رو خون كرده بود  ينديهمه اتفاقات ناخوشا انيتو جر... 

از اون ...  كهيت كهيت يبا بدن...  يمهر بد نام هي نشد تا شراره من با نقديا... نشد  يول...  گشتيمن برم رهشرا يكانون سرد زندگ

من  كيتا نزد... تا شراره من ، برگشت  ديطول كش يمدت... نداشت  يبچه تو شكم كه نام و نشون هيبا ... رونده شد  رونيخونه به ب

كه به من  ياز شراره ا... شد  قيعم يبه نفرت ليتموم حس عشق تو قلب من ، تبد... دوباره ما  داريد نيبا اول... اما ... قرار گرفت 

خاكستر قلبم رو  ريتموم عشق مدفون ز يو غرور جا يرخوت و سست...  كرديموجود سراپا جذام چندش آور نگاه م هيبه چشم 

... م نقشه ها براش داشت...  ارهيشد به عقد من درش ب يتا راض مرفتم و اومد يرو مخ حاج نقديا... شراره محتاج من شد ... گرفت 

 يمنو به موجود چندش آور يتموم فروختنها... منو  يدنهايتموم ند...  داديشبانه و روزانه منو پس م يها كيتقاص همه كش ديبا

كه  يچوب نهمهياز ا...  شديدلم خنك نم يو بدبخت صالياست نهمهياز ا...  شدياما نم...  شديدلم خنك م ديبا... به اسم رضا مقدم 

... زخم زدم ... نشدم ... بشم  شيو نامرئ يمرئ يقول داده بودم مرهم زخمها يبه حاج...  شديدلم خنك نم... گناه  ي، ب خورديم

خواستم ... خودم رو خشكوندم  شهير... شراره ام زدم  شهيكه به ر يا شهيبا هر ت... خنك نشدم ... سوزوندم ... آروم نشدم 

وسط ،  ني، تنها پازل ناجور ا ونيم نيتو ا... عاشقش كردم و عاشقتر شدم ... فتم حس دادم حس گر... عاشقش كنم ، ولش كنم 

تا جبران مافات كنم ،  گشتميهر وقت كه از وجدان درد برم...  كرديپردرد و آهم وصل م ينصف اون بچه بود كه منو به گذشته ها

من ، شراره و اون  يهايمقصر تموم بدبخت...  دونستميحقم م...  سوزوندميو م سوختميم...  كرديتر م يشيمنو آت ،اون نصف بچه  ادي

بچه تو  هيكار شراره بود با ... خودم رو از خودم جدا كردن ... چه خوب چه بد ...  رييتغ نهمهيا يباعث و بان... بچه تو شكمش بود 

 ...  كميش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا    miss.no1.2004–تپندهنبض                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢١

تو ...  يكه تو االن به من دار يمثل حس قايدق...  دونستميم يعيحس رو كامال طب نيا... بار متنفر شده بودم  كياز شراره به  من

 يتيشكا... توام  يهايو دربدر هاي، مقصر تموم بدبخت يبرهه زمان نيهمونطور كه من االن ، تو ا...  يمن بود يهايمقصر تموم بدبخت

و با زخم زدن به من خودت رو  يورده اتو زخم خ...  دادميم نيبودم و با زخم زدن به تو ، خودم رو تسك خوردهمن زخم ... ندارم 

و دندون سر  دميتو د يرو تو چشما ازيلحظه به لحظه برق ن...  كردميمن محتاج تو بودم و مناعت طبعم رو حفظ م...  يديم نيتسك

.. .شدم  رابيبار از تو س هيمن فقط ...  يديشد كه تو هم به مرادت نرس كخودم گذاشتم و دلم خن نياحساسات گرم و آتش

بار دوم ... همون لحظه خاص و زودگذر ... خودم باشم ... كه دلم خواست بابا نباشم  يهمون وقت... عطشم رو با تو ، رفع كردم 

...  كرديرو تو چشمات تحمل كنم ، پام رو سست م ازينتونستم برق ن... تشنه موندم تا تو رو هم تشنه نگه دارم ... نشدم  ريس گهيد

باز ... بعد از اون ...  گرفتمي، نه من از شراره چشمهات وجدان درد م كرديرو تند م شمينه چشمهات آت ينجوريا... چشماتو بستم 

... كه من باهاش راحتم  يهست يتو تنها كس... دلم خنك تر شد ...  يعاشقتر شد... جواب داد ... حالت رو حفظ كردم  نيهم ا

كه ما  ينيبيم... مثل خودت  قايدق...  كنميرو لخت و عور م ميو روح يذهن يها هيال يستيرودربا يو راحت ، ب زنميراحت حرف م

 يخواستينم رييتو تغ... و كردم  خواستمينم رييكه من تغ نهيتنها تفاوت ما در ا...  ميما لنگه هم... ؟  مي؟ چقدر جور ميچه با هم جفت

 نيبا هم... بود  يآسون نيجذب كردن تو به هم... جذب كنم  من جلو تو سست بودم و نتونستم خودم باشم و تو رو...  يو نكرد

برخالف تو كه ... من عاشق خودت شدم ...  يو خودت موند يتو ، خودت بود يول... آسون  يصد و هشتاد درجه ا رييتغ

 ... يباشعاشق خودم  يخواستيو نم يتونستينم

 امشب ، آسمون چقد ماهه نيعشق من بب...  خندهي، ماه داره م يوقت ييآسمون تو» دارم ؟  يچه حس يدونيم االن

همون كه با بچه ها براش اسم ساخته ...  يهپل ياون پسره ...  شهياصال باورم نم... كرد و تو صورتم جستجو گر ، نگاه كرد  يمكث

دنها و چندشها ، حجم تموم اون عق ز... گذشته  يتموم اون لحظه ها... منه  يتموم قلب و احساس من ، سام... » هپل «  ميبود

لحظه به لحظه اش ... راهه  ني، عشق بهتر وونياز اتاق تا ا... تا بارون  رياز پرنده تا لونه ، از كو...  دگرفت و تو چشمم جون دار ش

به ...  سامان ساده رو به دام حركات ادا دار دخترونه بكشونم خواستميگل كرده بود و م طنتمي، ش هيديتو پارك جمش... اومد  ادمي

 شتريو ب شتريهر لحظه ب... نداشت  يتنفرم ازش حد و مرز... سكته رفتم و برگشتم  مرزتا ... هپل جلو چشمام ظاهر شد  كبارهي

نفوذ  يكنيكه فكرش رو نم ييو تو جاها كنني، رشد م يسرطان يمثل غده ها قاي، دق يدفتر فرهنگ يداشتم بچه ها دهيعق...  شديم
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ارائه بدن و ارج و قرب  يازت به دفتر فرهنگ مونيگزارش پر و پ هيو  رنيو آتو بگ ياريباال ب يتا گند كننيم نيكم...  كننيم

 ...خودشون رو باال تر ببرن 

... رفت  رونيام ب نهياز س نيآه سنگ هينفسم با ... به قلبم هجوم آورد و قلنبه شد ... متراكم شد ... اون حجم بزرگ نفرت  تموم

سر پنجه  ريبازم اس... ؟  شدميجلوم بود ، بازم عاشقش م...  افهيو ق پيسام ، با همون ت رياگه هنوز هم ام« : تجسم كردم  دانهيناام

باهاش رو به دل  يهمخوابگ يآرزو... ؟  شدميچشمهاش غرق م ييبازم تو گندم زار طال... ؟  شدميم هاشدست ييجادو يها

... براش بگم ؟  يبذارم و از عشق و عاشق شيراحت تو چشماش زل بزنم و افكارم رو لخت و عور به نما تونستميم... ؟  دميكشيم

 تونهيمن چطور م رييتغ نهمهياون با ا... اون چطور ؟ ...  دونمينم» ...  ودمفقط طلبكارش ب اي... هنوزم خودم رو بدهكارش بدونم ؟ 

و جلو چشمش دوست پسر گرفت و جلو چشمش شوهر كرد و  ديرو ند يكس كه عاشقش شد و جز اون يدختر... ؟  اديكنار ب

من كه ... نبود ؟  يعشق به نفرت كاف هي ليتبد يبرا رييهمه تغ نيا... بچه تو شكم ، به عقدش در اومد  هيعاقبت با ... حامله شد و 

عشق ، دوست دارمت با  ايدوست داشتن . .. ستيپر ن يمن كه كاسه چشمم ، جز تو از كس... تو كاسه خونه  ي، ب كميقلب كوچ

 ... ستيعشق من به دوست داشتن ، قابل تصور ن... عشق 

از ... االن « ... : تو چشمام زل زد ... از پشت هر دو دستش رو به هم گره زد ... دور گردنم حلقه كرد ... دستش رو دراز كرد  دو

 ياز حاج يتونيم يحت...  يطالق كن يو تقاضا يبر يتونيفردا م...  يمن مرد يتو برا... ندارم  يبه تو حس گهيلحظه به بعد ، د نيهم

كه از كار  يعشق شراره ، با همون نبض... به شراره ندارم  يحس گهيمن د...  خواميشراره نم گهيمن د...  يريبگطالقت كمك  يبرا

... طالق كن  يفردا برو و قباله ات رو ببر و تقاضا... مرد ... تو مرد  يكه برا يكه از تو رفت ، با همون عشق يبا همون حس... افتاد 

... همسفر شدن با عشق ، مثل دربه در شدن خوبه » ...  يفتين هاتيبدبخت اديتا ... چشمت نباشم  جلوتا ...  يتا راحت باش رميمنم م

 ... راههيراه و ب نيپس قدم بزن با من ، ب

دو ... من هنوز دوستش داشتم با عشق ...  خواستميمن طالق نم...  ديچكيصدا م يب... رو گرفته بود راه گونه ام  ارياخت يب اشكم

سردش  يلبها... صورتم مقابل صورتش قرار گرفت ...  ديگردنم رو با گره دستاش به جلو كش...  ديدست گره زده اش رو جلو كش

تختم ، پر تحرك  نهيس... گامب گامب ... تند و پر صدا ... قلبم به صدا در اومد ... دلم سوخت ...  تمن گذاش نيآتش يلبها يرو رو

... اسپرسو ... فنجون قهوه تلخ  هيمثل ... كامم تلخ بود ...  داديشور بود و طعم خون م... بوسه اش مزه داشت ...  نييباال و پا... شد 
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تو  ي، ب كميمن كه قلب كوچ...  نهيريبعد از خواب تلخه اما ش يمثل چا...  چسبهياما م هخمثل خواب بعد از ظهر ، تل... شكر  يب

 ... ستيپر ن يمن كه كاسه چشمم ، جز تو از كس... كاسه خونه 

ه رو با صدا باال داد و پشت انگشت سبابه اش رو ب شينيب... با خشونت ازم جدا شد و رهام كرد ... اون رهام كرد  يول... زدم  هق

دوست ... رو تخت اون ... جام خوب بود ... بلند شم  خواستميمن نم يول... مچ دستم رو محكم گرفت و بلندم كرد ...  ديكش ينيب

 ... ستيعشق من به دوست داشتن ، قابل تصور ن... با عشق  ارمتعشق ، دوست د ايداشتن 

بازم مردم آزار شده ...  نهيرو نخواست بب ازمين...  نهيرو نخواست بب غم تو چشام...  نهينخواست بب...  ديند... تارم ملتمس شد  نگاه

، دردمو  يپرسيحالمو نم...  يخونيوقته حرفامو ، از چشام نم يليآخه من كجا برم ؟ خ... عود كرده بود  سمشيبازم ساد... بود 

 ... يزارياما ، از جذام ب يزنيزخم م...  يدوسم دار يگي، هم م يزونيگر ازمهم ...  يدونينم

با »  يخوش باش... بسالمت ... بپوش و برو خونت  نويا« : تو صورتم پرت كرد ...  ديكش رونياز تو كمد ب شوينفت يآب شرتيسوئ

 ... يبسكه مردم آزار...  ي، از همه طلبكار يريخودت كه درگ

از حسرت و  يرفت و منو با كوله بار... پاك كرد و رفت  من يخودش رو از زندگ ي، رد پا يسادگ نيبه هم... سام رفت  ريام

من  ييدارا نيزتريهنوز عز... حجم بزرگ نفرت قلنبه شده تو قلب اونم ؟  نهمهيمن مقصر تموم ا يبراست... ندامت ، تنها گذاشت 

كه دلم لك زده ...  برهيخوابم نم رمشيكه شبها تا تو بغلم نگ...  كنهيكه بوش مستم م هينفت يآب شرتيسام ، همون سوئ رياز ام

 ... دونميو خودم م نميكه من بدبخت تر...  ستيو ن خوامشيكه م...  دنشيلحظه د هي يبرا

امروز من مهره ... حجم بزرگ كار تو شركت خسته تر ... نامه ام خسته ام كرده  انيكار رو پا... سال از اون روزها گذشته  هي بايتقر

، پر  كرديو از باال به من نگاه م نشستيهمون كه روش م...  يهمون صندل يرو... عامل  ريمد... هستم  ستهيشا يشركت حاج ياصل

 ...كننده  خورد...  رانگريغرور و و

 يدفاتر منسجم و منظم تو ساختمون مركز... شدند  يسوله ها آماده بهره بردار... منتقل شد  يصنعت تي، به سا يحاج كارخونه

كارخونه ، نون  نيكارمند و كارگر از ا ياديبودمشون ، تعداد ز دهيكه قبال د يدفتر يبه جز كارمندها... فراخ جا ... برقراره 

كارخونه ، قبل از  نيحس انسان بودن رو تو ا يحاج... اول و مهمتر و بزرگتر رو داره  دي، تول كارخونه نيتو ا تيانسان...  خورنيم

گرم و دوستانست  طيمح...  كنهيم ديمختلف هستند ، تول ياژهايكه همه از انواع آهن با آل يمحصوالت... اش  گهيتموم محصوالت د
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عامل و از همه  ريهمه به من ، بعنوان مد نجايا...  ستين يخبر... آزار دهنده  يها ساز ح...  ياز كثافت كار...  زيه ياز نگاهها... 

... بهش فكر كنم  خواديهنوز دلم نم... نكردم  يسام اقدام رياز ام ييجدا يراهنوز ب...  كننينگاه م يمهم تر و باالتر ، عروس حاج

 ... شهيقساوت فشرده م نهمهيهنوز هم قلبم از ا

 يهمون ها كه برا... سال گذشته ست  دهيبه اتمام رس يپر غرور ، همون پروژه ها... پر افتخار ... دستاورد شركت  نيآخر

 ...نوش جونش ... كننده برتر بود  ديتول نامهيواهگ هي، ارمغان آور  ستهيمهندس شا

تا خرده  ياون ، از طراح يتموم نقشه ها...  C-105... راكتور كربن  هي... شركت  ياز كارها مهيپروژه عظ هينامه ام ،  انيرو پا كار

صبح به صبح مثل همه كارمندا ، سوار ... حال حاضر كارخونه  يپروژه ها نياز بزرگتر يكي... ، همه و همه كار خودمه  هايكار

 نطوري، هم دهيرو نم شرتشيسوئ يبو...  دهيخودش بهم بخش... سام  ريبلند ام يهمون شاس...  دمينخر نيماش...  شميم نميماش

نامه ... ، چك كردن كارتابله به شركت  دنيكارم بعد از رس نياول...  كنهيم كيمنو به اون نزد... دوست دارمش  يحسش رو ، ول

صورت ...  كنميم كيتفك نهيهز...  كنميم نييبودجه تع...  كنميم دييتا...  زنميم هياصالح...  كنميم يرو بررس يدگيآماده رس يها

نقشها مهر  ياسمم پا...  زنميم لتيازب...  كنمينقشه ها رو اَپروو م...  فرستمينقد شدن م يو برا كنميرو مهر و امضاء م تهايوضع

...  كنميتحكم م...  دميتذكر م...  كنميشده چك م نييتع شياز پ يرو با برنامه زمانبند يكيزيف يزمانبند يبرنامه ها...  بندهيم

به كارش ...  كنميجوشكار آرگون استخدام م...  كنمينقطه جوشها رو چك م...  زنميقدم م تيتو سا... مرد  هيمثل ...  دميدستور م

 يجوشكار نكيع...  رميگيدست م يدستكش جوشكار...  زنميبرشها رو عالمت م يجا...  رميگيبرنر دست م...  كنمينظارت م

هم اقدام كردم  ديشا... مال من بشه  يكننده داخل ديتول نيامسال عنوان بهتر ديشا...  رهيم شيخوب پ مميپروژه عظ...  زنميم

...  كنهيمن حظ م استياز ر يحاج... به روز و منظم ...  كنميم تيرو آپد يالملل نيب ياستانداردها...  دتريجد زوويا هي يبرا

خودش رو ... باشه  ي، عروس حاج يدرخور دختر حاج ديهمونطور كه با... و سخت كوش  قيمنظم و دق...  كنميكار م دلسورانه

 ...من هستم ... راحته  الشيخ... بازنشست كرده  بايتقر

تو ...  يسفرها رو غدغن اعالم كردم ، سفر رو از حاج نيبه ا يرفتن حاج... رو معاف كردم  يحاج...  رميرو من م يكار يسفرها

هنوز با ماما ...  شنوهي، درد دل م كنهيدرد دل م...  رهيباهاشون درگ... دل زنده اد كردم  رمرديزن و پ ريعالمه پ هيمسنجرش ، 

... با خرج خودم ... ثبت نامش كردم ... دارم بفرستمش حاج  ميامسال تصم...  هشيم يحج ، حاج نرفتههنوز ...  كنهيم يهمكار
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كه نسترن بهشون داده ،  يعنوان پت و مت...  ومدنيهنوز با هم كنار ن... ماما و خاله رو هم با هم ... خودش و حاج خانوم رو با هم 

خورده از درس نسترن  هي... وقته عقد كردن  يليخ... ده با مهران عقد كر ترننس...  ستهيدرخور و شا...  خورهيسخت بهشون م

 ... ميخنديبهشون م ديهنوز منو افش...  خورنيبهم م... هستن  يجفت خاص...  رنيبگ يتابستون مراسم عروس نيهم ديشا... مونده 

 يسام برا ريام... دختر كوچولوش ، سه ماه ست ...  ميگذرونيرو با هم م ياديز يروزها و شبها... دوست منه  نيتر يميصم ديافش

فرصت ... به زمان داره  اجياحت« :  گهيم ديافش... بچه خواهرش  نياز اول يحت...  دهياز همه بر...  دهياز من بر...  ومدهين دنشيد

 »داره  يريخود درگ...  اديد به خودش بياون با...  خواديم

با ... حساب و كتاب  يب يبا نفرتها...  ديزد تونيكه جفتتون به زندگ هيگره ا نيا« :  گهيون ما... داره  يا گهياما نظر د يحاج

عشق كه ...  يو بهش برس يرياون منتظره تا تو سرنخ رو بگ... منتظره  ريام...  يكن دايپ ديسر نخش رو با... بچگونه  يلجاجت ها

اگه ته ... تلخ  ي، گاه نهيريش يگاه...  گذرهيسخت تر م يول... برزخ قابل تحمل تر از جهنمه ...  هييخدا... ه يجار...  شهيتموم نم

سر ...  يكن دايكن سر نخت رو پ يسع...  اليواو... اگه ته ش جهنم باشه ... پر از حالوت ...  نهيريبرزخ ، بهشت موعود باشه ، ش

 »...  شير آتكه تو رو به بهشت موعود برسونه ، نه جهنم پ ينخ

، خوبتر از  يدوستان عال... خانواده خوب ... كار خوب ... پست و مقام ...  هيسام ، عال رياز ام يدرواقع بجز دور...  ستيبد ن روزگارم

 يحاج...  زيو ناچ مقداريب يمقدمها يو زبون يدل خنك شده ام از بدبخت... افراها  نيغرورم ب... ها  ستهيشا نيارج و قربم ب... خوب 

...  يرضا مفنگ... اسم عوض كرده ... رضا ... پوچ و باطل ...  دهيبه ته رس شي، زندگ ستهيو رو پا با اديتا مقدم ب... گفت يراست م

 هييهمون رضا ني؟ ا شيشناسيم« : گفت  يحاج... نشناختمش ...  دمشيد يبار اتفاق هي... مكروه به تمام معنا ... هرزه ...  ينيهروئ

، مثل تو داستانها  شهيو هم شهيبد هم يكه آدمها ستيالزم ن... سقوط كرد  يو خودش به ته دره نابود دتو رو به اوج رسونكه 

... دلم خنك شد » ... همون به حق خودشون قانع نبودن ... و طمعشونه  هايخواه ادهيبد ، همون ز يسرطان آدمها...  رني،سرطان بگ

 ...نداشت  همارزش ترحم  يحت.. .خنك شد  يواقع يدلم به معنا

كه خرج  يسه تا بچه ا...  گناهيو ب طونيمادر سه تا بچه ش... االن من هنوز مادرم ... گرفتم  ادي، خوب  يرو از حاج ينواز ميتمي

حس ...  كنميبا رغبت خرجشون م...  ليبا كمال م... بزرگ شدنشون رو شاهدم ...  دوننيحس مادرانه من م ونيرو مد لشونيتحص

ته قلبم ... آرامش و آمرزش روح و جسم خودم  يبرا... به آمرزش نداره  ازيبچه ام كه ن...  شميآروم م...  كنميحظ م... دارم  يخوب
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 ...سام  ريو ام گهيم

... ر كرده واگذا... ، از شركت ، از خانواده  مونيوقته كه سهمش رو از من ، از زندگ يليخ...  ستيوقته ن يليكه ، خ يسام ريام

حتما قراره ...  نهيبيم يا يام ب يدوره ها...  ريكه رفته به همون بالد استعمار كهنه و پ دميشن ياز حاج... واگذار كرده و رفته 

 ...بازم نوش جونش ... با دست پر و با سر افراشته تر ... برگرده 

 رييتغ...  كنهيم زشيتر و تم...  كنهيو روش م ريز...  زنهيم خواهرانه به اون سر يبا مهر ديافش يگاه... آپارتمانش بسته ست  در

و  كنميبو م...  كشميم هيو حسرت حضورش رو به ر زنميتو آپارتمانش چرخ م...  شميهمراه م ديمن با افش يگاه...  دهيدكورش م

 ... ستين يول... اونم هست ...  نجاستيكنم كه اونم ا سمتا مج بندميچشمهام رو م

غرق ...  رميگيحس م...  شميپر قوش ، دراز كش م يبالشها يرو... تختش  يرو يگاه... با گوشه گوشه آپارتمانش آشنام  حاال

... قهوه اسپرسوش كجا  يجا... قهوه تركش كجاست  يجا دونميحاال م... پابرجا ... استوار تر ...  شميعاشق تر م...  شميلذت م

،  كنميدم م... پر از ترس تموم شدنش ...  ييپر از صرفه جو...  كيفنجون كوچ هي... اونجا  رميم ...دلم گرفته  يوقت... تلخم  يوقت

مثل قهوه ترك با ... گس ... حس دو مزه ...  رميگيحس م... اونجا  رميم... خوبم  يليخ يوقت... خوشم  يوقت...  زميريتلخ به كام م

كه پر از  يلب تاب... رو قلبم ...  رميگيبغل م ريلب تابش رو ز... استفاده كردم  شيتخصص يكشنرياز د... كتاباشو خوندم ... شكر 

 ريز... تو چله زمستون ...  يخال مكتين هيرو  ييدانشجو ييتو مانتو دهيپوش... از شراره ست  يبا بك گراند... شراره اش  يعكسها

تو  يليبا موبا... شده  سيكه معلومه تازه تازه با زبون خ... تره  كه زيهوس برانگ يبا دو لب قلوه ا... خندون ... برف آروم آسمون 

 ...جوك خوندن  دميشا... در حال اس ام اس فرستادن  ديدست ، شا

... من  يبرا... سام  ريام يبرا... پر از دلنوشته ها » من كه دربند  ي، برا يتو كه آزاد يبرا« ... اسم داره ...  لهيفا هيلب تابش  گوشه

 ... ي، روح يجسم...  ازيپر ن يخواهشها...  يدرون يآشوبها...  يدلتنگ يپر از لحظه لحظه ها

هنگ كرده بودم ...  شديستونش متچ نم يجا...  ومديدر نم زونينقشه ام م...  كرديفكرم كار نم... بودم  شهيخسته تر از هم امشب

نقشه ها رو باز گذاشته ... از دم غروب ، درها رو بسته بودم ... كپ كرده بود ...  فتريسام فرا تر نم ريمغزم از ام... قفل بودم ... 

، پا تو  شهيمثل هم... پر توهم خونه ام آزاد كردم  طيخودم رو از مح... در رو باز كردم ...  كردميپاك م ي، ه دميكشيم يه... بودم 

 ... نده بود كن رانيسكوت ، و يحجم خال... سام گذاشتم  ريآپارتمان ام
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گشتم  قيها دق يد يتو قسمت س...  ونيوسط فونداس زونيراه حل ستون نام... كردم تو كتابخونه اش دنبال راه حل بگردم  يسع

... مشابه رو جدا كردم  يكارها... ، جدا بود  نالياورج يطرح ها يها يد ياز س... كرده بود  يكه خودش طراح ييها يد يس... 

مهم  يليراكتور خ هي يكنترل خوردگ يكه برا ياژيآل رييتغ... كرده بودم  دايكارم پ شبرديپ يبرا يخوب يقبال تو كارهاش ، نكته ها

كه  يياژهايآل... شد  دايكارهاش پ نيتو هم... داشت  وبيتيبه ر اجيو احت شديم يبار دچار خوردگ هي يكه چند سال بود مرتب سال

گرفته  اديرو خوب  شيلم كار يكي نيا... گرفته بودم  ادي...  ميزديم دوررو بخاطرشون  مهايتحر دينداشت و با ديتول رانيتو ا

واسطه  هي، از  ينيرو با روكش چ اژي، همون آل نيچ دميپريسر م هي...  خوردمي، به در بسته نم الميآوردن متر ريگ يبرا... بودم 

روش  ي، فقط جهت رد گم كن فيضع زهياز گالبان يروكش نازك ينبود ، ول ينيجنس چ...  رانيا اوردميراحت م يليخ...  دميخريم

دوباره احاطه  الميپرنده خ... رو چهره نشونده بود  فيضع يكه بصورت روكش يريياونهمه تغ... درست مثل خودش ... نشسته بود 

...  عيحال وس نيو در ع كيكوچ...  رفتيسام فراتر نم ريآسمونش از حد ام...  شديآزاد نم... تو آسمونش به پرواز دراومد ... شد 

دنبالش گشتم ... كرده بودم  ميرو قا وندمونيكه نشونه پ ييجا...  رشيتحر زيم يتو كشو باال... رو كردم  ريهدف ز يكتاباش رو ب

چك  اردميليبار م يعقدمون رو برا خيتار...  دميكش رونيرو ننوشتم رو ب يينكردم و تقاضا يوقت ازش كپ چيكه ه يقباله ا... 

مضحك ... لجوجانه ام نگاه كردم  هيبازم به مهر...  يكهنه بود و قالب... روز جلو افتاده بود  هيروز عقب رفته بود نه  هينه ...  مكرد

همون برام ...  كرديو نوازشم م داديبهم م كه هيقرار باشه باهاش عقد كنم ، مهرم همون شاخه گل گهياگه صد بار د...  زيبود و عز

 ...خوندم ...  اردميليبار م يبرا... بازم خوندم ... شرط و شروط خنده دارمون تو قباله دقت كردم  هبازم ب... بسه 

فنجون قهوه ترك ساختم و  هي...  دميكش رونيب نتيو قهوه جوش و دم و دستگاه قهوه تركش رو از كاب دميپر... برق زد  چشمام

چند سطر شرط و شروط خنده دار  نيتموم گره كار من تو هم... خودش بود ... حضورش تو اتاق  اليخودم آوردم تو حجم س يبرا

، در بعد از دو ماه از تولد نوزاد  توانديزوجه م. نوزاد زوجه  يو فقط و فقط بعد از سن دوماهگ نيرفحق طالق ، با توافق ط« ... : بود 

طالق باشد  ريگيكودك ، به زوج ، پ يسالگ جدهيه انيپدر به جز حق حضانت ، تا پا كيحقوق  هيكل ضيخواست طالق داده و با تفو

پس از  يزوج بوده و حق حضانت اوالد ، حت نهيبر عهده و هز يجده سالگيه انيخرج و مخارج مربوط به كودك ، تا پا هيكل... 

از  ي، دال بر ساقط نمودن حق پدر يمدرك اي شيدر ضمن ، ارائه هر گونه آزما...  شوديساقط نم شاني، از ا ريازدواج زوجه با غ

خورده هورت  هيقهوه ترك دو مزه رو  »...  دينما يساقط نم شانيرا از ا يباشد و حق پدر يزوج ، توسط زوجه مورد قبول نم
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...  دادميطالق م يتقاضا ديبا... خود خودش ... خودشه ... اخمام گشوده تر شد ... مخم بازتر شد ... حالم خوبتر شد ...  دميكش

نه اون منو  مگذاشتم و نه اونو به مراد دلش رسوند گريدندون رو ج... من مناعت طبع داشتم ... خودش اصرار كرد ... خودش گفت 

...  دميقهوه رو تا ته سر كش... بكشه و در عوض من به مراد دلم نرسم  يتر بود كه سخت ياونم راض ...اونم مناعت طبع داشت ... 

خودش رو  رياون ام... بود  يحق با حاج... كرده بودم  دايسر نخ بهشت موعود رو پ... غنج رفت  ينيريدلم ، ته دلم از حالوت و ش

و  دميقباله رو بوئ...  زيدستاو نيمثل آخر... جنون  هيمثل ... راه حل بود ... د بود ، اما بو سكيهر چند ر...  شناختيبهتر از من م

حمال الزم  هي... ستون تا اون ستون فرجه  نياز ا... تو اتاقم ، با فراغ بال ، مشغول نقشه ام شدم ... مخم باز باز شده بود ...  دميبوس

 ... دميخواب... كردم  لينقشه ام رو تكم...  ذاشتميحمال كار م هيو  يكستون كم هي،  ونيفونداس يستون اصل ريز دياب... داشتم 

*** 

 مياز تصم...  دهيبه روز نكش...  دمي، دوباره خوابتو د ختيبهم ر مارستانيت هي...  دميشن نوي، ا يعاشق...  يديشن نويام ، ا وونهيد

ماما با سرزنش ... با كنكاش و تفكر  يحاج... و حسرت  رتيبا ح ديافش... برخورد داشت  هي يهر ك... همه با خبر شدن ... طالقم 

شهاب با ... با نكوهش  دينو... صدا  يبا بغض ب نينسر... صدا دار  يها هينسترن با گر...  يخاله با خوشحال...  يخوربابا با دل... 

، روزامو  ديخورش زيشبامو لبر... ن ك يعشقت ، واژه هامو بستر مارستانيتو ت... مخصوصا به شهاب خبر دادم ... سكوت 

 ...كن  يخاكستر

... دوستش ، دكتر شهاب افرا ، متخصص قلب و عروقه  نيتر يميتنها و صم دونميم... كه هنوز با شهاب ، رفت و آمد داره  دونميم

اكو اونور  يبعد از هر بار زنگ زدن و درنگ كردن و صدا نويا...  شهيمن به خونه شهاب ، توسط اون شنود م ياكثر تلفنها دونميم

منو از خودت نرنجون ، نگو ... شهاب  يبا هم دست... توسط شهاب ... نظر داره  ريخونه شهاب ز تومنو از ...  دميفهميخط م

 ...هم قشنگه  يوونگي، د يبا تو باشم حت يوقت... ننگه  يوونگيد

... افتاد  ريگ غاميتلفنم رو پ ريبا تاخ... شب تر از كله سحر ما بود ، به خونه شهاب زنگ زدم  صبح ، كله سحر ، كه تو لندن ، اول

كنه ، با شهاب افرا  يبا شراره افرا همخونگ نكهيا ينامرد بجا... گوش به زنگ نشسته  دميفهم... بازم صدا اكو بود ...  ريبا تاخ يليخ

دادگاه  رميامروز دارم م... بگو ، مدارك رو آماده كردم  سادهيكه گوش وا قتيشف قيفبه اون ر... شهاب « ... : بود  ختهيرو هم ر

به من  شياز خودش و محل زندگ يچون خبر... و تركم كرده  هيچون متوار... كنه  هياحضار افتيخودش رو آماده در... خانواده 
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... كردم  دايروزنامه ها رو پ نيتر راژيسه تا از كم ت... واسه اعالن تو روزنامه هم ... افته  يراه م ركار من تو دادگاه راحت ت... نداده 

رو به آدرس  هيآدرس احضار...  رسهيبه دستش م ريبشه هم با تاخ عياگه توز...  شنيمنتشر نم رانيتو خارج از ا... بدم  يآگه

دوم و سوم  هيآشنا دارم ، احضار...  خورهيبرگشت م... كنه  افتيدر اونو ستين يصددرصد كس... برج نوشتم  نيآپارتمانش تو هم

مهر  يابيغ خواديم...  فرستنيشامل حالش بشه ، به در خونه اش م يكاغذ باز نياز اونچه كه قوان عتريسر يليخ يخيرو هم به تار

من  يحقوق ليوك... تو دادگاه حاضر و ...  هفرما ش فيبهتره تشر... طالق تو شناسنامه اش نخوره و به حق و حقوقش برسه 

 يول...  ستميروبراه ن ينيبيوضعم خرابه ، م ينيبيم... » ...  ديشب خوش خوب بخواب... بشه  يكه معطل كاغذباز هيكاركشته تر از اون

 ... ستميعشقمون وام يبازم ، پا نهمهيبا ا

با ... مناعت طبع ... از ته دل ... تلفن رو قطع كردم و قهقهه خنده سر دادم ... نشدم  يرد و بدل شدن كالم نيمنتظر كوچكتر يحت

به اجبار تن به ... شدن نموندن  ريجز درگ يراه... انتخاب و اجبار قرار گرفتن  يتو دوراه...  دنيكش شيدست پس زدن و با پا پ

همون نقطه  نيا... عشق رو لجوجانه حفظ كردن ... ه ادامه دادن بچگون يبه لج و لجباز... غرور رو حفظ كردن ... سپردن  ريتقد

 وونهيتو منو د... جور جور ... جفت هم ... هر دو مثل هم ... درد مشترك ما ، غرور و مناعت طبعمون بود ... ما بود  ونيمشترك م

 ... رهيجاتو بگ ومي، وال ينذار قتو چيقول بده ه...  رهيد يلي، نگو كه خ يكرد

الو ، « : خودكار  ريغامگيافتاد رو پ... مثل خودشون ، جواب ندادم ... شماره خونه شهاب بود ... نشد كه تلفنم زنگ خورد  قهيقد به

اگه  ستمين ستهيشا... دادگاه رو به شهاب بگو  خيتار... نكن واسه من  لميوك لميوك...  يبافيخودت شعر م يبرا يچ...  يشر

فقط ... با تو  شيادار يزحمت بروكراس...  رونيب كشمشياز حلقومت م...  يريبگ دهيحق و حقوق منو ناد و يبكن يمن كار يمكيقا

دوست دارم كه عابرا رو ، با تو ... » ...  يهپو كن يباشم و حقم رو هپل بيغا خوامينم...  رميبگ طيرو زودتر اعالم كن بل خشيتار

 مارستانيت هي...  دميشن نوي، ا ي، عاشق يديشن نويام ا وونهيد...  رميواسه ات جا بگ ، يستيتو اتوبوس ن يوقت يحت...  رمياشتباه بگ

 ... دمي، دوباره خوابتو د ختيبهم ر

تو آدم ... سه خط شرط و شروط بود  ني، در گرو هم ميتموم گره كور زندگ... به هدف خورد  رميت...  دمياز ته دل خند دميخند

 ادي... شدم  يخوب لماجيد... كاركشته شدم ... زبده شدم ... افتم  يبه زانو نم...  يايبه زانو در نم... مثل خود من ...  يسام يشينم

و دست  ايب... مرد و مردونه ... ؟ باشه هستم  يخوايم ينجوريا... تك تك حركاتت رو ترجمه كنم ... كنم  هغرض ترجم يگرفتم ب
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از پا ...  تازمي، پا به پات م يباش دونيمرد م... آماده آماده ... من آماده ام ... مجبور شو ... و مجبورم كن  ايب... و پام رو تو حنا بذار 

دوست دارم ... قصه خواب كرد  هيبا  شهيوقتا بچه ها رو ، م يليخ... رو قولت حساب كرد  شهي، م شهيهم تاقول بده كه ... افتم  ينم

...  دميشن نوي، ا يعاشق...  يديشن نويام ، ا وونهيد... گناهه  يداريخوابن كه خوابن ، مگه ب هيبق...  اههيآسمون س ياز تو بخونم ، وقت

 ...  دميد خوابتو، دوباره  ختيبهم ر مارستانيت هي

قلبم ... ود نب ميدلتنگ يبرا يحد... چشمات ، از پلك زدن خستست  يپنجره ب نيا... به تو محتاجه ، چشمم به تو وابسته است  قلبم

طالق از ... طالق اومده بودم  يمن برا...  موندميتفاوت م يب ديبا... به چهره داشتم  يتفاوتيظاهر ب...  زديضرب م شهيتندتر از هم... 

 يمسموم ژنيسه روز بود از همون اكس... شهر خفه و دود گرفته گذاشته بود  نيسه روز بود كه پا به ا... تنم  صله، و نيجورتر

نقطه ممكن به  نيدر دور تر... اما دور ...  فاصلهيب...  كينزد... سه روز بود كه بود ... بود  يمن جار يها هيكه تو ر كرديتنفس م

لحظه  هي يحت دنيدلش تاپ تاپ د نكهيا يب... آپارتمان خودش گذرونده بود  يروز رو ، تو سه نيتموم ا... من  يهايهمه دلتنگ

از  ستريسه روز ، ب نيتو ا... به در اون خونه و به قلب صاحب خونه زده باشه  كيتقه كوچ هي يحت نكهيا يب... منو داشته باشه 

 يطوالن... دم آسانسور خودم رو معطل كردم  شهياز هم شتريب...  زدمسر  ديبه افش شهياز هم شتريب... زدم  رونياز خونه ب شهيهم

تو ...  ومدين... نبود ... نشد ... كوتاه ، باهاش چشم تو چشم بشم  يلحظه ا دي، شا ديشاتا ... در آپارتمانم رو بستم  شهيتر از هم

و من دلتنگ تر از ... مغرور ... دلسنگ شده ...  دآروم به اون نز يتقه ا يچشمم به در خونه خشك شد و كس... راهرو تردد نكرد 

 ... ابوناي، آواز خ شكايگنج هيدلتنگ...  شهيهم

؟ من  يمن چ... فصل اومده بودند  يو درشت ، برا زيكه با مشكالت ر ييآدمها نيب...  دميشلوغ رس يراهرو نيزدم ، تا به ا دل

... فوت وقت  يب خواستميم... هم خبر نداده بودم  يبه حاج يدادگاه رو ، حت خيتار... فصل ؟  اياومده بودم ؟ وصل  يچ يبرا

رو ،  يزوج... دادگاه ما گذشته بود  ليساعت از زمان تشك... چشم من و اون ، فاصله بندازه  نيكه ب هباش يكس نكهيا يب...  نمشيبب

از همون ... خفه و پر درد بذارم  يراهروها نيپا به ا يبار دوم خواستيدلم نم... ، جلوتر از ما به داخل فرستادن  ومدنشيبخاطر ن

و كنجكاو ، زبون  كاريمردم ب... خسته شده بودم ...  كردميپا پا م...  خواستينم لمد... با مقدمها  ميآزار دهنده دادگاه يروزها

... بهم بخندن ... بخندن  دميشا... كنن  يبرام دلسوز... درد منو بشنون  خواستيدلشون م...  كردنيحرف باز م يپا...  ختنيريم

... غرق شدم ... سام بود  ريكه تنها ساكنش ، ام يايدن...  خواستيخودم رو م يشگيپر توهم هم يايدلم دن...  خواستمينم يهم زبون
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گس عطر  يبو... پر توهمم ، حضورش رو حس كردم  يايتو دن... حضورشو حس كردم ... غرق شدم  ميشگيتو خال خودساخته هم

... بزرگتر شد ... د بزرگ ش... بو حجم گرفت ...  شوينفت يآب شرتيسوئ يبو... كه دوست داشتم  ييبو... وجودش رو حس كردم 

...  يشاخه گل زرد داوود هيرنگ ... زرد بود ... پلك زد ... زل زد ... چشم داشت ... شد  كينزد... قدم زد ... دست و پا دار شد 

... زبون داشت ... توهم زا بود ... حجم زرد روبروم ...  ييزرد و كهربا يپر از گرده ها... براق  عيگندم زار وس هيرنگ  دميشا

، آواز  شكايگنج هيدلتنگ... شوكه بودم ... توهم زده بودم ... تو هپروت بودم ... » ...  يتو هپروت... سالم « : گفت ...  زديحرف م

 ...من و بارونا  نيگذشت امروز ، ب يچ دنيد...  ابونايخ

و  كيش... لباس تنش بود ...  داديست تكون مد... جون داشت ... توهم مجسم شده بود ...  ديچرخينم...  شديالكنم ، باز نم زبون

بلوزش برق داشت ...  ديو سف يقرمز و نقره ا... كروات هم بسته بود ... و خوش كُپ  يرسم... كت و شلوار تنش بود ... ماركدار 

 ديشا... كننده  وونهيبوش د... خوش فرم ... موهاش چرب بود ... مات  يمشك... كت و شلوارش رنگ داشت ... و براق  ديسف... 

جوندار تر ... توهم از جلو چشمم دور نشد ... پلك پلك كردم ... چشم زدم ... توهم هام  يخواب داماد...  دميديداشتم خواب م

،  يگنگ...  وونهيد« ... :  واريتخت د دميچسب...  ديشلوغ و پر تردد ، به كنار كش ياز وسط راهرو... دستم رو محكم گرفت ... شد 

 »... نه  اينوبتمون شده ... طرف شوتت كنه  هيتنه بهت بزنه و به  هي يوسط كه هر كس و ناكس نيا يستيبا دي؟ حتما با يهستكورم 

تو ،  يعنيدلتنگ ... تو رو خواستن  يعنيمن ،  يعنيدلتنگ ... خود خودش ... خودش بود ... واقعا جون داشت ... توهم نبود  نه

 يچ...  ييكجا...  يهو« : تنگ و پرتردد  يبرگشتم تو همون راهرو... و زمان رهام كرد  نيپر طعنش از زم يصدا...  ييتنها يتنها

 »... مشنگت كرده  يلي؟ خ يزد

... من شراره افرا بودم ... بودم  يديتول ميشركت عظ هيعامل  ريمن مد... بودم  يمن قو...  كردميم يسست دينبا... افتادم  يم دينبا

...  دميلب گز... شوت نبودم ... كر نبودم ... كور نبودم ... بودم  يخودم كس يمن برا...  شدندينظرم ، بزرگ م ريبچه ز من سه تا

 گهيدو ساعت د هي نيمونديم... ؟  نيداشت فيمعلوم هست كجا تشر« ... : طالب جنگ ، برگشته بود ... طالب جنگ رفته بود 

 شميتو ، پ يعنيدلتنگ » ...  يهنوز خودخواه... ؟  نيمگه مردم عالف جنابعال... پام سبز شد  ريعلف ز...  نياورديم فيتشر

 ... يينجاي، هر لحظه ا يدونياما نم...  يمونينم

همون قد ... نكرده  رييهنوز زبونت تغ« ... :  ديپر صدا خند...  ديخند» خودخواه « لب زمزمه كرد  ريز... رو لب نشوند  يپوزخند
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خوشبحال ... رو فرم اومده  كلتيه... شده  يلپت رنگ... پوستت رفته  ريآب ز...  يكرد رييتغ يليدر عوض خودت خ... زه درا

 »؟  يطالق افتاد اديكه االن  يشوهر كن يخوايم... ؟  يطالق نداد يتقاضا حاال، چرا تا  يراست... شوهرت 

من ، « ... : هنوز هم تلخه و پر طعنه ... بعد مسافت آدمش نكرده ... نكرده بود  يرييتغ چيه رينخ...  دمياز سر حرص كش يپوف

 »... ؟  يعزب برگشت يعزب رفت... خوش نشونت نداد ؟  يرو ي؟ اونور كس ي؟ تو چرا اقدام نكرد يتو چ...  ديشا

... رو داشتم  يكس... هم نبودم  كاريب... وندم عزب نم... نه ، عزب نبودم « : زد  يلبخند كج... پشت دست ، سر شونه ام رو تكوند  با

 . گردهيدلتنگ تر از هر روز ، دنبال تو م... كفتر بغ كرده  ني، ا يآلونك خوشبخت» دور و برت نبود ؟  ي؟ كس يبود كاري؟ ب يتو چ

همه مدت رو سر كرده  ني، ا تك و تنها دونستميم... رو نداره  يكس دونستميم... آخم دراومد  شيتلخ نهمهياز ا... خوردم  حرص

 »داره ؟  ي؟ به تو ربط يبه تو چ« ... :  گهياگه داشت كه د... 

چشم  يندوختم ، كه كس يعمر چشم به ناموس كس هي...  يهنوز زنم... كه نرفته  ادتي... آره ربط داره « :  ديخند يعصب...  ديخند

...  يمختار...  رونيب يدادگاه زد نيمهر طالق ، از در ا هيهر وقت با ... كه دنبال ناموسم باشه  يچشم ارميدرم... به ناموسم ندوزه 

 تهيحال...  يزبونت رو هرز بچرخون يحق ندار... تا اونموقع ...  يدور خودت جمع كن... هر چند تا ...  يطالب بود تاهر چند  يمختار

 »... نه  اي

...  موندميسام م ريناموس ام شهيمن هم... نداشت  يفرق...  ذاشتيچه دست و پام رو تو حنا م...  ادديچه طالقم م... بود  ميحال آره

 يب...  ديكش ريقلبم ت... دلم فشرده شد ...  ستيبارون ، بغض منه بارون نيانگار كه ا...  ستين ابونيامروز ، جز من تو خ يانگار كس

 ...  كرديم اديكم كنه ، حجم بغض و آب رو تو گلوم ز مويحجم دلتنگ نكهيا ي، جا دهينرس... القلب  يقص... رحم  يب... رحم بود 

صدا ... سبز رنگ تو دست داشت  يپوشه ا... انداخت  يبه چپ و راست راهرو نگاه... ، در بسته اتاق روبرو رو باز كرد  يسرباز

 »خانم افرا « : زد 

 »، نوبت ماست ؟  ميفرا هستا« : بلند جواب داد  ييسام با صدا ريمن ام يبجا

 »هر دو هستن  يو متشاك يتو ، شاك ني، بر انيكه تو اتاقن در ب نايا نيآماده باش... آره « : انداخت  يتفاوتينگاه ب سرباز

 » ميبله هست« : گفتم  بلند

رفته بودن ، از اتاق خارج  شده بود و زودتر از موعد به داخل شونيبدشانس ايسام ، شانس  ريكه نبودن ام يسال انيو مرد م زن
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قلبم ... پنج انگشت درست راستم رو ، تو حصار پنج انگشت دست چپش محكم گرفت ... دستش رو به طرفم دراز كرد ... شدن 

پا به اون ... با هم ، دست تو دست هم ...  دميكش يقينفس عم... شد  نيينه ام باز هم باال و پايتخت س... از سر گرفت  دنييتپ يبنا

از پرونده ها  يانبوه... ، نشسته بود  يبزرگ چوب يزيو سن و سال دار ، پشت م ريپ يا يقاض...  ميسرد و خشن گذاشت يواريچارد

انگشتم  نكهيون اهمونطور ، بد... فرو كرده بود  يسر تو پرونده ا دشخو... ، جلوش رو هم سوار بودن  يسبز و آب يدر پوشه ها

سر از پرونده جلو روش  يقاض...  ميهر دو كنار هم نشست... كنار هم اشاره كرد  يرو از حلقه انگشتاش باز كنه ، با سر به دو صندل

 »؟  ستهيسام شا ريام يآقا« ... : فرو كرد  دهدوباره سر تو پرون... به جفتمون انداخت  هيعاقل اندر سف ينگاه... بلند كرد 

 »بله « : خشن ... حس بود  يصداش ب... احساس  يو ب سرد

 »خانم شراره افرا هستند ؟  نيا« : سام انداخت  ريجستجوگر به ام ينگاه

 »بله  «

 »؟ ...  نيطالق داد يتقاضا... شما خانم شراره افرا « : شد  قيافروخته من دق يمايبا دقت تو س نباريا

 »بله « : گفتم ... راسخ ...  محكم

 » ياخالق يناسازگار... ترك انفاق ...  نيعدم تمك... متاركه شوهر  لينوشته شده ، به دل نجايا ؟ اچر «

... نوزاشگرش بود  يبه من كه محتاج سر انگشتها... به من نداشت  ينيتمك... تركم كرده بود ... حقم بود  يول... شدم  شرمنده

 »...  نهيهم بايتقر لشيدل... بله « : فكم رو بهم فشردم 

...  ديطالقتون رو بگ يتقاضا ليدل قايدق دي؟ شما با بايتقر« : رو لب داشت  ياونم پوزخند... شد  قيدق يقاض... زد  پوزخند

... نداره  يمتاركه اونقدر با شواهد و قرائن موجود سازگار...  نجاستياالن كه ا... داره  يشوهرتون با طالق موافقه ؟ مشكل اخالق

 يخانم رو برا نيا ليدال... آقا  يشما چ« :  ديسام چرخ ريپرسشگر به طرف ام» ...  خورهيآقا نم نيظاهر ا به... كه هم  نيعدم تمك

 »؟  دي؟ قبول دار ديدونيم حيطالق صح

من « :  يرو كرد به قاض... محكمتر گرفت  يفيدستم رو با فشار خف...  ديرو لب داشت ، به طرف من چرخ زياعتماد برانگ يا خنده

و  يليتحص طيشرا...  كرديم جابيا طيشرا... مجبور بودم ... من تركش نكردم ...  دونمينم يطالق ، كاف يخانوم رو ، برا نيا ليدال

كشور  نيجسما در ا يوقت...  نياز نظر عدم تمك... موقت ... آوردم ، منو از كشورم دور كرد  يبدست م دياب يا يآموزش يمهارتها
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و اما در ...  فيباشه و مال من ضع يقو شونيخانم تله پات نكهيمگر ا... داشتن ، مضحكه  نيمملكت حضور نداشتم ، تمك نيدر ا... 

 »... از ابتدا هم حق طالق با خانم بود ... ندارم  يمن با طالق مخالفت... مورد طالق 

 ليدل ايآ... طالق از نظر همسرتون رد شده ست  يشما برا ليدال« : به طرف من برگشت ... خنده رو لبهاش رو ، جمع كرد  يقاض

 »؟  ديطالق دار يهم برا يا گهيد

 يچه ربط يبه كس... سام جدا شم  رياز ام خواستميمن واقعا م ميريطالق كنم ؟ گ يباشه تا من تقاضا يليدل ديحتما با... كردم  اخم

كردن ، با  يزندگ يما اصال برا... بود  يخاص طيج ما از ابتدا ، تحت شراازدوا« : جدا شم با همون اخم گفتم  خواميداشت كه چرا م

 » نيهم... آقا ، دوست داشت پدر بشه  نيا... بچه بود  يازدواج ما فقط و فقط برا...  ميبودهم ازدواج نكرده 

 »... لطفا  ديبگ قيپدر بشه ؟ منظورتون رو دق« : من و سام انداخت  ونيم ينگاه متعجب يقاض

 خواستميبچه م هيخانم ،  نيمن از ا... بله جناب « ... : به من انداخت و بعد لب چرخوند  انهيموذ ياول نگاه... سام لب چرخوند  ريام

بچه  هيبه من  ديخانم با نيخانم عند المطالبه پرداخت شده بود و ا هيمهر... بود  نيشرط و شروط ازدواج ما هم...  نيفقط هم... 

 » نيهم...  دندا...  داديم

 شيرو تو صورتش پر رنگ تر به نما رتيآثار ح... ، اوراق موجود در پرونده رو مطالعه كرد  روني، سرگردون و ح چارهيب يقاض

 »؟  ديبگ يدار يزيچ... خوب خانم « : به طرف من برگشت ... خودش رو باال داد  يهر دو ابرو... گذاشت 

 »... خدا نخواست  دمينخواستش ، شا... پسر كوچولو بهش دادم  هي... دادم « :  ديخجمله رو زبونم چر هيفقط ... جمله  هي

 ينه اون يول... داد ... درسته حاج آقا « ... : رو به لب داشت  يسام هنوز همون لبخند موذ...  ديبه طرف سام چرخ... اخم كرد  يقاض

طالق  يبچه به بعد تقاضا يبعد از سن دو ماهگ ديخانم با نيا...  خواستميو حاضر م يبچه ح هيمن ... كه تو شرط و شروط ما بود 

بچه كه دو ساعت  هي...  ينه در سن دو ماهگ يول... بچه داد  هيخانم به من  نيا... صورت توافق خودش به طالق  درالبته ...  داديم

 »... ما نبود  طيجزو شرا نيا... هم زنده نموند 

من تالش خودم رو « ... : نشوندم  يشونيرو پ ياخم... به خودم گرفتم  يدرهم افهيق... به اجبار ...  خواستميرو م نيهم... بود  نيهم

صادر  يبچه ش گارانت يبرا يك...  كرديمن دقت م ژهيو طيبه شرا دياون با... آقاست  نيمقصر زنده نموندن اون بچه ، هم... كردم 

 »؟ ... اون باشم  يكه من دوم كنهيم
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 يبرا يطيشرا نيهم همچ يكس...  كنهيازدواج نم طيشرا نيهم تحت ا يكس...  يشكيواال ه« :  ديپر صدا خند...  ديخند يقاض

 اي...  ديكنيرو قبول م شونيا طيو شرا ديشيآقا وارد شور م نيبا ا اي...  ديدو راه دار... بهرحال شما خانم ...  كنهينم نييازدواجش تع

 »...  شهيتر نگاه م ي، به مسئله تون جد نيپرونده بد ليبعد از اون ، از نو تشك...  گذرنيم شوناز حق و حقوق شونيا

من از حق و حقوقم ... حاج آقا « : بل گرفت ... شد  يسام جر ريام...  خواميكن من اصال طالق نم يحال نيو به ا ايحاال ب... بابا  يا

 »...  كردميمن اگه قرار بود از شرط و شروطم بگذرم كه مكتوبش نم... راه  يكيبجز اون  يهر چ...  گذرمينم

ماده تبصره  نيوقفه تموم ا يدو سه روز ، ب... سام  ريبا ام يزندگ...  خواستميم يمن زندگ...  رفتينم شيدرست پ... شدم  يعصب

حاج  يراه سوم چ« ... : تو مغزم روشن شد  يجرقه ا.. .؟ فكرم رو بكار انداختم  يخانواده رو خونده بودم كه چ يحقوق نيقوان يها

 »... طالقه  ي، فقط برا طيشرا نيا... البته مسكوت ...  مونهيآقا هم پابرجا م طيشرا...  گذرميطالق م ريآقا ؟ اصال من از خ

 يرو برا يليشما تو درخواستتون دال ...آقا كه نداده  نيا...  نيطالق داد يشما تقاضا... شما حالتون خوبه خانوم « : اخم كرد  يقاض

...  ديهم رو طالقتون مصر باش طيشرا نيبدون درنظر گرفتن ا نيتونينباشه ، م بنديكه اگر همسرتون به اونها پا نيطالق ذكر كرد

و  يعرف حيشما ، پاسخ صح يازهايبه خواسته ها ن... رو عوض نكن  شونيبده كه بدون اطالع شما ، محل زندگ دتعه ديآقا با نيا

 بنديپا ديدر مقابل ، شما هم با... كنن  ني، تام شونيمال طيشما كه همون نفقه تون هست رو بنا به شرا يزندگ نهيهز... بدن  يشرع

داشته  نيتمك شونيبه ا ديبا...  نيشوهر رو محترم بشمار كيحق و حقوق  هيكل ديبا...  ديباش ييو زناشو ياصول اخالق نيبه هم

به ...  ديدر صورت توافق ، اگه قرار به استمرار ازدواج داشت...  ديبه توافق برس...  ديرو با هم بسنج ططتونيو شرا ديبر...  ديباش

 يليخ...  ديمشاوره هم استفاده كن ياز جلسه ها نيتونيم...  نيبد ليتشكدوباره پرونده ... و ابرام بر طالق  ياگه پافشار... سالمت 

 گردوننيو زوج رو به كانون خانواده برم شنيرفع م يجلسات هفتگ ني، در هم هايو ناسازگار كياز سوء تفاهمات و مشكالت كوچ

 ... قرارم باش يكن ، هم ب قرارميهم ب... كنارم باش  يعنيتو ،  يعنيدلتنگ ... » ... بسالمت ... 

همونطور دست تو دست هم از اون اتاق خفه و از كل ساختمون ... و سرحال  در باطن شاد... در ظاهر دلخور ... و متفكر  ريسر به ز

دستم رو از حصار دستش باز كردم ... چشم تو چشم ...  ميستاديهم ا يساختمون روبرو يكنار ورود...  ميرفت رونيب يداداگستر

 گردميبرم يمن با تاكس...  نتيماش ديكل« : گرفتم جلو صورتش ... بلندش رو درآورم  يشاس نيماش ديلك... فرو بردم  فيتو ك... 

 ...شد  ياونروز ، تو جودم چ دونمينم... شد  يمعمول ريساده ما ، غ يدوست... » ... 
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نفقه عقب افتاده  يباشه جا نيماش« : رو بهم فشار داد  ميني، با دو انگشت ، نوك ب نيماش ديگرفتن كل يبجا... رو جلو آورد  دستش

 ... ديحسو ، زودتر از تو فهم نيدلم من ا...  ديشد ، كه وجودم لرز يچ دونمينم» ... فقط لطف كن ، منم برسون ... ات 

به  شهيچرا هر دو با هم ت... ما قرار داشت  نيبود كه ب يچه فاصله ا نيا... قلب منو فشرد  يول... پر خنده بود و شوخ  حرفش

من ... به نفقه اون داشتم ؟ من محتاج ناز و نوازش اون بودم  ياجيمن چه احت...  ميزديو به قلب و احساس هم م ميدست گرفته بود

 گهي، د يباش شميتو كه پ...  خواستميكردن رو م يباهاش زندگ...  خواستميبودن رو تجربه كردن ، م كشينرد...  خواستميعشق م

 ...داره ، از تو دست بردارم  يليچه دل... كم دارم  يچ

سر  يعمر هيمن حاضر بودم ... هرگز ... من  يبرا يول... داشت  ياون نقش يتو زندگ ديشا... ما قرار داشت  يزندگ يكجا پول

هق هق  يسرشونه معتمد ، برا هيگاه سفت و امن ،  هيتك هيمن فقط ... صبح با نوازش اون از خواب پا شم  يبذارم ، ول نيگشنه زم

مثل ... دور و برم  يمثل همه آدمها...  يعاد...  يمعمول... ساده ... نگاه كنه  يمثل خودم به زندگ كه يكس...  خواستميم امييتنها

... نكردن  يو پر تظاهر زندگ يدروغ يرنگها ريكه خودشون رو درگ يعاد يمثل همه آدمها...  يمثل آن...  نيمثل نسر... نسترن 

 .با تو  زشيشد از حاال ، همه چ يهر چ... تو  اي، عاشقه من  شتريب يما ك نيب... كنن  يربه كنن و عاشقانه زندگخواستن عشق رو تج

 نيا... سام رو ساختم  ريام نيو دك و پز ، ا افهيسام ، با اون ق ريمن نبودم كه از اون ام نيا... دادم  رييمن نبودم كه اونو تغ نيا

... بودن  يمعمول... بودن  يعاد يبرا... عشق رو تجربه كردن  يبرا... كردن  يساده زندگ يبرا شيدرون التيخودش بود و تما

 يداره كه تو ، تا كجا دوستم دار يبستگ... داره به تو  ي، بستگ ستيدست من ن گهيد

حاال كه ...  رهيبلد بود حقش رو بگسام  ريام... اسم حق و حقوق اومده بود ... بكنم  يالزم نبود اقدام گهيد... تموم شده بود  كارم

رابطه  نيادامه ا يالزم نبود برا... الزم نبود خودم رو به عز و جز بندازم ...  رهيبود ، اونم بلد بود بگ شييحقوق خاص زناشو يپا

 ... ي، منو تنها نذار يعاشق من بمون...  يبتون يداره كه تو ، تا چه روز يبستگ... التماسش كنم 

خوب شناخته ...  كردمي، خودم رو از عشقش محروم م شهيهم ي، برا دادميبه لحنم م يالتماس اينرمش  نيبسا اگه كوچكتر چه

و  كرديمراعات حال و روز منو بكنه و نم كردميكه التماسش م ياز همون زمان ديبا نويا... سام از التماس متنفره  ريام... بودمش 

... انداخت  يرضا م اديكه ضعفش ، منو به  ياز آدم...  ومديبدم م فيآدم ضع هيهمونطور كه من از ...  دميفهميم...  شديتر م يجر

 ...حد  نينه تا ا ي، ول يخوب دونستميم... اومد  شيپ ينجوريدست من نبود اگه ، ا
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سام دوستم داره ، بل  ريكه ام شدميمنم هر وقت مطمئن م...  دميرسيم جهينت ني، بازم به ا كردميكه نگاه م مونيپرونده زندگ به

همو  نيهم يو برا ميبود يقو دميشا...  ميخواستيم يما دو آدم قو...  شدمياز اعتماد به نفس م يسقف...  شدميمغرور م...  گرفتميم

 ...تو حساسم  ي، رو نقدريا نهيواسه ا...  شناسميصد ساله ، كه تو رو م يانگار...  ميخواستيم

به زبون  يازين...  ديديكه من به اون داشتم رو م يحس...  دميديم... متراكم تو چشماش چمبره زده بود  يكه تو زرده ها يعشق

... اونه  يرهايعشق گذشت من از تمام تقص...  ستين يعشق گفتن...  ستيعشق لمس كردن...  ستيعشق حس كردن... زدن نبود 

كه بازم  هيعشق همون حس... بازم اونو متهم كردم به كشتن بچه ام  كهيزمان يحت... دادگاه  تو يحت... متقابل اونه  يعشق فداكار

... نه تولد زود هنگام ... مرد  مارستانيپرسنل ب يبچه اش بر اثر اشتباه و سهل انگار... سام رو گرفت و نذاشت بگه  ريجلو زبون ام

 ... گردميخر ، به تو برمهر جا باشم آ... ، به تو عادت كردم  يمن احساسات...  ژهيو طينه شرا

رو به دستش ندادم  ديكل... راننده نشستم  يبازم مثل اون بار جلو در كنار صندل...  دميچيبه شونه اش ، به كوچه بغل دادگاه پ شونه

 ونيم يضاف يآهنگ... رو روشن كرد  نيپخش ماش... كنارم نشست ... در رو باز كرد ... ، چپوندم  يچياونو تو سوراخ جا سو يول... 

 يوقت... داده بودم  يبه خودم مرخص... بودم  يامروز رو مرخص... تا خونه باهاش زمزمه كرد ... باهاش زمزمه كرد ... ما رو پر كرد 

و حاج  يبود كه با حاج يهمون... معروف بود ... نگه داشت  يكنار رستوران... ظهر بود ... برگشتن به شهرك نمونده بود  يهم برا

بار بود  نياول...  ميهر دو با هم سفارش چلو كباب داد يول... دوست داشت  يقرمه سبز...  ميدو شام خور ميوز عقد ، رفتخانوم ر

...  ديكشيمثل اونروز ، خجالت نم... نداشتم  يشكم قلنبه ا...  ديكشيكنارم خجالت نم... با هم و تنها ...  ميومديبا هم ، به رستوران م

 ... ي، منو تنها نذاز يبمون شقمعا...  يبتون يداره كه تو ، تا چه روز يبستگ

االن از دادگاه خانواده  نيانگار كه نه انگار ، ما دو تا هم... بازوم رو دور دستش حلقه كردم ... خم گرفت  مهيرو به حالت ن دستش

و  ميهم نشست ي، روبرو گهيوقت د چيمثل ه...  يدعا يليخ... پرونده ، هنوز خشك نشده  ري، ز يو جوهر دستور قاض ميبرگشت

 يياز پروژه ها و از دوره ها... كارخونه  تياز وضع...  ميحرف زد يخوردن از هر در نيب...  ميمشغول خوردن سفارسشهامون شد

اونهمه از من  نكهياقل از احد... خوشحال بودم ...  ميخونه شد يبعد از اون هم باز در ركاب هم ، راه... گذرونده بود  تيكه با موفق

 يتو برق جدار داخل...  ميآسانسور بش هيمعطل كردم تا اون برسه و با هم سوار  ينقدري، ا نگيتو پارك... دور نبود ، خوشحال بودم 

به اون نگاه ...  كرديبه من نگاه م... ناخواسته رو لب داشتم  يمنم لبخند... معمول  رينادر و غ... آسانسور ، لبخند به لب داشت 
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... شد  يمعمول ريساده ما ، غ يدوست...  ميباش يبا هم اجبار...  ميكن يزندگ يبا هم اجبار ميمجبور بود نكهيمثل ا...  كردميم

 ...شد  ياون روز ، تو وجودم چ دونمينم

 يبو.  دميكش ينفس... رش شد دلم از همون لحظه ، تنگ حضو...  مياز هم جدا شد يسر سر يخداحافظ هيدر آپارتمان ، با  دم

 ... ديحسو ، زودتر از تو فهم نيدل من ا...  ديشد كه وجودم لرز يچ دونمينم... كردم  يشگيهام ، هم هير يحضورش رو برا

جز عشق ، مث  يعمر هر چ...  تيكوتاس ، مث شعله كبر يعمر زندگ... دو فنجون ... و قهوه ساختم  دميخونه رو پوش يراحت لباس

همسفر شدن مث ، دربدر شدن ...  نيريتلخ و ش... گس و دو مزه ... دو فنجون قهوه ترك ...  اديكه م دونستميم... عمر كوتاهه 

ذن گرفتم ... رو به بغل گرفتم و به در خونه زل زدم  يرو كاناپه لم دادم و كوسن...  راههيراه و ب نيپس قدم بزن با من ، ب... خوبه 

در با تقه ...  ستيپر ن يمن كه كاسه چشمم ، جز تو از كس... تو كاسه خونه  ي، ب كميمن كه قلب كوچ...  شديم داشيپ ديبا گهيد... 

از هم طلبكار و  شهيهم... ماست  ونيم عتيطب نيا... حتما طلبكار هم بود ... بود  ودشخ... تند و پر صدا ، به صدا در اومد  يا

عشق من به دوست داشتن ، قابل تصور ... عشق ، دوست دارمت با عشق  ايدوست داشتن ... هم  يدبختو ب يمقصر آوارگ شهيهم

نگاه كنم در  يتو چشم نكهيبدون ا... دل زدم ... گرفتم  ضنب...  ديكوبيشاد م يتميپر تحرك با ر... شد  نيقلبم باز آهنگ...  ستين

 ... وونيعشق چن قدم راهه ، از اتاق تا ا... » ؟  شيفرما« : رو باز كردم 

خونه رو به صدا  نيسال كه در ا هيبعد از  يكنيفكر نم« : نه با لب كه با همه جزء به جزء صورتش ... پرخنده ...  زديم لبخند

 ... نهيچيمو مشا زي، م يعشق دستته وقت... » تو ؟  اميب يگي؟ نم... باشم  يتعارف خشك و خال هيدرآوردم ، مستحق 

؟ خودت  يمگه من گفتم نباش« :  دمياز جلو در كنار كش...  يپر درد دور يهمه شبها و روزها يايرو... من بود  يقلب يآرزو نيا

مث خواب بعد از ظهر ، تلخه اما » ؟  يهست...  يستين يتو كه تعارف...  يبار در بزن شيش ي، روز يبمون يخواستيم...  يخواست

 ... چسبهيم

كه  نياَه ا...  ستمينه ن« : بلند كرد  زيخاص فنجون قهوه ام رو از رو م يبا حالت... مبل لم داد  يرو...  ديرو داخل خونه كش خودش

 ... نهيريبعد از خواب ، تلخه اما ش يمث چا» ...  اريخودت ب يگرم برا هيپاشو ... سرده 

پا ... در واقع لم داد ... داد  كهيكاناپه ت يدو دستش رو از دو طرف باز كرد و رو پشت... گذاشت  زيرو خورد و فنجون رو رو م قهوه

 هي ي، دور رشييتنها نغ... تو ظاهر خونه نبود  يريتغ چيه... گوشه گوشه خونه رو از نظر گذروند ... رو پا انداخت و سر چرخوند 
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فنجون قهوه  هي... رو برداشتم  يفنجون خال...  ديكش يقينفس عم... پر شده بود  اون بود كه االن با حضورش ، يهانفس يساله از بو

از پرنده تا » ...  ميبا هم حرف بزن ديبا...  نجايا ايب... اونجا نه « : اُرد داد ...  نميخواستم روبروش بش...  ختميخودم ر يگس ، برا

 ...راهه  نيتر، عشق به وونياز اتاق تا ا... تا بارون  ريلونه ، از كو

دستش ... فنجون قهوه رو به لب بردم ... كنارش لم دادم ...  خواستيعمر بود كه دلم م هيكنج دلش لم دادن رو ...  خواستيم دلم

... من جفت دوره هام ، تموم شده « ... : كرد  كيمنو به خودش نزد يبا فشار... مبل برداشت و دور شونه ام حلقه كرد  يرو از پشت

... كه برگرده ... بوده  نيرفتن به خارج هم يشرطش با مامانت برا...  نجايبرگرده ا خواديدلش م...  هشهاب هم درسش تموم شد

... داره  تيبه حما اجياحت...  رهيحاال حاال ها درگ...  ستيعروسش باب طبع بابات ن...  دهيپسند دهيخودش د...  كنهيداره ازدواج م

 باينه تقر... خانواده تو ، مشكله  يبرا رششيكه پذ ييآدما پياز اون ت... منه  يياش ، دختر دا ندهيهمسر آ...  يپشتش باش ديبا

 يمدركم مشكل افتيدر يبرا... از امتحانام مونده  يكي... برگردم  ديمن با...  ميبگذر... كه  ميايقرار بود هر دو با هم ب... محاله 

دو راه ...  يفرصت دار ندهيتا دو هفته آ... باشم  ديخودم با گهيامتحانم ، اونو د يو بفرستن ، ول رنشيهستن كه برام بگ... ندارم 

 يندازيفكرت رو بكار م اي...  شهيهم يهمونجا ، برا گردميمنم برم...  يديو با من ادامه م يمونيحالت م نيبه هم اي...  يپا دار شيپ

تو  ي، ب كميمن كه قلب كوچ» ...  يو بعدش آزاد ياريو شرط و شروط ازدواجمون رو به جا م يكنيو از عقل آكبندت استفاده م

 ... ستيپر ن يمن كه كاسه چشمم ، جز تو از كس... كاسه خونه 

عشق من به دوست ... ارمت با عشق عشق ، دوست د ايدوست داشتن ... » ...  دميادامه م يطور نيهم« : گفتم ... تامل ، محكم  يب

 ... ستيداشتن ، قابل تصور ن

طرف  نيو به ا يدادگاه تنه خورد يو تو راهروها يو اومد يرفت ياونوقت اگه پات تاول زد و ه... خودته  ليم« ... : تو حرفم  ديپر

 ديبا... گفت  يچ يكه قاض يديشن...  گذرميمن از حق و حقوقم نم... ، منو مقصر ندون  شهيمثل هم...  يو اونطرف شوت شد

وقتم ... فقط تا فردا  يول... من هستم ...  يآپارتمان منو بلد...  ياگه خواست... كنم و نفقه تو رو بدم  نيتمك ديمنم با...  يكن نيتمك

تا  رياز پرنده تا لونه ، از كو... »  ...از اون رو شرمنده  شتريب... دادگاه بچرخم  يدو هفته وقت دارم تو راهرو ها...  اديكمه و كارم ز

 ... وونياز اتاق تا ا... بارون 

 ...راهه  نيعشق بهتر... » ، هستم  نهياگه تنها راهم هم... هستم ...  ستيالزم ن «
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 نهيتنها راهت هم« ... : خوش صدا بود ... اش افتاد  نهيسرم رو س... تو بغلش حل شدم  شتريب... به خودش فشردم  شتريب...  ديخند

 »...  يشيكه نم مونيپش... قدم به قدم ، پا به پا ...  يباش ديبا... 

 ...امشب ، اسمون چقد ماهه  نيعشق من بب...  خندهي، ماه داره م يوقت ييآسمون تو» نه « ... :  دميتموم وجود نال با

كه به  ميگرديهمه با هم برم...  ميگرديبعدشم برم...  دميامتحانم رو م...  ميريبا هم م... منم نه ... نه كه نه « :  ديتموم وجود خند با

 شگريآرا...  خواديلباس م... مقدمات داره ... قانون داره ...  ستين يدست و پا تو حنا گذاشتن كه الك...  ميشرط و شروطم برس
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