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 اول  فصل

 .بود يو سکوت مطلق فرو رفته بود و هرکس غرق در کار یکیجا در تار همه

حلقه زده  يزیها دور م یخودشان بودند، چند تن از هم سلول ياینبود و همه در دن ایدن نیکس در ا چیه انگار

آن ها بلند  یو همراه قیتشو ادیمقابل فر فیکردند و با هر حرکت اشتباه از طرف حر یم يبودند و شطرنج باز

 .کنند یرا دنبال م یمهم ي هکرد که انگار مسابق یآن لحظه آن جا بود فکر م یشد و اگر کس یم

 : گفت دیکاو یرا م میپوزخند سر تا پا که با یجمع آنها به عقب برگشت و در حال انیاز م يمرد

 هی نینش…گنده ت رو تکون بده  کلیاون ه کمیپاشو  …تو برزخ یبازم رفت..در به در یبه یـــــیاو -

 …تو فضا  يبر یتون یم نورمیا…تو آسمونا  يگوشه که بر

 .سرداد يبلند يقهقهه  و

کرد و  یم ییخودنما شتریتابدارش ب يها لیزرد و جرم گرفته اش از پشت سب يدندان ها دیخند یم یوقت

 .گذاشت یم شیبه نما شتریزشت و منفورش را ب يچهره 

 یصندل يکه بررو يچهره ام جمع شد و نگاه غم زده ام را از او گرفتم و به مرد هشیکر يچهره  دنید از

کرد  یرا با نخ و سوزن وصله م هیبق یراحت يها ییداشت دمپا ینشسته بود و با مهارت خاص يکهنه ا یچوب

 .دوختم

 .رفتم به چهار سال قبل اریاخت یدلم گرفت و ب نشیو غمگ دهیتک يچهره  دنید از

زده تو راهرو، گند زد به لباس خانم  يقربون چه گند یمشت نیا نیبب ایتو پسر؟ بهراد ب ییبهراد؟ کجا... بهراد  -

 .کنه یم هینشسته داره گر هیاز ک چارهیدختر ب یپرهام

 يکه آرام انگشتانم را رو یبردارم و در حال یصندل يام را از رو هیمانند ماهان باعث شد که تک ادیفر يصدا

 یکه هنوز هم چشمانم از فرط ب یو به سمت عقب برگشتم در حال دمیچرخ میصندل يبررو دمیکش یچشمانم م

کرد،  یبه من نگاه م یو عصب الفهبود و ک ستادهیچهارچوب در ا انیسوخت به ماهان که در م یم شبید یخواب

 : گفتم

 سرت؟ چه خبره؟  يرو یبابا همه جا رو گذاشت هیچ -

 : فوت کرد و گفت رونینفسش را به ب یکالفه و عصب ماهان

فنجونا رو هم زده  چارهیدختر ب يرو ختهیرو ر ییزده چا زتونیعز داریبشه، سرا یچ یخواست یم یچیه -

 .شده خوبه واال یه چگ یشکسته تازه آقا م
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 : دادم گفتم یام م دهیبه بدن کوب یکه کش و قوس یو دستانم را باال بردم در حال دمیکش يا ازهیخم

رو سرت و من  یرو گذاشت نجایدو ساعته ا نیپسر؟ واسه خاطر هم يشلوغش کرد یالک هیخب حاال مگه چ -

  ؟يکرد داریرو هم از خواب ناز ب

 : و گفت دیباز کوب مهیتر از قبل مشتش را به در ن یعصب ماهان

  ؟یکن یشده چرا از من سوال م یچ نیبب ایخودت ب -

دادم  یم لشیتحو یکه لبخند کج یرا از چشمان او که از شدت خشم سرخ شده بود گرفتم و در حال نگاهم

 : گفتم

 .اومدم یزن یچرا جوش م قیباشه رف -

 .بود رد شدم ستادهیهان که منتظر کنار در ابلند شدم و از کنار ما میجا از

 .آمد یباعث شد که به سمت صدا بچرخم، صدا از داخل آشپزخانه م یفیظر يها هیهق هق گر يصدا

بود اما چرا  یخانم پرهام يکردم صدا صدا یتر شدم اشتباه نم کیآرام و شمرده به آشپزخانه نزد يقدم ها با

 .کرد یم هیگر

که پشتش به من بود و ظاهرا هنوز متوجه حضور من  یدر زدم، نگاهم از خانم پرهام ام را به چارچوب هیتک

بود  نیزم يخورد شده از رو ي شهیش يقربون که در حال جمع کردن تکه ها ینشده بود گرفتم و به مشت

 .سوخت چارهیب رمردیپ يدلم برا يلحظه ا يبرا.دوختم

که در رودبار آمده  يدر زلزله ا شینداشتند چند سال پ یجالب ادیز یقربون و خانمش اختر خانم اوضاع مال یمشت

کس آواره  یدوست و آشنا داشتند را ازدست داده بودند و از آن زمان تنها و ب یخانواده و هرچ يبود تمام اعضا

آرمان پسر  يگرفتن شربت تب بر برا ي بهانهشده بودند و چه بسا اگر من آن شب به  یبزرگ نیشهر به ا ي

شدم معلوم نبود تا االن چه  یکس رو به رو نم یزن و شوهر تنها و ب نیرفتم و با ا ینم رونیار ساله ام بچه

 .گذراندند یچگونه روزگار م دیآمد و با یبرسرشان م ییبال

چند  ي هیاز گر گریسکوت کرده بود و د نباریدوختم ا یقربون گرفتم و دوباره به خانم پرهام یرا از مشت نگاهم

انداخت و  نییبلند شد، شرم زده سرش را پا شیبه دست از جا ینیقربون س ینبود، مشت يخبر شیپ هقیدق

 : گفت یرو به خانم پرهام رلبیز

 ... براتون نسکا  ییچا يکه به جا دیگفت یبشه خب اگر بد بود م نطوریخواستم ا یخانم من نم دیببخش -

 : دیبلند غر يو با صدا دیحرفش دو انیم یپرهام خانم
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هم  ییچا هیآوردن  يهنوز عرضه  یکار کن یچ یخواست یم گهید ؟ينکرد ياحمق، کار رمردیساکت شو پ -

  ؟ياریمن نسکافه ب يبرا يخوا یبعد م يندار

 : و گفت دیقربون لب گز یمشت

  د؟یکنیکه شما انقدر شلوغش م فتادهین یآخه اتفاق -

 : گفت غیو با ج دیتر از قبل به او توپ یعصب یپرهام خانم

احمق .مونهیبازم لکش م ییاگر بدمش اتوشو یمانتو چنده؟ حت نیا متیق یدونیخرفت تو م رمردیاتفاق؟ پ -

  کنه؟یشستشوشو قبول م يخراب شده ا ییهر خشک شو یکنیفکر م.مانتو برنده نیجون ا

که انقدر  ؟یهات داشتنوه  ایمارك و برا خودت  دنیخر يتاحاال عرضه ! ه؟یبرند و مارك چ یمعن یدونیم اصال

 نشده؟  يزینشده چ يزیچ یگیراحت م

 : با حرص گفت یانداخت و خانم پرهام نییقربون سرشو پا یمشت

 .مانتو رو از ژورنال انتخاب کردم نیمن ا.يلنگه اشو برام بخر یکی دیبا -

 : و داد زدم دمیکوب واریبه د یحرفش را ادامه دهد با خشم مشت نگذاشتم

 .خفه شو -

 .قربون که انگار تا آن زمان متوجه حضور من نشده بودند به سمتم برگشتند یو مشت یپرهام خانم

گرد شده از تعجب نگاهم کرد و با دهان  یبا چشمان یانداخت و خانم پرهام ریقربون شرم زده سر به ز یمشت

 : باز گفت مهین

 ... شما  د؟یکن یچه کار م نجایشما ا ایآر يآقا -

 : زدم ادیاز شدت خشم دورگه شده بود فر که ییصدا با

 .گفتم خفه شو -

 : ترس نگاهم کرد و با لکنت گفت با

 ..آخه یول -

 .چه برسه به آن دو تا دمیخودم ترس يزدم که خودم هم از صدا يبلند يبار نعره  نیا

 .گفتم خفه شو -

که با  یآمده استفاده کردم و در حال شینگفت، از فرصت پ يزیچ گریمن سکوت کرد و د ادیفر يصدا دنیشن با

 : گفتم يبلند مهین يو با صدا دمیرا در هم کش میدادم، اخم ها یدست گردنم را ماساژ م کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٦ 

 .میندار یاجیشرکت احت نیا يبه وجود شما تو گهیلطفا ما د نیجمع کن لتونویوسا یخانم پرهام -

کرد  یخورد و همانطور که با بهت نگاهم م یبهش وارد کرد چون تکان سخت یحرفم انگار شوك بزرگ نیا

 : گفت

 ... من  ایآر يآخه آقا یول -

 : خشم حرفش رو قطع کردم و گفتم با

رو که  يشما هم به نفعتونه کار.میرابطه ندار نیدر ا یگونه بحث اضاف چیه ،یکه گفتم خانم پرهام نیهم -

 .دیبهتون گفتم انجام بد

هم انجام  يکرد، خودش هم متوجه شده بود که هرکار یا بهت نگاهم مالل شده بود همچنان داشت ب انگار

قربون انداخت  یبه مشت يتوزانه ا نهیتکان داد نگاه ک يسر نیهم يمرا عوض کند برا میتواند تصم یبدهد نم

اش چپاند و  یساك دست داخلداشت و نداشت  لهیدر کمدش را باز کرد و هرچه وس.کارش رفت زیو به سمت م

 .و رفت دیقربون انداخت و در را با حرص به هم کوب یبه من و مشت يدر کمد را بست، نگاه خصمانه ا

 .دیپر شیدو متر از جا چارهیقربون ب یچنان با شتاب بسته شد که مشت در

بنشانم  شیگستاخ را سرجا یمنش نیزدم و سوت زنان به سمت اتاقم رفتم، باالخره توانسته بودم ا یکج لبخند

 يکارها يو دخالت کردن تو دنیجز سرك کش يفضول را که کار یمنش نیچند ماه هم اگر وجود ا نیچون ا

که عذرش را نخواسته بودم  دماهان بو يرا نداشت تحمل کرده بودم فقط و فقط بخاطر وجود و اصرارها هیبق

 دیدارد و شا یو محبت خانم پرهاماست که دل در گر یدانستم که ماهان چند وقت یم یرا به خوب نیچون ا

 دیشا اینکرده بود  دایرا پ يکار نیجرات چن چگاهیاو باز کند اما ه يفرصت بود که حرف دلش را برا کیمنتظر 

کمتر  دیو افاده داشت که شا سیگرفت و ف یخودش را م یپرهام نمکردم چون انقدر که خا یفکر م نطوریمن ا

 .کند دایکرد که به خلوتش راه پ یجرات م یکس

مدل لباس  هی يو روز دیرس یبه ظاهر و سرلباسش م یشرکت مشغول بود فقط کل يکه تو یچند ماه نیهم

بودم ظاهرا  دهیکه من شن نطوریالبته ا.کرد دختر صدر اعظم است یدانست فکر م ینم یو اگر کس دیپوش یم

  ؟يگریمنش یآن هم چ دآم یوجود سرکار م نیدانم چرا با ا یپدرش چندان هم بد نبود اما نم یاوضاع مال

ماهان که  نیخشمگ يآمدم و نگاهم را به چهره  رونیب یشدن در اتاقم از فکر خانم پرهام دهیکوب يصدا با

 ینم.رفت دوختم یم نییاش از شدت خشم باال و پا نهیس ياتاق داده بود و قفسه  ياش را به در بسته  هیتک

 .خنده ریز دمز یخنده ام گرفتم و پق اریاخت یسرخش ب يچهره  دنیشد که از د یدانم چ
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را  شیکه با حرص دندان ها یکه تا آن لحظه هم به زور خودش را کنترل کرده بود جلوتر آمد و در حال ماهان

 : فشرد گفت یهم م يبررو

  ؟يبود کرد یچه غلط نیا! زهرمار -

 : ست اما خودم را به آن راه زدم خونسردانه نگاهش کردم و گفتم یپرهامدانستم منظورش اخراج شدن خانم  یم

 .کرده باشم يکار ادینم ادمینکردم  يکدوم کار؟ من که کار -

 : گرفت، گفت یمن داشت آتش م يکه از خونسرد ماهان

  ؟يبود کرد یچه غلط نیا دمیخودت رو به اون راه نزن بهراد پرس -

 : قبل گفتم يکردم با همان خونسرد یکه به ظاهر خودم را با نوشتن چند برگ مشغول م یحال در

برو سرکارت و اون در رو هم پشت سرت  يندار يا گهیفهمم ماهان، لطف کن اگر کار د یمنظورت رو نم -

 .ستمیزنگ زد وصل نکنه بگه من ن یقربون هم بگو اگر کس یببند به مشت

که  شیقدم ها يو بعد صدا شیبلند و عصب ينفس ها يفقط صدا نمیس العملش را ببرا بلند نکردم تا عک سرم

 .به هم خورد يبد يو در آخر هم در با صدا دیرفت به گوشم رس یبه سمت در م

چه کارها که با دل آدم ها  یو خاطرخواه یتا بناگوشم باز شد واقعا که عاشق شمیرا با لبخند تکان دادم و ن سرم

هم دست خودش نبود مثل  شیکارها اریاخت یحت گریکرد که د یم خودیچنان آدم را از خود ب یکرد و گاه ینم

عقلش را به کل از سرش پرانده  يافاده ا يدختره  نیبا ا ییو خل و چل که چند ماه آشنا وانهیماهان د نیهم

با  مییآشنا لیهم نداشت چون من هم اوا يریتقص دیالبته شا.من شاخ شده بود يبرا ينطوریبود و االن ا

 يفقط روز دیآ یم ادمیکه  ییبدتر از ماهان داشتم چون تا جا دیحس و حال را شا نیهم قایدق ماهیهمسرم پر

گرفتم و سرصحبت و دردل را باهاش  یقرار م ماهیسرراه پر يبه بهانه ا روزو هر دمیپوش یدست لباس م کی

مسئله  نیام را هم سر ا چارهیپدر و مادر ب يصدا یاب و خوراك افتاده بودم و حتکه از خو ییکردم تا جا یباز م

 یستینگفت پسرجون اگه به فکر خودت  یکرد م یم حتمیاوقات نص یکه مادرم گاه ییدر آورده بودم تا جا

 یو خودت رو از خوش یگرفت شیکه تو در پ ينطوریا فتهیتو ب ریخواد گ یباش که م یالاقل به فکر اون بدبخت

 چارهیحتما تحمل اون زن ب گهیچهار روز د يحوصله و منزو یآدم ب هی یش یم يدار يمحروم کرد ایدن يها

هم به  یکن یرو به خودت زهر م یو هم زندگ یکاسه کوزه رو بهم بزن يخوا یبشه م یو تا هرچ يرو هم ندار

 يو عذب بگرد الغوزی ينجوریا يخوا یم یدر جون تا کباالبزنم ما نیبگو برات آست هیاون بدبخت خب اگر خبر
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 یسینو یخودت م يکنن پسر، هم گناه به پا یم نتیفرشته ها نفر يذار یکه سرتنها رو بالش م یبابت هرشب

 .هم من

آمد  یمن به ستوه م يبودم و دست آخر مادرم که از کارها دهیحرفش خند نیمن آن روزها چقدر در جواب ا و

 .شد یرفت و مشغول کار خودش م یم رونیاز اتاق ب يا جهینت چیه یب

بعد از اتمام  يادیکه ظاهرا دختر مدت زمان ز ماهیپر یخانوادگ تیبا توجه به وضع نکهیروزها گذشت تا ا آن

 يرا برا ماهیاقدام نکنم ممکن است شانس داشتن پر عتریدانستم که اگر سر یماند و م یدرسش خانه پدرش نم

 يمطرح کردم و شماره منزل پدر ادرممسئله را با م نیبدهم در آخر رو را کنار گذاشتم و ااز دست  شهیهم

شد و بعد از چند  میکارها ریگیپ یبود با خوشحال یفرصت نیرا بهش دادم و مادرم که انگار منتظر چن ماهیپر

که به خواست  یجشن یو ط میبه عقد هم در آمد ماهیو توافق دو خانواده سرانجام من و پر يجلسه خواستگار

 .میمشترکمان را همراه با عشق آغاز کرد یساده برگزار شده بود زندگ ماهیخود پر

 یبود و با آمدنش کل يواقعا از هرجهت زن نمونه ا ماهیپر میخوشبخت بود يمثل زوج ها مانیزندگ لیاوا

شناختم و هرآنچه که  یم سر از پا نمبود دهیرو به ان رو کرده بود و من هم که به مراد دلم رس نیمرا از ا یزندگ

که اراده  يزیکردم و هرچ یم ماهیخرج پر مآورد یدر م زمیمحتشم پدرزن عز يداشتم و از کارم که به لطف آقا

 ییشد تا جا یم انمانیاز اطراف یلیخود باعث حسرت و حسادت خ نیفراهم بود و ا شیکرد هنوز نگفته برا یم

که واقعا هم خوشبخت  یدانستند و به راست یبود و همه ما را خوشبخت م ما زبانزد خاص و عام یکه زندگ

را گرم  ماهیمن و همسرم پر یآمدن پسرم آرمان کامل تر شد و با آمدنش زندگ ایبا بدن یخوشبخت نیاما ا میبود

 .آب در دلش تکان بخورد میذاشت یو نم میدیرس یکه هردو با جان و دل بهش م يتر از قبل کرد طور

زدم و نگاهم را به قاب  یصندل یام را به پشت هیتک.صورتم نشست يرو یقیآن روزها لبخند عم يادآوری با

 .داد دوختم یپسرم را نشان م یسالگ کیاز تولد  یکه عکس زمیم يعکس رو

موضوع را فراموش  نیکه امروز تولد گل پسرم هست و من به کل ا ادآوردمیعکس تازه به  نییپا خیتار دنید با

 .برداشتم یام را از صندل هیزدم زدم و تک يلبخند. ده بودمکر

 یکل زمیتولد آرمان پسر عز يدادم، عادت هرسالهام بود که برا یتا شب انجامشان م دیکارها داشتم که با یلیخ

 .کردم یرا دعوت م کیو تمام اقوام نزد دمید یتدارك م

 یاما همه را پشت گوش رد م دمیشنینم انیشب چه حرف ها که از دوستان و آشنا کی نیهم يکه برا بماند

 .گرفتم یم دهیکردم و نشن
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من و همسرم  يچند ساله  یعشق و زندگ ي هیدادم، آرمان تنها سرما ینم تیاهم گرانید يبه حرفا چگاهیه

 .بود ماهیپر

 نمیرا شاد بب زمیو پسر عز رمینش را جشن بگخواست که روز متولد شد یاز جانم دوستش داشتم و دلم م شتریب

 .همسر مهربانم حس کنم يرا در چشم ها تیو برق رضا

 دمیداد فهم یعصر را نشان م ي قهیساعت که دو و چهل و پنج دق دنیدوختم با د زیم يرا به ساعت رو نگاهم

آرمان و  يبرا دیکش یهم دلم پرم یدادم، از طرف یانجامشان م دیکار عقب افتاده هست که با یلیکه تا شب خ

 .زمیعز ماهیپر

نگاهم را به زونکن آمار و ارقام شرکت دوختم و انگشتم را .مانده بود یلیشرکت خ یلیساعت چهار وقت تعط تا

 خیتار بیامروز آن ها را به ترت نیبهشان انداختم هم ییبه حرکت در آوردم و نگاه گذرا شیبرگه ها يالبه ال

سربه هوا که من  یمنش نیاما با ا استشرکت  یمنش ي فهیها معموال وظ نیا يالبته همه  مرتب کرده بودم

 .نبود يگرید يدادم و چاره  یانجام م ییکارها را خودم به تنها نیا يهمه  دیداشتم با

را، انگار تنها از سرکار آمدن و کار کردن فقط مو رنگ کردن  يبهتر که اخراجش کردم دختر لوس عقده ا همان

 .گرفته بود ادیو مثل دلقک ها خودش را درست کردن  دنیو مدل به مدل لباس پوش

 .را جمع کردم لمیآمدم و وسا رونیب ینگاه کردن دوباره به ساعت، از فکر پرهام با

 یکنم، برم هیخواستم ته یکه م ییزهایچ ستیکه ل یشدم و در حال الشانیخ یهم داشتم که ب گریتا کار د چند

 .آمدم رونیداشتم از اتاق ب

 : و گفت دیبسته شدن در اتاقم دست از کارش کش دنیباشن.کف آشپزخانه بود دنیکش یقربون مشغول ت یمشت

از تو  نویرم ماش یشم و م یحاضر م عیاالن سر دیطول کش کمیآقا شرمنده امروز کارم  دیخسته نباش -

 .آقا ارمی یم نگیپارک

 : زدم و گفتم یخسته اش دوختم، لبخند کمرنگ يرا به چهره  نگاهم

اگر زحمتت  يخواستم برام انجامشون بد یداشتم که م دیخر کمیرم فقط  یقربون خودم م یخواد مشت ینم -

 .ستین

 : زدود گفت ینشسته بود را م شیشانیپ يکه بررو یعرق يکه با پشت دست قطره ها یحال در

 .که انجامش نده هیک دییتخم چشمم آقا شما امر بفرما يرو -

 : زدم و گفتم يمحو لبخند
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 .فقط زود انجامشون بده و برگرد خونه کارت دارم یقربون خسته نباش یمشت یمرس -

 : گذاشت و گفت شیرا سرجا یقربون ت یمشت

  ن؟یبا من ندار يا گهیچشم آقا امر د -

 : کردم، گفتم یام نگاه م یکه به ساعت مچ یدر حالتکان دادم و  يسر

 .معطل نکن زود برگرد خونه ییجا يکه انجام داد داروینه فقط خر -

 : موافقت تکان داد و گفت يبه نشانه  يقربون سر یمشت

 .چشم آقا -

 .زدم رونیرا بهش دادم و با عجله از شرکت ب دیخر ستیل

با عجله به سمت  دیهمکف رس يکه آسانسور به طبقه  یرا زدم و هنگام یپ يآسانسور که شدم دکمه  وارد

 یصندل يرا رو فمیکه کت و ک یباز کردم و در حال موتیرا با ر نیبه آن در ماش دنیو قبل از رس دمیدو نمیماش

 .آمدم رونیدادم سوار شدم و از شرکت ب یم يجا نیعقب ماش

عادت  چوقتیه ماهیکه به قول پر ییاز آنجا.دوختم رونیرا به بو نگاهم  دمیکش نییپا یرا کم نیماش ي شهیش

 يصدا.را از داخل داشبورد برداشتم و داخل پخش گذاشتم يد یدست بردم و س نمینداشتم که ساکت بنش

 .مبچسبانم و نگاهم را به جلو دوخت یصندل یخواننده باعث شد که سرم را به پشت

 ! نیا هیگفتم ک يتو اومد ا،یشبه رو يتو

 نیبش نجایا ایتو، گفتم ب يکه اومد تا

 غمو پاره کنم يتو، نامه  شهیپ خواستم

 آواره کنم ییجورا هیتو دلت،  خودمو

 کنم یتو، بوسه رو نقاش يگونه  يرو

 کنم یهرجا که باش هیعشق، راه ي پرنده

 آسمون، پر از ابر و نگاهه عشق هی بشم

 کنم یو روز ببارم، گالتو آبپاش شب

 بمونم با تو تونم،یم دونمیم

 یکه همه عشق، همه عمرمو جونم ییتو

 بمونم با تو تونم،یم دونمیم
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 یرگهام خونم يکه نفسو، تو ییتو

 یمن شهیمن، چه خوبه که پ يایشب رو نیا يتو

 یزنی، پس چرا حرف نم! چرا؟ یهمه ساکت نیا

 برات رمیمیکه م نیمن بگو، بب اقیاشت از

 فدات میاز تو پرشده، تموم زندگ احساسم

 که با نگاهه تو، دلهره هامو پاك کنم بزار

 خاك کنم هیبد یحالت خوب، هرچ نیبا ا بزار

 بمونم با ت تونم،یم دونمیم

 یکه همه عشق، همه عمرمو جونم ییوتو

 بمونم با تو تونم،یم دونمیم

 یرگهام خونم يکه نفسو، تو ییتو

خواننده از  يصدا دیالبته شا.زدم یضربه م نیفرمان ماش يدادم با انگشتانم رو یکه به آهنگ گوش م نطوریهم

 نیهرروز هنگام برگشتن به خانه ا بایو شعرش بودم و تقر تمیها چندان جالب نبود اما من عاشق ر یلینظر خ

 .کردم یگذاشتم و گوش م یآهنگ را داخل پخش م

 : گفت یم شهیافتادم که هم ماهمیپر ادحرفمی.لبم نشسته بود يرو يو لبخند محو یصندل یگاه سرم پشت هیتک

 .یش یمن م ياهایو مرد رو ایمرد دن نیتر پیو خوشت نیخوشگل تر يخند یبهراد هروقت م -

 .تر شد قیلبخندم عم اریاخت یب و

که به  یدر حال.باز کند میکه در را برا ستیقربون ن یافتاد که امروز مشت ادمیدر چند تا بوق زدم اما بعد  يجلو

که  یبردم و در حال اطیرا داخل ح نیماش.شدم و در را باز کردم ادهیپ نیاز ماش دمیخند یخودم م یحواس یب نیا

 .شدم ادهیپ نیداشتم از ماش یعقب برم یرا از صندل فمیکت و ک

نشاندم، در را باز کردم و وارد خانه  یلب م يرو یکه لبخند کمرنگ یمکث کردم و بعد در حال یدر اندک پشت

بودم  یشدم چون از آن دسته مردان یخانه و خانواده ام م طیوارد مح نگونهیعادت هرروزه ام بود که ا نیا.شدم

همانجا پشت در  دیاز خانه هم دارد با رونیط بیاز محل کار و مح يو گرفتار یکه اعتقاد داشتم آدم هرچه ناراحت

ها بخصوص  یلیخانه اش شود و خخوش وارد  ییها و مشکالتش را خاك کند و بعد با رو یناراحت يهمه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ١٢ 

را به من گفته بود و من هم در  نیبارها ا ماهمیرفتارم بودند و بخصوص پر نیعاشق ا ماهیهمسر مهربانم پر

 .دادم یم لشیپهن تحو يلبخند شهیجواب هم

 يچند لحظه چشمانم را ببندم و با لذت عطر خوش غذا يخوش غذا باعث شد که برا يخانه که شدم بو وارد

 یاخترخانم بود که با مهارت و دقت خاص يخوش قورمه سبز يبو نیا.بفرستم میها هیمحبوبم را به درون ر

بزند و  دیو سف اهیبه س ستد ماهینذاشته بود که پر چگاهیه ماهیرغم اصرار پر یکرد و عل یم يآشپز شهیهم

اوقات باعث  یگاه نیداد و ا یم مقربون انجا یپخت و پز و نظافت خانه را خودش به همراه مشت يتمام کارها

 : گفت یشد که به اختر خانم م یم ماهیاعتراض پر

 یتنبلم م يبزنم دار دیو سف اهیکار کنم و دست به س يذار یو نم یگرفت شیکه شما در پ ينطوریاخترجون ا -

 .تو امینتونم ب گهیدر د نیمثل خرس شدم و از ا دمیاز بس خوردم و خواب گهیفکر کنم چند ماه د ایحساب یکن

 : گفت یو م دیخند یدر جوابش م شهیاختر خانم هم هم و

و  اهیذارم دست به س یقربون هست، تا من هستم نم یمن و مشت ي فهیهمه وظ نایحرفا رو ا نیخانم ا دینگ -

 دیبا يواقعا چطور میدون یکه نم دیقربون لطف داشت یچند سال شما و آقا به من و مشت نیانقدر ا دیبزن دیسف

 .میلطفتون رو جبران کن

 : گفت یزد و م یهم در جواب بهش لبخند م ماهیپر

 .یشما هم مثل مادر خودم هست هیچه حرف نیاخترجون ا يدار اریاخت -

پسر گلم باعث شد چشمانم را باز کنم و نگاهم را به صورت خندانش  يافکار غرق بودم که صدا نیهم در

 .بدوزم

بغلم  يو خودش را تو دیبه سمتم دو یاز هم بازکردم که با خوشحال دنشیدر آغوش کش يرا برا دستانم

 .انداخت

 : و گفتم دمیتپل و کوچکش را بوس صورت

 پسر خوشگل بابا چطوره؟  -

 : و گفتم دیصورتم کش يکوچکش را نوازش گونه رو دستان

 .برات تنگ شده بود یدل من و مامان يکجا بود ییخوبم بابا -

 : فشردمش گفتم یم نهیکه به س یو در حال دمیسرش را بوس دم،یمجعدش کش يموها يرا البه ال انمانگشت
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چقدر  یدون یامروز زود اومدم خونه، نم ییبابا زیبخاطر عز زمیقربونت برم پسر خوشگلم شرکت بودم عز -

 .خوشگلت تنگ شده بود یتو و مامان يدلش برا ییبابا

 : در آغوشم فرو رفت و گفت شتریب

 یکار کردم خسته شدم تو هم اگه کار کن یکل یمامان يمن امروز برا ییبابا یش یکار کن خسته م گهینرو د -

 .یش یخسته م

که از لحن کودکانه اش خنده ام گرفته بود از خودم فاصله اش دادم دستانم را دو طرف صورتش  یحال در

 : گذاشتم و گفتم

  ؟یمامان يانجام داده امروز پسرم برا ییپسرم حاال چکارا یخسته نباش -

 : جمع کرد و گفت يرا به حالت بامزه ا شیها لب

با هم پارك برام  میبعدشم رفت ارمیداد براش ب فشویک یکردم بعدش مامان یکمک مامان دیخر يخب تو -

خوش  یکه چقدر با مامان یندو ینم ییبابا يو من رو سوار تاپ و سرسره و االکلنگ کرد وا دیپشمک خر

 .گذشت

 : گونه اش کاشتم و با لبخند گفتم يبررو يا بوسه

 شیمرد خونه باشه و به مامان یینبود بابا يوقتا تو یتونه بعض یخودش و م يشده برا يمرد گهیپس پسرم د -

 .کمک کنه

 : اومد که گفت ماهیپر يصدا

رو بعد پسر گلش رو  شییآرمان اول بابا یچون مامان رهیآرمانو بگ ییبابا يتونه جا ینم نایا چکدومیاما ه -

 .دوست داره ایدن هی ياندازه 

 شیآرا شهیهمسرم که مثل هم یمهربان و دوست داشتن يبلند شدم و نگاهم را به چهره  میلبخند از جا با

 .کرد دوختم یکرده بود و با لبخند نگاهم م يمحو

 : لب زمزمه کردم ریو ز دوختم اهشیرا به چشمان س نگاهم

 است  يآنچه از چشم تو تا عمق وجودم جار ستیچ دمید یم کاش

 یتابان یکه تو، لبخند نگاهت را م یوقت آه،

 مژگان بلندت را بال

 یخوابان یم
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 که تو چشمانت،  یوقت آه

 جام لبالب از جاندارو را آن

 یگردان یجان سوخته، م يتشنه  نیا يسو

 گذرد یعشق از دلم م یقیموس موج

کرد  یخودش م وانهیمرا مست و د شهیکه هم يکالمم آمد و با لبخند انیحرفم تمام نشده بود که م هنوز

 : گفت

 .بهراد ایکن یکم کم پررو م يمن رو دار یگ یکه تو شعر م ينجوریمن ا يکه شاعرم شده آقا نمیب یبه به م -

 : زدم و گفتم يلبخند

 .بهراد زدلیداشته باشه و شاعر نشه عز یو خانم یمهربون نیبه ا اهمیشه آدم پر یمگه م -

 : آورد و گفت رونیکرد و به سمتم آمد، کتم را از تن ب يمستانه ا ي خنده

 بگم اخترخانم گرمش کنه؟  يخور یناهار م -

 : کاشتم و گفتم شیشانیپ يبر رو يا بوسه

 یاستراحت کنم تو هم استراحت کن خانمم به مشت کمیاتاقم  يرم تو یخسته ام امروز دارم م کمی زمینه عز -

بگو  يخوا یآرمان م ایخودت  يبرا يزیکنه و کارارو انجام بده تو هم اگر چ دیشب خر يقربون سپردم برا

 .رهیقربون بگ یمشت

 : نگاهم کرد و گفت یقدرشناس با

 .دوست دارم بهرادم یآرمان يبرا ایند يبابا نیمن هم بهتر يبرا یبهراد واقعا تو هم شوهر خوب یمرس -

 .و از پله ها باال رفتم دمیپاش شیبه رو یگرم لبخند

*** 

 2 فصل

 انیقربون که در م یکه به در اتاق خورد چشمانم را از هم گشودم و نگاهم را به مشت يچند تا تقه ا با

 .بود دوختم ستادهیچهارچوب در ا

 : و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 شده؟  يزیقربون چ یمشت هیچ -

 : تکان داد و گفت يقربون سر یمشت
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 .نییپا نیاینه آقا مهموناتون اومدن خانوم گفتن صداتون کنم ب -

 : کامال از هم باز شد، نگاه ساعت کردم و گفتم چشمانم

 مگه ساعت چنده؟  -

 : قربون با تعجب گفت یمشت

 .ن به جز شماوقته اومدن همه هست یلیساعت هفته آقا مهموناتون هم خ -

 : کنار زدم و گفتم میرا کامل از رو پتو

 .امی یباشه تو برو منم م -

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه معنا يسر

  ن؟یبا من ندار يچشم آقا کار -

 : بود که توان صحبت نداشتم فقط توانستم سرم را تکان دهم که گفت دهیخسته بودم و بدنم کوب انقدر

 .خدمتتون امی یم دیهم صدا کن دیداشت ياگر کار دیاریب فیرم شما هم تشر یدارم مباشه آقا پس من  -

 .رفت رونیاز اتاق ب و

نبود مهمانان آمده بودند و درست نبود که من به  يرا نداشتم اما چاره ا میحس و حال بلند شدن از جا اصال

 .معطلشان کنم نیاز ا شتریب زبانیعنوان م

اتاق که  يگوشه  یبهداشت سیبه بدنم دادم و به سمت سرو یکش و قوس دم،یچشمانم کش يرا آرام رو دستم

 .کردم رفتم یاز آن استفاده م شهیمعموال هم

اتاق  نیروزمره ام را داخل هم يکارها يمن شده بود و همه  یاتاق شخص نیا ییجورا هی ماهمیقول پر به

 .بروم رونیب آمد که از اتاقم یم شیکم پ یلیدادم و خ یانجام م

 .و پف چشمانم کاسته شود ياز قرمز یتا اندک دمیآب خنک به صورتم پاش یآب را باز کردم و مشت ریش

 .و با دست آن ها را به سمت باال هل دادم دمینامرتبم کش يبه موها یدست

 .آمدم رونیو صورتم را با حوله خشک کردم و از آنجا ب دست

 .آن شدم دنیو مشغول پوش دمیکش رونیراب میاز کت و شلوارها یکیسمت کمد لباس ها رفتم و از داخل آن  به

 .افتاد نییناخودآگاه دستانم شل شد و پا دیبستن کراوات که رس موقع

 .موقع بستن کراوات مشکل داشتم شهیهم

 .کرد یو با لبخند داشت نگاهم مبود  ستادهیپشت سرم ا قایافتاد که دق ماهیبه پر نهیاز داخل آ نگاهم
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 : گفت یکنم با لحن بانمک ینگاهش م دید یوقت

 .رنیگ یهمه سراغشو م ستیآقاهه که هنوز آماده ن نیا... آخ ... آخ  -

 : که با لبخند گفت دمیکردم و خند نگاهش

 .برات ببندمش امیبذار ب -

 .کراوات گرفت و با دقت مشغول بستنش شد يجلوتر آمد، از دولبه  یکم

 .فقط چشم به حرکاتش دوخته بودم یحرف چیه یمدت ب تمام

 : گفت یزد اما خطاب به من م یحال انگار که با خودش داشت حرف م نیهم در

 .بذار درستش کنم ه؟ینجوریلباست چرا ا قهیبابا  يا ست،یما هنوز آماده ن يآقا کوچولو نینگاه کن تروخدا ا -

کرد که دستانم را آرام باال اوردم و  یکراوات را سفت م يرا صاف کرد، داشت گره  راهنمیپ ي قهیدستانش  با

 .دستانش را در دست گرفتم

 : زدم و گفتم فشیبرانگشتان ظر يا بوسه

 ... خانمم  یکن یآقا بهرادو پررو م يباز که دار -

، نگاه خندانم در عمق چشمانش غرق شد که با شرم نگاهش را از از کروات به چشمانم سرخورد نگاهش

 .دوخت نیچشمانم گرفت و به زم

جور  هیکرد و  یم زیدر عمق چشمانم پره یمان از نگاه کردن طوالن ییهنوز هم مثل دوران اول آشنا نکهیا از

 یل از زندگبهم دست داد و حس کردم بعد از گذشت شش سا یزنانه داشت، احساس خوب يایشرم و ح

عشقم نسبت بهش  وهست  ماهیقلب و روح و جسمم فقط پر يمشترکمان هنوز هم دوستش دارم و تنها ملکه 

گفتند ازدواج و مشغله  یها که م یلیخ ي دهیشود برعکس عق یهم م ادترینه تنها کمتر نشده بلکه روز به روز ز

 .کند یعشق و محبت را کمتر م یزندگ يها

 : زد و گفت نیشرمگ يچانه اش گذاشتم و سرش را باال آوردم که لبخند ریاشاره ام را ز انگشت

خودشون  نایگن ا یحاال م مینباش نییبهراد مهمونا همه اومدن زشته ما پا نییپا مینشده بر ریبهتره تا د -

 ...  نجایزنن و ما ا یمهمون دعوت کردن و رفتن تو اتاقشون دارن حرف م

 : دم و گفتمحرفش آم انیم

گم کردم  يزیچ هیچند لحظه بذار فکر کنم انگار من  هیفقط  نییپا میر یعجله نکن خانمم االن با هم م -

 ... کنم؟  کاریحاال چ
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 : نگران شد و گفت نگاهش

 بود؟  یمهم زیبهراد چ يرو گم کرد یچ -

 : گفتم یتکان دادم و با ناراحت يسر

 .شرکت بودگاو صندوق  دیمهم بود کل یلیآره خ -

 : و گفت دیدستش را به صورتش کوب دو

تو لباست باشه بذار منم برم کمد و کشوها رو  دیبهراد تروخدا قشنگ بگرد لباسات رو شا.خدا مرگم بده يوا -

 .نگاه کنم

 : و گفتم دمیبه سمت کمد برود که دستش را کش خواست

 .باشه نجایا دیرو نگاه کنم شا بمیصبرکن خانمم بذار ج -

 : دادم، گفتم ینشان م بمیج یکه خودم را به ظاهر مشغول وارس یشلوارم فروبردم و در حال بیرا درج دستانم

 .کردم صبر کن داشیفکر کنم پ..آها -

 .صورتش گرفتم يو جلو دمیکش رونیب بمیرا از ج یرنگ یآب یمخمل يجعبه  و

 : دستم نگاه کرد و گفت يتو يبه جعبه  متعجب

 ؟ بهراد هیچ نیا -

 : زدم و گفتم يلبخند

 ...  یش یبازش کن خودت متوجه م -

 .را ازدستم گرفت و بازش کرد جعبه

 : زد و گفت یبرق یاز شدت خوشحال چشمانش

 .بهراد چقدر نازه هیچ نیا ،یـــــــیوا -

 : لبخند نگاهش کردم و گفتم با

 که هست؟  ستین ماهمیخانمم پر يبه ناز -

 .ختمیرا با دست جمع کردم و گردنبند را به گردنش آو شیگردنبند را از دستش گرفتم، موها و

و  ماهینوشته شده بود پر یفیآن با خط ظر نییداد و پا یدر ماه را نشان م يرا به گردنبند که عکس دختر نگاهم

 .دوختم ماهمیپر يبعد به چهره 

 : و گفت دیپالك کش يزد انگشتانش را رو يشد در چهره اش خواند، لبخند یرا م تیرضا برق
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 .یکن یم یولخرج یکه الک يکرد يکار بد یبهراد ول يکرد ریغافلگ شهیواقعا که منو مثل هم -

 : و با لبخند گفتم دمیگونه اش کش يرا نوازش گونه بررو انگشتم

 .دم یجونمم م ماهمیپر يمن برا ستین یولخرج يکار چیخانمم ه يبرا -

 : اش گفت یشگیهم نیریتر شد و با همان لحن ش قیعم لبخندش

 .یش یمن م ياهایو مرد رو نیزم يمرد رو نیخوشگل تر يخند یم یبهرادم وقت -

 .رفت رونیو جلوتر از من از اتاق ب دیبرگونه اش زدم و با لبخند به ساعت اشاره کردم که لبش را گز يا بوسه

 .آمدم رونیدنبالش راه افتادم و از اتاق ب به

 ماهیخودم و پر يو جند تا از دوستا کیشد گفت که تمام اقوام دور و نزد یم بایتقر ت،یخانه پربود از جمع سالن

 .هم بودند

تمام سفارشاتم  شهیقربون مثل هم یتکان دادم، مشت يسر تیخانه انداختم و با رضا يبه همه جا ییگذرا نگاه

 .را بدون کم و کاست انجام داده بود

حاضر در  تیداده و به جمع نهیاش را به شوم هیتک يچشمم به ماهان خورد که در گوشه ا تیجمع انیم در

 .بودند دوخته بود یکوبیو پا يوسط سالن که مشغول شاد

که بهش زنگ زدم تا  یشرکت ناراحت بود، چون موقع انینمود ظاهرا هنوز هم بخاطر جر یم نیغمگ نگاهش

 .نبود یشگیداد و اصال ماهان هم یبم را مسرد و خشک جوا یلیشب دعوتش کنم خ يبرا

 : به شانه اش زدم و گفتم يدوستانه ا يسمتش رفتم، ضربه  به

 .چه عجب ما چشممون به جمال آقا ماهان گل کالب روشن شد ق؟یرف يچطور -

 : خودش را جمع و جور کرد و با اکراه جواب داد یکم

 يغرق شد یانقدر تو کار و اون شرکت کوفت یعنی.یستیه نوقت یلیتو خ نکهیاما مثل ا قیرف میهست شهیما هم -

پس خوش  قیآره رف.یچیه هیبق یفقط و فقط خودت مهم ،ینیب یرو به جز خودت نم زیچ چیو ه چکسیکه ه

ماهان و  يگور بابا ه؟یک هانما گهیبسه د تیزندگ.تو خوش باش تو يبه من چه کار دار گهید.خودت يباش برا

 .هیبق

 : و گفتم دمیشانه اش بود، صورتش را بوس يکردم و همانطور که دستم رو یکوتاه ي خنده

و حکم  یو هست يتر بود کیمن نزد يبرا شهیدوست و همکار هم هیتو از  ق؟یرف یزن یم هیحرفا چ نیا ا -

 شه من به فکر برادر خودم نباشم ماهان؟  یمگه م.یبرام داشت شهیبرادر رو هم
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به  شهینزدم و هم یحرفت حرف يمن رو يبر یو هرجا خواست یخواست یهرچ شهیبوده که هم نیاز ا ریغ مگه

 .روت حساب کردم ماهان میدوست زندگ نیعنوان بهتر

 یرو اوردن گفتن م کیک.اونطرف دیاریب فیشه چند لحظه تشر یخانم گفتن اگر م یشرمنده ول دایآقا ببخش -

 .نیکه با هم چند تا عکس بنداز نیخوان شما هم باش

ماهان زدم و  يبه شانه  یبود باعث شد حرفم را قطع کنم، دست ستادهیقربون که منتظر کنارم ا یمشت يصدا

 : گفتم

 يکم و کسر گهید يماهان و مهمونا نیبب امی یقربون لطف کن تا من م یمشت..قیرف امی یمن االن م -

 .بود بهم بگو یندارن اگر مشکل يزیچ

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه معنا يقربون سر یمشت

 .هست زیمن حواسم به همه چ نیچشم آقا شما راحت باش -

 : به ماهان گفتم رو

 یکارم طول نم یلیخ امی یزود م.امیکن تا من برم و ب ییرایاز خودت پذ.ذارم ماهان یشرمنده که تنهات م -

 .کشه

به تنها بودن و تنها موندن و  شهیهم عادت داشتم.ستیمهم ن ادیز.يومدیهم ن يومدین: لب گفت ریکه ز دمیشن

 .یبدشانس

که  یزدم و به سمت یتصنع يگرفتم، لبخند دهیگفت اما حرفش را نشن یم یکه کامال متوجه شدم که چ نیا با

 .کوچک و بزرگترها دورشان حلقه زده بودند رفتم ياز بچه ها یبودند و جمع ستادهیا ماهیآرمان و پر

 .رفتم تیباز کردند و من به وسط جمع میراه را برا دنمید با

 : و گفت دیصورت آرمان رو بوس یبا خوشحال ماهیپر

 .دیآرمان دست بزن يبه افتخار بابا.اومده یــــــــیبابا.یاومده خوشگل مامان یک نیبب یـــــــــیوا -

 : خوندند یم با هم کصدایو کف مهمانان بلند شد که  غیبچه ها و سوت و ج ادیفر يپشت بند آن صدا و

همسر نمونه واسه  هی..سازه یم یبا عاشق..و با کالسه پیخوشت..چه جوره نیباباشو بب...  کدونهی یکیآرمان  -

 .مهربون واسه آرمانمونه يبابا هی..خانومه ماهیپر

 .ندیگو یها از کجا آورده اند و م نیرا ا زهایچ نیمانده بودم که ا دم،یترک یخنده داشتم م از

 : زدم و به مهمانان که هنوز در حال خواندن بودند گفتم يهست، لبخند ماهمیپر زیسوپرا نیبودم که ا مطمئن
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و پسر  ماهمیتخم چشم من و پر يکه قدم رو یو مرس تونیممنون از محبت همگ.کنم یخواهش م هیکاف -

 .بتتون رو جبران کنماز همتون واقعا ممنونم و انشاهللا بتونم مح.دیآورد فیو تشر دیگلمون آرمان گذاشت

که آرمان مامان شمعهاشو فوت کنه  نهینوبت ا ه؟ینوبت چ نیحاال اگه گفت: حرفم گفت يهم در ادامه  ماهیپر

 ..دست..پسر گلم يبرا دیدست بزن

و شعر  قیبود خم شد و با تشو ماهمیو همانطور که بغل من و پر دمیآرمان را در اغوش کش ماهیپر ياشاره  با

 .را فوت کرد شیخواندند شمع ها یکه مهمان م یمبارک تولد يکصدای

 : عکاس آمد که رو به ما گفت يصدا انیم نیمهمانان بلند شد، در ا يهلهله و شاد يصدا

و پدر و مادر مهربونش ازش  کشیچند تا عکس خوشگل با ک هیرو نگاه کنه من  نجایحاال آقا آرمان گل ا -

 .بندازم

 ينگاهم با حسرت به عکس تو.دیعکس آرمان چک يچشمم سرخورد و آرام بررو ياز گوشه  یاشک ي قطره

 .کرد یرا خفه م میمانده بود و بغض داشت گلو رهیدستم خ

 .آورد یگذشته و خاطرات تلخ آن روزها قلبم را به درد م يادآوری

 را در آغوش گرفتم  میبه خودم فشردم، زانوها شتریرا ب عکس

 .دیچک یدستم م يشد و رو یم ریمانم سرازمهابا از چش یب میها اشک

گوشم  د،یچیپ یگوشم م يرفتند صداها تو یرژه م میچشمها يجلو یعکاس لمیمثل ف ماهیآرمان و پر ي چهره

 .شد یداشت کر م

کوچک و  يبچه  غیج ينداشت صدا دهیگذاشتم و محکم فشار دادم اما فا میگوش ها يرا رو میها دست

 .شد یزن مدام تکرار م يادهایفر يصدا

شد  یم دهیزد و به همراه زن کش یم غیج تیبچه که با معصوم يادهایفر يزن معلوم نبود اما صدا ي چهره

 .ختیر یاعصابم را بهم م

 یم شترینداشت و هرلحظه سروصدا ب يا دهیافکار مزاحم رها شوم اما فا نیاز شر ا دیرا تکان دادم بلکه شا سرم

 .شد

 .پرتاب کرد به زمان حال یآن شلوغ انیانگار من را از م یدر آهن ژیق ژیق يصدا

بردن  يکرد غذا آماده است و همه برا یزندان بان ظاهر شد که داشت رو به همه اعالم م يباز شد و چهره  در

 .شان بروند هیسهم
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غم بغل گرفته بودم  يفقط من بودم که زانو انیم نیشدو در ا یخال گریکه سلول از وجود افراد د دینکش یطول

 .ختمیر یکه داشتم، اشک م یشوم يگذشته  ادیو به 

 .دیچک یم مینفس نفس افتاده بودم و عرق از سر و رو به

 .گذاشتم و فشاردادم میها قهیشق يدستم را فشردم و انگشتانم را از دوطرف رو يتو عکس

 .دادم یتاوان گذشته نکبت بارم را پس م دیبا یدانم تا ک یبه سراغم آمده بود، نم یهم آن کابوس لعنت باز

 ياز اون همه آبرو و اعتبار گهید یچ..یصاحب شرکت بازرگان ایمن بهراد آر..کردم یاز خودم سوال م شهیهم

و عشق  یمانده بود؟ خوشبخت یباق میخوردند برا یحسرت وجب به وجبش را م گرانیروز داشتم و د کیکه 

همه  نیزدم و خودم را به خاطر ا یو دم نم دمیکش یهمه عذاب م نیا دیبا یکجا رفتند؟ واقعا تا ک میزندگ

شد و هرروز  یکه روز به روز تکرار م یلعنت يکابوس ها نیشد که از شر ا یم یکردم؟ ک یحماقت سرزنش م

بودند و  یخوشبخت م دیبا ایدن يآدمها يکرد خالص شوم؟ چرا همه  یم دایهم پررنگ تر از روز قبل نمود پ

و  یروز همه به بزرگ کیکه  ییایبهراد آر.شد یبهراد م بیصن دیفقط با ییو تنها یفالکت و بدبخت مهنهیا

 .دیرس یبه گرد پاش هم نم شیزندگ يکس تو چیکردند و ه یم ادیازش  یخوشبخت

چون همه مثل : بود نیو دست آخر حوابم به خودم ا دمیرس ینم يا جهینت چیکردم به ه یهرقدر که فکر م اما

خوش خط و خال بود و  يچون دورو برت پرازگرگ و مارا.ستندیچون همه مثل تو احمق ن.ستندیتو بدبخت ن

 چرا؟  یگ یتازه م..ایبهراد آر يآقا يدیخودت نفهم

 ازشونیکه ن نیاما هم يزیدارند براشون عز ازیبهت ن یتا وقت ه؟یرسم آدم ها چطور يدیپس هنوز نفهم...  خوبه

 قت،یدوستت رف نیتر یمیکه صم يدیمگه ند.کنند یباهات برخورد م یاضاف ي کهیت هیشه مثل  یبرطرف م

 یقسم م شیبودن و مردونگ اكرو پ شهیکه هم یکس...  یمثل برادر نداشته ات دوستش داشت شهیکه هم یکس

 .سرت آورد ییخورد چه بال

عشقت خانمت تمام وجودت بهت پشت کرد و ترکت  تیفرد زندگ نیکتریو نزد نیزتریعز يدینفهم مگه

عشقت  ي وهیم ت،یعشق زندگ ماهتیپر.حاال باور کن يآره اگه باور ندار.احمق جون يدیهنوز نفهم.نه.کرد

 .و حسرت ییو تنها غم ایدن هیو  يحاال تو موند.بهراد ستیتو ن يبرا گهیها د یاون خوش.ستندین گهیآرمان د

چند بار ساعت  يروز دیکه شا شانمیافکار پر انیمرا از م ییشانه ام مثل آهنربا يبررو یدست گرم قرارگرفتن

 .دیکش رونیکرد ب یخودش غرق م انیها من را م
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در دست داشت  ییخندان مهران که ظرف غذا ياشک به چهره  يرا باالتر آوردم و از پشت پرده  نگاهم

 .دوختم

 .رفته بود نیشده بودم و قدرت تکلمم از ب کردم انگار الل یگفتم و فقط نگاهش م ینم يزیچ

و تمام صورتم را  دیچک یگونه ام م يصدا بررو یب میشد، اشک ها یواضح م میکم کم داشت برا رشیتصو

 .کرد یمرطوب م

و با لبخند کنارم  دیاز اشکم کش سیخ يبه چهره  یگذاشت، دست یصندل يظرف را کنار تختم رو مهران

زندان داشتم و  يتو یچند سال بدبخت نیا یبود که ط یدوست نیاون همه آدم بهتر نیمهران ب دیشا.نشست

 .دیفهم یدرد دلم را م يکرد و تا حدود یبود که درکم م یتنها کس

 .نداشت یو سخت ينه اما از من کمترم گرفتار شتریاز من ب دیبود و شا دهیکش یخودش هم سخت چون

 : شانه ام زد و گفت يبررو يدوستانه ا يضربه .دتر ش کیتخت جابه جا و بهم نزد يرو یکم

 چقدر منتظرت بودم؟  یدون یم ؟يومدیناهار ن يچرا برا -

 : دستم مچاله کردم و گفتم يرا تو عکس

 .نداشتم لیم -

 : زد، دستش را دور شانه ام انداخت و گفت يلبخند

خودت رو  يخوا یم یتا ک یکن یآخه چقدر به گذشته فکر م.الیفکر و خ يتو یباز که رفت.قیغمتو رف نمینب -

 یواال م يموجود وفق بد طیاالن خودتو با شرا دیتو با.فکر کن پسر یمنطق کمیبهراد؟  يفکرا عذاب بد نیبا ا

 .ادی یبرنم يکار چیه يا گهیکس د چینه از دست من نه از دست ه گهیاونموقع د.یش یداغون م.قیرف یشکن

 : را بغل کردم و گفتم میپاهام دوختم، زانوها نییپارا به  نگاهم

شدم از  یگرفت بلکه راحت م یفقط کاش خدا جونمو م.قیشم رف یشکسته تر نم نیاز ا..نگران من نباش -

تاوان اون  دیبا یتا ک.بکشم ییو تنها یهمه بدبخت نیا دیبا یتا ک.خسته شدم مهران گهید.نکبت بار یزندگ نیا

 .رو پس بدم هان؟ تو بهم بگو مهران یلعنت يگذشته 

اما مهران  رمیرا بگ میاشک ها زشیر يتا بلکه جلو دمیکش یقیکرد، نفس عم یرا خفه م میداشت گلو بغض

 : و زمزمه کرد کیزد، سرش را به گوشم نزد يشده بود لبخند میاشک درون چشم ها يکه متوجه حلقه 

 يروز دیو پشت کردند با يکه بهت بد ییتمام اونا.رگهتو هم بز ينگران نباش خدا.قیشه رف یدرست م -

 .کاراشون رو پس بدند يتقاص همه 
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رو ار  دتیوقت ام چیه قیکنم رف یبهت م حتینص هیاما فقط .یباش دهیهم تا حاال پس داده باشند و تو ند دیشا

 .دست نده

 : زدم و گفتم يپوزخند

من وجود  يهم برا یدلخوش.يدیام گهیمگه د ؟یزن یحرف م دیاز کدوم ام.دیام یگ یجالبه تو هم م د؟یام -

 یروز همه ازش حساب م هیکه  ایاز اون آر.من پوچ شدن و به هوا رفتن دیتمام ام.من يآرزوها قیداره؟ نه رف

بدبخت تنها و شکست خورده که  دمآ هیبه جز ..یچیمونده؟ ه یو حساب شده بود چ قیبردندو تمام کاراش دق

 .جز مرگ نداره ییآرزو چیه گهید

 : گفت يکرد و با دلخور یاخم مهران

وقت باهات حرف  چیه گهیواال د ایمزخرفات بگ نیاز ا نمینب گهید.یزن یم هیحرفا چ نیا.ریاااا زبونتو گاز بگ -

 .زنم ینم

 : و گفتم دمیکش یآه

 .یگم تو بهم بگو وقت یمگه دروغ م -

 : حرفم را قطع کردو گفت تیعصبان با

شه  یم یبشم چ یعصبان یوقت یدون یخودت م.ياوردیسگ منو باال ن يتمومش کن بهراد تا اون رو..بسه -

 .نگو یچیپس ساکت باش و ه

 : داشت، گفت یبرم یصندل يغذا را از رو ینیهمانطور که س دویکش يو صدادار یعصب نفس

 .زود باش.دمیخوب غذات رو بخور تا حسابت رو نرس يمثل بچه ها نیاالن هم بش -

 .کرد یداخل ظرف داشت حالم را بد م يایخوراك لوب يبو.اورمیدلش را به درد ب نخواستم

 .چند تا قاشق به زور خوردم.رو از دستش گرفتم و با اکراه به سمت دهانم بردم قاشق

 .بهتر شده، رفت یمطمئن شد حالم کم نکهیهم در تمام مدت چشم به حرکاتم دوخته بود و بعد از ا مهران

دستمال بغض خفه  يخوش عطر آشنا يبو.گذاشتم و با دستمال دور دهانم را پاك کردم يغذا را به کنار ینیس

 .ام را باز کرد

مشتم  انیآن را در م.دیبغض سربسته ام ترک دنشیبا د.اشک به دستمال دوختم يرا از پشت پرده  نگاهم

 .دیلغز یگونه ام م ياومد و بررو یم نییدونه دونه پا میاشک ها.فشردم و بوش کردم

 .شه ها یم رتیداره د.زمیعز یبلندش يخوا ینم... بهرادم ...  بهراد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٢٤ 

 .حس کردم میگونه و بعد موها يرا نوازش گونه رو یدست یگرم

و در سکوت خودم را به دست  مینگو يزیکرد که چ یم بمیترغ یدونم چرا حس یشده بودم اما نم داریب نکهیا با

 .بسپرم یآن دستان مخمل يزش هانوا

 یبه گردنم م شینفس ها.دیچیپ مینیب يخوش عطر تنش تو يبو.شدن ندارم، خم شد داریب الیمن خ دید یوقت

 .کرد یام م وانهیخورد و داشت د

گونه ام حس  يرا بررو شیلب ها یدهد که گرم ینشان م یچه عکس العمل نمینگفتم، خواستم بب یچیه

 .سوخت کبارهیاحساس کردم که تمام تنم به .کردم

چشمانم را کامال باز کردم و نگاهم را به  نیهم يکنم برا تشیاز اون اذ شتریو ب اورمینتوانستم تاب ب گرید

 .بلندش پنهان شده بود، دوختم يکه در پس مژه ها اهشیچشمان س

 دوخت نیرو از چشمانم گرفت و به زمنگاهم در چشمانش گره خورد، با شرم نگاهش  یوقت

 .گذاشتم یزنانه اش م يایرا به حساب شرم و ح نیبه چشمانم نگاه کند و من ا مایعادت نداشت مستق چگاهیه

برانگشتانش زدم که  يبوسه ا..اش را در دست گرفتم دهیو کش فیظر يشدم و دستا زیخ مین میسرجا یکم

 .صورتش نشست يرو يلبخند محو

 .سالم داد رلبیز

 : و گفتم دمیپاش شیبه رو يلبخند

 .ماهمیماه پر يسالم به رو -

 : ادامه دادم طنتیبا ش و

  ؟يوقته اومد یلیخ -

 : و گفت دیگل انداخت، لبش را گز شیکردم گونه ها حس

 .االن اومدم نیتازه هم ستیوقت ن یلینه خ -

 : گفتم یرا پرت کردم باال و با بدجنس میابروها نیهم يزند برا یم یحرف را الک نیدونستم ا یم

 .اتاقم حس کردما يتو ییزایچ هیمن  یول یمطمئن -

 : که گفت دمیرا شن شیلرزش صدا و دستانش را حس کردم، صدا آشکارا

 ...  یعنی...  یعنیفقط اومدم بگم که  یدون یم...  زهینه چ -

 : زحمت گفت کیفوت کرد و با هزار و  رونیرا به ب نفسش
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 .نشه رتیفقط خواستم بگم که د -

کرد  ریدر گ يبه لبه  شیرفت پا یم رونیکه داشت از در ب یحرف به سمت در اتاق رفت هنگام نیبا گفتن ا و

 .رفت رونیو لنگان لنگان از در ب اوردیرا در ن شیدرد داشت صدا نکهیاما با ا

گذشت و ماحصلش  یمشترکمان م یهمه وقت از زندگ نیا نکهیجالب بود با ا..زدم يدر اتاق کردم و لبخند نگاه

در چشمان و صورتم شرم  میپسر چهارساله بود اما هنوز که هنوزه از روبه رو شدن و زل زدن مستق کی

 .آوردم یمن شیمسئله رو اصال به رو نیبهش نداشتم و ا يکار چگاهیالبته من هم ه.داشت

 .رفتم یبهداشت سیرا کنار ردم و به سمت سرو پتو

 هیخوشش را به درون ر يو بو دمیکش یقینفس عم.درآوردم و به سمت صورتم بردم یدستمال بمیج يتو از

 .اورد یرا در من به وجود م یخوش دستمال مخلوط شده بود و حس خوب يبا بو ویافتر ش يبو.فرستادم میها

کردم  یم بشیکه تعق کباریودم و آشنا شده ب ماهمیکه تازه با پر یامیبرد به خاطرات ا یدستمال من را م نیا.

وقت بهش  چیه گریافتاد و من همان موقع آن را برداشتم و د رونیاش ب یدست فیکه از ک دمیدستمال را د نیا

 .از خودم دورش نکردم وقت چیخودم نگه داشتم و ه شیباارزش پ یئیپس ندادم و اون رو مثل ش

 .اومدم رونیرا با دستمال خشک کردم و از اونجا ب صورتم

فکر  شهیمثل هم ماهیپر.شد دهیتخت کش يو شلوار کرم رنگ رو يچهارخانه مغزپسته ا راهنیبه سمت پ نگاهم

 .اماده گذاشته بود میرا از قبل برا میرا کرده بود و لباس ها زیهمه چ

کرد و  یمرفتم، آماده  یحمام و اصالح م يکه برا یرا زمان میمعموال عادت هرروزه اش بود که لباس ها نیا

 .گذاشت یتخت م يرو میو مرتب برا زیتم

 .شدم میلباس ها ضیگذاشتم و مشغول تعو بمیو مرتب داخل ج زیزدم، دستمال را دوباره تا کردم و تم يلبخند

 .قربون در را باز کرد و وارد اتاق شد یبستن کمربند شلوارم بودم که مشت درحال

 .کمربندم خشک شده بود، افتاد يبه دستم که همانطور رو نگاهش

 : انداخت و گفت نییزده سرش را پا شرم

رم  یامروز دارم م یآماده است ول نیاومدم بگم ماش.آقا اهیآقا شرمنده حواسم نبود در بزنم روم س دیببخش -

 .نداره از نظرتون رحمان برسونتتون یخودم گفتم اگر اشکال يبه جا.خانم رو انجام بدم يدایخر

 .نداره يباشه مورد: تکان دادم و گفتم را سرم

 : زد و گفت یبرق ياز شاد شیها چشم
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 آقا؟  دیندار يبا من کار.بازم شرمنده دیآقا لطف کرد یمرس -

 : کردم و گفتم نگاهش

 .بهم بگو نیاگر هم پول کم داشت ریخواستن براشون بگ یو آرمان هم هرچ ماهیپر.يبر یتون ینه م -

 .با اجازتون.باشه آقا چشم: کان داد و گفتت دییتا يبه معنا يسر

 .رفت رونیاز اتاق ب و

 .در بسته اتاق نگاه کردم و لبخند زدم به

و آن ها را به سمت باال هل دادم، عادتم بود که  دمیکش میموها انیم یدست.مقابلم دوختم ي نهیرا به آ نگاهم

 .دادم یگونه حالت م نیهم شهیرا هم میموها

را برداشتم و از اتاق  فمیک.گردنم زدم ریمچ دست ها و ز يبرداشتم و رو زیم يعطر محبوبم را از رو ي شهیش

 .امدم رونیب

 .شد زانیآو میبه پاها دویکش یغیآمد، ج رونیآشپزخانه ب يبودم که آرمان از تو دهیپله ها نرس نییبه پا هنوز

 : پنهان کرد و با هراس گفت میپاها انیرا م صورتش

 .خوره یمنو م ادی یآقا گرگه االن م ریمنو بگ ییبابا -

 : گونه اش زدم و متعجب گفتم يبررو يبلندش کردم، بوسه ا نیزم يرو از

  ه؟یک گهیآقا گرگه؟ آقا گرگه د -

 : برگشت، با هراس به پشت سرم نگاه کرد و گفت آرمان

 .خوره یمنو م ادی یاالن م.کن میمنو قا ییباباب یـــــــــــیوا.ادی یاوناهاش داره م -

 ماهیخواهر پر ساینگاهم به پر.آمد باعث شد سرم را بچرخانم یکه از داخل آشپزخانه م یبیو غر بیعج يصداها

 خکوبیآورد م یاز خودش در م بیو غر بیعج يبرد و صداها یم نییکه دستانش را به حالت مسخره باال و پا

 .شد

 .بهم فشرد شتریودش را بزد و خ يبلند غیج دنشیبا د آرمان

 نییکردم که شرم زده سرش را پا یفقط نگاهش م یحرف چیه یب.افتاد نییدستانش شل شد و پا کدفعهی اما

 .لب سالم کرد ریانداخت و ز

 .گذاشتم نیزم يرا به حالت تاسف تکان دادم و بچه را رو سرم

 : و با وحشت گفت دیشد، دو تا پاهام رو سفت چسب یکردم آرمان ازم جدا نم یم يهرکار اما
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 .ترسم یمن م.رهیگ یمنو م ادی یاالن م.نییتروخدا منو نذار پا..یینه بابا -

 : به خودم فشردمش و گفتم دم،یسرش را بوس يرو

 .نجامیمن ا ستین يزیچ.یینه نترس بابا -

 .نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا یدوختم که با ناراحت سایسرزنش بارم را به پر نگاه

 : که گفت دمیرا شن ماهیپر يصدا

 .هستم ششینشه من پ رتیتو برو د.بهراد جان -

 : و با التماس گفت ختیآو میدوباره به پاها آرمان

 .ترسم یباباجون من م.نرو یینه بابا -

آورد  یهم دلم طاقت نم یشرکت داشتم و از طرف يکار عقب افتاده تو یکل.شده بود رمیساعت کردم، د نگاه

 .رهاش کنم و برم طیاون شرا يتو

 : که متوجه نگاهم شد به سمتمان آمد و گفت ماهیپر

 .خوب بهت بدم زیچ هیخوام  یم میبر ایب.بره دیکار داره با ییبابا زمیعز ایب -

 : و گفت دیبا ترس بهم چسب آرمان

 .بمونم ییبابا شیخوام پ یم.امینه نم -

 : گفت دیکش یهمانطور که او را در آغوش مخم شد و  ماهیپر

 .االن کار داره ییبابا زمیشه عز ینم -

 يآرود اما چاره ا یدلم را به درد م میاشک ها.ازم جدا کرد و از پله ها باال رفت هیباالخره آرمان را با گر و

 .شده بود رمیفوق العاده د.رفتم یم دینداشتم و با

را  اتشیتمام محتو.برداشتم زیم يگذاشته بود از رو میرا که اخترخانم برا يریش وانیسمت آشپزخانه رفتم و ل به

 .زدم رونیاز خانه ب یو بعد از تشکر کوتاه دمینفس سرکش کی

 .بود نیماش يها شهیبرداشته بود و مشغول پاك کردن ش یدستمال رحمان

قربون و اختر خانم به جمعمان اضافه شده بودند، بار  یمشت یخانه مان بود اما از وقت داریدر اصل سرا رحمان

داد و از  یبه گل ها را انجام م یدگیاز باغچه و رس ينگهدار ياوقات کارها یکمتر شده بود و گاه تشیمسئول

 یم یزندگ ییقربون بود، به تنها یمشت قکنار اتا قایهمان اول که به خانه ام آمده بود در اتاقش که دق

کردم اما  یباال بزنم و چند تا دختر خوب هم از اقوام و دوستانم بهش معرف نیآست شیکردم برا یبارها سع.کرد
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دهد و حرفش  یم حیترج شتریرا ب ییگفت که تنها یبهم م شهیهم.ازدواج نرفت رباریرا قبول نکرد و ز چکدامیه

دختر مردم رو بدبخت کنم اون که  دیکنم چرا با نیخودم را تام اجاتیبخورم و احت ندارمخودم  یبود که وقت نیا

 شهیمن هم هم.کنه یهم از خودش نداره زندگ يآدم آس و پاس که خونه ا هیبا  ادیخواد ب یگناه نکرده م

 يبود و به گفته  يگرید زیدلش چ دیگو یدانستم که دروغ م یکردم به کار و پشتش بودم اما م یدلگرمش م

 لهیبهش پ ادیمنم ز نیهم يبرا.فکر هم نکرده بود یحت یو زندختر  چیبه ه گهیخودش بعد از فوت خانمش د

 .کردم ینم

 .زدم که به خودش آمد يلبخند نگاهش کردم و تک سرفه ا با

 : و با هول گفت دیبرق گرفته ها دست از کارش کش مثل

 .شرمنده حواسم به کارم بود متوجه شما نشدم آقا.ریصبحتون بخ.سالم آقا -

 : را تکان دادم و گفتم سرم

 .شده رحمان رمید یبدو که امروز حساب.نداره یاشکال -

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه معنا يسر

 .شه یاطاعت م.چشم آقا -

 يرا جلو فمیسوار شدم و ک عیرا دور زد و در سمت من را باز کرد که سر نیانداخت، ماش يرا به کنار دستمالش

 .گذاشتم میپا

 .را به حرکت درآورد، دستم را به سمت پخش بردم و طبق عادت هرروزه دکمه اش را فشردم نیشما یوقت

محبوبم  کیخوش موز يکه پخش شد باعث شد چشمانم را ببندم و در آرامش به صدا یمیمال کیموز يصدا

 .گوش بسپرم

 .دمیتمان شرکت دکه رحمان زد، چشمانم را آرام باز کردم و خودمان را مقابل ساخ یتک بوق يصدا با

 .بلند شد و سالم کرد شیکه به احترامم از جا دمینگهبان را د م،یشد یرد م یکه از نگهبان یهنگام

 .خسته اش کردم ينثار چهره  يسرجواب سالمش را دادم و لبخند با

 .شدم ادهیپ نیباز کرد و از ماش میرحمان در را برا باز

 ... آوردم و داخل قفل چرخاندم  رونیب بمیرا از ج دیکل ستاد،یهشتم ا يکه آسانسور در طبقه  یوقت

 .آوردم رونیباز شد، وارد ساختمان شدم و کتم را از تن ب يبد يبا صدا در

 .لبانم نقش بست يرو یقینگاه کردم و لبخند عم یپرهام یخال يجا به
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 .کارم شدم طیکردم و بدون جنجال وارد مح یبود که احساس آرامش م يروز نیاول

 تیحل و فصل شکا ریدو ساعت اول کار درگ یکیهرروزه ام شده بود که به محض ورود به شرکت فقط  دتعا

 .بودم یپرهام يها و غرغرا

رابطه ش رو بهم  يدلم جا باز کنه و به نحو يکرده بود که از طرق مختلف تو یسع یلیاون مدت خ يتو

 یشد حت یحالش گرفته م نطوریکردم که تا چند وقت هم یم عشیاوقات آنچنان ضا یتر کنه اما گاه کینزد

 .داد یجواب سالمم را هم نم

که داشت  دمشیاتاقم د يبرگشتم تو یرفته بودم و وقت رونیب يانجام کار يظهر برا کینزد کباری ادی یم ادمی

هم  یسابمخلفات سفارش داده و ح یمخصوص با کل يدو پرس غذا رونیکرد و از ب یپرونده هام رو مرتب م

 .بود دهیرس ششیو آرا يبه سرو وضغ ظاهر

خاطر بهش تذکر  نیانداخت و بارها به ا یم ركیس يدلقکا ادیبود که آدم رو به  يطور شهیهم ششیآرا نوع

حرف ها بدهکار نبود و کار  نیمالحظه کند اما گوشش به ا یکار هستش و کم طیمح نجایداده بودم که ا

 يو دوتا پا که داشت و دوتا پا دیکه برق از سرش پر دمیسرش کش ياون روز آن چنان داد.کرد یخودش را م

 .رفت رونیهم قرض کرد و از اتاق ب گهید

و  ستادمیراه ا يها مهیصورتم را پوشاند، سرم را تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم اما ن يآن روزها لبخند ادی به

 .شد دهینگاهم به سمت آشپرخانه کش

 .دیچرخ نیزم يخورد شده رو ییبه سمت فنجون چا زیم يرو وهیآبم ينان و کاغذها ياز خورده ها نگاهم

خون داشت .میبگو دیدانستم چه با ینم تیاز عصبان.انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم یپرهام زیم يرا رو فمیک

آن هم درست  يهمه کثافت کار نیا دنیازد.انجام بدهم يکار ایبزنم  یتوانستم حرف یخورد و نم یخونم را م

 .هم فرورفت در میگرفته شد و ناخودآگاه اخم ها یکارم حالم حساب هیدر ساعات اول

 .ام را به چهارچوب در دادم و ماهان را صدا زدم هیتک

نشان  يکه آمد و همانطور که به ظاهر خودش را مشغول نگاه کردن پوشه ا دیطول نکش شتریب يا هیثان چند

 : گفت داد یم

  ه؟یچ..هان -

 : و گفتم دمیحرص کش ياز رو ینفس

 وضع افتاده؟  نیماهان؟ آشپزخونه چرا به ا هیچ نایا -
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 : جواب داد يپوشه بود، با خونسرد يهمچنان رو نگاهش

  ؟یپرس یدونم چرا از من م یمن چه م -

 : بهم فشرده ام گفتم يدندان ها انیو از م دمیکش یقیعم نفس

 نکهیخوام قبل از ا یفقط م ه؟یو کار ک هیچ نایکه ا یدون یخودت خوب م.خودت رو به اون راه نزن ماهان -

 ده؟  یم یکارا چه معن نیو ا هیچ نایکه ا يبد حیانجام بدم خودت برام توض یاقدام

 : گفت یتفاوت یبا حالت ب اورد،یسرش را هم باال ن یحت

 .خوام برم به کارام برسم یم يندار ياگر کار.دونم بهراد ینم یچیمن ه -

 : گفتم يبلند مهین يو با صدا دمیکش يو صدادار یبود، نفس عصب ختهیاو اعصابم بهم ر یتفاوت یب نهمهیا از

اون سگ مصب  يسرت رو از رو قهیدق هیشه  یم.زنم یحرف نم واریزنما با د یدارم با تو حرف م! ! ماهان؟ -

 گم؟  یدارم م یمن چ ینیبب یبلند کن

 : گفت ادیدستش را بست و با فر يتو يپوشه  امد،یحرف چندان به مذاقش خوش ن نیا انگار

  ؟يرو شروع کرد ییباز جو ومدهیکا رو کردم که هنوز ن نیمن ا یکن یم الینکنه خ ه؟یچ... هان  -

 : گفتم تیکردم و با عصبان یپوف

 از تو هم شرکت بوده؟  ریاالن به غ یگه کسم گه؟یبهم بگو د..کار رو کرده ماهان؟ هان نیا یپس ک -

 : گفت يبلند يصورتم اورد و با صدا کیپرت کرد، صورتش را نزد نیزم يدستش را محکم رو يتو ي پوشه

من فقط صبحانه .درست انجام بده ستیبپرس که کارش رو بلد ن دارتیبرو از اون سرا.داره یبه من چه ربط -

 .شرکته يکلفت نوکرا ي فهیوظ ستیکار من ن گهیجمع کردن مخلفاتش که د.شهیخوردم مثل هم

 .سمت چپش فرود آمد يگونه  يحرفش تمام نشده بود که دستم رو هنوز

 .دیطرف چرخ کیکه بهش زدم به  یلیاز شدت س صورتش

 .صورتش قرمز و متورم شده بود يرو میپنجه ها يجا.به همان حالت ماند هیثان چند

 .افتاد نییشل شد و پا اریتاخ یب دستم

 .را لمس کرد یلیس يگونه اش گذاشت و جا يرا رو دستش

را به زحمت از هم باز کرد،  شیرا به صورتش دوختم، اشک درون چشمانش حلقه زده بود، لب ها مانمیپش نگاه

 : با انزجار به چشمانم زول زد و با پوزخند گفت
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 نیدستتم که سنگ.ات اضافه شده گهیخوب هم که به صفات دصفت  هیکه  نمیب یم.قیخوبه رف یلیخوبه خ -

 .شده

 : به چشمانم نگاه کرد و ادامه داد يشتریدادم که با نفرت ب رونیب یرا با ناراحت نفسم

 یپس م يرو بدجور اتیمهر یب نیتاوان ا يروز هی قینره رف ادتیوقت  چیه ویزیج هیاما .از من که گذشت -

 .ایبهراد آر ينره آقا ادتیوقت  چیرو ه نیا.يد

کلمه هم از دهانم  کی یحت میبگو يزیتوانستم چ یجوابش را بدهم اما انگار زبانم قفل شده بود و نم خواستم

 .خارج نشد

 .رفت رونیو از در ب دیدر را محکم به هم کوب.رفت يرا با نفرت ازم گرفت، به سمت در ورود نگاهش

 .ت گره کرده ام را باز کردماز در بسته چرخ خورد به دستم، مش نگاهم

 نیدست با هم نیشد هم یهنوز هم باورم نم.کرد یسوخت و زوق زوق م یانگشتانم هنوز م يرو یلیس يجا

خودم به درد  یرحم یهمه ب نیدلم از ا.فرود آمده میفرد زندگ نیتر کیو نزد زترنیصورت عز يانگشتان رو

 .آمد

 یم وونهیداشتم د ایخدا یـــــیوا... من ... ماهان .رحمانه برخورد کنم یمن چطور تونسته بودم انقدر ب آخه

 یبهش حق م.نمیب یاز خودم نم ریکس رو به غ چیگفت من ه یپس ماهان بنده خدا حق داشت که م.شدم

کردم به زن و بچه  ینم صتفر یاوقات مثل امروز حت یگفت من انقدر سرم شلوغ بود که گاه یدادم راست م

 .کنه شونیشد همراه یقربون مجبور م یمشت نیرسم و بنابراخودم ب ي

فرصت  یشرکت شلوغ بود که حت يتونستم از کار بزنم واقعا سرم چند وقت بابت کارا یمنم حق داشتم نم اما

کارم غرق بودم که حواسم به حال و احوال ماهان بنده حدا  يتو يادیز دیسرخاراندن هم نداشتم اما خب شا

 .نبود

صفحه اش اسم ماهان را با  يآوردم و رو رونیب بمیج يرا از تو یآوردم، گوش یهرطور شده از دلش در م دیبا

 .انگشت لمس کردم

 .آزار دهنده بود میو برا دیکوب یانگار مثل پتک برسرم م یبوق آزاد گوش يصدا

 رونیاز در شرکت باالن  نیداد؟ اون که هم یپس چرا جواب نم.ابروانم در هم فرورفت يگره  ناخودآگاه

 ؟ ... شرکت جا نگذاشته پس چرا  يرو هم که تو شیگوش.زد

 : شده ام گفتم دیکل يدندان ها انیو از م دمیکوب زیرا به م مشتم
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  ؟يد یپس چرا جواب نم..یلعنت گهیجواب بده د... د  -

 : به صدا در آمد و گفت وجدانم

مطمئن  يکه تو باهاش کرد يبا اون کار.جواب تماست رو بده ادیکه ب..ایبهراد آر يآقا يدار يچه انتظار -

چرا چون تو فقط  یدون یم.ياریدلش رو به دست ب یتون یگرده و نم یبه سمتت برنم گهیوقت د چیباش ه

آره .ستیبرات مهم ن کس چیه گهیاز خودت د ریو بس به غ ینیب یفقط خودت رو م ایآر ینیب یخودت رو م

 .یکه فقط خودت مهم یو خودخواه و خودپسند هست آدم مغرور هیتو .نهیهم

 : دمیاز ته دل کش يادیسرم گذاشتم، فر يشدم دستم را رو یم وانهید داشتم

 .خـــــــــدا یـــــــــیوا.ستمین.ستمیمن خودخواه ن.ســــــتمین.ستمینه ن -

 : که گفت دمیقربون را شن یمشت يصدا

 آقا؟ ..حالتون خوبه آقا -

دانه دانه  میاشک ها.ام بلند شد هیدادم و هق هق گر هیتک واریاز دستم آرام سرخورد و افتاد سرم را به د یگوش

 .بود دهیامانم را بر هیو هق هق گذ ختیر یم نییچشمم پا ياز گوشه 

 : گفت دیکاو یم یچهره ام را با نگران يکه اعضا یتر آمد و در حال کیقربون نزد یمشت

 .دیکن یرو دق مرگ م رمردیمن پ دیکه دار ينطوریاخه ا.دیبزن یحرف هی نیبگ يزیچ هیخدا شده آقا؟ ترو یچ -

 .زبانم قفل کار گذاشته بودند ياما انگار رو.شانه ام گذاشت و به شدت تکان داد يرا رو دستش

 .بعد دوان دوان به سمتم آمد هیبا عجله به سمت آشپرخانه رفت و چند ثان میگو ینم يزیچ دید یوقت

 : را به سمتم گرفت و گفت یآب وانیل.اشک نگاهش کردم يپشت پرده  از

 .شه یحالتون خوب م دیآب بخور نیقلپ از ا هیآقا تروخدا  -

 .آمد انگار توانم را هم از دست داده بودم یدستانم هم باال نم ینگفتم و فقط نگاهش کردم حت يزیچ

 .را به خوردم داد وانیکرد و به زور چند جرعه از ل کیآب را به لبم نزد وانیچون ل خودش متوجه شد انگار

 .نگاه چهره ام کرد یو با نگران دیباعث شد که دستش را عقب کش هیهق هق گر اما

زد و داغ  یآن روزگاران آتش به قلبم م ادیهنوز هم .ام بلند شد هیگذاشتم و هق هق گر میزانوها يرا رو سرم

 .کرد یتازه م دلم را

حال خرابم  نیداخل سلول هم برا يبسته بود و سرما خیرا بلند کردم به نفس نفس افتاده بودم و تمام تنم  سرم

 .نبود ریتاث یب
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خورد  یکه از سرما به هم م میدندان ها يصدا.نداشت يریاما تاث دمیکش میشانه ها يرا آرام باز کردم و رو پتو

 یشل شده بود، تمام تنم م میعضله ها.دادم هیتک واریچشمانم را بستم و سرم را به د.بود ختهیاعصابم را بهم ر

 .کرد یام خس خس م نهیس..دمیکش قیچند تا نفس عم.سوخت یام م نهیقفسه س.دیلرز

 ینفسم باال نم.ام فشار دادم و به لباسم چنگ زدم نهیس يقفسه  يدستم رو رو.ام از درد در هم جمع شد چهره

برداشتم  یدست دراز کردم و پارچ آب.زد یچشمک م زیم يرو يقرص با پوشش نقره ا.چشمانم را باز کردم..آمد

لرزان  یآوردم، با دستان رونیاز پوشش ب اقرص ر.فتدیبود پارچ آب از دستم ب کیجان بودم که نزد یاما انقدر ب

 .برداشتم و به سمت دهانم بردم زیم يو قرص را از رو وانیل

تک تک  يرا تو یبیلرز عج.آمد یباال م یدادم نفسم به سخت هیتک واریرا دوباره بستم و سرم را به د چشمانم

 .شده بود خی يتمام تنم مثل گوله .در خودم جمع شدم شتریچند تا سرفه زدم و ب.کردم یبدنم حس م ياعضا

 : گفت یکه داشت بهم م دمیمعترض مهران را شن يصدا

خراب  نیباالخره خودت رو تو ا یتون یحاال م نیبب.رو با خودت نکن نکارایآخه من چند بار به تو بگم که ا -

 نه؟  ای یشده بکش

 .شانه ام را بلند و کمک کرد دراز بکشم ریآب را از دستم گرفت، ز وانیل

 .و ازش تشکر کنم را هم نداشتمچشمانم را باز کنم  نکهیرمق ا یداد اما حت یکارها را مهران انجام م نیا تمام

 .گذاشت تا به قول خودش استراحت کنم میو تنها دیتنم کش يرو مهیرا تا ن پتو

*** 

 3 فصل

 .آمد باعث شد که چشمانم را آرام باز کنم یکه از اطراف م یبیو غر بیعج يصداها

با تذکر زندان بان همه .کردند افتاد یبا هم دعوا م شانیغذا ي رهیها که برسر ج یبه چند تن از هم سلول نگاهم

 .رفتند رونیشان سکوت کردند و ب

 .همه جا را فراگرفته بود یبیعج سکوت

 دهیخوابم برده و چند ساعت خواب یک قایدق دیآ ینم ادمی.داد یساعت هشت شب را نشان م.ساعت کردم نگاه

 .بودم
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 ینمور داخل سلول داشت حالم را بد م يفضا.نشستم میجانم را به زحمت از هم باز کردم و سرجا یب يها پلک

سوخت اما حالم از آنموقع بهتر  یم یام هنوز کم نهیس.دمیکش یقیزدم و نفس عم قیعم يچند تا سرفه .کرد

 .پتو فرو رفتم ریز شتریرا در هم جمع کردم و ب میپاها.شده بود

 .دوخته شده و دوباره رفتم به گذشته زیم يبه قاب عکس سه نفره مان بر رو نگاهم

آمار و ارقام شرکت  ستیبود که داشتم ل يبار نیچندم نیاز صبح تا بحال ا.دمیکاغذ کوب يرو یرا عصب خودکار

 یکردم که تمام حساب کتاب ها بهم م یم یاشتباه هیزدم و  یبهش م يگند هینوشتم اما هربار  یرا م

زده بودم تا االن دست  رونیاز صبح که ماهان به ان وضع از شرکت ببود  ختهیاعصابم به شدت بهم ر.ختیر

 .دوشم افتاده بود يبررو ییشرکت به تنها تیتنها مانده بودم و بارتمام مسئول

ماهان را دوباره گرفتم اما جوابم فقط  يبراشتم و شماره  زیم يرا از رو یگوش.بود ختهیبه شدت بهم ر اعصابم

 .چند تا بوق آزاد بود

مشت گره کرده .افتاد و چند تکه شد نیبرزم یستالیگلدان کر.دمیکوب زیم يرا قطع کردم و بررو یگوش یبعص

 .دیترک یسرم داشت از درد م.گذاشتم و فشار دادم میها قهیشق يانگشتانم را از دو طرف رو.ام را باز کردم

انجام دهم باز هم موفق  ییمغزم را فلج کرده بود، از صبح هرچه تالش کرده بودم کارها را به تنها يکار فشار

شرکت  يتمام حجم کار.تنهام گذاشته و رفته بود یطیبدشرا يماهان تو.دیلنگ یکار م يجا هینشده بودم و 

طرف و رفتن ماهان از  کیاز  یپرهام اجاخر.دادم یهمه کارها را انجام م دیدوشم افتاده بود و خودم با يرو

انجام  يآخه تو که هنوز عرضه .خورد یداشت از خودم بهم م گهیحالم د.بود ختهیاعصابم را بهم ر گریطرف د

و چند ساله و  نیطرز برخورد با دوست چند نیا.یکن یفکر نکرده عمل م یکن یغلط م يکار رو ندار هیدادن 

چه جور جواب اون همه سال  يدید.يکرد رونشیخودت ب یخودخواه با يچطور يدید.حسابدار شرکتت بود

 يآره؟ حاال وسط سال و تو ؟يایبرب تیهمه مسئول نیا يدست تنها از عهده  يخوا یحاال م.يرفاقتت رو داد

مورداعتمادتر از  یکن دایپ یتون یرو م یک ؟یکن دایپ یتون یحسابدار خوب از کجا م یبحران تیوضع نیا

 .به تو بهراد تماهان؟ لعن

 .دیکش رونیافکارم ب انیقربون من را از م ینگران مشت يصدا

 : و نگاهش کردم که گفت دمیچرخ یصندل يرو

 .وضع افتاده نیچرا به ا نجایآقا شما حالتون خوبه؟ ا -

 : گذاشتم و گفتم میلبها يشست وسبابه ام را رو انگشتان
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 .گلدون افتاد شکست نیدستم خورد به ا ستین يزیچ -

 : و گفت دیصورتش کش يرو شیپنجه ها با

 .مادربزرگتون بود يادگاریگلدون که  نیا.خدا مرگم بده آقا...  یــــــــــیوا -

 : برداشتم و گفتم زیم يحوصله خودکار را از رو یب

 .ستین یمهم زینداره چ یاشکال -

 : که گفت دمیشن

 .دفعهیچطور شد که .نین عالقه داشتگلدو نیبه ا یلیآخه آقا شما که خ -

 : گفتم یرا بستم و عصب میحرفش آمدم، چشم ها انیم

 .حرفشم نزن گهید.ستیگفتم که مهم ن -

 : سرش را تکان داد و گفت عانهیمط

ره  ینکرده م يخدا.جمع کنم نیزم يها از رو شهیخورده ش نیا ارمیبا اجازتون برم جارو ب.دیچشم آقا ببخش -

 .دست و پاتون يتو

 .را بلند نکردم سرم

 :همان لحن جواب دادم با

 .قربون یبرو سرکارت، لطفا تنهام بذار مشت.الزم نکرده -

 : و گفت رانداختیزده سرش را به ز شرم

 .دیچشم آقا ببخش -

 .دمیبسته شدن در را شن يرفت و بعد صدا یکه به سمت در م شیپاها يصدا

 .اتاقم دوختم يردم و نگاهم را به در بسته پرت ک نیبه زم یرا عصب خودکار

 يدار يچور نیبب! ! گن مرد؟ یمرد گنده؟ به تو هم م یکش یاز خودت خجالت نم.معلوم هست تو چته چیه

 نیاز ا نمیا يکرد رونشیاون از ماهان که صبح با اون وضع ب.یکن یم زاریو ب يد یم يهمه رو از خودت فرار

 بهراد؟  یکش یواقعا از خودت خجالت نم.چارهیب رمردیپ

برخورد  ينطوریا چارهیب رمردیبا اون پ نکهیاز ا.دوختم نییفشار دادم و نگاهم را به پا میدست ها انیرا م سرم

تاوان ندونم  دیکرده بود که با یآخه اون چه گناه.کردم یکرده بودم از خودم شرم داشتم و احساس خجالت م

 داد؟  یمن را پس م يها يکار
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 .رفت یشد، اصال دست و دلم به کار نم یهمه فشار منفجر م نیداشت از ا گهید مغزم

هستم  يگفت که من آدم خودخواه و مغرور یدلم صدبار به خودم لعنت فرستادم، واقعا که ماهان راست م يتو

 .دهم ینم تیاهم نیجز ا يزیچ چیبه فکر خودم و منافع شرکت هستم و به ه شهیو هم

 يو به جا یستیو آرمان هم ن ماهیبه فکر پر یتو حت یاز خودت خجالت بکش دیواقعا که بهراد با.بود نیهم آره

و همه ش کار برات  يحبس کرد یشرکت لعنت نیا يفقط خودت تو یو به اونا برس یروز از کارت بزن هی نکهیا

 .مهمه نه خانوادت

 : بر سروجدانم زدم و گفتم يادیفر

براشون گرفتم که  ییالیبزرگ و و يخونه  هیمهم تر که  نیاز ا ستم؟یگفته که من به فکر اونا ن یک... نـــه  -

 باشن؟  شیآسا يتو

 ينکنن؟ که تا لب تر کنن فور شونیزندگ يگذاشتم که احساس کمبود تو ارشونیدر اخت شیرفاه و آسا لیوسا

رفاه و  يبرا يهم تر؟ من که همه کارم نیاز ا يخوا یم یچ گهیهست، آره؟ د ایبخوان براشون مه یهرچ

 .براشون انجام دادم رهمه کا شهینکردم و هم غیرو ازشون در یچ چیانجام دادم و تا حاال ه ششونیآسا

 يبشه با آدم ها لیهمه هرروز تا عصر که شرکت تعط نیشرکت و ا امی یبخاطر وجود اوناست که م اصال

 .نداشته باشن یزنم که اونا راحت باشن احساس ناراحت یمختلف سرو کله م

 :به صدا درآمد و گفت وجدانم

اما عشق و محبتت  ینیب یم یپول و راحت يرو تو زیتو همه چ ؟يتو همه کار براشون انجام نداد..نـه بهراد -

تو چه جور همسر و آخه  ؟یهست شونیو به فکر راحت يکه دوستشون دار یکن یبعد ادعا م.يکرد غیرو از اونا در

نسبت به خودت  ازشونین نیتر یعیده که اونا رو از طب یبهت اجازه م رتتیکه وجدانت و غ یهست يپدر

اون ها رو به حال خودشون رها  یو درکنارشون باش يوقت بذار یتون یخودت م یچرا وقت.يمحروم کرد

 .یاز مرد بودن خودت خجالت بکش دیگن مرد بهراد؟ واقعا که با یبه تو هم م ؟يکرد

 : زدم و گفتم ادیفر برسروجدانم

اگر بدبخت نبود .بهراد بدبخته.آره حق با تو هستش من بدم.یکن یچقدر سرزنشم م.يکالفم کرد گهیاه بسه د -

و آرمانش رو به حال  ماهیپر.کرد ینم یخال چارهیقربون ب یرو سر مشت زیهمه چ.کرد یرو نم نکاریبا ماهان ا

کنم  یفقط خواهش م.آره..بهراد ریتقص.منه ریها تقص نیا يهمه  یگ یآره تو راست م.گذاشت یودشون نمخ

 .نکن ياداوریمن رو بهم  يها يانقدر بد.بس کن
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 یصندل یکتم را از پشت.و با دست آن ها را به سمت باال هل دادم دمیکش شانمیپر يموها انیم یدست کالفه

 .آمدم رونیبرداشتم و از اتاق ب

شلوارش را تا ساق باال زده و داشت  نییقربون پا یمشت.آمد یم یبهداشت سیشرشر آب از داحل سرو يصدا

 .کرد یم زیآنجا را تم

 .آورد یبود نفسم را بند م دهیچیشرکت پ يکه داخل فضا يگرید يها ندهیکننده و شو دیسف يبو

 .همان حال نگاه ساعت کردمگرفتم و در  مینیب يآوردم و جلو رونیب بمیاز ج یدستمال

 .زنگ نزدم ماهمیافتاد امروز به پر ادمیساعت  دنید با

 .شماره ها فشردم يرو یکی یکیبرداشتم و انگشتانم را  یپرهام زیم يرا از رو یگوش

 .دیچیتلفن پ يقشنگش تو يتا بوق که خورد، صدا چند

 .کردم یحس م یدر پ یتند و نامنظمش را پ يضربان ها يبه تپش افتاده بود و صدا شیصدا دنیاز شن قلبم

قشنگش گوش  يو فقط به آهنگ صدا نمیبنش یحرف چیه یخواست ساعت ها ب یدلم م دم،یکش یقیعم نفس

 .جان بسپرم

 یآرومش که با کم يگذشتند و دوست داشتم در همان حالت بمانم اما صدا یم يبه کند میها برا هیثان

 .آورد رونیاز آن حال و هوا ببود من را  ختهیدر هم آم يدلخور

 : دهانم را فرو دادم و گفتم آب

  زم؟یعز یخوب -

 : گفت یفیضع يصدا با

  ؟یتو خوب یمرس -

 .دانستم یرا نم لشیکامال مشهود بود، اما دل شیدر صدا يدلخور

 : دادم و گفتم زیام را به م هیتک

 فکر کنم بدموقع مزاحمت شدم آره خانمم؟  -

 : دیگو یمعترضش را بشنوم که م يبودم تا هرلحظه صدا منتظر

وقت به فکر  چیو ه یو هست يفکر خودت بود شهیکه هم یآدم خودخواه هیچون تو .آره بهراد، چون ناراحتم -

خالصه  یکار و اون شرکت کوفت يتو یو همه چ يهم دار یزندگ هیکه  افتادین ادتیوقت  چیه.يما نبود

 .شهینم
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 : کرد و گفت یجوابم مکثدر عوض در  اما

بگم اخترخانم غذا رو گرم نگه داره تا  يای یخونه؟ اگر م يای یناهار م يبرا.بکم خسته ام ست،ین يزینه چ -

 .يایب

 : را در دستم فشردم و گفتم یگوش

  د؟یناهار خورد یتو و آرمان چ -

 : همان لحن گفت با

 .آرمان هم به اخترخانم گفتم ناهارش رو بهش بده.من اشتها ندارم م،ینه نخورد -

 .ستین یشگیهم ماهیرا ندارد و پر شهیگرما و شور هم شیکردم صدا یدونم چرا حس م ینم

 .زد یانگشتر چشم را م زیر يها نیبرق نگ.دست چپم دوختم يرا به حلقه  نگاهم

 رونیوقت ب یوقت و ب شهیهم.میحاال انقدر از هم دور نبوداول ازدواجمان افتادم آنموقع ها مثل  يروزها ادی

از هم  نگونهیباعث شده بود ا يکار يمثل حاال که مشغله ها.میشد که خانه باش یم دایپ يو کمتر روز میبود

باعث شده بود که  يکار يوقت مشغله ها ندچ نیا.حق داشت که از من دلخور باشد ماهیپر دیشا.نبود میدور باش

قربون را  یمشت شهیخودم در کنارشان باشم هم نکهیا ياوقات به جا شتریو ب.از حال آنها غافل شده بودم يادیز

 .آوردم یهرطور شده از دلش در م دیاما حاال با.دادم یآن ها قرار م يانجام کارها يبرا

 : برداشتم و گفتم زیام را از م هیتک

دنبالتون  امی یدارم م.هم خودت هم آرمان دین هم آماده باشاال.شب يبه اخترخانم بگو غذا رو نگه داره برا -

 .رونیب میبر

 : شود گفت دایدر لحنش پ يرییآنکه تغ یب

 ... اما من  -

 : حرفش آمدم و گفتم انیم

پس آماده .دلم زیامروز رو به من و خودت خواهشا تلخ نکن عز هی.زمیعز گهیاما و اگر رو بذار کنار د گهید -

 .رسم یمن م گهیساعت د میتا ن دیباش

 .قربون را صدا زدم یرا که قطع کردم، مشت یدهد، گوش یم یچه جواب نمیمنتظر نشدم که بب گهید

را  شیشانیپ يو درشت عرق رو زیو همانطور که با پشت دست قطرات ر دیدست از کارش کش میصدا دنیشن با

 : کرد، گفت یپاك م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٣٩ 

  د؟یبا من داشت يامر..بله آقا -

 : به سمت جلو برداشتم و گفتم یقدم چند

 .خوام برم خونه یکردم م لیزحمت کارت رو زودتر تموم کن امروز زودتر تعط یقربون ب یآره مشت -

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه معنا يسر

 .امی یشم و م یمنم اماده م نییپا دیببر فیتا شما تشر.چشم آقا -

 .شلوارش شد ياشد و با دست مشغول باز کردن پاچه ه خم

 .را زدم یپ يو دکمه  ستادمیآسانسور ا يآمدم، جلو رونیدر ب از

 کیبودند که با آن ها سالم و عل ییهم به جز من داخل آسانسور از همکاران شرکت باال گرینفر د چند

ام را  هیتک.رفتم نمینگه داشت از آن ها جدا شدم و به سمت ماش یپ يدکمه  يکه آسانسور رو یهنگام.داشتم

 .هم آمد ونقرب یکه مشت دیطول نکش شتریب يا قهیچند دق.ستادمیزدم و منتظر ا نیبه ماش

 .شد و حرکت کرد نیباز کرد و سوار شدم، خودش هم از آن طرف سوار ماش میدر را برا موتیهمان دور با ر از

 يدر آرامش به صدا چشمانم را بستم و... پخش را فشردم  يدست دراز کردم و دکمه  یشگیعادت هم طبق

 .کردم یلب زمزمه م ریهمراه با خواننده شعر را ز یخوش خواننده گوش سپردم و گهگاه

 .میدیرس یمتوجه نشده بودم ک یآنقدر غرق در آهنگ بودم که حت.چشمانم را باز کردم نیتوقف ماش با

 .شد و به سمت خانه رفت ادهیقربون پ یمشت

 .بود ستادهیخانه ا يکه آرمان را در آغوش گرفته و جلو دمیرا د ماهیپر

داد اما مهم نبود به خودم قول داده بودم که امروز انقدر بهشون خوش  یدلخور نشان م یاش هنوز کم چهره

 یخوب ریامروز تصو ياوردن خاطره  ادیبا به  شهیوقت فراموش نکنند و هم چیامروز رو ه يبگذره که خاطره 

 .ادیذهنشون ب يتو

از شدت سرما گل انداخته بود و چهره  شینگاهش کردم، گونه ها.رفتم ماهیشدم و به سمت پر ادهیپ نیماش از

 .کرده بود دایپ يبا مزه ا ي

 : را با انگشتان شست و سبابه فشار دادم و گفتم شینینوك ب.زدم، دستم را جلو بردم يلبخند

 .من ياه کوچولواخمالو شده م یمن چطوره؟ امروز حساب يگل قرمز -

 : اش از هم باز شد، دستم را پس زد و با خنده گفت چهره
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 یلیدستم افتاد فکر کنم خوابش برده اخه خ ریآرمان رو بگ ایکارا ب نیا يحوصله ندارم به جا.ا لوس نشو بهراد -

 .شده نیسنگ

 : و گفتم دمیبه چشمانم زل زد که بلند خند مظلومانه

 رونیو ب حیاونوقت امروز تفر.غش کرد نجایبهرادت هم يدید هویمن  يکوچولو یشینگام نکن پ ياونجور -

 .شه یم لیتعط

 : کرد و گفت يمستانه ا ي حنده

 .بخدا خسته شدم ریبهراد لطفا آرمان رو بگ گهیخب بسه د یلیخ -

 : چشمانم و گذاشتم و گفتم يرا آرام رو دستم

 .دالور بابا رو نمیبب ادیبده ب.دهکه انجامش ن هیمن ک يچشم شما امر بفرما بانو -

 : گفتم یشیرا از دستش گرفتم و با حالت نما بچه

 .خودش يشده برا يشده پسرم ماشاهللا مرد نیچقدر سنگ..اوه..اوه -

 : نگاهم کرد و گفت یحالت نگران با

 .رهیکمرت نگ نییکن بذارش پا دارشیب يخوا یم.بهراد یــــــــیوا -

از کارم  دمینگرانش را د يچهره  یبزنم اما وقت یسربه سرش بذارم و خودم را به موش مردگ کمی خواستم

 : منصرف شدم و با خنده گفتم

 .بچه چقدر وزن داره که نتونم بغلش کنم نیمگه ا زمیکنم عز یم یشوخ -

 : نگاهش کردم و گفتم يشتریب طنتیش با

غالم حلقه به گوشتون  نیم بلند کنم خانمم و تا دم در ماشتون یتو رو هم م یبچه که سهله من حت نیتازه ا -

  ؟یموافق..هوم م؟یچطوره امتحان کن يباشم، اصال اگه حرفمو باور ندار

 : با وحشت نگاهم کرد و گفت د،یکش یفیخف غیچنگ زدم که ج شیرا به سمتش دراز و به مانتو دستم

 .امی ینکن، خودم م تیاذ.شه یبهراد؟ قلبم داره از جا کنده م يشد وونهید -

 : را باال انداختم و گفتم میابروها طنتیش با

 غالم باشم؟  ادی یبه من نم هیچ.خوب بود خانمم یلیکه خ نیا چرا؟ا -

 : گفت یساختگ یاخم با

 .شه یم ریخواهشا داره د میبر ایب.لوس نشو بهراد -
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 : زدم و گفتم يلبخند

 .من یشه خانم یچشم اطاعت م -

 : را نشان دادم نیدست ماش با

 .کنم یخواهش م نطرفیاز ا -

 .صورتم پاك کردم و صاف نشستم يرا از رو میشانه ام قرار گرفت، اشک ها يرو یدست

 : که گفت دمیمهران را شن يصدا

  ؟يگذشته ها کرد ادیبابا پسر بازم  يا -

 یش یم وونهید ینیب یم هویاونوقت  قیانقدر فکر نکن رف.یستیداره که تو ول کنش هم ن یگذشته چ نیا آخه

 ..ياری یها در م مارستانیو سر از ت

 .وونهید یگن به یدربه در همه بهت م یبه يبه جا اونوقت

 .سرداد يبلند يقهقهه  و

 .اشک درون چشمانم نشست يحلقه .غمزده ام را به چشمانش دوختم نگاه

 : فشرد گفت یزد و همانطور که دستش را به شانه ام م يغم درون چشمانم شد، لبخند متوجه

 راحت بشه؟  التیو پابه پات زار بزنم تا خ نمیبش نجایخوبه منم ا گهینکن د هیگر قیبابا رف يا -

را جمع  میپاها.و بغض خفه ام را فرو دادم دمیکش یقینفس عم.را از چشمانش گرفتم و به رو به رو دوختم نگاهم

 .را در آغوش گرفتم میکردم و زانوها

 : که گفت دمیرا شن شیصدا.گرفت میرا جلو ییغذا ینیس

بخدا .کنه یهم فکر نکن خدا خودش درست م یچیغذات رو بخور به ه نیبش.تو آوردم يبرا قیرف ریبگ -

 .بهت گفتم یک نیها بب يبر یم نیخودت رو از ب ينجوریا

داخل ظرف حالم  یگوشت کباب يبو.زدم هیپشت سر تک واریسرم را به د ادیب شیپ تمیوضع يتو يرییآنکه تغ یب

 .را بد کرد

 : احترام کرد و گفت يگذاشت و در آخر که کارش تمام شد، ادا یم زیم يظرف ها را به دقت رو گارسون

 قربان؟  نیالزم ندار يا گهید زیچ -

 : تکان دادم و گفتم يسر

 .نه ممنون آقا -
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 .صاف نشستم و نگاهش کردم میصندل يرو.گذاشت مانیتنها گارسون

 .کرد ینگاهش را به آرمان دوخته بود و حرکاتش را نگاه م یحرف چیه یب

 .کالفه شده بودم نمانیهمه سکوت ب نیا از

 .و بعد آرمان گذاشتم ماهیپر يشکستن سکوت موجود، ظرف ها را برداشتم و اول جلو يبرا

 .داخل ظرف کرد ندیظرف برداشت و شروع به کوب يقاشقش را از تو آرمان

 چیبود و ه شیهمچنان نگاهش به آرمان و کارها ماهیکنه اما پر یخواست اعالم گرسنگ یم لهیوس نیا به

 .کرد ینم یحرکت

 .دلم گرفته بود شیتوجه یهمه ب نیاز ا.ام در هم رفت چهره

توجهش  يهمه  میتوقع داشتم که تمام حواسش به من باشه اما برعکس من از همون اول که اومده بود دیشا

 .معطوف آرمان بود

 .سرش را هم برنگرداند یبودم حت واریاما انگار با د ادیبه خودش ب دیتا تک سرفه زدم که شا چند

 .کنه یکار م یچ نمیمحل نذارم تا بب دمید بهتر

 .غذا کردم دنیآرمان را از جلوش برداشتم و شروع به کش بشقاب

 .کرد یم ریهنوز تو عالم خودش س... کردم  ماهیآرمان گذاشتم و نگاه پر يرا جلو غذا

گذاشتم اما  شیو بشقاب را دوباره جلو ختمینگاهش کردم و بشقابش را برداشتم چند تا قاشق برنج ر يدلخور با

ظرفش برداشته و خودش را  يقاشق آرمان را از تو.هم نکرد یتشکر خشک و خال کی یانگار نه انگار حت

 .دست هم نزد یبه بشقاب خودش حت.نشان دادمشغول غذا دادن به آرمان 

ظرف غذا را کنار .رفته بود نیبه کل از ب میاشتها.انداختم نیینگاهم را ازش گرفتم و سرم را پا یناراحت با

 لیتازه اوا دیرس یآن را اشغال کرده و به نظر م یکه زن و شوهر جوان يکنار زینگاه حسرت بارم به م.زدم

اطرافشان  يبه حال و هوا یجهانقدر گرم صحبت با هم بودند که تو.شد دهیمشترکشان هست، کش یزندگ

اما افسوس که  میمثل آن دو باش میتوانست یکاش ما هم م.شد میلحظه به حال آن ها حسود کی.نداشتند

 نیتونست از بهتر یکه م يروز.رفتارش اون روز رو هم به خودش و هم به من تلخ کرده بود يبا سرد ماهیپر

 .خراب شده بود ينطوریا میشاد باش دنشآور ادیعمرمون باشه و تا مدت ها با به  يروزها

*** 

 4 فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٤٣ 

 یهمه ب نیدلم از ا.به عقب برگردد به سمت ساختمان رفت ایتشکر کند  یآنکه حت یشد و ب ادهیپ نیماش از

 .ده بودحد باهام سرد ش نیافتاده بود که تا ا یدونم چه اتفاق ینم.به درد آمده بود شیرحم

 يگریحرف د چیگذرد اما افسوس که اون روز به جز چند تا کالم ه یتوانستم بفهمم در درونش چه م یم کاش

که پشت  یچون موقع.کردم یرفتارش را حس م يهم قشنگ سرد دیموقع خر یحت.رد و بدل نشده بود نمونیب

 .مغازه رد شد زتوجهه به حرفم راهش را کج کرد و ا یرا نشانش دادم ب یکیش یلباس مجلس نیتریو

 نیدست بلند کردم، بسته ها را هم از پشت ماش يرا باز کردم و آرمان که خوابش برده بود را رو نیعقب ماش در

خانه در سکوت مطلق فرو رفته و به جز اختر خانم .دمیرا ند ماهیوارد ساختمان که شدم پر.برداشتم و در را بستم

سالم .دیدست از کارش کش دنمیاخترخانم با د.دآنجا نبو يگریل آشپزخانه مشغول پخت و پز بود، کس دکه داخ

اخترخانم هم .برم یاما از دادنش امتناع کردم و گفتم خودم م ردیداد و خواست آرمان را از دستم بگ یکوتاه

 .اطاعت کرد و به سمت آشپزخانه رفت

تخت خواباندم و پتو را تا نصفه روش  يبچه را رو.پ اتاق آرمان بودسمت چ یاتاق اول.پله ها باال رفتم از

تخت  يو پسرمان آرمان که باال ماهیاز من و پر یگاهم به عکس.تختش گذاشتم يبسته ها را باال.دمیکش

 .آرمان اونموقع فقط چند ماه داشت.سالگرد ازدواجمون بود شیچهارسال پ يعکس برا.شده بود افتاد زانیآو

کرد که  یکرد در همان نگاه اول فکر م یهرکس به ما نگاه م.نقش بسته بود ماهمیلبان من و پر بر لبخند

 .بود نطوریو واقعا هم هم میچقدر خوشبخت

کرد  یفکر م شتریب دید یما را م یو هرکس زندگ میخوشبخت بود یلیمشترکمان خ یزندگ يتو ماهیو پر من

با اومدن پسرم آرمان کامل تر شد، از آن زمان که خدا  یخوشبخت نیاما ا... تا زن و شوهر  میخواهر و برادر هست

 يزیچ چیسن ه نیکرده و تا به ا شتال شیکرده بود هردو عاشقانه برا هیفرشته کوچولو رو بهمون هد نیا

 .میکم نگذاشته بود شیبرا

 يخم شدم، بوسه ا.خواب رفته بود دوخته شد پسرم که معصومانه به ياز قاب عکس جدا شد و به چهره  نگاهم

 ماهیدانستم پر یم.آمد یم رونیاز داخل اتاق خواب ب یفینور ضع.آمدم رونیزدم و از اتاق ب فشیلط يبر گونه 

 شتریبهتر بود که به حال خودش باشد و در خلوت خودش ب دیشا.وارد اتاق نشدم نیهم يبرا.داخل اتاق هست

 .فکر کند

گوشه  ينفره  کیآنکه چراغ بزنم به سمت تخت  یدر اتاق را بستم و ب.را به سمت اتاق کارم کج کردم رمیمس

و اتفاقات آن روز  ماهیتخت انداختم و انقدر به خودم و پر يرا شل کردم و خودم را رو میدکمه ها.اتاق رفتم ي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٤٤ 

 .هم افتاد يچشمانم گرم شد و رو یچه زمان دمیفکر کردم که نفهم

 

خاطرات تلخ گذشته باز هم غم و رنج و  يادآوریباز هم .دمیاز اشکم کش سیخ يگونه  يبر رو یدست

دلم .ام خسته شده بودم يتکرار ياز مرور کردن گذشته .دمیرا در آغوش کش میزدم و زانوها یلبخند تلخ.ییتنها

 .م فرار کنمشوم ياز گذشته .خودم روزها رو ورق بزنم يفکر کنم و با دستا ندهیخواست به آ یم

 : وجدان خفته ام به صدا در آمد

 ياز اون گذشته  ای يکه االن دار ينکبت بار یاز خودت، از زندگ یفرار کن يخوا یم یبهراد؟ از چ یفرار کن -

و روز به روز  یش یم ریچنگال پرقدرتش اس يباز هم تو یازش فرار کن یکن یم یسع يدار یکه هرچ یشوم

 یهم ب يو بدو یتالش کن یچتو هر..نه بهراد.یفرار کن يخوا یم یاز چ گهید.یش یغرقش م شتریب يدار

 یدون یم یرو درست کن زیچ چیه یتون ینم گهیوقت د چیه.است سرنوشت تو با گذشته ت گره خورده دهیفا

 چرا؟ 

 .ستیمال تو ن گهید ایدن يها یخوش.یآدم تموم شده هست هی ،یآدم بدبخت هیتو  چون

اونا بود که قبول کرده  شیو آسا یراحت يو برا يکه زن و بچه ات که انقدر عاشقشون بود نهیاز ا ریغ مگه

اون  يتو ينطوریا.یبچرخون یرو با هزار جور خفت و سخت یو اون شرکت لعنت یمنت پدرزن رو بکش يبود

 .ندو سرزنش تو رو به حال خودت گذاشت ریتحق ایدن هیسخت ولت کردند و با  طیشرا

به  الشینبود که با فکر و خ يو روز يتالش کرده بود ماهتیبه پر دنیرس يت که چقدر برارف ادتی مگه

 يدید.کرد کاریتو چ ياما اون در مقابل برا يخواست جونتم بد یدلت م ششیو آسا یراحت يبرا...  يخواب نر

 .تنهات گذاشت و رفت اتیبدبخت يچطور تو

 .شد دهیکنار تختم کش ماهیبه عکس پر نگاهم

 یزول زده بودم به عکس و چشم ازش برنم ينطوریهم.دیخند یهم م یقاب چوب ياز تو یاش حت چهره

 يلبش نشسته بود و روز يکه رو یقیعم يبه خنده .نگاه چشمانش کردم.دیچشمانم لرز ياشک تو.داشتم

تنها  چطورمن رو  يدیفرشته اش اما د يشد خاك پا یکرد و م یم خودیخنده ها بهراد رو از خودش ب نیهم

 شهیمگه تو هم.يزد رقولتیز يدید ؟یچطور بهرادت رو تنها گذاشت يدیمن؟ آره؟ د يفرشته کوچولو یگذاشت

 یمن م ياهایو مرد رو نیزم يمرد رو نیتر پیو خوشت نیخوشگل تر يخند یم یوقت یگفت یبه بهرادت نم

خواد؟  یبار از خدا مرگش رو م ارهز يکنه و روز یم هیخنده گر يبهرادت به جا ینیکه بب ییاالن کجا.یش
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وقت سمت  چیه گهیکه بهراد تا عمر داره د يکرد يتو کار ؟یلعنت ییکجا ؟ینیرو بب زایچ نیکه ا ییکجا..هان

جواب بده  ستمیهان؟ مگه با تو ن یلعنت يد یپس چرا جواب نم.متنفر..نره، از همتون متنفرم يزن و دختر چیه

 .با تو هستم..یمگه الل..یلعنت

 .و مشت گره کرده ام به سمت قاب عکس نشانه رفت دمیهم ساب يرو یرا عصب میها نداند

 .افتاد و چند تکه شد نیزم يعکس رو قاب

 .زدم یپوزخند تلخ.ها آرامش را به دلم نشاند شهیخرد شدن ش يصدا

قطره .کردم یدستانم حس م يخون را تو یگرم.ام سرخورد یانگشتان زخم يخورده ها به زو شهیاز ش نگاهم

قرمز  يپاهام پر از لکه ها نییپا يتمام ملحفه .دیچک یم نیخورد و به زم یدرشت خون از انگشتانم سر م يها

از درد در هم جمع شد و  امچهره .دستم را مشت کردم.کردم یدستم حس م يرا تو يسوزش بد.خون شده بود

 .چشمم سرخورد ياز گوشه  یاشک يقطره 

هم با  اشونیها که متعجب و بعض یاز هم سلول یبود، جمع دهیترس شهیشدن ش خورد يکه از صدا مهران

 نیپنبه و بتاد يبسته ا یاز نگهبان.کردند کنار زد و از اطرافم دور کرد ینگاهم و در گوش هم پچ پچ م شخندین

 .کنارم نشست.جور و جور کردم یخودم را کم.گرفت و به سمتم آمد

 : خورده ها و دستم کرد و گفت شهیسرزنش نگاه ش با

 يبه جا یکن یبا خودت م يکه دار ییکارا نیآخر سر مطمئنم با ا..بگم پسر یاز دست تو چ گهیواقعا من د -

 .ره یم رونیخراب شده ب نیخودت نعشت از ا

 : شدم و آهسته گفتم رهیخ ینامعلوم ينقطه  به

 .شم یچه بهترحداقل راحت م -

 : و گفت دیرا در هم کش شیها اخم

پس خفه .یمزخرف نگ گهیکشمت که د یخودم م يخودم با دستا یحرفو بزن نیا گهیبار د هی..خفه شو بهراد -

 .نگو یچیشو ه

 .انداختم نییو سرم را پا دمیکش یآه

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 ينجوریکنم ا رتیتخت قفل و زنج نیبه هم دیبه بعد با نیاز ا.با خودت پسره احمق يکار کرد یچ نیبب -

 .نمیدستت رو بده بب.نداره دهیفا
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زخمم  يمشغول شستشو نیبا بتاد.کردم یرا کف دستم حس م يسوزش بد.گره کرده ام را از هم باز کرد مشت

 .پنبه گذاشت و دستمم را با بانداژ محکم بست میزخم ها يشد و بعد از آن رو

 يتو نجوریدرد هم.کردم یدستم و انگشتانم حس معضالت  يرو تو یقیدرد عم.به زوق زوق افتاده بود دستم

 يتر و کار قیعم یلیقلبم خورده بود خ يکه رو یبود، زخم چیدرد در مقابل درد دلم ه نیاما ا.دیچیپیدستم م

 .بود یسطح یدگیبر نیتر از ا

 یبشه بدجور زخم کمینزد یهرک.و برنده ام زیت ریمن مثل شمش.روزگار یآدم زخم خورده ام، زخم هیمن ..آره -

 هیکه ازم مونده  يزیتنها چ.ستین ياز اون بهراد گذشته خبر گهید.نمونده یچیه گهید ایاز من بهراد آر.شه یم

 .زده خیآدم سرده با احساسات 

 .کردم و قرص را فرو دادم کیرا به لبم نزد وانیل.آب و قرص را از مهران گرفتم وانیدراز کردم و ل دست

را  میپلک ها.چشمانم را زد يدینور شد.آرام چشمانم را از هم باز کردم.آمد، یم رونیه از بک ییسر و صداها با

تمام بدنم خشک شده بود و .به بدن خسته ام دادم و از جا بلند شدم یپتو را کنار زدم، کش و قوس.محکم بستم

 ادمیاصال .رفته بودافتاده و بدنم گ فطر کی يرو شبیبدنم از د ینیسنگ.دیچیپ یکتفم م يتو یبیدرد عج

صبح شده و  دمیشده و به خودم آمدم که د داریب یخوابم برده بود فقط زمان یچه زمان قایدق شبیکه د ستین

 .صرف شام هم حاضر نشده بودم يبرا یحت یمن از خستگ

 يرو یلباس چیه شهیبرعکس هم.نبود ماهیاز پر يمرتب شده و اثر یروتخت.اتاق را محکم پشت سرم بستم در

داد که من  ینشان م نیفرق دارد و ا گرید يکردم که امروز با روزها یفکرش را م.تخت گذاشته نشده بود

 .فرق کرده یلیبا گذشته خ ماهیاشتباه نکردم و رفتار پر

 میلباس ها انیرا از م یاسپرت به همراه شلوار خوش دوخت راهنیپ.به سمت کمد لباس هام رفتم يدلخور با

نا خودآگاه دستانم .سردرگم ماندم دیموقع بستن کراوات که رس.شدم میلباس ها ضیل تعومشغو.دمیکش رونیب

مرد  يکراوات رو هم ندار هی ستنب يعرضه  یعنی.یواقعا که بهراد چقدر تو احمق و خنگ.افتاد نییشل شد و پا

 ؟يخوا یم نویآره هم.بخنده شتیکه برات کراوات ببنده و به ر یمنتش رو بکش يبر يخوا یگنده؟ نکنه م

تو کراوات  يبرا ستهیوا ادیکه ب يلباسهات رو هم برات آماده نکرده بود حاال توقع دار یکه اون حت يدید

 .نه اصال فکرشم نکن.ببنده
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اصال  ایبستنش کمک گرفتم  يبرا ماهیاز پر دیبا اینبود  يچاره ا.نگاه کراوات و دستانم کردم یدرماندگ با

کراوات را از دور گردنم باز کردم و به سمت .باالخره راه دوم را انتخاب کردم.بودم مردد مانده.شدم یم الشیخیب

 .شد دهیکش ینگاهم به سمت پاتخت.ادافت نیتخت خورد و زم يکراوات محکم به لبه .تخت پرتاب کردم

 زیم ينبود رو یعروس يشباهت به کارت ها یشده و ب نییرز خشک شده تز يکه با گل ها یکرم رنگ کارت

 .بود زیم ينگاهم فقط به کارت رو.از کمد فاصله گرفتم و به سمت تخت رفتم.کرد یم ییخودنما

توانست  یم یچه کس یعروس يبود اما برا یحدسم درست در اومد کارت عروس.دراز کردم و برش داشتم دست

 ينگاهم رو.خط توجهم را به خودش جلب کرد يرو يکارت را برگرداندم، دست خط آشنا يباشد؟ با کنجکاو

 .کلمات پشت کارت به رقص در آمد

 و خانواده محترم ایبهراد آر يآقا جناب

اعتماد  میاما انگار به چشم ها.اسم ماهان و مهرنوش ثابت ماند ينگاهم بر رو.لرزان کارت را باز کردم یدستان با

 .یتر نوشته شده بود بهارمست و پرهام نییچند سطر پا د،ینوشته ها چرخ يادامه  ينگاهم بر رو.نداشتم

 انیسرم را م.تخت پرت کردم و نشستم يکارت را رو.داد یامروز را نشان م خینگاه کردم، تار خشیتار به

کار رو  نیچقدر بهش گفتم ا.احمق يپس باالخره کار خودش رو کرد پسره .دستانم گرفتم

چقدر  وونهیماهان د يا.پسر پاك خل شده انگار نیا.شم یم وونهیمن دارم د يخدا يوا..ماهان..یپرهام.نکن

تمام  يپرونده .ستین یزندگ يبرا یاون دختر مناسب.خوره بخدا یبه درد تو نم یکار رو نکنپرهام نیبهت گفتم ا

گوشش مثل ورد خوانده  يحرفا رو مدام تو نیبود که ا شیچند ماه پ نیهم.رو کرده بودم شیرا برا شیزندگ

گفتم آب در هاون  یرو بسته و هرچه بهش م وششمن همه باد هوا بود و عشق چشم و گ يفابودم اما انگار حر

 .بود دنیکوب

کم  ي وونهیماهان د.سرعت نیچطور به ا..یپرهام..ماهان.شم یم وونهیدارم د.من يخدا یـــــــــیوا

مغز  يکاش به جا.ل ندارهپسر انگار عق نیا..آخ خدا..چقدر گفتم که اون دختر ،یآخه چقدر بهت گفتم لعنت.عقل

 .عقله یگفتم ب یسوخت م یذاشتن حداقل دلم نم یو کاه م ونجهیسرش  يتو

 یآخه من با چه حال.یکمرم رو شکست.يامروز داغونم کرد.بگم از دست تو پسر یآخه من چ..ماهان..ماهان..آخ

 نیماهان بهتر.دید یروز رو نم نیکاش بهراد مرده بود و ا.شرکت کنم تیمراسم عروس يتو امیشب ب

 .کار رو بکنه نیبرادرم چطور تونسته بود باهام ا.دوستم
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پلک .دوباره شروع شده بود گرنمیم.گذاشتم و فشار دادم میها قهیدرد گرفته بود، انگشتانم را دو طرف شق سرم

شده  ترشیقبل ب ي قهینداشت سردردم از چند دق دهیفا.به همان حالت ماندم قهیرا محکم بستم و چند دق میها

 .رفت یم یاهیچشمانم س يجلو.بود

 .آمدم رونیزدم و از اتاق ب واریام را به د هیگرفتم، تک واریاز د.تخت گرفتم و بلند شدم يرا از لبه  دستم

 .بغلم را گرفت و بلندم کرد ریز یدست.رفت جیپاگرد پله ها سرم گ نییپا.رفتم نییکشان از پله ها پا کشان

 : که گفت دمیقربون را شن ینگران مشت يصدا

 شما حالتون خوبه آقا؟  -

 :تکان دادم و گفتم دییتا يسرم را به معنا.کردم، چهره اش در نظرم تار بود نگاهش

 .آره خوبم -

 ... منم اومدم و  نیماش يتو دیاقا تا شما بر امیبرم دستامو بشورم ب دیخب پس اجازه بد -

 :و گفتم دمیرا بر حرفش

 .رم یرو بده خودم م چییوخواد، س ینم -

 : نگران شد و گفت شیصدا

 .آقا ستیآخه شما که حالتون خوب ن -

 : گفتم یعصب

 رو بده من چییقربون گفتم سو یمشت -

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .چشم آقا -

 .اورد و کف دستم گذاشت رونیرا ب دیکرد، کل بشیج يتو دست

 .شردمدستم ف يرا تو دیرا جمع کردم و کل مشتم

 .زد به راه افتادم یصدام م یقربون که با نگران یتوجه به مشت یب

 .استارت خورد و روشن شد يبد يبا صدا نیرا چرخاندم، ماش چییسو

 .به راه افتاد نیپدال گاز فشردم و ماش يرو رو پام

*** 
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انقدر نشسته بودم پاهام .کردم زانیرا چند بار خم و راست و از تخت آو میپاها.برداشتم میزانوها يرا از رو سرم

 .راه برم کمیخواست  یدلم م.خشک شده بود

باز شدن در آزارم  ژیق ژیق يصدا.گرفتم یآهن يها لهیدستم را از م.را لمس کرد ییانگشتانم کفه سرد دمپا نوك

 .داد یم

 یبه زور داشتم خودم را م.سلول را پر کرده بود کیتنگ و تار يتمام راهرو میها ییخش خش دمپا يصدا

 ایخدا.دیرس یخراب شده نم نیوقت پام به ا چیکاش ه.را از دست داده بودند شانیانگار تمام قوا میپاها.دمیکش

  کنم؟  یم کاریچ نجایآخه من ا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

باشه؟  نجایا دیرو داشتند چرا با شیو زندگ تیموقع يکه همه آرزو يمرد... صاحب شرکت ..ایبهراد آر..من -

 م،یچرا خوشبخت.خدا يبا من کرد نکارویدر حقت کردم؟چرا ا یمگه من چه گناه... چرا خـــــــــــدا ..هان

 يمن و منو تو يرو یهمه آدم انگشت گذاشت نیا نیچرا از ب! ! چرا با من؟ ؟یرو ازم گرفت میدلخوش..بچه م..زنم

تاوان گناه نکرده ام رو  ينطوریا دیتا حاال کردم که با يمگه من چه بد..هان.يانتخاب کرد یبدبخت نشیگز

 .خــــــــــــدا يشنو یصدامو م.صدات بزنم دیچقدر با..نه ای یشون یپس بدم؟ خدا صدامو م

گذاشتم و  وارید يسرم را رو.زدم هیتک واریتنه ام را به د مین.از ته دلم سکوت سلول را شکست يادهایفر يصدا

غم و ماتم  واریاز در و د.دیغلت یگونه ام م يچشمانم بر رو يدانه دانه از گوشه  میاشک ها.ستمیاز ته دل گر

از زنده  گهیحالم د..یلعنت يگذشته ..تلخ راتباز هم خاط.بند آمدن نداشتند الیانگار خ میاشک ها.دیبار یم

 .خورد یبودنم بهم م

قربون بود که  یمشت.را از هم گشودم میک هاصورتم باعث شد که آرام آرام پل يرو یخنک عیشدن ما دهیپاش

تار بود اما کم  یچهره اش ابتدا کم.دیبا باز شدن چشمانم دست از کارش کش.دیپاش یصورتم آب م يداشت رو

 .شفاف تر شد رشیکم تصو

 : کرد، گفت یگفت و به من فوت م یلب ذکر م ریهمانطور که ز.را به سمت آسمان گرفت سرش
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 یو هرچ نیگوشه افتاد نیساعته تموم هست که ا کی.نیایبهوش ن گهید دمیترس یم.خدا رو شکر آقا -

 دیبا یاومد من چه خاک یسرتون م یینکرده بال ییخدا... آقا اگه زبونم الل .دیداد یزدم جواب نم یصداتون م

 دادم؟  یم دیبا یجواب خانم رو چ ختم؟یر یسرم م يتو

 .شدم زیخ مین میدستانم انداختم و سرجا يبدنم را رو ینیتمام سنگ.بود دهیچیپ يبدنم درد بد يتو

 .حال حرف زدن هم نداشتم یحت

 : زدم و گفتم يپوزخند

 .قربون بادمجون بم آفت نداره ینترس مشت -

و رنجورش  فیضع کلیام را به ه هیبغلم گذاشت و تک ریدستانش را ز.بلند شوم که نگذاشت میاز جا خواستم

 .کرد یسخت م یکم شیراه رفتن را برا نیبدنش افتاده بود و ا يبدنم رو ینیتمام سنگ.داد

 .اش را دور کمرم حلقه کرد و من را کشان کشان به اتاقم برد دهیچروک دستان

 .کارم ولو شدم یصندل يحال رو یرا از دور کمرش باز کردم و ب دستانم

 :قربون نگران نگاهم کرد و گفت یمشت

 آقا حالتون بهتره؟  -

تکان دادم و چشمانم را چند بار  دییتا يسرم را به نشانه .زبان بچرخانم و ازش تشکر کنم را نداشتم نکهیا توان

 : بر هم فشردم که گفت

 .دیصدام کن دیداشت ياگر کار.باشه آقا پس با اجازتون من برم سرکارم -

  :ام را از هم باز کردم و گفتم دهیخشک يبود که به زحمت لب ها دهیدر نرس یقدم چند

 قربون؟  یمشت -

 : و گفت دیسمتم چرخ به

 جانم آقا؟  -

 : دهانم را فرو دادم و با همان لحن گفتم آب

 .لحظه کارت دارم هی ایب -

 : قدم رفته را برگشت و گفت چند

 .دییامر بفرما..جانم آقا -

 : تکان دادم و گفتم یصندل يحالم را رو یب بدن
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  م؟یمراجعه دار یکس م،یداشت یامروز آگه -

 : تکان داد و گفت سر

 .انیب گهیروز د هیخوام بهشون بگم که برن  یاما م میآره آقا دار -

 یتا دهانم از آن حالت خشک دمیآب نوش يکردم و جرعه ا کشیرساندم، به لبم نزد زیم يرو وانیرا به ل دستم

 .دیایدر ب

 : کردم و گفتم نگاهش

 .بفرستشون داخل بیبه ترت ادی یم یهرک.ادیبگو ب..خواد ینم -

 : نگاهم کرد و گفت مردد

 .يآقا چطور ستیآخه شما که حالتون خوب ن -

 : گفتم تیحرفش آمدم و با جد انیم

 .رو که گفتم انجام بده لطفا يکار.قربون یمن حالم خوبه مشت -

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه نشانه  يسر د،یرا در کالمم د تیقاطع یوقت

  ن؟یبا من ندار يشما کار.تو انیقرستمشون ب یچشم آقا االن م -

 : کردم و گفتم نگاهش

 .قربون یسرکارت مشت يبر یتون ینه م -

 : سر گذاشت و گفت ياش را رو ينمد يکال

 .چشم آقا پس با اجازتون فعال -

 .رفت رونیاز در ب و

 یاصال نم.بود ختهیبهم ر یلیفکرم خ.هلشان دادم فرو بردم و با دست به سمت باال میموها يرا البه ال دستانم

 یاما هرکار م..گرم کردم زمیم يرو يفکر نکنم، سرم را با برگه ها يزیبه چ نکهیا يبرا.تواستم تمرکز کنم

 یعصب.دیپر یاز ذهنم م زیبه کل همه چ وشد یمعطوف م ریاخ نیکردم باز هم فکر به سمت ماهان و اتفاقات ا

 .سرم گذاشتم ریو انگشتانم را در هم قالب کرده و ز دمیکوب زیم يخودکار را رو

 : گفتم يخشک و جد یرا صاف کردم و با لحن میصدا.که به در خورد، صاف نشستم يچند تا تقه ا با

 .دییبله بفرما -
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چارچوب در در  يکه در آستانه  انسالیم يبرگه ها بلند کردم و به مرد يباز شدن در سرم را از رو يصدا با

 .بود، دوختم ستادهیا

 : مقابلم کردم و گفتم یاشاره به صندل.انداختم شیبه سرتا پا یاجمال ینگاه

 .کنم یخواهش م دییبفرما -

 .گرفت يمقابلم جا یچرم یصندل يرو یرا پشت سرش بست و با تشکر کوتاه در

 : در آمدباز هم وجدان درونم به صدا .مصاحبه را نداشتم یاصال آمادگ یروح طیلحاظ شرا از

منافع شرکت در  يپا یوقت.یفقط و فقط به فکر منافع شرکت باش دیبهراد؟ تو االن با هیچ یروح طیشرا -

 .حاال زود باش مصاحبه رو شروع کن.وقت چینره ه ادتیرو  نیا ياز خودتم بگذر دیتو با ونهیم

نگاه مرد .کردم به خودم مسلط باشم یسع.گذاشتم زیم يکف دستان عرق کرده ام را رو.دهانم را فرو دادم آب

 : کردم و گفتم

 .خب اسمتون -

 : جا به جا شد و گفت یکم شیصندل يشرکت کرده، رو یمهم نشیانگار که در گز مرد

 .يدیسع یعل -

  زانه؟یچه م التتونیتحص.چند سالتونه -

 : کرد و گفت نگاهم

 .اقتصاد سانسیل..سالمه 46 -

کاغذ بلند  يسرم را از رو.نوشتم یکاغذ م يخودم رو يگرفتم را برا یکه ازش م یرا برداشتم و اطالعات خودکار

 : کردم و گفتم

 د؟یآشنا هست ستمشیبه نرم افزارش و س.هیکار حسابدار ؟منظورميدیسع يآقا نیهم کار کرد ییتا حاال جا -

 تا چه حد؟  دیاگر هست

 : فکر کرد و گفت یکم

گرفتم  ادی یتجرب ییجورا هی یعنیبود  يحسابدار يها هیتو ما يزیچ هی يبله کار کردم اما نه حسابدار -

 .آشنا هستم يحدود هیبا نرم افزارش هم تا .رو يحسابدار

 : تکان دادم و گفتم يسر

 .خوبه -
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فرم  يرا رو یدست ریخودکار و ز.دمیکش رونیب دمیسررس ریو استخدام را از ز نشیدراز کردم و فرم گز دست

 : گذاشتم و گفتم

 .يدیسع يآقا دیفرم رو پر کن نیلطفا ا -

 : تکان داد و گفت دییتا يرا به معنا سرش

 .بله، چشم -

 .گرفت يجا شیصندل يبرداشت و دوباره رو زیم يرا از رو یدست ریفرم و ز.بلند شد شیجا از

 یمرد کم.دمییپا یبهش دوخته بودم و تمام حرکاتش را م یچشم ریرا به برگه ها گرم کردم اما نگاهم را ز سرم

کار چه  نیاما مگه مرض داشت سنش را پنهان کند اصال ا.دانستم راست گفته باشد یم دیزد بع یسن باال م

 .تونست داشته باشه یبراش م يا دهیفا

تو .فقط بهانه ت هست نایکه ا یدون یچون خودتم خوب م.بهراد ییمشکل خود تو.نداره براش يا دهیفا چیه

 یم یالک يمثل بچه ها بهانه ها يهست که دار نمیهم يبرا.ینیماهان بب يجا رو به یکس یتون ینم

هست تو رو آدم  شیگشب زند نیامشبم که مهم تر یاون حت.رو قبول کن نیا.رفته بهراد گهیاما اون د.يریگ

 یچون خودتم خوب م.یادشیپس چرا تو هنوز به .به حرفت گوش نکرد و با اون دختر وصلت کرد.حساب نکرد

اون در عرض .کرد رو انجام بده یکه اون برات م ییتونه کارا یشه برات و نم یکس مثل ماهان نم چیه یدون

با .يکرد کاریاما تو در مقابل براش چ.رو باال برد تچند سال باعث شد امار و ارقام شرکت باال بره و سود شرک

 .لعنت به تو بهراد.يکرد رونشیتمام ب یخودخواه

 .دستم مچاله ش کردم يدستم چنگ زدم و تو ریبه کاغذ ز یعصب

 : که گفت دمیمرد را شن يصدا

 اومده آقا؟  شیپ یمشکل -

 : متعجبش دوختم و گفتم ينگاهم را به چهره .را باال آوردم سرم

  د؟یخب فرم رو پر کرد.ستشین يزینه چ -

 : تکان داد و گفت دییتا يرا به نشانه  سرش

 .دییبله بفرما -
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 تیبرداشتم، با جد زیم يفرم را از رو.گذاشتم شیو خودکار را سرجا یردستیز.گذاشت زیم يم رورا مقابل فرم

 کمیداشتم  اجیاما احت.گذاشت ینم یرا باق يرادیا چیه يتمام صفحه به دقت پر شده بود و جا.نگاهش کردم

 .کنم دوارشیزود ام یلینخواستم خ.فکر کنم شتریب

 : از پرونده ها گذاشتم و گفتم یکی يرا رو فرم

 .میریگ یکنم و باهاتون تماس م یمن فرمتون رو مطالعه م يدیسع يخب آقا اریبس -

 : را در هم قالب کردم و ادامه دادم انگشتانم

 .در خدمتتون هستم دیدار يا گهیاگر سوال د -

 : فکر کرد و گفت یکم مرد

 .دیخبر بد کشه تا یندارم فقط چقدر طول م ینه آقا سوال -

 يرو یدست.بدم یالک دیخواستم جلو جلو بهش ام یاما نم.تونستم از چهره اش بخونم یرو قشنگ م استرس

 : و گفتم دمیچانه ام کش

 .ضمانت حتما همراهتون باشه يبرا ییمدارك شناسا میفقط تماس گرفت گهیدو روز د ایفردا  ایانشاهللا  -

 : خم شد و گفت یتشکر کم يبه نشانه .مرد از هم باز شد ي چهره

 .با اجازتون.ریروز به خ.دیآقا واقعا لطف کرد یمرس -

 : در ظاهرخودم را مشغول کار نشان دادم و گفتم.دوختم ردستمیز يرا به کاغذها نگاهم

 .داخل ادیب دیهم بگ يو به نفر بعد دیدر رو پشت سرتون ببند رونیب دیرفت دیکنم، لطف کن یخواهش م -

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 .با اجازه..بله چشم -

 .انداختم زیم يکردم و خودکار را رو یپوف.بسته شدن در آمد يرفت و بعد صدا یکه به سمت در م شیپا يصدا

بارها سر .داد یم یتق تق انگشتانم بهم آرامش خاص يصدا.را در هم قالب کردم و قلنجش را شکستم دستانم

و سنت باالتر بره انگشتات  یبش ریپ یگفت وقت یم.دعوام کرده و بهم چشم غره رفته بود ماهیمسئله پر نیهم

 .کردم یمحرفا نبود و کار خودم را  نیاما من گوشم بدهکار ا.ارهی یآب م نشونیب

 .دست خودم نبود.شده بود یعصب کیکار برام مثل ت نیا

 بایبود تقر يمرد ينفر بعد.گاهم را به در دوختمکه به در خورد دستانم را از هم باز کردم و ن يضربه ا با

مشکل داشت و از  کمیرفتاراش  يزد اما تو یجوان تر م کمی یاز نظر سن ینسبت به نفر قبل.چهارشانه و بلند قد
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عوامل دست در دست هم دادند و باعث شدند که من نظر  نیمجموع ا.تر بود نییپا کمیهم  التینظر تحص

 .نداشته باشم یمثبت

حوصله نداشتم زود جمع و جورش کردم و بهشون گفتم در  ادیهم اومدن که چون ز گهیاز آن چند نفر د دبع

تک  يچهره  يجمالت تو نیتونستم بعد از گفتن ا یرو م يبرق شاد.میریگ یباهاشون تماس م ازیصورت ن

کنند اما  کار یو منظم یبزرگ نیشرکت به ا يتک تکشون بود که تو يآرزو دیشا.تکشون حس کنم

 .نداشتند یمثبت ياز نظر من وجهه  چکدومشونیه

داشتند اما تو  ینکات مثبت و منف هیکه همشون خوب بودند و  یدون یدارند بهراد خودت هم خوب م چرا

و بعدش مثل مادر مرده ها  یکن یم رونیب قتویرف یزن یروز م هی.هیبا خودت چ فتیتکل یدون یخودت هم نم

که  یتو مطمئن.یکن دایبراش پ نیجانش يخوا یو م يد یاستخدام م یهم آگه گهیروز د هی.یزن یپشتش زار م

 .وونهید...  وونهید...  وونهید..بهراد يا وونهیواقعا که د.عقلت سالمه؟

 : زدم و گفتم يبلند ادیفر.دیچیپ یسرم م يصداها مدام تو خت،یر یداشت بهم م اعصابم

رو  دارشیسرا.کنه یم رونیب قشویاست که رف وونهیبهراد د.هیاصال بهراد روان.یگ یتو راست م.ام وونهیآره د -

 یحاال بس م ؟یفهم یتر بشم، م وونهیخوام د یم..ام وونهیآره د.کنه یم ياز زن و بچه اش دور.کنه یم تیاذ

 نه؟  ای یکن

 : و به داخل اتاق اومده بود، با شتاب در را باز کرد و گفت دهیمن ترس ادیفر يقربون که از صدا یمشت

  د؟یزن یشده آقا؟ چرا داد م يزیچ -

 : سرم گذاشتم و با همان لحن گفتم يگوشم بود، دستم را رو يصداها تو هنوز

 زشتم؟  يبخاطر کارا یکن یچقدر منو سرزنش م.یکن یچقدر مواخذه ام م.یلعنت يخسته م کرد -

 : که گفت دمیقربون را شن یتمتعجب مش يصدا

خدا منو مرگ بده اگر .کنم شیمن غلط بکنم که به شما خورده فرما اه،یمن آقا؟ خدا نکنه آقا روم س..من -

 .شما زده باشم يبرا یحرف

قربون که تازه  یمشت.دونم چه مرگم شده بود یخودم هم نم.سوخت یم یتنم از شدت گرما و التهاب درون تمام

دستانم گرفتم و  انیبسته شدن در سرم را م يبا صدا.رفت رونیگذاشت و از در ب میه بود، تنهامتوجه حالم شد

 .کارم ولو شدم یصندل يرو

*** 
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 5 فصل

 یشد که ب یم یساعت مین.کرد یچوب توجهم را به خودش جلب م يرو يفلز ي غهیخش خش ت يصدا

بود، دوخته  یچوب یتمام مشغول تراش دادن اسب يکه با هنرمند يرمردیحرکت نشسته بودم و نگاهم را به پ

 .بود فیداشت و به قول معروف همه فن حر يهنرمند يواقعا که دستا.بودم

 .بلند کرد يلحظه ا يهنوز محو دستانش بود که سرش را برا نگاهم

 : و گفت دیپاش میبه رو یگرم لبخند

 .نتینگال سرنوشت بدطچ ریهستم مثل خودت اس یکیخجالت نکش منم ..بابا نجایا ایب -

 .پنهان نهفته بود یعمق چشمانش غم ينمود، تو یم نیغمگ نگاهش

دونم در  ینم.دیکش یم رمردیپ يمن را به سو يقو ییروین.رسوندم میراحت يها ییرا به دمپا میپاها ناخودآگاه

و  کیاما هرچه بود ناخودآگاه داشتم بهش نزد دیکش یمرا به سمت خود م نگونهیبود که ا زیوجودش چه چ

 .رفت یم رمردیپ تکه به سم دمیشن یکوتاه و خسته ام را م يقدم ها يصدا.شدم یتر م کینزد

 : زد و گفت ینیلبخند غمگ رمردیپ دم،یکه به کنارش رس یهنگام

 .از چه قراره ایدن نیبب ایب..بابا يخوش اومد -

جور  هی.بهش داشتم یآوردم اما حس خاص یآورد، سردر نم یکه بر زبان م یماتاز کل چیجادو شده بودم، ه انگار

 .خوردم و به خودم آمدم يدیبه دستم تکان شد رمردیبا برخورد انگشتان پ.هم آرامش دیو شا تیحس امن

کنار  یچوب مکتیبه دستم آورد و همانطور که به ن یفشار اندک.اش گرفت دهیدستم را در دستان چرو ک رمردیپ

 : کرد، گفت یدستش اشاره م

 .نکن با من یبگیپسرم غر نیبش ایب -

فرسوده شده و  یچوب یصندل يکفه .نشستم یصندل يآب دهانم را فرو دادم و رو.بود ختهیاز ترسم ر یکم

که هنرمندانه  رمردیاما انقدر محو دستان پرقدرت پ.کرد یم تمیخورد، اذ یم میچوب که به پاها يخورده ها

 دادم ینم تیچوب را اهم ياز تکه ها یکرد، بودم که درد ناش یاسب حرکت م يبدنه  يرو

 : همانطور که سرگرم کارش بود، گفت رمردیپ.

بهت  ایدن يدیاگر د.ارزش وقت گذاشتن و فکر کردن رو ندارن ادیو آدماش ز ایدن نیا..جوون يچقدر خسته ا -

و کجا به  یک يباش که روز نیبه فکر ا.زدند نتیو کجا به زم ینباش که آدما ک نیسخت گرفت به فکر ا

 بابا؟  هیاسمت چ.نره ادتیوقت  چیهرو  نیا.زنه یم نیتو رو زم ایدن.ینزن نیرو زم ایاگه تو دن.یبزن نشونیزم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٥٧ 

اما .در ساق پام فرورفت و چهره ام از درد در هم جمع شد یکوچک چوب يتکه .جابه جا شدم یصندل يرو یکم

 رمردیدر وجود پ يزیدونم چه چ ینم.چسباندم یچوب یخودم را به صندل يشتریم از رو نرفتم و با سماجت بباز ه

 يچرا اومد.ینشست نجایگفت چرا ا یعقل بهم م.کرد یم قیمن را به ماندن تشو میجا یرغم ناراحت یبود که عل

باهات فاصله  یلیو آدماش خ ایدن نیا.عقلت رو جمع کن پسر کمیبهراد .شیشناس یکه اصال نم یسمت آدم

خالف و هزار جور  يروش ها.یوقت گولت بزنه چ هیاگه .با تو فرق داره یلیخ نایا يایدن.کجا نایتو کجا و ا.دارند

 کینزد یکه به کس يرفته به خودت قول داده بود ادتیاحمق جان  ؟یچ هبد ادیرو بهت  گهید يکثافتکار

 .و سرت به کار خودت باشه ینش

مهران .خانوادم ولم کردند يهام همه  یکس یتو اوج ب.که با مهران دوست شدم يدیخوام اما د یتم نمآره گف -

ذره  هی.يمهران فرق داشت بهراد آخه چقدر تو ساده ا.دارمش ایدن نیا يهست که بعد از خدا تو یتنها کس

رو از دست  تیهست يپاشو تا همه .هنشد ریپاشو برو تا د.با خودت یکن یکار م یچ يدار نیبب.فکرتو جمع کن

 .ينداد

 : زدم ادیبر سروجدانم فر یعصب

 مویهست يبار همه  هی.یبس کن لعنت.از همه خسته م..از خودم..از تو..بخدا يخسته م کرد..نه ای یش یخفه م -

 .رمیودم بمبذار به حال خ.تنهام بذار..ولم کن.تو احمق گوش بدم يخوام به حرفا ینم گهیبرام بسه د یازم گرفت

 : که گفت دمیرا شن رمردیپ يصدا

حرفا  یلیدلت ممکنه خ.یرو باخت اتیتمام دن يبه حرف دلت گوش بد يبخوا.به خودت بابا ریسخت نگ ادیز -

آدما به  يبود که همه  ينطوریاگر ا.یدرست تره انتخاب کن یکن یرو که فکر م یاون راه دیبهت بزنه اما تو با

 .وجود نداشت یزندگ گهیکردند و د یحرف دلشون گوش م

 : انداختم که گفت نییرا پا سرم

رنم و بد تو  یبهت ضرر م هیمنم مثل بق یکن یحتما فکر م..گذره بابا یداره م یدلت چ يدونم االن تو یم -

 یرو نم يگریوقت پرم د چیه.روزگارم جوون يمن زخم خورده .از جانب من راحت باشه التیاما خ.خوام یرو م

کردم  یکردم فکر م یم ریس يا گهید يتو حال و هوا.بودم یخودم کس يبرا.جوون بودم يروز هیمنم .رهیگ

نبود و  اریاما افسوس که بخت باهام .اصال وجود نداره يا گهیخوبه و خوشبخت تر از من آدم د زیهمه چ

زدم و  یروز ازش دم م هیکه  یدود شد و به هوا رفت اون خوشبخت.خودش کرد يدستا ریسرنوشت منو اس

 .دمیبال یبهش م
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 .خسته اش کردم ينگاه چهره  متعجبانه

 : از زبانم خارج نشد يگرید زیبزنم اما به جز چند کلمه چ یباز کردم حرف دهان

 ..رو از کجا نایشما ا -

 : زد و گفت ینینگاهم کرد، لبخند غمگ رمردیپ

 آره؟ گم  یدونم و م یرو از کجا م نایا یبپرس يخوا یم -

 .کردم انگار الل شده بودم ینگاه م رمردیمسخ شده ها به پ مثل

خوند؟ اما نه من که  ینکنه فکرم رو م.ارهیدل من رو به زبون ب يتونست حرفا یچطور م رمردیپ نیبود ا بیعج

 نکنه جادو شده بودم و خودم خبر نداشتم؟ .گفت یرا م زهایچ نینزدم پس چطور ا یاصال حرف

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 يها یکه سخت میتونم بخونم فقط آدم یرو م یبهش فکر نکن جوون من نه جادوگرم نه ذهن کس ادیز -

 .ینیب یم يرو ساخته که االن دار ینیاونو پخته کرد و ازش ا یزندگ

 .زدم یشک همانجا سکته را م یداد ب یادامه م شتریب یاز تعجب باز مانده بود فکر کنم اگر کم دهانم

 : گذاشت و گفت میپا يدستش را رو.زد يلبخند رمردیپ

 جوون؟  هیاسمت چ ینگفت -

جابه جا شدم و با ترس  میسرجا یکم.خوردم یتکان سخت میبه پوست پا رمردیبرخورد انگشتان زبر و زمخت پ از

 .داشتم يشتریحاال احساس آرامش ب.پام برداشت يو دستش را از رو ستیحالم خوش ن دیفهم.نگاهش کردم

 : را از هم گشودم و گفتم میدهانم را فرو دادم، به زحمت لب ها آب

 .بهراد... بــــ ..بـــ -

 : صورت خسته اش نشست و گفت يرو يلبخند.نگاه چشمانم کرد رمردیپ

 .خانوادت يخداحفظت کنه برا.یچه اسم قشنگ.کویجوانمرد ن -

 : لب گفتم ریزدم و ز يپوزخند

 .بهراد وجود نداره یزندگ يتو یکس چیه گهیکدوم خانواده؟ د..خانواده -

 : شانه ام گذاشت و گفت يدستش را رو رمردیپ
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 نندیب یکارشون رو م ي جهینت يروز هیکه بهت پشت کردند و رهات کردند  یهمون کسان.ناراحت نباش بابا -

گذشته رو پشت .یکن یاونا خال ادیقلبتو از فکر و  کن یسع.رهید یلیاما اونموقع خ.کنند یم دایپ اجیو بهت احت

 .ازش استفاده کن ندتیآ يو تو ریبگ ساز گذشته ها در.روت هست فکر کن شیکه پ يا ندهیبه آ.سرت جا بذار

جابجا  میسرجا یکم.آب دهانم را فرو دادم.دیپاش میبه رو یشانه ام فشرد و لبخند گرم يرا رو انگشتانش

 انیکردم سال ینداشتم و برعکس حس م ياز برخورد انگشتانش با بدنم احساس بد گرید.کردم رمردینگاه پ.شدم

 .شناسمش یسال هست که م

 : فوت کردم و گفتم رونیحبس شده ام را به ب نفس

 یشده و حاال داره گفته م کتهید کیبه  کیدل منه که  يانگار حرفاتون حرفا.دیزن یبا تجربه حرف م یلیخ -

 .شه

 : زد و گفت ینیلبخند غمگ.نگاه چشمانم کرد رمردیپ

بودم اما سرنوشت کجا  یخودم کس يجوون بودم برا يروز هی.بودم درست مثل خودت یکیچون منم .آره بابا -

آخر .ینیب یکه االن م ینیش شد ا جهیهام رو ازم گرفت و آخر نت یدلخوش نمیرو بب میجوون يگذاشت که ثمره 

خراب شده  نیا يگوشه  دیبا نمیرو بب یآرامش و خوشبخت يآّب دستم بده و رو یکی نکهیا يبه جا يعمر

تا اون موقع عمر من تموم شده .نمیرو به خودم بب یو خوشبخت يوقت رنگ آزاد چیه گهیگمون نکنم د.بپوسم

 .بابا

چقدر .ردآو یدلم را به درد م شیدونم چرا حرفا ینم.دمیکش رمردیپ ي دهیو چروک ریدستان پ يرا رو دستم

 رمردیانگار پ.کردم یبود که احساس آرامش م يبار نیاول نیبعد از چند سال ا.نشست یبه دل م شیحرفا

شده بودم که درباره  نجکاوک تینها یقبل ب ي قهیحاال برعکس چند دق.از بهراد يریاز من بود، تصو يریتصو

باالخره تمام جراتم .مورد بپرسم را نداشتم نیاز او در ا نکهیا ياما رو.بدانم شتریب نجایو علت آمدنش به ا رمردیپ

 : کردم و گفتم رمردیرا حمع کردم، نگاه پ

  د؟یشد نجایشد که گرفتار ا یچ -

 : شد و گفت رهیخ ینامعلوم يبه نقطه .زد یلبخند تلخ.نگاهم کرد نیغمگ یبا چشمان رمردیپ

 .کردم فیرو برات تعر زیمه چبه وقتش ه يروز هی دیشا.نپرس پسرم يزیاالن از من چ -
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 یم یلیدلم خ.آورد و غم را به دلم نشانده بود یحرفاش دلم را به درد م.رنجور و خسته کردم رمردیپ نگاه

مثل  رمردیدانستم سرگذشت پ یم.جالب شده بود یلیخ میحاال سرگذشتش برا.بدانم شتریخواست در موردش ب

 .اصرار نکردم گریندارد، د نگفت يبرا یلیدر حال حاضر تما دمید یاما وقت.دارد یطوالن يمن قصه  یزندگ

 ریفکر کنم در گذشته و خاطرات به جا مانده اش س.مانده بود رهیکردم، نگاهش به همان نقطه خ رمردیپ نگاه

داشت که  یچ یلعنت يگذشته  نیدونم ا ینم.گذاشتم تا بحال خودش باشد یم شیبهتر بود تنها دیشا.کرد یم

 .هم عذاب آور بود شیادآوری یحت گریجور د رمردیپ يجور و برا کیمن  يبرا.داشت یان برنمدست از سرم

 .شکست یسکوت سلول را م میها ییخش خش دمپا يخسته و ناتوانم را حرکت دادم صدا يپاها

تر هم  چارهیاز خودت بدبخت تر و ب يدید.يدرد گرفتار نیکه به ا یستیفقط خودت ن يدید..بهراد يدید -

نفر هم  کی یحت.رمردیپ نیمثل ا یش یتو هم اخر کار م.دیرس یچقدر خسته و رنجور به نظر م يدید.هست

 .کنه ینم ادتی

که چطور ولم  يدید.بابا یهمه هست..تنها پسرم..آرمان..عشقم..ماهیپر.ستیبهراد ن ادی یاالن هم کس نیهم -

 اجیبودم و بهشون احت میزندگ طیشرا نیحساس تر يکه تو یکردند و رفتند اون هم درست وقت

 يباشه برا یکه مرهم ییکرد؟ به جا کاریدادم برام چ یبراش جونم رو م يکه روز..همسرم..عشقم..ماهیپر.داشتم

خدا لعنتت کنه .کنم یتک تک لحظه هام حس م يهنوز سوزشش رو تو.زخمم يرو دیزخم هام نمک پاش

تو .خوره یاز تو و امثال تو، از جنس زن حالم بهم م.یلعنت يکرد زاریب زیتو منو از همه کس و همه چ.ماهیپر

کنه بخاطر  یمرگ م يشکر به درگاه خدا بخاطر داشته هاش آرزو يهزار بار به جا يکه بهراد روز يکرد يکار

 .من درده يخاطراتت هم برا یحت يدار یچرا دست از سرم برنم ،یازت متنفرم لعنت.نداشته هاش

کل بدنم را  یبیسرما و لرز عج.تخت گذاشتم يجدا کردم و رو ییسرد دمپا يم را از کفه زده ا خی انگشتان

را در آغوش  میو زانوها دمیباال کش میپتو را تا سرشانه ها.خورد یبهم م کیت کیت میدندان ها.گرفته بود

 .باز هم خاطرات تلخ گذشته ،یلعنت يباز هم گذشته .گرفتم

پهن کراواتم چنگ زم و از دور گردنم بازش کردم و به  يبه لبه  یعصب.بردم راهنمیپ ي قهیرا به سمت  دستم

 .دمیکوب نیزم

 .به نفس نفس افتاده بودم.گذاشتم شیآرا زیم يدستم را لبه  دو

واقعا که خجالت .يرو خودت ببند یسادگ نیبه ا يگره  یستیهنوز بلد ن.بهراد یاز خودت خجالت بکش دیبا -

 .خودت رو بکن یزود بردارش و سع.یدوباره تالش کنکن  یسع.داره مرد گنده
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بلند آن را از پشت گردنم  يلبه ها.پام برش داشتم نییخم شدم و از پا.نگاه کراوات کردم.دمیکش یعصب ینفس

تونست باشه؟ نگاه  یم یبعد چ ياما مرحله .سوار کردم گرشید يلبه  يپهنش گرفتم و رو ياز لبه .رد کردم

 .ختمگنگم را به دستم دو

سن  نیبه ا يسن بستن گره  نیخجالت داره هنوز به ا ؟یآخه تو چقدر احمق.یفکر کن لعنت.اه فکر کن بهراد -

 مرد؟  یبعد اسم خودتو گذاشت.یستیرو هم بلد ن یسادگ

 : بر سروجدانم زدم و گفتم یعصب يادیفر

 نیبه ا يمن کودن هنوز بستن گره .من احمق یگ یآره راست م..یکنم؟ هان؟ تو بهم بگو لعنت کاریخب چ -

حاال .ادی یچون از کراوات بستن خوشم نم.کارو نکردم نیتونم چون تا حاال ا یآره نم.ستمیرو هم بلد ن یسادگ

 .پس يچرا خفه شد.یهان؟ جوابمو بده لعنت..نه ای یکن یبس م

 .را به در دوختمکه به در اتاق خورد، سرم را بلند کردم و نگاهم  يچند تا تقه ا با

 : و به اتاقم اومده بود، با وحشت نگاهم کرد و گفت دهیترس ادمیفر ياز صدا ایکه گو اخترخانم

 اومده؟ شیپ یشده آقاجان؟ مشکل يزیچ -

 : شده ام گفتم دیکل يدندان ها انیو از م دمیکش یعصب ینفس

بهم  يحتما تو هم اومد هیچ.کراوات رو هم نداره هیبستن  يعرضه  یشما حت يآقا.که ینیب یم يدار..آره -

 آره؟  يبخند شمیپشت سرم و به ر يو بعدش بر یآقات رو تماشا کن يخراب کار ياومد.یدست و پاچلفت یبگ

 : و گفت دیلبش را گز.شرم زده به صورتش چنگ انداخت اخترخانم

راستش .و بخندم رمیبه شما خورده بگ باشم که بخوام یمن ک.نه آقا من غلط بکنم شما رو مسخره کنم يوا -

 دیخداروشکر سالم دمیافتاده براتون حاال که د ینکرده اتفاق يخدا دیگفتم شا دمیدادتون رو شن يصدا دیرو بخوا

 .با اجازتون برم به کارم برسم.شدم تاقتوناجازه وارد ا یب دیآقا منو ببخش اهیحاالم روم س.راحت شد المیخ

به ذهنم  يبود که فکر دهیدر نرس ي رهیهنوز دستش به دستگ.ه سمت در رفترا به من کرد و ب پشتش

بابا  يا.بست یقربون که اصال کراوات نم یآره حتما بلد بود البته مشت.گرفتم یچطور بود از اختر کمک م.دیرس

 .بلد بود دیبهراد حاال تو بپرس شا الیخیب

 : گفتم يجد یرا صاف کردم و با لحن میصدا

 .کارت دارم نجایا ایلحظه نرو ب هیصبر کن  -

 : قدم رفته را برگشت و گفت چند
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  ن؟یجانم آقا کارم داشت -

 : گفتم تینشاندم و با جد میشانیبر پ ینیچ

  ؟يمن ببند يکراوات رو برا يگره  نیا يایب یتون یآره م -

 : باز گفت مهین بایتقر ینگاهم کرد و با دهان متعجب

 .امی یچشم آقا االن م -

 .دیکش رونیکراوات را ازدستم ب يکوتاه به سمتم آمد و لبه ها يقدم ها با

باشه و بره بهش  ماهینکنه طرف پر.شدم مانیکه ازش درخواست کمک کرده بودم پش نیلحظه از ا کی

چند  نیمدت ا يرو تو نینبود حداقل ا یاما نه اخترخانم آدم فضول.پشت سرم صفحه بذاره و بهم بخنده.بگه

 .بودم افتهیکرد در یکمک م ماهیبه پر يکرد و در امور خانه دار یم یا ما زندگکه ب یسال

 ماهیکراوات را دستش گرفته بود و با دقت مشغول بستن گره اش بود البته به ظرافت پر يلبه ها.کردم نگاهش

به  ياخترخانم کاراز  نکهیاز ا.دمیکش ینفس هم نم یحت.بود یچیداد اما باز هم بهتر از ه یکار را انجام نم نیا

خجالت  یگندگ نیگفت مرد به ا یخودش م شیحتما االن پ.را خواسته بودم از خودم شرم داشتم یسادگ نیا

 دیبند کفشاش رو هم ما با گهیتونه خودش انجام بده حتما دوروز د یرو هم نم یسادگ نیکشه کار به ا ینم

خنده در صورتش  ایاز مسخره  ياثر چیاخترخانم برعکس تصورم سکوت کرده بود و ه چارهیاما ب.میبراش ببند

 .شد ینم دایپ

 : به عقب رفت و گفت یچند قدم.دیکراوات را که از هم رد کرد، دستش را کنار کش يگره  نیآخر

 .بلد نبودم نیخوب شد آقا؟ راستش من بهتر از ا دینیبب -

 .دیسفت کراوات چرخ ي گره ينگاهم رو.دمیچرخ نهیسمت آ به

 : تکان دادم و گفتم يسر تیرضا با

 .دستت دردنکنه.نه خوبه ممنون -

 : بهم انداخت و گفت ینگاه

 آقا؟  نیندار يا گهیامر د -

 : را صاف کردم و گفتم راهنمیپ ي قهی

 .يخسته شد یلیامروز خ یاستراحت کن کمی يبر یتون ینه ممنون اخترخانم م -

 : رفت، گفت یکه به سمت در م همانطور
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 .چشم آقا با اجازتون پس -

 زیم يعطر محبوبم را از رو ي شهیدست دراز کردم و ش.دمیچرخ نهیبسته شدن در که آمد به سمت آ يصدا

 .برداشتم شیآرا

دستم را به ژل آغشته .گذاشتم شیرا دوباره سرجا شهیزدم و ش راهنمیپ يو لبه  میاز عطر به مچ دست ها یکم

 .نسبتا بلندم فروبردم يموها نیکردم و ب

 .را به سمت باال هل دادم میانگشتانم موها با

 .فاصله گرفتم و به سمت تخت دونفره مان رفتم نهیآ از

 .تخت برداشتم يرا از رو کتم

من در کت و شلوار .تخت جا خوش کرده بود يباال مانیاز شب عروس یعکس.شد دهیتخت کش يبه باال نگاهم

 رهیخ ماهیپر ينگاهم با حسرت به چهره .میبودم و مدل بوسه را گرفته بود دهیرا در آغوش کش ماهیپر يداماد

رفته بودم  شگاهیدنبالش به آرا کهچقدر آن شب .شده بود یو دوست داشتن بایز یعروس دیچقدر در لباس سپ.ماند

روزها باهام سرد شده  نیاما افسوس که ا.میچقدر آن روزها خوش بود.بود دهیسربه سرم گذاشته و خند

 .گذاشته بود دنشیو بوس دنیدر آغوش کش يافسوس که دو روز من را در حسرت لحظه ا.بود

 رونیاز اتاق آرمان ب یفینور ضع.آمدم رونیو از اتاق ب دمیکتم را پوش.و نگاهم را از عکس گرفتم دمیکش یآه

 نیعطر خوشش را از هم يداخل اتاق باش، بو ماهیپر دیکه با زدم یحدس م.باز بود مهیآمد و در اتاقش ن یم

 .دهم صیتوانستم تشخ یفاصله هم م

مواظب بودم .در گذاشتم و هلش دادم يانگشت اشاره ام را رو.تر شدم کیآرام و شمرده به اتاق نزد يقدم ها با

ام حبس کردم و نگاهم را به داخل اتاق  نهینفسم را در س.خواستم متوجه حضورم شوند ینم.ادیدر، در ن يصدا

 .دید یکه پشتش بهم بود منو نم ییمشغول آماده کردن آرمان بود اما از آنجا ماهیپر.حدسم درست بود.دوختم

آغوش  يدلم هوا.دوروز دلم براش تنگ شده بود نیچقدر در عرض ا.دوختم ماهیحسرت بارم را به پر نگاه

واقعا .چقدر دوستش داشتم.زد را کرده بود یگونه ام م ين از سرکار برروکه هنگام برگشت ییگرمش و بوسه ها

کرد اما  یو دلم را گرم م ددا یم یبه زندگ دیمن بود، بودن در کنارش به من ام یهست يهمه  ماهیکه پر

 .افسوس که دوروز من را از موهبت وجود و عشقش محروم کرده و باهام سرد شده بود

همانطور که با .دمیکش رونیرا ب چمییکردم و سو بمیج يدست تو.ز در فاصله گرفتمو ا دمیاز ته دل کش یآه

 .رفتم نییکردم از پله ها پا یم يدستم باز يتو چییسو
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به .شد میدر دلم به آن ها حسود.کردند یآشپرخانه نشسته و درگوش هم پچ پچ م يقربون تو یو مشت اخترخانم

نگاه پرحسرتم را از .میبودند کاش ما هم مثل آن ها بود یمیچقدر با هم خوب و صم.خوردم یحالشان غبطه م

 .زدم رونیآن ها گرفتم و از در ب

و  دمیرا کش یصندل یدست.عقب گذاشتم یصندل يکتم را رو.درونم کاست ياز سرما نیداخل ماش يگرما

که آرمان  ماهینگاهم به پر.کردم مشیو تنظبردم  نیماش نهیدستم را به سمت آ.جلوتر آمد یکم نیماش یصندل

 .را در آغوش داشت، افتاد

 .دیکوب یام م نهیبه درون س جانیقلبم از ه.نشستم میصندل يو صاف رو دمیپس کش نهیرا از آ دستم

هرلحظه منتظر بودم که در .بود متیهم غن هیچند ثان نیدور شده بودم هم ماهمیکه دوشب از پر یمن يبرا

را باز  نیاما برخالف تصورم در عقب ماش.جا خوش کند نیماش يجلو یصندل يرو فشیرا باز و وجود لط نیماش

 .ستعقب نشاند خودش هم کنار دستش نش یصندل يآرمان را رو نکهیکرد و بعد از ا

 یم ينطوریحتما ا.به خودم آمدم نیبسته شدن در ماش يمانده بود که با صدا نهیآ ينگاهم مات رو هنوز

 میچهره اش باشد تنظ يرو قایکه دق يرا جور نیماش ي نهیآ.است به من بفهماند که زودتر حرکت کنمخو

 یوقت.دیرس یگرفته به نظر م ینگاهش کردم چهره اش کم.بهتر بهش مسلط باشم ينطوریخواستم ا یم.کردم

 نیاز ا.رگرداندب نیماش ي شهیدر هم فرو رفت و نگاهش را به سمت ش شتریب شیمتوجه نگاهم شد اخم ها

همه  نیانگار نه انگار که ا.میا دهیکرد که انگار تازه به هم رس یباهام برخورد م يجور.بدم اومد یلیحرکتش خ

 یکنند و محلشون نم یپسرا ناز م يبود که برا ییدخترا ثلرفتارش باهام م شتریب.میمدت با هم زن و شوهر بود

بهم  یماهان با پرهام یخبر عروس دنیکه از شن یطرف شوک کیاز .حالم گرفته شد شیهمه سرد نیاز ا.گذارند

 .دلم را به درد آورده بود ماهیسرد پر يبرخوردها گریوارد شده بود و از طرف د

انقدر دلخور .نگاه هم بهش ننداختم مین هی یحت گرید.گرفتم و به رو به رو دوختم نهیاز آ يرا با دلخور نگاهم

پدال گاز  يپام را با حرص رو.دمید یرفتارش را نظاره گر باشم در خودم نم يسرد نکهیتوان ا گریبودم که د

به شوق  نیماش يها کیده شدن الستیکش يآرمان از صدا.به حرکت در آمد يبد يبا صدا نیفشردم و ماش

 نهیبه آ یآرمان هم باعث نشد که سرم را برگردانم و نگاه يصدایحت.کرد یو ذوق م دیخند یآمده و مرتب م

 .ندازمیب

فرار از  يبرا.بود ختهیهمه سکوت در هم ر نیاعصابم از ا.را پرکرده بود نیداخل ماش يفضا ینیسنگ سکوت

 .داخل پخش نشانه رفت يد یتفاوت هستم، دستم به سمت س ینشان دهم ب نکهیا يسکوت و برا
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 شتریذهنم را بخواننده بود که  يصدا يتو یغم خاص.را پرکرد نیداخل ماش يفضا یمیمال کیموز يصدا

آهنگ را عوض کردم و به جاش آهنگ .گرفته شود شیاز پ شیشد حالم ب یکرد و باعث م یخودش م ریدرگ

عقب  یصندل يرو کیموز يآرمان به محض پخش شدن صدا.کردم ادیرا ز شیگذاشتم و صدا يگریشاد د

 يخنده ها يبا صدا شهیهم.نشیریش يخنده ها يرفت برا یدلم ضعف م.کرد يشروع به دست زدن و شاد

 .ضرب گرفتم نیفرمان ماش يزدم و با سرانگشتانم رو یقیشدم، لبخند عم یپسرم شارژ م

 .تفاوت هستم ینشان دهم که تا چه اندازه ب لهیوس نیخواستم به ا یم

بوق  يبا باز شدن در، دستم را از رو.بوق گذاشتم يمکث کردم و بعد دستم را رو يدر بزرگ باغ لحظه ا يجلو

ساختمان  يجلو.باغ پارك شده بودند يداخل فضا يادیز يها نیماش.را به حرکت در آوردم نیرداشتم و ماشب

 نیاز ماش.عقب برداشتم یدست دراز کردم و کتم را از صندل ندازمیب یبه عقب نگاه نکهیبدون ا.باغ نگه داشتم

برد به  یاش من را م دهیباغ و درختان سربه فلک کش نیا.دیچرخ ینگاه پرحسرتم دور تا دور باغ م.شدم ادهیپ

عمو  دنیخواد به د یگفت م یبابا م یوقت شهیهم ادی یم ادمی.که من بودم و ماهان یامیا.دور یامیخاطرات ا

 .بودم نیماش يشناختم و از ذوقم جلوتر از بابا و مامان حاضر و آماده تو یسر از پا نم گهید ادیمنصور ب

درختا هم  نیا یگذشت اونموقع حت یچقدر از آن زمان ها م.و کهن به گردش در آمد ریتان پدرخ نیب چشمانم

که عمو منصور  یدرست از زمان.همه شان قد خم کرده و کهنه شده بودند.یجوون و سرزنده بودند اما حاال چ

اگر فقط .آورد یرد مدلم را به د همآن روزگاران  ادی یحت.خودش را از دست داده بوده يرفته بود باغ هم صفا

اما .زنده بود زمیعز يشد و االن عمو ینم نطوریاومد ا ینم شیپ یبابا و اون تصادف لعنت یتوجه یلحظه ب کی

و  دیدر خود بلع رحمانهیخونه بخصوص عمو منصور را ب نیا يتند اعضا يافسوس که گردش روزگار مثل گردباد

 .برد

 زهایچ نیا گریاگر فقط خودش باالسر ماهان بود د.کرد یوضع ماهان فرق م دیعمو زنده بود اون وقت شا کاش

 .اومد ینم شیپ

 : که گفت دمینگهبان را شن يصدا

 داخل؟  دیبر ینم فیشما تشر ایآر يآقا -

 : سرتکان دادم و گفتم یجیگ با

 .رم یاالن م..چرا..چرا -

 : را به دستش دادم و گفتم نیماش چییسو
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  ؟یرو برام جابجا کن نیماش یکش یآقا زحمت م وسفی -

 : و گفت دیبه شکم گنده اش کش یدست

 .کنم یداخل من درستش م دییشما بفرما.بله آقا البته -

پام بود  يکه جلو یسنگ.ابروانم نشست نیب یگره.و آرمان نبود ماهیاز پر ياثر.انداختم نیرا به عقب ماش نگاهم

 .لب بر خودم لعنت فرستادم ریرا با حرص شوت کردم و ز

دستم را درون . و آرمان را فراموش کرده بودم ماهیحضور پر یغرق در خاطرات گذشته شده بودم که حت انقدر

در را به  کدستی دیسف يخانه عمو با لباس ها يدو تا از مستخدم ها.شلوارم فرو بردم و از پله ها باالرفتم بیج

 .گرفتند تمخم شدند و کتم را ازدس یکم احترام يبه نشانه .باز کردند میرو

اکثر .اتاق را به لرزه در اورده بود يقد يپنجره ها يها شهیخانه را پرکرده و ش يکل فضا کیبلند موز يصدا

 .زد یم رونیاز داخل سالن ب یچراغ ها خاموش بودند و فقط نور کم

 یکیدونم در گوش اون  یکرد نم يمستانه ا ياز دخترها خنده  یکیگذشتم که  یکنار چند تا دختر و پسر م از

 .گفت که هردو برگشتند و با خنده به سمت من نگاه کردند یچ

اسپند مخلوط شده بود و حالم  يتند عطر و ادکلن با بو يبو.شدم یآن ها داشتم ذوب م ي رهیخ ينگاه ها ریز

 .خانه بد شده بود ادیز يحالم از گرما.کراواتم را شل کردم يدست انداختم و گره .کرد یرا بد م

هم کنار سالن مشغول خوش و بش و حرف  يبودند و عده ا یکوبیو پا يوسط سالن در حال شاد يا عده

 یهمه همهمه و شلوغ نیاز ا.شد یقطع نم يدختران حاضر در جمع لحظه ا يو خنده  یشوخ يصدا.زدن

 .نخورده بود یهنوز چشمم به ماهان و پرهام.کالفه شده بودم

 نیو همهمه باز هم یآن همه شلوغ يمعذب بودم اما تو میسرجا.آوردم و نشستم ریرا گ یخال یصندل رهباالخ

 .کردند ینشسته بودند و با هم صحبت م یکنار دستم دختر و پسر جوان.بود متیهم غن

و  بیعج ياز رقص ها چیبودند اما من ه یکوبیو پا يدختر و پسر که مشغول شاد تیسالن پربود از جمع وسط

 .خدمتکار نگاهم را از آن سمت جدا کرد يصدا.آوردم یسردرنم بشانیغر

را جلوم  یدنینوش يمحتو ینیدادم اما متوجه شدم س ینم صینور سالن صورتش را تشخ یو روشن کیتار يتو

 .دیچیپ مینیب يتو يتند يتر آورد بو کیاول متوجه منظورش نشدم اما دستش را که نزد.گرفت

 یمزخرف بهم م شاتینما نیداشت از ا گهیواقعا که حالم د.پس زدم و از جام بلند شدمدستش را  يتند با

 .خلوت پناه بردم بایتقر يشدند را پس زدم و به گوشه ا یکه از کنارم رد م یکسان یعصب.خورد
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جشن مضحک آمدم، چشمم به  نیفرستادم که اصال چرا به ا یلب هزاران بار برخودم لعنت م ریکه ز همانطور

 يهم با ناز و عشوه سرش را رو یماهان دست نوعروسش رو در دست گرفته بود و پرهام.خورد یماهان و پرهام

خشم تمام وجودم  یماهان و پرهام دنیبا د.دمیفهم یواقعا حال خودم را نم گهید.ماهان گذاشته بود يشانه ها

 .را گرفته بود

 .رقصنده را با دست پس زدم و به سمتشان رفتم تیجمع.تمرا محکم تر برداش میها قدم

با .دیلبش ماس يخودش را جمع و جور کرد و خنده رو یکم دنمیبا د یهنوز متوجهم نشده بود اما پرهام ماهان

حس کردم .دیچرخ یهم نم یخشک و خال کیتبر هیزبانم به  یکردم حت یگره کرده نگاهشان م یابراوان

 : لبش نشست و گفت يرو يشخندین.ماهان حلقه کرد يدستانش را دور بازو.دین چسببه ماها شتریب یپرهام

االن داشتم از ماهان  نیهم.دمتونیند ینگران شدم وقت.دیآورد فیچه عجب باالخره تشر..ایآر يسالم آقا -

 .گرفتم یسراغتون رو م

 .را به سمتم دراز کرد ودستش

 : خشک گفتم یکردم و با لحن یاخم.بلند و الك خورده اش نگاه کردم يناخن ها به

 .گم یم کیتبر -

 : کشدار گفت یزد و با حالت يپوزخند

 .یمــــــــــرس -

 : که تازه متوجه حضورم شده بود، نگاهم کرد و گفت ماهان

 .ایآر يآقا نیخوش اومد -

تک تک حرف ها و کلمات و چهره  يتو يدلخور را هم نداد، هنوز شیبه خودش زحمت بلند شدن از جا یحت

خواست  یرو م يزیکارها چه چ نیدونم با ا ینم.بود ختهیماهان بهم ر يکارها نیاعصابم از ا.زد یاش موج م

اگر .کرد یم يهمه مرا کفر زا شتریب نیشدم و ا یم یصورت پرهام يرو يآشکارا يثابت کنه اما متوجه خنده 

ماهان از اون احمق تر بود .خواست همانجا سرش را از تنش جدا کنم دختره احمق رو یدست خودم بود دلم م

 .کرد یم میها و رفتار خودسرانه اش عصب يسر رهیخ نیبا ا

 : پوزخند ماهان شدم، نگاهم کرد و گفت متوجه

ما  شیاز نماامشب  دوارمیام.نیاری ینم فیتشر گهینگران شدم فکر کردم د ایآر يآقا میمنتظرتون بود یلیخ -

 .نیاستفاده رو ببر تینها
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 .کرد ینگاهم م زیغرور آم يبا لبخند یپرهام

 : کردم، نگاهش کردم و گفتم دیهم کل يرا رو میدندان ها یعصب

 .ماهان یکردم انقدر بزرگ شده باش یفکر نم -

 : زد و گفت یمنظورم شد، لبخند کج متوجه

 یخودم و زندگ يکه برا دمیرس یخودم به سن.تو نداشتم ياجازه  یو نظر و حت لیبه م اجیمن از اول هم احت -

پس بهتره .دم یرو نم میزندگ يتو حق دخالت تو یحت ياحد چیرو بدون که به ه نیو ا رمیبگ میتصم میشخص

 یدم من نذار وگرنه بد م يوپس پا ر.امشب هم به خودت خوش بگذره بهراد هم با ما يو بذار ینگ یچیه

 .ینیب

و  تیموقع نیا يو ماهان تو یپرهام دنید.خورد یماهان حالم داشت بهم م يها یادب یمه رفتارها و به نیا از

 : لباس اعصابم را خورد کرده بود، نگاهش کردم و گفتم

 .يانجام بد يکار یکه نتون یموقع متوجه اشتباهت نش هی دوارمیام.واقعا متاسفم برات ماهان -

 : دراز کرد و گفت یبه سمت پرهام یشینما یدستش را با حرکت.زد يشخندین ماهان

 .يد یدور رقص رو بهم م هیافتخار  زدلمیعز -

 : زد و گفت یطانیش يلبخند.دستش را در دست ماهان گذاشت.نگاه من کرد یپرهام

 چرا که نه؟  زمیالبته عز -

 .را در دستش فشرد یپرهام يو الك خورده  فیانگشتان ظر ماهان

 : تنفر نگاهش کردم و گفتم اب

 .ماهان یحیوق یلیخ -

 : اشاره کرد و گفت یبا دستش به سمت.زد يپوزخند ماهان

 ..ینیب یم یجالب يزایمطمئنا چ.ایآر يآقا ينگاه به اون سمت بنداز هیبهتره  -

رگ هام  يحس کردم خون تو.تمام تنم منجمد شد دمید یکه م يزیاز چ.گفت نگاه کردم یکه م یسمت به

 يصدا.را کنار زدم و جلو رفتم تیجمع یعصب.خورد یخون داشت خونم را م.تمام بدنم داغ کرده بود.خشک شد

 .فتر یم نییام تند تند باال و پا نهیس يقفسه .شد یبلند و بلندتر م میعصب ينفس ها
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دلم .دو تا احمق آشغال اون ایدادم  یدست خودم م يکار هی ای دیچشمام رو گرفته بود با يلحظه خون جلو اون

خواست به سرش  یدلم م ییشک هربال ینبود ب یاگر وسط مهمون.را از تنش جدا کنم ماهیخواست سر پر یم

 .آوردم یدر م

 .دمیرس کشانیبه نزد بایتقر

خودش را زود جمع و جور کرد و از  دنمیهنوز متوجه حضورم نشده بود اما اون الدنگ شکم گنده با د ماهیپر

 .شد خکوبیم شیو سرجا ستادیاز حرکت ا.هم متوجهم شد ماهیپر.تادسیحرکت ا

 یبه راحت.ماهیپر يسرخورد به چشما یاون عوض ينگاهم با نفرت از رو.کردند یداشتند مات نگاهم م هردوشون

 یرا عصب میدندان ها.برام مهم نبود یچیه گهیاما د.چشماش بخونم يتونستم ترس و استرس رو از تو یم

بلند  غشیج يصدا کهو فشار دادم  چاندمیمچ دستش را در دستم گرفتم و محکم پ.کردم دیهم کل يرو

حاضر در سالن را کنار  تیبا سرعت جمع.برام مهم بود زیچ کیفقط  گهیهاش برام مهم نبود د هیگر يصدا.شد

 .رفتم یزدم و جلو م یم

خنده به چشم  يها هیداش ته ماص يتو.ماهان به گوشم خورد يشانه ام خورد و پشت بندش صدا يرو یدست

 .نفس هام تند تر و بلندتر شده بود.خورد یم

 : نگاه نافذش را به چشمانم دوخت و گفت.زد يپوزخند

 .دیکرد یم ییرایاز خودتون پذ نیداشت فیتازه سرشبه حاال تشر.نیخسته شد يزود نیبه هم.ایکجا جناب آر -

 .بزرگ وسط سالن کرد زیبه م اشاره

 نییدستم شل شد و پا دیصورتش که رس یکیتنفر نگاهش کردم، مشت گره کرده ام باال امد اما نزد با

 یبا خودم م بایرا هم تقر ماهیکردم پر یحرکت م یپشتم را کردم و همانطور که به سمت در خروج.افتاد

 .کرد یام م وانهیخورد و د یبلند ماهان به گوشم م يقهقهه  يصدا.دمیکش

کردم مچ دستش  یحس م.دمیکش یهم مثل جوجه به دنبال خودم م ماهیپر.کردم شتریم رو بقدم ها سرعت

 يصدا.کردم ینگاهش هم نم یحت.کردم شتریفشار انگشتانم را ب.انگشتانم در حال خورد شدن هست يالبال

 یاشک هاش هم برام مهم نبود و دلم را به درد نم یحت گهیاما د.خورد یبه گوشم م فشیظر يها هیگر

 .میخالص بش ییکذا یخواست هرچه زودتر از اون مهمون یفقط دلم م.آورد
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کرد مچ دستش را  یم یسع.شده بود یقاط ماهیکفش پر يپاشنه ها يمن با صدا یتند و عصب يقدم ها يصدا

 شتریفشار انگشتانم را ب شیبا هرتقال.کار چندان موفق نبود نیاز چنگال انگشتان پرقدرتم خالص کند اما در ا

 .کردم یم

 .را محکم بستم نیپرتش کردم و در ماش نیماش يجلو یصندل يرو بایو تقر دمیرا کش دستش

 ي قهیو  شیچشمانم از سرشونه ها.را دور زدم و خواستم سوار بشم که تازه نگاهم به سر و وضعش افتاد نیماش

 .دیچرخ شانشیپر يموها يباز لباسش به رو

آخر برگشتم و  يو خواستم به سمت ساختمان برگردم که لحظه  دمیکوب نیسقف ماش يدستم را رو یعصب

 .در برد ي رهیدستش را به سمت دستگ دمید

 .را زدم و درها اتومات قفل شد نیماش موتیر

 : به سمتش تکان دادم و گفتم زیآم دیانگشت اشاره ام را تهد.رفت یم نییام از خشم باال و پا نهیس ي قفسه

 یکنم و م یامشب سرت رو از تنت جدا م نیفکر فرار به سرت بزنه هم ای يبردار رترنویقدم ا هیبخدا اگه  -

 .امیپس بترمرگ سرجات تا ب.بابات يفرستم برا

 : را باالتر بردم و گفتم میصدا

 .یلعنت يدیفهم -

 .کرد یفقط نگاهم م.را نداد جوابم

خورد شد و  يبد يبا صدا شهیش.دمیسمت راننده کوب ي شهیدستم را مشت کردم و محکم به ش.شدم یعصب

 .دیکش يبلند غیگذاشت و ج شیگوش ها يبا وحشت دستش را رو.زد رونیانگشتانم ب يخون با فشار از البال

بود، وحشت زده به سمتمان آمد و  دهیترس ریدزدگ يو بلند شدن صدا نیخورد شدن ماش يکه با صدا وسفی آقا

 : گفت

 اومده؟  شیپ یشد آقا مشکل یچ -

 : در هم رفته نگاهش کردم و گفتم يخم هاا با

  ؟ياریو مانتو برام ب يروسر هیخانم  ياتاق مهر ياز تو يبر یتون یآقا م وسفی ستین يزینه چ -

 : و گفت دیزخم دستم چرخ يمتعجبش رو نگاه

 .خدمتتون ارمی یرم م یبله آقا چشم االن م -
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سرم  يگاه قرار دادم و دستم را رو هیآرنجم را تک.دستت سالمم را باال آوردم.دیسرعت به سمت ساختمان دو با

سوزش  گهید.دیچرخ یذهنم م يتو شیپ ي قهیچتد دق يتمام صحنه ها.دیترک یسرم داشت از درد م.گذاشتم

خواست توانش رو داشتم و  یدلم م.اون مردك آشغال! ماهیپر.من يخـــــــدا.رفته بودم ادمیدستم از 

آقا باعث شد آرنجم را از  وسفی يصدا.دستم را مشت کردم.کردم یخودم خفه م يدستا نیوشون رو با همهرد

 .از تعجب به خود داشت ینگاهش هنوز رنگ.برداشتم و سرم را بلند کردم نیماش يرو

 : در دستش را به سمتم گرفت و گفت يو روسر مانتو

 .آقا دییبفرما -

 : دستش را جلو آورد و گفت.رفتم، نگاهش مات دستم شدمانتو را از دستش گ یحرف چیه یب

  نم؟یبب دیشده آقا بد یدستتون چ -

 : و گفتم دمیرا با شدت تمام پس کش دستم

 .ستین يزیچ -

 : گفت متعجب

 .پانسمانش کنن ییجا یمارستانیب هیحداقل برسونمتون  دیاجازه بد ادی یآخه آقا داره ازش خون م -

 : گفتم یعصب

 .ستین يزیگفتم که چ -

 : نفرت نگاه ساختمان باغ کردم و گفتم با

 .من رفتم یباشه، بهتره بمون یامشب تمام حواست به مهمون دیتو با -

جلو  یصندل يخودم را رو.چنگ زدم و در را باز کردم نیماش ي رهیبه دستگ یعصب.حرفش نشدم يادامه  منتظر

 .را محکم بستم نیپرت کردم و در ماش

 .دیچرخ ماهیبه سمت پر منگاه

به .دست سالمم را به سمتش بردم.کرد یم هیگر زیر زیچرخانده بود و ر نیماش ي شهیرا به سمت ش صورتش

 : آورد و گفت رونیکردم به سمت خودم برگردونمش اما با فشار بازوش را از چنگم ب یبازوش چنگ زدم و سع

 .به من دست نزن -

از حدقه در  يو با چشما دیکش یغیج.دوباره به بازوش چنگ زدم و به زور به سمت خودم برگردوندمش یعصب

 : اومده گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 .یگفتم به من دست نزن عوض -

دستم  يطرف صورتش از شدت ضربه  کی.دمیصورتش کوب يباال آوردم و با قدرت تمام رو نیرا خشمگ دستم

 .اش شدت گرفت هیگشتانم را لمس کرد و گران يجا.صورتش گذاشت يدستش را رو.قرمز شد

سرش  يرا هم نامرتب رو يروسر.بود بهش پوشاندم يمانتو را دستش کردم و مانتو را به هرزور نیآست یعصب

 ي شهیسرش را به ش.دیکش رونیکارم که تمام شد، به زور بازوش رو از دستم ب.انداختم و گره اش را سفت کردم

 .کرد یم میکالفه و عصب شتریهاش ب هیگر يبودم و صدا یعصب.کرد یم هیرچسباند و آرام آرام گ نیماش

 .زدم رونیپدال گاز فشردم و با سرعت هرچه تمام تر از در باغ ب يرو رو پام

 .خون شده بود يتمام شلوارم پر از لکه ها.سوخت یآوردم، م یکه به فرمون م يدستم از فشار کف

 هیگر.کردم ینگاه هم نم ماهیاصال به سمت پر.رفتند یچشمانم رژه م يجلو شیپ هیچند ثان يصحنه ها تمام

هم فشردم و بدون  يرا رو میدندان ها.بود ختهیبهم ر دایاعصابم شد.به هق هق شده بود لیتبد گرید شیها

 : نگاهش کنم گفتم نکهیا

 نه؟ ای يدیفهم.کنم ینه؟ کم دم گوش من وز وز کن وااال خودم خفت م ای یش یخفه م -

 : گفتم يبلند يگوشش بردم و با صدا کینزد یسرم را کم.به سمتش برگشتم.دمیازش نشن یجواب

 نه؟  ای يدیگفتم فهم.ستمیمگه با تو ن -

 شیازم فاصله گرفت و به صندل بایتقر.با ترس سرش رو تکان داد.چشمانم قفل شد يتو انشیگر نگاه

فقط کمکم کن سالم برسم  ایخدا.خودت کمکم کن ایخدا.سوزه یکردم تمام تنم از گرما داره م یحس م.دیچسب

 .بدم یچ دیزن احمق رو با نیدونم جواب ا یاونوقت م.کنم کاریچ دیدونم با یاونوقت م.خونه

 دیچرخ یکه در ذهنم م یشانیکردم ذهنم را از تمام افکار پر یهرچه م.دمیهم ساب يرو یهام را عصب دندان

 یچشمانم دور نم ياز جلو يلحظه ا تیاون موقع يتو ماهیون الدنگ و پرا يچهره .شد یخالص کنم، نم

 یبه گوش م سشآروم و پراستر ينفس ها يقطع شده بود حاال صدا گهید ماهیپر يها هیگر يصدا.شد

خون با .دمیفرمون کوب يرو یمشت گره کرده ام را عصب.خواست دست بندازم و خفه ش کنم یدلم م.دیرس

 .زد رونیفشار دوباره از انگشتانم ب

 نینه ا.با اون مرد الدنگ احتشام.میعشقم تمام زندگ..ماهمیپر..من اخه چطور باور کنم؟ همسرم يخـــــــدا -

 .سر اون مردك هست ریز یحتما همه چ.من باشه ماهیتونست کار پر ینم نیا! امکان نداشت

 : به صدا در آمد و گفت وجدانم
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از  ریپس تقص ستیاز زنت ن ریاگه تقص.آخه یچقدر تو احمق..بگم به تو دیبا یآخه من چ.احمق جان..دبهرا -

از  ریپس تقص ستیاز اون ن ریاگه تقص د؟یرقص یو باهاش م دیخند یچطور رخ به رخ احتشام م يدیه؟ندیک

  ه؟یک

 : بر سر وجدانم زدم و گفتم يادیفر

از منه که قبول کردم  ریتقص.يدیاز منه؟ آره درست شن ریه؟تقصیاز ک ریتقص یدون یم.ستیاز اون ن ریتقص -

 .منه آره ریتقص.بذارم یلعنت یاون مهمون يپامو تو

 .دیکش رونیب الیمن را از خ ماهیپر غیآمد و ج یکه از جلو م ینیماش یدر پ یپ يبوق ها يصدا

 .فشرده شد نیترمز ماش يمحکم رو پام

 .پشت سر مخلوط شد يها نیبوق ماش يا صداب نیماش يها کیالست غیج يصدا

*** 

از .شده بودم ينطوریدونم چرا ا ینم.انقدر نشسته بودم زانوهام درد گرفته بود.خم و راست کردم یرا کم پام

از .گوشه و فرورفتن در خاطرات تلخ گذشته هیخراب شده باز شده کارم شده بود کز کردن  نیکه پام به ا یزمان

 .برام نداشت خسته شده بودم ییجز تکرار و تنها يزیخراب شده که هر روزش چ نیاز ا ،ینیگوشه نش

 يچشمانم را محکم بستم و دستم را جلو.صورتم افتاد ينور رو يباز شد و هاله ا يبد يبا صدا یآهن در

 : که گفت دمینگهبان را شن يصدا.چشمانم گرفتم

 .يدار یمالقات ایاکبر خطر ب -

چشمم برداشتم و نگاهم را به در بسته  يدستم را از جلو.بسته شدن در آمد يداخش خش پا و بعد ص يصدا

ها به همراه مامور نگهبان به  یاز هم سلول یکیدر بود نگاه کردم، اکبر  يکوچک که باال ياز پنجره .دوختم

 .گرفت یم شتریشدند دلم ب یهرچه دورتر م.رفتند یراهرو م يسمت انتها

چند  يشده بود اما هفته ا نجاینشده بود که گرفتار ا شتریشش ماه ب.خوردم یغبطه مدلم به حال اکبر خطر  در

خراب  نیا يهاش گوشه  يها و بد یخوب يکه چهار سال با همه  یمن.اما برعکسش من.داشت یبار مالقات

فکرم  نیبه ا يپوزخند.کس به فکر من نبود چیه.یمالقات هیاز  غیدر یروح افتاده بودم حت یسرد و ب يشده 

 .زدم

هان؟  يرو دار یک.یمرد تنها هست هیرفته که تو  ادتی.که به فکرت باشه بهراد يرو هم دار یمگه تو کس -

چقدر دلم .چشمانم نقش بست يبابا جلو ينگاه مهربون مامان و جذبه  ریآرمان؟ مادرت؟پدرت؟ تصو..ماهیپر
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چرا .کردند یچه م.چه حال بودند دراالن  یعنی بودمشون دهیاز چهارسال بود که ند شتریب.براشون تنگ شده بود

 .گناه گرفتار شدم یو ب ستمیدونستند من مقصر ن یازم نگرفته بودند؟ اونا که م یمدت سراغ نیا

سرعت من، تنها پسرشون رو  نیاونا به ا.امکان نداشت نینه ا.کردم که فراموشم کردند یباور م دیبا یعنی

 یحت.من نه يخدا.بست خیکه در ذهنم افتاد، تمام تنم  ياز تصور فکر... پس چرا؟ نکنه .کنند یفراموش نم

 .قبولش هم برام سخت بود

 .زدم و با تنفر نگاهم را از عکس گرفتم يپوزخند.کنار تختم افتاد وارید يو آرمان رو ماهیبه عکس پر نگاهم

 .اومد یباال م ینفسم به سخت.م چنگ زدما نهیبه س یعصب.دیچیام پ نهیس يقفسه  يتو یقیعم درد

سرم را .آوردم و بدون آب فرو دادم رونیقرص را از پوشش ب.متکام دراز کردم ریز يرا به سمت قرص ها دستم

 .دیچک نییچشمم پا ياز گوشه  یاشک يقطره .دمیکش یقیچشمانم را بستم و نفس عم.چسباندم واریبه د

 یدست از سرم برنم نجامیا یحت.نه که هر گوشه از خاطرات برام عذابهخدا لعنتت ک.ماهیخدا لعنتت کنه پر -

 .یلعنت يدار

*** 

 يمانتوش چنگ زدم و همانطور که به سمت در ورود نیآست يبه لبه  یعصب.دمیرا محکم به هم کوب نیماش در

 یپارکت م يکفشش رو يتلق تلق پاشنه ها يصدا.دمشیکش یبا خودم م بایکردم تقر یساختمان حرکت م

 .باال رفتم یکیتا  دوپله ها را  دمشیکش یهمانطور که با خودم م.کرد یخورد م شتریو اعصابم را ب دیچیپ

 .به سمت تخت هلش دادم دمیمانتوش رو کش يلبه .اتاق مشترکمان را باز کردم در

کناره  يزیت.خت خوردت يپاشنه بلند تعادلش را از دست داد و پهلوش به لبه  يلحظه با اون کفش ها هی يبرا

 .از گلوش خارج شد یفیخف يچهره اش از درد جمع شد و ناله .پهلوش فرورفت يتخت تو يها

تخت بلندش  يمانتوش چنگ زدم و از رو ي قهیبه  یعصب.اتاق را محکم بستم و به سمتش هجوم بردم در

اخم .کردم یچشماش حس م يلرزش اشک رو تو.وحشت زده اش قفل شد يچشما يتو مینگاه عصب.کردم

 یم ردنشرفت و به گ یدستم جلوتر م گهید کمیاگر .مانتوش چنگ زدم يبه پارچه  شتریدر هم رفت، ب میها

 .کردم یحتما خفه ش م يدیترد چیبدون ه دیرس

کرد خودش را از اسارت دستان من خالص کند  یاز گلوش خارج شد، دستانش را باال آورد و سع یفیضع ي ناله

به نفس نفس .کردم یدستانم را تنگ تر م يکرد حلقه  یتقال م شتریهرچه ب.کار چندان موفق نبود نیر ااما د

 : عاجزانه نگاه چشمانم کرد و گفت.افتاده بود
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 .خوام برم یولم کن م -

 : گفتم یچشمانش کردم و عصب نگاه

 .با هم میمن و تو حاال حاال ها کار دار يبر یتون یجا نم چیه -

از دستش  يکار دید یوقت.شده بود شتریتقالهاش ب.چشماش بخونم ياز تو یتونستم به راحت یرو م ترس

 : چشمام زل زد و گفت يتو تیبا جد دیکش يبلند غیج اد،ی یبرنم

  ؟یزن یرو به من م قتیدست کث یبه چه حق یگفتم ولم کن عوض -

صورتش از .سمت چپش فرود امد يگونه  يچشمانش براق شدم، دست باال آمده ام محکم رو يتو نیخشمگ

 .که بهش زده بودم سرخ شده بود یلیفرط س

دهان باز کرد حرف بزند که انگشت اشاره ام را به حالت .دیچک نییچشمش پا ياز گوشه  یاشک ي قطره

 : گرفتم و گفتم مینیب يسکوت رو

 یانجام م یکه دوست داشت یزنم بعد هرغلط یمن اول حرفامو م یش یخفه م.یگ ینم یچیه سیه -

 نه؟  ای يدیفهم.يد

 : شدم و گفتم یعصب.کرد ینگاهم م یاشک ينداد و فقط با چشما یجواب

  ؟ینه لعنت ای يدیفهم -

 : زدم و گفتم یعصب يرا با ترس تکان داد که لبخند سرش

 دمینبا چرا؟ خب یدون یم.فهیتو ح ينه اسم آدمم برا یول.یش یآدم م يتازه دار نکهیخوبه مثل ا یلیخ.خوبه -

 یاز چ یدون یم.شه کرد ینم شیکار چیمونه و ه یاحمق م شهیهم يکه احمقه برا یچون کس.چرا یبدون

کاش قلم پام .مثل تو کردم یزن آشغال پست هیصرف  مویچرا عمرم و عشقمو و جوون نکهیاز ا مونم؟یپش یلیخ

رو که باعث شد  یخدا لعنت کنه اون کس.ذاشتم یاون شرکت خراب شده نم يوقت پامو تو چیشکست و ه یم

 .آشنا بشم یو با تو لعنت امیکه من به اونجا ب

 يفشار دستانم را رو.کرد یترم م وونهیسکوتش د.دیچک یم نییچشماش پا يهاش دونه دونه از گوشه  اشک

 .کردم شتریگردنش ب

 : چشمانش زول زدم و گفتم ينفرت تمام تو با

 کرد، هان؟  یداشت م یاون مردك پس فطرت چه غلط.بود؟آهان احتشام یاسمش چ..اون لندهور -

 .سمت اون مردك آشغال یرفت يخودت شوهر دار یوقت یتو به چه حق -
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 : کفتم یعصب

  ؟يالل شد.یجواب منو بده لعنت -

 : چشمانم زل زد و گفت يشدت تکانش دادم که با نفرت تمام تو به

 بزنم بهراد؟  غیج ای یکن یولم م -

دهنش گرفتم و  يدستم را جلو.زدن کرد غیکردم که شروع به ج شتریتوجه به حرفش فشار دستانم را ب یب

 : گفتم

 .یختیها نر هیصداتو ببر تا آبرومو جلو همسا یخفه شو عوض -

مانتو  يه تمام پارچ.سرشونه هاش افتاده بود ياز سرش باز شده و رو شیکه کرده بود روسر ییتقالها نیا يتو

انقدر به دستم فشار اومده بود که خون با فشار از .سوخت یدستم به شدت م.خون شده بود يپر از لکه ها

 .زد یم رونیانگشتانم ب يالبال

 .زد یچشمانش وحشت موج م يتو.را با خشونت به چشمانش دوختم نگاهم

صاف کردم و با  یصدام رو کم.رداشتمدهنش ب يکه به در اتاق خورد، دستم را آروم از رو يچند تا تقه ا با

 : و خشک گفتم یعصب یلحن

 ..بله -

 : قربون از پشت در اومد که گفت یمشت يصدا

 تو آقا؟  امیتونم ب یم -

 یرو گرفته باشم، انگشت اشاره ام را به معن یهر عکس العمل احتمال يجلو نکهیا يبرا.کردم ماهیپر نگاه

 .نگاهش را با خشم از چشمانم گرفت.گرفتم مینیب يسکوت جلو

 : بود گفتم ستادهیقربون که پشت در ا یبه مشت ماهیتوجه به پر یب

 ..تو ایب -

بست  یقربون که در را پشت سرش م یازش فاصله گرفتم و نگاهم را به مشت.کرد یاصال نگاهم هم نم ماهیپر

 .دوختم

انقدر تعجب کند  دنمانیدادم که با د یبهش حق م.دیچرخ ماهیمن و پر يقربون رو یمتعجب مشت نگاه

 .شد یاول متوجه اوضاع نابسامان اتاق م يشد در وهله  یوارد اتاق م یهرکس

 : که گفت دمیقربون رو شن یمشت يصدا
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نکرده زبونم الل  يخدا یفکر کردم اتفاق دمیخانم اومد ترس غیج ياومده آقا؟ راستش صدا شیپ یمشکل -

 .افتادهخانم  ایشما  يبرا

 : انداخت و گفت نییزده سرش را پا شرم

 .اومدم باال ينطوریکه ا اهیشرمنده آقا روم س -

 : گفتم یعصب ینگاهش کردم و با لحن.رفت یلخ لخ کنان به سمت در م ماهیپر

 کجا؟  -

 : صدام رو باالتر بردم و گفتم دمیازش نشن یجواب یوقت

 .ياوردیسگ منو باال ن يصبر کن تا اون رو ير یم يگفتم کدوم گور -

درد .دمیکوب واریهم فشردم و مشت گره کرده ام را به د يرو یرا عصب میدندان ها.بسته شدن در آمد يصدا

 .زد رونیو خون با فشار از انگشتان گره کرده ام ب دیچیدستم پ يتو يبد

 : قربون وحشت زده به دستم نگاه کرد و گفت یمشت

 شده؟  یدستتون چ د؟یسر خودتون آورد ییآقا چه بال -

 : دادم گفتم یهم فشار م يرا رو میکه از شدت درد دندان ها همانطور

زخممو شست و  دیبا اریو بانداژ ب نیبرام بتاد هیاول يکمک ها يجعبه  يبرو از تو.شه یخوب م ستین یچیه -

 .شو بدم

موهام چنگ زدم و به سمت باال هلشان  يتو یعصب.رفت رونیتکان داد و از اتاق ب دییتا يرا به نشانه  سرش

 .دادم

چطور امکان .دمیفهم یرا نم ماهیپر يکارها لیرفتند دل یچشمانم رژه م يجلو کیبه  کیاتفاقات امشب  تمام

اصال انگار نه انگار که زن و شوهر .نفر ظرف مدت چند روز اخالقش صد و هشتاد درجه فرق کند هیداشت 

 یخودم خفت م يبا دستا نکاش اال.یلعنت..یلعنت.کرد که انگار دوست پسرش هستم یبرخورد م يجور.میهست

 دایسر و کله ش از کجا پ دفعهیاحتشام  ماه،یمن آخه پر يخدا.نکردم يسوخت که کار یکردم حداقل دلم نم

شمن دونست من و احتشام د ینه اون که م یول.حتما کار ماهان بود.آخه اون چطور امشب دعوت داشت یول.شد

 .تونه کار ماهان باشه یامکان نداره؟ نم نینه ا ؟پس چرا.و به خون هم تشنه میهم هست يقسم خورده 

 : درونم نداد داد ییصدا
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 یو درك نم ینیب یرو نم یچیبسته شده و ه قیحقا يمنتها تو چشمت و عقلت به رو.چرا امکان داره بهراد -

احمق .یذاشت یشده نم نیاون باغ نفر يوقت امشب پاتو تو چیه ياگه احمق نبود.بهراد یاحمق هیچون تو .یکن

 .ماهان خانه فشده از طر نییتع شیاز پ ينقشه  نایتمام ا یباور کن يخوا یجان چرا نم

 : لب تکرار کردم ریز

که  یکس.کسم نیزتریعز یمراسم عروس يتونستم تو یعمو منصوره من چطور م ادگارهیماهان؟ اما اون تنها  -

پدر هواشو داشتم و پشتش بودم شرکت نکنم؟ هان؟  هیکه روز و شب مثل  یکس.زهیآرمان برام عزمثل پسرم 

  ؟يپس چرا خفه شد یتو بهم بگو؟ بهم بگو لعنت

 : دیکش رونیب الیخ يقربون مرا از ورطه  یمشت يصدا

  ست؟یخوب ن ادیکنم امشب حالتون ز یآقا شما حالتون خوبه؟ حس م -

 : و گفتم دمیبه صورتم کش یدست یعصب

  ؟يکه گفتم رو آورد ییزایچ.ستین يزینه چ -

 : دستش کرد و گفت يتو لیوسا نگاه

 .نجاستیبله آقا ا -

 .و چهره ام از درد در هم جمع شد دیچیدستم پ يتو يسوزش بد.جابه جا شدم یکم

 : نگاهم کرد و گفت یقربون با نگران یمشت

 .کنه ینکرده زخمتون عفونت م يخدا ينجوریا.دکترببرمتون  نیخوا یشد آقا م یچ -

 : نگاهش کردم و گفتم تیجد با

 .تونم پانسمانش کنم یرو بده خودم م نایا.خواد ینم -

 : قربون گفت یمشت

 .من زخمتونو ببندم دیاجازه بد.دیانجام بد يکار نیتون ینم تیوضع نینه آقا شما که با ا -

را باز کرد و تا آرنج باال  نمیآست يتخت نشست، دکمه  يلبه  يرو.نگفتم يزیچ گهید دمیاصرارش را د یوقت

 .زد

 .کارش که تمام شد بانداژ را دور دستم بست.زخمم شد يدستم قرار داد و با دقت مشغول شستشو ریرا ز یظرف

 .ازش تشکر کردم رلبینگاه دستم کردم و ز.بلند شد شیگفت و از جا یعل ای

 : تسرجوابم را داد و گف با
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 آقا؟  دیندار يامر گهیبا بنده د.نکردم يکار فمهیکنم آقا وظ یخواهش م -

 : را تکان دادم و گفتم سرم

 .يبر یتون ینه م -

 یرفت را م یخش خش پاش که به سمت در م يصدا.دادم هیتخت تک يرا بستم و سرم را به لبه  چشمانم

 : بود که چشمانم را باز کردم و گفتم دهیدر نرس ي رهیهنوز دستش به دستگ.دمیشن

 .لحظه هیصبر کن  -

 : به سمتم برگشت و گفت متعجب

  د؟یداشت يجانم آقا کار -

 : گفتم یعصب

 خانم کجاست؟  -

 : ندانستن تکان داد و گفت یرا به معن سرش

 .اتاق آقا آرمان هستند يدونم آقا فکر کنم تو یواال نم -

 : گفتم ادیشد و با فر دیهم کل ياز خشم رو میدندان ها.دمیاسم آرمان مثل برق گرفته ها از جا پر دنیشن با

 .یلعنت.من يخدا -

 : قربون با تعجب نگاهم کرد و گفت یمشت

 افتاده؟  یاتفاق.شده آقا یچ -

 : و گفتم دمیکوب میشونیدستم را به پ کف

 .من يخدا..پسرم..آرمان -

 : گفت یقربون با نگران یمشت

 افتاده آقا؟  یآقا آرمان اتفاق يبرا -

 .سرتکان دادم یجیگ با

خرت و پرت و  یکل.ختمیهمه جا رو در هم ر.توالت هجوم بردم زیم يبه سمت کمد لباس هام و کشو یعصب

 .گذاشت یلعنت دیکل نیمن ا يخدا.شدم یم وونهیداشتم د.بودم ختهیکف اتاق ر لیوسا

مدت حرکاتم را با تعجب  نیقربون که تمام ا یمشت.دادم رونیبه موهام زدم و نفسم را با حرص ب یچنگ یعصب

 : کرد، گفت ینظاره م یو نگران
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 آقا؟  دیگرد یم يزیدنبال چ -

 : کردم و گفتم یپوف

 کجاست؟  یدون ینم دمیکل..دیکل -

 : گرد شده از تعجب نگاهم کرد و گفت یقربون با چشمان یمشت

 شیفکر کنم پ.دیبهم نداد گهیو د نیازم گرفت نیخودتون اومد یمهمون نیبر نیخواست ینه آقا مواال  -

 .ستین ادتونی دیگذاشت ییجا دیشا دیقشنگ با دقت نگاه کن.خودتونه

 ریز دیکل يدندانه ها يبا احساس زبر.فرو بردم بشیج يدستم را تو.تخت افتاده بود کردم يکتم که رو نگاه

 .دمیکش یاز سرآسودگ یانگشتانم نفس

 ینگران مشت يصدا.اومدم رونیشانه هام انداختم و از اتاق ب يکتم را نامنظم رو.کت چنگ زدم ي قهی به

 : که گفت دمیقربون را از پشت سرم شن

 .امیمنم ب دیاجازه بد.حالتون نیبا ا دیبر یم فیتشر دیآقا حاال کجا دار -

 : سمت عقب برگشتم و گفتم به

 .من کجام یدون یازت سوال کرد بگو نم یفقط اگر کس امی یرم و زود م یخودم م ست،ین یاجیاحت -

 : موافقت تکان داد و گفت يتعجب سرش را به نشانه  با

 ... آخه  یچشم آقا ول -

 : حرفش اومدم و گفتم انیم

 .من رفتم.قربون یگفتم که حالم خوبه مشت -

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 .خدا به همراهتون آقا -

هوا درد دستم  يبود و سرما دهیچیهوا پ يتو يدیشد يسوز سرما.زدم رونیکردم و از در ب یکیها را دو تا  پله

 .ها بدتر بود نیدرد دستم هم مهم نبود، درد قلبم از همه ا گهیاما برام د.کرده بود دیرا تشد

 .شدم نیوار ماشدر چنگ زدم و س رهیدر هم رفته به دستگ ياخم ها با

 .زدم رونیپدال گاز فشردم و از در خانه ب يپام را رو.استارت خورد يبد يبا صدا نیرا چرخاندم، ماش چییسو

رفته  ادمیرو  زمیحواس شده بودم که پسر عز یمن آخه چطور من انقدر ب يخدا.دمیفهم یخودم رو نم حال

 .هم از االن نیو ا ماهیاون از پر.افتاد هیاتفاقات در عرض چند ثان نیچطور امشب تمام ا.بود
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 يشتریو پام را با قدرت ب دمییهم سا يبررو یرا عصب میدندان ها.ناخودآگاه اخم را به صورتم نشاند ماهیپر اسم

انقدر .هم دستم نبود نیماش اریاخت یحت گهید.به حرکت درآمد يشتریبا شتاب ب نیماش.پدال گاز فشردم يبررو

 .بود تصادف کنم کیبود که چند جا نزدحرکاتش سرعت گرفته 

احترام  يبه نشانه  وسفیآقا .بالفاصله در باز شد و وارد شدم.رنگ باغ چند تا بوق زدم دیدر بزرگ سف يجلو

 .کرد و در را پشت سرم بست یمیتعظ

بزرگ باغ را  يکل فضا نیماش يها کیالست غیج يصدا.گرفتم يدیساختمان بزرگ باغ ترمز شد يجلو

در با شدت تمام باز .به در دادم یبا دست هل محکم.دمیشدم و در را محکم به هم کوب ادهیپ نیاز ماش.پرکرد

 يمن خنده رو دنیبا د.بودبودند مشغول صحبت  یماهان با چند تا از خانم و آقا که فکر کنم اقوام پرهام.شد

دست به  دیکه رس میقدم کیبه .کرد و به سمتم آمد یکوتاه یمتوجه شدم که از آن ها عذرخواه.دیلبش ماس

 .داد یتر نشان م دهیکش ياون کت و شلوار داماد ياندامش تو.ستادیا نهیس

 : صورتش نشست و گفت يرو یکج لبخند

 یمجلس باش يتو يکه امشب مجرد ينکنه هوس کرد.دیو برگشت دیشد که منصرف شد یچ ایآر يبه به آقا -

 .يو حالشو ببر

 : باال رفته نگاهم کرد و گفت يبا ابروها د،یازم نشن یجواب یوقت

  ؟یو بدون سرخر تو جمع باش يمجرد يخوا یم ؟یهوم؟ نگفت -

 : را برهم فشردم و گفتم میدندان ها یعصب

 .ذاشتم یخراب شده نم نیا يوقت پامو تو چیاگر بخاطر عمو منصور نبود ه.ماهان یحیوق یلیخ -

 : زد و گفت يپوزخند

 .يبهت ساخته و جسورتر شد یشرکت حساب يکه آب و هوا نمیب یخوبه م یلیخوبه خ -

 نیا يحتما تا االن تو.با خبر بشم زمیدلم نبود که زودتر از حال پسر عز يدل تو.خورد یخونمو داشت م خون

 زدهیاز دوازده س شیب.ماهان را با دست کناز زدم و از پله ها باال رفتم.بود دهیترس یلیآدم ها خ نیبا ا بیغر يجا

 .هلش دادم دستدر اول گذاشتم و با پشت  يدستم را رو.تا اتاق اونجا بود

لبم را به دندان گرفتم و در  یعصب.اتاق نبود ياز بچه تو ياثر.نفره گوشه اتاق با کمد کی کیتخت کوچ هی

نگاهم به سمت اتاق .مدیرس یم جهیگشتم کمتر به نت یم یگشتم اما هرچ یکی یکیاتاق ها را .اتاق را بستم
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 خکوبیم يماهان برجا يصدا ابود که ب دهیدر نرس ي رهیدستم هنوز به سمت دستگ.راهرو جلب شد يانتها

 .شدم

 .ستشینگرد اونجا ن يخودیب -

باال رفته  يو با ابروها ستادهیا نهیدست به س.در برداشتم و به سمت عقب برگشتم ي رهیدستگ يرا از رو دستم

 : نگاهش کردم و گفتم نیشمگخ.کرد ینگاهم م

 پسرم کجاست؟  -

 : زد و گفت يپوزخند

 يزایکجاست؟ خوبه واال به حق چ یپرس یم يپسر تو هستش اونوقت از من دار.یشناس فهیوظ يچه بابا -

 .دهیند

 : نگاهش کردم گفتم یعصب.شد دیهم کل يهام رو دندان

 سرتون خراب نکردم؟  يرو رو نجایزود باش بگو پسرم کجاست تا ا -

تر اومد، حاال تنها دو قدم  کیچند قدم نرد.صورتش نشست يرو یآن اخم يجمع و جور شد و به جا پوزخندش

چهره اش  ياز تو یتونستم خشم رو به راحت یهم م کینزد يفاصله  نیاز هم.باهام فاصله نداشت شتریب

نگاه نافذش را به چشمانم دوخت و .التر آوردچانه ام گذاشت و سرم را با ریانگشت اشاره اش را ز.بخونم

 : فوت کرد و گفت رونینفسش را به ب د،یکاو یچهره ام را به دقت م يهمانطور که تمام اعضا

رو  زیچ هیوقت  چیه یول.ایآر يبدن آقا ریهمه شجاعت بهت لوح تقد نیبگم بخاطر ا دیخوبه با یلیخ..خوبه -

 .داره يادیعواقب ز ریکردن با دم ش ينره باز ادتی

 : فشردم گفتم یرا در چنگ م راهنشیپ دیسف ي قهیاش زدم و همانطور که  قهیبه  یچنگ.نگاهش کردم یعصب

 .دستتون ندادم يکار هیزودباش بگو پسرم کجاست تا  -

 : اش را از اسارت دستانم خالص کرد و گفت قهیمنقبض شد، با خشم  فکش

بار  هیاگه .یگ یم ادی یبه دهنت در م یهرچ يکه دهنتو باز کرد ستاین دونیچاله م نجایا اروی یــــــیاو -

 .يپسرتو با خودت به گور ببر دنیحسرت د دیبا یداد بزن گهید

من به  ياز شدت ضربه .اش گذاشتم و به سمت عقب هولش دادم نهیس يدستم را رو.نگاهش کردم تیجد با

صبر نکردم تا .افتاد و چند تکه شد نیبود به زم زیم يکه رو يبلند هیپا ستالیگلدان کر.سمت عقب پرت شد

 .رفتم تند خودم را به پله ها رسوندم و به سمت باال يبا قدم ها.نمیعکس العملش را بب
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شد  یهم م شیقدم کیاز  یخاطرات خوش گذشته رو حت يبو.نذاشته بودم نجایوقت بود که پام رو ا یلیخ

 .حس کرد

را به  میپاها.دیگونه ام لغز يو بررو دیچک نییچشمم پا ياز گوشه  یاشک يقطره ..در بزرگ اتاق کردم نگاه

 .در بردم ي رهیلزرانم را به سمت دستگ يحرکت دادم و دستها یسست

نگاه ماتم را دور تا دور اتاق .چشمانم جان گرفتند يجلو کیبه  کیباز شدن در اتاق خاطرات گذشته  با

خودش قرار  يدرست و سرجا زیاتاق جا به جا نشده بود و همه چ لیاز وسا تیکبر یقوط کی یحت.چرخاندم

 .دشطرنج داخل تراس افتا زیبه م یچرم يمبل ها ينگاه حسرت بارم از رو.گرفته بود

 يبر جلو زانیآو ریحر يپرده  یباد وحش.افتاده بود رونینور از پنجره به ب ياتاق باز بود و هاله ا ي پنجره

 میصدا یکردم کس یحس م.دمیشن یرا کنار گوشم م یآروم و درهم و برهم يصداها.داد یپنجره را تکان م

چشم .داخل تراس بود یانگار کس ،کردم یرا پشت پرده حس م يا هیسا.لحظه نگاهم به تراس افتاد هی.زند یم

 هیشب تینها یب بتشیو ه کلیچهره اش مشخص نبود اما ه.نگاه کردم يشتریتنگ تر و با دقت ب یرا کم میها

با کنار رفتن .دمیپرده را کنار کش.حرکت کردم هیتند تر کردم و به سمت سا یرا کم میقدم ها.عمو منصور بود

در  کیبه  کیرا  شیپ هیتکان دادم و تمام اتفاقات چندثان یجیسرم را با گ.هم خودبخود محو شد هیپرده سا

من  يخــــدا.باشم دهیکرد که روح د یباور م یم عاقلشده بودم و اال کدوم آد یاالتیحتما خ.ذهنم مرور کردم

و به  دمیدستم را از پرده کنار کش.وونهیکه همه بخوان بهم بگن د نیهم.رو کم داشتم نیاوضاع هم نیا يتو

شده و به خواب  دهیروش کش مهیآرمان که پتو تا ن دنیبا د.سمت تخت بزرگ وسط اتاق عقب گرد کردم

نور  ریپسرم ز يچهره .بلند خودم را به تخت رساندم يبا قدم ها.دمیکش یقیعمفرو رفته بود نفس  یقیعم

را کنار  شیموها رانگشتانمبا س.دمیسرش کش يدستم را آرام باال آوردم و رو.دیرس یمهتاب معصوم تر به نظر م

گذاشتم و  رشیدستانم را از دوظرف ز.پتو را کنار زدم.کاشتم شیشانیپ يبررو یفیظر يخم شدم و بوسه .زدم

 .اومدم رونیاز اتاق ب ندازمیبه اتاق ب يگرینگاه د نکهیبدون ا.بلندش کردم

بلند  شیآرام از جا میقدم ها يصدا دنیبا شن.سر قالب کرده بود يهنوز همانجا نشسته و دستانش را رو ماهان

به  یبه راحت شیببلند و عص ينفس ها يبود و صدا دایاز خشم پ ییچشم هاش رگه ها يتو.شد و به سمتم آمد

صورتش  يرو يزخندپو شیاحساس کردم که کم کم حالت خشم چشمانش رفت و به جا.خورد یگوش م

 .نشست

 : دستم کرد و گفت نگاه
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 .شناسش فهیوظ يبابا نیخوشبحال آرمان با ا ؟یخوب يچه بابا -

با خشم کنارش زدم .آرمان بود مشت شد ریکه ز یدست.شود داریآرمان از خواب ب دمیبزنم اما ترس یحرف خواستم

 : که گفت دمیآخر صداش رو شن يلحظه .و به سمت پله ها حرکت کردم

 .ستایخبرا ن نیار ا گهید يمن امشب بخاطر آرمان کوتاه اومدم اما دفعه  ایآر يآقا يآها -

گوش را  کیبلند موز يصدا.اومدم نیینزدم و از پله ها پا یحرف چیهم قفل شد اما ه يهام از خشم رو دندان

 .کرد یکر م

خشم  دیرقص یم لیکه با چند تن از مردان فام یپرهام دنیبا د.رقصنده وسط سالن کردم تیجمع ینگاه

 .فحش بلد بودم نثار ماهان و افکار احمقانه اش کردم یدلم هرچ يوجودم را فرا گرفت و تو يسراپا

خانه  ياز مستخدم ها یکی.ساختمان رساندم يتند خودم را به در ورود يگرفتم و با قدم ها تیرا از جمع نگاهم

 .باز کرد میدر را برا عیکرد و سر یکوتاه میدستم تعظ يبچه رو دنیعمو با د ي

سوز سرما درد .گرفتم یفاصله م ییکذا یهرچه زودتر از آن مهمان دیبا.تند کردم نیرا به سمت ماش میها قدم

 .را از درد برهم فشردم میندان هاد.کرده بود شتریدستم را ب

 دمیآوردم و کش رونیکتم را از تنم ب.دمیخوابان نیعقب ماش یصندل يعقب را باز کردم و آرمان را رو در

گاز فشردم  يبه محض سوار شدن پام را رو.گرفتم يراننده جا یصندل يدر را چرخاندم و رو ي رهیدستگ.روش

 نیزده و تمام فرمان ماش رونیبانداژ ب يخون از البال.سوخت یز مدستم هنو.را به حرکت در آوردم نیو ماش

دلم گرفت و نگاه ازش  دنشیبا د.آرمان غرق در خواب بود.به سمت عقب برگشتم.خون نشسته بود يلکه ها

 ادیلعنت بهت ب.شد یکردم و چ یفکر م یچ.شبه به گند نشست کی میمن چطور تمام زندگ يخــــدا.گرفتم

 .تو بذارن يواسم مادر که ر فهیگن مادر؟ ح یبه تو هم م.ماهیپر

 : خفته ام به صدا در آمد و گفت وجدان

همه  یماهان و پرهام دنیبا د يرفت چطور ادتی.یبهراد خود تو که بدتر از اون يریگ یم رادیچرا از اون ا -

نه .خوب باشه زیهمه چ يدارو حاال توقع  يازش غافل شد.و حواست بهش نبود يبرد ادیزنت رو از  یحت زیچ

 .مثل تو داره ییآرمان که بابا چارهیب.یش یوقت آدم نم چیتو ه.بهراد

 

 : از خشم زدم و گفتم يادیفر
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که تا حاال  يدید.ستمین يمن پدر بد.به باد رفت میامشب تمام هست يدیمگه ند.یخفه شو لعنت.خفه شو -

پس چرا خفه  یبهم بگو لعنت.هان.کردم که نکردم یم دیکار با یچ گهید.خواستن براشون فراهم کردند یهرچ

  ؟يشد

به سمت .فکر را ازم گرفت يادامه  يبود اجازه  دهیآرمان که وحشت زده از خواب پر ي هیو گر غیج يصدا

 .شدم و در عقب را باز کردم ادهیپ نیاز ماش.عقب برگشتم

*** 

باعث شد سرم  یدر آهن ژیق ژیق يصدا.از و بسته کردمانگشتان جمع شده ام را ب... زانو برداشتم  يرا از رو سرم

 .را بلند کنم

چشمانم  يچشمانم را محکم بستم ودستم را جلو.صورتم افتاد يزد رو رونیکه از کنار در ب ينور ي هاله

 : که گفت دمینگهبان را شن يصدا.گرفتم

 .نیحرکت کن نیزود باش.ساعت ناهاره -

 يدستم را از جلو.رفتند یکه به سمت در م دمیشن یخش خش پاها رو م يصدا.به راه افتاد يادیز ي همهمه

 .زد یبرنگشته بود و نور چشمامو م يهنوز چشمانم به حالت عاد.چشمانم برداشتم

شد که از جام تکان نخورده  یم يفکر کنم چند روز.اومدم نییرساندم و از تخت پا ییانگشتانم را به دمپا نوك

بدن خسته ام را حرکت دادم و به سمت  یبه سست.و انزوا خسته شده بودم یتحرک یهمه ب نیاز ا.بودم

 .حرکت کردم يغذاخور

از .نجایا يخفه، از آدم ها طیمح نیاز ا..وارهایدر و د نیاز ا.آورد یسلول نفسم را بند م يسرد و خفه  يراهرو

خوان بر سرم آوار بشند و من را در خود  یم وارهایکردم در و د یحس م.از همه و همه خسته شده بودم..خودم

 .ببلعند

را  میپلک ها.دیچرخ یهمه جا دور سرم م.ام به خس خس افتاده بود نهیس.سوخت یام از درد م نهیس ي قفسه

 .محکم باز و بسته کردم

 يبد يدر حقت کردم؟ بنده  یمگه من چه گناه ؟يبود که به سر من آورد ییچه بال نیآخه ا.من يخـــــدا

کردم؟ هان؟ بهم بگو؟  کاریظلم کردم؟ چ یرو ناحق کردم، آدم کشتم؟ به کس یبودم؟ آره خـــــدا؟ حق کس

 همه رنج و عذابم؟  نیکردم که مستحق ا کاریچ
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بهراد رو .يبهراد رو تنها کرد.یهمه رو ازم گرفت..پسر گل بابا..زمیآرمان عز..ماهمیپر..عشقم..خانوادم..میخوشبخت

 یشبانه و خاطرات لعنت يها هیچرت و پرت و گر يمشت قرص و دارو هیا همدم شبام شده تنه.يکس کرد یب

و مرور  يدار یهم دست از سرم برنم نجایا یخدا لعنتت کنه که حت.خدا لعنتت کنه.ماهیپر..ماهیپر..آخ.گذشته

 .جز رنج و عذاب برام نداره يزیخاطرات با تو بودن چ

کل  میخش خش پاها يصدا.قوت خودشون رو از دست داده بودند گرید میازانوه.ناتوانم را حرکت دادم يپاها

 .سلول را پر کرده بود کیتنگ و تار يفضا

مقابلش را  یصندل. آهسته به سمتش حرکت کردم.دست تکان داد میمهران از دور برا يورود به غذاخور با

 .و نشستم دمیکش رونیب

 : و گفت دیپاش میبه رو يلبخند مهران

  د؟یامروز ناهار رو با ما بخور نیچه عجب افتخار داد.به به آقا بهراد گل گالب -

 : غذا را مقابلم گذاشت و گفت ینیس.لبخندش پررنگ تر شد.خسته ام را به چشمانش دوختم نگاه

 .شه یمزه م یکنه ب خی فتاده،یمشغول شو تا از دهن ن -

سرد  طیمح.نخورده بودم یدرست و حساب يغذا یارتبه عب ای مهیوقت بود خورش ق یلیخ.ظرف کردم نگاه

برعکس .غذا پرکردم و به سمت دهانم بردم یقاشق.نگذاشته بود یبرام باق یدل و دماغ گهیوساکت زندان د

با لذت مشغول خوردن  هغذا را با اکراه کنار زدم و نگاهم را به مهران ک ینیس.نداشت یخوب يظاهرش مزه 

مهران  اتیاز خصوص کمیفقط ..کمیکاش فقط .لحظه در دل به حالش غبطه خوردم کی.بود دوختم شیغذا

مهران رو  ي هیتونستم روح یوقت نم چیاما افسوس که ه.نداشتم یغم چیه گهیوجود من بود اون وقت د يتو

 .داشته باشم

 نیا.يریگغم بغل ب يو زانو ینیگوشه بش هیمجبورت کرده که  یبهراد؟ مگه کس یخواست ينطوریخودت ا -

 یم ریگذشته ها س يخدا فقط تو شهیو هم يایب رونیحال و هوا ب نیاز ا يخوا یکه نم یخودت هست

بجز پوست و  یچیه یگرفت شیکه تو پ يا هیرو نیبا ا گهیعاقالنه تر فکر کن مرد چند وقت د کمیبهراد .یکن

 .مونه ینم یاستخون ازت باق

 یو حالم را خراب تر م دیچیپ یگوشم م يآرمان تو یدر پ یپ يها غیج يصدا.دیترک یاز درد داشت م سرم

 دهیدرد دستم امانم را بر.خون شده بود يبانداژ دور دستم پر از لکه ها.اشک هاش رو نداشتم دنیتحمل د.کرد

 .بود
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کم .دمیموهاش رو بوس يام چسباندم و رو نهیسرش را به س.برداشتم و به آغوشم فشردم نیرا از پشت ماش بچه

را  میکفش ها.و به سمت ساختمان حرکت کردم دمیکش یقینفس عم.داش قطع شد و به خواب رفتکم ص

سرد و  يقدم ها.بود رفتهمطلق فرو یکل خانه در سکوت.صدا وارد خانه شدم یدر از پا در آوردم و ب يهمان جلو

 يبچه را آرام رو.اق شدمدر اتاق آرمان را با دست هل دادم و وارد ات.مودیخسته ام راه پله ها را به سرعت پ

آرام و به دور از دغدغه .خواب کردم يمعصومش تو ينگاه چهره .دمیروش کش مهیو پتو را تا ن دمیتختش خوابان

ها  يبچه ها پاك و صادقانه و به دور از بد يایچقدر دن.خوردم بطهدر دل به حالش غ.ها به خواب رفته بود

نگاهم به .وجود نداشت يدعوا و قهر چیه چوقتیکاش ه.گرفتند یم ادیاز بچه ها  کمیکاش بزرگتر ها هم .بود

در ذهنم  کیبه  کیامشب  يصحنه ها.درهم رفت اریاخت یتخت ارمان افتاد و چهره ام ب يباال ماهیعکس پر

خم .آرمان دوختم ينگاهم را از عکس گرفتم و به چهره  یبا ناراحت.کرد یشد و اعصابم را خورد م یم یتداع

راهرو مثل .امدم رونیچراغ کنار تختش را خاموش کردم و از اتاق ب.گونه اش کاشتم يبررو يا شدم، بوسه

 .صدا بود یو ب کیتار شهیهم

 دیبا ماهیزدم که پر یحدس م.زدیم رونیدر ب ریاز ز ینور کمرنگ يهاله .اتاقمان دوختم يرا به در بسته  نگاهم

 .داخل اتاق باشد

از .شدم و به سمت اتاق خوابمان عقب گرد کردم مانیراه پش يها مهیرا به سمت اتاق کارم کج کردم اما ن راهم

 یپلک زدن فقط نگاهش م چیبدون ه هیچند ثان يبرا.ام حبس شد نهینفس در س بتیدر آن ه ماهیپر دنید

 یخشک يسرفه .تاق را بستما در.در هم رفت میکه امشب باهام کرده بود اخم ها يکار يادآوریکردم اما با 

و کش  ستادیتوالت ا زیم ي نهیآ يجلو.نداختیهم به سمتم ن ینگاه مین یاما حت.کردم تا متوجه حضورم شود

باز و  يچهره اش با اون موها.ختیلختش ر يسرشانه ها يرو شیبلند و مواج مشک يموها.سرش را باز کرد

 يتپش ها يصدا.شده بود یو دوست داشتن بایز تینها یکه برتن داشت ب یرنگ یلباس خواب ساتن صورت

رفت  یسرد و خسته ام را که به سمتش م يقدم ها يصدا.پرت کردم يکتم را به گوشه ا.دمیشن یقلبم را م

 .افتاد نییشانه اش دستم شل شد و پا یکیرساندم اما نزد شیانگشتان لرزانم را آرام به سرشانه ها.دمیشن یم

را به  میقدم ها.را برهم فشردم میدندان ها.یخوره لعنت یحالم ازت بهم م.تونم ینم..تونم یمن نم..یلعنت آه

 .اومدم رونیسمت در اتاق تند کردم و از اتاق ب

 يرا رو میدست ها.دیچیپ یسرم م يزن مدام تو يمستانه  يخنده ها يبا صدا کیموز يکر کننده  يصدا

 يدستم را محکم از لبه .خوردم یتلو تلو م.دیچرخ یاتاق دور سرم م.گذاشتم و محکم فشار دادم میگوش ها
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 زیم يام را از رو هیتک شهیشکسته شدن ش يبا صدا.کنار تخت انداختم زیم يرا رو مینیتخت گرفتم و سنگ

اما  دمیباز و بسته شدن در را شن يصدا.دید یتار م گهیچشم هام هم د.تخت افتادم يحال رو یبرداشتم و ب

 يضربه ها.کردم یبودن م یحس خال.کردند یم ینیپلک هام سنگ.چشمانم را باز نگه دارم نداشتم نکهیقدرت ا

بود باز  یشد باالخره چشمانم را به هر زحمت ثقربون باع یمشت يخوردو صدا یکه به صورتم م یمحکم

 : دیچیپ یگوشم م يقربون تو ینگران مشت يصدا.کردم

 .آقا..آقا د؟یکنم چشماتونو نبند یخواهش م.دیباز کنخدا مرگم بده آقا چشماتون رو ..آقا -

تار بود  یچهره اش کم.چشمانم را آرام آرام از هم باز کردم.کردم یزده اش را با تنم حس م خیانگشتان  برخورد

 .اما کم کم در نظرم شفاف تر شد

 : و گفت دیکش ینفس راحت دنمیقربون با د یمشت.آرام گرفتم میزدم و سرجا قیعم يتا سرفه  چند

 خدا رو شکر، شما حالتون خوبه؟ .آقا شیآخ -

 : را آرام باز و بسته کردم که گفت میها پلک

 .دیبه پانسمان داشته باش اجیببرمتون دکتر فکر کنم احت دیاگه اجازه بد.ازتون رفته يادیآقا خون ز یول -

 : شدم و گفتم زیخ مین میسرجا یکم

 .شه یخواد خودش خوب م ینه نم -

 : نگرانش را به دستم دوخت و گفت هنگا

 .پانسمانشو عوض کنم دیشه حداقل بذار یکه نم ينطوریاخه ا -

 يبا جعبه  قهیرفت و بعد از چند دق رونیاز اتاق ب یمعطل یقربون ب یمشت.نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ

 .داروها وارد اتاق شد

را  یقبل ظرف يقربون مثل دفعه  یمشت.جابه جا شدم تا بهتر بتونه کارش رو انجام بده.تخت نشست يرو کنارم

 یمشت.چهره ام جمع شد اریاخت یبا سوزش دستم ب.زخمم شد يدستم گذاشت و به دقت مشغول شستشو ریز

 یعل ایکارش تمام شد  نکهیا ازبعد .لب گفت و با تاسف مشغول بستن دور دستم شد ریز یقربون ال اله اال الله

 .گفت و از جا بلند شد

 : کامل ازم دور نشده بود که گفتم هنوز

 .اریو ب ریهم برام بگ گاریپاکت س هیلطف کن  ير یم يصبر کن، دار -

 : گرد شده از تعجب به سمتم برگشت و گفت یبا چشمان.شد خکوبیم شیسرجا
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 .دیکش ینم گاریوقت س چیشما ه ادمهیکه  ییتا اونجا یول گار؟یس..نیگفت یآقا؟ چ یچ -

 : نگاهش کردم و گفتم تیبا جد.در هم جمع شد اریاخت یام ب چهره

 .که گفتم رو انجام بده يکار.و اما هم نداره یکه گفتم ول نیهم -

 .رفت رونیسرش را تکان داد و خرامان خرامان از اتاق ب يناباور با

*** 

سکوت کردند و نگاه متعجبشان به من  کدفعهیهمه .دستانم گرفتم انیو سرم را م دمیظرف کوب يرا تو قاشق

همه فشار درد گرفته  نیسرم از ا.زدم و با دست به سمت عقب هلشان دادم شانمیپر میبه موها یچنگ.دوخته شد

 .بود

شبمنتونستم چشم  کی یحت.روزا و شبام يکابوس همه  يبکشم؟ شد دكیخاطراتتو با خودم  دیبا یتا ک.یلعنت

تو تنها آرامشم  يهان؟ هرشب بجا ؟یخوام از جونم لعنت یم یچ گهید.یآرامشم رو ازم گرفت.هم بذارم يرو

 .مشت قرص چرت و پرت هیشده 

برلب  يلبخند شهیمهران مثل هم.سرم را بلند کردم و نگاهم را به باال سرم دوختم.شانه ام خورد يبه رو یدست

 : آورد و گفت

رو  یافت یم یش یم ریآخر سر پ یکن یانقدر فکر م.غمتو نمینب.يتو فکر یلیکه خ نمیب یم ق؟یرف هیچ -

 .دستمونا از ما گفتن بود

را  یگونه حرف چیقدرت ه.کردم یصدا فقط نگاهش م یب.را به سمت باال پرت و با لبخند نگاهم کرد شیابروها

 .نداشتم انگار الل شده بودم

 : گفتدستش را برشانه ام فشرد و .تر شد قیعم لبخندش

 هی نیهم.یمنو خل و چل کن ای یش وونهیخودت د ای ینیبش نجایا شتریب کمیترسم اگه  یم.قیپاشو، پاشو رف -

 .ره یذره عقل و بالم هم از دست م

شل به دنبال مهران راه افتادم و از  يبا قدم ها.از جا بلند شدم یو با سست دمیبه صورتش پاش يخسته ا لبخند

کردم و  یتوجه نم چکدامیکردم اما به ه یخودم حس م يرا رو انیزندان ي رهینگاه خ.آمدم رونیب يغذاخو

 .فقط نگاهم را به روبه رو دوخته بودم

*** 
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قربون وارد  یمشت.شدم زیخ مین میبه بدن خسته ام دادم و سرجا یکه به در اتاق خورد، تکان يچند تا تقه ا با

به سمتم  دیاورد و با ترد رونیب بشیرا به همراه فندك از ج يگاریپاکت س.اتاق شد و در را پشت سرش بست

 .دست دراز کردم و پاکت را از دستش گرفتم.گرفت

 .رفت رونیبه حالت تاسف تکان داد و از اتاق ب يلب ازش تشکر کردم که سر ریز

*** 

 6 فصل

کوچه  ياز تو ینور کمرنگ يوسوس.دوختم رونیگاه چانه ام قرار دادم و نگاهم را از پنجره ب هیرا تک آرنجم

مرد حلقه  يزن دستش را دور بازو.دیکه درحال عبور از کوچه بودند چرخ یزوج جوان ينگاهم رو.زدیم رونیب

 يگوش زن بود و با نجواها نارمرد هم سرش ک.مرد گذاشته بود يپهن و قو يشانه ها يکرده و سرش را رو

 .آورد یعاشقانه دل زن را به دست م

 دنیبا د.دمیرا در آغوش کش میرا جمع کردم و زانوها میدلم گرفت، پاها.و نگاه از آن ها گرفتم دمیکش یقیعم آه

 ادی.میبا هم آشنا شده بود یکه به تازگ یزمان.افتادم ماهیخودم و پر شیچند سال پ ادیبه  اریاخت یزوج جوان ب

 نیریش يلحظه ها ادیبه .میگفت یش هم مدر گو که يعاشقانه ا ينجواها ادی.شب مهیدر ن مانیپنهان يقدم ها

روز با  کیکه  یاما کجا رفت آن عشق و عاشق.میدیکش یم ندهیآ يکه برا یینقشه ها ادی.یعشق و عاشق

به جز آتش تند .یچیمانده بود؟ ه یباق نمانیاز آن همه مهر و محبت ب یچ.میزد یو ذوق ازش دم م اقیاشت

 .شد یتر م ادیکه روز به روز ز يکدورت و سرد

اون مردك احمق من رو  شیامشب با بودنت پ ؟یلعنت یرو بکن نکاریچطور دلت اومد با من ا.ماهیپر..ماهیپر آخ

منم  نیتونم سرم رو جلوشون بلند کنم و بگم ا یاز فردا چطور م.يپول کرد هی يدوست و آشنا سکه  يجلو

 شیو به ر دیرقص یداشت م شتر از خود یعوض ي کهیمرت هی کیتو ج کیج شبیهمون که زنش د.ایبهراد آر

 یکه ازش دم م یبود عشق و محبت نیا ؟یلعنت یرو بکن نکاریچطور دلت اومد باهام ا.دیخند یشوهرش م يتو

 .چقدر زود مهرو محبتت به حراج رفت ؟يزد

را  فندك.لبم گذاشتم يو گوشه  دمیکش رونیپاکت ب ياز تو گارینخ س هی.پنجره گرفتم یاز قاب چوب نگاه

به  یقیزدم و دودش را با نفس عم گاریبه س یقیپک عم.روشن شد یکوچک آتش يکردم و با جرقه  کشینزد

 .نفسم را بند آورد و به سرفه افتادم گاریدود س.فرستادم میها هیدرون ر
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سطل  يدستم مچاله کردم و تو يرا با نفرت تو گاریس.به اشک نشسته بود ادیز ياز شدت سرفه  چشمانم

 .انداختم یآشغال

*** 

 یبرم يکه از غذاخور یاز مهران نبود موقع يخبر.دمیتختم دراز کش يجانم انداختم و رو یب يپاها يرا رو پتو

 نیریداره حاال من مانده بودم غرق در خاطرات تلخ و ش ینگهبان بهش اعالم کرده بود که مالقات میگشت

 .گذشته

 ریشد بهراد؟ غ نیکه سرنوشتت ا يکار اشتباه کرد يکجا.سرم گذاشتم و نگاهم را به سقف دوختم ریرا ز دستم

و  رهیهست که دست تو رو بگ یحاال ک ؟يکرد یو کمکشون م یگرفت یدست همه رو م شهیبود که هم نیاز ا

 .گهینجاتت بده؟ هان؟ جواب بده د يکه توش افتاد يمخمصه ا نیاز ا

*** 

 عیچشمامو زد، سر يدینور شد.شد آرام چشمانم را از هم باز کردم یکه به بدنم وارد م يدیشد يتکان ها با

 .دمیرا شن يتور يشدن پرده  دهیکش يصدا.بستمشون

را چند بار باز و  میچشم ها يبا ناباور.چشمانم نقش بست يمادرم جلو يرا از هم باز کردم، چهره  چشمانم

 : بسته کردم و گفتم

 .نجایا..يا..شما ...ش ..مامان -

 : دهانم را قورت دادم و گفتم آب

  ؟یکن یکار م یچ نجایشما ا -

 : زد و گفت يجواب لبخند يجا به

  ؟يصبحانه خورد -

 : رو کنار زدم و گفتم پتوم

  ؟ياومد یک -

 : کارم را جمع کرد و گفت زیم یصندل يپخش و پال بررو يها لباس

 .دمیرس شه که یم یساعت کیصبح پرواز داشتم  -

 : و گفتم دمیکش يا ازهیخم

  ؟ينکرد دارمیپس چرا زودتر ب -
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 : رفت، گفت یم رونیکه از در اتاق ب همانطور

 سرکار؟  يبر يخوا یمگه نم نییپا ایاخترخانم صبحانه رو اماده کرده زود ب.کنم دارتیب ومدیدلم ن -

 نیفقط ا ختهیبهم ر تیوضع نیا يتو.دمیکوب میشانیپ يبا کف دست رو.اتاق کردم ينگاه در بسته  یدرماندگ با

 .بهراد یش یم چارهیب یواقع يحاال خداکنه نخواد بمونه واال به معنا.و کم داشتم یکی

زده بودم به  میشانیکه به پ يکف دستم از شدت ضربه ا.گفتم يدر هم جمع شد و آخ بلند اریاخت یام ب چهره

لباس  ضیتعو يحوصله .را برتن داشتم شبید يهنوز لباس ها.دیلباس هام چرخ ينگاهم رو.سوزش افتاده بود

 .نداشتم

 رونیرا با دست صاف کردم و از اتاق ب راهنمیپ ي قهی.تخت بلند شدم يپرت کردم و از رو يرا به کنار پتو

 .اومدم

که دادم  یاحتمال م.رفتم نییاز پله ها پا دمینشن ییصدا یمکث کردم و وقت یاتاقمان کم يدر بسته  يجلو

 .شده باشه داریاز خواب ب شهیبخاطر اومدن مامان ممکنه زودتر از هم

 .دیرس یبرهم خوردن ظرف به گوش م يباز بود و صدا رآبیش

صبحانه نشسته و مشخص بود حواسش  زیمشغول شستن ظرف ها بود و مامان هم پشت م اخترخانم

 .مزدم و وارد آشپزخانه شد يتک سرفه ا.نبود ماهیاز پر ياثر.ستین

 .دستش را بست و کنار گذاشت يجلو يروزنامه .کرد یجدول حل م مامان

 : جابه جا کرد و گفت یکم شینیب يمطالعه اش را رو نکیع

 .وقته منتظرت بودم یلیخ.پسرم نیبش ایب -

 : نشستم و گفتم دم،یکش رونیمقابلش را ب یصندل

 مامان؟  يپس صبحانه هنوز نخورد -

 : داشت گفت یدستم برم يو همانطور که فنجانم را از جلو دیبه روم پاش یگرم لبخند

 .میصبحونه رو با هم بخور ياینه منتظر بودم تو ب -

 : و گفتم دمیکش زیم ياشاره ام را رو انگشت

 .خوام برم شرکت یندارم، م لیمن م -

 : کرد و گفت ریرا به داخل فنجان سراز ییچا يقور مامان

 .يرو ندار رونیب ياز در بر نکهیحق ا يکه صبحانه نخورد یمگه دست خودته؟ تا زمان -
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 : چهره ام در هم رفت و گفتم.شد دیهم کل يرو میها دندان

پرونم هم  یم يزیچ هیوقت  هی.امروز اصال حوصله ندارم دیکنم انقدر سربه سر من نذار یمامان خواهش م -

 .شم یخوره هم خودم ناراحت م یبه شما برم

 : گذاشت و گفت زیم يرا رو يقور مامان

 .یکن یاون شرکت ضعف م يتو یگ یاخه تو تا ظهر نم.نزدم پسرم یمن که حرف -

نان جلوم  یمامان برش.کردم کیبه شدت خشک شده بود، فنجانم را از مقابلم برداشتم و آن را به لبم نزد گلوم

 : گذاشت و ادامه داد

بچه رو بپوشون سرما  رونیب ير یم يگم مادر جان دار یبهش م.ماهیاز تو اونم از پر نیبگم ا یآخه من چ -

خونه  نیا یچیکنم ه یمن که فکر م.رونیره ب یذاره از در م یکنه و م یگوش نم.افته به جونت یخوره م یم

 .نیشد گهید دلم هیاصال شماها امروز .شدن يجوریخونه  نیا يامروز همه تو.ستیسرجاش ن

 : اش را به چشمانم دوخت و گفت رهینگاه خ.کرد یمکث

 آره؟ ..نینکنه با هم دعوا کرد نمیبب -

 : پرکرد، به سمتم گرفت و گفت یآب وانیاخترخانم با هول ل.و به سرفه افتادم دیبه گلوم پر ییچا

 .دفعهیخدا مرگم بده آقا چتون شد  -

 .را کنار زدم و از جام بلند شدم یصندل.دمیکش یقینفس عم.دمیاز آب نوش يرا از دستش گرفتم و جرعه ا وانیل

 : با تعجب نگاهم کرد و گفت مامان

 .يبخور یخواست یمگه صبحونه نم.يپس چرا بلند شد -

 : جواب دادم یحوصلگ یب با

 .دیخوام برم شرکت خواهشا انقدر اصرار نکن یم.ندارم لیخوردم م یمن نم.نه مادر من -

 : گفتگرفت  یخودش لقمه م يهمانطور که برا مامان

 .برو مراقب خودت باش زمیباشه عز -

 : تکان دادم و گفتم دییتا يبه معنا يسر

 .خداحافظ -

 .آمدم رونیاز آشپزخانه ب و

 : نگاهش کردم و گفتم تیبا جد.گلوم را صاف کردم.آمد ریتاخ هیهمانجا اختر خانم را صدا زدم که با چند ثان از
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 و آرمان کجا رفتن؟  ماهیپر -

 : پا و آن پا کرد و باالخره با من من گفت نیا یکم.نگاهم کرد دیترد با

سرلباس بخرن  کمیخانم و آقا آرمان  يخواستن برا یآقابزرگ م.دیخر يبرا رونیصبح زود با آقابزرگ رفتن ب -

 .ظاهرا

 : لبم را به دندان گرفتم و گفتم.سرم را تکان دادم یعصب

 .سرکارت يبر یتون یباشه م -

 : متعجبانه سرش را تکان داد و گفت اخترخانم

 .چشم آقا با اجازتون من رفتم -

 .دمیکوب واریگره کرده ام را محکم به د مشت

 .خواست شست و شو بده یحتما مغز بابا رو هم م.رو کم داشتم نیفقط هم یلعنت

*** 

ضربه .ان گره خوردنگاهم در نگاه پرمحبت مهر.شانه ام باعث شد چشمانم را باز کنم يبررو یدست یگرم حس

 : به شانه ام زد و گفت يدوستانه ا ي

 .الیتو فکر و خ یجوانمرد بزرگ باز که رفت يچطور -

زدم و  ینیلبخند غمگ.یستیفکر کنم ول کن معامله ن یبخت نفرست يو خونه  يتا گذشته ها رو شوهر ند تو

 : گفتم

 .یدون یمنو بهتر م تیتو خودت وضع.نه مهران -

 : تخت نشست و گفت يرو کنارم

به فکر  کمیاما .یهست يدونم االن تو چه فکر یکنم و م یتو رو درك م يا گهیمن بهتر از هرکس د.آره -

 يزیوقتشه که کم کم گذشته ها رو بر..يریغمبرك بگ ینیبش يخوا یم گهیتا چند وقت د.خودت باش

 .یکن عو شرو يخودت بساز يرو برا دیجد یزندگ هیو  یو بلند بش يریدستت رو از زانوت بگ.دور

 : دوختم و گفتم يام را به نقطه ا رهیخ نگاه

اون .من تموم شده مهران يبرا زیهمه چ.از نو بسازم مویتونم زندگ یخوام و نم ینم گهیوفت د چیه.تونم ینم -

خوردند مرد و  یزدند و به حالش حسرت م یدم م شیروز همه از شکوه و قدرت و خوشبخت هیکه  ییایبهراد آر

 .روت نشسته رشد کرد يکه االن جلو ینیبه جاش ا
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 : چهره اش نشست و با تحکم گفت يرو یفیظر اخم

 نیاز ا نمینب گهید.زنم یحرف م وارایدر و د يپس بفرما من دو ساعته دارم برا.خجالت بکش مرد گنده -

  ؟یاوک.دونم و تو یواال من م ایمزخرفات بگ

دستش را بر شانه ام فشرد و همانطور که .دمیپاش شیتکان دادم و نگاه خسته ام را به رو دییتا يرا به معنا سرم

 : بلند شد گفت شیاز جا

 .ایب گهید کمیاطراف بچرخم تو هم  نیا کمیرم  یمن م.خوبه -

 یمهران را داشتم حداقل م یزندگ طیکاش من هم شرا.شد یکه ازم دور م دمیرا شن شیخش خش پا يصدا

کس منتظر موجود  چیه ؟یچشم انتظارم هست اما االن چ یکیخراب شده خالص بشم  نیاز ا یدونستم وقت

 .مثل من نبود ییاحمق و تنها

 قانیآدم ها اما افسوس که چشم نارف هیبودم مثل بق یکیکاش من هم .و غم گرفته بود ییهمه تنها نیاز ا دلم

 .ام را برباد فنا داد یو زندگ یتمام هست

*** 

اومد درد  یپنجره م يکه از ال ییسوز سرما.باال رفت نیماش شهیدکمه اتومات فشردم و ش يرا رو انگشتم

 .کرد یم دیدستم را تشد

افتاده بود که  یچه اتفاق یعنی.موقع از سال نیآوردم آخه مامان و بابا اون هم ا یسردر نم.خراب شده بود فکرم

با هم  ماهیبهشون خبر داده بود که من و پر ینکنه کس.نجایهمه راه از شهرستان بلنده شده و اومده بودن ا نیا

 .رندیمچمون رو بگ تا انیگرفته بودند ب میخبر تصم یو اون ها هم ب میمشکل دار

 يشتم دکمه انگ.اعصابم را متشنج کرده بود کیتند موز يصدا.بر لبم فشردم یاشاره ام را با ناراحت انگشت

 .قطع شد کیاستپ را نشانه رفت و موز

خونه  يکه تو یمدت اقامت نیا يگذاشتم تو یم دینبا.چسباندم یصندل یو سرم را به پشت دمیکش یقیعم نفس

 .بشند نمونیب يمون داشتن متوجه کدورت و سرد

 يبد يبا صدا نیدم و ماشترمز فشر يآمدم و وحشت زده پام را بررو رونیاز فکر ب ینیماش دیترمز شد يصدا با

چند تا فحش جانانه نثارم  يروبه رو نیماش يراننده .فتادین یاتفاق خاص چیخوشبختانه ه.ستادمیاز حرکت ا

 .را به حرکت در اوردم نیاداش رو در آوردم و ماش یبا دهن کج.کرد
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 دیشلوار سف يئچشمانم رو.را متوقف کردم نیماش.شرکت به راه افتاده بود کینزد ابانیخ يتو ینیسنگ کیتراف

چرا از اول دقت نکرده .لباسم لبم را گاز گرفتم يخون خشک شده رو يلکه ها دنیبا د.مردانه ام سرخورد

 یو تا عمر داشتم نم کردم یخاص و عام م يرفتم شرکت خودم را مسخره  یلباس ها م نیاگر با ا.بودم

 .نگاه کنم یکس يچشما يتونستم تو

آمده را دور زدم و راهم را به سمت  ریباالجبار مس.ها در حال حرکت بودند نیباز شده و ماش بایتقر کیتراف

دونم همه امروز چه مرگشون شده بود که  ینم.شلوع بود یلیخ یاصل يها ابانیوداخل خ.کج کردم يگرید

 ادهیرا پارك کردم و پ نیماش ژپاسا يجلو.در هم رفت اریاخت یچهره ام ب.درست کرده بودند کیتراف ينطوریا

کردم،  یبه انجا مراجعه م دیخر يبرا شهیبود و هم میمیقد يکه از آشناها يبه سمت مغازه ا کراستی.شدم

کنم و بعد از  دایم باشه پ قهیکه مطابق سل يزیزود تونستم چ یلیخوشبختانه مغازش شلوغ نبود و من خ.رفتم

 .اومدم رونیآنجا ب زاپاره کردن با فروشنده  کهیتعارف ت یکل

*** 

  7 فصل

آوردم و  رونیب بمیرا از داخل ج دیکل.دمیاز ته دل کش یقفل بسته آه دنیبا د.در کردم يجلو یمحافظ اهن نگاه

 .باز شد يبد يدر با صدا.داخل قفل چرخاندم

شرکت برعکس .به سمت اتاق کارم حرکت کردم.در را پشت سرم بستم.محکم وارد شرکت کردم يقدم ها با

 .افتاد یپرهام یخال زیچشمم به م.سوت و کور بود شهیهم

بود  نجایاگر االن ا.چشم نبود و از مجموعه حذفش کردم يدختر اعصاب خورد کن جلو نیخوب بود که ا چقدر

به  نشیاستخدام و گز يکاش از همان اول که برا.سرش بمونه يسالم تو يمو کیگذاشتم  یبدون شک نم

 زیهمه چ يبا اومدنش مثل گردباد یپرهام.کردم یکردم و استخدامش نم یرا م نجاهایشرکت اومده بود فکر ا

کردم و نذاشتم  يکه براش پدر یباعث شد دوستم، برادرم، کس.و آرامش را از شرکت ربود و رفت ختیرا بهم ر

تونستم  یاما چه سود گذشته ها گذشته بود و نم.از دست بدم شهیهم ياشتن پدر رو بچشه، براطعم تلخ ند

 .ببرم شیاز پ يکار

اما .در را پشت سرم محکم بستم.را به سمت اتاقم تند کردم میرا با نفرت از آن سمت گرفتم و قدم ها نگاهم

 .شدم یقبل يبا لباس ها میلباسها ضیعولباس ها را از کاورش در آوردم و مشغول ت نمیبنش نکهیقبل از ا
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 یشلوارم نشده بود چون در ان صورت حتما مرا کل يرو يلکه ها نیکردم که مامان متوجه ا یرا شکر م خدا

 .کرد یبازخواست م

کارم ولو  زیم یصندل يحال رو یگذاشتم و ب يرا کنار فیکث يلباس ها.نداشتم گریرا د یکی نیا ي حوصله

 .فرورفته بود یبیهمه جا در سکوت عج..شدم

 یدلم هرچ يتو.اوردیب رونیحال و هوا ب نیسروصدا کند و شرکت را از ا کمیقربون هم نبود که حداقل  یمشت

 .و ماهان کردم و چشمانم را بستم یخواست نثار پرهام یفحش دلم م

واقعا امروز .رفت یدست و دلم به کار نم.رو نداشتم يکار چیه يحوصله .بود ابانیخ يموجود صدا يصدا تنها

 .کار انقدر سست و تنبل شده بودم ينشستم تو یکار نم یهم ب هیثان کی یکه حت یمن.چه مرگم شده بود

 ییرسا مهین يآب دهانم را قورت دادم و با صدا.باعث شد چشمانم را از هم باز کردم يباز شدن در ورود يصدا

 : گفتم

  ه؟یک -

 : امد که گفت رونیقربون از ب یمشت يصدا

 .ستین یکس..منم آقا -

که رنگ آرامش داشته  یخواب.خواست یم قیخواب عم کیدلم .و چشمانم را دوباره بستم دمیکش یراحت نفس

 .در آن نباشد یاز غم و بدبخت يباشه و خبر

صاف نشستم و  زیم يرو.دمقربون چشمانم را باز کر یمشت يدونم چقدر در همان حالت بودم که با صدا ینم

 : گفتم

 قربون؟  یبا من مشت یداشت يکار -

 : قربون در را بست و گفت یمشت

 .زیچ..یعنی..زهیچ..بله آقا راستش -

 : بهش کردم و گفتم یقینگاه عم.داشت دیاما در گفتنش ترد دیخواهد بگو یرا م يزیکردم چ یم حس

  ؟یبگ یخواست یم يزیقربون چ یراحت باش مشت -

 : خاراند و گفت یسرش را کم.سرش برداشت يقربون کالهش را از رو یمشت

 ..راستش چطور بهتون بگم.آره آقا -

 : پا و آن پا کرد و باالخره با من من گفت نیا یکم.کرد سکوت
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 .داشتم یسوال هی..یعنی.کنم یخواهش هیخواستم از تون  یآقا راستش م -

 : دادمرددش را به چشمانم دوخت و ادامه  نگاه

البته .شه آقا یم یاستخدام چ يبرا نجایکه اومدن ا ییبنده خداها نیا فیخواستم ازتون بپرسم تکل یم -

 .کنم آقا یم یشرمنده فضول

 .انداخت ریزده سرش را به ز شرم

 : و گفتم دمیپاش شیبه رو يلبخند

تو و اختر خانم مثل .حرفا رو نداره نیآدم که با پسر خودش ا.یپدر من يشما جا.قربون یمشت هیچه حرف نیا -

خواستم و  یکه من م یطیکدوم شرا چیه.براشون نگرفتم یمیفعال تصم زینه عز.برام نیپدر و مادر خودم هست

 .استخدامشون هیقض هیحساب فعال منتف نیپس با ا.خوام رو ندارن یم

صورت  يرو يلبخند.اهم کردلحظه سرش را بلند کرد و نگ کی.چشمانش حس کردم يرا تو يبرق شاد آشکارا

 : اش نشست و گفت دهیچروک

 ازتون بکنم؟  یخواهش هیشه  یآقا پس اگر امکانش هست م -

 : زدم و گفتم یحال لبخند کمرنگ نیبا ا دیبگو يزیخواهد چه چ یزدم م یم حدس

 .قربون راحت باش یبگو مشت -

 : گفت دیو با ترد دیلبش را گز.دستش فشرد يرا تو کالهش

وقته از  یلیاز دوستام بنده خدا خ یکیخواستم ازتون خواهش کنم اگر امکانش هست پسر  یآقا راستش م -

هم اگر خدا بخواد و قسمت  گهیچند وقته د.استخدام بشه ییشده اما هنوز نتونسته جا لیدانشگاه فارغ التحص

و  نجایا ادیب دیاگر اجازه بد مخواست یم..خواستم یم.رندیباال بزنند و زن بگ نیخوان براش آست یباشه م

 ..بده و بعدش حیرو توض طشیشرا

 : حرفش آمدم و با لبخند گفتم انیم

 .ندارم یقربون من حرف یمشت ادیباشه بگو ب -

 : خم شد و گفت یکم میلبش نشست و به حالت تعظ يرو يلبخند

 دهبهتون ب نیخوا یاز خدا م یانشاهللا هرچ.بخدا دیآقا واقعا لطف کرد یمرس -

 : بردم گفتم یروم فرو م شیپ يبرگه ها يزدم و همانطور که سرم را تو يلبخند

 .سرکارت يبر یتون یبا من م يندار يحاال اگه کار.قربون ینکردم مشت يمن که کار -
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 : که گفت دمیشادش را شن يصدا

 .با اجازتون من رفتم باز هم ممنون ازتون.بله چشم آقا -

 .بسته شدن در امد يصدا.را تکان دادم سرم

*** 

 يلبخند رمردیپ.برداشتم و به احترامش صاف نشستم میزانوها يباعث شد سرم را از رو رمردیپ يخسته  يصدا

 : نشست گفت یصورتش نشاند و همانطور که کنارم م يبه پهنا

 شده بابا؟  يزیچ.جوون يتو فکر یلیخ -

 : تکان دادم و گفتم یمنف يرا به معنا سرم

 ذاره؟  یم یآدم باق يهم برا يفکر يخراب شده مگه جا نیا.ستین يزینه چ -

 : شد و گفت رهیبه دور دست ها خ.زد ینیلبخند غمپگ رمردیپ

 نیریشده غرق شدن تو خاطرات تلخ و ش میتمام زندگ.مثل خودم يتازه شد.کنم یدرکت م.فهمم جوون یم -

و  یجوون یلیخ.يندار یتو هنوز سن.کار رو نکن بابا نیبه خودم ظلم کردم اما تو با خودت ا.اشتباه کردم.گذشته

 ..بابا یدون یم.یکن زایچ یلیخ ریزوده فکرتو درگ یلیاز حاال خ

در همه را به  يکوچک باال ينگهبان از پشت پنجره .را ناتمام گذاشت رمردیحرف پ یدر آهن ژیق ژیق يصدا

 کینبود و تنها  يساعت عاد نین آن هم در احضور نگهبا.ضربان قلبم نامنظم شده بود.کرد یم یدقت وارس

 .توانست داشته باشد یعلت م

 .خودت کمکم کن ایخدا.من يخدا..بهراد.شه اسم من رو بگه یم یعنیمن  يخدا.را بستم چشمانم

 .بود رمردیکه بر زبان اورده بود نشدم اما نگاهش به پ یمتوجه نام.افکارم را پاره کرد ينگهبان رشته  يصدا

 : را از هم باز کرد و به زحمت گفت شیمانده بود لب ها رهیکه حاال نگاهش به نگهبان خ رمردیپ

 .منم -

 : گفت نگهبان

 .جمع کن لتویوسا.يآزاد -

 .زجر آور را نظاره گر باشم و دم نزنم يها هیثان نیتوانستم ا ینم.را محکم بستم چشمانم
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که مثل  یکس.دیفهم یکه واقعا تو رو م یکس.يکرده بود دایهمزبون خوب پ هیتازه .بهراد یتو بدبخت چقدر

فقط  ست؟ین یکس موندن چیه يدیره؟ د یذاره و م یهم داره تنهات م نیا يدید..يدید.خودت دردآشنا بود

 .خـــــــــــدا.ره یخراب شده داره از دست م نیا يتو تیکه عمر و جوون ییتو

 ییمثل آهنربا رمردیپ يصدا.اشک هام هم خشک شده بودند گهید یخواست از ته دل زار بزنم اما حت یم دلم

 .دیکش رونیافکارم ب انیمن را از م

انقدر در .کرده بود ریگلوم گ يبغض تو.اش دوختم دهیو چروک ریرا باز کردم و نگاهم را به صورت پ چشمانم

 !از کنارم بلند شده بود یمتوجه نشدم که چه زمان یافکارم غرق شده بودم که حت

  : زد و گفت یلبخند مهربان رمردیپ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ایپس چه بهتر دوروز دن.میر یهمه م ریچه زود چه د.میهست یما رفتن ينکن بابا همه  تیانقدر خودت رو اذ -

 .يوقت غم رو به دلت راه ند چیو ه یخودت باش يرو برا

دونم  ینم.نشاند یرا به دلم م یبیآرامش عج شیحرف ها.زدم ینیرا به چشمانش دوختم و لبخند غمگ نگاهم

 .کرد یحد مرا به سمت خودش جذب م نیداشت که تا ا يزیموجود چه چ نیا

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 ... خب من با اجازت کم کم برم پسرم فقط  -

 : به سمتم گرفت و گفت.در آورد بشیرا از ج يکاغذ

 شهیمن هم يدر خونه .شمیپ يایب یتون یو ادماش گرفت م ایمنه بابا هروقت دلت از دن يآدرس خونه  نیا -

پس به خودت .وقت ارزش غم و غصه رو نداره چیمحل گذره و ه ایرو فراموش نکن که دن نیتو بازه و ا يبه رو

 باشه؟ .رو هم نکن یچیبرس و فکر ه شتریب

 يره از قاب کوچک پنج رمردینگهبان و پ ریتصو.دوختم یبسته شدن در، نگاه غمزده ام را به در آهن يصدا با

را در  میزدم و زانوها میبه موها یچنگ یعصب.شدند غم را به دلم نشاند یدر که هر لحظه دور و دورتر م يباال

 يشده  ينگاه کاغذ مچاله .رفته بود تهم که داشتم از دس يدیاندك ام نیهم رمردیبا رفتن پ.دمیآغوش کش
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کاغذ .چشمام جمع شده بود ياشک تو يحلقه .زد یداده بود بهم چشمک م رمردیکه پ یآدرس.دستم کردم يتو

 .مشتم فشردم يرا مچاله کردم و تو

*** 

آدم را  يخانه را پرکرده و اشتها يفضا شهیاخترخانم مثل هم يخوش غذا يبو.را داخل قفل چرخاندم دیکل

 .فرستادم میها هیچشمانم را بستم و عطر خوش غذا را با لذت به درون ر.کرد یم کیتحر

تونست از دستپخت خوش  یم شهیجهت که هم نیاز ا.خوردم یقربون غبطه م یبه حال مشت دلم يتو

خانه نشان  يو کارها يبه آشپز يعالقه ا ادیز ماهیاما برعکس اخترخانم پر.استفاده رو ببره تیاخترخانم نها

را  خودشدسپخت  یخانگ يبار غذا کیچند سال حسرت به دلم مانده بود که  نیا یداد و ط ینم

 بایجور شده بود و تقر شیبرا یخوب يخواست و با آمدن اخترخانم بهانه  یافسوس که خودش هم نم.بخورم

 .زد ینم دیو سف اهیدست به س

کتم را ازتن .دیکش رونیبه ذهنم هجوم اورده بود ب کبارهیکه به  یافکار مختلف انیمهربون مامان مرا از م يصدا

 : و گفتم دمیکش رونیب

 .سالم -

 : صورتش نشست و گفت يبه پهنا يخندلب

 .یخسته نباش.زمیماهت عز يسالم به رو -

 : و گفتم دمشیرفتم در آغوش کش جلو

 .دیمامان شما هم خسته نباش یمرس -

 : مرا از خودش دور کرد و گفت مامان

  ؟يناهار خورد -

 : تکان دادم و گفتم ینف يرا به معنا سرم

 .ندارم لینه نخوردم م -

 : صورتش نشست و گفت يرو یفیظر اخم

آب بزن تا من  هیزود برو دست و صورتت رو .يکه نشد کار پسر صبحانه هم نخورد نیا.ندارم لیم یچ یعنی -

 .نمیچ یرو م زیم
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مامان تا حرف خودش را .کردم یچند روز تحمل م نیمن چطور ا يخدا.مامان شروع شد يدادن ها ریگ نیا باز

 .کنار پله رفتم یبهداشت سینگاهش کردم و به سمت سرو یبا درماندگ.ر نبودنشاند دست بردا ینم یبه کرس

 .آب از حرارت درونم کاست يسرما.دمیآب خنک برداشتم و به صورتم پاش یمشت.را تا آرنج تا زدم میها نیآست

رفتن به آشپزخانه را نداشتم چون  يحوصله .امدم رونیو صورتم را با حوله خشک کردم و از انجا ب دست

 یچشمم ظاهر م يجلو کیبه  کی شبید يصحنه ها دنشیبه محض د.هم انجا باشد ماهیدادم پر یاحتمال م

از آشپزخانه  مامان يراهم را به سمت پله ها کج کردم که صدا.ختیر یدر هم م شیاز پ شیشد و اعصابم ب

 .کرد خکوبمیبرجا م

  ؟يناهار بخور یخواست یمگه نم زم؟یعز ير یکجا م.بهراد..بهراد -

 : شد و گفتم دیهم کل يرو یعصب میدندان ها.چند روز رو تحمل کنم نیبه من بده ا وبیصبر ا هیخودت  ایخدا

 .بعد ياتاقم مامان باشه برا يکار دارم تو کمی -

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 .ارهیدم اخترخانم برات ب یم ای ارمی یخودم م ایکنم غذاتو  یم ینیباشه پس االن س -

 .از پله ها باال رفتم یحرف چیه یو ب دمیلبم را گز يا گهیاز هربرخورد د يریجلوگ يبرا

*** 

بود که من داشتم اون از  یچه شانس نیمن ا يخدا.پرت کردم و در اتاق را محکم بستم يرا گوشه ا فمیک

 ریرا ز یمامان که با دقت همه چ يموشکافانه  يه هانگا ریکردم تا از ز یم يکار دیبا.هم از االن نیا شبید

 یم چارهیکردم و گرنه ب یدور م سشخودم را از دستر دیحداالمکان با.داد فرار کنم ینگاهش قرار م نیذره ب

 .دیفهم یرا م زیشدم و مامان همه چ

مامان که  دنیبه سمت عقب برگشتم و با د.فکر کردن را ازم گرفت يادامه  يبسته شدن در اتاق اجازه  يصدا

 : گذاشت، گفتم یم زیم يدستش را رو يتو ینیس

 .تونم بخورم ینم يزیمامان من که گفتم االن چ يدیچرا زحمت کش -

 : کرد و گفت یاخم مامان

 يبه فکر اون زن و بچه  الاقل یستیبه فکر خودت ن.اونور یپوست و استخون انداخت يخودتو کرد یچ گهید -

اون دختر بدبخت که گناه .شن یم زاریب یاز زندگ رن،یبگ هیروح نکهیا يتو به جا دنیبدبختت باش که با د

 .بود ماهیمنظورش پر.گه ینم یچیسازه و ه یسوزه و م یتو داره م ينکرده به پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 : کردم و گفتم یاخم.در هم رفت اریاخت یام ب چهره

 .دیم دوباره شروع نکنکن یمامان خواهش م -

 : حق به جانب نگاهم کرد و گفت مامان

تازه ثواب .شه بخدا یبرس گناه نم شتریبنده خداها ب نیهم به ا کمیفقط گفتم .نگفتم مادر يزیوا من که چ -

 .یکن یهم م

کتاب  يسطرها يکردم و نگاهم را با حرص رو يدندان قروچه ا.کتاب باز شده مقابلم فرو بردم يرا تو سرم

 .لغزاندم

 .اتاقم بود مثل برق گرفته ها از جا پراندم یمشغول وارس یمتعجب مامان که با موشکاف يصدا

  ؟یکش یم گاریبهراد تو س -

دستش و من  يتو گاریباز به س مهیمامان با دهان ن.دهانم را قورت دادم و نگاه پرهراسم را به مامان دوختم آب

 .هم رفتکم کم در  شیاخم ها.کرد ینگاه م

 : گفت تیمشکوك نگاهم کرد و با جد.دستش فشرد يرا تو گاریس پاکت

 .بهراد هیآشغاال چ نیا -

فهموندم  یزن م نیاالن به ا دیچطور با ایخدا.کردم قدرت تکلمم را از دست داده بودم یحس م.شده بودم الل

 .ستین يخبر چیکه دچار سوتفاهم شده و ه

 : دستش تکان داد و گفت يرا تو گاریپاکت س.فکر را ازم گرفت يادامه  يمامان اجازه  یشاک يصدا

 بهراد؟  هیچ نیا دمیپرس -

مامان  یعصب يصدا.راه حل بود نیبه نظرم سکوت بهتر تیاون موقع يتو.انداختم نییندادم و سرم را پا یجواب

 : به گوشم خورد

چقدر .هیصاحب زن و زندگ.شده یسخودش ک يبرا.من گفتم پسرم آدمه اومده تهران آدم شده.خوبه واال -

رو  چارهیاون دختره ب.شده یکثافت يزایچ نیدونستم پسرم گرفتار همچ ینم گهید.کردم هیبق شیرو پ فتیتعر

خانمه که  یلیخ ماهیپر.کردم یهم تحملت نم هیثان کیرفتارات  نیمن بودم با ا.کنه یبگو چطور داره تحمل م

 .گه یبهت نم یچیکنه و ه یم يداره صبور

با دست مامان را که همچنان در .دمیاز جا پر شیآت يمثل اسپند تو.انگار داغ دلم تازه شد ماهیاسم پر دنیشن با

 : حال حرف زدن بود به سکوت دعوت کردم و گفتم
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دونم اصال چطور  یو من نم ستیدستتون مال من ن يمادر من اوال که اون پاکت تو دیخواهشا شلوغش نکن -

 تیوضع نیاز ا يگله ا چیخودشون ه د،یبزن نهیخواد سنگ اونا رو به س یشما نم یدر ثان.اتاق من ياومده تو

 .موجود کنار اومدن طیندارن و تا االن با شرا

 : متعجبانه به دستم نگاه کرد و گفت.ماند رهیبانداژ دستم خ يبزند اما نگاهش رو یخواست حرف مامان

 شده؟  یدستت چ -

 : دم و گفتماور نییرا پا دستم

 .کرد بستمش یدرد م کمی ستین يزیچ -

 .نداشتم يا گهید يچاره  یفعل تیوضع ياما تو.اومد یکه گفتم شاخام داشت درم یدروغ نیهم از ا خودم

که  یدرد معمول هی يبرا یچ یعنی: سرتکان داد و گفت يکه انگار حرفم را باور نکرده بود با ناباور مامان

 .کنن دستو ینم یچیباندپ

 : و گفت دیرا در هم کش شیاخم ها.شد قیصورتم دق يتو

  ن؟یراستشو بگو بهراد دعوا کرد -

 .خواندم یخودم را م يفاتحه  گهید دیچپ چپ مامان با ينگاه ها نیبا ا.خدا ای

 .ترسو چهارساله شده بودم يمثل پسربچه ها.م گرفته بود خنده

 خ ؟یچرا مثل بچه ها خودتو باخت.خجالت بکش مرد گنده.زدم زشته بهراد بیدلم به خودم نه يتو

 : برلب نشاندم و گفتم یشینما يا خنده

 .اونم من؟ نه اصال و ابدا.کدوم دعوا اخه.نه مادر من دعوا کدومه -

 : حرف ها قانع نشده گفت نیانگار با ا دیرس یکه به نظر م مامان

 يخودتو تو ياز تو که از ظهر که اومد نیا.ستیخونه سرجاش ن نیا یچیکنم ه یبه هرحال من که فکر م -

شما  يدارم از کارا گهیکنه واال من که د رهیهست خودش بخ یخدا فقط هرچ.ماهیاونم از پر يحبس کرد نجایا

 .شم یدوتا خل م

مامان  بزنم یدونستم اگه اون موقع حرف یم.روم فرو کردم شیکتاب پ يتوجه به مامان سرم را دوباره تو یب

تمام نشود دست بردار  شیکه بازرس یکند و تا زمان یم دایبحث پ يموضوع تازه برا میحرف ها ياز البال عیسر

 .ستین

 .رفت رونیاز اتاق ب یحرف چیه یکنارم گذاشت و ب زیم يرا رو ینیس دیاز من نشن یجواب یوقت مامان
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 .کارم ولو شدم یصندل يو با ارامش رو دمیکش یبسته شدن در که آمد نفس راحت يصدا

*** 

 8 فصل

سکوت .کس حواسش به من نبود چیبود و ه يهرکس مشغول کار.غمزده ام را دور تا دور سلول چرخاندم نگاه

 ... بود  ختهیاعصابم را بهم ر طیاز حد مح شیب

اش و آدم نجایحالم از ا.خسته شدم گهیبخدا د.یخراب شده خالص کن نیمن رو از ا يخوا یم یپس ک ایخدا

 .گهیبخدا طاقت ندارم د ؟یامتحانم کن يخوا یم گهیچقدر د ایخدا.گهیخوره د یبهم م

و نگاه حسرت بارم  دمیکش یقیآه عم.افتاد رمردیپ یخال ينگاهم به جا.پاهام قرار گرفت يمشت شد و رو دستم

 .را از آن سمت گرفتم

به حضور .کردم یرا حس م شیخال ياز همه جا شیرفته بود و من ب رمردیشد که پ یسه روز م قایامروز دق با

داد و  یمثبت م يانرژ یبهم کل دمشید یم تیدر حال فعال شهیکه هم نیهم.عادت کرده بودم شیشگیهم

تنهام  هیاما اون هم مثل بق بودکرده بودم که مثل خودم  دایرو پ یکیتازه .کرد یرا برام آسان تر م نجایتحمل ا

 شه؟  یم دایبدبخت تر از من هم پ یعنی ؟يدیانقدر من رو بدبخت آفر آخه چرا ایخدا.گذاشت و رفت

*** 

روابطمان  يتو يرییتغ چیهفته ه کی نیا يتو.گذشت یما م يهفته از اقامت مامان و بابا به خانه  کی حدود

وقت ها  ي هیکه با بق یتنها تفاوت.شعله ور بود نمانیهمچنان ب يبود و آتش تند کدورت و سرد امدهیبه وجود ن

خالصه  یمعن یب يو در چند تا واژه  فتهفراتر ر یکم یمعمول کیبود که صحبتمان از حد سالم و عل نیداشت ا

تر شدن  کیو نزد نمانیو کدورت ب يبردن سرد نیاز ب يبرا یتالش چکدامیه ماهینه من نه پر.شد یم

صحنه فقط من  نیا کنانینها بازدوئل تن به تن شرکت کردم و ت کیکردم در  یحس م.میکرد یروابطمان نم

رفتارمان شده بود اما  يمتوجه سرد يفکر کنم مامان هم تا حدود تهالب.بودند یتماشاچ هیو بق میبود ماهیو پر

داشت و تا کنون دو بار بخاطر عمل قلب  یقلب یبابا ناراحت.زد ینم یآورد و حرف یخودش نم يبخاطر بابا به رو

و شوك به قلب  یناراحت نیکرده و گفته بود که کوچکتر دیدکترش سفارش اک.شده بود يبستر مارستانیب يتو

 میگذاشت یو نم میکرد یمالحظه ش را م یلیخ میبود دهیشن یهمه از وقت نیبخاطر هم.با مرگش يمساو اباب

 .آب در دلش تکان بخورد
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سابقه .شده بود یبار مدت اقامتشان طوالن نیا نایبود که مامان ا نیا دیرس یبه نظر م بیکه برام عج يزیچ اما

 .بمونند شمونیپ ینداشت مامان و بابا انقدر طوالن

خود ادم  يجا مثل خانه  چیاعتقاد داشت ه شهیبمونه چون هم یطوالن ییوقت جا چیعادت نداشت ه مامان

 .شد یم رمیدستگ يزیکردم کمتر چ یمورد فکر م نیاما هرچه در ا.شود ینم

 يبابا رو.بودم میینشسته بودم و مشغول هم زدن چا زصبحانهیآشپزخانه پشت م ياز همان روزها تو یکی

 .مقابلم نشسته و آرمان را در آغوشش گرفته بود یصندل

 .آرمان بود يرا زده و مشغول بافتن شال گردن برا نکشیهم ع مامان

که مامان رو به بابا  دمیشن.زدم یان را هم مدرون فنج اتیانداخته بودم و با قاشق کوچک محتو نییرا پا سرم

 : گفت

  د؟یبه کجا رس ؟يکرد کارشیکه بهت گفتم رو چ يا هیاون قض دیحم -

 : و گفت دیسر آرمان را بوس يرو بابا

 ... کردم  کاریرو چ یج -

 : و گفت دیچپ چپ نگاه بابا کرد که بابا خند مامان

خوش آب و  يجا هیصحبت کردم گفت  میبا اوس رح روزید ؟یکن ینگاه م يخب خانم چرا اونطور یلیخ -

بزرگه صاحبش هم رفته خارج از  یلیهم خ اطشیح.سازه و دو طبقه هستش یمیهوا برامون سراغ داره خونه قد

خونه رو با  میبذارم بر یگاهقرار با بن هی یاگر خواست.فروش گذاشته يظاهرا خونه رو برا.کنه یم یزندگ رانیا

 .مینیبب کیهم از نزد

 : را جمع کرد و گفت شیلب ها مامان

جا نداره بخواد اثاثا  گهیگفت د یهم م يمهر.ارزه یم دنشیبه د هیفیبالتکل نیندارم بهتر از ا یباشه من حرف -

 .نگه داره نیاز ا شتریرو ب

 .و به سرفه افتادم دیگلوم پر يتو ییچا اتیمحتو

 .باال آوردم هیکاف گهید نکهیدستم را به عالمت ا.دیکوب یو محکم به پشتم م دیپر شیبا هول از جا مامان

 : نگاهم کرد و گفت یبا نگران.نشست شیصندل يو دوباره رو دیدست از کارش کش مامان

 تو حالت خوبه بهراد؟  زم؟یعز دفعهیچت شد  -

 : سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم.به اشک نشسته بود ادیز ياز شدت سرفه  چشمانم
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 .ستین يزیچ.آره خوبم ممنون -

 : و گفت دیکش یاز سرآسودگ ینفس مامان

 .خدا رو شکر -

 : بافت ادامه داد یم یبه بابا کرد و همانطور که بافتن رو

 نگفت خونه چند متره کجا هست؟  -

 : کردم و گفتم یدست شیبزنه پ یبابا حرف نکهیاز ا قبل

 .دیشه به منم بگ یچه خبره م نجایا -

 : باال انداخت و با حنده گفت يشانه ا بابا

 .از مامانت بپرس.ام پسرم چکارهیمن ه -

 : مطالعه اش نگاهم کرد و گفت نکیع ریاز ز مامان

 .میکن کسرهیمحضر و کار رو  میقرار شده بر میدیجا رو د هیبا بابات .زمیعز میکن یصحبت م میسرخونه دار -

 : نگاهش کردم و گفتم رهیخ.مامان ثابت موند ير آمد و روبابا و مامان به گردش د يمتعجبم رو نگاه

 نیا يتو دیایو ب دیرو ول کن زاونجایتم يآب و هوا.اونور يخونه  ستین فیتهران؟ ح دیای یم دیدار یعنی -

 .شهر پر دود و دم

 : گذاشت و گفت يرا کنار یرا از چشمش درآورد، بافتن نکیع مامان

طاقت  گهیما د.میکن شیعمل میبار تونست نیاما باالخره ا میرو گرفته بود میتصم نیوقت بود ا یلیخ.زمینه عز -

 الیسرمون رو با خ.میتنها نباش يآخر عمر نیخواد ا یدلمون م.بهراد میو آرمان رو ندار ماهیاز تو و پر يدور

 .میریو بم نیزم میراحت بذار

و  انیاگه اونا ب يفکر کرد چیبهراد؟ ه يکه تو دار هیچه شانس نیگفتند؟ آخه ا یداشتند م یچ نایمن ا يخدا

قهر و  انیشک اگه تا حاال هم متوجه نشدند اونموقع کامل در جر یشه؟ ب یم یباشن چ نجایبخوان ال یدائم

 یالل مون نینش.بزن یکن به حرف يرفک هی.کن يکار هیزود باش .شند یو تو م ماهیپر نیدعوا و اختالفات ب

 .یلعنت ریبگ

 : گذاشت کزدم و گفتم یکوچک دهان آرمان م ينگاه مامان که لقمه ها.نم را قورت دادمدها آب

 ..اخه یول -
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خدا مرگم بده خدا منو  يوا يا.میکه فکر کنم رسما بدبخت شد دیآماده ش.دیآقا تروخدا زودتر آماده ش..آقا -

 .نمیروزا رو نب نیبکشه ا

 : نگاهش کردم و گفتم متعجبانه

  ؟يشد ينجوریتو چرا ا.قربون یشده مشت یچ -

 : نگاهم کرد و گفت پرهراس

 .گم یراه بهتون م يتو دیآقا تروخدا شما فقط آماده ش -

 : از جام بلند شدم که مامان متعجبانه نگاهم کرد و گفت.برداشتم زیم يبه کتم زدم و کت را از رو یچنگ

  ام؟یمنم باهات ب يخوا یافتاده بهراد؟ م یاتفاق -

 .داد یبد بهم م دیافتاده؟ دلم نو یچه اتقاق نمیقربون برسانم تا بب یلم نبود زودتر خودم را به مشتد يتو دل

 : تکان دادم و گفتم یمنف يرا به معنا سرم

 .من رفتم.ستین یاجینه احت -

 : که گفت دمینگران بابا را از پشت سرشن يصدا

 .بهراد امیصبرکن باهات ب -

 عیسر دنمیبا د.بود ستادهیمنتظر ا نیقربون کنار ماش یمشت.تند کردم اطیبه سمت ح توجه به بابا قدم هام را یب

 .در جلو رابرام باز کرد و سوار شدم

 : به حرکت درآمد نگاهش کردم و گفتم نیماش یوقت

 قربون؟  یشده مشت یچ -

 : و گفتم دمیکش ادیبرسرش فر یعصب دم،یازش نشن یجواب یرخ مضطربش چشم دوختم و وقت مین به

  ؟يکرد وونمید.قربون ینه مشت ایشده  یچ یگ یم -

 یافتاده و مشت یمطمئن شده بودم که اتفاق گهیحاال د.به سمتم برگشت، چشم هاش سرخ شده بود پرهراس

 : افتاد و گفت هیقربون به گر یبزنم که مشت یدهان باز کردم حرف.تونه بهم بگه یقربون نم

 دیاما فقط خودتون رو ناراحت نکن.دیفحش بد.دیکتک بزن.دیبه من بگ دیخوا یم یکنم هرچ یآقا خواهش م -

 باشه؟ 

 : دمیکش ادیفر يبلندتر يبار با صدا نیکم کم در هم رفت و ا میاخم ها.کردم یباز نگاهش م مهیدهان ن با

  ؟ینه لعنت ایشده  یچ یگ یم -
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 : شد و گفت شتریاش ب هیگر

 بگم آقا؟  یچ -

 : را با پشت دست پاك کرد و ادامه داد شیها اشک

 يخبر یدونم کدوم از خدا ب ینم.آقا میشد چارهیب.دمید یروز رو به شما نم نیداد و ا یکاش خدا منو مرگ م -

شرکت  يتو یطلبکار و شاک یاالن کل.ختهیحساب کتابا بهم ر يشرکت دست برده و همه  يحسابا يتو

 .ختنیهم مثل مور و ملخ اونجا ر سایو پل ختهیر

 یحت.فروکش کرد کبارهیحرفاش داشتم به  دنیشن يکه برا یجانیتمام ه.وارفتم خیمثل  شیحرف ها دنیشن از

 .کرد یم ینیدهانم سنگ يزبانم تو.قدرت حرف زدن را هم از دست داده بودم

 : اشک بار نگاهم کرد و گفت یقربون با چشمان یمشت

کنم  یخواهش م یول دیمن رو بکش دیاصال بزن.دیآقا تروخدا سکوت نکن.خدا مرگم بده آقا چتون شده -

 نهیب یرو از چشم شما م یبهتره چون قانون االن همه چ میاصالبه نظرم االن شرکت نر.دیسکوت نکن ينطوریا

 لواسون؟  يالیچند روز ببرمتون و دیخوا یگم م یم.شه آقا یبد م یلیبراتون خ

 : نگاهش هم نکردم فقط توانستم بگم یحت

 .برو شرکت.خواد ینم -

به  شتریقلب ناآرامم ب میشد یتر م کیبه شرکت نزد یهرچ.پدال گاز فشرد يتکان داد و پاش را بررو يسر

 .دیکوب یام م نهیدرون قفسه س

 .يبود به سرم نازل کرد یچه بدبخت نیمن ا يخدا

ها هم به  یکردند و بعض یم دادیچند نفر داشتند داد و ب.جمع شده بود يادیز تیساختمان شرکت جمع يجلو

آن جا پارك شده  یانتظام يروین نیچند تا ماش.گرفتند یرا م شانیبردند که مامورها جلو یسمت در هجوم م

 .شدم ادهیپ نیآب دهانم را قورت دادم و از ماش.بود

 .انجام نده يا با دست بهش اشاره زدم که کارام رهیبشه و جلوم رو بگ ادهیقربون هم خواست پ یمشت

 .کوتاه و ناآرامم را به سمت ساختمان شرکت برداشتم يها قدم

از .شناختم یم یرو به خوب اشونیبعض.به سمتم هجوم اوردند تیجمع انیشدم چند تن از م کیکه نزد یهنگام

 .را گرفتند شانیاما مامورها جلو.شرکت بودند يها يمشتر

 : انداخت و گفت میبه سرتا پا ينگاه سرسر.از مامورها جلو آمد یکی
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 .ایبهراد آر يآقا -

به زحمت دهانم .قدرت حرف زدن نداشتم.شده بود نیوزنه سنگ کی يزبانم به اندازه .باز نگاهش کردم یدهان با

 : را باز کردم و گفتم

 ..بله -

 : اشاره کرد و رو به من گفت شیمامور کنار دست به

 .دیایبا ما ب دیا باشم -

مثل بهت زده ها نگاهشان .الل شده بودم یواقع ينتونستم از خودم دفاع کنم به معنا ینتونستم بگم حت یچیه

قدم .برد یانتظام يروین نیبازوم را گرفت و من را با خود به سمت ماش ریکردم که مامور به سمتم آمد ز یم

بود  ستادهیقربون ا یمشتکه  ینگاهم را به سمت.کرد یم ینگهبان را همراه نمیخسته و سنگ يها

 .کنه یم هیگذاشته و مشخص بود داره گر نیفرمان ماش يسرش را رو.انداختم

را درون  نمیسنگ کلیداد نگاهم را از آن سمت گرفتم و ه یهل م نیفشار دست نگهبان که مرا به داخل ماش با

 .انداختم نیماش

*** 

 یبود که نگاهم ب يبار نیچندم نیا.اش دوباره غم را به دلم نشاند یخال يجا.کردم رمردیپ یچوب مکتین نگاه

 .عادت کرده بودم رمردیهرروزه پ دنیبه د.افتاد یبه ان سمت م اریاخت

 نکهیچقدر خوشحال بودم از ا.مینبود که با هم آشنا شده بود شتریتازه چند روز ب.تنگ شده بود شیدلم برا چقدر

 .براش بگم امییاز تنها.بتامیتونستم از دردها و مص یکرده و م دایودم پنفر را مثل خ کیباالخره 

 .ایاز بهراد آر يریتصو.من هست ي ندهیاز آ يریتصو ییجورا هی دهیکش یسخت رمردیکردم پ یم حس

 .افکارم را پاره کرد يرشته  یدر آهن ژیق ژیق يصدا

 .چشمامو از شدت نور محکم بستم.چشمم افتاد يزد و تو رونیباز ب مهیدر ن ياز البال يدیشد نور

نگاهم را به سمت نگهبان  يبا ناباور.را باز کنم میخواند باعث شد چشم ها ینگهبان که مرا به نام م يصدا

 .دوختم

 : که گفت دمیرا شن شیو بعد صدا شیحرکت لب ها.بخاطر نور تنگ تر و نگاهش کردم چشمامو

 .يریبگ لیوتح لتویوسا يایب یتون یم.يآزاد -

 .هم اعتماد نداشتم میبه گوش ها یحت.نگاهش کردم يناباور با
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 با من بود؟  یعنی ؟يگفت آزاد دم؟یدرست شن یعنی ایخدا

 : فکر را ازم گرفت يادامه  ينگهبان اجازه  یشاک يصدا

 .يحواست کجاست گفتم آزاد.ایبهراد آر -

 .دیگونه ام لغز يو بررو دیچک نییچشمم پا ياز گوشه  یاشک يقطره .لبم نشست يرو ياراده لبخند یب

 .کردم واقعا با من بود یشکرت پس اشتباه نم ایخدا

شانه  ياز پشت رو یدست.آمدم نییرساندم و از تخت پا یینوك انگشتانم را به دمپا.تکان خوردم یکم میسرجا

 .ام خورد

 .سمت عقب برگشتم به

 .دیصورتم را از نظر گذراند و در آغوشم کش يجزاتمام ا.کرد یاشکبار نظاره ام م یبا چشمان مهران

 .و از خودم جداش کردم دمیرا بوس صورتش

سخت  یلیخ میغربت برا نیا يتو قمیرف نیبهتر.و غمم ییتنها يکه مونس روزها یاز کس.از مهران ییجدا

زد و  ياز من لبخند تیبرلب نشاندم که اون هم به تبع يبه زور لبخند نحالیاما با ا.دلم آشوب بود يتو.بود

 : گفت

 .مواظب خودت باش.يدیباالخره به آرزوت رس.قیشه رف یدلم برات تنگ م -

نگهبان که مدام  یشاک يصدا.دمیپاش شیبه رو یو لبخند گرم دمیرا بوس شیشانیپ دم،یرا در آغوش کش سرش

تندم را به  يو قدم ها به سمت عقب برگشتم.ماندن را ازم گرفت شتریب یکم يخواند اجازه  یمرا به نام م

 .برداشتم یسمت در آهن

 .سوخت یم شیدلم برا.مهران طاقت نخواهم آورد دنیدونستم با د یم.به سمت عقب برنگشتم یحت

 .کرد یم یآرام و شمرده ام نگهبان را همراه يقدم ها.حفاظ در را از پشت انداخت و به راه افتاد نگهبان

 یانگار حاال که م.وجودش هست يرا داشتم که تازه از قفس آزادش کرده باشند و حس پرواز تو يپرنده ا حال

 گرید انینگاه حسرت بار زندان.دونستم آزاد هستم توان و قدرت به پاهام برگشته بود و قدم هام تندتر شده بود

 .ومد به جز دعاا یبرنم دستماز  يسوزاندم اما کار یدر دل به حالشان دل م.راهم بود يبدرقه 

*** 

 9 فصل
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 قیچند تا نفس عم.چشمامو محکم بستم.خورد یچشمام م ينور با شدت تمام تو.دستم فشردم يرا تو ساکم

به .دیچیام پ نهیقفسه س يتو يدرد بد.فرستادم میها هیو به درون ر دمیآزاد را با لذت تمام بلع يو هوا دمیکش

شدت سرفه به اشک نشسته  ازچشمام .زدم قیعم يتا سرفه چند .کرد یام خس خس م نهیس.زدم یلباسم چنگ

لذت .دیارز یاما به لذتش م.هوا عادت نداشتم نیانگار هنوز به ا.بود نیسنگ میبرا رونیب يهضم هوا.بود

 .یخوشبخت نیریطعم ش دنیچش.يآزاد

که ولت کردند و اصال  يبهراد؟ از خانواده ا یزن یحرف م یاز کدوم خوشبخت.در هم رفت اریاخت یام ب چهره

از .يبال رو سرت آورد نیکست که ا نیتر کیاز نزد ایاز همسرت عشقت .سرشون اومده ییچه بال یدون ینم

 .مرده یفهم یم.مرده بهراد گهیتو د يبرا یخوب زندگ يو روزها یهان؟ خوشبخت یگ یم یکدوم خوشبخت

تازه  يخنده دار بود مثل بچه .ره محکم ببندمچشمم افتاد باعث شد چشمامو دوبا يکه تو ینور کمرنگ يسوسو

 .متولد شده از شکم مادر چشمام هنور به نور عادت نداشت

شد تکان  یم کیکه از دور بهم نزد يزرد یتاکس يدستم را برا.باعث شد چشمامو باز کردم نیبوق ماش يصدا

پرت  نیعقب ماش یصندل يدر را چرخاندم و خودم را رو رهیدستگ.پام توقف کرد يبه جلو دهینرس.دادم

و نگاهم را از پنجره  اندمچسب نیماش ي شهیسرم را به ش.بود رونیمطبوع تر از ب یکم نیداخل ماش يهوا.کردم

 .دوختم رونیبه ب

 يغم زده  طیمح دنیاز د یجانیگونه ه چیکه از آزاد شدن داشتم، حاال که آزاد شده بودم ه يتصور برعکس

کردم  یحس م.خورد یدر حال عبور سر م يها نیو ماش ادهیپ نیعابر يه ام رونگاه سرد و خست.نداشتم رونیب

از  یبا قلب يمجسمه ا.شده بود متولد گرید ییایبهراد مرده بود و به جاش بهراد آر.ستمیآن بهراد سابق ن گرید

 .خورد یحالم بهم م زیاز همه کس و همه چ.از احساسات و عاطفه يسنگ و عار

اعصابم را  يزیاز هرچ شتریشهر غم زده ب نیا يو آمد ها و جنب و جوش مردم در کوچه پس کوچه ها رفت

 يرا مرتب کردم و رو میلباس ها.دیکش رونیافکار در هم و برهمم ب انیراننده مرا از م يصدا.ختیر یبهم م

 .صاف نشستم یصندل

 : نگاهم کرد و گفت نیماش ي نهیآ يوکلفت بود از ت يها لیو تنومند با سب یکلیه يکه مرد راننده

  م؟یدرست اومد نیبب.داداش میدیرس -

خنده .بود ستادهیا يدو طبقه ا یمیساختمان قد يجلو نیماش.دیچرخ رونیبه ب نیماش ي نهیمتعجبم از آ نگاهم

دادم که راه را  یخاطر م نانیبه راننده اطم دینگذاشته بودم حاال چطور با نجایبار هم پام رو ا کی یدار بود حت
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اوردم و کف دست  رونیرا ب يرفته ا رورنگ و  یو اسکناس ده تومن بمیج يدست کردم تو م؟یدرست اومد

 : که گفت دمیراننده را شن يصدا.راننده گذاشتم

 .خدا بده برکت.داداش یمرس -

ن حرکتشون رو از پاهام توا.دیچشمام لرز ياشک تو.دمیرا شن نیدور شدن ماش يصدا.را محکم بستم نیماش در

 .دیچرخ یمیساختمان قد ينگاهم رو.دست داده بودند

شده بود اشک را به  زانیدوم خانه آو يکه از تراس طبقه  یدرخت اسی يبلند خانه و بوته ها يآجر يوارهاید

چقدر زود تک پسرشون رو فراموش .خانه گرفته بود نیا ياعضا یمعرفت یو ب ییوفا یدلم از ب.چشمانم نشاند

زنگ  یکیدستم تا نزد.برداشتم انو خسته ام را به سمت ساختم نیسنگ يقدم ها.دمیاز ته دل کش یآه.کردند

 يریج ریج يدر با صدا.آوردم و داخل قفل چرخاندم رونیب بمیرا از ج دیکل.اومد نییبهش پا دهیدر رفت اما نرس

مطلق فرو رفته  یچراغ ها خاموش بودند و خانه در سکوت يهمه .شدم و در را پشت سرم بستموارد خانه .باز شد

 .کس منتظر من نبود چیانگار واقعا ه.دلم گرفت.بود

 یمهربان مامان روبه رو م يبا چهره  يهمه مدت دور نیکردم بعد از ا یبودم که فکر م الیخوش خ چه

 .باطل الیخ یاما زه اورمی یرا در م يخبر یو ب يت دورهمه مد نیا یکشمش و تالف یدر آغوش م.شوم

 دیرس یبه نظر م.دیکاو ینگاهم دور تا دور خانه را م.در عوض کردم يجلو یراحت يها ییرا با دمپا میها کفش

حداقل اون .کردم یو غم را حس م ییتنها شهیاز هم شتریحاال ب.به درد آمده بود يدلم بدجور.ستیخانه ن یکس

 .ییبار غم و تنها ولهک کیبود که تنها نبودم اما حاال من مانده بودم با  نیخراب شده ا

 .به لباسم چنگ زدم.دیچیام پ نهیقفسه س يتو یشگیهم درد

آوردم و  رونیساك ب يرا از تو میداروها ي سهیک.ساعت از وقت داروهام گذشته بود مین.کردم میساعت مچ نگاه

 .را بستم خچالیآب را برداشتم و در  شهیش.را باز کردم خچالیدر .به سمت آشپزخانه رفتم

ام گذاشتم هنوز  نهیقفسه س يدستم را رو.نفس فرو دادم کیآوردم و به همراه آب  رونیرا از پوشش ب قرص

 یکم دیدوش آب گرم داشتم اما قبل از آن با کیبه  اجیاحت.بود دهیتمام تنم به شدت کوب.سوخت یم یکم

 .آمدم رونیآشپزخانه ب ازگذاشتم و  زیم يداروها را همانجا رو کیآب و پالست ي شهیش.کردم یاستراحت م

 یکه به نظرم م یو خسته ام را به سمت اتاق نیسنگ يقدم ها.دیچرخ یجستجوگرم دور تا دور اتاق م نگاه

 .در را پشت سرم بستم و وارد اتاق شدم.اتاق خواب باشد برداشتم دیرس
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که  یچوب کیکوچ يجعبه  کیعروسک و  يتخت دو نفره و تعداد کیبا  ریتحر زیم کیاتاق فقط  يتو

جوون اتاقش را  يمثل دخترا شیها یجوان ادیمامان به  نکهیاز تصور ا.درش هست، بود یمشخص نبود چ

 .عروسک باران کرده بود خنده م گرفت

قلبم  يتپش ها يصدا.دمجا خور دمید یکه م يزیاز چ.تکان دادم و به سمت تخت حرکت کردم يلبخند سر با

تنگ شده  شیعاطفه خوانده بودمش چقدر دلم برا یکه ب شیپ يکردم برعکس چند لحظه  یرا حس م

 یمآرام و منظمش به گوش  ينفس ها يصدا.اغوش گرمش.پرمحبتش يدست ها.صورت مهربانش يبرا.بود

به  اریاخت یلرزانم ب يدست ها.دانگشتانم دست خودم نبو اریکنم اما اخت دارشیاز خواب ب ادی یدلم نم.دیرس

چون تا .خوابش برده بود يزود نیخسته بوده که به ا یمعلوم بود حساب.شد یتر م کیو نزد کیسمتش نرد

 .رفت یکرد خودش به خواب نم ینمدارم به قول بابا، مامان تا همه اهل محل را خواب  ادیکه به  ییانجا

نگاه هراسانم به پتو که مدام وول .دمیشل شد و با هول دستم را پس کش اریاخت یدستم ب يدیشد غیج يصدا با

 .متر باز ماند کی يدهانم به اندازه  دمید یکه م يزیاز چ.پتو کنار رفت.خورد دوخته شد یم

از  ییها هیچشماش ته ما يتو.شیسرکش و وحش يچشما يسرخورد تو شانشیپر اهیس يموها ياز رو نگاهم

 .خورد یترس به چشم م

 : گفتم ياز چشمانش گرفتم و به حالت مسخره ا نگاه

 .يجوون تر و سرحال تر از قبل شد یلیماشاهللا خ.مامان يداد ییبایز يچقدر بابت عمال -

و  دیکش یفیخف غیج.در پتو جمع کرد شتریکرد و از ترس خودش را ب یرا به سمت صورتش بردم که اخم دستم

 : گفت

 .نجاهایا زنیزنم همه بر یم غیبخدا اگه دستت بهم بخوره ج.به من دست نزن -

لذت  شتریترسش ب دنیاز د.دیلرز یشده باشه به خودش م ریکردم، مثل جوجه که به چنگال گربه اس نگاهش

 .بردم یم

 : کردم و گفتم یاخم.دمشیپس کش.دستم مشت شد.کردم یعصب ي خنده

 من؟  يخونه  يتو.یکن یکار م یچ نجایا ؟یهست یتو ک.کار کنم ینم چدو یبزن منم اونموقع م غیج -

 : چشمام براق شد و گفت يتو.گستاخ شد کدفعهیکردم حالت چشماش  حس

االن هم اگه تا سه .اتاق من.من يخونه  يتو يکه اومد ییتو نیا.از تو بپرسم دیسوالو من با نیفکر کنم ا -

 .خفاش شب يشه آقا یاونوقت برات بد م نجایا زنیزنم تا هم بر یم غیانقدر ج ينر رونیشماره از اتاق من ب
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بلندش چنگ زدم و چند دور، دور  يبه موها یعصب.دستم به سمت موهاش رفت.شد دیهم کل يرو میها دندان

چهره اش از شدت درد جمع شده و لب .شه یکردم پوست سرش داره کنده م یحس م.چاندمشانیدستم پ

دست و  شتریب رچهرا از چنگال پرقدرتم خالص کند اما ه شیکرد موها یتقال م.گرفت یم را با فشار گاز شیها

 .کردم یانگشتانم را تنگ تر م يکرد، حلقه  یزد و تالش م یپا م

دوست داشتم بهم التماس کنه که رهاش کنم اما ظاهرا سرکش تر و لجباز .چشماش جمع شده بود يتو اشک

 یموهاش از دستم رها شد و ب.حس کردم کم کم تقالهاش کم تر شد.بشه میسلبود که در برابرم ت یتر از اون

آب  وانیل.افتاد یم مه يپلک هاش رو.دمیشن یآروم و نامنظمش را م ينفس ها يصدا.تخت افتاد يحال رو

 .دمیچند تا مشت آب به صورتش پاش.را از کنار دستش برداشتم

 .چشم هاش رو آروم آروم باز کرد.پلک هاش کم کم تکان خوردند.از ته گلوش خارج شد یفیخف ي ناله

 ادیانگار تازه .دیاز جاش پر بایتقر.چشماش گشادتر شد.چشمام قفل شد ينگاهش تو.زد یقیعم ي سرفه

 .افتاده بود تشیموقع

 : با اخم نگاهم کرد و گفت.دیچیدور سرش پ يدورش را مثل روسر يپتو

 .ستین يدزد يبرا يزیچ نجایا.رونیخونه برو ب نیاز ا -

 : ادامه داد زیآم دیاشاره اش را به سمتم گرفت و تهد انگشت

 .پیشه خوشت یاونوقت برات بد م ادیزنم صد و ده ب یزنگ م ياگه نر -

 .گره خورد شیگستاخ و وحش يچشما يتو مینگاه عصب.بود چنگ زدم دهیچیکه دورش پ ییپتو به

کردم و با  یدست شیبزند که پ یدهان باز کرد حرف.خورد یگرم و پراسترسش به صورتم م ينفس ها هرم

 : پوزخند گفتم

 کنن؟  یم يمهمون نواز ينطوریا ینیب یپسرت رو م يهمه وقت دار نیبعد ا یناسالمت.آروم باش مادر جان -

 : و با اخم گفت دیکش رونیدستم ب ریرا از ز پتو

به چاك و گرنه  یپس به نفعته هرچه زودتر بزن ستیهم خونت ن نجایا.فاش شبخ يآقا ستمیمن مامانت ن -

 .شهیبرات گرون تموم م

صورتش  کیصورتم را نزد.فشردم یپتو را در مشتم م يپارچه  يشتریبار با قدرت ب نیا.به پتو چنگ زدم دوباره

 يو جا ستیتوشون ن ياز جسور ياثر گهیکردم د یحس م.براق شدم شیسرکش و وحش يچشما يتو.بردم

 .به شکمم زد یو با پا لگد محکم دیعقب کش یخودش را کم.خودش را به ترس داده بود
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 دیهم کل يرو یعصب میدندان ها.شکمم گذاشتم يدستم را رو.دیچیو شکمم پ نهیقفسه س يتو يبد درد

 : انگشتش را تکان داد، اشاره به در اتاق زد و گفت زیآم دینگاهش کردم که تهد.شد

 .رونیبرو ب -

 : زدم و گفتم يپوزخند.شکمم برداشتم يرا از رو دستم

 .رونیندازه ب یخودم م يمن رو داره از خونه .رونیگه برو ب یم یبه ک یک.هه جالبه -

 : ادامه دادم یو عصب دمیرا در هم کش میها اخم

اما به نفعته با من در .یکن یکار م یاتاق مامان من چ يو تو یهست یدونم تو ک یخانم مادمازل من نم یه -

 .شهیبد تموم م یلیبرات خ یفتین

رم استراحت  یحاال هم دارم م.نره ادتیوقت  چیرو ه نیا.مونه یم ریکردن با دم ش يافتادن با من مثل باز در

  ؟يدیفهم.یرفته باش نجایاز ا دیرو جمع کن صبح که بلند شدم با لتیزود وسا.کنم

لحظه خودبخود باز و بسته  کیچون چشم هاش  دیحس کردم ترس.گفتم ادیبا فر بایآخر را تقر ي کلمه

 .فرستادم رونیب ینفسم را با فوت.به موهام زدم و با دست جمعشون کردم یچنگ یعصب.شد

 .زدم رونیهام به سمت در اتاق تند شد و از اتاق ب قدم

*** 

 10 فصل

  ؟ير یکجا م..ییبابا..ییبابا

 .ترسم من رو تنها نذار یبابا بهراد من م..ییبابا نرو

 : و گفت دیکش یغیج

 .بمونم نجایخوام ا یمن نم.نرو بابا -

 .باز کردم دنشیدرآغوش کش يدستانم را از دو طرف برا.چشمانم حلقه زده بود يتو اشک

قدم هام رو  یعصب.شد یشدم انگار از من دورتر م یتر م کیتر شدم اما هرچه نزد کیآرام به سمتش نزد آرام

 يحاال فاصله .شد یتر م کیو کوچکش نزد فیانگشتان لرزانم به سمت انگشتان ظر.به سمتش تند کردم

به انگشتان  یدست.برسهکامل بهشون  نکهیاما قبل از ا.چند سانت باهاش بود يانگشتانم فقط به اندازه 

 هیگر دنید.از اشک شده بود سیتمام صورتش خ.شد شتریب شیها هیآرمان و گر غیج يصدا.کوچکش چنگ زد

تکان  شانیذره هم از جا کی یبه انگشتانم وارد کردم اما حت يفشار یعصب.آورد یدلم را به درد م شیها
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از ته دل  يادیفر ختیر یاعصابم داشت بهم م.ودندتمام بدنم انگار توان حرکتشون رو از دست داده ب.نخوردند

دست آرمان .آرمان مخلوط شده بود يها هیمن و گر ادیفر يزن با صدا یکیستریه يخنده ها يصدا.دمیکش

 يها هیگر ياما دلم برا دمید یزن را چون پشتش بهم بود نم يچهره .رفت یشد و م یم دهیهمراه زن کش

 : و گفتم دمز يادیفر.سوخت یمظلومانه پسرم م

 .پسرم..آرمــــــــان -

 : گفت هیبا گر اوردیب رونیدستان زن ب انیکرد دستش را از م یو همانطور که تقال م دیکش یغیج

 .ترسم یمن م.باباجونم تروخدا نرو.خوام برم یمن نم.ییبابا..بابا -

که برگشت  یزن را تازه هنگام يچهره .دیچیپ یسرم م يآرمان مدام تو يها غیزن و ج يخنده ها يصدا

 : آروم تکرار کردم رلبیز.بدم صیتونستم تشخ

  ؟يبر یم يبچم رو کجا دار.یعنتصبرکن ل..صبرکن ماه؟یپر -

 .خنده اش کل فضا را پرکرد يصدا

 .خوام برم یمن نم ییبابا..بابا

 : زدم و گفتم ينعره ا.مه گرفته فرو رفتند يابرها انیبرپا شد و در م يدیطوفان شد کدفعهی

 .ییآرمـــــــان بابا..پسرم..آرمـــــــان -

 يخوردم و با انگشت اشاره دستم را بررو یتکان سخت.زنگ ساعت وحشت زده چشمانم را باز کردم يصدا با

و درشت عرق  زیر يدانه ها.دیکش یم ریام ت نهیس يقفسه .به نفس نفس افتاده بودم.زنگ فشردم يدکمه 

دراز  زیم يومشتم فشردم و دستم را به سمت بسته قرص ر يلباسم را تو.نشسته بود میشانیپ يرو

و سرم  دمیکش یقینفس عم.دمشیزبان گذاشتم و همانطور بدون آب بلع يچشمانم را بستم و قرص را رو.کردم

  دم؟یبود که د یچه خواب نیمن ا يخدا.زدم هیپشت سرم تک واریرا به د

 ینگاهم به عکس.چشمانم را آرام باز کردم.و منظم شده يکردم نفسام عاد یحس م.دمیکش قیتا نفس عم چند

 .مشتم قاب عکس را نشانه رفت.در هم رفت اریاخت یب میاخم ها.ماند رهیآغوشش خ يو آرمان تو ماهیاز پر

پتو .بردلم نشست یبیآرامش عج شهیشکستن ش ياز صدا.افتاد و چند تکه شد نیزم يرو يدیشد يبا صدا قاب

آب خنک به  یمشت.آب را باز کردم ریش.داخل اتاق رفتم یبهداشت سیکنار زدم و به سمت سرو انهیرا وحش

 .خواب از سرم بپرد یتا مست دمیصورتم پاش
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 میشانیپ يکوچک رو نیدور چشمانم را گرفته و چند تا چ یاهیس يهاله .باال آوردم نهیرا به سمت آ نگاهم

 نهیرا در آصورتم  ينگاه غم زده ام تمام اعضا.رشد کرده بود دیسف يچند تا تار مو میها قهیکنار شق.نشسته بود

لحظه خودشون رو به  کیداشتند فقط  رزوهمه آ يکه روز یکس.ایبهراد آر..بود از من يریتصو نیا.دیکاو یم

به .یچیه.مونده بود یاز اون روزا براش باق یاما حاال چ.ترکوند یرو نم شیکه توپ هم زندگ یکس.جاش بذارند

 ریبود که تصو يبار نیاول نیبعد از چند سال ا.از هم باز شد یبه لبخند تلخ میلب ها.یمونیجز حسرت و پش

 یهمسن وسال تو رنگ به رنگ لباس م يجوونا ؟ینیب یم.بهراد يداغون شد قدرچ.دمید یم نهیآ يخودم را تو

ازت نمونده به جز چند تا  یچیه.دن اما تو یخودشون انجام م يرو ییبایهزار تا عمل کوفت و زهرمار ز.پوشند

 .تر از صورتت دهیبدتر و چروک یروك و دلو چ نیچ

 : زدم و گفتم ادیبر سر وجدانم فر یعصب

 يبار تو عمرم به حرف تو گوش کردم برا هی.کشم یکشم از دست تو م یم یهرچ.یخفه شو لعنت..خفه شو -

 یشناخت یکه تو م ییایاون بهراد آر.کنم یخودم زندگ يبرا.خودم باشم يخوام برا یحاال م.هفت پشتم بسه

 .متولد شد گهیآدم د هیمرد و به جاش  گهید

 .بلند شده بود یلیخ.را نزده بودم میها شیچند وقت بود که ر.زدم نهیآ يبه عکسم تو يپوزخند

 .ماند رهیخ غیت زیت يلبه  ينگاهم رو.کردم یرا کف مال صورتم

 .کرد یهمه جهت حرکت م يدستم تو.کردم کشیزدم و به صورتم نزد يپوزخند

 .صورتم شستم يآب برداشتم و کف ها را از رو یمشت.آب را باز کردم ریش

 .بردم و صورتم را خشک کردم خیبرم زانیآو يرا به سمت حوله  دستم

 .محکمم را به سمت در اتاق برداشتم يها قدم

از تصور .باعث شد قدم هام رو به سمت آشپرخانه تند کنم وانیل يتو يخور يبرهم خوردن قاشق چا يصدا

 یکه آن ها را ب شبیبرعکس د.صورتم نشست يرو ينشسته اند لبخند محو زیاالن مامان و بابا پشت م نکهیا

دادن  يدهانم برا.تفاوت باشم یتونستم ب ینم.براشون تنگ شده بود یلیمعرفت خوانده بودم، دلم خ یعاطفه و ب

قدم .خودش را به اخم داد يروم بود دهانم بسته شد و لبخند جا شیکه پ يزیچ دنیاما از د.باز شدسالم از هم 

نان و  يتوجه به من نشسته و مشغول گرفتن لقمه  یب.صبحانه برداشتم زیرا به سمت م میسرد و عصب يها

 یعصب.شد دیهم کل يرو میدندان ها.دمیشن یرا م میعصبتند و  ينفس ها يصدا.خودش بود يعسل برا

متر از پشت باهاش فاصله  یحاال فقط چند سانت.تر کردم کیفاصله م رو بهش نزد.به موهام زدم یچنگ
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کوچک را  يو لقمه ها دیمال ینان م يخودش کره رو يبرا الیخ یداشت ب.نگاهش کردم.خم شدم یکم.داشتم

 .گذاشت یم وانشیخودش گرفته بود کنار ل يکه برا

 : را کنار گوشش بردم و زمزمه وار گفتم سرم

 خوشمزه است؟  -

قفل  میعصب يچشما يبه سمت عقب برگشت و نگاه وحشت زده اش تو.خشکش زد کدفعهیکردم  حس

 .و به سرفه افتاد دیگلوش پر يتو دیجو یکه م يلقمه ا.شد

اشک از .شد یداشت خفه م گهیانقدر سرفه کرده بود د.دستام رو در هم قالب کردم و نگاهش کردم الیخ یب

از خواهش به  یچشمانش حاال رنگ.چشمام بود ينگاهش همچنان تو.شده بود ریچشمانش مثل بلور سراز

صورتش از .دیکوب یاش م نهیس يکرد و با مشت به قفسه  یم زیم ياشاره به پارچ رو.خودشون گرفته بودند

آب پرکردم و با پوزخند به  یوانیل.دراز کردم زیم يدستم را به سمت پارچ رو.زد یم یبه سرخ ادیز يفرط سرفه 

 کیرا  وانیل اتیکرد، تمام محتو یبرد و مزه مزه م یرا به سمت دهانش م وانیهمانطور که ل.دستش دادم

 .دینفس سر کش

 : زدم و گفتم يپوزخند.گذاشت و دور دهانش را با پشت دست پاك کرد زیم يرا رو وانیل

 ل؟ حالت خوب شد خانم مادماز -

 : شد و گفت رهیچشمام خ يتو شیگستاخ و وحش نگاه

راحت صبحانه مو  دیبذار رونیب دیلطفا بر دیندار يحاال هم اگه کار.خفاش شب ينداره آقا یبه شما ربط -

 .بخورم

 : کردم و گفتم یعصب ي خنده

 .شه یم یچ رونیا اونوقت اگه نرم ب -

 : کرد و گفت یاخم

 .شه یم یچ کنم که یم یاونوقت بهت حال -

 : پرت کردم باال و با خنده گفتم ابروهامو

 .یحرفا باش نیخوره که مال ا ینم کتیو کوچ فیظر کلینه بابا اصال به ه..ا -

 : چشمام براق شد و گفت يتو
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به چاك آقا  یو بزن ینشده و زنگ نزدم به صد و ده جال و پالستو جمع کن ریبهتره تا د.تونم یفعال که م -

 .شه یوگرنه برات بد م

 یترس رو خوب م.درشت تر شده بود بایچشمانش تقر.صورتش بردم کیصورتم را نزد.کردم یعصب يا خنده

 .چشماش بخونم يتونستم از تو

 يچشما ينگاه وحشت زده اش تو.بردم یرفت صورتم را جلوتر م یرو عقب تر برد اما هرچه عقب تر م سرش

با ترس .کردم یپوست صورتم حس م يلرزان و پرصداش رو رو يهرم نفس ها.ورده بودو خشنم گره خ یوحش

 : و گفت دیخودش را عقب کش

 .نزدم غیبرو عقب تا ج ؟یاحمق عوض یکن یکار م یچ -

 : زدم و گفتم يپوزخند.وحشت زده اش کردم يچشما نگاه

 شه؟  یم یبزن مثال چ غیج -

 یآزارم م غشیج يصدا.شد دیهم کل يرو یعصب میندان هاد.زدن غیرو که گفتم شروع کرد به ج نیا

وحشت زده اش زول زدم و  يچشما يتو.دمشیبه سمت خودم کش.لباسش چنگ زدم ي قهیبه  یعصب.داد

 : گفتم

پس آدم باش و مثل آدم رفتار کن و گرنه مجبور .ته گلوت یکه صداتو انداخت ستین لهیطو نجایخانم ا یه -

  ؟يدیفهم.بدم ادیرو بهت  تیآدم يا گهیشم از راه د یم

 : تکانش دادم و گفتم.مشتم فشردم يلباسش را تو ي قهی.با ترس به چشمانم زول زده بود ينطوریهم

 .ینه لعنت ای يدیفهم -

 : زدم و گفتم يشخندیسرش را با ترس تکان داد که ن.درشت تر شده بود بایاز شدت وحشت تقر چشمانش

 .خوبه یلیخ.خوبه -

 .افتاد نییشل شد و پا راهنشیپ ي قهیاز  دستانم

 .داد رونیرا پر صدا ب نفسش

کج  اطیزنگ در باعث شد راهم را به سمت ح يصدا.زدم رونیمنتظر عکس العملش نشدم و از آشپزخانه ب گهید

کردم و با شتاب به سمت در هجوم  یکیمامان و بابا پشت در هستند پله ها را دو تا  نکهیا دیبه ام.کنم

لبخند .تنگ شده بود دنشانیشدر آغوش ک يلحظه ا يدلم برا.دمیشن ینامنظم قلبم را م يتپش ها يصدا.مبرد

 ينگاهش تک تک اعضا.دیلبم ماس ياما با باز شدن در خنده رو.صورتم نشست و در را باز کردم يرو یپهن
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مچون مات زده ها فقط زدم و ه هیدستم را به در تک.چشمانش حلقه بسته بود ياشک تو.دیکاو یصورتم را م

اشک از  يقطره ا.دیچرخ یهم نم یسالم خشک و خال کیزبانم به  یحت.انگار الل شده بودم.کردم ینگاهش م

 : لرزانش از هم باز شد و گفت يلب ها.دیگونه اش چک يشد و رو ریچشمش سراز يگوشه 

 .آقــــا..آ -

 : گفتم رتینگاهش کردم و با ح.آمده بودم رونیتازه از شوك ب انگار

 قربون؟  یمشت -

از شدت  شیشانه ها.اش دورم حلقه شد و در آغوشم فرو رفت دهیو چروک ریدستان پ.دیسربسته اش ترک بغض

رو بعد از چند  رمردیپ نیاومد ا یدلم نم.گرفتم و از خودم فاصلش دادم شیاز سرشانه ها.خوردند یتکان م هیگر

 يا ژهیبراش احترام و شهیو هم تقربون برام حکم پدر رو داش یمشت.نمشیو ناراحت بب انیگر ينطوریسال ا

 : و گفت دیخند هیگر انیم.اش پوست صورتم را لمس کرد دهیدستان زمخت و چروک.قائل بودم

 .آقا نمتونینتونم بب گهیو د رمیبم دمیترس یم..شکرت ایخدا -

 گهیمغزم د.الل شده بودم یواقع يبه معنا.و گنگ بهش چشم دوخته بودم جیگ يجواب مثل آدم ها يجا به

 : را با پشت دستش پاك کرد و گفت شیقربون اشک ها یمشت.افتاد یداشت از کار م

  د؟یکن یم رونمیب ایداخل آقا  امیب دید یاجازه م -

 یاما نگاه متعجبم همچنان دنباله رو مشت.در برداشتم و عقب رفتم يدستم را از جلو.زده نگاهش کردم شوك

قربون بعد از چند سال آن هم  یحضور مشت.که وارد خانه نشده بود چشم ازش برنداشتم یتا زمان.قربون بود

 تونست داشته باشه؟  یم یموقع چه معن نیدرست ا

سرگردان  ییرایپذ يهنوز تو.دمیاز راهرو سرك کش.در را بستم و از پله ها باال رفتم.سرتکان دادم یجیگ با

 : و گفتماز همانجا داد زدم .بود ستادهیا

 .امی یمن االن م.قربون یمشت نیبش -

 یب میاخم ها.خورد یم ییداشت چا الیخ یهنوز همانجا نشسته بود و ب.هام را به سمت اشپزخانه برداشتم قدم

همه جسارت را از کجا آورده و در خودش  نیدونم ا ینم.دختر واقعا مانده بودم نیا ییاز پررو.در هم رفت اریاخت

 : نگاهش کردم و گفتم رهیخ.به در زدم اام ر هیدستم را کنار چارچوب در گذاشتم و تک کی.جمع کرده بود

 .مهمون دارم اریو ب زیبر ییخانم مادمازل بپر دوتا چا یه -

 .هم فشردم يرا رو میدندان ها.نونش زد يبرداشت و تو تابهیداخل ماه يمرویاز ن یتوجه به من قاشق یب
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  ؟يمگه کر.با تو بودما..خانم يآ -

 : باال انداخت و گفت یتفاوت یرا با ب شیها شانه

 .خفاش شب يندارم آقا يا فهیمن وظ زیخودت برو بر.داره یبه من چه ربط -

 : را برهم فشردم و گفتم میها لب

 کنم؟  تیحال گهیجور د ای یش یبلند م -

 : کردم و گفتم زیآم طنتیش يا خنده

بندازمت  نجایجال و پالستو جمع کنم و خودم از ا يگفتم نکنه دوست دار یبهت چ شبیکه نرفته د ادتی -

 .رونیب

را با حرص برهم فشرد و از  شیبه سمتم برگشت لب ها.قاشق از دستش افتاد.خشکش زد کدفعهیکردم  حس

را  میدست ها.زدم يا انهروزمندیلبخند پ.گذاشت و به سمت سماور رفت ینیس يدو تا فنجان تو.بلند شد شیجا

نان گذاشتم و با لذت مشغول  يظرف برداشتم و رو ياز تو مروین یقاشق.رفتم زیو به سمت م دمیبه هم ساب

انقدر .دهانم گذاشتم يدوم را هم درست کردم و تو ينرفته بود که لقمه  نییاول پا يهنوز لقمه .خوردنش شدم

 .لقمه بزرگ بود که دو طرف لپم باد کرده بود

 : گفت شخندیسرتکان داد و با ن میبا تاسف برا.نگاهش بهم افتاد.را از کنار سماور برداشت ینیس

 .خفاش بهت بگن بچه غول يبه جا دیحقا که با یمون یواقعا مثل بچه ها م -

منتظر هر  نکهیزد و قبل از ا ینیلبخند نمک.با حرص نگاهش کردم.دیدهانم ماس يرو که گفت لقمه تو نیا

 .زد رونیاز جانب من باشد از آشپزخانه ب یحرف

هنوز به چهارچوب در  مینگاه عصب.گردنم برآمده و سفت شده بودند يرگ ها.کنار پاهام مشت شد میها دست

حاال کارت  ؟یچ یعنیدر افتادن با بهراد .ریکردن با دم ش يکردم باز یم شیحال دیدختره پررو با.مانده بود رهیخ

اون روش باال  یدم بهراد وقت یبهت نشون م ؟ينداز یو دست م یکن یو مسخره مکه من ر دهیرس ییبه جا

 .دارم برات خانم مادمازل.شه یم يچه طور ادیب

هوا زدم و از آشپزخانه  يتو یبشکن.صورتم نشست يرو یقیذهنم آمده بود لبخند عم يکه تو يتصور فکر از

 ادیبا .نشسته و اون هم درست رو به روش نشسته بود یراحت ياز مبل ها یکی يقربون رو یمشت.آمدم رونیب

که  يقشر.گهید يزن ها مزن هست مثل تما هیاونم  نکهیبهم زده بود و ا شیپ هیکه چند ثان یحرف يآور

به احترامم از جاش بلند شدم که با دست  دنمیقربون با د یمشت.صورتم نشست يرو یازشون متنفر بودم، اخم
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را با حرص جمع کرد و نگاهش را  شیلب ها دنمیاما اون با د.و به زور دوباره نشوندمشبه شانه اش فشار اوردم 

نظر  ریچهره ام را ز يقربون با دقت تمام اغضا یمشت.نشستمقربون  یزدم و کنار مشت يپوزخند.ازم گرفت

 : گفت یدر هم رفت و با ناراحت یچهره اش کم.گرفته بود

 .نیفرق کرد یلیا خبا اونموقع ه.آقا نیچقدر شکسته شد -

 : زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .قربون یمشت گهیروزگاره د -

کرده بودم پشت  یکه سع يگذشته ا.شد یگذشته برام زنده م نیریقربون تمام خاطرات تلخ و ش یمشت دنید با

 شیپ یعکاس لمیمثل ف کیبه  کیاما حاال .کرد یم ینیدلم سنگ ياز مرورشون غم رو شهیهم.پام چالش کنم

 .شدند یروم قرار گرفته و تکرار م

 : قربون دوختم و گفتم یغمزده ام را به مشت نگاه

 .شهیبخور سرد م توییچا -

 : تکان داد و گفت يقربون سر یمشت

  د؟یکن ینم لیخودتون م.چشم آقا -

 : قربون گفتم یبه اون دختر انداختم و رو به مشت يبار طنتیش نگاه

 .یقربون جات خال یخوردم مشت یحساب ي صبحونه هینه من االن تازه  -

 .دیچشم ها و لب هام با هم خند.را جمع کرد و ازم رو برگرداند شیبا حرص لب ها دختر

 : گفت یقربون با شوق زائد الوصف یمشت

خانم قدر  ماهیکاش پر.تون از اونموقع ها هم بهتره هیبزنم به تخته انگار روح.خداروشکر آقا انگار حالتون خوبه -

 ..شما

دلم .فکم منقبض شده بود.را برهم فشردم میدندان ها.در هم فرورفت میاخم ها اریاخت یب ماهیاسم پر دنیشن با

 ایخدا.بره رونیاز سرم ب یسرم بکوبم تا فکر اون لعنت يدور و برم هست تو هیخواست هرچه اسباب و اثاث یم

 .يبهراد کرد بیبود نص یچه بدبخت نیا

برعکس قبل که حاضر  یگ یچرا نم.ارهیرو جلوت ن یاسم اون لعنت یگ یچرا بهش نم.ل باش مردعاق بهراد

چرا .کرد کاریباهات چ یگ یچرا نم.يریخودت جونشم بگ يدستا نیبا هم يحاال حاضر يجونتم براش بد يبود
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کرد که از  يکار.ساخت یخی یبا قلب یسنگ ياز اون مرد محکم و مهربون مجسمه ا.ایاز اون بهراد آر یگ ینم

  ؟یلعنت یگ یچرا بهش نم..هان ؟یمتنفر بش ایدن يزن ها يهمه 

 : دیکش رونیافکار در هم و برهمم ب انیو مرا از م دیبه دادم رس شهیقربون مثل هم یمشت يصدا

 گفتم؟  یچ دیدیآقا شما حالتون خوبه؟ شن -

 : سرتکان دادم یجیگ با

 .خوبم.آره..آره..آ -

 : خودم مسلط شدم و گفتم به

 قربون؟  یمشت یگفت یم یخب چ -

کرد و همانطور که جرعه جرعه  کیقربون فنجانش را به لبش نزد یمشت.دختر شدم زینگاه تمسخر آم متوجه

 : گفت دیکش یرو سر م شییچا

مهم  یلیخ يمسئله  هیآقا و درمورد  نمتونیبب کیشد تا از نزد یخوب یلیخ يگفتم امروز بهانه  یداشتم م -

 .باهاتون صحبت کنم

 : دادم گفتم ینشان م شیحرف ها دهیرا در هم قالب کردم و همانطور که خودم را آماده شن انگشتانم

 .شنوم یقربون م یخب بگو مشت -

 : به دختر انداخت و با من من گفت ینگاه معذب.گذاشت زیم يرا رو شییچا فنجان

 .ت کنم آقابا خودتون تنها صحب دیآخه با -

 .بره رونیدختر کردم و با چشم و ابرو بهش اشاره زدم از اتاق ب نگاه

 .رفت رونینثارم کرد و از اتاق ب يچشم غره ا.دیرا در هم کش شیها اخم

 : قربون با تعجب نگاهم کرد و گفت یمشت.م گرفته بود خنده

 .کردم یتنها باهاتون صحبت م دیبا یترگل خانم فکر کنم ناراحت شدن از حرفم ول.آقا اهیا روم س -

تا حاال به ذهن  شبیچطور از د.پس اسمش ترگل بود.ماند رهیقربون خ یمشت يحرکت لب ها يرو نگاهم

 يخوا یتو که نم.بشه یکه چ یاسمشو بدون یخواست یبهراد م الیخ یهه ب.بود اسمشو بپرسم دهیخودم نرس

 برازنده شتریپس همون لقب مادمازل ب.پسر يکه انقدر هول کرد یدوست بش ای یکن یباهاش زندگ

 .رهیکنه که شرش بعدا گردنت رو بگ یبودن نم یهم باهات احساس خودمون يادیز ينطوریا.شه

 : لبخند سرم را تکان دادم و گفتم با
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 .نهیآره ا -

 : قربون با تعجب نگاهم کرد و گفت یمشت

 آقا؟  دیگفت يزیشما االن چ -

 : نسردانه گفتمسرتکان دادم و خو یجیگ با

 .با خودم بودم ستین يزینه چ..نه -

 : جابه جا شدم میسرجا یکم

 قربون؟  یمشت یداشت يخب ظاهرا با من کار -

 : گذاشت و گفت زیم يقربون کالهش را رو یمشت

 هیاما .امینتونستم ب یلیداشتم زودتر خدمتتون برسم اما خب بنا به دال فهیخب راستش من وظ.آها بعله آقا -

 .آقا ازم خواستن یعنیقرار بدم  انشونیشما رو در جر دیهست که با ییزایچ

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

  ومد؟یصحبت ن يبرا مایآقا؟ منظورت باباست؟ پس چرا خودش مستق -

 : و با طعنه گفتم دمیرا در هم کش میها اخم

 باهام همکالم بشه؟  ادی ینکنه نجسم و عارش م -

 : قربون دستپاچه گفت یمشت

 .ستین نیمسئله اصال ا.دور از جونتون دیزن یکه م هیچه حرف نیخدا نکنه ا.نه آقا..نه -

 : نگاهش کردم و گفتم کنجکاو

 قربون؟  یمشت هیپس مسئله چ -

انگشتان گره کرده  ينگاهش به حلقه  شتریب.فتدینگاهش بهم ن ادیکرد ز یم یجابه جا شد، سع شیسرجا یکم

 .همه سکوتش کالفه شدم بودم نیاز ا.اش بود

 : گفتم يبلند مهین يدر هم رفت و با صدا اریاخت یام ب چهره

 نه؟  ایشده  یچ یگ یباالخره م.قربون یمشت يجون به سرم کرد -

وخته منتظر به دهانش چشم د.کرد یم زیرا باال آورد اما همچنان از نگاه کردن به چشمانم پره سرش

کاله  يلبه  ينامعلوم رو يها رهیبرداشت و همانطور که دا زیم يکالهش را از رو.اعصابم خورد شده بود.بودم

 : گفت دیکش یم
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اتفاقات  یلیخ دیکه شما نبود یمدت نیا يدونم از کجا شروع کنم؟ خب تو یراستش نم یعنی.بگم آقا یواال چ -

 .بدصفت افتاد يایدن نیا يتو

به مشام  یخوب يدونم چرا اما از حرفاش بو ینم.در هم رفت شتریچهره ام ب.در هم گره شد یعصب انگشتانم

 : در هم رفته گفتم يبا اخم ها.داد یبد م دیدلم نو.دیرس ینم

 .ينکرد وونمیبگو تا د یخب چه اتفاق -

 : انداخت ریقربون شرم زده سرش را به ز یمشت

  رم؟یکالم رو به دست بگ يرشته  دیدونم چطور با ینم قتیمنو حق دیببخش دیبا.گم یچشم آقا م -

 : دراصل با من بود گفت یزند ول یلب با خودش حرف م ریبهم انداخت و انگار که ز یمستاصل نگاه

 ..بگم که دیحاال من چطور با.انداختند رمردیرو به گردن من پ یتیخدا چه مسئول يا -

 : گفتم ادیو با فر دمیکش میشانیپ يرو يموها انیم یدست کالفه

خودت که .دست خودت و خودم ندادم يکار هیقربون تا اعصابم خورد نشده و  یحرف بزن مشت ؟یکه چ یبگ -

 .شناسمیکس رو نم چیه گهیباال د ادیسگم ب يکه اون رو یدون یاخالق منو م

 : زده نگاهم کرد و گفت شرم

 .خواستم ناراحتتون کنم یآقا نم دیببخش -

 : نش بود که گفتبه دها نگاهم

 خانم و آقا خونه نبودن درسته؟  نیاومد شبیخواستم بگم که شما د یراستش آقا م -

رفت، همه جا  یطفره م گهید کمیشک اگه  یب.بود ختهیاعصابم به شدت بهم ر.شد دیهم کل يرو میها دندان

 .اما باز هم خودم را کنترل کردم.کردم یاون خراب م ایسرخودم  يرو ایرو 

 : که گفت دمیرا شن شیصدا

 ..بگم که دیبا -

 .و درشت عرق نشسته بود زیقطرات ر شیشانیپ يرو

 : کرد گفت یرا خشک م شیشانیپ يآورد و همانطور که قطرات عرق رو رونیب بشیاز ج یدستمال

 .بگم که خانم و آقا متاسفانه دیراستش آقا با -

 : فرستاد و گفت رونیب یرا با فوت نفسش

 .جونشون رو از دست دادند یرانندگ يسانحه  کی يتو شیسه سال پ.متاسفانه به رحمت خدا رفتن -
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 .دیچرخ یدور سرم م ایدن.کردند یسرم خال يرو خیانگار سطل آب .لب هاش مانده بود يماتم رو نگاه

از حرکت لب .دمیفهم یاز حرفاش نم يزیچ گهید.تمام تنم داغ شده بود.کردم یم يبد ي جهیسرگ احساس

بچه و ترمز وحشتناك  ي هیزن با گر غیج يصدا.دیرس یگنگ و نامفهوم به گوشم م يهاش تنها صداها

گوشم داشت از .مگذاشتم و محکم فشار داد میها قهیانگشتانم را دو طرف شق.با هم مخلوط شده بودند نیماش

 .ادمگذاشتم و محکم فشار د میگوش ها يدستم را رو.شد یهمه صدا کر م نیا

 .آورد رونیقربون انگار مرا از شوك ب ینگران مشت يصدا.کردم یدست هام حس م يرو تو یمحسوس لرزش

  زم؟یتو سرم بر یحاال چه خاک ایخدا.گفتم یکاش بهتون نم.آقا اهیخدا روم س يشما حالتون خوبه آقا؟ ا.آقا..آقا -

سرش زد و  يشد، با دست تو دیتشد شتریاش ب هیگر دنمیبا د.چشمانش باال آوردم یکیغمزده ام را تا نزد نگاه

 : گفت

 .شد بمونینص یچه بدبخت نیبب ایخدا.دمید یروزا رو به شما نم نیمردم و ا یکاش م.خدا مرگم بده آقا -

 .پام سرخورد ریفرش ز ينگاه ماتم رو.کرد یم هیکه نکرده بود گال يزد و به خدا بابت کار یته دل ضجه م از

 فیو کث رهیگ یهم فرش بو م.فرش يجورابا نرو رو نیبا ا.مادر اریلطف کن جوراباتو در ب.بهراد پسرم..بهراد -

 يفرش ها رو دوباره بندازم تو نیکمر برام نمونده بخوام ا گهیبخدا منم د.مادر یش یم تیشه هم خودت اذ یم

مادر  یخسته هم نباش..بدو پسرم.بده کمک هیکه  ارهی یخودش نم ياصال به رو يدیباباتم که د.بشورم اطیح

 .نمیبب تویو من دوماد ینیبب تیاز جوون ریانشاهللا خ

 .افتاد نییچشمم سرخورد و پا ياز گوشه  یاشک ي قطره

بعدش هم زنگ بزن خونه و .مادر ینیبب ریخ یاله.خوام جابه جا کنم یمبال رو م نیکمک کن ا ایپسرم ب.بهراد -

 .شمونیپ اریبرو عروس و نوه گلم رو بردار ب

گذاشتم و  میگوش ها يدستم را از دو طرف رو.دیچیپ یگوشم م يصداها هنوز تو.هام رو محکم بستم چشم

که باعث شد به لباسم چنگ  دیچیام پ نهیس يقفسه  يتو يدرد بد.نفس نفس افتاده بودم هی.محکم فشار دادم

از  میدندان ها.فشار دادم بلم يانگشتانم را به دسته .نشسته بود میشانیپ يو درشت عرق رو زیقطرات ر.زنمب

نگران  يصدا.کردم یو از درد ناله م دمیچیپ یبه خودم م یمثل مار زخم.هم جفت شده بود يشدت درد رو

 .چشمانم را باز کنم و بهش نگاه کنم رو نداشتم نکهیاما رمق ا.دمیقربون را کنار گوشم شن یمشت

 .آقا.تو سرم کنم یحاال چه خاک.کار کنم یخدا چ يشما حالتون خوبه؟ ا.شد یآقا چ.آقا -

 .دمینفهم یچیه گهیهم افتادند و د يرمق رو یب میپلک ها.شدند یکم کم برام نامفهوم م صداها
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 .پاشو پسرم.نشونت بدم يزیچ هیخوام  ید شو مبهراد جان پاشو پسرم چه وقته خوابه؟ بلن.بهراد -

 .صاف نشستم میسرجا.را آرام باز کردم میها چشم

 .مامان مونده بود يچهره  يمات رو نگاهم

تر شده  یدوست داشتن دیاون لباس سف يچقدر چهره اش تو.دیدرخش یم ییروشنا يهاله ا ياش تو چهره

فرو رفتن در آغوش گرمش و با آرامش خاطر سر  يچقدر هوا.لبخند مهربانش تنگ شده بود يچقدر دلم برا.بود

 .شانه هاش گذاشتن رو کرده بودم يبر رو

کردم  یاما هرچه م.رمیرا به سمت دستان پرمحبتش دراز کردم و خواستم دستانش را در دست بگ میها دست

 يدیباد شد.شد یرفت ازم دور و دورتر م یجلوتر م هرچه دستم.کرد یداشت از من دورش م يقو ییرویانگار ن

 .رفت نیاز ب طیتند مح یکیتار انیو نور م ییآن همه روشنا.کرده بود دنیشروع به وز

نگاهم .طور در هوا معلق مانده بود نیانگشتانم هم.زن گم شده بود يخنده ها يصدا انیوزش باد در م يصدا

 یاز ته دلم اکو وار همه جا م يادهایفر يصدا.ود بخود جمع شدانگشتانم خ.مامان بود یخال يهنوز مات جا

 .دیچیپ

*** 

  11 فصل

آب انگار مرا از  یخنک.خوردند یتکان محکم میصورتم پلک ها يآب رو زیر يشدن قطره ها دهیاحساس پاش با

چشمانم .مفهوم نبودند یلیخ میصداها هنوز برا.سوخت یم یام هنوز کم نهیس يقفسه .آورد رونیب یعالم مست

سرم  يباال یبا نگران ربونق یمشت.شد یواضح تر م میحاال چهره ها کم کم داشت برا.خودبخود باز شدند

 : زد، سرش را رو به باال گرفت و گفت يلبخند يبا باز شدن چشمام از شاد.بود ستادهیا

 .یننداخت نیهم رومو زم ندفعهیا.شکرت ایخدا -

 : بود نگاه کرد و گفت ادهستیکه کنارش ا يمرد به

 چیاومدن من ه یاگر آقا بهوش نم.دیدیزحمت کش یلیخ.دونم از شما چطور تشکر کنم یدکتر واقعا نم يآقا -

 .دمیبخش یوقت خودمو نم

 : بود گفت شیدست فیک يتو لشیکه در حال گذاشتن وسا دکتر

 .دیخاطر از خدا ممنون باش نیبه ا دیشما با.رو انجام دادم فمینکردم فقط وظ يکنم من کار یخواهش م -

 : برداشت و گفت زیم يرا از رو فشیک
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و از انجام دادن  نیداروهاش رو حتما سر ساعت بهش بد.گفتم ینره چ ادتونیبرم فقط  دیبا گهیخب من د -

 .کنه يخوددار نیسنگ يکارها

 : کرد گفت یبلند شد و همانطور که بدرقه اش م شیصندل يقربون از رو یمشت

 .ممنون ازتون یلیدکتر خ يبله چشم آقا -

 .رفتند رونینشدم چون از اتاق ب شانیمتوجه حرفا گهید

 دهیکه د یکابوس ش،یپ ي قهیچند دق يتمام صحنه ها.دیترک یسرم از درد داشت م.را بستم چشمانم

چه  نیا ایخدا.نشاندند یدلم م يرو ینیو غم سنگ یدر ذهنم تداع کیبه  کیقربون  یمشت يبودمحرفا

رو به  وزار نیوقت ا چیو ه يمرد یکاش م.بهراد یآخه چقدر تو بدخت ؟يبهراد کرد بیبود که نص یبدبخت

هم  نیمشترکت رو برداشت با خودش برد ا یکه تنها ماحصل زندگ یعوض کهیاون از اون زن.يدید یخودت نم

 .از االن

 ياز رو یپتو را عصب.شم یم وونهیم ددار.شم یم وونهیدارم د.من يخدا.موهام فرو رفت يتو یعصب دستم

گلوم .بود خودم را به آشپزخانه رساندم یگرفتم و با هر زحمت واریدستم را از د.رفت یم جیسرم گ.پاهام کنار زدم

 .سوخت یبه شدت م

احساس ضعف .به نفس نفس افتاده بودم.دمینفس سرکش کیآب را .آب پرکردم و به سمت دهانم بردم یوانیل

با .گاز افتاد يرو یخال ينگاهم به قابلمه ها.نخورده بودم یدرست و حساب يغذا روزیاز د.کردم یم يدیشد

نبود من به امور  يکردم تا تو ینفر رو استخدام م هی دیبا.ولو شدم یصندل ينگاه ازشون گرفتم و رو یدرماندگ

که ازش متنفر  يموجود..زن کیوجود .کردم یدختره رو معلوم م نیا فیتکل دیکنه اما قبلش با یدگیخانه رس

 .یزن چیه.نداره ییجا یزن چیمن ه يخونه  يتو.از همتون متنفرم.یلعنت.بودم

 .قربون باعث شد سرم را بلند کنم ینگران مشت يصدا.در هم رفت اریاخت یب میها اخم

از تختتون  دیشما نبا.آقا دیاستراحت کن دیگفت شما با یدکتر چ نیدیمگه نشن د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا.آقا -

 .ارمی یمن براتون م دیبگ دیالزم دار يزیاگر چ.دیاومد یم نییپا

 : کرد گفت یرا گرفت و همانطور که از جا بلندم م ربازومیسمتم آمد ز به

 .خوام ببرمتون تو اتاق یبه من آقا م دیتون رو بد هیتک -

 : نگاهش کردم و گفتم یعصب

 .حالم خوبهقربون من  یخواد مشت ینم -
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 : را دور گردنم حلقه کرد و گفت دستش

 .آقا دیشما االن ضعف دار یول -

 : گفتم تیحرفش آمدم و با جد انیم

 .ندارم یمن حالم خوبه مشکل.خواد یگفتم که نم -

 : نگاهم کرد و گفت مستاصل

 ..یول -

 : کردم و گفتم یاخم

 گفتم؟  یچ يدیفهم.اونور يگفتم که حالم خوبه الزم نکرده منو ببر.یول یب یول -

 : را از دور گردنم باز کرد و گفت دستش

 .شرمنده.بله آقا چشم -

 : انداخت که گفتم زیرا به ز سرش

 نیدونم ا یمن نم.خونه م باشه يتو بهیغر هیخوش ندارم .خونه رو هم بده عوض کنن يقفال نیا یراست -

فقط بهش بگو به نفعشه زودتر جال و .کنه یم کاریمن چ يخونه  يهست و از کجا اومده و تو یدختره ک

 نه؟  ای يدیفهم.کنم یم شیحال گهیپالسشو جمع کنه و بره و گرنه جور د

 .انداخت نییکرد و سرش را پا سکوت

 : زدم و گفتم يادیفر

 نه؟  ای يدیفهم -

 .را باال آورد سرش

 : زده نگاهم کرد و گفت وحشت

 .نیکن رونیخونه ب نیاون رو از ا نیتون یشما نم..شما.آقا یول -

 : گفتم ينگاهش کردم و به تند یعصب

 شد؟  رفهمیرو که بهت گفتم انجام بده ش يفقط کار یکارا دخالت کن نیا يخواد تو یتو نم -

 : نگاهم کرد و گفت یدرماندگ با

 .کار رو انجام بدم نیتونم ا یمن نم یول.آقا شرمنده -

 : کردم و به حالت مسخره گفتم یعصب يخنده ا.شد دیهم کل يرو یعصب میها دندان
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 حرفا آره؟  نیخدا و ا يرضا يسوزه و واسه  یم فیزن ضع هیحتما چون دلت به حال .یتون یکه نم -

 : شرم زده اش را به صورتم دوخت و گفت نگاه

 .ستین نینه آقا مسئله ا -

 : فرستادم و گفتم رونیرا پرصدا ب نفسم

  ه؟یپس مسئله چ -

 : کند گفت زیکرد از نگاه کردن به چشمانم پره یم یرا در هم گره کرد و همانطور که سع انگشتانش

 .خونه بمونن نیا يپدرتون خواستن که ترگل خانم تو یعنیراستش آقا ..راستش..خب -

 : گفتم ينگاهش کردم و با خشم کنترل شده ا.موهام رفت يتو یعصب دستم

شم وارد عمل  یرو که بهت گفتم انجام بده و گرنه خودم مجبور م يکار.قربون یمشت اریمن اما و اگر ن يبرا -

 .ستیجلودارم ن یچیه گهیبشم اونوقت د

 .دیرا گز لبش

 : انداخت و گفت نییسرش را پا.سرش برداشت ياش را از رو ينمد کاله

اون مرحوم  يخواسته  يرو تونم یمن نم.نیاز من نخوا نویا.کار رو انجام بدم نیتونم ا یمن نم یشرمنده ول -

 .بزنم یحرف

 : دمینگاهش کردم و با خشم غر يجد..کردم یاخم

 .آقا رو نه ياما برا یمن حرف بزن يخواسته  يشه رو یو روت م یتون یچطور م.یتون یکه نم -

 : زدم يپوزخند

 .جالبه یلیخ..جالبه -

 : شدم و گفتم يجد

 .شم یپس خودم دست به کار م -

قربون  یمشت يبود که صدا دهیدر نرس یهنوز پام چند قدم.هام را با حشم به سمت در آشپزخانه برداشتم قدم

 .حس کرد یشد به راحت یرو م یصداش اضطراب و نگران يتو.ستمیباعث شد از حرکت با

 نجایاز ااگه شما .کس رو نداره چیترگل خانم ه یعنی.اون دختر.دیکار رو نکن نیکنم ا یخواهش م.آقا..آقا -

 .رو نداره که بهش پناه ببره یسرپناه چیه.ییجا چیه دیکن رونشیب

 : و با غضب نگاهش کردم که با وحشت به صورتم زول زد و گفت برگشتم
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و گرنه معلوم نبود  دیهم آقا به موقع به داداش رس شیچند سال پ.اون دختر پدر و مادرش رو از دست داده -

 ..کنم که یآقا ازتون خواهش م.اومد یبه سرش م یچ فیکث يایدن نیا يتو

 : و گفتم دمیحرفش دو انیم یعصب

 .حرفا پره نیکه گوشم از ا دمیداستانا شن نیانقدر از ا.مورد بشنوم نیدر ا يزیخوام چ ینم.گهیبسه د -

 : در هم فرورفت میها اخم

 .گوشت فرو کن و به اون خانم هم بگو که بعدا واسه من دور برنداره يرو خوب تو يزیچ هیفقط  -

 : با خشم نگاهش کردم و گفتم.دیبهم چسب یهام عصب دندان

دوباره  ایشد  رفهمیش.یزن چیه يدیفهم.نداره ییجا یزن چیکنم ه یم یکه من هستم و زندگ يخونه ا يتو -

 بگم؟ 

 :گفت دهیبر دهیزده نگاهم کرد و بر وحشت

 .دیشما بگ یچشم هرچ.بله آقا متوجه شدم -

 رونیاز جانبش باشم از آشپزخانه ب يا گهیمنتظر هر عکس العمل د نکهینگاهش کردم و بدون ا یعصب

 رونیکه از اون خراب شده خالص شده بودم پام رو از خانه ب شبیاز د.قدم هام به سمت در خانه تند شد.آمدم

 يپررمز و رازش تو طیو مح رونیاز ب یگنگ ریتصو.هیچه شکل رونیب يایدونستم دن یاصال نم.نگذاشته بودم

 .بسته شد یمحکم يو در با صدا دمیدر را کش رهیدستگ.ذهنم مانده بود

*** 

شد  یم یساعت کی.مودیپ یرو ها را م ادهیسرد و خسته ام طول پ يقدم ها.شلوارم فرو رفته بیج يتو دستانم

 .دمیچرخ یها م ابانیخ يهدف تو یزده بودم و ب رونیکه از خانه ب

 يصدا.خورد یتکان م میشانیپ يکوتاه رو يخورد و با هروزش موها یبه صورتم م انهیمثل تاز يزییسرد پا باد

 یاصال نم.بود ختهیاعصابم به کل بهم ر.داد یم یبهم آرامش خاص میپا ریز يزییزرد پا يخش خش برگ ها

 .افکارم تمرکز کنم يتونستم رو

کردم حقو به  یخوب که فکر م.ساخته بود يآدم منزو هیگذاشته و از من  ریاون خراب شده روم تاث سرد طیمح

 یش یم وونهید ایعاقبت  قیگفت انقدر با خودت خلوت نکن رف یکرد و م یم حتمینص شهیهم.دادم یمهران م

 .ره یاز دست م يهم که دار یذره عقل هی نیهم ای

 بودم؟  وونهیمن االن د یعنی.لبم نشست يرو يپوزخند
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آوردمش و نگاهش  رونیب بمیاز ج.اومد ردستمیز یشکل لیجسم زبر و مستط.شلوارم فرورفت بیج يتو دستم

 .نگاه پاکت مچاله شده کردم.انداختم نیزم يدستم فشردم و رو يرو تو گاریپاکت س.کردم

رحم سرنوشت و در  یدستان ب ریده زو مچاله ش یپوچ و توخال.گاریس يبسته  نیمن هم شده بود مثل ا یزندگ

 .گذشته يآخر سوختن در آتش حسرت آرزوها

 نیداشت از خودم و ا گهیحالم د.پا لهش کردم ریبا تمام قدرت ز.پاکت فشرده شد يکردم و کف پام رو یاخم

 .خورد یدادن آدماش، بهم م يمسخره که کارش شده بود باز يایدن نیو ا یزندگ

 .مامان..پام.مامان..مامان -

 .ستادندیبچه ناخودآگاه پاهام شل شدند و از حرکت ا يها هیها و گر غیج يصدا دنیشن با

مادرش .شده بود سیولو شده و تمام صورتش از اشک خ نیزم يدختربچه رو.شد دهیبه اون سمت کش نگاهم

 .به سمت دختربچه کج شد شد که قدم هام یچ دمینفهم.رفت یاعتنا داشت راه خودش را م یهم ب

 .کنه یپام درد م.ییبابا..بابا -

 کینزد ییانگار صداش از جا.دیچیپ یسرم م يصداها تو.دستم را به سمت دختربچه دراز کردم.پام..جونم بابا

 .اومد یم

 .ازش ادی یداره خون م نیبب.پام..بابا بهراد -

کرد و  یم هیو گر دیکش یم غیج.نشسته زانوهاش را در آغوش گرفته نیزم يآرمان رو.سمت صدا برگشتم به

 .برداشته بود یزانوش خراش کوچک يرو.کرد یازم طلب کمک م

دست لرزانم .شدند یتر م کیو نزد کیپاهام به اون سمت نزد.چشمام حس کنم يتونستم تو یاشک رو م برق

تکان و بغض خفه ام را  یجیسرم را با گ.محو شددر نظرم  زیبهش همه چ دهیاما نرس.را به سمتش دراز کردم

جوب  يتو وپام رو با حرص شوت کردم  يسنگ جلو.مشت شد بامیج يتو یدستام عصب.قورت دادم

 .ماهیخدا لعنتت کنه پر... و  یشده پر از خاطرات اون لعنت میزندگ يهمه .شم یم وونهیواقعا انگار دارم د.انداختم

چه  گهید دمیانقدر حواسم پرت شده بود که نفهم.دختربچه کردم یخال يجانگاه .تکان دادم یرا عصب سرم

 .سر دختربچه اومد ییبال

وقت بود که  یلیخ.گشتم یبرم دیبا.ساعت دوازده ظهر بود.غم زده ام را از آن سمت گرفتم و به راه افتادم نگاه

 یبه حرفم عمل و قفل درها رو عوض م دیبا.رفتم یساز م دیدنبال کل دیاما قبلش با.زده بودم رونیاز خانه ب

 .نشست مصورت يرو یدختر در نظرم آمد و اخم یگستاخ و وحش يچهره .کردم
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*** 

 12 فصل

 :دستم گذاشت و گفت يرا تو دهایکه تمام شد کل کارش

  د؟یبا بنده ندار يا گهیامر د.ایخدمت شما جناب آر نیا -

 .ساز انداختم دیبه کل یخاطر نگاه تیرضا با

 شهیهم يخانم مادمازل و پرونده ت برا یمن بش يوارد خونه  یتون ینم گهیحاال د.لبم نشست يرو يشخندین

 .شه یبسته م

شلوارم فرو بردم و  بیج يدستم را تو.را پوشاند میلب ها یقیدر را که بستم لبخند عم.را ازش گرفتم دهایکل

 میبه شکم صاف و عضالن یدست.درد گرفته بود یشکمم حساب.سوت زنان به سمت آشپزخانه رفتم

 .امیدر ب یوقتش بود که از خجالتش حساب.دمیکش

 بیو س ختمیروغن ر تابهیداخل ماه.را بستم خچالیبرداشتم و در  ینیزم بیبا س خچالی يتا تخم مرغ از تو دو

 .ختمیروغن ر يحلقه شده را تو يها ینیزم

 .زدم یها را به هم م ینیزم بیس گهیمرم زده و با دست ددستم را به ک کی.را برداشتم یچوب قاشق

 .شد نیانگشت اشاره ام را محکم به عکس زدم و عکس نقش بر زم.هود افتاد ياز دختر رو یبه عکس نگاهم

 .بند را از دور کمرم باز کردم شیپ.دمیزنگ در، دست از کار کش يصدا با

مضطرب پشت در  يا افهیدختر که با ق دنیبا د.نگاه کردم یاز پشت چشم.تند شد اطیهام به سمت در ح قدم

 ییاعتنا به مشت و لگدها یلبم نشست و ب يرو يپوزخند.اختبار در هم رفت یچهره ام ب.بود عقب رفتم ستادهیا

باعث شد با شتاب به سمت  کهبه مشامم خورد  يبد یسوختگ يبو.زد به سمت آشپزخانه رفتم یکه به در م

 .غذا را خاموش کردم ریز یصبع.آشپزخانه بدوم

بلند دختر اعصابم  يادهایخورد و فر یکه به در م یمحکم يلگدها يصدا.ام را به گاز دادم هیکردم و تک یپوف

خودش واقعا خسته نشده بود  یعنیدختر سمج بود  نیچقدر ا.صورتم نشست يرو یاخم.ختیر یبهم م شتریرا ب

 همه در زدن؟  نیاز ا

 .سوخته کردم يها ینیزم بیس نگاه

 .آمدم رونیرا باال انداختم و از آشپزخانه ب میشانه ها یالیخ یب با
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 ادیز.کردم دایپ میکه اشتراك داشت ییاسم رستوران ها.کردن شماره رستوران باز کردم دایپ دیتلفن را به ام دفتر

 .خودم سفارش جوجه دادم و منتظر نشستم يبرا نینبودم بنابرا يفست فود ياهل غذاها

بود که حداقل تنها نبودم اما االن  نیاون خراب شده به ا یخوب.کرد یکالفه ام م يزیاز هرچ شتریخانه ب سکوت

هستند که منتظرم هستند اما  یاز اونجا راحت بشم کسان یکردم وقت یبودم که فکر م الیچه خوش خ ؟یچ

از ..از دردام.حرف بزنم اهاشتونستم ب یبود که م یکاش کس.افسوس که همونا رو هم از دست دادم.افسوس

 يآدما يفقط ادا هیمثل بق نکهیکنم نه ا هینفر که بتونم بهش تک هی..دوست هی.براش بگم امییاز تنها امیدلتنگ

 .راه باشه مهین قیو رف ارهیخوب رو در ب

چقدر حرفاش .نشست یچقدر همان چند روز که باهاش آشنا شده بودم به دلم م.زندان افتادم يتو رمردیپ ادی

 .زدم یفرصت حتما بهش سرم نیدر اول دیبا.بود نیدلنش

*** 

 یبه گوش یعصب.زد یبود که تلفن م يبار نیصدم نیاز ظهر ا.رفت یاعصابم راه م يزنگ تلفن رو يصدا

 : دیچیگوشم پ يتو ادشیفر يصدا.دمشیقاپ زیم يچنگ زدم و از رو

  ؟يد یرو جواب نم یچرا گوش يکر.آقا يآها -

 : دیغر تیگم با عصبان ینم يزیچ دید یوقت.به گوشم چسباندم شتریرا ب یزدم و گوش يپوزخند

 ..طرف یباشه که با ک ادتیها  یکن رونیکارا من رو ب نیبا ا یتون یفکر نکن م اروی یــــیهو -

 زیم يرا از گوشم دور کردم و رو یگوش.هم رفت ياخمام تو.حرفاش رو نداشتم یگوش کردن به باق ي حوصله

گوش هام رو با دو تا انگشتام .شد دیهم کل يرو یدندان هام عصب.زنگش دوباره به صدا در آمد.دمیکوب

نداشت زنگ تلفن  يده ایاما فا.سرم را به گوش هام فشردم ریبالش ز.خورد یتلفن همچنان زنگ م.پوشاندم

 انیم یانگشتانم عصب.به پتو زدم و کنار زدمش یا خشم چنگب.آمد یگوشم به صدا در م يمثل ناقوس مرگ تو

 ينطوریا.اومد یم واریاز د يزد یاز در م.دختر تعجب مانده بودم نیا ییواقعا که من از پررو.موهام فرو رفت

را کنار  يتور يبا انگشتانم آرام پرده .درس عبرت بشه راشکردم تا ب یبه حالش م يفکر دیبا.نداشت دهیفا

 .زدم

و با خشم به در  ستادهیبود که هنوز وسط کوچه ا بیعج.بودم پرده تکان نخوره تا متوجه حضورم نشه مواظب

 .کرده بود دیآدم سمج و کنه را سف یهرچ يدختر رو نیواقعا که ا.خنده م گرفته بود.کرد ینگاه م اطیح
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شد و  کینزد اطیبه در ح واشی واشی.باعث شد کنار بره دیچیکوچه پ يکه تو ینیماش يچراغ ها ییروشنا

 .پله نشست يپشت در رو

ضعفش رو  نکهیاز ا.لبم نشست يرو يپوزخند.از پشت پرده کنار رفتم.دیلحظه نگاهش به سمت باال چرخ کی

اما حاال .سوخت یبود حتما دلم به حالش م يا گهیاگه هروقت د.بردم یداشتم لذت م دمید یدر مقابل خودم م

هنوز .دمیپتو خز ریچراغ را خاموش کردم و ز.فرق کرده بود یلیخ گهیگذشته و اون بهراد د یلیاز اون زمان ها خ

آه .واقعا شورش را در آورده بود گهیدختر د نیا.سرم به صدا درآمد يچشمام گرم نشده بود که دوباره تلفن باال

 يو رو دمشیز برق کشا.دستم به سمت دو شاخه تلفن دراز شد یعصب.سمج و کنه يآدما نیمتنفر بودم از ا

 .تخت ولو شدم

دادم  یجواب تلفن هاش رو نم نکهیحتما االن از ا.یانقدر زنگ بزن تا خودت خسته بش.تا صبح زنگ بزن حاال

 .و چشمامو بستم دمیطاق باز خواب.لبم نشست يرو يشخندیفکر ن نیاز ا.خورد یحرص م

*** 

سرم از درد .تخت نشستم يلبه  يزدم و رو پتو را با حرص کنار.دمیساعت کوب يرو یمشت محکم یعصب

کوره آب  کیسرم  يانگار تو.گذاشتم و محکم فشار دادم جگاهمیانگشتانم را دو طرف گ.شد یداشت منفجر م

ادم مزاحم  یهرچ ومزاحم  يصدا یخدا لعنت کنه هرچ.سوختم یخودم از حرارتم داشتم م.جوش گذاشته بودند

 .هست ایدن يتو

افکارم  يتونستم رو یاصال نم.دیچرخ یمسائل مختلف م يکل شب فکرم رو.تا صبح نتونستم بخوابم شبید

اما کم .شهیکم م تامیکردم با خالص شدنم نصف مشکالت و بدبخ یبودم که فکر م الیچه خوش خ.تمرکز کنم

 .شد یروز به روز هم به مشکالتم اضافه تر م یچیکه نشده بود ه

از پشت پرده نگاه .شدند یاتاق م يپنجره  کینزد نمیسنگ يقدم ها.رساندم یینرم دمپا يرا به کفه  انگشتانم

به سمت .امدم رونیاز پنجره فاصله گرفتم و از اتاق ب.رفته بود شیحتما همان شب پ.از دختر نبود ياثر.کردم

کم مانده  یخال الخچی دنیاز د.در امد شبه چرخ اتشیمحتو ينگاهم رو.را باز کردم خچالیدر .آشپزحانه رفتم

 .واریبود همانجا مشت بکوبم به د

شه چه  ینم دایهم پ تیکبر یقوط هی یخراب شده حت نیا يتو.دمیرا محکم بهم کوب خچالیکردم و در  یاخم

 گهیدستم به در بود و با دست د کی.زدم رونیشانه انداخته و از خانه ب يرا رو شرتمییسو.یبرسه به خوراک

 .کرد خکوبمیو نازك دختر برجا م یعصب يصدا.دمیپوش یلباسم را م يها نیداشتم آست
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 .رونیاوردن ب فیچه عجب باالخره عروس خانم افتخار دادن و تشر -

کرده  دهیآدمه سمجه سف یهرچ يواقعا که رو.بود ییعجب آدم پررو.در خشک شد ي رهیدستگ يرو دستم

اعتنا بهش پشتم را کردم و از پله ها  یخورد اما ب یخون خونم را م.چهره ام نشست يرو یاخم اریاخت یب.بود

آه واقعا که .بهش پس بدم جواب یکل دیدانستم که در صورت ماندنم با یم.قدم هام رو تند تر کردم.امدم نییپا

 يصدا.ستمیزد که باعث شد از حرکت با يبا نوك انگشت آرام به شانه ام ضربه ا.بود لهیدختر پ نیچقدر ا

 .دمیشن یکنار گوشم م قایرا دق فشیظر

از  یواکنش هیتا حاال حرف زده بودم حداقل  واریالبته با د... زنم  یحرف نم وارایبا د.با تو بودما یمشت یـیاو -

 .داد یخودش نشون م

نگاهم .به سمت عقب برگشتم.دیپر یمردمک چشمانم از شدت خشم م.شد دیهم کل يرو یهام عصب دندان

به پوست  شیتند و عصب ينفس ها.نمود ینگاهش وحشت زده م.ره خوردگ شیگستاخ و وحش يچشما يتو

 دهخودش را به خن يرفت و جا نیچشماش از ب يحس کردم کم کم آن حالت ترس تو.کرد یصورتم برخورد م

 .خورد یاما لب هاش تکان نم دیخند یچشماش م.داد

 : فوت کردم و به راه افتادم که گفت رونینفسم را به ب یعصب

در  يخسته شدم از بس جلو.برو يخوا یم یخونه رو بده بعد خودت هر قبرستون دیکل ؟يآقا مگه کر يآها -

 .خونم نشستم

 .دستام کنار پاهام مشت شد.دمیاسم خانه مثل برق گرفته ها از جا پر دنیشن با

 : به خون نشسته نگاهش کردم و گفتم ییبا چشما.سمت عقب برگشتم به

  ؟یک يخونه  ؟یگفت یچ -

 .زد يوزخندپ

 : رو به باال پرت کرد و کفت ابروهاش

 .گن جناب یبار معموال م هیاخبار رو  -

خونم .کرد ینگاهم م شخندیو با ن ستادهیا نهیدست به س.نگاهش کردم یعصب.دمییهم سا يهام را رو دندان

صورتش  کیصورتم را نزد.دیخند یم طنتیچشماش با ش.اومد یبه جوش م شیهمه خونسرد نیداشت از ا

 يدندان ها انیم زا.داد یرا تکان م شیبلند روسر يکرد و لبه  یبه صورتش برخورد م میعصب ينفس ها.بردم

 :شده ام گفتم دیکل
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  ؟یک يخونه .یگفت یچ دمینشن -

 : لبش را با زبانش تر کرد و گفت.چشماش ترس نشست اما خودش را نباخت يکردم تو حس

 .من يخونه  -

 .سوختم یآتش داشتم م يمثل اسپند رو.هم رفت يتو شتریب ابروهام

 : فرستادم و گفتم رونیرا با خشم ب نفسم

 يتو.يکور خوند ،ياریخونه رو بدست ب دیو کل یمنو خر کن یتون یکارا م نیبا ا ياگر فکر کرد..خانم نیبب -

دختر  یوقت خودتو تلف نکن نیاز ا شتریپس بهتره ب.ستین یابونیو خ يفرار يدخترا يمن جا يخونه 

آبرو  هیدر و همسا يمن جلو نستایوا اطیدر ح يجلو نجایانقدرم ا.شه یواال برات گرون تموم م.جون

 کنم؟  تیحال گهیجور د ایشد  رفهمیش.دارم

بهانه  نیبود که بخواد با ا یاما مغرورتر از اون.دمید یچشماش برق اشک رو م يتو دیلرز یچشماش م مردمک

 : زد و گفت یعصب يپوزخند.رو ببازه ها خودش

 نیدونم تو بعد از ا یمن نم.کنه رونیتونه منو از اونجا ب ینم يا گهیکس د چینه تو نه ه.منه ياونجا خونه  -

 يخوب تو نویتو هم ا.منه يخونه  نجایاما ا يسبز شد هویاز خانوادت چطور و از کجا  يخبر یهمه مدت ب

 .گوشت فرو کن آقا

 : زدم و گفتم يپوزخند

خونم  يبه نفعته تا اونموقع جال و پالستو از جلو.دیرم خر یدر ضمن من دارم م.ملک منه ینیب یفعال که م -

 .نمتیبب نطرفایبرگشتم ا یخوش ندارم وقت.يو بر یجمع کن

 : صورتش تکان دادم و گفتم يجلو.اوردم رونیب بمیج يرا از تو دیکل

 .منه اریفعال که خونه تحت اخت -

 .دیهوا از دستم قاپ يرا تو دیخشم نگاهم کرد و کل با

*** 

ساعت تمام  مین.زدم يا شهیام را به در ش هیکردم و تک یپوف.بودند کردم ستادهیکه جلوم به صف ا یتیجمع نگاه

انداخت  یرا که راه م ينفر کیهر .از رفتار خونسردانه شاطر نانوا کالفه شده بودم.بودم ستادهیبود که همانجا ا

با .شد یهم نوبت من نم گهیتا ده ساعت د ينطوریا.کرد تا دو تا نون دست بنده خداها بده یمعطل م یکل

 .صف بودند ياز من تو ریبه غ گهیدو نفر د.نگاهم را از آن سمت گرفتم یکالفگ
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اعصابم از .فتمگر يپام رو به باز نییدرشت پا ي زهیبا نوك کفشم سنگ ر.شلوارم فرو بردم بیج يرو تو دستام

 زیسحر آم يایما سبز شده و مثل لوب يخانه  يتو کدفعهیدونم چطور  یآن از دختر که نم.همه طرف خورد بود

 یبهتر نم نیاز ا.بهراد يدار یشانس عجبواقعا که .یدست و پاچلفت ينانوا نیهم االن از ا نیا.رشد کرده بود

 .ره یم شیخوب پ یهمه چ يایب رونیاز اون خراب شده ب یوقت يکرد یکه فکر م يبود الیچه خوش خ.شه

 حواست کجاست؟ .آقا..آقا -

 : سرتکان دادم و گفتم یجیبا گ.امدم رونیشاطر نانوا از فکر ب يصدا با

  د؟یبله؟ با من بود -

 : کرد و گفت یاخم مرد

  ؟يخوا یعرض کردم چند تا م.برادر من يداد یجواب م گهیدو ساعت د یذاشت یم -

 : دهانم را قورت دادم و گفتم بآ

 .ده تا -

 يمرد پول را تو.آوردم و کف دستش گذاشتم رونیرا ب يکهنه ا یفرو بردم و پنج هزار تومان بمیج يرا تو دستم

 : دخلش انداخت و غرغرکنان ازم دور شد

 ..مردم نمونده نیهم واسه ا یجو عقل درست و حساب هیواقعا که  -

گذاشتم و منتظر  بمیج يپول را تو یباق.امدیاز طرز برخورد نانوا اصال خوشم ن.م رفتدر ه اریاخت یام ب چهره

که  یکوچک يبچه گربه  يچشما ينگاهم تو.آوردم نییپاهام سرم را پا نییپا یبا برخورد جسم نرم.ستادمیا

گرسنه هست که  یلیمعلوم بود خ.دکرد، گره خور یدو زانو نشسته و مظلومانه نگاهم م يپاهام رو نییپا

اون حالت  يبچه گربه تو دنید.سرداد شیاز گلو یفیخف يدهانش را باز کرد و ناله .کرد یملتمسانه بهم نگاه م

هرچند گربه ها اهل نان نبودند اما باز هم به .دستم برداشتم ياز نان تو يدست بردم و تکه ا.دلم را به درد اورد

 .خوره یم يتند گرسنه سنگم جلوش بذارگف یمثل افتادم که م نیا ادی.بود یچیاز ه

نوازشش جلو بردم که  يدستم را برا.ختمیر شینان را جلو يدوزانو خم شدم و تکه ها يرو.کردم زیر زیرا ر نان

 یدو زانو نشست و همانطور که با ذوق به بچه گربه نگاه م يرو.دوان دوان به سمتم آمد یکوچک يپسربچه 

 : کرد خطاب به مادرش گفت

 مامان؟ .نجاستیبچه گربه ا هی.مامان نگاه کن..مانما -
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داد، لبخند  یپسربچه که تکه نان ها را به گربه م دنیاز د.دیپسربچه مال يگوش هاش رو به کفش ها گربه

 .صورتم نشست يرو یکمرنگ

 شه واسه خودم باشه؟  یچه خوشگله بابا جون م نیبب.بچه گربه دارم هیمن  نیبب ایبابا بهراد؟ ب..بابا -

شن و  یپدرو مادرش نگران م میاگه ما نگهش دار.دوست کوچولوت هم مثل تو مادر و پدر داره نیا.پسرم نه

 .گردن یم الشیدن انی یم

 : گربه را به خودش فشرد و با بغض گفت بچه

 .مامان نداره.مال خودمه..نه بابا -

نوازشش جلو رفت اما  يلرزانم برا يدست ها.اورد یدرد مو دلم را به  دیچیپ یگوشم م يهاش تو هیگر يصدا

 .راه متوقف شد يها مهین

 .ناهارندارم ادخونهی یبابات االن م.گهید میابریب.یکنیکارمیچ.ریام..ریام -

 : آنکه چشم از بچه گربه بردارد، گفت یب پسربچه

 .امی یبذار به بچه گربه غذا بدم م.مامان جون امی یاالن م -

اعتنا همچنان مشغول  یاما پسربچه ب.شد کیبه پسر رفت و دوان دوان بهش نزد يجوان از دور چشم غره ا زن

 : و گفت دیبه پسر توپ یکه عصب دمیسرم شن يزن جوان را از باال يصدا.دادن نان ها به بچه گربه بود

 .نمیپاشو بب..االی.ریام ید تو که هنوز نشست -

 دشیکش یاشاره پسر را از جا کند و همانطور که به دنبال خود م کیو به  را دور مچ پسر حلقه کرد دستش

 : گفت

 .غذا بده فیموجودات کث نیو به ا نجایا نهیکارم مونده که بش هی نیگرفته هم ادیمن کار  يپسره برا -

 یاما زن ب.اوردیب رونیکرد دستش را از دست زن ب یم ینگاه مادرش کرد و سع هیهق هق گر انیم پسربچه

کرد  یمعترض زن که به پسربچه غرغر م يصدا.برد یو م دیکش یبچه دستش را با خود م يها هیتوجه به گر

 .پسربچه گم شده بود يها هیهق هق گر انیدر م

کرم که .با خودت يکار کرد یچ نیبب.من ياوه خدا.يغذا بد فیموجودات کث نیکارم مونده که به ا هی نیهم -

 .ده یمن به گربه غذا م ينشسته برا نجایناهارش رو بدم اونوقت آقا ا دیبا ادی یبابات مگم االن  یم.يشد

 .از جام بلند بشم رو نداشتم نکهیتوان ا.کردم زانوهام ست شدند یحس م.دمیشن یرا نم شانیصدا گرید
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دستم را از .بود دهیچیتنم پ يتو یبیلرز عج.اومد یم نییچشمانم پا ياشک بود که دانه دانه از گوشه  قطرات

 .کردم یچشمام حس م يسوزش اشک رو تو.بلند شدم میاز جا یگرفتم و با ناتوان وارید يلبه 

تاپ و سرسره هست  یاونجا کل.پارك باباجون يبر یمنو م.بابا بهراد.يریگ یبابا جونم دستمو م.بابا بهراد..بابا -

 .کنم باهاشون يخوام باز یم

به لباسم زدم و محکم  یچنگ.دیکش یم ریام ت نهیس يقفسه .دیچک نییاچشمم پ ياز گوشه  یاشک ي قطره

 يدست لرزانم را تو.کرد یم ینیام سنگ نهیس ينفس تو.ام به خس خس افتاده بود نهیس.مشتم فشردمش يتو

 .زدم هیپشت سر تک واریچشمانم را بستم و سرم را به د.اوردم رونیقرص را ب يشلوارم فرو بردم و بسته  بیج

*** 

  13 فصل

و دستم را  دمیمشتم را با حرص به در کوب.کرده بود ریقفل گ ينداشت تو دهیفا.وارد آوردم دیبه کل يگرید فشار

 یگرفتم و ب دیرا از کل مینگاه عصب.شد یپشت در انداخته بود که در باز نم دیفکر کنم از تو کل.یلعنت.دمیکش

دم  ینشونت م.رهیبگ يمن و به باز ينطوریا هدختربچ هیدم  یاجازه نم.یلعنت..یلعنت.حوصله کنار در نشستم

 .یچ یعنیمن ماست چقدر کره داره و در افتادن با بهراد  هیخانم مادمازل که 

ساز  دیکل یحجت يشماره .حوصله لمس کرد یرا ب یگوش يانگشتانم صفحه .در هم جمع شد یام عصب چهره

 يبرا یرا برداشت و گفت حاج یبعد از چند بوق آزاد شاگردش گوش.گوشم بردم کیرا نزد یکردم و گوش دایرا پ

حرف شاگردش تمام نشده بود  وزهن.رفته و مغازه را هم در نبودش به شاگردش سپرده رونیب ایاز مشتر یکیکار 

 .انداختم بمیج يرا تو یتماس را قطع کردم و گوش یکه عصب

هنوز .بود ختهیاعصابم به شدت بهم ر.فرو رفت میموها انیم ینم عصبانگشتا.اتاق کردم يبسته  يپنجره  نگاه

که متعلق به من بود برام شاخ شده بود و بدجور داشت  يخونه ا.میپدر يخونه  ياونم تو.دختر هینشده  یچیه

که  يموجود.زن کیاون هم از دست .رودست بخورم یکه بخوام از کس ستمین یاما من آدم.گرفت یم میبه باز

 .هست نیزم يرو زیچ نیتر تیاهم یرم ببه نظ

ام از شدت  نهیس يقفسه .شده بود ینفسام تند و عصب.زدم و از جا بلند شدم نیبه زم یمحکم يکفش ضربه  با

 ادیز يدستانم از شدت ضربه .زد یمشت گره کرده ام پشت سرهم به در ضربه م.رفتیم نیینفس هام باال و پا

 نییبه در زدم و دستم را پا یمشت محکم.دمیشن یرو م میعصب ينفس ها يصدا.قرمز شده و درد گرفته بود
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فقط دعا کن در  یگرفت يمنو امروز به باز يچجور نیزن بب ادیلعنت بهت ب.به در بسته نگاه کردم یعصب.آوردم

 .شه یم یاش چ جهیگم درافتادن با بهراد نت یرو بتونم باز کنم اونموقع بهت م

 ينان ها که رو دنیپاهام کردم و با د نیینگاه پا.هم فشرده شد يدندان هام رو.دمبه در ز یپا لگد محکم با

به روزم  ینگاه کن چ یلعنت.پاهام جمعشون کردم نییخم شدم و از پا.افتاده بود برخودم لعنت فرستادم نیزم

شانه ام آروم سرم رو باال آوردم و  يوبرر یبا خوردن دست.مشت احمق هستند هیزن ها  يالحق که همه .يآورد

 : که گفت دمیرا شن شیصدا.صورتم نشست يرو یلبخند کج دسازیکل یحجت دنیبا د

 .من نبودم نیشرمنده احمد گفت با مغازه تماس گرفت ا؟یاومده جناب آر شیپ یمشکل -

 .لحظه تکان خورد کی يبرا يتور يحس کردم پرده .اتاق کردم يبسته  يپنجره  نگاه

در افتادن با بهراد  ي جهیکه نت یفهم یحاال م.از ترس یش یم میسوراخ قا يکه مثل موش تو ادی یم شمخو

 .شه یم یچ

 : صورتم نشست و گفتم يرو یپهن لبخند

 .شهیباز نم کنمیرو پشت در جا گذاشتم حاال هرکار م دیاومدم کل یکنم صبح که م یمن فکر م -

 : گذاشت گفت یم نییرا تکان داد و همانطور که جعبه ابزارش را پا سرش

 چه خبره؟  نمینگاه بندازم بب هی دیباشه بذار -

بودم و با لبخند  ستادهیا نهیکه مشغول کار بود، دست به س یدرتمام مدت.عقب تر رفتم یرا تکان دادم و کم سرم

 .خاطر نگاهش کردم تیکارش که تمام شد با رضا.کردم یبه حرکاتش نگاه م

 : صورتم نشست و گفتم يرو یقیعم لبخند

 کنم جناب؟  میچقدر تقد -

 : رو خشک کرد و گقت شیشانیپ يرو يدستش عرق ها يتو یدستمال لنگ با

 .دیمهمون ما باش ایقابل نداره جناب آر -

 : نگاهش کردم که گفت منتظر

 .قابلتون رو نداره ده تومن -

ده تومان جدا کردم و کف دستش .آوردم رونیب بمیج يپول از تو يفرو بردم دسته ا بمیج يرا تو دستم

 .با انگشت قفل در را لمس کردم.بهم انداخت و اسکناس ها را ازم گرفت ينگاه قدرشناسانه ا.گذاشتم
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 نیفهمونم که صاحب ا یاز امروز بهت م.خانم یکن یم رونیخودم ب يمن رو از خونه .در روبازکردم باالخره

 .ادی یازش برم ییو چه کارها هیخونه ک

 .باز شد ينابهنجار يبا صدا.در را با دست هل دادم.صورتم نشست يرو یطانیش لبخند

حتما از ترسش رفته و .از دختر نبود ياثر.نگاهم را دور تا دور اتاق چرخاندم شخندیو با ن دمیکش یقیعم نفس

تازه اولشه  نیاما ا یترس یخوبه که م یلیخ.خوبه.ال کج شدلبم به سمت با يگوشه .سوراخ موش قابم شده يتو

پرت کردم و سوت  یدرون جاکفش بهکفش هام را  ؟یچ یعنی یدم جهنم واقع یاز امروز بهت نشون م.خانم

به داخل  یسرک.دنیچشمام د يرو جلو مونشیپش ي افهیداشت ق یواقعا که چه لذت.زنان وارد خانه شدم

 .دمیآشپزخانه کش

 ياون ظرفها  نکهیا يادآوریبا .ییظرفشو نکیس يتو فیکث يگاز سرخورد به ظرف ها يرو تابهیاز ماه نگاهم

از  دیکنه و چطور با کاریچ دینداده بودن که با ادیحتما خانوادش بهش .زدم يدختر هست پوزخند ينشسته برا

حس حرکت  گهیپاهام د.امدم رونیتکان دادم و از اشپزخانه ب يبا تاسف سر.ادیخودش برب يپس کارها

 یکه احتمال م یبه سمت اتاق.فتندیهم ب يخوان هرلحظه رو یم نمیسنگ يکردم پلک ها یحس م.نداشتنن

اتاق  ياالن اون دختر تو نکهیاز تصور ا.افتاد ياتاق کنار ينگاهم به در بسته .دادم قبال اتاق بابا بوده باشه رفتم

بودم و حاال  دهیزو نخواب شبیکل د.دمیپتو خز ریو ز دمیکش يا ازهیمخ.زدم و در اتاق را بستم يهست پوزخند

فشردم و خودم را به دستان نوازشگر  میپلک ها يانگشتانم را رو.شده نیسنگ یکردم سرم مثل کوه یحس م

 .خواب سپردم

*** 

آشنا گره دوجفت چشم  ينگاهم تو.چشمامو آروم باز کردم.دمیاومد از خواب پر یم رونیکه ازب ییسر و صداها با

اما دست روزگار همه .ام بودند هیجونم، عمرم، سرما  م،یزندگ يهمه .بود میهست یتمام يکه روز ینگاه.خورد

را  میپلک ها.يذار یهم راحتم نم نجایا یحت هخدا لعنتت کنه ک.ماهیخدا لعنتت کنه پر.اون ها رو ازم دور کرد ي

ام دادم و از اتاق  دهیبه بدن کوب یکش و قوس.پتو را محکم کنار زدم و از جا بلند شدم.برهم فشردم یعصب

 یم رونیاز اشپزخانه ب ینور کمرنگ يسوسو.داد که شب شده است یاتاق ها نشان م یکیتار.اومدم رونیب

روم بود  شیکه پ يا صحنه دنیبا د.ظرف و ظروف باعث شد که قدم ها رو به آن سمت بردارم يسروصدا.امد

چشم به .نشست میلب ها يرو یامدم و به جاش لبخند کج رونیدهانم باز ماند اما کم کم از حالت شوك ب

 .لب هام نشسته بود يرو قیعم ياراده لبخند یهنگام شستن ظرف ها دوخته بودم و ب شیشیحرکات نما
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از دور کمرش بود که نگاهش به من بند  شیمشغول بازکردن پ.دیتماشاش بودم که دست از کارش کش محو

 : کرد و گفت یاخم.دیمثل برق گرفته ها از جاش پر کدفعهیاما .گفت ینم یچیکرد و ه یمات نگاهم م.افتاد

  ؟یزن یم دید ينجوریهم يدوساعت تموم دار يدیخجالت نکش.يسادیو ا نجایتا حاال ا یاز ک.آقاهه يآ -

 نکیس يبندش را رو شیچون پ.کرد شیعصب شتریانگار سکوتم ب.ندادم و در سکوت فقط نگاهش کردم یجواب

 : پرت کرد و گفت ییظرفشو

هرچند از خفاش .اورد یاز خودش در م ییصدا هیزدم تا حاال  یحرف م واریبا د.نیشکر خدا انگار کرم هست -

 .به کارم برسم نیو بذار رونیب نیآشپزخونه برشه از  یحاال هم اگه م.ره یانتظار نم نیاز ا شتریشب ب

اخم  اریاخت یازش متنفز بودم ب تینها یکه ب يموجود.گرید يزن است مثل زن ها کیکه او هم  نیتصور ا از

 : حرکتم را از هم باز کردم و گفتم یب يلب ها.در هم رفت میها

 .گرسنمه اومدم شام بخورم -

 : را نشان داد و گفت خچالیبا دست .تعجب باال رفت يبه نشانه  ابروهاش

 .هییتوش پراز مواد غذا.خچالیهم  نیشما و ا نیفکر نداره ا گهید نکهیخب ا -

 : گفت گذاشتیم شیهمانطورکه حوله را سرجا.را باهاش گرفت شیبرداشت و نم دست ها شیرا از جا حوله

 .من رفتم بخوابم شب خوش -

 یبود ب دهیکه به ذهنم رس ياز فکر.دیبه خاطرم رس ينگذاشته بود که فکر رونیه بپاش رو از آشپزخان هنوز

 : گلوم رو صاف کردم وگفتم.لبم نشست يرو یطانیش ياراده لبخند

 .گفتم گشنمه يدینشن نکهیمثل ا.ير یکجا م -

 .چشماش بخونم يتونستم تو یم یتعجب رو به راحت.صدام به سمت عقب برگشت از

 : اب دهانش را قورت داد وگفت.خودش رو نباخت نحالیبا ا یفم به شدت جاخورده ولبود از حر مشخص

 .ستمیشما ن یو تشنگ یضامن گشنگ گهیداره منکه د یخب به من چه ربط -

 : زدم و گفتم يلبخند یبدجنس با

 .خواد یم زیچ هیفقط دلش  شناسهیضامن نم ریضامن و غ گهید یگشنگ... منم گفتم گشنمه  -

 : تر شد و گفتم قیلبخندم عم.کردم یمکث دمیحرفم که رس ينجایا به

 !غذا -

 : کرد و گفت یاخم
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 کنم؟  کاریخب من چ -

 : زدم وگفتم يپوزخند

 ..خوشمزه و يغذا هی خوادیم زیچ هیکه گشنشه فقط  یسوال نداره کس گهیکه د نیخب معلومه ا -

 ارهی یحرصش رو در م شتریدونستم ب یصدام که م يخنده تو يها هیباال رفت و با ته ما اریاخت یب ابروهام

 : گفتم

 .آشپز خوب که غذا رو طبخ کنه هیو صد البته  -

 .حرف سکوت کردم و با پوزخند نگاهش کردم نیبا گفتن ا و

را  شیکرد، با حرص لب ها یاخم.بدم صیچهره اش تشخ يتونستم تو یم یرو به راحت تیو عصبان تعجب

 : جمع کرد و گفت

 ي فهیکارا هم وظ نیپس ا.ستمیکلفت خونتون ن ای یجنابعال یمن آشپز شخص یول دیببخش یلیخ دایببخش -

 .دیرم بخوابم لطفا مزاحم نش یخسته ام دارم م یلیاالن هم خ.ستیمن ن

 .را به من کرد و از آشپزخانه خارج شد پشتش

 گهیدادم واال چند روز د یدختر رو م نیبه ا دینبا.کردم یبه حال خودم م يتا نرفته بود داخل اتاق فکر دیبا

 .بشه مونیکه زده پش یکنم که خودش از حرف يکار خواستیدلم م.شد یم یزندگ نیا يصاحب همه 

مشخص نبود  يادیز زیچ.نمشیشدم تا بهتر بب زیخ مین میسرجا یکم.لبم نشست يرو يشخندیفکر ن نیا با

 .ره یکه داره به سمت اتاق خواب م دمیدیاش رو م هیفقط سا

 : باال بردم و گفتم یصدام رو کم.را صاف کردم تا صدام از داخل آشپزخانه بهتر به گوشش برسه میگلو

تونم جال و پالستو جمع کنم و  یو هروقت اراده کنم م یمهمون نجایرفته ا ادتی نکهیخانم مثل ا يآ -

 .رونیبندازمت ب

که به سمت  دمیشن یرا م زشیر يقدم ها يصدا.خشکش زد شیسرجا يلحظه ا يکردم که برا حس

 يکه توجهم را جلب کرد چهره  يزیچ نیوارد آشپزخانه شد اول یوقت.شدند یم کتریو نزد کیآشپزخانه نزد

جز اصوات  بهاما  دیبگو يزیدهان باز کرد چ.مات نگاهم کرد.داد هیوارتکیتنه اش را به د مین.متعجبش بود

 دیرس یبه نظر م.ضرب گرفتم زیم ينگاهش کردم و با انگشتانم رو يجد.از دهانش خارج نشد يزینامعلوم چ

 مهین یچون با دهان.نقطه ضعفش گذاشته بودم يدست رو يبهش وارد کرده و به نحو یاساس يحرفم ضربه 

تونسته بودم حرف  نکهیاز ا.شد درونش اتیمحتو یرا باز کرد مشغول وارس خچالیدر .رفت خچالیباز به سمت 
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آوردن  رونیدر حال ب یو نگاهم را به دختر که با کالفگ.زدم يا روزمندانهیبنشونم لبخند پ یخودم و به کرس

 .بود دوختم یجاگوشت يچند بسته مرغ از تو

 دیارمان هم با يدارم و برا دیخر یکل رونیبرم ب دیبذارم؟ آخه با سلیامروز خوبه شن يبهراد جان برا..بهراد -

 .لباس بخرم

 : و گفتم دمیپاش شیبه رو یگرم لبخند

 .خوبه و من دوست دارم یتو درست کن یهرچ زمیآره عز -

 یچانه ام گذاشته بودم و به حرکاتش هنگام کار نگاه م ریدستم را ز.زد و مشغول کارش شد یقیعم لبخند

و صحنه  ختیر یه هاش مسرشون يرو شیبلند و مواج مشک يدسته از موها کیخورد  یتکان م یوقت.کردم

 .اورد یرو به وجود م ییبایز ي

سوزم  یکمکم کن دارم م ایبابا جونم ب.بابا جون..ییسوزه بابا یتنم داره م.بابا بهراد سوختم..بابا جونم -

 .بــــــابــــــا.ییبابا

 یزن مخلوط شده بود و قلبم را خراش م یدر پ یپ يها غیج يسوزناك ارمان با صدا يناله ها يصدا

شدم  یکنده نم نیکردم از زم یاما هرکار م.دیلرز یم دیچشمام جمع شده بود و تمام تنم مثل ب ياشک تو.داد

 غیج يصدا.و بلند تر شده بود کترینزد گرصداهایحاال د.کرده بودند زانیآو نیسنگ يانگار به بدنم دو تا وزنه 

فشردم تا بلکه صداها کمتر  میگوش ها يدستهام را رو.ختیر یدر هم م شیز پا شیزن اعصابم را ب يها

گوش هام  يدست هام را محکم تر رو.کرد ینداشت صداها مثل مته داشت مغزم را سوراخ م يا دهیاما فا.بشند

 : و گفتم دمیاز ته دل کش يادیفر.گذاشتم

 .یخفه شو لعنت.نحستو بشنوم يصدا خوامینم.یخفه شو لعنت..خفه شو -

  ن؟یبا من بود ؟یچ -

با .دستش کردم يتو ينگاه ظرف غذا.کرد یهمانطور مات نگاهم م.متعجب دختر من رو به خودم آورد يصدا

 یمرغ ها داشت حالم را بد م يبو.ختیبهم ر شیاز پ شیداخل ظرف حالم ب يسوخار يتکه مرغ ها دنید

 نیزم يرو شهیش يخرد شدن تکه ها يصدا.کنده شدم میاز جا یو عصب مدیظرف کوب ریدستم را محکم ز.کرد

اما  دمیشن یغرغرش را از داخل آشپزخانه م يصدا.نمیصبر نکردم عکس العمل دختر را بب یاما حت.دمیشن یرا م

خالص  زینفرت انگ يبود که زودتر خودم را از آن بو نیداشت ا تیکه برام اهم يزیتنها چ.برام مهم نبود

به کتم زدم و  یچنگ.اتاق را دور زدم یبا کالفگ.شد ازب يبد يبا صدا.در چرخاندم ي رهیدستگ يدستم را رو.کنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

هدف به راه  یب.زدم رونیفشردم از خانه ب یمشتم م يهمانطور که لبه هاش را تو.تخت برداشتمش ياز رو

 ینور کمرنگ يو فقط سوسو.همه خاموش بودند نابایچراغ کنار خ يرهایت.گرفتم شیرا در پ ابانیافتادم و راه خ

 زینفرت انگ يهنوز هم آن بو.خورد یافتاده بود به چشم م نیزم يشد و به رو یها ساطع م اغاز چر یکیکه از 

آسفالت  يرو میخش خش کفش ها يصدا.گوشم بود يزن تو يها غیاز ته دل پسرم و ج يها ادیفر يو صدا

کفشم جا خوش کرده بود محکم  ریز يکه با لجباز یقلوه سنگ بزرگ.کرد یناراحتم م شیاز پ شیب ابانیخ

 .شوت کردم

فرو بردم و رو به مرد فروشنده که با تعجب نگاهم  بمیج يدست تو.ستادمیا ابانیکوچک کنار خ يدکه  مقابل

 : کرد گفتم یم

 .لطفا گاریپاکت س هی -

 يآورد و مقابلم رو رونیاز قفسه ب گاریس يشده بسته ا شتریحرفم مشخص بود تعجبش ب نیکه با ا مرد

 : و گفت اوردیاما عاقبت طاقت ن.گذاشت شخوانیپ

 ینم افتیچون به ق.ستیراهش ن نیا یخودتو خالص کن يخوا یکنما اما داداش اگه م یم یفضول دیببخش -

داش  يواال منم جا.میکن یکمک میتونست دیهست خب بوگو شا یاگه مشکل.یخوره که اهل دود و دم باش

 .خودت بدون

 یو ب.گذاشتم شخوانیپ يدستم را رو ياسکناس مچاله شده تو.گفتن تشکر هم از هم باز نشد يدهانم برا یحت

 .مشتم فشردم و به راه افتادم يپاکت را تو.مرد که هنوز هم متعحب بود از دکه فاصله گرفتم يتوجه به چهره 

 یشب حت یکیآن تار يخلوت بود و تو ابانیخ.ستشک یرا م ابانیخسته ام سکوت خ يخش خش پاها يصدا

 یکردم هرلحظه م یزانوهام سست شده بودند و حس م.توان حرکت نداشتند گهیپاهام د.زد یپرنده هم پرنم

خش .رو تندتر کنم امزد باعث شد قدم ه یم رونیب ابانیکه از پارك کنار خ ینورکمرنگ يسوسو.خوان خم بشند

 ریناتوانم را ز يپاها.نشستم یچوب مکتین يزار رو یبا حال.بود ختهیابم را بهم رپام اعص ریز يها زهیخش سنگر

دادم و چشمام رو  هیتک مکتیسرم را به ن.کردم یچشمام حس م يرا تو ینم اشک.در هم جمع کردم مکتین

 .بستم

 .بــــــابــــا جونم.ییسوزم بابا یباباجونم دارم م.بابا بهراد..بابا -

 .بچه م یــــــــــیوا.بچه م سوخت..بچه م بهراد
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گلوم  يرو تو یبیسوزش غر.نفسام به شماره افتاده بود.گوش هام گذاشتم و محکم فشار دادم يرا رو دستم

 یم شتریپسرم هرلحظه ب يها ادیزن و فر يها غیج يصدا.کرد یم خس خس م نهیس.کردم یحس م

 : و گفتم دمیکش يفرباد.فتموهام فرور يمشت شد و تو یدستام با کالفگ.شد

پاره .پسرمو یحت یازم گرفت زمویهمه چ یلعنت.خوام صداتو بشنوم یخفه شو نم.یبس کن لعنت.بس کن -

 .رو ییبابا، آرمان بابا زدلیعز..تنمو

قله ها  يروش و از اون باال یهمون که دست گذاشت.ایبهراد آر.من همونم..نیبب.خوب نگاه کن ــــــایخدا

اما االن .به جاش باشن هیثان هیلحظه،  هی یکردن حت یروز همه آرزو م هیمن همونم که .نییپا يپرتش کرد

 نیا نیخوب نگاه کن بب..اره خدا.رهآوا هی چاره،یب هیبه جز .بدبخت تنها هیبه جز  یچیه.ازم مونده گهید یچ

 یصدامو نم کسچیبکشم ه ادیهم داد بزنم فر یهرچ.یچیه.ازم نمونده گهید یچیه.بهراد..من.منم

 .ینیب یم..چکسیه.شنوه

برام مهم نبود .شده بودم وانهید.افتادن یگونه م م ياومدن و رو یم نییچشمام پا يدونه دونه از گوشه  اشکام

بودم  يزیشکسته تر و داغون تر از اون چ.کنند یهم با تاسف نگاهم م ایشه با تعجب و بعض یکه هرکس رد م

 .دمیکش رونیرا ب گاریبردم پاکت س فرو بمیج يام دست تو نهیاعتنا به سوزش س یب.که توجهم به اطراف باشه

 .باندم به تنم زدن یتازه کل.نگاه کن بابا.دستم اوف شده بستنش نیبب.بابا جونم.ییبابا -

 : و گفتم دمیرا بوس سرش

 .شه بابا یخوب م زمیشه عز یخوب م -

 يفشردم و بو یهمانطور آرمان را به خودم م.چشمم جاخوش کرده بود سرخورد يکه گوشه  یاشک ي قطره

 .دمیبلع یعطر تنش را با تمام وجود م

جونم آقاگنده ها که  ییبابا.کنما یم هیمنم گر یکن هینکن باباجونم اگه تو گر هیگر.یکن یم هیگر يدار.ییبابا -

 .کنن ینم هیمردا گر یمگه خودت نگفت.کنن ینم هیگر

آن روزگاران به ناگاه  يادآوریبغض سربسته ام با .افتادن یم نییچشمام پا ياشک دونه دونه از گوشه  قطرات

 .دیترک

همه عذاب و رنجه؟  نیکار کرده که مستحق ا یکردم؟ مگه بهراد چ یمگه من چه گناه.چرا؟.خــــــــدا آخ

آخ .کنن یم هیمردا هم گر ینیکه بب ییکجا.بابا بهرادت چقدر بدبخته ینیکه بب ییکجا.پسرم

 چقدر بهراد بدبخته؟  ینیب یصدامو هان؟ هــــــــان؟ م يشنو یخـــــدا م..خـــــــدا
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 .دمیراکنار گوشم شن ینازک مهین يصدا.بشم اریفندك باعث شد هوش يجرقه  يصدا

 .نخم به ما بده هیزحمت  یب.یبزن روشن ش.یبزن مشت -

در هم  میبود اخم ها ستادهیسرم ا يباال ینه چندان مطلوب تیزن که با وضع دنیرا بلند کردم و با د سرم

 : شده بود گفت شتریاخمم جسارتش ب دنیزن که با د.رفت

هوم؟ نظرت .امشبو مهمون ما باش.داش، الیخیاصال ب.ایدن الیخیب.حواسم بت بود ینشست نجایوقته ا یلیخ -

  زم؟یعز هیچ

هام  بیج يدست هام را تو.ده بود با خشونت پس زدم و از جام بلند شدمدراز ش گاریرا که به سمت س دستش

 .امدم رونیداد از پارك ب یو به جد و آباد من فحش م کردیاعتنا به زن که با خودش غرغر م یو ب.فروبردم

*** 

 14 فصل

 .بـــــابــــا جونم.گهید ایبابا بهراد ب.کنم يخوام باز یم ر،یدستمو بگ.باباجونم.ییبابا -

 یم یبچه از من چ نیمن ا يخدا.که به سمتم دراز شده بود کردم کشیکوچ ينگاه دست ها مات

 .کجا بود نجایاصال ا.خواست

 .بابا گهید ایب ییبابا.بچگانه اش من رو به خودم اورد يصدا

که خواستم دستش را  نیاما هم.که به سمتم دراز شده بود گرفتم کشیبه سمت انگشتان کوچ دیرا با ترد دستم

 .دمیاز اشکم را بستم و از ته دل نال سیخ يچشما.در نظرم محو شد زیهمه چ رمیبگ

 ..ییبابا.خوام یمن بابامو م.بابا بهراد.باباجونم نذار منو ببرن.ییبابا -

 يپاشنه ها ياز ته دل ارمان با صدا يادهایفر يصدا.گوش هام گذاشتم و فشار دادم يرا محکم رو دستم

چشمامو باز  دنیحس کردم صداها خواب یوقت.ختیر یبهم م شتریش زنانه مخلوط شده بود و اعصابم را بکف

 نجایقبرستون چرا؟ ا م،کرد یم کاریچ نجایمن ا.من يخدا.تعجب کردم شتریب دمید یکه م يزیاما از چ.کردم

حک شده  ينوشته ها ينگاه خسته م رو.خسته ام را حرکت دادم و به راه افتادم يقبر هست؟ پاها هیچرا فقط 

سنگ  يدوباره نگاه اسم رو دیبا ترد.حرف دوم اسم ثابت ماند ينگاهم رو.سنگ به حرکت درآمد يرو

خاك  يبا زانو رو.بدنم را نداشتند ینیسنگ حملت گهیزانوهام د.رگ هام منجمد شد يحس کردم خون تو.کردم

کم نبود که پسرمم ازم  میبدبخت ایخدا.نگاه سنگ قبر کردم يبا ناباور.ننیب یکردم چشمام تار م یحس م.دمافتا
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که  يادیاز فر.من هست خدا آخه چرا؟ خـــــــدا زیخاك هست پسر عز يکه تو یکس نیا یعنی ایخدا ؟یگرفت

 .دمزدم خودم هم وحشت کر

 میشونیپ يعرق را رو یسیخ.گره خورد یگستاخ و وحشدوجفت چشم  ينگاهم تو.رو اروم باز کردم چشمام

 يصدا.بود دهیچیپ يام درد بد نهیس يقفسه  يتو.زدم قیعم يچشمام رو بستم و چند تا سرفه .کردم یحس م

 .کرد یم تیصح یانگار که داشت با کس.دمیقربون رو شن یمشت

 شده؟ آقا حالشون چطوره؟  يزیدکتر چ يآقا -

 یقلب يماریب يسابقه .گذشت ریبهش وارد شده بود که خوشبختانه به خ یشوك عصب هی ستین يزیخوبه چ -

 دارن؟ 

 : که گفتم دمیقربون را شن یمتعجب مشت يصدا

 یدونه قرصم نم هی ینداشتن حت یدونم آقا مشکل یکه م ییکنم تا جا یفکر نم..نه ؟یمشکل قلب -

 نکرده؟  يدارن خدا یشده؟ آقا مشکل يزیدکتر چ يچطورمگه آقا.خوردن

 .ورق خوردن چند صفحه کاغذ اومد يصدا

 یش خس خس م نهیزنه و س یم فیضع یلینه مشکل که ندارن االن حالش خوبه اما متاسفانه نبضش خ -

که  یزمان.سرساعت مصرف کنه تا بهتر بشه نیمسکن و تب بر براش نوشتم لطف کن يسر هیمن فعال .کنه

هم فقط  ناال.ندارن یمشکل خاص میچکاب کامل بشه تا مطمئن بش هی نشیرایکنم ب یم شنهادیبهتر شد پ

  د؟یندار يبرم با من امر دیمن کم کم با گهیخب د.هم انجام نده نیسنگ ياستراحت کنه و کارا

 : که گفت دمیقربون را شن یمشت يصدا

 ییلوم نبود زبونم الل چه بالمع دیاگر شما نبود.دونم چجور ازتون تشکر کنم یدکتر واقعا نم ينه ممنون آقا -

 .اومد یسر اقا م

 .باز شدن در امد يصدا

 .خدانگهدار.رو انجام دادم انشاهللا که بهتر بشن فمینکردم وظ يکنم من کار ینه خواهش م -

 .بسته شدن در که امد چشمام رو باز کردم يصدا

نگاهم به قاب عکس .سوخت یام هنوز م نهیس.کردم یحس م میشونیپ يو ذزشت عرق را رو زیر قطرات

 .بغل داشت يکه ارمان چهارپنج ماهه را تو یدر حال ماهیبزرگ شده از پر یعکس.تخت افتاد يروبرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ١٥١ 

 يبودم اشک تو دهیکه د یکابوس ياداوریبا .پسرم سرخورد کیبه صورت تپل و کوچ ماهیبا نفرت از پر نگاهم

طفل معصوم  نیسر ا ییچه بال یعنیمن  يداخ.کردم یلرزش دستانم را به وضوح حس م.چشمام حلقه بست

 ..نکنه که.اومده

 .دوخته شد ماهینگاهم با نفرت به عکس پر.در هم رفت اریاخت یکه به ذهنم اومده بود اخمام ب يفکر از

 يدیفهم..يدیگفتم فهم.یلعنت يدیفهم.ذارم یبچه اومده باشه زنده ت نم نیسر ا ییبخدا قسم اگه بال -

  ؟يپس چرا الل شد ؟یلعنت

 وارید ياز شدت ضربه ام به قاب عکس رو.دمیکوب واریکنار دستم را برداشتم و با حرص به د یستالیکر گلدان

 : بود با هراس به اتاق آمد و گفت دهیرا شن شهیخرد شدن ش يقربون که صدا یمشت.خورد و چند تکه شد

  شده آقا؟ يزیآقا شما حالتون خوبه؟ چ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .کرد نیزم يرو يخورده ها شهینگاه ش.س رفتسمت قاب عک به

 شده؟  ينطوریچرا ا نجایپناه برخدا ا -

 : گفت یو با ناراحت دیکش دشیسف کدستی يموها يبه رو یدست

 ترگل؟ .بابا اریاون جارو رو بردار ب.ترگل جان دخترم..ترگل -

 : که گفت دمیآشپزخانه شن يدختر را ازتو فیظر يصدا

 .ارمی یچشم آقا االن م -

 : و خورد شده و قاب عکس کرد و گفت یستالیقربون نگاه گلدان کر یمشت

از  ریخ.خدا ازت نگذره.کارت یپ یو رفت یجوون انداخت نیا یبه زندگ شیآت.از دست تو زن..اهللا یال اله ال -

 .زن ینینب تیجوون

 یبستم نگاه م مهین يچشم ها نیاما از ب.دمیباز شدن در که امد چشمامو بستم و سرجام دراز کش يصدا

 : قربون گفت یبه سمت من انداخت و با تعجب رو به مشت ینگاه.کردم

 شده؟  ينجوریچرا ا نجایا یوا مشت -

 : تکان داد و گفت يقربون با تاسف سر یمشت
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حاال هم که خودش .آقا زد و رفت یبه زندگ شیخبره که آت یاون از خدا ب ریهمه ش تقص.بگم دخترم یچ -

 .نره تو پاشون شهیشن خورده ش یم داریوقت ب هیآقا .کنم زیرو تم نجایاون جارو رو بده بابا ا.فراهللاستغ.ستین

 : لب گفت ریلباشو با حرص جمع کرد و ز.قربون کرد یتعجب نگاه مشت با

 .مواظبش باشه یکی دیمرد خرس گنده همه ش با.بره خب به درك -

قربون که ظاهرا متوجه حرفش نشده بود متعجب نگاهش کرد و  یمشت.صورتم نشست يرو یاخم اریاخت یب

 : گفت

 دخترم؟  یگفت يزیتو چ -

 :قربون کرد و با تته پته گفت ینگاه مشت.هول سرش رو بلند کرد با

 .نگفتم يزینه چ..من -

 .کنم یم زیمن تم نیگفتم جارو رو بد یم داشتم

 : ها کرد و گفت شهیقربون نگاه خورده ش یمشت

 یفقط اگر م.همه جا پخش شده.پات يبره تو شهیترسم ش یم.زنم بابا دستت درد نکنه ینه خودم جارو م -

 يفعال غذاها دیدکتر گفت نبا.آقا درست کن يبرا يزیچ یآش یسوپ هیکن  یلطف هی.بابا یزحمت بکش يخوا

 .کرد یدادم براش درست م یوگرنه م ستیاختر ن.بخوره نیسنگ

 : لب گفت ریبه سمت من انداخت و با حرص ز یقربون نگاه یحرف مشت نیا با

جارو بکوبم تو  نیبا ا نیاز خدا نترسم همچ.دهیچه مثل خرس گرفته خواب نیبب.شکمت يکارد بخوره تو يا -

 .حال بهم زن نچسب يپسره .سرش که بچسبه به سقف

که حالم خوب  فیح.دمییسا یهم م يدندان هام را با حرص رو.شد شتریحرفش ب نیبا ا میشونیپ يرو اخم

 هیخرس ک یکوچه تا بفهم يتو ختمیر یو بساطت رو م.کردم یدهنت خورد م يوگرنه خودم دندوناتو تو ستین

 ..داره یو در افتادن با بهراد چه عواقب

 : که گفت دمیقربون را شن یمشت يصدا

 .زنم یها رو دارم جارو م شهیش نیباشه دستت دردنکنه بابا برو به کارت برس منم ا -

 : که گفت دمیشن

 .چشم پس فعال با اجازه -
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 يدرد بد.شدم زیخ مین یکم میسرجا.پتو تکان دادم ریپاهام رو اروم از ز.بسته شدن در چشمامو آروم باز کردم با

مشتم  يبه لباسم زدم و تو یچنگ.به نفس نفس افتادم.چهره ام از درد درهم جمع شد.دیچیام پ نهیقفسه س يتو

 .فشردمش یمحکم م

 : به چهره ام دوخت و گفت ینگاهش را با نگران.قربون جارو رو کنار گذاشت و با هول به سمتم اومد یمشت

 شما حالتون خوبه آقا؟  -

 : و گفت دیکش یاز سرآسودگ ینفس.رو آروم باز و بسته کردم چشمام

دکتر .دیو استراحت کن دیاال هم بهتره دراز بکشح.نکرده باز حالتون بد شده آقا يفکر کردم خدا.خداروشکر -

 .آقا دیاستراحت کن دیگفت فقط با

ام را از هم  دهیخشک يبه زور لب ها.نگاهش کردم.بدنم انداخت يرو مهیپتو را تا ن.کرد دوباره دراز بکشم کمکم

 : باز کردم و گفتم

 .ارشیبرام ب.قرصام کجاست -

 : خورد و گفت یحرفم تکان نیقربون با ا یمشت

 آقا؟  دیکن یقرص؟ مگه شما دارو استفاده م -

ام زدم و چشمامو از درد  نهیس يبه قفسه  یچنگ.کرد یام خس خس م نهیس.زدم قیعم يتا سرفه  چند

 .کنه یم ینیم سنگ نهیس يکردم نفس تو یحس م.بستم

 : زد و دختر را صدا کرد ادیقربون با هول فر یکه مشت دمیشن

 .اریاب بردار ب وانیآقا رو هرجا که هست با به ل يبابا داروها ترگل.ترگل -

 : بهم اندخت و گفت ینگران نگاه

 .آقا هالك شد بنده خدا..زود باش بابا -

دختر .زد و اشک نشسته بود یم یاز شدت سرفه چشمام به سرخ.چشمام رو باز کردم.باز شدن در امد يصدا

 .گذاشت زیم يستش را رود يتو يبهم انداخت و بسته  ینگاه متعجب

اوردم  رونیقرص را از پوشش ب.برداشتم یزبون ریبسته قرص ز هی.داروهام دراز کردم کیرا به سمت پالست دستم

 .به دست مات من مانده بود وانیدختر هنوز ل.دهانم گذاشتم يو تو

 يرو یاخم.برخورد کرد فشیکه انگشتانم به انگشتان ظر رمیرا از دستش بگ وانیکردم و خواستم ل یاخم

 .دمیصورتم نشست و مثل برق گرفته ها دستم را به سرعت پس کش
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 : لباشو جمع کرد و با حرص گفت.دیکش یکوتاه غیها از ترس ج شهیخرد شدن ش يصدا از

 پس؟  يکرد نیچرا همچ.يدیمگه جن د.چته؟ -

بهش  یدرس ادب دیبا.خورد یبهم م دختر گستاخ نیداشت از ا گهیحالم د.شد دیهم کل يهام از خشم رو دندان

آره .ارمی یحالش رو جا م یقربون که رفت حساب یاما االن وقتش نبود مشت.دادم تا زنده بود فراموش نکنه یم

 .درسته نیا

 : بالشت فرو بردم و گفتم يسرم رو تو.لب هام نشست يرو يزیآم طنتیش لبخند

 قربون؟  یشام مشت نیشد ا یپس چ.آخ خدا چقدر گشنمه -

 : قربون هول شد و گفت یمشت

 .شرمنده آقا.ارهیگم ترگل براتون ب یاالن آقا م..ا -

 : رو به دختر گفت یدستپاچگ با

 .ياریب يآقا رو بر يشه غذا یشرمنده دخترم م..بابا جان -

حرف  بهم انداخت و انگار که با خودش يخورد نگاه خصمانه ا یحرص م یکه معلوم بود از درون حساب دختر

 : زند گفت یم

 .ده یدستور م یه دهیگرفته خواب یمثل خرس قطب.چشمش بادمجون شه يدونه بزنم پا هیگه  یم طونهیش -

 :کردم و گفتم یرو بستم، اخم چشمام

شدند و در آخر  یم کیرا که به در نزد شیعصب يقدم ها يصدا.که گفتم انجام بده يکار.یزن یحرف م ادیز -

 .شد در اتاق به ضرب بسته

 ینم.زن هیاز  دنیکش يگاریکردن و ب یداشت عصب ینیریچقدر حس ش.لب هام نشست يرو یقیعم لبخند

 یبردم و حس خوش انتقام بهم دست م یدختر انقدر لذت م نیکردن و کل انداختن با ا تیدونم چرا از اذ

و بدذات نگاه  غویج غیجزن ها متنفر بودم و به آن ها فقط به عنوان موجودات  ياز همه  نکهیا يبرا دیشا.داد

 .کردم یم

به بعد جلوم سبز بشه تا سرحد ممکن خوردش کنم و غرورش رو  نیاز ا یخودم عهد کرده بودم هرزن با

 .قائده مستثنا نبود نیدختر هم از ا نیا.بشکنم

 : قربون گفت یکه مشت دمیشن.باز شدن در فرصت فکر کردن رو ازم گرفت يصدا
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 قهیکن دخترم چند دق یلطف هی.فکر کنم آقا خوابش برده.هم داره یخوب يچه بو..یچه آش.دستت درد نکنه بابا -

 یبرم بابا واال خودم بهشون م دیمن با.آش بخوره براش خوبه نیاز ا کمیکن و کمکش کن  دارشیب گهید

 .اختر تنهاست.دادم

 : قربون گفت یکه مشت امدیاز دختر در ن ییصدا

 .خرم یزنگ بزنم م یالزم داشت يزیاگه چ.گردم یشب دوباره برم.من رفتم بابا -

 : که گفت دمیآروم دختر را شن يصدا

 .یراحت باشه مشت التیچشم خ -

 .بالشت فرو بردم يتو شتریرو بستم و سرم رو ب چشمام

در هم  اریاخت یب میاخم ها.ختیر یبهم م کف اتاق اعصابم را يها کیسرام يرو یشدن صندل دهیکش يصدا

داشت  الیخ یبود و ب نییسرش پا.باز کردم یچشمام رو عصب.شکمم گذاشت يرو رو ینیحس کردم س.رفت

 قاشق را به سمت دهانش برد و آروم فوتش کرد.زد یظرف آش م يقاشق رو تو

حس کردم خشکش زده و همانطور قاشق به دست مات به من .چشماش قفل شد ينگاهم تو.رو باال آورد سرش

همان لحظه بود که به .دستش نگاه کردم ينگاهم را با اخم از چشماش جدا کردم و به قاشق تو.مانده بود

 .قاشق را به سمت دهانم آورد يدیخودش اومد و با گفتن ببخش

خوش آش را با لذت به  يچشمام رو بستم و بو.کرده بود کیاشتهام رو تحر يآش بدجور يبو.قاشق کردم نگاه

از ان آش مزه کنم اما چشمام  یخواست کم یدلم م یلیکه خ نیبا ا.قاشق را به لبم زد.هام فرستادم هیدرون ر

 : دستش را پس زدم و گفتم یعصب.رو باز کردم

 بخورم؟ ضمیقلب مر نیرو با ا کروبیپر از م يغذا نیکه ا يانتظار دار.خورم ینم -

 : ابروم رو باال بردم و گفتم يتا کی

 يا گهید ينقشه  دمیشا ای ؟یخونه بش نیو خودت صاحب ا يمن و به کشتن بد يخوا یم ينجورینکنه ا -

 یول ؟یآره؟ که منو بکش یختیغذا هزار تا سم و کوفت و زهرمار ر نیا يگذره؟ تو یاون مغز خرابت م يتو

جال و پالستو  دین روزا بایچون هم.خوش نکن یخونه و زندگ نیا يدلت رو به موندن تو ادیز.خانم يکور خوند

 .يبر نجایو از ا یجمع کن

 : کردم و با تحکم گفتم یاخم

 .چشمم ببر اونور يآلوده رو از جلو يغذا نیشد؟ حاال هم زود ا رفهمیش -
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 :مشتش فشرد و گفت يرو تو ینیس يدسته ها.حرص نگاهم کرد با

از آش  یکمی ینیس ياز شدت ضربه .دیکوب زیم يغذا را محکم رو ینیس.دیهم مجبورتون نکرده بخور یکس -

 .ختیر یپاتخت يرو

 : در برسه گفتم ي رهیدستش به دستگ نکهیاما قبل از ا.هاش رو به سمت در تند کرد قدم

دستمال مرطوبم با  هی ير یم يدر ضمن دار.ندارم نیبه ا یاجیببر من احت التتیو تشک ینیس نیا ایکجا؟ ب -

 .رو جمع کن يکه زد يگند نیا اریخودت ب

کردن و حرص  تیکردم که از اذ یبرعکس حس م.نداشت یتینگاهش شدم اما برام اهم يخشم تو متوجه

 .برم یاز حد لذت م شیخوردنش ب

ز کنارم ا یرا عصب ینیس.شدند به خودم اومدم یتر م کیکه هرلحظه بهم نزد شیعصب يقدم ها يصدا با

 .کرد یلب با خودش غرغر م ریرفت ز یبرداشت و همانطور که به سمت در اتاق م

که  کارمیو ب دمیواال فکر کرده منم جمال آقا رو خوش د.يخور یبه درك که نم.داره کروبیم.داره کروبیم -

راحت  یکیبردار که حداقل من  نیزم يجور مردا از رو نیخدا نسل ا يا.کنم يساعت براش آشپز قهیهردق

 .نیآم یاله.شم

 .زد یبه خودش غر م یگفت و خودش هم ه یخودش م.ام گرفته بود خنده

 : اتاق کردم و با پوزخند گفتم يبه در بسته  ینگاه.بسته شدن در به ضرب لبخندم پررنگ تر شد با

تازه  نیاما ا.يخور یو ضدحال م یشیخوب کنف م يانجام بد يکار هی يخوا یهربار که م ادی یخوشم م -

کنم که از زنده بودن خودت هم  یم يکار.یبش تیمونده تا اذ.کار دارم باهات یلیحاال حاالها خ.اولشه خانم

 .یبش مونیپش

 .نگاهم به قاب عکس بود.شد دیهم کل يرو یدندان هام عصب.افتاد وارید يرو ماهیبه عکس پر نگاهم

 : شده ام گفتم دیکل يدندان ها نیاز ب یعصب

کاش .یمخصوص از تو لعنت.از همتون متنفرم.دیهمتون مثل هم هست.برخورد کرد ينطوریا دیبا شما زنا با.آره -

که تا بحال  یهست یآدم نیچون پست تر.چرا؟ چون ازت متنفرم یدون یم.کردم یباهات ازدواج نم چوقتیه

و وقت  یاقت و ارزش زندگیوقت ل چیتو ه.صرف کردم یتو لعنت يکه برا يوقت و عمر فیدمحیعمرم د يتو

 یبار به تو المصب، به تو لعنت هی.با بهراد رو نداره یزندگ اقتیل يا گهیزن د چینه تو و نه ه.یگذاشتن رو نداشت

روز خام  هیکه  یاون بهراد لعنت.من بگذاره يایپاش رو به دن ياحد چیدم ه یاجازه نم گهید..اما..اما.دل دادم
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آره من .مرد کامل متولد شد هیمرد و االن به جاش  يداد شیبه باز فاتمشت مزخر هیو با  شیخودت کرد

 هیمن .براش تموم شده است یکه زندگ ینیسنگ یزده و قلب خی یمن همون مردم با احساسات.همون مردم

 .و برنده ام زیت ریمثل شمش.ریتقد یزخم.میزخم

*** 

خواب  دمیچرخ یشانه به آن شانه م نیه از انداشت هرچ دهیفا.جام غلت زدم يتو يرو بستم و چند بار چشمام

 یپتو را عصب.کردم ینخورده بودم و احساس ضعف م يزیاز صبح چ.معده ام درد گرفته بود.اومد یبه چشمانم نم

از  یبود و فقط نور کم کیهمه جا تار.افتادم هآباژور کنار تخت را روشن کردم و به را.کنار زدم و از جام بلند شدم

به سمت  نیپاورچ نیهام باعث شد که قدم هام را پاورچ ییخش خش دمپا يصدا.زد یم رونیداخل آشپزخانه ب

رفتم و اروم  خچالیبه سمت .نهیاون وضع بب يبشه و من رو تو داریخواستم دخترك ب ینم.آشپزخانه بردارم

دلم .زد یظرف بدجور چشمک م يآش تو.مرغ و ظرف آش به گردش در آمد تخم نینگاهم ب.درش رو باز کردم

 .یدرست و حساب یخونگ يغذا هی يلک زده بود برا

 .ببرم ادیغذاها رو از  یاصل ياون خراب شده باعث شده بود مزه  يچند سال غذا نیا

اعتنا به درد  یب.بود زیوسوسه برانگ يآش بدجور يبو.زدم يلبخند.و رو گاز گذاشتم ختمیظرف ر يرا تو اش

هنوز قاشق دوم رو نزده .دمیبلع یبا لذت عطر خوشش رو م.پرکردم و به سمت دهانم بردم آش یام قاشق نهیس

 .من رو به خودم اورد ییخش خش پا يبودم که صدا

 یکل یکن یم یچه غلط يکه دار نهیبب ادیاالن اگه اون دختره باشه و ب.عرضه ت کنن بهراد یبر سر ب خاك

 یکارم درست و حساب هیانجام دادن  يعرضه  یخاك بر سر احمقت که حت.خنده یم شتیدلش به ر يتو

 نیهم يتو.داشتمرا ن یعکس العمل چیقدرت انجام دادن ه.هوا خشک مانده بود يدستم همانطور رو.يندار

 .همه جا را پرکرد يدیبرق زده شد و نور شد دیاحوال بودم که کل

 يدندان هام از خشم رو.شد یم شتریام هرلحظه ب نهیقفسه س زد و درد یتاك ساعت محکم م کیمثل ت قلبم

 .شد دیهم کل

 ینیو بب یسیوا نجایمثل احمق ها ا ينطوریهم دیحاال با.يمثل ادم انجام بد یستیکارم بلد ن هی.یلعنت..یلعنت -

 يعرضه ا یاحمق و ب یلیواقعا که خ.یلعنت..یلعنت.بزنه و مسخره ت کنه شخندیبهت ر یاون دختر از خود راض

 .بهراد

  ؟یکن یکار م یچ نجایا.تو.تو -
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 .به خودم گرفتم و به سمت عقب برگشتم يجد يچهره ا.دختر من رو به خودم اورد يصدا

 نکهیاما به محض ا.برخورد و سرزنشش کنم يخشک و جد شهیمثل هم دنشیرو اماده کرده بودم که با د خودم

 .مات ماندمروبه رو شدم که همانطور  يبرگشتم با صحنه ا

دهانم از تعجب باز مانده .پاهاش دوخته شد نییبه گردش در امد و تا پا اهشیو س ختهیبهم ر ياز موها نگاهم

تمام تنم گر گرفته .زنه یم يا گهیکردم قلبم تندتر از هروقت د یحس م.توانستم بزنم یپلک هم نم یحت.بود

البته خودش هم .رو از دست دادم ارمیکردم واقعا اخت یاون لحظه حس م.داشت یگستاخ و وحش يچه چشما.بود

 يا قهیچند دق دیشا.کرد یباز نگاهم م مهین یاز من نداشت و همانطور مات به من مانده و با دهان یدست کم

از حد معمول گرد  شیحس کردم چشمانش ب کدفعهیکه  میشد که همانطور هردو مات مانده بود یم

گوشام به شدت سوت  کدفعهیحس کردم .بدم صیگونه هاش تشخ يوتونستم ر یشرم رو م یسرخ.شده

 یخانه را پرکرده بود و با سرعت هرچه تمام تر به طرف اتاقش م يدختر بود که کل فضا غیج يصدا.دیکش

مثل عادت هرشبه ام .دمیبه سرووضعم تازه علت تعجب دختر را فهم یهمانطور مات مانده بودم اما با نگاه.دیدو

 .به تن نداشتم راهنیو پ ودمب دهیرك کوتاه پوششلوا کیفقط 

شده ام  دیکل يدندان ها نیدر هم رفت و از ب اریاخت یب میاخم ها ادیشرمم ب نکهیاز ا شتریب تمیوضع دنید از

 : گفتم

 نیحاال از فرداست که ا.يرو ندار يکار چیانجام ه يواقعا که عرضه ..بهراد یواقعا که چقدر احمق.یلعنت -

 .و آبرو برات نذاره رهیبوق دستش بگ هیدخترك 

 .دیلرز یتمام تنم از شدت خشم م.دمیظرف کوب يتو یانداختم و قاشق را عصب تمیبه وضع ینگاه

 هی یکارد بخوره به اون شکمت که نتونست.يانجام بد يکار هیمثل آدم  یدفعه نتونست هی.خاك برسرت بهراد -

 نیآشپزخونه که ا يتو یرفت یم رترید کمی يمرد یم.ادیبه بار نافتضاح  نیتا ا يخودتو نگه دار يجلو قهیدق

از قصد اومده بود تا  نیگه ا یخودش م شیحتما پ.کنه یم يخودش چه فکر شیحاال پ.باشه دهیدختره خواب

 .داشت یروفرم و قشنگ کلیعجب ه میاز حق نگذر یول.بزنه دیمن رو د یحساب

 یم رونیاتاق ب ریاز ز ینور کم يهاله .شد دهیکش ينگاهم به سمت اتاق کنار.ستادمیا يدر اتاق لحظه ا پشت

در هم  شتریب میاخم ها.شد دهیلختم کش يتنه  مینگاهم به سمت ن.بود داریپس دخترك هم هنوز ب.زد

 دیبدون زدن کل.باز شد يبد ژیق ژیدر با ق.در را چرخاندم ي رهیدستگ.نگاهم را از آن سمت گرفتم یعصب.فرورفت

پتو  ریپرت کردم و ز يبه گوشه ا یهام را عصب ییدمپا.اتاق رفتم يبرق به سمت تخت بزرگ گوشه 
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چند  دیشا.نداست يا دهیاما فا.کردم خودم را به دستان نوازشگر خواب بسپزم یچشمام رو بستم و سع.دمیخز

که چشمام رو  یبه محض.رفت یاما خواب به چشمانم نم دمیچرخ یشانه به آن شانه م نیهمانطور از ا يا قهیدق

 یو قشنگ بایجدا که چه اندام ز.بست یذهنم نقش م يدختر با آن تاپ و شلوارك کوتاه تو ریبستم تصو یم

درست  یگستاخ و وحش يچشما.و لخت اهیس يموها..کیکمر بار..یخوش تراش و قلم يپاها.داشت

که دوساعت  اداوردمیتازه به .ورتم نشستص يرو یاخم ماهیاسم پر يادآوریبا .ماهیپر يدرست مثل چشما..مثل

 .کنم یم سهیمقا ماهیتمام دارم دخترك رو با پر

به اون  دیاصال من چرا با..یلعنت..یلعنت.شد دهینگاهم به سمت عکس مقابل تخت کش.کنار زدم یرا عصب پتوم

مگه .ياری یکار رو به زبون م انتیکه اسم اون زن فاسد خ یواقعا چقدر احمق.لعنت به تو بهراد.احمق فکر کنم

به جگر گوشه ت هم رحم  یحت اون.ولت کرد و رفت يزد یدست و پا م یبدبخت يتو یچطور وقت ستین ادتی

 .نکرد

 .یاحمق یلیواقعا که خ -

 : زدم ادیبرسروجدانم فر یعصب

 ياز صبح تا شب تو یاحمق بودم که مثل چ.دادم فیزن رذل کث هیآره من احمقم، احمق بودم که دلم رو به  -

من چبکار  ياما اون خانم در مقابل برا.کردم که مبادا آب تو دل خانم تکون بخوره یکار م یاون شرکت لعنت

 مویبود که زندگ يرانگریو.من شرفتیپ وباالرفتن  يباشه برا ینردبون نکهیا يبه جا.دیکرد فقط به قروفرش رس

 يرد محبت تو یزن چیدم که ه یاجازه نم گهیاما د.رو ازم گرفت زمیعمرم پسر عز ي هیهمه سرما.نابود کرد

مردم با تمام خصلت  هیمن .نداره ییبهراد جا یزندگ يمثل زن تو يموجود.از همه زن ها متنفرم.قلبم بذاره

 مثل آتش گرم و سوزاننده ام.مرد کامل هی يها

 .امدیهرچه کردم خواب به چشمانم ناما تا خود صبح .کردم بخوابم یافکار چشمام رو بستم و سع نیا با

دلم هرچه  يتو.بست یدختر با صالبت هرچه تمام تر در ذهنم نقش م ریبستم تصو یکه چشمانم را م هربار

 .بود به خواب رفتم یخواستم برخودم لعنت فرستادم و باالخره به هربدبخت یم

*** 

 15 فصل

بعد از  کردمیداشتم و فکر م يکه از آزاد يصوربرعکس ت.گذشت یمن از زندان م ياز آزاد یماه کی بایتقر

 یحت.شدم یتر و پژمرده تر م نیروزبه روز غمگ.گرده یبرم میخالص شدن از اون خراب شده آرامش به زندگ
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 امیوجودم رو الت يآمده و کنارم بودند نتوانست زخما یقربون و اختر خانم هم که به تازگ یوجود مشت

 .دختر یحت.مهم نبود میبرا يزیچ چیه گهید.کردم یبودن م یاحساس ته.ببخشه

قربون و اخترخانم مجبور شدم با ماندنش  یمشت يکنم اما بعد بخاطر اصرارها رونشیگرفتم ب میتصم لیاوا

 يها تیخانه و مسئول يتمام کارها بایوضع کرده بودم و تقر يدیجد نیقوان.سخت طیاما با شرا.موافقت کنم

آمد و به  یدخترك در م يصدا تاوقا یکه گاه ییتا جا.ه گردن دختر انداخته بودمو داخل خانه را ب رونیب

قربون و اخترخانم  یمشت یحت.کرد ینم افتیازم در یجواب چیاما در مقابل اعتراضش ه.کرد یشدت اعتراض م

 .شدند یچون در مقابل با عکس العمل تند من روبه رو م.زدند و جرات اعتراض نداشتند ینم کیهم ج

 یاوقات تنها م یو گاه.رفتم یخودم فرو م ییالك تنها يتو شتریروز به روز ب.اتاقم بودم يتو شتریروزها ب نیا

 یهرشبه ام مدام تکرار م يماه کابوس ها کی نیمدت ا يتو.شدم یم رهینقطه خ کینشستم و فقط به 

اعصابم به شدت بهم .افتاده شبرا یکردم اتفاق یداد حس م یبد م یدلم گواه.نگران آرمان بودم يبدجور.شد

 .بود ختهیر

 یتواند اطالعات یکند و از هرجا م یسرکش ماهیپر يپدر یمیقد يقربون خواسته بودم که به محله  یمشت از

گرفته بودم آرمان  میتصم.کنم دایو پسرم آرمان پ ماهیاز پر يبتوانم رد دیخانواده شان کسب کند تا شا يدرباره 

 .را کرده باشم بودمکه کنارش ن ییسال ها نیخودم نگه دارم تا جبران تمام ا شیرا پ

برد به  یمن رو م.داشت ینیواقعا که چه عطر دلنش.بود کردم ختهیکه اخترخانم برام ر یخوش رنگ ییچا نگاه

ا گشت ام یکاش اون روزها برم.کردم یم یاون خونه زندگ يبودم و تو یخودم کس يکه برا یامیخاطرات ا

مونه فقط حسرت و  یم جاکه از گذشته ها به  يزیچ.شن یوقت تکرار نم چیه یخوش زندگ يافسوس که روزا

 .هییتنها

 رونیمقابلم را ب یصندل.دیکش رونیزدم ب یکه در آن دست و پا م یشانیافکار پر انیاختر خانم من را از م يصدا

 : گذاشت گفت یو همانطور که قندان را مقابلم م دیکش

 .آقا سرد شد دیرو بخور تونیچا -

  ؟یختیخودت نر يچرا برا.یمرس.باشه -

 : کرد گفت یرا از درشت جدا م زیر يقندان فروبرد و همانطور که قندها يرا تو دستش

 .نوش جانتون آقا.استکان خوردم هی نیبود ومدهیپاتون که هنوز ن شیاالن تازه پ.من -

 .کردم کیلبم نزدرا به  وانیلبم گذاشتم و ل يرا گوشه  قند
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 رو چطور دوست دارم؟  ییمن چا ادتهیهنوز هم .چقدر خوش طعمه -

 : صورتش جابه جا کرد و با لبخند گفت يرا رو نکشیخانم ع اختر

به .قربون بود یمن و مشت یزندگ يروزا نیاون خونه از بهتر ياون زمان تو.شه فراموش کنم یمگه م.بله آقا -

 ..خصوص که اونموقع ها هم خانم

انداخت و با  ریشرم زده سرش را به ز.ادامه حرفش رو خورد میاخم ها دنیبا د.در هم رفت اریاخت یب میها اخم

 :.گفت یدستپاچگ

 .نیحواسم نبود که شما گفته بود.شرمنده آقا -

 : حرفش را قطع کردم و گفتم یعصب

 .اخترخانم گهیادامه نده د.ستیمهم ن -

 : نگاهم کرد و گفت یشرمندگ با

 دیر یم نمیب یم یبخدا وقت.آقا نیهست زیپسر خودم برام عز يشما هم جا دیدون یآخه م.دیچشم آقا ببخش -

 يبرا.آقا نیش یداغون تر م دیروز به روز دار.شم یناراحت م یکل ییتنها دینیش یم دیر یاون اتاق م يتو

چرا .باشه کونیغصه ها شر ها و يشاد يتو.باشه که غمخوارتون باشه یکی دیگم با یهم هست که م نیهم

 ..نفر هیخودتون هم بهتره که  يبخدا برا.آقا دیریگ یزن نم

 : حرفش را قطع کردم و گفتم یعصب.در هم فروفت شتریب میها اخم

مورد  نیدر ا يزیخوام چ ینم گهید.نداره ییمن جا یزندگ يتو یزن چیه.ادامه نده لطفا اختر خانم -

  ؟يدیفهم.بشنوم

  ؟يدیفهم.مورد بشنوم نیدر ا يزیخوام چ ینم گهید -

 .آخه آقا یول -

 : زدم و گفتم يادیفر

 .فرگل..بود ورگل یدختره اسمش چ نیا یراست.حرف نباشه لطفا.یول یب یول -

 : نگاهم کرد و گفت متعجب

 منظورتون ترگله آقا؟  -

 : و گفتم دمییهم سا يرو یاسم دختر دندان هام را عصب دنیشن با

 ره؟  یم يظهرا معلوم هست کدوم گور.آره همون -
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 : کردم و گفتم وارید يبه ساعت رو اشاره

 یول.هست تا ساعت دو خودش رو برسونه خونه؟ االن ساعت از دو هم گذشته یمگه قرارمون نبود هرقبرستون -

 .دارن یفیخونه هم وظا نیا يرفته تو ادشونیکجا مشغولن که  ستیخانم معلوم ن

 : و گفت دیلبش را گز اخترخانم

 .شه یم داشیپ گهیهرجا باشه االنا د.از دو گذشته قهیفقط پنج دق.آقا گناه داره نینگ ينطوریتروخدا ا -

 : گفتم ادیبا فر باینگاهش کردم و تقر یعصب

 داشیپ گهید قهیاگه فقط تا پنج دق یول.کنه یداره م یرفته و االن چه غلط یمن کار ندارم کدوم گورستون -

اونموقع .خوابش دست و پا کنه يبرا گهید يجا هیرو بخونه و از امشب  یخونه و زندگ نیا يفاتحه  دیبا.شهن

 شد؟  رفهمیش.تمام اثاثاش صاف تو کوچه س.ندارم يقربونم کار یتو و مشت يبه التماس ها گهید

 : با ترس سرش را تکان داد و گفت اخترخانم

 .بله آقا چشم..ب -

 : را تکان دادم و گفتم سرم

 قهیبه حالش اگه تا چند دق يوا.اتاقم کارش دارم ادیب دیاومد بهش بگ یوقت.اتاقم يرم تو یمن دارم م.خوبه -

 .اشهدش رو بخونه دیبا گهیاونوقت د ادین گهید

 : گفت یسرش را تکان داد و با ناراحت عانهیمط

 .خدمتتون ادیگم ب یچشم آقا م.بله -

 يدختر واقعا رو نیاوقات ا یواقعا که گاه.گرفتم و به سمت اتاقم رفتم وارید ياز ساعت رو را میعصب نگاه

ره  یو م رهیگ یکه ظهر ازم وقت م یدوساعت نمیو بب ارمیدوست داشتم سر از کارش در ب یلیخ.اعصاب بود

از خودش و کار و  یچ شناختیکه ه یواقعا که چقدر احمق بودم که ک.کنه یم کاریره و چ یکجا م رونیب

 .نکنه اهیاز کجا معلوم که دزد نباشه و روزگارم رو س.خونه نگه داشته بودم ينداشتم تو شیزندگ

هنوز دستم .شد رمیدستگ ییزایچ هی دیکنه شا بیدختره رو تعق نیقربون اومد بهش بگم ا یبار که مشت هی دیبا

به سمت عقب برگشتم و نگاهشان  یعصب.دمیه شندختر را از آشپزخان يبود که صدا دهیدر نرس ي رهیبه دستگ

 : شکفت و با لبخند گفت لشگفت که اخترخانم گل از گ یم يزیدونم در گوش اخترخانم چه چ ینم.کردم

 .برات پربرکت باشه نطوریهم شهیهم شاهللایا.خب خدا روشکر مادر -
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از پشت ستون به .آشپزخانه شدم کینزد نحالینشنوم اما با ا يزینبود که چ يپچ پچشان در حد يصدا

 : داشت گفت یاخترخانم به سمت گاز رفت و همانطور که در قابلمه را برم.حرکاتشان چشم دوختم

 .گرفت یآشپزخونه بود سراغتو م يتو شیپ ي قهیآقا چند دق ؟يکجا بود.مادر يکرد ریچرا انقدر د یراست -

 : رها کرد و گفت یلصند يخودش را رو یبا خستگ.دیکش شیرا پ یصندل دختر

 گفت؟  يزیچ.شده یحاال مگه چ.شد رید کمیموندم  کیکار داشتم اخترخانم تو تراف ییجا -

 : گفت یسرش را تکان داد و با ناراحت اخترخانم

شد  یعصبان یکل يومدین دیفهم یسراغت رو گرفت و وقت.بود نجایتو ا يپا شیآقا االن پ یول.بگم مادر یچ -

 ..تو اتاقش کارت داره يبهت بگم بر ياومد یو گفت وقت

 : برداشت و گفت یاش را از صندل هیتک.دیرا در هم کش شیاخم ها دختر

تمام  ستمین نیبعدشم من که ماش.کنه یزمانش که معلوم نم دفعهی ادی یم شیکار پ.کنم اخترخانم کاریخب چ -

خرس .مرد تنبل و تن پروره نیچقدر اواقعا که ..منم آدمم دل دارم.آقا رو مو به مو انجام بدم شاتیفرما

 ..گه که یم طونهیش.یقطب

 : با ترس اشاره به در اتاقم کرد و گفت.دیلبش را گز اخترخانم

 يشه هم برا یخودت بد م ياونوقت هم برا.شنوه یوقت آقا صدامون رو م هی.آروم تر تروخدا کمی.زشته مادر -

 .نشده یعصبان نیاز ا شتریاتاقش تا ب يآقا رو ببر تو يغذا ینیس نینشده ا ریتا د ایحاال هم ب.من

 .در را محکم پشت سرم بستم.نشدم چون به سرعت به سمت اتاقم رفتم شانیمتوجه ادامه حرفا گرید

 .به خواب زدم یتخت افتادم و خودم را الک يرو

 ینیمتوجه شدم که س.دختر و بسته شدن در باعث شد چشمام رو محکم تر ببندم يها ییخش خش دمپا يصدا

کرد  یآرومش به پوست صورتم برخورد م ينفس ها.صورتم خم شد يرو یحس کردم کم.گذاشت زیم يرا رو

بود اما  شدهدونم چه مرگم  ینم.دمیشن یقلبم را به وضوح م يتپش ها يصدا.کرد یو حالم را دگرگون م

 شیزود به حالت قبل یلیاما خ.بمونه یهمان حالت باق يو تو ستهیخواست زمان از حرکت با یدلم مهرچه بود 

 : که گفت دمیشن.برگشت و ازم فاصله گرفت

 یالحق که به خرس قطب.دهیبعد خودش کپه مرگشو گذاشته خواب نجایدوساعت ما رو کشونده ا.هه آقا رو باش -

 .بزنم تو سرش که ده متر از جا بپره ینیس نیبا ا نیگه که همچ یم طونهیش.یگفته زک

 : صورتم نشست و گفتم يرو یاخم
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 .تنگ شده خانم مادمازل ینیکوچه نش يدلت برا نکهیمثل ا.یزن یحرف م ادیز -

 .تخت نشستم يرو باز کردم و رو چشمام

باز  یبا دهان.کرد یکه مثل مات زده ها نگاهم م دمیسرم د يکه چشمام رو باز کردم دختر را باال یمحض به

 : نگاهم کرد و گفت

  ؟يداریب.تو..تو -

 : به خون نشسته نگاهش کردم و گفتم یچشمان با

شد  یهم بد نم ادیتو ز يبخوابم؟ البته برا یمثل خرس قطب يخواب باشم؟ نکنه انتظار دار یخواست یپس م -

قدم از قدم  یکس نجایا.خونه م نشم يکه متوجه اتفاقات تو ستین نیاما متاسفانه من خوابم اونقدرا هم سنگ

 .فهمم ینفر من م نیبرداره اول

چشماش بخونم اما با  يتونستم تو یم یترس رو به راحت.متعجبانه نگاهم کرد نیهم يطعنه ام شد برا متوجه

 : چشمانم زول زد و گفت يبا جسارت تمام تو.حال باز هم خودش را نباخت نیا

 .نکردم يمن که کار.شده خب یحاال مگه چ -

 : دبوار کردم و گفتم ياشاره به ساعت رو.نگاهش کردم رهیخ

  ؟یراس ساعت دو خونه باش ير یم یآره؟ مگه قرارمون نبود که هرقبرستون ينکرد يکه کار -

 : لبش را بازبانش تر کرد و گفت... دهانش را قورت داد  آب

رفته بودم کار  یینبودم جا کاریدر ضمن من که ب.ز دو گذشتها قهیفقط پنج دق.نشده يخب حاالم که طور -

 شده؟  یخب حاال مگه چ.شد رید کمی ومدین رمیگ یتاکس یداشتم موقع برگشتن

 : زدم و گفتم يادیفر.جوش آوردم یحرف رو که زد حساب نیا

االن وقت .نگاه به ساعت بکن هی.يبرگرد يخوا یم یو با چ يبود یندارم که کدوم گورستون يمن کار -

  ؟يهم دار یفیخونه وظا نیا يتو یکن یبرگشتن به خونه است؟ فکر نم

مثل امروز  گهیبار د کیفقط  گهید ي کدفعهیفقط اگر  یول يدفعه رو شانس آورد نیا.يدیپس هنوز نفهم -

 هیبحالت باز هم  يوا.ستیدر کار ن یبخشش چیه گهیرفته باشن د نورتریهم عقربه ها ا هیثان کی یحت یکن رید

 یمشت يبه التماس ها.دم یم انجامرو  دیکه با يبندم و کار یچشمامو م گهیاونموقع د.فتهیب یاتفاق نیهمچ

 شد؟  رفهمیش.اثاثت صاف تو کوچه س.ندارم يقربون و خانمش هم کار

 : تکان داد و گفت یجیانگار الل شده بود سرش را با گ یواقع يکه به معنا دختر
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 ..که ستیانصاف ن نیا یول -

 : و گفتم دمیحرفش پر انیم یعصب

زبونت دراز شده  یلیخ.قرو فرت یپ ير یم یزن یم فایاز وظا یچطور انصافه که جنابعال ست؟یانصاف ن..ا -

 .جوجه کوچولو

ه خنده ام گرفته بود واقعا هم دربرابر من مثل جوجه بود و قدش ب.ستادمیروبه روش ا بایبلند شدم و تقر میجا از

 .دیرس یزور تا سرشونه هام م

 .دیلرز یدستانش آشکارا م.تونستم ترس رو از چشماش بخونم یبه وضوح م.کردم نگاهش

 .و در خودش جمع شد دیعقب کش یبا ترس کم.صورتش بردم کیرا نزد صورتم

 .نگاهش کردم رهیخ.کردم یپوست صورتم حس م ياش را رو دهیکش يها نفس

بخاطر .بزرگ گرد شده بود یچشمانش به اندازه دو تا نعلبک.از حد وحشت کرده شیب یکینزد نیکردم از ا حس

و  دیکه با ترس خودش را عقب کش.شدم کیبهش نزد شتریآمده سواستفاده کردم و ب شیپ تیاز وضع نیهم

 : گفت

  ؟یکن یم کاریچ..یچ -

 : م و گفتمزد يپوزخند.افتاد نیزم يلحظه نتونست تعادلش رو حفظ کنه و محکم رو هی يبرا

 مگه لولوخور خوره ام؟  ؟یترس یاز من م..هیچ -

 : کرد که گفتم یهمانطور مات نگاهم م.تکان داد یرا کم سرش

تازه  نیاما ا.منه هیکلفت فتیارباب منم و تو فقط وظ نجایچون ا یبترس دمیبا.یترس یخوبه که م یلیخ.خوبه -

 .یاولشه خانم حاال حاال ها مونده که منو بشناس

 : و گفتم دمیرا در هم کش میها اخم

 فتیو ظا یش یم مهیبه جبران امروز هم جر.ولو نشو نجایحاال هم پاشو زود خودت رو جمع و جور کن و ا -

تا کامال  يشور یبار همشون رو با دست م هیاول .يمثال اگر قرار بوده امروز لباس هام رو بشور.شه یدوبرابر م

در ضمن .یکش یم یو بعد جارو برق یدست ياتاق ها رو هم با جارو.نیماش يتو ينداز یبشن و بعد م زیتم

 دیبعدش هم با.یکش یمبارك زحمتشون رو م يانگشتا نیو با هم يرو ندار ییظرف شو نیامروز حق زدن ماش

 یکاغذ برات م يرو.یخوام چند مدل غذا و دسر برام درست کن یامشب م.یبه حال شام شبم بکن يفکر هی

 .دم به اخترخانم تا بهت بده یو م سمینو
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 : چشماش دوختم و گفتم يگاهم را تو.روش خم شدم یکم

 بدم؟  حیدوباره توض ایشد  رفهمیش -

 :زدم و گفتم يشخندیسرش را با ترس تکان داد که ن.از تعجب باز مانده بود دهانش

حاال هم برو رد کارت چون .هست یچ فتیوظا یدون یکه خودت نگفته م ادی یخوشم م.خوبه یلیخ.خوبه -

اونوقت .و به کارات اضافه کنم ادیب ادمیهم  يا گهید يزایعوض بشه و چ ممیتصم یبمون گهید یکمیممکنه 

 .بدتر نشده نیا از تیتا وضع یو هرچه زودتر کارتو شروع کن يپس بهتره بر.شه یبه ضرر خودت تموم م

به عقب برگردد به  یحت ایآنکه نگاهم کند  یو ب.ت تکاندپست لباسش را با دس يخاك ها.بلند شد شیجا از

 .سمت در اتاق رفت

 : نگذاشته بود که گفتم رونیرا از در ب شیپا هنوز

 يکار رو کرد نیبفهمم که ا ایچون اگر بشنوم .يریکارات از اختر خانم کمک نگ يبه نفعته که تو یراست -

پس کار خودم رو انجام  ستیحواسش ن نکهیا یبگ.فهمم یفکرم نکن که خرم نم.دم یدودمانت رو به باد م

و  يذره پاتو کج بذار هیاگه  لتبه حا يوا.کنم یچکت م امی یالزم باشه م قهیبه پنج دق قهینه؟ هرپنج دق.بدم

 .ستیوجودم ن يتو یرحم چیه گهیاونوقت د.یچونیمنو بپ يبخوا

در را محکم بهم زد و از اتاق .متوجه نشدم گفت که يزیچ رلبیز.لبانش را برهم فشرد.حرص نگاهم کرد با

 .رفت رونیب

الحق .و با ولع مشغول خوردن غذاها شدم دمییدست هام را بهم سا.اتاق کردم يزدم و نگاه در بسته  يشخندین

 میکه دختر حساب کار خودش را کرده بود برا نیهم.بد هم نبود یول دیرس یدستپخت اخترخانم نم يکه به پا

کتم را از .ازجام بلند شدم ورا عقب زدم  ینیس.دمیدست از خوردن کش دیبه نصفه هاش که رس.بود یکاف

و بعد از آن که سفارش دختر را به اخترخانم  دمیکش میبه سرو رو یدست.آمدم رونیبرداشتم و از اتاق ب یجالباس

خانه  يدلم تو.ونستم کجا برمد یخودم هم نم.گرفتم شیرا در پ ابانیهدف راه خ یب.زدم رونیکردم از در ب

 .کرد یم شترینسبت به آرمان و روزگارش را ب میخانه ماندن من دل نگران يتو.بدجور گرفته بود

بود که همه شان هم مثل هم بود  بیعج.شبانه ام در امان نبود يماه گذشته بود اما از کابوس ها کیکه  نیا با

 یم وانهیداشتم د گهید.خواست یکرد و ازم کمک م یم هیگر تیخواب ها آرمان با مظلوم يهمه  يو تو

و  ماهیاز پر يکنه رد یم رقربون هم سپرده بودم هرجا که فک یشد سرزده و به مشت یبه هرجا که م.شدم

 .میدیرس یم يا جهیبه کمتر نت میگشت یبود هرچه قدر م دهیفا یاما ب.کند یخانواده اش هست سرکش
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بود که خانواده اش از آنجا  دهیها شن هیرفته بود از همسا ماهیپر یمیقد يقربون به محله  یبار که مشت کی

قربون هم دست از تالش برنداشته و به  یمشت نحالیاما با ا.خبر ندارد دشانیکس هم از محله جد چیه.رفته اند

اشت که د یتنها کس نیب نیدر ا.کرد یم یاز آن خانواده باشد سرکش يتواند اثر یکرد م یهرجا که فکر م

 .من بودم دید یضربه م

بر علت شده و روز  دیبه خصوص که کابوس ها هم مز.شدم یم وانهیخبر بودم داشتم د یب زمیاز پسرعز نکهیا از

شد که من همون بهراد چند سال قبل  یباورش نم دید یاالن مرا م یاگر کس.شدم یبه روز داشتم داغون تر م

وحشت  نهیام در آ افهیق دنید ازشکسته شده بودم که خودم هم  يبه قدر.هستم ایآر یشرکت بازرگان ریمد

 .گرانیداشتم چه برسه به د

خواستند سرو  یازم م میمستق ریو به طور غ یزبان یقربون با زبان ب یمدت بارها اختر خانم ومشت نیا يتو

کردم و  یبرخورد مباهاشون به شدت  دندیکش یم شیاما هربار که صحبت ازدواج را پ.بدم میبه زندگ یسامون

 چیه گهیخواست د یدلم نم.اومد یمدر ن ییکس صدا چیاز ه گهیکه د يبه طور.کردم یروزگار را به همه تلخ م

 .هفت پشتم بس بودم يبرا دمیکش شونیکیبار از  هی.بذاره میزندگ يبه اسم زن پاش رو تو يموجود

 : و گفت دیکش نییرا پا نیماش شهیش.پام نگه داشت يجلو ینیافکار غوطه ور بودم که ماش نیهم در

 برسونمت؟ ير یم ییداداش جا -

کردم و  یتشکر کوتاه امیب رونیاز ان حال و هوا ب یکم نکهیا يمد نظرم نبود اما برا یخاص يجا.کردم فکر

 : جلو نگاهم کرد و گفت نهیآ يبه حرکت درآمد راننده از تو نیماش یوقت.سوار شدم

 .رسونمت یداداش؟ بگو سه سوته م يبر يخوا یم قایکجا دق -

بعد .زندان باهاش آشنا شده بودم افتادم يکه تو رمردیپ ادی کدفعهی.مد نظرم نبود ییجا.فکر کردم.کردم نگاهش

رفتن نداشتم و از  يبرا ییبهتر بود حاال که جا دیشا.نداشتم يازش خبر گهیاز خالص شدن از اون خراب شده د

که  يرنگ و رو رفته و مچاله ا اغذو ک بمیج يدست کردم تو.زدم یم يرخبر بودم بهش س یهم ب رمردیپ

تهران  نینش انیاع ياز محله ها یکی يآدرسش تو.اوردم رونیآدرسش را نوشته و بهم داده بود ب رمردیپ

ا ر رمردیبعد از مدت ها قرار بود پ نکهیاز ا.چشم دوختم رونیب طیآدرس را به راننده گفتم و در سکوت به مح.بود

 یکیبرخورد نداشتم حس نزد رمردیبا پ شتریدوسه بار ب نکهیچرا اما با ا ونمد ینم.داشتم یبیاحساس عج نمیبب

حال  نیو در ع بیمن عج یمثل زندگ دیهم با رمردیسرگذشت پ گفتیحسم بهم م.کردم یباهاش م يادیز

 : که گفت دمیراننده را شن يصدا.باشد یدنیشن
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 .میدور بزنم برگرد نجایداداش؟ اگر اشتباس از هم میدرست اومد نینگاه کن بب.نجاستیخب فکر کنم هم -

 هیشب شتریب وارهاشیکه د یمیقد يخانه  يراننده جلو.پالك را گفتم.کردم اسم کوچه به نظرم آشنا آمد نگاه

 : گاراژ داشت نگه داشت و گفت یبه بزرگ يباغ بود و در

 58از پالك  نمیا..دییبفرما -

اوردم و کف دست راننده گذاشتمکه از گرفتنش  رونیب بمیرا از ج یکردم و اسکناس ده تومن بمیج يتو دست

 :امتناع کرد و گفت

 یبا معرفت و بامرام دمیچون د.از همون اول ازت خوشم اومد.پول سوارت نکردم يمن برا.داداش بتیبذا ج -

 .سوارت کردم

 .شدم ادهیپ نیاز ماش یو با تشکر کوتاه دمیبه روش پاش يلبخند

 :که گفت دمیراننده را شن يصدا

 برسونمت؟  یبرگشتن سمیوا نجایهم يخوا یداداش م -

 : سمت عقب برگشتم و گفتم به

 .دییکشه شما بفرما یکارم طول م دیمن رو رسوند نیهم لطف کرد نجایتا هم ینه مرس -

 : تکان داد و گفت يسر راننده

 .یموفق باش.یخود دان خب از ما گفتن بود داداش باز یلیخ -

 .حرف دنده عقب گرفت و رفت نیبا گفتن ا و

با .باغ بود انداختم هیشب شتریخانه که ب يبزرگ و سرتاسر يوارهایبه د ینگاه.ستادمیدر بزرگ خانه ا يجلو

خش خش  يصدا نکهیمعطل شدم تا ا شتریب يا قهیچند دق دیشا.دستم را به سمت زنگ بردم و فشردم دیترد

 یاولش با گنگ.در ظاهر شد یچوبقاب  يدر آستانه  رمردیمهربان پ يچهره .از پشت در آمد و در باز شد ییپا

 ضیمر دیرس یبه نظر م.دلم به حالش سوخت.از هم باز شد ينگاهم کرد و بعد کم کم چهره اش به لبخند

 .دتر شده بو دهیبودمش هم تک دهیزندان د يکه تو یچون چهره اش از زمان.احوال است

لب .دیچک نییچشمش پا ياز گوشه  یاشک يقطره .عصازنان به سمتم آمد رمردیاحوال بودم که پ نیهم در

 : لرزانش را از هم باز کرد و گفت يها

 بابا؟  ییتو.بهراد..ب..ب -
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شانه ام گذاشته بود  يسرش را رو.دیلحظه به سمتم آمد و در آغوشم کش هی يرا با لبخند تکان دادم که برا سرم

 شتریرا ب رمردیخواست پ یدلم نم.کنه یم هیکه داره گر دمیفهم یم شیاما از لرزش شانه ها.گفت ینم يزیو چ

 یخال یگذاشتم تا خودش را حساب.سوخت اشخواستم از خودم جداش کنم اما باز هم دلم بر.ناراحت کنم نیاز ا

 .کند

صورت نمناکش را با پشت .ازم جدا شد عیسرپا نگهم داشته سر يادیخودش متوجه شد که ز قهیاز چند دق بعد

 : دستش پاك کرد و گفت

 یلیتو باباخ میبر ایب.شد یچ دمیلحظه از حال خودم خارج شدم و نفهم هی.معطل نگهت داشتم بابا دیببخش -

 .پسرم يخوش اومد یلیخ

بزرگ بود که درختان  یباغ هیشب رشتیخانه که چه عرض کنم ب.میرا پشت سرم بستم و وارد خانه اش شد در

فقط درخت  يآجر يوارهاید يکرد به جا یکه تا چشم کار م يبه طور.انبوه و بلند سرتاسر آن را پوشانده بود

درختان به  نیا يانتها.ادد یبهم م یبیآرامش عج میپا ریدرختان ز يخش خش برگ ها يصدا.شد یم دهید

و  ییبایز يبلند پوشانده بود که نما يقد يها شهیسرتاسر ساختمان را ش.شد یختم م یمیقد يساختمان آجر

 یساختمان باال م يکه عصا زنان و به زحمت از پله ها رمردینگاه پ.داد یبه ساختمان م یکیدر کل ش

 یمتوجه شدم که حال و روز درست و حساب.دیلرز یبه نفس نفس افتاده و پاهاش م.ستادیراه ا يوسطا.رفت

 .مانده را کمکش کردم یباق يدستش را گرفتم و چند تا پله .به سمتش رفتم نیهم يبرا.ندارد

 : زد و گفت یجون یب لبخند

اجل  گهیامروز فرداس که د نیهم.آفتاب لب بومم.چالق شدم گهید.دردسر کیو هزار و  يریپ.شرمنده بابا -

ادم  هینمونده به جز  يزیچ گهید رمردیاز من پ.کنم یم یدارم زندگ یاالن هم به قول معروف قاچاق.مهلتم نده

 .لیعل

 : انگشتانم فشردم و گفتم انیاش را در م دهیدستان چروک.بهش زدم یگرم لبخند

 .سر بچه هاتون باشه يتون باال هیو سا دیانشاهللا هزار سال زنده باش.دیزن یم هیچه حرف نیخدا نکنه ا -

 : زد و گفت یتلخلبخند .شد نیغمگ رمردیکردم نگاه پ حس

طرف هست و  نیکه ا یاز اون ایکه پونزده ساله رفته کانادا  یکدوم بچه؟ از کدومشون برات بگم از اون..بچه -

 یچشمانش م ياشک تو يزد حلقه  یحرف ها را م نیا یوقت.شه یهم نم داشیطرفا پ نیسال به دوازده ماه ا

 .دلم به حالش سوخت.دیلرز یاش در دستانم م دهینشست و دستان چروک
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 يو مجسمه ها لیوسا يکناره ها یچوب يبه محض ورود به خانه تراشه ها.کردم تا در خانه را باز کند کمکش

سرتا سر ساختمان با .تراش داده شده بودند توجهم را به خودش جلب کرد ییبایکه به طرز ز یو بزرگ چوب بایز

خانه همه دست بافت و  يافرش ه.پرشده بود متیبزرگ و گران ق يو تابلو فرش ها یچوب يمجسمه ها

کردم خانه اش  یداشتم و فکر م رمردیکه قبل از آمدن به آنجا در مورد وضع پ يبرعکس تصور.بودند یشمیابر

تا  نیبا تصوراتم زم دمید یم میرو شیکه پ يزیاما حاال چ.با حداقل امکانات باشد یمیقد يخانه  کی دیبا

 .آسمون فرق داشت

 يساده ا يکرد وضع ظاهر یم یکه در آن زندگ يبرعکس خانه ا رمردیخود پ.از تعجب باز مانده بود دهانم

 : که گفت دمیرا شن رمردیپ يصدا.مانده بود رینگاهم همانطور خ.داشت

و  نیاما همه ش کار دست خودم و حاصل دست رنج عمر چند.جوون یکن یفکر م یبه چ يدونم دار یم -

 .چند ساله م هست

 : ها گرفتم و گفتم لهینگاهم را از وس یعذرخواه با

 .اومدم مزاحم شدم یخانمتون کجاست؟ شرمنده منم بدموقع.یراست -

 .چشمانش نشست يتو یاشک يرا که گفتم حس کردم حلقه  نیا

 : و گفت دیکش یقیآه عم.انداخت نییرا پا سرش

نگاه نکن به .داشت ییخودش صفا يبرا يخونه هم روز نیا.کوتاه شده ایساله که دستش از دن یلیخ.رفته بابا -

 يبه خونه شاد.گفتم زن روح خونه است یبه بچه هام م شهیهم ادی یم ادمی.سوت و کوره یلیکه االن خ نیا

 ..نشاط..يشاد..یزندگ..وحر.بره یرو هم با خودش م یکه رفت همه چ یاما وقت.ده یم یده، زندگ یم

 : گفتم یانداختم و با ناراحت نییرا پا سرم

 .خدارحمتشون کنه.متاسفم -

 : زد وگفت ینیلبخند غمگ رمردیپ

با سرنوشت  میهست یما رفتن يهمه .و زود داره اما سوخت و سوز نداره رید.هم نوبت منه بابا گهیچندوقت د -

 .دیشه جنگ ینم

 : نگاهش کردم و گفتم متفکرانه

  ستن؟یون ناونا چرا پبشت یپس بچه هاتون چ -
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 یدرون فنجان م يرا برداشت و همانطور که چا ییچا يقور.دستش را به سمت سماور برد.دیاز ته دل کش یآه

 : گفت ختیر

رو برات  زیتازه بشه منم همه چ کمیبخور گلوت  ییفنجون چا هیفعال .گم جوون عجله نکن یبه وقتش م -

 .گم یم

 .کردم تشکر

اش  هیدوخته بودم که تک رمردیمنتظر نگاهم را به پ.لبم گذاشتم و فنجان را به سمت دهانم بردم يگوشه  يقند

 .زد یپلک هم نم یحت هیچند ثان دیشا.مانده بود رهیخ ينگاهش به نقطه ا.داد یرا به پشت

 یمچشمک  وارید يبزرگ رو یکه درون قاب چوب دمیرا د ییبایرد نگاهش را دنبال کردم عکس زن ز یوقت

 : که گفت دمیصداش رو شن.زد

 .ماهیو پر وشیپر گهیمن و دوتا خواهر د.میما سه تا بچه بود -

خواست فحش نثارش  یلب هرچه دلم م ریز.نشست میشانیپ يرو یناخودآگاه اخم ماهیاسم پر دنیشن با

 .بود نیزم يرو زیچ نیاسمش هم به نظرم منفورتر یحت.کردم

 : گفت یکه با نگران دمیرا شن رمردیپ يصدا

 شده بابا؟ تو حالت خوبه؟  يزیچ -

 : و گفتم دمیخجالت لبم را گز از

 .دادم یداشتم به حرفاتون گوش م دیببخش.ستین يزینه چ..نه -

 : بهم انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف رمردیپ

مثل  قایمنم اونموقع ها دق.يزندا یخودم م يها یجوون ادیجالبه تو منو .چهره ات بدجور سرخ شده بود یول -

 .ریبخ ادتیکه  ییکجا یجوون یه.جوون بودم و نادون.االن تو بودم

 : جابجا شد و گفت شیسرجا یکم

اما پدرم پسر دوست .من و و دوتا خواهرام میگفتم ما سه تا بچه بود یآهان داشتم م م؟یخب کجا بود -

 یوقت دمیبعدها از مادرم شن.بودم يمن آخر.پسر بهش داده بود و دو تا دختر هیاز شانسش هم فقط خدا .داشت

تمام جشن گرفته و کل حجره و بازار و دوست  يهفته  کیپا بند نبوده و  يرو یاومدم پدرم از خوشحال ایبه دن

داد  یم مچون و چرا انجا یبرام ب یبگ یهرچ.بهم داشت یپدرم توجه خاص یاز همون بچگ.و آشنا رو شام داده

 هیهمه .نگاه چپ بهم بکنه اونوقت حسابش با مرادخان بود یبود کس یکاف.گذاشته بود ارمیدر اخت زیو همه چ
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پدرم  یوقت.بردند یازش حساب م یلیخواهرام هم خ یحت.رفت یدر م نگفتن و صدتا از دهنشو یمرادخان م

چند  ادی یم ادمی.شدند یم میگوشه قا هیرفتن  یاومد خونه از ترسشون که مبادا پدر بهشون حرف بزنه م یم

و  دیسرشون داد کش یبرگشت خونه خواهرام رو صدا کرد و حساب یوقت.کردند و منم به پدرم گفتم تمیبار اذ

به .کردند یتوزانه بهم نگاه م نهیک شهیخوب نبودند و هم ادیهم خواهرام باهام ز نیبخاطر هم.کرد هشونیتنب

بنام اونموقع ثت نام  ياز مدرسه ها یکی يکرد و من رو تو قاتیتحق یپدرم حساب دمیسن مدرسه که رس

 یبهم احترام م یمن پسرش هستم کل دنیفهم یم یشناختند و وقت یمدرسه همه مرادخان را م يتو.کرد

بافته جدا يکه شده بودم تافته  يهوامو داشتنطور یلیمعلم ها هم به اعتبار پدرم خ.گرفتند یم لمیذاشتن و تحو

 .هیاز بق

جمع  يهبچ وقت من رو تو نیبخاطر هم.بهم حسادت کنند گهید يموضوع باعث شده بود که بچه ها نیهم و

 نیهم نداشتم و ا یدوست چیو ه.کردم یم يخودم باز يبرا ییبه تنها شهیدادند و من هم یخودشون راه نم

که  یگذشت و وقت اخالصه اون روزگاره.از همه باعث تعجب معلما و بخصوص ناظم مدرسه شده بود شتریب

پدرم ازم .ستمیخودم با يپا يرو تموم کردم برخالف نظر خودم که دوست داشتم کار کنم و رو رستانیدب

 یده به شرط یبشه م لمیتحص ي نهیگفت هرچه قدر هم هز.خواست درسم رو ادامه بدم و وارد دانشگاه بشم

دوست داشتم کار کنم و  یلیمنم که اونموقع ها خ.ارمیاسم کار رو تا موقعش ن گهیکه بچسبم به درسم و د

کار با چوب  يدوست دارم حرفه  یلیبه پدرم گفتم که خ یبه کار با چوب داشتم قبول کردم ول يادیز يعالقه 

دانشگاه قبول بشم برام استاد  يارم گفت که اگر توکار عالقه د نیبه ا یلیخ دید یپدرم هم وقت.رمیبگ ادیرو 

باالخره به  نکهیتمام تالشم رو کردم به عشق ا هینطوریا دمیمنم که د.بده ادیتا کار با چوب رو بهم  رهیگ یم

 یپزشک يرشته  يداد و تو جهینت میشبانه روز يباالخره تالش ها نکهیتا ا.رسم یداشتم م یکه از بچگ ییآرزو

داد و تمام  بیترت یرگجشن بز.شناخت یسرازپا نم گهید دیخبر رو شن نیا یپدرم وقت.قبول شدم یعال يبا رتبه 

و حسادت بار خواهرام  زیرآمیتحق يبازم متوجه نگاه ها یاون مهمون يتو.و دوست و آشنا رو دعوت کرد لیفام

وضع  نیبه ا گهید.نداشت یتیمشدم اما برام اه یشده بودند م یکه هرکدوم ازدواج کرده و صاحب بچه و زندگ

 .عادت کرده بودم

و چند ساله  نیچند يبود که حاال داشتم به آرزو نیکنن مهم ا یباهام برخورد م يمهم نبود که اونا چطور برام

همه ش از .کنم يادآوریموضوع رو دوباره به پدرم  نیبودم حاال که قبول شدم چطور ا نیتو فکر ا.دمیرس یم م

و باهاش  نمیبش ییبودم که تنها یصتمنتظر فر.ادیب شیقراره پ یدونستم چ ینم.دمیترس یعکس العملش م
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بود  یو با هر جون کندن دمیکش يکنار هیهمه رفتند پدرم رو  نکهیشب بعد از ا يباالخره آخرا.صحبت کنم

گفت با .گفت که حواسش هست دویبه سروروم کش یپدرم برعکس تصورم دست.دوباره خواسته م رو مطرح کردم

و بهم اصول  ادیسه بار به خونه مون ب ياستاد هفته ا هیفردا قراره  زباره صحبت کرده و ا نیاز اقوام در ا یکی

جوون بودم و هزارتا آرزو داشتم که حاال .بود ییدلم غوغا يپدرم رفت تو یوقت.کار رو اموزش بده نیا یمقدمات

ت یاز موقع یاومده حساب شیفرصت برام پ نیاال که ابه خودم قول دادم ح.دمیرس یم نشیداشتم به بزرگتر

اونشب از فکر .بهم افتخار کنه شهیکنم که پدر هم يخواست کار یدلم م.کنم شرفتیکارم پ ياستفاده کنم و تو

بودم و هزار جور فکر و  داریتا خود صبح ب.برد یو کار رو شروع کنم خوابم نم ادیفردا قراره استاد ب نکهیا الیو خ

 .بافتم یخودم م يذهن برا يتو یرنگ الیخ

صبح تازه  يبود، دم دما يچه روز.تراشم یرو م یچوب يکردم که دارم بدنه  یلباس کار تصور م يرو تو خودم

 .دمید یرو نم تیشدم و اون وضع ینم داریوقت ب چیکاش ه يکه ا.کرد دارمیخوابم برده بود که اکرم خانم ب

 يمنتظر ادامه .کردم یبهت زده نگاهش م.انداخت نییرد و سرش را پاسکوت ک دیحرفش که رس يجا نیا به

 شیاز لرزش شانه ها نیبه شدت متاثر شده و ا يخاطره ا ياداوریاما حس کردم از .بودم رمردیماجرا از زبان پ

 یتازه به خودش آمده بود تکان سخت گارکه ان رمردیپ.ادیمنتظر شدم تا خودش دوباره به حرف ب.بود دایپ یبه خوب

اش پاك کرد  دهیو چروک ریرا با سرانگشتان پ شیاشک ها.کردم یچشمانش حس م يلرزش اشک را تو.خورد

 : و گفت

جز درد و  يزیمتاسفانه خاطرات گذشته چ.شد یچ دمیلحظه از حال خودم خارج شدم و نفهم هیشرمنده بابا  -

دونم  یاما نم.روزا رو مرور نکنم اما نیا گهیوقت د چیخودم عهد کرده بودم هبا .گذاره ینم یآدم باق يرنج برا

 .کنم فیتو تعر يخواد دوباره برا یشده که حاال دلم م یچ

 : نگاهش کردم و گفتم متاثر

 شد؟  یخب بعدش چ ادیکه اونروز قرار بود استاد ب دیگفت یم دیداشت -

 : و گفت دیکش یقیآه عم رمردیپ

 .بسه خودم هم خسته شدم گهیامروز د يبرا.گم جوون اما به وقتش، عجله نکن یم -

آن  دمیبهتر د.ندارد یحال و روز درست و حساب رمردیکردم پ یحس م.نگفتم يزیچ گریرا تکان دادم و د سرم

 .اورد یلحظه تنهاش بذارم اما با وجود حال خرابش دلم طاقت نم
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 یبه کم اجیبمونم قبول نکرد و گفت حالش خوب است و فقط احت ششیهرچه قدر اصرار کردم پ یبرگشتن موقع

 .زدم رونیدراز بکشد از خانه ب شیکمکش کردم سرجا نکهیبعد از ا.استراحت دارد

به  يخانه  يسن و سال تو نیبه ا یبود که ادم بیعج میبرا.بودم رمردیپ يراه خانه همه ش تو فکر حرفا يتو

 بیچندان هم عج رمردیپ ییکه تنها دمید یکردم م یبه خودم و سرگذشتم فکر م یاما وقت.تنها باشد یان بزرگ

کاش .دونستم چطور یدهم اما نم انجام رمردیپ يبرا يتوانستم کار یخواست م یدلم م.ستیو دور از انتظار ن

به خانه  یانقدر در افکار خودم غرق بودم که متوجه نشدم ک.دونستم یم شتریب تشیو وضع رمردیشد از پ یم

 .دمیدر بزرگ خانه د يبه خودم آمدم که خود را جلو یفقط زمان.دمیرس

 .باز کرد میاخترخانم در را به رو شهیهم مثل

نگاه متعجبم از کفش ها به اخترخانم .اوردم متوجه دو جفت کفش ناآشنا شدم یداشتم کفش هام را در م یوقت

 : دوخته شد و گفتم

  م؟یمهمون دار -

 : زد سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت یهنوز نفس نفس مکه  اخترخانم

 .منتظر شما نشستن ییرایپذ ياالن هم تو.از دوستان شما هستن نکهیاومدن گفتن مثل ا ییآقا هی.بله آقا -

 .تونست باشه یم یوقت شب ک نیرا نداشتم پس ا یمن که کس.نگاهش کردم متفکرانه

 : شدم و گفتم يجد

 هست؟  ینگفت ک -

 : نگاهم کرد و گفت متعجبانه

 .شناسه یگفتش خودش منو م.نگفتن يزیچ دمیازشون پرس یهرچ..نه آقا -

صورتم نشست و  يرو یباشد اخم ماهیاز برادران پر یکی دیشا نکهیازفکر ا.تونست باشه یم یک یعنیمن  يخدا

 : گفتم

خونه راه  يتو ينطوریکس رو هم چیه هست؟ مگه نگفتم یهست و چ یک یکالم بپرس هی دیتو نبا یعنی -

 يخونه  يتو ادیو ب نییو نشناخته سرش رو بندازه پا دهیند دیاومد با یهرکس از هرقبرستون یعنیهان؟ .نیند

 من؟ 

 : بود گفت دهیترس ادمیفر يکه از صدا اخترخانم

 ..بخدا آقا -
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 : حرفش امدم و گفتم انیم یعصب

 ؟ ...  ستیدر کار ن یبخشش چیه گهید يدفعه  یول رمیگ یم دیرو ند ندفعهیا.بشنوم يزیخوام چ ینم -

 : انداخت و گفت ریشرم زده سرش را به ز اخترخانم

 .دیببخش.بله چشم آقا -

 : تکان دادم و گفتم يسر

 .خوبه -

 .رو نداشتم یمن که کس.تونست باشه یم یک یعنی.در فاصله گرفتم و به سمت اتاق رفتم از

 هی يبرا.هستش یبدم ک صیتوانستم تشخ یفاصله نم نیاز ا.پشت به من نشسته بود يمرد ییرایپذ يتو

 : و با لکنت گفتم دمیکش يخفه ا ادیفر.باز نگاهش کردم یبا دهان.میچشم تو چشم شد.لحظه به سمتم برگشت

  ؟ییتو..مهران..م..م -

بلند  يبا قدم ها.چشمانش حس کنم يتونستم تو یلرزش اشک رو م.از هم باز شد يکم لبانم به لبخند کم

 یصورتش چرخ م يتک تک اعضا ينگاهم با دقت تو.ستادمیا دمیکه رس شیبه دوقدم.خودم را بهش رسوندم

 دیچند تار سف.شده بود رشکسته ت یلیگذشت اما مهران از قبل هم خ ینم میازآزاد يادیکه زمان ز نیبا ا.خورد

که  ستیادیمتوجه شدم مدت زمان ز.نشسته بود شیشانیپ يور زیر يها نیهاش سبز شده و چ قهیشق يرو

 : سخت در آغوش فشردمش و گفتم.زدم يلبخند.بهش زول زدم

 با خودت؟  يکرد کاریچ.قیرف يعوض شد یلیخ -

 : من را از خودش جدا کرد و گفت.چشمش نشسته بود را پاك کرد يکه گوشه  یاشک نم

تازه ماشاهللا .بهراد يبه جاش تو اصال عوض نشد.شه ینم نیاون خراب شده بهتر از ا طیمح گهید میچه کن -

 گذره ها؟  یخوش م یلیمعلومه بهت خ.يو لپ آورد یگوشت گرفت یبزنم به تخته حساب

 : شانه ام گذاشت و با لبخند ادامه داد يرا رو دستش

  ؟يازدواج کرد ينگفته بود یراست -

 : کردم و بدون توجه به مهران رو به دختر گفتم یاخم.ردم متوجه دختر شدمرد نگاهش را دنبال ک یوقت

  نجا؟یا يایبهت گفت ب یک -

 .مهمون دارم.اریبردار ب ییباش دو تا چا زود

 .رفت رونیو از اتاق ب.لب گفت که متوجه نشدم ریز يزیچ.لبانش را با حرص جمع کرد دختر
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 : کرد و گفت ياز رفتنش مهران خنده ا بعد

ولت  یمثل اون اول يدیوقت د هی.یگناه داره اول زندگ یطفل.اریزن بنده خدا فشار ن نیانقدر به ا.گناه داره -

 .کرد رفتا

 : دمینگاهش کردم و با خشم غر یشاک.دیبلند خند يبا صدا و

 .ستیاونم زن من ن.من ازدواج نکردم -

 : باال برد و با خنده گفت میدستانش را به حالت تسل مهران

 .میخب؟ آقا اصال من تسل یزن یچرا م.چشم..چشم -

 : زدم و گفتم يلبخند

 .نیبش يسادیحاال چرا وا.لوس نشو -

 : کرد و گفت يخنده ا مهران

 یگ یم يعوض شد یلیگم خ یمن م..جلل الخالق.االن ينه به خنده  شتیپ قهینه به اون اخم چند دق -

 کشه؟  یاز دستت م یدختره چ نیا رهچایب.بهت گفت بهراد هاپ هاپو دیالحق که با.نه

 : نگاهش کردم و گفتم يجد.خودم رو گرفتم يلحنش موقع گفتن خنده م گرفته بودم اما بازم جلو از

کنم  یخونمم حسابش نم يتو ییمن دمپا.نداره ینسبت چیدختره با من ه نیچند بار بگم ا.از دست تو مهران -

 .رمشیچه برسه که برم بگ

 : شانه ام زده و گفت يبا خنده رو مهران

به به چه .ده ینجاتت م ایخل باز نیاز ا کمیشه حداقل  یبرات م یزن خوب.ستایبدك ن ادمیاما بنظر من ز -

 .خودش اومد میکن یم بتشویغ میحالل زاده است فکر کنم گوشش صدا کرد دار

 يرا رو وهیو ظرف م ییچا ینیدختر س.و مظلوم نگاهم کرد دیدهانش کش يرو یپیچپ نگاهش کردم که ز چپ

 .کردم کیاز استکان ها را برداشتم و به لبم نزد یکی.گذاشت زیم

هنوز .هم چفت شده بود يرو یعصب میدندان ها.صورتم نشست يرو یدندانم رفت اخم ریکه ز ییچا ي مزه

 .نگذاشته بود که صداش کردم رونیپاش رو از اتاق ب

 : تعجب به سمت عقب برگشت و گفت با

 ..برم کار دارم دیبا نیتر بگ عیسر دیکار دار یچ ه؟یچ -

 : گفتم ادیچشمانم را بستم و با فر.در هم رفت شتریب میها اخم
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 .کارت دارم ایگفتم ب -

مشتم فشردم  ياستکان را تو.دیرس میکیبه نزد یوقت.آمد یکه به سمتم م دمیشن یرا م زشیر يقدم ها يصدا

 .صورتش گرفتم يو جلو

 : اخم گفتم با

  ه؟یچ نیا -

 : دستم انداخت و گفت يبه من و سپس استکان تو یگرد شده از تعجب نگاه یچشمان با

 .خب معلومه استکان -

 : شدم و گفتم یعصب.در هم رفت شتریب میها اخم

  ه؟یچ نیجواب منو بده ا.چرت و پرت نگو لطفا -

 : باز نگاهم کرد و گفت یدهان با

 .که سوال نداره نیا.گهید هییخب چا -

 : گفتم ادیو با فر دمیکوب ینیس يرا تو استکان

صدبار گفتم .مونه یقبرستون م يمثل مرده ها نیرنگش رو بب.با آب سرد نداره یاما فرق هییدونم چا یخودم م -

 .یش یم هیتنب يحاال که توجه به حرف ندار.ارین ییچا ينطوریا

با خشم نگاهش کردم و .ختیر اشییستکان هم برگشت و چاا یکیبا دست هل دادم که اون  یرا عصب ینیس

 : گفتم

به حالت اگر  يباشه که من گفتم وا يزیتا درست همون چ زیبرو انقدر بر.خورن یبدردم نم.رو بردار ببر نایا -

 .یش یم تیخوام نباشه اونوقت خودت اذ یکه م يدوباره اونطور

 گفتم؟  یچ يدیفهم -

را  شیکه با حرص لب ها دمیکش يادیشدم و دوباره برسرش فر یعصب.را بست شیچشم ها ادمیفر يصدا از

استکان ها را جمع .کردم اما باز هم خودش را نباخت یچشمانش حس م ياشک را تو يحلقه .جمع کرد

 .تند از اتاق خارج شد يمشتش فشرد و با قدم ها يرا محکم تو ینیس.کرد

 : تکان داد و گفت يتاسف سر مهران با.موهام فرورفت نیب یعصب انگشتانم
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 يچه کار نیاااا آخه ا.کنم یحالت خوبه؟ بخدا من که کم کم دارم به خوب بودنت شک م یبهراد تو مطمئن -

کرد که جوابتو  یخانم یلیبخدا خ ؟يبرخورد رو باهاش کرد نیداره که ا یدختر چه گناه نیا.پسر يبود کرد

 ..تو.کنم بهراد یوقتا به سالم بودنت شک م یواقعا که بعض.بزرگت گوشت بود کهینداد اگه من بودم که ت

 : و گفتم دمیحرفش دو انیم یعصب

دختر از همه بدم  نیاز خودم، از ا.با همه مشکل دارم.يریزنج ي وونهید..ام وونهیآره حق با توئه اصال من د -

 .نه ای یکن یبس م.اصال با جنس زن مشکل دارم.ادیم

 : گفت رانیگرد شده نگاهم کرد و ح یچشمان با

 .ایکرد یقاط یحساب.خورده یینکنه سرت به جا.پسر ينبود ينجوریبهراد؟ تو که ا یواقعا خودت نیا -

 : خشم نگاهش کردم و گفتم با

 .بخور ریپوست بگ وهیم.مایقاط یسربه سرم نذار مهران االن حساب -

 : شد گفت یز جاش بلند متاسف تکان داد و همانطور که ا ياز رو يسر مهران

االن فعال حالت خوش .شدم امروز ضیمستف یحساب یجنابعال ییرایاز پذ.گهیوقت د هی يباشه برا.ندارم لینه م -

 یم دیتوش که من بع ادیعقل ب کمیخوره بلکه  یکله ت باد م نیبه ا کمی.بهتره یفکر کنم تنها باش ستین

 .دونم

 : کرد و گفت يبهش رفتم که خنده ا يغره ا چشم

 .ترسم یرو درشت نکن م تیبابا قور يخب بابا انقدر چشا یلیخ -

 : شانه ام زد و گفت يرا رو دستش

 .گهیخب من برم د یلیخ -

 .بهم سربزن خداحافظ يهم آدرس خونه منه وقت کرد نیا.لباسم گذاشت بیج يرا تو يکاغذ

داشت از دست و پا  گهیحالم د.اعصاب بود يدختر چقدر رو نیواقعا که ا.موهام فرورفت يعصب البال انگشتانم

مهران هم که  نیا.مثل آدم انجام بده یکار رو درست و حساب هیواقعا که بلد نبود .خورد یهاش بهم م یچلفت

خودشو زده به  يدختره چجور نیا دممن خونه نبو ستیمعلوم ن.داغ تر از آش يبدتر از همه شده بود کاسه 

دارن  یزنا چ نیدونم ا یاصال من نم.کرد یرو م شیکه مهران هم دلش به رحم اومده و هوادار یموش مردگ

 يدیبه جز پل دمیوجودشون ند يتو یچیوقت ه چیمن که ه.سوزه یمردا انقدر دلشون به حالشون م یکه بعض

 .يو مارموز
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شده باشه، با هول از جا  شیطور یممکنه کس نکهیاز تصور ا.امیب رونیباعث شد از فکر ب شهیشکستن ش يصدا

و لکه  نیزم يرو يها شهینابسامان آشپزخانه و خورده ش تیوضع دنیاما با د.دمیو به سمت آشپزخانه دو دمیپر

 .در هم رفت میاخم ها اریاخت یپخش شده بود ب نیزم يکه رو یخون يها

 

خورده بود و  یکف پاش شکاف عمق.دمیها را دنبال کردم تا به دختر رس کیسرام يبجا مانده رو يلکه ها رد

چهره اش از درد در هم .صورتش سرخورد ينگاه متعجبم به رو.زد یم رونیانگشتانش ب يخون با فشار از البال

همانموقع اخترخانم هم به .ختیر یم نییپا شیجمع شده بود و قطرات اشک مثل بلور دانه دانه از چشم ها

 : و گفت دیتش کوبدختر محکم به صور دنیبا د.آشپزخانه امد

 .امیاالن من م ایتکون نخور.مادر سایشده؟ وا ينطوریچرا ا نجایشده مادرجان؟ ا یچ.خدا مرگم بده يوا -

باالخره با  نکهیتا ا.کرد یها را باز م نتیکاب هیاول يکمک ها يوارد آشپزخانه شد و به دنبال جعبه  اخترخانم

 : در هم رفت و گفتم میاخم ها اریاخت یهنوز شروع به کار نکرده بود که ب.دختر زانو زد يکنار پا نیبانداز و بتاد

 .دکتر میر یپاشو اماده ش کن م.یبکن يالزم نکرده کار -

 : و گفت دیپر شیبا هول از جا.اخترخانم به سمت عقب برگشت.خودش را جمع و جور کرد یکم دنمیبا د دختر

 .بندم زخمش ینشده اقا االن م يزیچ.؟ شرمنده متوجه نشدمآقا نیهست نجایاوا شما هم ا -

 : گفتم یحرفش امدم و عصب انیم

 .رو که گفتم انجام بده يحرف نباشه کار -

 : سرش را تکان داد و گفت عانهیمط

 .بله چشم آقا -

 ي هیمنتظر نشدم بق گهید.بلند شود شیبود کمکش کرد از جا یدختر انداخت و به هرزحمت يبازو ریز دست

آژانس را از دفتر  يکرد شماره  یکه اخترخانم داشت دختر را آماده م يتو فاصله ا.نمیعکس العمل هاشون رو بب

 دیپوشان یبه دختر لباس گرم م داشتکتم را برداشتم و رو به اخترخانم که .گرفتم نیکردم و ماش دایتلفن پ

 : گفتم

 یدم در معطل م ادیم نیاالن ماش.خوبه یبافتن نیهم یکن چشیبقچه پ یلیخواد خ یبسه حاال نم -

 .رونیب ادیکمکش کن ب.شه
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تا باالخره در  ستادمیدر ا يهمانجا جلو يا قهیچند دق دیشا.آمدم رونیو از در ب دمیچیگردنم را دوردهانم پ شال

ا باز کردم و رو در عقب ر.دیآژانس هم رس نیهمانموقع ماش.امدند رونیخانه باز شد و اختر خانم به همراه دختر ب

 : به اخترخانم گفتم

 .کمکش کن سوار شه -

 : حرفم تکان داد و گفت دییتا يبه معنا يسر اخترخانم

 .چشم آقا -

 : خودش هم خواست از آن طرف سوار شود که گفتم.نشاند نیعقب ماش یصندل يکرد و دختر را رو کمک

  ؟يای یتو کجا م -

 : نگاهم کرد و گفت متعجبانه

 .دیتون یشما که دست تنها نم.آقا گهیکمکتون کنم د امیدارم مخب منم  -

 : شدم و گفتم يجد

 .باشه من خودم هستم زیالزم نکرده تو بمون خونه حواست به همه چ -

 : تعجب گفت با

 ..آخه آقا شما که یول -

 : حرفش آمدم و با اخم گفتم انیم

 دارم دیکل دیشما بخواب دیاگر طول کش یول میای یزود م.رو که گفتم انجام بده يکار یول یب یول -

از در جلو سوار شدم و به راننده گفتم حرکت .فاصله گرفت نیحرفم تکان داد و از ماش دییتا يرا به معنا سرش

 .کنه

 .نظاره گر دور شدنمان بود یبود و با نگران ستادهینکرده بود هنوز همانجا ا نیکه ماش یهم تا زمان اخترخانم

 سیتمام صورتش خ.دیچک یم نییچشمش پا يقطرات اشک از گوشه .به دختر افتاد نیبغل ماش نهیاز آ نگاهم

وقتا اعصاب  یدختر چقدر بعض نیواقعا که ا.بستم و انگشت اشاره ام را به لبم فشردم یچشمانم را عصب.شده بود

سه ساله داره  يکه مثل بچه ها الناز ا نمیمهران آبرومو برد ا يخونه که جلو ياون از تو.شه یخورد کن م

زنا رو  يها يباز ینازك نارنج يواقعا که حال و حوصله .زن افتادم هی ریواقعا چقدر بدبختم که گ.کنه یم هیگر

 ای غیکوچولو هست اگه ت ي شهیش هیحاال خوبه .کنه که انگار خنجر زدن بهش یم هیگر نیدختره همچ.نداشتم

 .ختیر یخاطر بهم م نیو زمان را به ا نیزم احتم.کنه کاریخواست چ یچاقو بود م
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اش را حساب کردم و از  هیکرا.کردم بمیج يدست تو.اومدم رونیاز فکر ب میدیگفت رس یراننده که م يصدا با

 : کرد گفتم یم هیدر عقب را باز کردم و رو به دختر که هنوز گر.شدم ادهیپ نیماش

 .شو ادهیپ -

دور پاش  ینگاهم به دستمال خون.توجه به حرفم روش رو برگردوند یبا نفرت نگاهم کرد و ب.را باال آورد سرش

 .افتاد

 : دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم.بر هم فشردم یرا عصب میدندان ها.در هم رفت میها اخم

 .شو ادهیپ ریدست منو بگ -

چشمان و دستم به گردش  نینگاه متعجبش ب.قطع شده بود اش هیگر.رو گفتم با تعجب به سمتم برگشت نیا تا

 : در هم رفت و گفت شیاما کم کم اخم ها.کرد یچند ثانبه همانطور مات نگاهم م دیشا.در آمد

 .شم ینم ادهیپ.خوام ینم -

کردم و  یاخم.خواست دست بندازم و خفه ش کنم اما باز هم خودم را کنترل کردم یرا که گفت دلم م نیا

  :گفتم

 نه؟  ای یش یم ادهیپ -

 يلحظه خون جلو هی يبرا دمیحرکتش را د نیا یوقت.نداد و به جاش روش رو با حرص ازم برگردوند یجواب

 رونیب کدفعهی نیبازوش و از ماش ریدست انداختم ز.کنم یکار م یچ دمینفهم گهید.چشمام رو گرفت

 : و گفت دیکش رونیدستم ب ریبازوش را با حرص از ز.و با اخم نگاهم کرد دیکش يبلند غیج.دمشیکش

 .دستم شکست یوحش یکن یم کاریچ -

به دستم .بود دهیترس یحرکتم حساب نیدختر که با ا.خشم نگاهش کردم و انگشتانم را دور مچش حلقه کردم با

کار چندان موفق نبود چون هرچه  نیا اما در.داشت مچش را از اسارت دستانم خالص کند یاورد و سع یفشار م

دستم در حال خرد شدن  ریکردم استخوان هاش ز یحس م.شد یم شتریشد فشار دستانم ب یم شتریتقالش ب

 یهاش هم توجه نم هیبه گر یحت.تنداشتیاما برام اهم.دمیشن یگوشم م ریرا ز فشیظر يناله ها يصدا.هست

که  رشیقسمت پذ يجلو.شلوغ بود یلیخ مارستانیداخل ب يمحوطه .دمشیکش یبا خودم م بایتقر.کردم

 : رو به دختر گفتم.ستادمیا میدیرس

 .امیمن االن م نیتو برو بش -
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 يچشمانم زل زد و لنگان لنگان رو يبا نفرت تو.قرمز شده و ورم کرده بود هیاز فرط گر.چشمانش کردم نگاه

 .ببرمش بخش اورژانس دیباگفت .سوال کردم رشیاز قسمت پذ.انتظار نشست يها یصندل

اما اعصابم از .کرد یاصال نگاهم نم.مانتوش چنگ زدم يبه لبه .کرد رفتم یم هیسمت دختر که هنوز هم گر به

 : گفتم یبا کالفگ.بود ختهیهاش بهم ر هیدست گر

 .یکن یچقدر دم گوشم وز وز م يخسته م کرد..آه.نه ای یش یخفه م -

 .کرد ینم ییتقال گهیرا که گفتم حس کردم دستانش شل شد و د نیا

تا  ستادمیامدم و منتظر ا رونیخودم هم از اتاق ب.نهیبش یصندل يکمکش کردم رو میدیاتاق دکتر که رس به

از بس .خانم نذاشت نیکه ا یاستراحت کن یخواست یروز هم م هی.بهراد یواقعا که چقدر بدبخت.کارش تموم بشه

واقعا تا حاال .نگه داشتم میندگخونه ز يرو تو یآدم نیچقدر احمقم من که همچ.و خنگ بود یلفتدست پا چ

 .دختر یبه جز دردسر برام نداشت یچیه

 : نگاهش کردم و گفتم يجد.امیب رونیسرم باعث شد از فکر ب يباال یخانم يصدا

  ن؟یبا من بود -

 : زد و گفت يلبخند زن

الزم داره از نظر شما اشکال  هیتا بخ ستیب يباال دیشا دهید بیآس یلیتون پاش خگفتم خانم.بله با شما بودم -

  م؟ینداره؟ ما کارمون رو شروع کن

اصال به .کنه یپس چرا داره از من سوال م.ستیاون که زن من ن.گفت یم یچ نیا.باز نگاهش کردم یدهان با

 خوان با پاش بکنن؟  یم یداره که چه غلط یمن چه ربط

 : دهانم را قورت دادم و با اخم گفتم آب

 .دونم ینم يزیمن چ.لطفا دیاز من نپرس دیانجام بد دیدون یدونم هرکار که خودتون م یمن نم -

 : که گفت دمیشد صداش را شن یکه داشت ازم دور م یزمان.نگفت يزیبا تعجب نگاهم کرد اما باز هم چ پرستار

زن بدبختش چطور  نیواقعا که ا.شد خوردش یمن عسلم نم هیبا .رو ییمردا نینکنه همچ بیخدا نص.واه..واه -

 لهیتعط یکه کال از مخ و همه چ اروی نیا.اخالق داشتن کمیبخدا حداقل  میقد يمردا هم مردا.کنه یتحملش م

 .انگار

اگه االن کنار دستم بود حتما جواب دندان .کردم یبا نفرت نگاهش م.شد دیهم کل يرو یعصب میها دندان

 .که دور شد و نتونستم جوابش رو بدم فیاما ح.بره ادشیهم  شیدادم تا حرف زدن معمول یبهش م یشکن
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باهام داره  یکردند نسبت یهمه فکر م نکهیاز ا.شدم مانیهمراه دختر امده بودم پش نکهیلحظه ار ا هی يبرا

افتادم دلم طاقت  شیخون يپا ادی یکه اومدم برگردم اما باز هم وقت یهمان راهاز  خواستمیم.شدم یم یعصب

کردم اما هنوز کارش تمام  یسرکش دکترچندبار به اتاق .انتظار نشستم و منتظر ماندم يها یصندل يرو.اوردین

حرکت  یتخت ب يرو دمیوارد اتاق دکتر که شدم د.اتاق دکترصدام زد ياز تو یباالخره کس نکهیتا ا.نشده بود

 یم نییچشمانش پا يقطرات اشک آرام از گوشه .شد یمتوجه حضورم نم نیهم يبرا.بود نییسرش پا.نشسته

سرش را هم بلند  یحت.شدم کیشمرده بهش نزد يبا قدم ها.کرده بود سیو کل صورتش را خ دیچک

 هیگر.ده ها سرش را بلند کردبا برخورد دستم مثل صاعقه ز.دستم را ارام جلو بردم و به بازوش چنگ زد.نکرد

گستاخ و  يچشما ينگاهم تو.کرد یگرد شده از تعجب نگاهم م یاش قطع شده بود و حاال داشت با چشمان

پوست  ریکردم انگشتانم ز یحس م.بود يبد تیموقع.تونستم بکشم ینفس هم نم یحت.قفل شده بود شیوحش

 .دستش به شدت داغ شده

 یهرچه م.دونم چه مرگم شده بود یخودم هم نم..او با تعجب و من میه بودبا جسارت تمام بهم زول زد هردو

 یپلک هم نم یحت.دیکش یمرا به سمت خودش م ییچشمانش مثل آهنربا.رمیتوانستم نگاه ازش بگ یکردم نم

نگاه از  یعصب.در هم رفت میامانده بودم اما کم کم اخم ه رهیهمانطور خ يا هیچند ثان دیشا.توانستم بزنم

از موقع  شتریکردم ب یاما حس م.حرف به دنبالم راه افتاد یب.ادیب نییچشمانش گرفتم و کمک کردم از تخت پا

 .زند یامدن لنگ م

 : فکر کنم گفتم يزیانکه به چ بدون

 .ات رو بده به من هیتک -

نه اش حلقه کردم و کنه دستم را دور شا ینم یحرکت چیه دمید یوقت.کرد ینگفت و فقط مات نگاهم م يزیچ

دختر .بازوش فشردم و به راه افتادم يرو شتریانگشتانم را ب.لرزه یحس کردم بدنش م.اش را به خودم دادم هیتک

کرد ازم دور بشه اما  یسع بارچند .از شدت شرم سرخ شده شیکردم گونه ها یحس م.کرد یاصال نگاهم نم

 میشد یرد م رشیاز قسمت پذ میداشت یوقت.هکن یحرکت چیتونست ه یمحکم گرفته بودمش که نم يطور

 ياز گوشه .کردم یکردند شوهر دختر هستم را حس م یاز زن ها که فکر م ینگاه حسرت بار برخ ینیسنگ

 .چشم حواسم به حرکات دختر بود
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که دارم نگاهش  دیفهمیافتاد اما تا م یرخم م مینگاهش به ن یگهگاه.مانده بود رهیخ ينگاهش به نقطه ا دختر

هم  رونیب يسرما یحت.سوخت یتمام تنم از شدت گرما داشت م.کرد یکنم جهت نگاهش را عوض م یم

 .رفت یم نییباال و پا دمیکش یکه م يبلند يام از شدت نفسا نهیس يقفسه .نتوانست ار التهاب درونم کم کنه

تب  يکردم تمام تنم تو یحس م.کرد یم ینیام سنگ نهیس ينفس تو.ستادمیا دمیراه که رس يها مهین به

خودم هم .کرد یترم م وانهیخورد و د یگرم و پراسترس دختر به پوست گردنم م ينفس ها.سوزه یم یبیعج

 یکیاون تار يتو.شردمشبه خودم ف شتریب تمیتوجه به موقع یچشمام رو بستم و ب.دونم چه مرگم شده بود ینم

رفت و قلبم  یحرارت بدنم هرلحظه باالتر م.دیرس یوش نمبه گ مانینفس ها يبه جز صدا زیچ چیشب ه

 یبدنم حس م يتک تک سلول ها يرو تو یبیلرز عج.دیکوب یام م نهیس يوار به قفسه  وانهیخودش را د

 .نفسام حاال بلندتر شده بود.کردم

دختر را .صورتم نشست يرو یاخم اریاخت یب.چشمام رو باز کردم.امیباعث شد به خودم ب ینیبوق ماش يصدا

داخل  يمهوایآدرس را گفتم و سوار شد میر یکجا م دیپرس یاز خودم جدا کردم و در جواب راننده که م یکم

برپا  ییدلم غوغا يتو.بهتر نکرد راها حال خرابم  نیا چکدومیاما باز هم ه.بود رونیمطبوع تر از ب یکم نیماش

 یرو نگاه م رونیب دمید یافتاد م یبه دختر م اریاخت یاهم بهربار که نگ.دونست یبود که فقط خدا خودش م

حال فاصله ام را باهاش حفظ کرده  نیبا ا.دمشییپا یم یرچشمیحواسم بهش بود و ز ياما من همه .کنه

 .رد و بدل نشد نمانیب یحرف چیبه خانه ه دنیتا رس.بودم

 یکردم هربار که به خودم م یحس م.بشه ادهیپ نیراننده را حساب کردم و کمکش کردم که از ماش هیکرا

 .به خودم فشردمش شتریکردم و ب یاخم.رهیگ یازم فاصله م اریاخت یچسبانمش ب

را  دیو کل بمیج يدست کردم تو.خانه همه خواب بودند چون چراغ ها همه به جز چراغ راهرو خاموش بود یاهال

 .در باز شد دیچرخش کل نیبا اول.اوردم رونیب

 .میدیدر اتاقش که رس کینزد.بستم و لنگان لنگان خودمان را به اتاق دختر رساندمدر را  آرام

 : گفت دختر

 .رم یخودم م گهیممنون د -

 یوقت.گونه هاش از شرم گل انداخته بود.براقش بخونم يچشما يتونستم از تو یشرم رو م.دمیسمتش چرخ به

 .انداخت نییو سرش را پا دیکنم لب گز ینگاهش م دید
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 یرو نم ییبود و جا کیتار یلیاتاق خ.دور شانه اش حلقه کردم و به راه افتادم شتریعتنا به حرفش دستم را با یب

 انیلحظه م کیحس کردم .برخورد کرد یراه بود که پام به جسم سخت يها مهین.قدم هام رو تندتر کردم.دمید

دندان .دیکش یم ریپام از شدت درد ت.دمدستم را محکم تر کردم و به کمرش چنگ ز.و آسمان معلق شدم نیزم

 .را برلبم فشردم و چشمانم را بستم میها

که  یبه محض.کرد یدرد م يپام بدجور.اما بعد کم کم چشمانم را باز کردم.به همان حالت ماندم هیچند ثان دیشا

تونستم  ینفس هم نم یحت.گره خورد شیگستاخ و وحش يچشما يچشمام رو باز کردم چشمام تو

شب  یکیاراون ت يتو.بود اهشیس يچشما ينگاهم تو.صورتش بود يمتر یچند سانت قایصورتم دق.بکشم

نگاهم .به نفس نفس افتاده بودم.ضربان قلبم باال گرفته بود.دیرخش یدر شب م يمثل ستاره ا اهشیس يچشما

به صورتش  اریاخت یصورتم ب.صورتم نشست يرو يلبخند محو.به گردش در آمد شیو لب ها ینیب يرو

نفس هاش  یگرم سح.کردم یحس م میگونه ها يپراسترس و گرمش رو رو ينفس ها.شد یتر م کینزد

 .با صورتش نداشتم يفاصله ا چیه گهیحاال د.کرد یترم م وانهیپوست صورتم د يرو

بزرگ گرد شده بودند کردم و  ینگاه چشمانش که از تعجب مثل دو نعلبک.چشمانم بود يجلو قایدق چشماش

 رونیمنقلب ازش فاصله گرفتم و بدون آنکه به سمت عقب برگردم از در ب یبا حال.در هم رفت میاخم ها

اتاق زدم و چشمانم  يام را به در بسته  هیتک.برف وارد اتاقم شدم و در را پشت سرم بستم دیبدون زدن کل.زدم

 يعرق را رو یسیخ..س افتاده بودمبه نفس نف.رفت یم نییباال و پا جانیام از شدت ه نهیس يقفسه .را بستم

 .کردم یحس م میشانیپ

 شیحاال االن اون دخترك پ.کردم یکار داشتم م یاون اتاق چ يمن االن تو.چه مرگم شده بود..من يخدا

 .کنه یم يخودش چه فکر

  ؟يکرد یکار م یچ یداشت یدون یم..تو یچقدر احمق.خاك برسرت بهراد -

 رونیب يپرت کردم و با همان لباس ها يکتم را به گوشه ا.صورتم نشست يرو یاتفاقات امشب اخم ياداوری با

 .تخت افتادم يرو

دو  ریکه چشمامو بستم، تصو یبه محض.سرم گذاشتم و چشمانم رو بستم ریدستم را ز هی.به سقف بود نگاهم

 .اومد یچشمام م يجلو یو وحش اهیجفت چشم س

اون  ينگاهم تو یچرا وقت ؟ياریسرم ب يخوا یم ییدختر؟ چه بال یکن یبا من م يتو چکار دار.یلعنت..یلعنت -

کنم من همون بهراد  یفراموش م نمتیب یم یچرا وقت.شم یخود م یافته از خود ب یم تیلعنت يچشما
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چه .یلعنت..یلعنت..آه.کنن یتو منو ذوب م يچشما یول.تونه نرمش کنه یسنگم نم یخودخواه و مغرورم که حت

 خدا؟  ادی یداره سرم م ییچه بال.شدم ينجوریچرا من اا.افته یداره م یاتفاق

 .رفتند یچشمانم رژه م يجلو یعکاس لمیمثل ف کیبه  کیامشب  يصحنه ها تمام

 .يزیر یبهم م يهامو دار يزیتمام برنامه ر.دختر یکن یمنو داغون م يدار تو

 .موهام فرورفت يدستام تو.تخت نشستم يرو

 .ذارم ینم.بشه ينطوریذارم ا یمن نم -

 .موهام مشت شد يتو دستام

 .رونیکنم، ب یم رونتیب يا گهیقبل از هراتفاق د -

*** 

 16 فصل

 .با دختر نداشتم يبرخورد ادیز گهیمدت خوشبختانه د نیا يتو.گذشت ییدوهفته از اون شب کذا حدود

 يکه تو ییکرد و وقتا یت ماون هم مراعا.بشه یدور و برم آفتاب ادیخوام ز ینم گهیسپرده بودم که د بهش

 یهم داشت به اخترخانم م ياگر کار ایناهار و شام و  يبرا یحت.اومد یچشمم م يخانه بودم به ندرت جلو

 .هم خوشحال بودم یلینبودم بلکه خ حتاتفاق نه تنها نارا نیاز ا بایتقر.بگذاره انیرو باهام در م انیسپرد جر

ام  چارهیاما به خودم قول داده بودم که نگذارم قلب ب.دمیترس یزد م یداشت جوانه م یکه به تازگ یاحساس از

 زمیاز پسر عز يخبر یب میوسط تنها نگران نیا.هم موفق بودم يتا حدود.دست سرنوشت شود ریاس گرید کباری

 .آرمان و سرنوشت نامعلومش بود

 دایپسرم به ما بدهد پ یالمتکه خبر از صحت و س ینشان ایرد  چیه میمدت نتونسته بود نیا يتو متاسفانه

در  یانگار مثل سوزن.میدیرس یم يا جهیکمتر به نت میگشت یم شتریاما هرچه ب میبه همه جا سرزده بود.میکن

 .انبار کاه گم شده بود

 .دیکش رونیعوالم و افکارم ب انیقربون مرا از م ینگران مشت يزدم که صدا یافکار دست و پا م نیهم در

 .ننیخوان شما رو بب یدونفر اومدن م.نیمهمون دار..آقا..آقا -

 : نگاهش کردم و گفتم متعجبانه

 هستن؟  یوقت روز؟ نگفتن ک نیا -

 : زد گفت یقربون که هنوز هم نفس نفس م یمشت
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 ..اما..چرا آقا -

 : حرفش آمدم و گفتم انیم یکالفگ با

  گه؟یبگو د يپس چرا الل شد ؟یاما چ -

 .هش کردمنگا منتظر

 : گفت یانداخت و با ناراحت نییسرش را پا.را در دست فشرد کالهش

 .دینیبب دیایبگم آقا؟ بهتره خودتون ب یچ -

مهران هم .رفت و امد نداشتم یتونست باشه؟ من که با کس یم یبعد از مدت ها ک یعنی.در هم رفت میها اخم

 .از دهانش خارج نشده بود نجایاز آمدن به ا یحرف زده بودم و کالم یباهاش تلفن شبیکه د

نشستن و  نجایا.آوردم یرا در م هیقض يرفتم و ته تو یم رونیزودتر از اتاق ب دیبا ه؟یک یعنیمن  يخدا -

 .تونست داشته باشه ینم يا دهیفا چیفکر کردنم ه يخودیب

 ییآشنا يبودم که صدا ییرایپذ يکاینزد.امدم رونیقربون از اتاق ب یفکر از جا بلند شدم و به همراه مشت نیا با

 يدوباره  دنیشن.تونستم بردارم یقدم هم از قدم نم یحت.ستادندیپاهام از حرکت ا.ستمیباعث شد از حرکت با

 .کرد یوجودم شعله ور م يتو شتریصداش آتش خشم و نفرت رو ب

خودش  يهمه سال هنوزهم صداش ظرافت زنانه  نیبعد از گذشت ا.بود بیعج.در هم رفت اریاخت یب میها اخم

 : دلم فکر کردم يتو.را از دست نداده بود

دونست عشق و  یوگرنه بهراد بدبخت چه م.يکارها و قرواطوارات من ساده رو خام خودت کرد نیبا هم -

راموشت ف یکه رفت شیمن همون چند سال پ.درس و کتابام بوده يفقط سرم تو ادمهیکه  یتا وقت ه؟یچ یعاشق

  ؟يخوا یاز جونم م یچ یحاال چرا برگشت.یکردم لعنت

ماهان و  دنیبا د.رفت یسرد و خسته ام به جلو م يقدم ها.خورد یخون خونم را م.کنار پاهام مشت شد دستام

خواست دست بندازم و گردن هردوتاشون رو  یدلم م.در هم فرو رفت شتریب میکنار هم اخم ها ماهیپر

 یدر من زنده م بودم دهیاون خراب شده کش يکه تو یچند سال سخت نیشون خاطرات ا دوباره دنید.بشکنم

 .کرد

انتقام تمام .باهاشون روبه رو شدم یخاک يایدن نیتو ا گهیبار د کیاگر  یخودم عهد کرده بودم که حت با

اما حاال که ..اما.رنیخودم خوش باشم رو ازشون بگ يتونستم برا یکه م ییروزها.که بهم جهنم کردن ییروزها
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 یمثل ربات.الل شده بودم یواقع يمعناانگار به .رو از دست داده بودم یانگار قدرت هرعکس العمل دمشونید یم

 .کنه یبودم که فقط حرکت م

 یدلم م.کردند یباز نگاهم م یو ماهان با دهان یبا ناراحت ماهیپر.از جا بلند شدند دنمیبا د ماهیو پر ماهان

رگ گردنم از شدت خشم .خودم اما باز هم خودم را کنترل کردم يدستا نیشون کنم با هم کهیت کهیخواست ت

 .داشتند یچشم ازم برنم ماهیاون دو تا بخصوص پر.زده بود رونیب

 میدندان ها.افتاد زیم يو سبد گل رو ینیریش ينگاهم به جعبه .دستم از فشار انگشتانم قرمز شده بود کف

 : کرد گفتم ینگاهم م یقربون که با نگران یرو به مشت.شد دیهم کل يرو یعصب

 .ندارم فیکث يزایچ نیبه ا یاجیمن احت رون،یبردار بنداز ب زیم يآشغاال رو از رو نیا -

 .شدم خکوبیم يبرجا ماهیپر يکردندروم رو برگردونم و خواستم برم که با صدا یمات نگاهم م ماهیو پر ماهان

 .حرف دارم باهات.کنم یخواهش م.نرو بهراد -

 .مشتش فشردش يلباسم چنگ زد و تو نیکه به آست.توجه بهش راهم را گرفتم و خواستم برم یب

 رونیدستش ب ریرا از ز نمیکه داشتم آست یموقع.بردم نمیدستم را به سمت آست.در هم رفت تیام از عصبان چهره

 .دمیکه با نفرت دستم را پس کش.دستم به انگشتانش برخورد کرد اریاخت یب دمیکش یم

 : دیچیگوشم پ يناراحت ماهان تو يصدا نباریبرم که ا خواستم

 .يخبر یهست که تو ازشون ب زایچ یلیخ.میحتما باهات صحبت کن دیما با.بهراد چندلحظه صبر کن خواهشا -

 نکهیبدون ا.ستمین شیب یکردم کروالل یحس م.ه بوددلم نشست يچند ساله بدجور تو نیا يعقده .کردم یاخم

 : به عقب برگردم گفتم

خونه  نیا يتو نیاز من اومد ياخاذ ایپول  ياگه برا.سراغ من نیکه بعد از پنج سال اومد يکار دار یچ -

 يبرا یگوش.نیبرگرد نیکه اومد ییو از همون جا نیریپس بهتره راهتون رو بگ.بردن وجود نداره يبرا يزیچ

رو  یهمه چ نیزمو ازم گرفتیم همه چ ییدارا يکه همه  شیهمون چند سال پ.حرفاتون وجود نداره دنیشن

 .ینکبت يخواد برگردم به اون روزا یدلم نم گهید.فراموش کردم

 : که گفت دمیرو شن صداش

فقط .کنم حداقل بخاطر خدا به حرفامون گوش بده یخواهش م یول قیرف يحق دار یبگ یدونم هرچ یم -

 .میر یو م میکن یبعدش گورمون رو گم م میریگ یوقتتو نم شتریب قهیچند دق
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خواست بدونم  یدلم م یلیخ.را بشنوم شانیاومد حرفا یخودم هم بدم نم.را که گفت به سمتشان برگشتم نیا

 .هستم دنیهم مشتاق شن یلیکه خ ارمیخودم ن يکردم به رو یاما سع.بالها رو سرم اوردند نیچرا ا

 : کردم و رو به ماهان گفتم یاخم.حلقه زده بود ماهیچشمان درشت پر يتو اشک

و نامردا  فایمن با کث.دیبکن نجایبعدشم گورتون رو از ا.زودتر تمومش کن لطفا.وقت ندارم ادیخب اما ز یلیخ -

 .ندارم يکار

موافقت  يبه معنا ماهیپر.انگار منتظر کسب اجازه ازش بود.نگاه کرد ماهیبه پر.کردم فکش منقبص شد حس

و .جابجا شد یمبل کم يرو.دیکش یقیماهان نفس عم.انداخت نییرا برهم فشرد و سرش را پا شیچشم ها

 .شروع کرد

 .بود شیبود اما من نگاهم به لب ها رهیخ يبه نقطه ا نگاهش

وقت  چیه یاز همون بچگ.میکرد یزندگ ییالیدرندشت و يخونه  هی يتو نایبا باباا ادی یم ادمیکه  یاز وقت -

کرد درست  یخواستم بابا برام فراهم م یم یهرچ شهیبه عنوان تک فرزند خانواده هم.کم نداشتم یزندگ يتو

 یلیخ.خودم بود يعمو مثل بابا.ما باز شد يدوست بابا پاشون به خونه  يچهار پنج سالم بود که خانواده 

 يوقت تو چیچون ه.به اون بچه داشتم یل احساس گنگاز او.پسر داشت هیعمو هم مثل بابا .دوسش داشتم

نفر مثل خودت چطور  هیبا  نمیکه بب.بودم دهینکش میزندگ ينداشتم و طعم داشتنش رو تو يخواهر برادر میزندگ

بود که اون از من هفت  نیکه با من داشت ا یمن بود تنها تفاوت هیبش ییجورایپسرعمو هم .یبرخورد کن دیبا

دونستم چه  یشدم نم یهروقت با بهراد رو به رو م یاز همون بچگ.اقل بزرگ تر بودحد یهشت ده سال

 یاما بهراد که فکر م.شدم یم میاتاقم قا يرفتم تو یاومدن خونمون من م یم یوقت شهیهم.کنم دیبا يبرخورد

 یم دامیاومد و پ یم شهیهم.ادی یکنم و از جلب توجه خوشم م یم يدارم باز گهید يها چهکرد مثل ب

ها باز هم ته  نیا ياما با همه ..رفتم یم سهیداد که از خنده ر یکرد و قلقلکم م یم يباهام باز یبعدش کل.کرد

بهراد .رفتن یو م ومدنا یم یلیخ نایاون روزا عموا.نسبت به بهراد نداشتم نه محبت نه خشم یحس چیدلم ه

اوقات  یگاه یحت.دونستند یثل پسر خودشون مبهراد رو م گهیمامان و بابام د.ما بود يهم شب و روز خونه 

هست  بایتقر گهیگذشتند و من حاال د یروزا م.سپرد که براش انجام بده یخونه رو به بهراد م يدایمامان خر

 .سالم شده بود که

 ..که

 : دیکش یآه
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سرم رو بسته بودن .اومد ینم ادمی يزیبهوش اومدم چ مارستانیب يتو یوقت.اومد شیپ یکه اون تصادف لعنت -

که گفتم سراغ مامانمو  يزیچ نیاول.چشام و باز کردم و بهوش اومد یوقت.کرده بودند شیچیباندپ یو حساب

جون مامانت کار داشت رفته  وگفت عم یم دمیپرس یهربار هم از عمو م.نگفت يزیکس بهم چ چیاما ه.گرفتم

عمو قهر کرده  یبا همه کس حت.رفشون رو قبول نداشتماما من ح.ادی یگفت مامانتم م یم.مسافرت با بابات

حرف  یوقت.خر که نبودم.دمیفهم یرو م ییزایچ هی میبا همون بچگ.گن یدونستم دارن بهم دروغ م یم.بودم

لب به .الل شده بودم یواقع يبه معنا.زدم یکس حرف نم چیه بااما بازم .خوندم یزدن تا ته حرفاشون رو م یم

 ینم یچیمنم ه شمیپ ادیمامانم ن یگفتم تا وقت یم.شدن ینم فمیپرستارا و عمو هم حر یحت.زدم ینم یچیه

و با اشک گفتپسرم مامان و بابات رفتن  دیسرم رو بوس هینطوریا دیعمو هم که د.خوام یمن مامانمو م.خورم

از .یتو خوشحال ننیبب یبابا و مامانتم وقت.پسرم یباش يکن قو یسع.دوست داشتن و دارن شهیهم اام.خدا شیپ

دل پدرت هم  ينجوریا.یبش یخودت کس يو برا زمیعز یدرس بخون دیتو با.شن پسرم یتو شاد م یخوشحال

از  یاون روز عمو بهم گفت که وقت.نهیتو رو بب يها تیخواست موفق یدلش م شهیاون هم.شه پسرم یشاد م

روز چهارم بود .بودم مارستانیب يتو يسه چهار روز.خودشون شیخواد من رو ببره پ یمرخص بشم م مارستانیب

 نمیگرفتند و سوار ماش لیرو تحو لمیوسا.بهرادم باهاش بود المیاومد دن نشیعمو اونروز با ماش.که مرخصم کردند

خونه رو دوباره بهم نشون داد و من رو برد اتاقمم  يجاهمه .عمو به قولش عمل کرد و من رو برد خونشون.کرد

گرفته بود گذاشته بود  لهیخرت و پرت و وس یتاق ها رو داده بود رنگش کنن و براش کلاز ا یکیعمو .نشون داد

کرم  یهمه ش فکر م.مامانم تنگ شده بود يدلم برا.ها نتونست خوشحالم کنه نیکدوم ا چیاما ه.اتاق يتو

بودم  نایعمو ا شیکه پ یماه هیاون .گرفتم یمامانم رو م يکردم و بهانه  یم هیگر.گن یم دروغبهم  نایعمو ا

نگرانم  یلیکه خ نایعمو ا نحالیاما با ا.بزنم يزیاومد لب به چ یم شیبه ندرت پ.زدم یکس حرف نم چیبا ه

 یچ نایاونا به عمو ا تمدونس ینم.دارم یکردن من مشکل یجاها منو بردن دکتر فکر م یلیبودن بنده خداها خ

عمو و زن عمو مثل پروانه دورم .کنن یمالحظه م رو م شتریخونه عمو ب میگردیبرم یوقت دمیفهمیگن اما م یم

برد  یمن رو با خودش م شهیهم.هوامو داشت یلیبهراد هم که اتاقش کنار اتاق من بود خ یحت.دنیچرخ یم

کرد که دلم شاد باشه و  یم يخالصه هرکار.نمایس ،يهربازبار من رو برد ش دچندیخر یم یبرام خوراک.رونیب

بهراد هم .زدم یکالم هم باهاش حرف نم کی یچند وقت حت نیا.اما باز هم باهاش راحت نبودم.غصه نخورم

فصل مدارس که شد، عمو مدرسه م رو عوض کرد و .گفت ینم يزیکرد و چ یرو م طمیمالحظه شرا شهیهم

بشه و  ییاونجا بچه هوا دنیخوام با د ینمگفت  یبه زن عمو م.نام کرد ثبتخونشون  کیجا نزد هیمن رو 
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از .دیبرام خر یعمو منو برد بازار و همه چ دیجد یلیهفته مونده به سال تحص هی.گذشته ها به سرش بزنه يهوا

 ردمک یخواستم و اراده م یکه م یخالصه هرچ... و کفش نو، سرولباس، روپوش، دفتر و کتاب و مداد  فیک

وقتا شبا با ترس از  یبعض.دوسش داشتم یلیخ نیهم يبرا.نداخت یبابام م ادیرو  عمو من يکارا.دیخر یبرام م

زن عمو رو .کرد ینازم م یکرد م و کل یااومد بغلم م یکه زن عمو م.خواستم یو مامانم رو م دمیپر یخواب م

گفت و  یشبا زن عمو برام قصه م.شتمبغلش حس آرامش دا يتو.داد یمامانم رو م يبو.دوست داشتم یلیخ

اما اون سال .گردوند یبرد و برم م یصبحا هم خودش من رو به مدرسه م.برد یکردتا خوابم م یموهامو ناز م

رو هم که  ییزایکرد و چ یدرسا رو بهراد باهام کار م شتریب نیبخاطر هم.کردم يدیدرسام افت شد يمن تو

 نکهیتا ا.بود گذشت یسال ها هم با هربدبختخالصه اون .داد یم ادیتونست عمو برام معلم گرفته بود بهم  ینم

شاگرد اول  شهیکرده بودم و هم شرفتیپ یلیدرسام خ ياونموقع ها به لطف عمو تو.دمیرس رستانیبه سن دب

مچ  یلینداشتم حاال که بزرگتر شده بودم باهاش خ يا ونهیم ادیکه با بهراد ز میکیبرعکس کوچ.کالس بودم

ازم بزرگتر بود  نکهیبا ا.خونه با بهراد بودم يکه مدرسه نبودم و تو ییوقتا شتریشه گفت ب یم بایتقر.بودم هشد

لب ترکنم بهراد  يزیبود در مورد چ یکاف.دوستم بود نیبهراد بهتر.دونستم یمن اونو برادر خودم م گهیاما حاال د

شرکت عمو مشغول شده  ياون روزا بهراد تازه تو.زد و بهراد درسش تموم شد نکهیتا ا.کرد یبرام فراهم م عیسر

اگرم خونه بود  ایبود  رونیب ایوقتا  شتریب.تو خودش رفته بود یلیبعد از تموم شد درسش خ دایاما بهراد جد.بود

 یلیبهراد خ.شد یم داشیخوردن شام و ناهار پ يبه ندرت برا یکه حت کردیانقدر خودش رو سرگرم کارش م

 یآورد و کارم رو موکول م یخواستم بهانه م یم يزیچ هیهربار ازش .گرفت ینم لمیگه تحویعوض شده بود د

خواسته من رو  یکه اونموقع فقط م دمیفهم یبعدش م.کرد یبرام نم يشد کار یاما بعدا هم که م.کرد به بعدا

باهام  دمید تمحب شهیکه ازش هم یتوقع نداشتم کس.ناراحت بودم یلیبهراد خ ياز کارا.از سرش باز کنه

باالخره زن عمو با بهراد  نکهیتا ا.بهراد خسته و کالفه شده بودند يعمو و زن عمو هم ازکارا یحت.بکنه نکارارویا

 ونیرو با ما هم در م انیزن عمو جر یوقت ه؟یکه دردش چ رونیب دیزبونش کش ریصحبت کرد و از ز

 نیا دنیعمو با شن.ازدواج کنهباهاش  خوادیمشده و  هاشیاز همکالس یکیکه بهراد عاشق  میدیفهم.گذاشت

اما .کنه یهاش رو به نامش م ییاز دارا یکار رو بکنه بخش نیبه بهراد گفت اگر ا یخوشحال شد حت یلیخبر خ

 یینه که به دارا.خواد ازدواج کنه نه تنها خوشحالنشدم بلکه ناراحتم شدم یخبر که بهراد م نیا دنیمن از شن

رو از دست  میبره و با رفتنش تنها دوست و حام شمیخواد از پ یبهراد م نکهیعمو چشم داشته باشم نه؟ فکر ا

 دهیشده بود که ند يجور.وابسته ش بودم یلیدوسش داشتم خ یلیمن بهراد رو خ.کرد یناراحتم م یلیدم خ یم
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 یازم م داشتچون داداشمو بهرادو .رفته بودند متنفر شده بودم شیخواستگاریبرا نایکه عمو ا ياز دختر

اومد که  یانقدر از اون دختر بدم م.نکنه یبهم توجه گهیاون بود که با اومدنش باعث شده بود بهراد د.گرفت

 یشب ادی یم ادمی.بهراد هم شرکت نکردم یو عروس يمراسم خواستگار يتو یحت نایعمو ا يبرخالف اصرارها

اون شب بهراد انقدر حواسش پرت .کرده بودم بساتاقم ح يخونه برگزار شد خودم رو تو يبهراد تو یکه عروس

تنها  یلیبا رفتن بهراد واقعا خ.دلم گرفت یلیکارش خ نیاز ا.ومدین شمیهم پ یخداحافظ يبرا یبود که حت

  .بدجور افسرده شده بودم.زدم یحرف نم ادیز یخودم بودم و با کس يوقتا تو شتریب.شدم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

از اون دختر .کردم کمتر باهاشون روبه رو شم یم یو سعاومدن خونه عم یکه بهراد با زنش م ییوقتا یحت

درس و کتابام  يخودم رو تو ییفرار از تنها يوقتا برا شتریب.اومد چون بهراد رو از من گرفته بود یبدم م یلیخ

 یسرازپا نم میخبر قبول دنیعمو با شن.دانشگاه قبول شدم يحسابدار يرشته  يعاقبت زد و تو.غرق کرده بودم

خونه ش  يبرام تو یو دوست و آشنا رو وعده گرفت و جشن بزرگ لیقبول شدم کل فام دیشن یقتو.شناخت

 یبهم م میرمستقیاونشب به طور غ دنیفهم یرا م تمیعمو که موقع لیفام ياز خانواده ها یلیخ.برگزار کرد

اما من .دخترشون رو به من بدن و من دامادشون باشم ضرنبذارم حا يهردختر يفهموندند که دست رو

 اریبهراد که بعد از ازدواج کل اخت.ستمیخودم با يپا يدوست داشتم کار کنم و رو شتریب.ازدواج کنم خواستمینم

کار کنم به عنوان  ششیکرد پ شنهادیپدرزنش رو به عهده گرفته بودبهم پ يشرکت و کارخونه ها ي هیو سرما

از  یدل خوش ادیز شیعروس انیسرجر نکهیبا ا.بهتر از من یخواد و چه کس یم نیحسابدار ام فتگ.حسابدار

ترو  نیبه ا ییمن که دانشجو بودم و جا تیهم نبود حداقل با وضع يبد شنهادیپ نحالیاما با ا.بهراد نداشتم

شرکت بهراد  يتو حسابدارقبول کردم و به عنوان  نیهم يبرا.بود تیموقع نیبهتر نیداد ا یبهم کار نم يفرز

کرد  یعمل م قیمنظم و دق یلیکارش خ يتو.فرق داشت با خونه یلیکار اخالقش خ يبهراد تو.استخدام شدم

به  يدادم تا بهانه ا یتونستم با جون و دل کارم رو انجام م یکه م ییمنم تا جا.بود يو جد ریسخت گ یلیو خ

 هیحساب کتابا  يچند بار که ناخودآگاه تو.بهراد کم نشده بود از میبازم دلخور نایا ياما با همه .دستش ندم

 عمیهمکارا ضا يبد جلو یلیبار خ نیچند ادمهی.کرد یم اهیاومد روزگارم رو س یم شیپ کیاشتباه کوچ
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 ییها و تمام کارا یبدخلق نیفرصت بودم که انتقام تمام ا هیمنتظر .شکست اما بازم دم نزدم یلیغرورم خ.کرد

 .پسر داد هیبهراد بچه دار شد و خدا بهش  نکهیتا ا.دونستم چطور یاما نم ارمیبود رو سرش درب دهکه بهم کر

 یم ماهیوقتش با آرمان و پر شتریکنه ب یدگیتونست به کاراش رس یکه بابا شده بود کمتر م یاز وقت بهراد

 شهیبود که هم یتنها کس بود و یدختر خوب.شرکتش استخدام کرد يرو تو يدختر هیاون روزا بود که .گذشت

 یدختر حساس م يگذشت که کم کم حس کردم دارم به تمام کارا مونیاز همکار یچند وقت.هوامو داشت

شده بهش  يخواد هرجور یعاشقش شده و م يبهراد دختر بدجور پیو ت افهیو ق تیدونستم با وضع یم.شم

 .بشه من اون دختر رو دوسش داشتم ينطوریخواست ا یدلم نم.بشه کینزد

از  یدل خوش ادیخوشبختانه خود بهراد هم ز.رهیبهراد ازم بگ گهید يزایچ یلیرو هم مثل خ نیخواستم ا ینم

خواستم بال  یم یمتوجه شدم از خوشحال نویا یوقت.اش زده بود نهیبار دست رد به س نیدختر نداشت و چند

اما .کردم یم ریابرا س يرو دمیشن شجواب مثبتو از یوقت.اونم قبول کردازدواج دادم و  شنهادیبهش پ.ارمیدرب

 دتریتنفرم از بهراد شد.ناراحت شدم یلیاولش خ.کار رو کرده نیکه بخاطر لج و انتقام از بهراد ا دمیبعدها فهم

دارم با دختر  دیشن یوقت.رمیکه بهم زهر کرد رو ازش بگ یخوب ياومد انتقام تمام روزا یاما خودمم بدم نم.شد

گرفتم  میتصم نیهم يبرا.شد برام نهیوجودم ک يسرد بهراد تو ياون روز حرفا.کرد عواکنم باهام د یازدواج م

خواستم خوردش  یدونست م یاز حد خودش رو بزرگ م شیبهراد ب.رمیانتقام رفتاراش رو ازش بگ يبدجور

دلم .صدبار مرگش رو از خدا بخواد يوزکنم که ر يکار.بشونمش اهیبه خاك س.کنم رشیتحق.لهش کنم.کنم

مهرنوش هم .کار رو هم کردم نیو هم.نمیشدنشو بب کیو کوچ یکرد، بدبخت کمیکه کوچ يهمونطور خواستیم

 يحساب کتاب ها يمهرنوش تو شنهادیبه پ.به دل گرفته بود یسخت ي نهیبهراد ازش ک يبعد از برخوردا

 يکله  سروهمون روزا  دمید یبعدش چون احتمال م.بهم ختمیمحاسبات رو ر يهمه .شرکت دست بردم

 یم.کنه رونیتا بهراد مهرنوش رو از شرکت ب میداد بیترت ينقشه ا.کنند تیبشه و ازمون شکا دایطلبکارا پ

به وجود اوردم که بهراد  يبهانه ا نیهم يبرا.کنه رونیهستش که مهرنوش رو ب يدونستم بهراد منتظر بهانه ا

کردم که  يو کار رونیاون از شرکت زدم ب ي بهانهمهرنوش اخراج شد منم به  نکهیبعد از ا.کار رو بکنه نیا

 دید يمدت جلو هیکه  ستشیمهرنوش گفت صالح ن.خونه میرفت یاون روز وقت.بهراد منم اخراج کنه

 رییتغ دیفتنمون هم بار رونیب يبرا یگفت حت.میش یم چارهیو بشناسه وگرنه ب نهیما رو بب دینبا یکس.میباش

 یدربه در دنبالمون م انیجر دنیدونستم عمو بعد از فهم یم.مینش یآفتاب نایاعمو  يخونه  گهیو د.میچهره بد

 یوقت.شرکت گرفتند يبهراد رو جلو دمیاز گوشه و کنار شن نکهیتا ا.ستینکنه دست بردار ن دامونیگرده و تا پ
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رو با  ادروز زن بهر هی روداریگ نیا يتو.کردم انگار آرامش گرفتم یحس م.دلم خنک شد دمیخبر رو شن نیا

خواستم اولش خودم رو به اون راه .آرمان لباس بخره ياومده بود برا.دمید یلباس فروش يمغازه  يآرمان تو

که  يگفتش که احتشام همون مرد دیمنو د یوقت.اما اون زودتر متوجهم شد.دمشیانگار نه انگار که د.بزنم

شرط  یول.کرده يبودم ازش خواستگار هآشناش کرد ماهیبا پر میضربه زدن به بهراد شب عروس يبرا خودم

 ییضربه زدن نها يفرصت برا هیبهم گفتبنظرت چکار کنم ماهان؟ منم که منتظر .ازدواجش عقد موقت هست

 ریخبر نداشت که خودم احتشام رو اج ماهیپر.کار رو هم انجام بدم نیکه آخر تهیموقع نیبهتر دمید.به بهراد بودم

دادم و گفتم  ماهیتماس و ادرسم و به پر ياونروز شماره  نیهم يبرا.بده ماهیرو به پر شنهادیپ نیکردم که ا

و  میپاش نشست ریو ز.میشروع کرد ماهیکم کم با مهرنوش رفت و امدمون رو با پر.حتما باهام در تماس باشه

باباش رو باال بکشه و به نام خودش  ییقصد داره شرکت و کل دارا ادیب رونیزندان ب از نکهیبهراد بعد از ا میگفت

پرش  یحساب.رهیازش خواستم که از بهراد طالق بگ.رسه یبه اون و پسرش نم یچیه گهیوسط د نیو ا.کنه

تو .رو به اون رو شد نیما از ا يکه عاشق بهراد بود در عرض دوماه با حرفا یزن ماهینبود پر یباور کردن.میکرد

اخرش هم طالق گرفت و به عقد .مالقاتش هم نرفت یبه دل گرفته بود که حت نهیدو ماه انقدر از بهراد ک نیا

 ياصرار گهیبود که مهرنوش هم د بیعج.میدیرو ند ماهیپر گهیبعد از ازدواج با احتشام د.موقت احتشام دراومد

اومدن از شرکت بهراد  رونیبعد از ب.میخودمون رو داشت یزندگ من و مهرنوش.نداشت ماهیبه رفت و آمد با پر

 ایاومدم خونه  یوقتا م شتریاما ب.کردم یکار م روقتیتا د.استخدام شدم به عنوان حسابدار دیجدشرکت  هی يتو

 يخورد جلو یزنگ م شیگوش یوقت.زد یمشکوك م یلیخ دایجد.مهرنوش خونه نبود ایبود  ختهیخونه بهم ر

 یم.سادمیوا وشفال گ یواشکیبار که از سرکار برگشتم  هی.گهیاتاق د هی يرفت تو یزد و م یمن حرف نم

کردم  زیگوشامو ت یوقت.قهقهه هاش کل خونه رو برداشته يکنه که صدا یداره صحبت م یبا ک نمیخواستم بب

دارم  دمینفهم گهید.خورد یخون خونمو م دمیفهم نویا یوقت.کنه یمتوجه شدم با مردك احتشامداره صحبت م

ازم .تلفنو قطع کرد عیهول شد و سر دنمیبا د شمهرنو.در رو با دست هل دادم و رفتم تو اتاق.کنم یم کاریچ

 يو محکم زدم تو ختمیرو بهم ر یجواب همه چ يچرا انقدر زود رفتم خونه؟ اما من به جا دیپرس

 یچشامو گرفته بود و نم يخون جلو.کردم یو خوردش م نیزم يرو نداختمیدستم بود م يجلو یهرچ.صورتش

 هی دمیفردا صبحش که از خواب بلند شدم د.میبا هم کرد یختس ياونشب دعوا.کنم یم کاریدارم چ دمیفهم

گفته .طالق يرسه برا یدادگاه به دستم م هیاحضار يترکم کرده به زود شهیهم ينامه نوشته و گفته بود که برا

که  دمیفهم ماهیپر قیبعدها از طر.کنه یخواد باهام زندگ یوقته نم یلیچون خ میاز هم جدا ش یبود بهتره توافق
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شرکت و کارخونه رو به اسم  شیاموال پدر يهمه  ماهیپر.کاسه بوده هیاحتشام و مهرنوش از اول تو  تدس

 ينوش براکشه و با مهر یرو باال م ماهیپر يپدر ییاحتشام تمام اموال و دارا نکهیناغافل از ا.کنه یاحتشام م

 .رن یم رانیاز ا شهیهم

 : مردد نگاهم کرد و ادامه داد.نگاهم کرد نیو غمگ دیکش یقینفس عم ماهان

 ..که نجایا میحاال هم اومد -

 : کرد یمکث

هردوتامون شده  یاالن زندگ.میکرد يبد یلیما در حق تو خ.بهراد ما رو حالل کن.یکه ما رو ببخش -

 .کرد یخدا سر خودمون تالف میکه به تو کرد ییخدا ما رو ببخشه تک تک کارا.جهنم

برام روشن شده  قیحقا يسر هیحاال که .شد یسرم از درد داشت منفجر م.موهام فرورفت يتو یعصب دستام

و نسبت به من حس  نیمدت ماهان ا نیتمام ا یعنی.شه یمن باورم نم يخدا.شدم یم وونهیبود داشتم د

 همه عذابه؟  نیکرده که مستحق ا یآخه بهراد چه گناه ایخدا.خدا لعنتتون کنه.داشته

کف دستم فرو کرده بودم که قرمز شده  يانگشتمو انقدر تو.دونستم چه مرگم شده یبودم خودم هم نم کالفه

 .کردم یم یطول و عرض اتاق رو ط یموهام بود و عصب يدستام تو.بود

 زمیافتاد نگاه نفرت انگ یاما در عوض من هربار که چشمم بهشون م.کردند ینگاهم م یبا نگران ماهیو پر ماهان

 .کردم یرو نثارشون م

انقدر حواسم پرت .م اومده چارهیسرپسر ب ییخواست بدونم چه بال یدلم م یلیخ.شدم یم وونهیداشتم د ایخدا

 .رسمرفته بود از آرمانم بپ ادمیحرفاشون شده بود که به کل 

 : با نفرت نگاهشون کردم و گفتم.دمیکش یقینفس عم.موهام فرو بردم يدستم رو تو.سادمیوا سرجام

 آرمان؟ ..پسرم کو -

 : ابروم رو باال بردم و گفتم يتا کی.کردم ماهیپر يروحم را نثار چشما یسرد و ب نگاه

 دنمیبچه با د ينکنه فکر کرد ایهوم؟  نم؟یحق من بود که بچه مو بب نیبعد از چند سال ا یکن یفکر نم -

 کدومش؟  ؟ينگهش دار اتیبا دروغات و کثافت کار یتون ینم گهیشه و د یم ییهوا

 .حس کردم چشماش نگران شد.نگاهش کردم منتظر
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دستش فشرد و  يرا نرم تو ماهیدست پر.ماهان سرش را به عالمت مثبت تکان داد.نگاه ماهان کرد دیترد با

که  دیشد فهم یدستشان م يتو کسانی ياز حلقه .دست چپش افتاد ییطال ينگاهم به حلقه .نوازش کرد

 .ازدواج کرده اند

 : زدم و گفتم يتمسخر پوزخند با

 یم.داره ییکارا یلیمسلما برات خ ؟یبنگاه معامالت ازدواج بزن هیگم چطوره  یم ؟يازدواج کرد ينگفته بود -

 یکه تنوع طلب نمیب یماشاهللا م.به سرت بزنه یو هوس چهارم ياریدووم ب یازدواج هم نتون نیسوم نیترسم با ا

پسرم .اول بهم بگو پسرم کجاست یول.خوبه یلیخوبه خ.یکن یعوض م فتیکث يو شوهراتم هرروز مثل رختا

دو تا آدم  يها یخودخواه رینکرده که اس یگناه چیاون بچه ه.بکن یخواست یرو اول بهم پس بده بعد هرغلط

 .بشه فیکث

 : خشم نگاهش کردم و گفتم با

 هوم؟ .من کجاست يبچه  ؟ینگفت -

 هیهم گذاشت و سرش را به مبل تک يماهان چشمانش را رو.نگاه ماهان کرد.کردم چشماش نگران شد حس

 .داد

 یرو دارن ازم مخف يزیکردم چ یاحساس م.داد یبد م یدلم گواه.شد یلحظه حس کردم ته دلم خال کی يبرا

 ادیو با فر دمیبه چانه ام کش یدست یعصب.کرد یاز حد داشت کالفه ام م شیسکوتشون هم ب نیا.کنند یم

 : گفتم

 هان؟ .ینه؟ لعنت ایمن کجاست  يبچه  یگ یم ن؟یگرفت یپس چرا الل مون -

 : تمسخر سرتکان دادم با

  ؟يکه االن مثل موش شد يسر بچه م اورد یینکنه بال -

که  ماهینگاهم به انگشتان پر.کرده بودند اریاما هردو سکوت اخت.کردم یو نگاهشان م دمیجو یلبم را م یعصب

 : به خون نشسته نگاهش کردم و گفتم یبا چشمان.رفت بود یدر هم فرو م انهیناش

 من کو؟  يگم بچه  ی؟ م...  يکر ستم؟یمگه با تو ن -

چشمانش  يتو.سرش را بلند کرد و با ترس نگاهم کرد.دهیترس ادمیفر ياز صدا دیرس یکه به نظر م ماهیپر

 : بغض آلود گفت ییبا صدا.اشک نشسته بود يحلقه 

 ...آرمان  -
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 : و گفت دیچک نییچشمانش پا ياز گوشه  یاشک يقطره .دیلرز یم شیها لب

 .ارمان مرده بهراد -

 .ش هجوم بردمزدم و به سمت يبلند ادیفر.رگ هام منجمد شد يکردم خون تو حس

 : کنده شد و گفت شیترس از جا با

 بهراد؟  یکن یم کاریچ -

واقعا .رفت یم نییباال و پا میعصب يام از شدت نفسا نهیس يقفسه .دمییهم سا يرا از خشم رو میها دندان

اما به جاش دستم مشت .خواست هرآنچه که دم دستم هست بردارم و برسرش بکوبم یدلم م.شده بودم وانهید

 تیگردنم از عصبان يرگ ها.نمک یم کارینبود که دارم چ میحال.چشمامو گرفته بود يخون جلو.شد و باال امد

 : گفتموحشت زده اش کردم و  ينگاه چهره .هوا مانده بود يدهانش همانطور رو یکیمشتم نزد.برآمده شده بود

 از دهنت در اومد؟  یفیکث ياالن چه کلمه  ؟یگفت یتو چ -

 .زد یچشمانش از ترس دو دو م.ازش خارج نشد يزیرا باز کرد اما به جز اصوات نامعلوم چ دهانش

 : زدم و گفتم يادیشده ام فر دیکل يدندان ها انیاز م.شدم یعصب

  ؟یگفت یچ دم؟ینشن یچ -

 : و گفت دیبغضش ترک.شد شتریچشمش نشسته بود ب يکه تو یاشک ي حلقه

 .فوت کرد یتصادف رانندگ هی يتو شیدوسال پ.آرمان مرده بهراد..آرمان -

 .دمیشن یحرفاش رو نم ي هیبق گهید

بابا  ؟ییبابا یگ یبرام قصه م.بغلت امیخوام ب یبابا جونم م.بابا بهراد يخر یم یبرام خوراک..باباجونم..ییبابا -

 ییبابا.ـرادبهــــــ

گوشم  يصداها مدام تو.نداشت يا دهیاما فا.فشردم تا بلکه صداها کمتر بشن میگوش ها يرو یرو عصب دستام

 .شد یتر م ادیو هرلحظه ز دیچیپ یم

 یچنگ.عرق بود سیخ میشونیپ.کردم یام حس م نهیس يقفسه  يرو تو يسوزش بد.به شماره افتاده بود نفسام

 .شد یم شتریدرد رفته رفته ب.مشتم فشردمش يم زدم و محکم تو نهیس يبه قفسه 

 .دیچرخ یدور سرم م زیهمه چ.دنید یرو نم ییجا گهید چشمام

 : و گفتم دمیاز ته دل کش يادیفر.دو طرف سرم محکم فشار دادم دستامو
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مشت  هی نایا.ش خوبهاون زنده است سالمه و حال زم،یپسر عز..گن؟ آرمانم یم یچ نایا نیبب..ـــــــــایخدا -

 .قاتال..نامردا..پس فطرتا.نمیبابا رو بب زدلیخوان نذارن من آرمانم، عز یم.فنیکث يدروغگو

 يمثل رودخانه ا.دهیرو داشتم که به حدانفجار رس یفقط حس آدم.کنم یکار م یگم و چ یم ینبود که چ میحال

 .برداشته و هرآنچه برسراهش باشد با خود نابود خواهد کرد انیبودم که سربرطغ

کردند و  یاون دو تا هم مات به عکس العمالم نگاه م.زدم یاشک شده بود و نفس نفس م سیصورتم خ تمام

 .مثل مجسمه خشک شده بودند

 .کرد یم حیجر شتریمن رو ب دنشونید

 : هوا تکانشان دادم و گفتم يتو.لرزانم باال امد دستان

 یخونه م نیهم يخونتون رو امروز تو.کنم یدستا خفتون م نیمن با هم.دینیب یدستا رو م نیا -

 دیبا فیکث يوجود ادما.کنم یرو از وجود نحستون راحت م ایکشمتون و دن یم.شما فقط مردنه يسزا..قاتال.زمیر

 .فطرت سپ يخوره قاتال یحالم ازتون بهم م.کثافت يآشغاال.پاك بشه ایخونه و دن نیاز ا

دندان .رو یهمه چ.زمیرو بهم بر یخواست همه چ یفقط آن لحظه دلم م.حرفا و کارام دست خودم نبود اریاخت

 .هم چفت شده بود ياز خشم رو میها

اگر آن .بلد بودم نثارشان کردم راهیو هرچه فحش و بد و ب.سرخ از اشک به سمتشان هجوم بردم یچشمان با

فقط .دادم یدست خودم و اون دوتا م يکار هیشک  یو جلوم رو نگرفته بود ب دهیسقربون از راه نر یلحظه مشت

حس مبارز .بدنم نمونده يتو ییقوا گهیکردم د یحس م.گفتم یخواست م یو هرچه دلم م دمیکش یداد م

 .جنگ رو داشتم يشکست خورده تو

*** 

 17 فصل

 .زد چه برسه به آدم یپرنده هم آنجا پرنم یحت اون ساعت از روز يتو.مانده بود رهیگور ح اهیبه سنگ س نگاهم

 .سنگ به حرکت در آمد ينوشته ها يرو چشمانم

 .ایآر آرمان

 1390غروب ..1384 طلوع

شد و  ریچشمم سراز ياز گوشه  یاشک يقطره .دستم کردم و فشردمشون يرز تو يپژمرده  يگلبرگ ها نگاه

 .دیگل ها چک يرو
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خبر مرگ پسرم  دنیهنوز هم بعد از گذشت دوهفته از شن.خاك ها افتادم يرمق رو یسست شدند و ب زانوهام

 یپسرم م تیمعصوم يدلم برا.محض است و آرمان واقعا مرده قتیحق اناتیجر نیباور نداشتم که همه ا

 .سوخت

 ياون آدما یتونستم کنارش باشم و بهش محبت کنم اما بخاطر خودخواه یخوردم که م یرو م ییروزا حسرت

 یهرکدام آرمان ازم درخواست کمک م يهرشبه ام را که تو يحاال علت کابوس ها.ازش محروم شدم فیکث

 .دمیفهمیکرد م

خواب  نیکه منظور از ا دمینفهم چوقتیاما من خر ه.مکان امده بودم نیخواب با آرمان به ا يو بارها تو بارها

 .افتاد یاتفاقات م نیزودتر ا کمیکاش .تونه باشه یم یشبانه چ يها و کابوس ها

 زمیکرد االن پسرعز یفرق م تیشدم وضع یاز اون خراب شده خالص م شیاالن دوسال پ ياگر به جا دیشا

 يزیرسند و اون چ یم انیبه پا عیسر یلیخوب خ ياما افسوس و صدافسوس که لحظه ها.رو کنار خودم داشتم

 .مونه فقط خاطراته تلخ گذشته س یکه به جا م

 يبغض بد.کردم یانگشتانم لمس م ریسنگ را ز يتراشه ها.عکس آرمان فرود آمد ينوازش گونه رو دستانم

 .گلوم چنگ انداخته بود يتو

عکس بغض سربسته ام را  يلبخندش تو دنید.عکسش را با انگشت جابه جا کردم يرو يپرپرشده  يها گل

 .باز کرد

 : دمیشن یاگونه ام را منجو يصدا.ستمیسنگ گذاشتم و از ته دل گر يرا رو سرم

 کیکوچ يدستا يچطور کمرش شکسته؟ دلم برا ینیب یافتاده؟ م یبابا بهرادت به چه حال ینیب یم.آرمان بابا -

خسته است  یلیبابات خ.چقدر بدبخت شده ینیب یم ن؟یبابا بهرادت رو بب ایب.زدلمیو گرمت تنگ شده عز

 یراحتم م ینکبت یزندگ نیا ازو  يبرد یکاش منم با خودت م.یرفت تییکه بدون بابا یمعرفت یب یلیخ.پسرم

 یمن امانت دار خوب ایخدا.نفر اوله یبدبخت نشیگز يتو شهیهم.چقدر بهراد بدبخته ینیب یم.خدا يا.يکرد

حاال کجاست که من بغلش کنم؟ کجاست .روزگار گلمو پرپر کرد.کنم يگل خوب نگه دار نینتونستم از ا.نبودم

 .اخ خدا..قصه بگم تا خوابش ببره شو شبا برا رمیدستم بگ يگرمشو تو يکه دستا

 .ستمیقبر گذاشتم و از ته دل گر يرو رو سرم

 يدلم از همه .قبر بلند شم يسنگ هم باعث نشد از رو يسرد یحت.به همان حال ماندم يا قهیچند دق دیشا

 .ردل کنمد زمیاون فرصت کوتاه با پسرعز يدوست داشتم تو.گرفته بود ایدن
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 .سوزاند یتا مغز استخوان آدم را م یسرد زمستان يسوز هوا.کردم یرو حس م یبیدستام لرز عج يتو

انگشتانم از شدت سوز .را تکاندم میلباس ها.خاك بلند شدم يبدنم افتاده بود از رو يکه تو ییاحساس سرما با

دستم را با بخار  يهمانطور که تو.دهانم بردم کیو نزد دمییدستام رو به هم سا.سرما قرمز شده و درد گرفته بود

 .فاصله گفتم شنگاه را به سنگ قبر انداختم و از نیکردم آخر یدهانم گرم م

 .زده ام در هم جمع شد خیانگشتان .رفت یسرد و خسته ام رو به جلو م يقدم ها.توان حرکت نداشتند پاهام

که مرد خوش  یتاکس يراننده .امد دست تکان دادم و سوار شدم یکه از دور م یرنگ ینارنج یتاکس يبرا

 : بود گفت ییرو

 داداش؟  ير یکجا م -

 .دادم هیتک یصندل یرا بهش گفتم و سرم را به پشت ادرس

 يزیچ چیکس و ه چیه يحوصله .ادهیپ نیرفت و آمد عابر یحت.کرد یشادم نم ایدن نیا يتو يزیچ چیه گهید

اخترخانم عذر دختر را  يبرخالف اصرارها شیچند روز پ.دور و برم باشه یکس چیه تخواسیدلم نم.رو نداشتم

 یاما نه روم م یمزاحم چیه بدونتنها باشم  يخواست تنها یشد دلم م یتوانستم و روم م یاگر م.خواسته بودم

 .بزنم یقربون و خانمش حرف یتونستم به مشت یشد و نه م

 ادهیپ نیاش را حساب کردم و از ماش هیپول کرا.امیب رونیباعث شد از فکر ب میدیرس گفتیراننده که م يصدا

 .شدم

در را پشت سرم بستم و .فرورفته بود یبیسکوت عج يخانه تو.اوردم و در را باز کردم رونیب بمیرا از ج دیکل

لب به  ونریاز ظهر که رفته بودم ب.گلوم به شدت خشک شده بود.پرت کردم یجاکفش يحوصله تو یکفشامو ب

 .نزده بودم يزیچ

 يتو.ماند رهیبود خ دهیچسب خچالیعکس دختر که به در  ينگاهم رو.رفت خچالی ي رهیبه سمت دستگ دستم

 .به خودش گرفته بود يعکس حالت بامزه ا

 شهیش.را باز کردم خچالیو در  دمیعکس کش يانگشت اشاره ام را رو.لبم نشست يرو يلبخند محو اریاخت یب

 .دمیسرکش ياوردم و همانطور رونیب خچالی يرا از تو

با دهان  شهیکه ش شیپ يسر ادمهی.کردم یرو دهن شهیکرد که چرا ش یغرغر م یاگه دختر بود سرم کل االن

اش  مهیدستم جر يرو يشدم و به جبران قرمز یخورده بودم از پشت با قاشق داغ زد به دستم که منم عصبان
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آخر  چارهیب.ظرف براش زدم یکلنکردم و  ياون شب نامرد.دم ظرفا رو بشورهکرده بودم و سه دور بهش گفته بو

 .اتاقش يکمردرد گرفته چون از اخترخانم پماد گرفت و رفت تو یشب معلوم بود حساب

 .ان روز با لبخند سرم را تکان دادم ياداوری با

چند وقت به کل اشتهام را از دست داده  نیبود ا بیعج.رمیفاصله بگ خچالیقاروقور شکمم باعث شد از  يصدا

برد به  یشکمم که داشت آبروم رو م ياز صدا نیکرده بودم و ا دایبه خوردن پ یبیعج لیاما ان شب م.بودم

 .مشخص بود یخوب

حال نداشتم خودم غذا درست کنم وگرنه دو تا .دلم گرفت دنشانیبا د.گاز کردم يرو یخال يقابلمه ها نگاه

شکم آقا بهراد درست  يبرا یحساب يغذا هیگفتم  یاالن اگه دختر بود بهش م.خوردم یم زدم و یم مروین

 .ستیاما حاال که ن.کنه

 یاره بهتر بود م.بود دنیراه خواب نیبهتر یفرار از گرسنگ يبرا دیشا.آمدم رونیغذا شدم و از آشپزخانه ب الیخیب

 .دارند دیبرگردند خونه کل یاخترخانم هم وقت.دمیخواب

 رمیز يگند مالفه ها ياما بو.تخت افتادم يرو رونیب يبا همان لباسا.برق وارد اتاق شدم دیزدن کل ونبد

 .مو با انگشت گرفتم و از جا بلند شدم ینیب.بدشون باعث شد چهره ام در هم بره يبو.حالم را بد کرد یحساب

 .کرد یاالن اگه اون دختره بود مالفه ها رو برام عوض م.مالفه ها شسته نشده نیچند وقته ا یعنیمن  يخدا

مالفه و بهم  یفیکث دنیبا د.رنگ دوده و زرد به خودش گرفته بود یفیاز کث.زدم رمیز يبه مالفه  یچنگ

مرتب و و  زیخانه تم.داد یگل م يخونه م بود مالفه ها بو يدختر تو یوقت.گرفت اریاخت یاتاق دلم ب یختگیر

روح  یب یلیخونه خ يرفته بود فضا که یاز وقت.یکن دایاتاق پ يتو یتونست یآشغال نم هی یحت.بود دهیجارو کش

 .دختر نشده بودم یخال ياما چرا تا حاال متوجه جا.و کسل کننده شده بود

زن روح خونه است اگه زن نباشه خونه هم روح  گفتیبه مادرم م شهیافتادم که هم امرزمیحرف پدرخداب ادی

 .حاال شده بود نقل قول من.قبرستونه يبدون زن مثل مرده  يخونه .ستیتوش ن

به قول  رهیو ت ختهیبهم ر ياما حاال که نبود خانه با آن فضا.و رو داده بود يمن شاد يدختر به خونه  وجود

 .قبرستون شده بود يپدرم مثل مرده ها

از  یخودم افتادم حساب يکارها ادیاما بعد که .موضوع نشده بودم نیکردم چرا تا به حال متوجه ا خودم فکر با

مغرور و  یلیگفت من خ یاون حق داشت که م.کردم تشیاذ یلیمدت خ نیا يمن واقعا تو.خودم شرمنده شدم
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م بهش داده بودند ازش خونه بود و پدر و مادر نیتمام، تنها سرپناهشو که ا یمن با خودخواه.خودخواه هستم

 .گرفته بودم

رو نداشت کجا  ییشبا که جا نیا یعنی.نگرانش شدم اریاخت یکنه ب یم کاریاالن کجا هست و چ نکهیفکر ا با

  د؟یخواب یم

 .در هم رفت میاخم ها اریاخت یافتاده باشه ب یابونیالت خ ایالدنگ  هی ریگ نکهیتصور ا از

 دهیهمان موقع اختر خانم هم که تازه رس.آمدم رونیکتم را به دست گرفتم و از اتاق ب.فکر از جا بلند شدم نیا با

 : بود جلوم رو گرفت و گفت

  ن؟یر یم نیانشاهللا آقا کجا دار رهیخ -

 : زدم گفتم یکه نفس نفس م يهمانطور

  ؟يخبر ندار گهیدختره د تو از اون یگم؟ راست یازم نپرس بعدا به موقعش بهت م یچیاالن ه -

 : زد و گفت ینیبودم که جوابم مثبت باشه اما لبخند غمگ دواریدلم ام يتو

 یم.نگرانشم یلیخ یجسارته آقا ول.ازم گرفته یرفته نه زنگ زده نه سراغ نجایکه از ا ينه آقا از اون روز -

 خبرا تا حاال زنده ش نذاشته باشن؟  یبه سرش اومده باشه و اون از خدا ب ییترسم بال

 : نگاهش کردم و گفتم یگنگ با

 کرد؟  یم یزندگ یمگه قبال با کس ه؟یمنظورت به ک -

 : مثبت تکان داد يرا به نشانه  سرش

رو بدجور زدن که براشون پول  چارهیبار دختره ب هیاما .و قلچماقش یو دو تا برادر ناتن يبا نامادر.آقا آره

براش  یماست اتفاق شیراحت بود که پ المیخ.موندن نجایدبختم به آقا پناه آوردن و ازهمون موقع ادختر ب.ببره

پر گرگه و  یبزرگ نیشهر به ا نیا يتو.باشه ادهافت یترسم براش اتفاق یم.نگرانشم ياما االن بدجور.افته ینم

سرش اورده باشن  ییبونم الل بالنکرده ز يآدم نااهل افتاده باشه و خدا هی ریاگه گ.ادنیگرگ نما ز يادما

 ...اگه..یچ

 : حرفش آمدم و با خشم گفتم انیم یعصب

شد در رو قفل  ریاگر د.برگردم روقتیکار دارم ممکنه د ییرم جا یمن دارم م.بسه اخترخانم ادامه نده لطفا -

 .باشه یقربونم بگو حواسش به همه چ یبه مشت.دیو بخواب دیکن

 : نگاهم کرد و گفت یبا نگران اخترخانم
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  ن؟یر یم نیآقا شما کجا دار -

 .که اعصاب نداشتم یآن هم درست موقع.بازخواست شدن را نداشتم ي حوصله

 : و گفتم دمیبهش توپ یعصب

 .خدافظ.دم یجواب نم يزیکارا کار نداشته باش گفتم االن چ نیبه ا -

*** 

مشت خاك  کی يه بودم روش قشنگ به اندازه نکرد زیانقدر حواسم پرت بود کفشام تم.کفشام کردم نگاه

 .بود ختهیر

دلم فکر کردم اون  يتو.چقدر شلخته و نامرتب شده بودم.داغون بود یلیاعصابم خ.صورتم نشست يرو یاخم

 ینم رونیلباساش از خونه ب يبدون اتو یگرفت یکه جونش رو هم م یبهراد سابق کجا و االن کجاست؟ کس

رفت االن تا چه  یم مصدمتر اونطرف تر ه شهیادکلنش هم يده و مرتب بود و بوواکس ز شهیکفشاش هم.اومد

 .حد خوار و بدبخت شده

 یلیخ ابانیخ.سوز هوا توان راه رفتن رو ازم گرفته بود.شد یاز سرووضع داغون خودم حالم داشت بد م خودم

 .نبود یشدند کس یرد م ابانیکه تک و توك از خ ییها نیو ماش ادهیخلوت بود و به جز چند تا عابر پ

 يهوا رو يپلکام از سرما.در حال تا شدن بودند یزانوهام از خستگ.کج کردم ابانیرا به سمت پارك کنار خ راهم

 .شد یحالم داشت بد م دنشونیاز د گهیخودم د.افتاد میخاک ينگاهم دوباره به کفشا.کرد یم ینیهم سنگ

آبش .سرانگشتانم از برخورد با آب قرمز شده بود.آب فرو بردم يدستم را تو.بزرگ پارك زانو زدم يآب نما کنار

 .زد خیهوا  يدستم از سرما.کردم زیکفشم را تم يآب برداشتم و خاك ها یمشت.سرد بود یلیخ

 خیدستان .انداختم زمیبراق و تم يبه کفش ها ینگاه تیبا رضا.قطره آب پشت پلکام زدم و از جا بلند شدم چند

 .کتم فرو بردم و به راه افتادم بیج يزده ام را تو

نظم داشت اما  میبا بودن اون زندگ.کردم رونیچقدر احمق بودم که اون دختر رو ب.که چقدر بدبخت بودم واقعا

 .ندارم یفرق چیه ابانیخ يتو يبا کارتون خواب ها کردمیاالن حس م

 .موهام فرورفت يتو یعصب دستام

سه .گشتم یرفتم دنبالش م یم دیحاال کجا با.گرفتم يبه باز يزپام آمد با لجبا ریکه ز یسنگ درشت قلوه

 .دمیچرخ یم ابانیهدف در خ یزده بودم و ب رونیشد که از خانه ب یم یساعت
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 نیا.يرحم و سنگدل نبود یانقدر ب.ينبود ينجوریتو که ا.پسر یچقدر تو احمق.که خاك برسرت کنن بهراد واقعا

  ؟يحد پست شد نیکه تا اسرت اوردن  ییروزگار و آدما چه بال

 يرو بهیصد نفر آشنا و غر شهیتو که هم.دیرس یمورچه هم نم هیآزارت به  یبهراد؟ تو که حت ییتو نیا واقعا

به سرت اومده  یچ ؟یرو هم نداشت کیکوچ يبچه  هیشدن  تیتحمل اذ یتو که حت.خوردند یسرت قسم م

 یم ؟یچ یکن داشیپ یتونستوقت ن چیاگه ه ؟یخودت رو ببخش یتون یبراش افتاده باشه م یبهراد؟ اگه اتفاق

 .کنه یبچه هم نگات نم هی یحت.یش یتنها و بدبخت م شهیمثل هم شه؟یسرت م يتو یچه خاک یدون

 .احمق..احمق.کار دستت داده یزندگ يحماقت تو شهیهم.بهراد یاحمق هیچرا؟ چون تو  یدونیم

 .ختیر یو اعصابم را بهم م دیچیپ یسرم م ياکو وار تو صداها

 : زدم و گفتم ادیبرسروجدانم فر یعصب

 .یگ یتو راست م.احمق..آره احمقم -

 یاگه احمق نبودم م.دونستم یشناختم و فرق خوب رو از بد م یدور وبرم رو خوب م ياحمق نبودم آدما اگه

که چنبره  یر خوش خط و خالما.پرورش دادم و خودم خبر نداشتم نمیآست يتو يچه مار یکه از بچگ دمیفهم

 .کرد یتک تک لحظه هام خال يو زهرش رو تو میزد به کل زندگ

 یرو با ب شترشیکه روزگار ن.ریتقد یزخم هی.ستین شتریبدبخت شکست خورده ب هیبهراد .بدبختم، احمقم من

 يذاره آب تو ینم.مراقبمه شهیکه هم یآره حق با تو هست من احمقم چون اون.قلبش فرو کرد يتمام تو یرحم

 .وندمبهراد بازم هواشو داره از خودم ر يها یبا وجود بداخالق.دلم تکون بخوره

 نه؟  ای یکن یحاال بس م.احمق.احمقم هیمن  اره

خواستند آدم رو بخورند و  یمردم با نگاهاشون انگار م.فشردم شتریکتم ب يو دستامو تو دمیکش یقیعم نفس

خراب تر و داغون .ادهیپ نیعابر زیها برام مهم نبود، نه آبرونه نگاه تمسخرآم نیا چکدامیاما ه.درسته قورت بدن

 .بدم تیاهم زایچ نیبودم که بخوام به ا يزیتر از اون چ

انقدر به مردم نگاه کرده .دمیچرخ یو پارك ها م ابانیکوچه و خ يهدف تو یساعت بود که همانطور ب نیچند

انگار .نبود يخبر چیاما ه.از دختر بودم يدنبال رد رونیب يآدم ها يچهره  يتو.خوردیبودم حالم داشت بهم م

 .فرورفته بود نیزم يلقمه شده و تو هی
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جاها،  يهمه .نمانده بود که سرنزده باشم ییجا گهید.خسته شده و از زور سرما به زوق زوق افتاده بود پاهام

حس  گهید.از دختر نبود ياثر چیه بودم اما ههمه جا را گشت.يکالنتر..مارستانیب..کوچه ها..ابانیگوشه کنار خ

 .داشتندبدنم را ن ینیسنگ دنیکش دكیرمقم توان  یب يپاها.حرکت نداشتم

اما .گرفتم یازش در مورد دختر مشورت م.گفتم یهام م یکس یاز ب.کردمیبود که باهاش دردل م یکس کاش

 .کس رو نداشتم به جز خدا چیوقت شب ه نیا

بهم دست  یبیحس آرامش عج.دلم نام خدا رو برزبان آوردم و چشمامو بستم يتو.شد به آسمان دوخته نگاهم

 يچشمانم را که باز کردم خودم را مقابل درب بزرگ خانه .خسته ام را حرکت دادم و به راه افتادم يپاها.داد

اما هرچه بود .کشانده بود نجایمرا به ا مدل تنگ دیشا.آمده بودم نجایدونم چطور به ا یخودم هم نم.دمید رمردیپ

روح زخم خورده م  نیکه باهاش از دردام بگم و تکس یهم زبان.هم زبان داشتم هیبه  اجیآن لحظه فقط احت

 .روزگار ي دهیکش یمثل خودم درد آشنا و سخت یکس.رمردیبهتر از پ یو چه کس.باشه

باز کرد و با هم وارد خانه  میر را به روقبل د يمثل سر رمردیپ.تعلل فشردم یرا به سمت زنگ در بردم و ب دستم

 .کرد شتریدردلم را ب رمردیپ يخسته  ي افهیق دنید.میشد

 : نگاه جستجوگرش را به چشمانم دوخت و گفت دییپا یحرکاتم را م يتمام همه  يکه با کنجکاو رمردیپ

  ؟يایسرحال به نظر نم ادیشده بابا؟ امروز ز يزیچ -

 : و گفتم دمیکش یقینفس عم.ببره یخواستم به راز درونم پ ینم.آشنا نبودم رمردیپ اتیبا روح هنوز

 .نداره یالبته اگر اشکال.رو بشنوم بتونیسرگذشت عج يراستش اومدم ادامه .نشده يزینه چ -

 .بهم انداخت یهینگاه عاقل اندر سف رمردیپ

 : اش را از هم باز کرد و گفت دهیصورت چروک يلبخند

حال و  کمی دیکنم شا یم فیتعر یول ياومد نجایا يا گهید زیچ يکنم برا یهرچند فکر م.اگم باب یباشه م -

 .کرد رییهوات تغ

نکنه .تونه بخونه یکه انقدر فکر ادم ها رو راحت م هیچطور آدم گهید رمردیمانده بودم پ.نگاهش کردم متعجبانه

 .جادوگر هستش و من خبر نداشتم

 : فکر کردن رو ازم گرفت يادامه  ياجازه  رمردیپ يصدا

 .رمیبگ ادیتا اونجا گفتم که پدر برام استاد گرفت که کار با چوب  ادمهیآهان .خب تا کجا گفتم -

 : نگاهش کردم که گفت منتظر
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صبح تازه خوابم برده بود که  يدم دما.بافتم یخودم م يبرا یرنگ يها الیو خ دمیاونشب تا خود صبح نخواب -

و بردنش  رهیگ یمغازه قلبش م يبهم گفت بابام صبح تو.کرد یکاش نم يا کرد که دارمیاکرم ب

اومدن استاد  يکه برا یذوق يهمه .خودمو رسوندم بهش يچجور دمیخالصه بلند شدم و نفهم.مارستانیب

زدن  یمامان و خواهرام م.همه دور هم جمع شدن دمید دمیرس یوقت.خبر فروکش کرد نیا دنیداشتم با شن

سراغ آقاجون رو ازشون  یوقت.کردند یم يقرار یب گهیکردند و دامادا هم از طرف د یم هیگر سرشون و يتو

نامه  هیاما .تموم کرده بود مارستانیبرسم ب نکهیاز ا شیساعت پ میآقاجونم ن.دمیرس رید یلیخ دمیگرفتم فهم

نامه ازم طلب  يبابام تو.ختمیبازش کردم و نامه رو خوندم بدجور بهم ر یوقت.برام گذاشته بود که مامان بهم داد

 يخودم تو يتا برا رمیبگ ادیکار با چوب رو  يبخشش کرده بود و خواسته بود که درسمو ادامه بدم و حرفه ا

ومحتاج کنم  یاموالش رو به نامم کرده تا از اون به بعد راحت زندگ شتریو نوشته بود نصف ب..بشم یکس میزندگ

خوندن نامه  یوقت.در حقم کرده ببخشمش یآخرش هم ازم خواسته بود که اگر تا حاال کوتاه.نباشم یبه کس

خودم لعنت کردم  به.سوخت یدلم بدجور م.افتادم مارستانیب يراهرو يهمونجا تو.بد شد یلیتموم شد حالم خ

اون روز انقدر حالم بد بود .امتیبا آقاجونم رفت به ق دارمید گهیدونستم د یم.نمشیبب ومدمیکه چرا زودتر ن

بماند که بعدش .کار رو نکردم نیکه به بابام داده بودم ا یکالسمو با استاد کنسل کنم اما بخاطر قول خواستمیم

بود  يمهم عهد.نداشت یتیها برام اهم نیکدام ا چیاما ه.دمیشن ییونااز خواهرا و دامادمون چه حرفا و زخم زب

 یتا م نیهم يبرا.باشه یازم راض امرزمیخدا ب يکنم که روح بابا يخواست کار یدلم م.با بابام بسته بودمکه 

 دبو یدانشگاه رو به هربدبخت يخوندم و کالسا یدرس م روقتیشبا تا د.ذاشتم یم هیتونستم از جون و دل ما

برش چوب  يکم کم دستم تو.کرد یماومد و باهام کار  یکار بودم استاد م یهم که ب ییروزا.کردم یشرکت م

 نیکرد و کارم رو تحس یم قمیاستاد مرتب تشو.تراش داده شده یچوب لیتمام اتاقم شده بود پروسا.راه افتاده بود

خوب  ياز محله ها یکی يتو يبود مغازه ا دهیسکه از بابا بهم ر یاستاد با پول سهم االرث شنهادیبه پ.کرد یم

رفت و امد به محل کارم مشکل نداشته  يکردم که برا يداریمغازه خر کیهم نزد يخونه ا.تهران گرفتم

 يخواست مستقل باشم و رو یدلم م.بودم که کم کم خونه م رو از مادر و خواهرام جدا کنم نیتو فکر ا.باشم

 خوامیکه م دیمامان شن یوقت.دامادا هم خسته شده بودم يها هیخواهرا و کنا ياز زخم زبونا.ستمیخودم با يپا

باهاش  یاما کل.بهم حرف بزنه یده کس یاجازه نم.بمونم ششیکرد و ازم خواست پ هیگر یلیازشون جدا بشم خ

 ابا ابن حرف.بهش سربزنم شهیدم هم یقول م یبرم ول دیاون خونه موندن برام سخته با يحرف زدم که تو

داشتم جمع کردم و  يخونه پدر هیاسباب و اثاث یخالصه منم هرچ.آروم تر شد کمیکرد  یم یتاب یمامان که ب
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روزا تا عصر مغازه بودم و شبم که .شروع شد دمیجد يخونه  يمن تو یاز اون روز زندگ.رونیاز اون خونه زدم ب

 ينظافت و آشپز يگرفته بودم که کارا همچند تا مستخدم .دادم یدانشگاه رو انجام م يخونه درسا گشتمیبرم

خسته شده بودم  ییاز تنها.کم داره يزیچ هیکردم خونه  یمدت بود که حس م هیاما .ادندد یخونه رو انجام م

کار از تنم  یمنتظرم باشه و بتونم باهاش حرف بزنم تا خستگ یکیخونه  امیخواست عصر که م یدلم م

 یمیدوست قداز همه مهم تر پدرش .بود یدختر خوب.نظر داشتم ریرو ز امیراز مشت یکیبود که  یچند وقت.ادیدرب

و  گهیخوشحال شد و گفت به خواهرام هم م یلیگذاشتم خ ونیموضوع رو با مامان در م یوقت.آقاجون بود

 خمبه ازدواج دارم نه تنها استقبال نکردند بلکه دوباره ز میبه خواهرام گفت تصم یاما وقت.پرسه ینظرشون رو م

من مادرم  لیتنها فام میعروس يتو.یشرکت کردند نه عروس يمراسم خواستگار ياونا نه تو.زبوناشون شروع شد

عصرا .همسر نمونه هیزن کدبانو و  هی.دختر مهربون هی.بود یپروانه دختر خوب.دیچرخ یبود که مثل پروانه دورم م

 یو م میزد یبا هم حرف م یکل.اورد یم ییااومد استقبالم برام چ یم ییبا خوشرو گشتمیکه از مغازه برم

خوشبخت بودم  یلیخ میزندگ يبا وجود پروانه تو.واقعا دوستش داشتم.میزد یبا هم حرف م ياز هردر.میدیخند

خدا بهمون دوتا پسر دوقلو .ما با اومدن پرهام و پدرام کامل تر شد یخوشبخت.خواستم ینم يزیاز خدا چ گهیو د

مرغ تا  ریاز ش.کردم یبراشون فراهم م یشناختم همه چ یسرازپا نم گهیاومدن د ایبدن هابچه  یوقت.مثل ماه داد

 شونیزندگ يخواست پسرام تو یدلم نم.براشون فراهم بود عیسر زیبود اشاره کنن اون چ یکاف.زادیجون ادم

اومده  میبا اومدن بچه ها انگار برکت به زندگ.ناز و نعمت بودم يتو یداشته باشند چون خودم از بچگ يکمبود

کارم رو توسعه دادم و چند جا مغازه زدم و چند تا کارخونه هم .کردم رفتشیکارم پ يروز به روز تو.بود

 يبرا گهیبچه ها حاال د.بچه ها بزرگ شدن کارخونه ها رو به نامشون بزنم یگرفته بودم وقت میتصم.گرفتم

بعد از فوت همسر .خودم نگه داشته بودم شیپ انتاما من مالشون رو به عنوان ام.شده بودند يخودشون مرد

 یعروس ماهیبا دختر پر شونیکیبچه ها حاال ازدواج کرده بودند .خونه رفت نیانگار رونق هم از ا امرزمیخداب

پسرم  يپا ریبعد از اردواجشون ظاهرا خواهرم ز.دونست مخالفم اما باز کار خودش رو کرد یم نکهیبا ا.کرده بود

دونستم اگر پوالش دست  یم.بار نرفتم ریمن ز شمیاومد پ یاما وقت.رهیازم بگ ادینشسته بود که سهمش رو ب

خالصه اون روز .خواستمیرو نم نیومن ا ارنیخودش باشه خواهرم و دخترش باالخره اموالش رو از چنگش در م

 یمن نم اومدو شیمغازه پ يبرا یچند وقت از اون موضوع گذشت و مشکل.کرد یمفصل يپدرام با من دعوا

به پدرام وکالت دادم که ازجانب من بره  نیهم يبرا.دادمیانجام م دیرو با ایتراز مش یکیکار .تونستم برم محضر

 .رو بهم بگه جهیکارا رو انجام بده و نت
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 : و ادامه داد دیکش یاه.شد رهیخ ينگاهش به نقطه ا.سکوت کرد دیحرفش که رس ينجایا به

حل بشه مامور اومد دم مغازه و دستبند  کار نکهیا ياون روز به جا يفردا.که ناخلف باشه ياما امان از اوالد -

 ..نکهیتا ا.گفتن ینم يزیشده چ یچ دمیپرس یم یهرچ.زد و من رو بردن

اون  گهیکردم د یحس م.کردم یم ریس يا گهید ياما من حواسم نبود و جا.کرد یم فیهمانطور تعر رمردیپ

واقعا چقدر احمق بودم که فکر .نگران دختر بودم.دیجوش یسرکه م رویدلم مثل س.ستمیبهراد پرتحمل سابق ن

 مانیمثل سگ پش ودمکرده ب رونشیحاال که ب.شم یشه و راحت م یدرست م زیکردم با رفتنش هه چ یم

 یدونستم کجا برم و از ک ینم گهیشد شده بود و د یم دیکه نبا يکار.چه سود داشت گهید یمانیاما پش.بودم

کنه؟ اگه  یم کاریاالن کجاست؟ چ یعنی گهیشم د یم وونهیشدم دارم د ينجوریچرا من ا ایخدا.رمیسراغشو بگ

 .بخشم یوقت خودمو نم چیه هبراش افتاده باش یاتفاق.به سرش اومده باشه ییبال

 .دیکش رونیزدم ب یکه در آن دست و پا م یشانیافکار پر انیمرا از م رمردیپ يصدا

 .تونستم کمکت کنم دیشده پسرم؟ شا يزیچ.ازحرفام نبود چکدومیتو چت شده؟ اصال حواست به ه.بابا..بهراد -

 يبغض خفه ام را فرو دادم و با صدا.دیچشمانم لرز يتو یاشک يقطره .انگار داغ دلم را تازه کرد رمردیپ حرف

 : گفتم يگرفته ا

 یبرنم هگیاون رفته و د.اون خودخواهه احمقه.بدبخته یلیچون بهراد خ.تونه کمکم کنه یکس نم چینه ه -

 رونشیب یبهراد خودخواه و عوض.باهاش مهربون بود اما بهراد احمق.اون همبشه مواظب بهراد بود.گرده

 .لعنت.لعنت به بهراد.گرده یوفت برنم چیه گهید.کرد

چند وقت انگار تازه سرباز کرده  نیا يتمام عقده ها.تونستم تحمل کنم ینم گهید.دیرا که گفتم بغضم ترک نیا

 .دادند یبودند و داشتند خودشون رو نشون م

کل اتاق را پرکرده  میها هیهق هق گر يصدا.ختندیر یم نییچشمم پا يدانه دانه از گوشه  میها اشک

کار دختر که از قضا براش  هیشد بهراد مغرور و خودخواه که از جنس زن متنفر بود حاال بخاطر  یباورم نم.بود

تونست غرورش  یکه توپم نم ممن همون آدمم؟ من همون بهراد سنگدل یعنی ایخدا.کنه هیکرده بخواد گر یم

  ؟یرو داغون کنه اما حاال چ

 : نگاهم کرد و گفت یبا مهربان رمردیپ.شانه ام سرم را باال اوردم يرو یقرار گرفتن دست با

بود که  دهیخط بزرگ کش هیفقط خنجر روزگار روش  ؟فهیلط یلیگفتم قلب تو خ یبهت م شهیبابا هم يدید -

قلبت دوباره .بابا يبه گمونم گرفتار شد.که اون خط بزرگ رفته رفته محو شده نمیبیاما االن م.آزردش کرده بود
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و از  يرو کامل به دست دلت ند ارتیکن اخت یسع یاگر دنبال دلت رفت نباریاما ا.دست سرنوشت شده ریاس

 .يریعقلت هم کمک بگ

 .تر شد قیعم رمردیلبخند پ.را به صورت خندانش دوختم میباران چشمان

 : شانه ام فشرد و گفت يرو یرا به گرم دستش

 .نشده ریبلند شو برو دنبالش تا د.بلند شو بابا -

 : نگاهش کردم و گفتم نیغمگ

 یم وونهیدارم د گهیبخدا د.نیزم يانگار آب شده رفته تو ست؟یکه ن ستیهمه جا رفتم اما ن.کجا برم -

 .ندارم یبه زندگ يدیام گهید.شم

 : نشست و گفت شیشانیپ يرو یساختگ یاخم.حرفم آمد انیم رمردیپ

 دیشا.شانستو امتحان کن گهیبار د هی.بهراد یتون یتو م.بلند شو برو.شم یناراحت م یلینگوکه خ يدیاز ناام -

بدون هرجا که دلت تو رو برد  نویپس پاشو برو دنبال دلت ا.يدیرو چش یخوشبخت نیریعمر طعم ش هیو  يبرد

پس از فرصتت استفاده کن تا .قدمه کیتنها  یتو با خوشبخت يفاصله .یکن دایپ یاز خوشبخت يرد یتون یم

 .نشده رید

 يحاال که بهانه .بودم که حرکت کنم يدنبال تلنگر دیشا.مصمم شدم ممیتصم يانگار تو رمردیحرف پ نیا با

 .نبود زیتعلل جا گریحرکت به دستم امده بود پس د نیا

هرطور  دیبا.نبود زیجا طیاون شرا يهم تو ریتاخ هیثان کی یحت.زدم رونیفکر از جا کنده شدم و از در ب نیا با

 .بشم دیها ناام يزود نیبه ا دینبا.تونم یاره من م.کنم داشیشده پ

*** 

 18 فصل

ساعت  نیچند.بود دهیچیام پ نهیس يتو يدرد بد.فس نفس افتاده بودمبه ن.ستادندیخسته ام از حرکت ا يپاها

توان حرکت  گهیخسته ام د يپاها.برام نمونده بود یجون گهید.بودم دهینفس دو کی نطوریبود که هم

ولو  یصندل يرو کردندیم يکه مقابلم فوتبال باز یکوچک يتوجه به بچه ها یچشمانم را بستم و ب.نداشتند

 .فرورفت شانمیپر يموها يتو ینوك انگشتانم عصب.شدم
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زن  هیبار بخاطر  هیمن  ایخدا رم؟یسراغشو بگ یبگردم؟ کجا برم؟ از ک گهیچقدر د.خودت کمکم کن ایخدا

اون .دم یاز دست م مویهمه چ گهیبار د هیاز دست دادم اما حاال اگه اونو نداشته باشم  مویهست ياحمق همه 

 .بهرادت داغونه خودت کمکش کن ایخدا.مرگمه يجداشدن ازش مساو.رمیم یبدون اون م من.منه یزندگ

 .پولش نمیا ایب.تروخدا دوتا لواشک به منم بده.خانم..خانم -

 .بشم اریخواست باعث شد که هوش یم یرا از کس يزیکه با التماس چ یکوچک يپسربچه  يصدا

به  اریاخت یب میلب ها.مشخص بود یاز پشت سر هم به خوب یحت فشیظر کلیه.آروم باز کردم چشمامو

 : سرم را رو به آسمان گرفتم و گفتم.از هم باز شد يلبخند

 .خودت دیبه ام یاله.خودت کمکم کن.شکرت ایخدا -

 .شدند یتر م کیو نزد کیلرزانم هر لحظه نزد يقدم ها.تنم مرتب کردم و از جا بلند شدم يرا تو میها لباس

اما .کردم ازش متنفرم یفکر م شهیکه هم یجنس.رفتم یدختر م هیواقعا من بودم که به سمت  نیا ینعی ایخدا

دوباره اون .دیکوب یام م نهیس يوار به قفسه  وانهیقلبم د.نبودم برعکس قلبم ماالمال از عشق و محبتش بود

 .به سراغم اومده بود نیریحس ش

 : را صاف کردم و با لبخند گفتم میگلو

 چنده؟  يلواشکات بسته ا نیم اخان -

توجه به اعتزاض  یدستش مانده بود و ب يلواشک همانطور تو يبسته .خشک شد شیسرجا میصدا دنیشن با

 يچشما ينگاه متعجبش تو.خواست مثل مسخ شده ها به عقب برگشت یلواشکش را م يپسربچه که بسته 

 .ماند رهیمشتاقم خ

حاال .خنده دار بود.دمیشن یقلبم را م يتپش ها يصدا.من پراز عشق بود و اون پراز تعجب و عالمت سوال نگاه

 هیچند ثات دیشا.الل شده بودم یواقع يبودم انگار قدرت تکلمم را از دست داده بودم و به معنا شیقدم کیکه 

 .گرفت خوداز خشم به  یکرد اما کم کم نگاهش رنگ یهمانطور مات نگاهم م يا

خسته ام  يپاها.از قلبم کنده شد يا کهیحس کردم ت.توجه به من به راه افتاد یدلخورش را ازم گرفت و ب نگاه

 .صورتم نشست يرو یاخم دمیکه رس شیبه دوقدم.همپاش به حرکت در امدند

 : را سد کردم و گفتم راهش

 .باهات کار دارم یلیعجله؟ هنوز خ نیبا ا ير یکجا م -

 : صورتش نشست و گفت يرو یاخم
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 .لطفا دیمزاحم نش دیولم کن -

 يو تو دمشیبه سمت خودم کش.از کنارم رد بشه که محکم به بازوش چنگ زدم و نگهش داشتم خواست

 .کنارگوشم از جا پراندم يکلفت مرد يشدم که صدا یدوباره داشتم مسخ م.چشماش زل زدم

 : شانه ام زد و گفت يرو محکم

  ؟ینالوت يکه مزاحم دختر مردم شد يمادر ندارمگه خودت خواهر  -

اش را  قهیدست انداختم و .رفت یم نییباال و پا تیام از شدت عصبان نهیس.خشم نگاهش کردم با

 : فشردمش گفتم یچنگ م يهمانطوز که تو.گرفتم

  ؟يد یکه نظر م یکارشیتوچ.خواد مزاحمش بشم یزنمه دلم م.ومدهیبه تو ن ایفضول نیا -

 : گفت یزد و با لحن چندشناک يپوزخند

 منظور؟ .فکر کن داششم -

 .صورتش زدم يتو يبا سرضربه ا.فشردم یمشت م يلباسش را تو.حرفش تمام شود نگذاشتم

 غیج يصورتم کرد که صدا يحواله  یام را گرفت و مشت محکم قهیترش کرد چون  حیکارم انگار جر نیا

نگاه پرتمنام .حواسم به مرد نبود گهید.کرد که مرا رها کند یالتماس م هیبه سمت مرد آمد و با گر.ترگل در امد

 .مانده بود رهیخ اهشیچشمان س ین یدر ن

*** 

از صبح که .رفت یضعف م یمعده ام از گرسنگ.به بدن خسته ام دادم یرا با لبخند بستم و کش و قوس دفتر

به قاز و قور افتاده بود وداشت کم کم آبروم  یابشکمم حس.نزده بودم یچیاتاق اومده بودم تا االن لب به ه يتو

 .برد یرو م

خندان پسرم در  يبه محض باز شدن در چهره .که به در خورد باعث شد به سمت در بچرخم يتا تقه ا چند

آغوشم  يزدم و محکم تو يلبخند.بغلم انداخت يزد و خودش را تو يبلند غیج دنمیبا د.شد انیدر نما يآستانه 

 : و گفت دمیسرش رو بوس يرو.فشردمش

 جوانمرد کوچک بابا آرمان چطوره؟  -

 : کودکانه گفت نیریو با همان لحن ش دیذوق کودکانه اش خند با

 یمامان.غذاشو خورده نایبابا جونم؟ آرم میبا هم غذا بخور میبر... مامان ترگل گفت غذا آماده است .ییخوبم بابا -

 .خوام با بابا بهرادم غذا بخورم یمنو بده اما من گفتم م يخواست غذا یم
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 : لبخند نگاهش کردم و گفتم با

 .شتیپ امی یباشه بابا تو برو منم دستامو بشورم االن م -

 : و گفت دیپر نییشوق از بغلم پا با

 .ایپس تو هم زود ب ییچشم بابا -

 .که در اتاق باز شد کردمینگاه م دنشیلبخند به دو با

با لبخند .که مراقب باشد در را بست و به سمتم امد کردیور که به آرمان سفارش موارد اتاق شد و همانط ترگل

 : نگاه پراز عشقش را نثار چشمان خسته ام کرد و گفت.ستادیمقابلم ا

 .میکرد ارتیچه عجب ما شما رو ز.آقا یخسته نباش -

 : وگفتم.زدم يلبخند

  م؟یدار یناهار چ.یتو هم خسته نباش زمیعز یمرس -

 : به باال انداخت و گفت طنتیرا با ش ابروهاش

 .اوم حدس بزن -

 : فکر کردم و با لبخند گفتم یکم

 فسنجون؟  -

 يلب ها.بود اهشیس يچشما ينگاهم تو.کرد یحدس زده بودم تعجب کرده بود و مات نگاهم م عیسر نکهیا از

 : ام از هم باز شد و گفتم دهیخشک

 .ونمیبه تو مد شهیمن هم.ازت ممنونم ترگل یبخاطر همه چ -

 يتو کار.يبهراد رو دوباره زنده کرد يتو روح مرده .یمن هست یزندگ دیتو ام.حلقه شد شیدور شانه ها دستانم

 در مقابل غرورش قد خم کنه يتو بهراد رو وادار کرد.که بهراد مجبور شد عهدش رو بشکنه يکرد

 يکه به خودش داده بود نتونست رو یبهراد برخالف قول.يکار رو کرد نیکه ا یهست یترگل تو تنها کس آره

 .فرشته سجده کنه هیشد و وادارش کرد در مقابل  میغروش تسل يبمونه و عاقبت جلو مشیتصم

 : لبام نقش بست و گفتم يرو یقیلبخند عم.بود اهشیس يچشما يپراز تمنام تو نگاه

 .من يدوست دارم فرشته  -

 

 ... . انیپا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ج.دهیسع  –غرور مردانه ام  سجده بر

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

 1394 وریشهر 9

 يدیجمش دهیسع
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